
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 وزارة الصحة : 30 وفاة و1616 إصابة 
بفيروس كورونا و1816 حالة شفاء

االنباط- عّمان

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

كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  و1616  وفاة   30

اجلمعة،  االم�سيوم  اململكة  يف  امل�ستجّد 

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

3711 واالإ�سابات اإىل 285306.

وت���وّزع���ت االإ����س���اب���ات اجل���دي���دة على 

 79 اإرب����د، منها  627 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

حالة يف الرمثا، و477 حالة يف حمافظة 

العا�سمة عّمان، و146 حالة يف حمافظة 

املفرق، و138 حالة يف حمافظة الزرقاء، 

و41  ج���ر����س،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و75 

البلقاء، و33 حالة يف  حالة يف حمافظة 

حمافظة الكرك، و29 حالة يف حمافظة 

معان،  حمافظة  يف  حالة  الطفيلة،و23 

منها 8 ح��االت يف ال��ب��راء، و17 حالة يف 

ح��االت يف حمافظة  م��اأدب��ا،و6  حمافظة 

عجلون، و4 حاالت يف حمافظة العقبة.

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

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

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

احل���االت  ع���دد  ب��ل��غ  بينما  ح��ال��ة،   25283

 102 امل�ست�سفيات  اإىل  اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت 100 حالة.

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

املوؤّكدة التي تتلقى العاج يف امل�ست�سفيات 

915 ح���ال���ة، يف ح���ن ب��ل��غ اإج���م���ايل ع��دد 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  العزل  اأ�سّرة 

اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

فيما  باملئة،   18 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   769

احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  عدد  اإجمايل  بلغ 

امل�����س��ت��خ��دم��ة يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ل��ل��ح��االت 

املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم اأم�س 282 بن�سبة 

اإ�سغال 31 باملئة.

التنف�س  اأجهزة  اإجمايل عدد  بلغ  كما 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  اال�سطناعي 

اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

139 جهازا ً بن�سبة اإ�سغال 16 باملئة.

 1816 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

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

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

ال�سفاء اإىل 256312 حالة.
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ال�سبت   11  جمادى الآوىل  1442 هـ  - املوافق  26  كانون الأول  2020 م - العدد  5554    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الحكومة: قانون الدفاع مرتبط بالوباء 
وليس بنهاية العام الحالي

االنباط-وكاالت

اأ�سمهان  املقد�سية  وم��ع��ان��اة  اآالم  تتوقف  مل 

جت��ددت  ب��ل  وجنليها،  زوج��ه��ا  بفقدانها  �سويكي 

لت�سبح رحلة عذاب ال تنتهي، بعد ت�سلمها قرار 

اإخاء منزلها يف حي بطن الهوى ببلدة �سلوان 

بالقد�س املحتلة

على  وال���ف���ق���دان  واالآالم  ال��ن��ك��ب��ات  وت���وال���ت 

املقد�سية امل�سنة �سويكي )74 عاما( يف حي بطن 

ووف��اة  ون���زار  زه��ري  جنليها  با�ست�سهاد  ال��ه��وى، 

لينغ�س  ياحقها  االح��ت��ال  زال  وم���ا  زوج��ه��ا، 

حياتها

ق��راًرا من جمعية  ال�سويكي موؤخًرا  وت�سلمت 

يق�سي  اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة،   “ ك��وه��ن��ي��م  “عطريت 
 40 الذي عا�ست فيه نحو  باإخائها من منزلها 

عاًما، بزعم ملكيتها لاأر�س

 1990 وا�ست�سهد جنلها زهري )17عاًما( عام 

ن��زار )17  �سلوان، وجنلها  بلدة  بحارة مراغة يف 

واعتقل   ،2000 ع��ام  االأق�����س��ى  امل�سجد  يف  ع��اًم��ا( 

جنلها هاين نحو 5 �سنوات

يف  مببنى  الثاين  الطابق  يف  �سويكي  وتعي�س 

3 غ��رف و�سرفة،  ح��ي بطن ال��ه��وى، م��ك��ون م��ن 

م��ع جنليها ه��اين وزه��ري امل��ت��زوج��ن و9 اأح��ف��اد، 

وجنلها اأحمد وابنتن

�سويكي  عائلتي  االح��ت��ال  حمكمة  ومنحت 

ودويك مهلة لا�ستئناف على قرار االخاء حتى 

م�ستهل �سهر �سباط/فرباير 2021

“�سدمت لدى ت�سلمي قرار  وتقول �سويكي: 

االإخ������اء، ف��ق��د ت��ع��ب��ت و���س��ق��ي��ت م��ن اأج����ل بنائه 

قمنا  قر�س  على  ح�سلت  اأن  بعد  فيه،  والعي�س 

بت�سديده ل�سنوات طويلة”

ع��ام��ا   38 م��ن��ذ  امل���ن���زل  يف  “اأعي�س  وت�����س��ي��ف 

جنلي  وا�ست�سهد  اأوالدي،  واأجن��ب��ت  فيه  تزوجت 

زهري ونزار وتويف زوجي فيه، .
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 استشهاد األبناء وفقدان الزوج ومصادرة المنزل.. آالم تجتمع على المقدسية شويكي
االنباط-وكاالت

ع�سكرين  ق���ادة  اأن  ن��ي��وزوي��ك  جملة  ك�سفت 

من  ات��خ��اذه  ميكن  م��ا  ���س��راً  يناق�سون  اأمريكين 

اإج��راءات يف حال رف�س الرئي�س املنتهية واليته 

دونالد ترامب نقل ال�سلطة اإىل نظريه املنتخب 

جو بايدن واإعانه االأحكام العرفية قبيل عملية 

التن�سيب الرئا�سي.

وزارة  يف  م�سادر  عن  نيوزويك  جملة  ونقلت 

الدفاع االأمريكية “البنتاغون” قولها اإن “قيادة 

القوات امل�سلحة االأمريكية والوحدات الع�سكرية 

�سرا  ناق�ست  وا���س��ن��ط��ن  م��ن  ب��ال��ق��رب  امل��ت��م��رك��زة 

�سيناريو ما �ستقوم به يف حال قرر ترامب فر�س 

االأحكام العرفية تزامنا مع تن�سيب بايدن يف ال� 

ينتج  اأن  وم��ا ميكن  املقبل  الثاين  كانون  20 من 

عن ذلك من ا�سطرابات مدنية”.

ووفق امل�سادر فاإن هذه املناق�سات جتري بعيدا 

اأروق���ة البيت االأب��ي�����س وامل��وؤي��دي��ن لرامب  ع��ن 

منا�سبة  الإج����راءات  خطط  و���س��ع  خالها  وي��ت��م 

اإىل وا�سنطن  ق��وات  ب��اإر���س��ال  اأم��ر  يف ح��ال تلقي 

والفرة  التن�سيب  لوقت  النظام  حفظ  و�سمان 

االنتقالية.

وي��خ�����س��ى م�����س��وؤول��ون يف ال��ب��ن��ت��اغ��ون م��ن اأن 

ال�سلطة  انتقال  الإعاقة  موؤيديه  ترامب  يح�سد 

اإىل اإدارة بايدن كما اأثريت خماوف و�سيناريوهات 

االأمريكي  الرئي�س  ي�ستخدم  اأن  احتمال  ح��ول 

على  لا�ستياء  اجلي�س  ق��وات  والي��ت��ه  املنتهية 

امل��ع��دات اخل��ا���س��ة مب��ع��اجل��ة ب��ط��اق��ات االق����راع. 

اإىل ذلك اأو�سح م�سوؤولون ع�سكريون �سابقون اأن 

“غري  ط��وارئ  ب�ساحيات  حاليا  يتمتع  ترامب 

يقنعه  وق��د  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�سبب  م�سبوقة” 

بع�س  راأي  اإىل  ا�ستمع  اإذا  وخا�سة  الظرف  ه��ذا 

موؤيديه باأنه يتمتع ب�سلطة غري حمدودة وفوق 

القانون.
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 انخفاض حجوزات فنادق العقبة خالل األعياد  اجتماع يبحث إنشاء مجمع دوائر للقطاع الزراعي
المجيدة إلى 18% بسبب الجائحة االنباط- عمان

 عقد وزي���را ال��زراع��ة حممد داودي���ة وال��دول��ة 

ل�������س���وؤون ال��ت��ط��وي��ر امل��وؤ���س�����س��ي ال���دك���ت���ورة راب��ع��ة 

ال��ع��ج��ارم��ة اج��ت��م��اًع��ا ام�����س اجلمعة م��ع االإحت���اد 

يعنى  ال������ذي   Segma وب���رن���ام���ج  االأوروب����������ي 

باحلوكمة وتقدمي الدعم الفني لربامج اخلدمات 

امل�����س��رك��ة ل����دول ج����وار االحت�����اد، وذل����ك يف اإط���ار 

ال�سعي لبناء جممع دوائ��ر للقطاع الزراعي بداًل 

من املباين امل�ستاأجرة. ومت خال االجتماع وعرب 

تقنية االت�سال املرئي بحث اإمكانية ان�ساء جممع 

متكامل ملباين وزارة الزراعة واملوؤ�س�سة التعاونية 

ال��زراع��ي وامل��رك��ز  االإق���را����س  االأردن���ي���ة وموؤ�س�سة 

الوطني للبحوث الزراعية.
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االنباط-عمان

با�سم  الر�سمي  الناطق  االإعام  ل�سوؤون  الدولة  وزير  قال 

 13 رق��م  ال��دف��اع  ق��ان��ون  اإّن  اجلمعة،  ال��ع��اي��د،  علي  احلكومة 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  انتهاء  حتى  م�ستمر   ،1992 ل�سنة 

امل�ستجد.

لي�س  ال��دف��اع  ق��ان��ون  اأّن  “اململكة”،  ل���  ال��ع��اي��د،  واأ����س���اف 

ال��ق��ان��ون يف  ت��ط��ب��ي��ق  اإن  2020، ح��ي��ث  ب��ن��ه��اي��ة ع���ام  م��رت��ب��ط��ا 

االأ�سا�س جاء للتخفيف من حدة اآثار الوباء، مبيناً اأن اإ�سدار 

اأوامر  الدفاع يكون عند ال�سرورة.

الذي  العايد  وفق  االأردن”،  داخل  تنتِه  كورونا مل  “اأزمة 
اأّكد اأن الو�سع الوبائي حتت ال�سيطرة،.
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االنباط- العقبة

ت�سنيفاتها  مبختلف  العقبة  فنادق  �سجلت 

االأعياد  18% خال  بلغت نحو  ن�سبة حجوزات 

وفق  �سنوات،  ع�سر  منذ  االأدن��ى  وهي  املجيدة، 

العقبة  منطقة  �سلطة  يف  ال�سياحة  م��ف��و���س 

االقت�سادية اخلا�سة �سرحبيل ما�سي

ن�سبة  اإن  �سحفي،  ت�سريح  يف  ما�سي  وقال 

احل���ج���وزات يف ف���ن���ادق م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة خ��ال 

ال  االأ�سبوع  ونهاية  املجيد  املياد  عيد  عطلة 

.%20 تتجاوز 
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ذات راس يواصل صدارة فرق االولى 

 البنتاغون في حالة تأهب تحسبًا 
إلعالن ترامب األحكام العرفية

السعودية تعزز مكانتها كأكبر مورد 
نفطي للصين في نوفمبر

 أمانة عمان توفر بيئة العمل الرقمي 
االنباط – عمان لموظفيها

وا�سل فريق ذات را�س �سدارته لفرق دوري 

مناف�سات  خ��ت��ام  م��ع  ال��ك��روي  االوىل  ال��درج��ة 

اجلولة الثامنة من الدوري وعطل من�سية بني 

ذات  البطولة  ملت�سدر  ال�سريع  ال��ت��ق��دم  ح�سن 

1-1. ورغم  التعادل  اأن فر�س عليه  بعد  را���س، 

ال��ت��ع��ادل، وا���س��ل ذات را����س ���س��دارت��ه لرتيب 

اأول  ح�����س��ن  ب��ن��ي  من�سية  و���س��ع  ف��ي��م��ا  ال���ف���رق، 

اخل�سائر. م��ن  �سل�سلة  بعد  ر���س��ي��ده  يف  نقطة 

تقدم من�سية بني ح�سن اأوال عن طريق ابراهيم 

الزواهرة، فيما عادل النتيجة لذات را�س اأحمد 

حجاج. وح�ّسن بلعما موقعه على �سلم الرتيب 

من  وح��ي��د  ب��ه��دف  البقعة  على  الثمن  ب��ف��وزه 

ال�سرحان  مغري  فاز  كما  رجائي.  معن  اإم�ساء 

املباراة  اأه��داف  2-1، حيث جاءت  على كفر�سوم 

ال�سرحان  مغري  ه��ديف  �سجل  الثاين،  ب�سوطها 

اأن�س عمايرة وحممد اجلوهري.
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بكني - رويرتز

اجلمعة،  ام�����س  جمركية  ب��ي��ان��ات  اأظ���ه���رت 

ب�  ال�سعودي  النفط  من  ال�سن  واردات  ارتفاع 

43% مقارنة مع اأكتوبر اإىل 8.48 مليون طن اأو 

ما يعادل 2.06 مليون برميل يومياً.

الفرة  اململكة خ��ال  ال����واردات من  وزادت 

من يناير اإىل نوفمرب 2.2% على اأ�سا�س �سنوي 

واردات  وارت���ف���ع���ت  ط����ن.  م��ل��ي��ون   77.98 اإىل 

ال�سن من النفط اخلام من الواليات املتحدة 

اإىل  �سنوي  اأ���س��ا���س  على  نوفمرب  يف  �سعفاً   13

اإذ �سرعت  االإط���اق،  اأعلى م�ستوى على  ثالث 

املن�سو�س  الطاقة  وت��رية م�سريات  ال�سركات 

عليها مبوجب اتفاق جتاري مع وا�سنطن.
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االنباط-عمان

حتتية  بنية  بتاأ�سي�س  عمان  اأمانة  جنحت 

ُبعد  ع��ن  العمل  منظومة  فيها  ع��ززت  رقمية 

القطاعات  بكافة  اخل��دم��ات  ا���س��ت��م��راري��ة  م��ع 

وبتوجيهات مبا�سرة من اأمن عمان الدكتور 

ي��و���س��ف ال�������س���وارب���ة، ال���س��ي��م��ا م���ع ت��داع��ي��ات 

االأردن  ب��ه��ا  م��ر  ال��ت��ي  اال�ستثنائية  ال��ظ��روف 

الُبنية  وتتمثل   . ك��ورون��ا  بجائحة  واملتمثلة 

ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ُت��ن��ف��ذ ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��رك��ة 

احل��و���س��ب��ة  جم����ال  يف  ال����رائ����دة   )Citrix(

املكتب  “�سطح  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ت��وف��ري  ال�����س��ح��اب��ي��ة، 

خال  من  للموظفن   ”VDI االفرا�سي 

ا�ستخدام اأنظمة الت�سغيل االإعتيادي.
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 الزيادين : التوجيهات الملكيةعززت لدى كافة 
الطوائف المسيحية رسالة المحبة والسالم

 العودات يهنىء باألعياد المجيدة

 الفايز يهنئ بعيد الميالد وراس السنة الميالدية

 الشواربة يتقفد مشروع عبارة وسط البلد

 وزير األشغال يتفقد طريق عمان اربد

 مياهنا: صيانة طارئة على خط 
مياه رئيسي في الزرقاء

 أمانة عمان توفر بيئة العمل 
الرقمي لموظفيها

االنباط-عمان

جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  النائب  اأ���ش��اد 

النواب املهند�س هيثم الزيادين 

باجلهود و االجراءات التي بذلت من 

االأج��ه��زة  ك��اف��ة  و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ق��ب��ل 

االمنية تزامنا مع اأعياد  امليالد املجيدة. 

ك���ان  االأردن  اأن  ال����زي����ادي����ن  واأك��������د 

و�شيبقى وطن املحبة والت�شامح والوئام، 

ح��ي��ث ي���ق���وده م��ل��ك ح��ك��ي��م ط���امل���ا ك�شب 

بتعزيره  الدولية  االأ���ش��رة  واح���رام  ثقة 

والوئام.  الت�شامح  ملفاهيم 

م�شلمني  للجميع  ال��زي��ادي��ن  ومت��ن��ى 

و م�����ش��ي��ح��ي��ني ال��ع��ي�����س ب�����ش��الم وحم��ب��ة 

ووطننا  االأعياد  هذه  يعيد  واأن  وت�شامح، 

بخري و�شالم، واأن يتعافى الوطن و�شائر 

اأقطار العامل من جائحة كورونا.

االنباط-عمان

املحامي  النواب  هناأ رئي�س جمل�س 

املجيدة،  باالأعياد  العودات  املنعم  عبد 

م��ت��م��ن��ي��ا الإخ���وت���ن���ا امل�����ش��ي��ح��ي��ني ع���ام 

حمبة و�شالم. 

وك���ت���ب ال�����ع�����ودات يف ت���غ���ري���دة ل��ه 

موقع  على  ال�شخ�شية  �شفحته  عرب 

اأطيب  توير:  االجتماعي  التوا�شل 

اأم���ن���ي���ات امل��ح��ب��ة وال�������ش���الم الإخ��وت��ن��ا 

امل�����ش��ي��ح��ي��ني مب��ن��ا���ش��ب��ة اأع���ي���اد امل��ي��الد 

املجيدة، 

املنا�شبة  ه��ذه  يعيد  اأن  اهلل  �شائاًل 

و���ش��ع��ب��ن��ا   وم��ل��ي��ك��ن��ا ب��األ��ف خ���ري، واأن 

وط��ن  ال��������دوام،   ع��ل��ى  االأردن  ي��ب��ق��ى 

املحبة والوئام وال�شالم والطماأنينة.

االنباط-عمان

 هناأ رئي�س جمل�س االعيان في�شل 

امل�شيحية يف االردن  الطوائف  الفايز، 

ورا���س  امل��ج��ي��د  امل��ي��الد  ع��ي��د  مبنا�شبة 

امليالدية. ال�شنة 

�شحفي  ت�شريح  يف  ال��ف��اي��ز  وق���ال 

وبف�شل  االردن  يف  اننا  اجلمعة  ام�س 

ن�شكل   ، احلكيمة  الها�شمية  قيادتنا 

امن���وذج���ا يف ال��ع��ي�����س امل�����ش��رك ، بني 

خم���ت���ل���ف م���ك���ون���ات���ن���ا االج���ت���م���اع���ي���ة 

ا�شرة  اال  ي��وم��ا  نكن  ومل   ، وال��دي��ن��ي��ة 

واح�������دة ي��ج��م��ع��ن��ا امل�������ش���ري وال���ه���دف 

نه�شة  ���ش��اه��م يف  وج��م��ي��ع��ا   ، ال���واح���د 

ال�������وط�������ن واحل��������ف��������اظ ع�����ل�����ى ام����ن����ه 

ليبقى   ، ���ش��اأن��ه  واع����الء  وا���ش��ت��ق��راره 

منارة م�شيئة ، ووطن العز واحلرية 

والكرامة .

وا���ش��اف يف ظ��ل م��ا ي��ج��ري حولنا 

من فو�شى ، وما نواجه من حتديات 

ال���وق���وف �شفا  ف��اأن��ه ع��ل��ي��ن��ا واج����ب   ،

املفدى  قائدنا  بعزم  لنم�شي   ، واحدا 

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

ال��ع��ل��ى ب��خ��ط��وات واث���ق���ة ، ون��وا���ش��ل 

�شاخمة  وجباه  بثبات  البناء  م�شرية 

، ان تدوم  القدير  العلي  عالية. ودعا 

اعيادنا فرحا ، وان يبقى وطننا دائما 

ي��ن��ع��م ب���االأم���ن واالم�����ان ، حت��ت راي��ة 

جاللة امللك عبداهلل الثاين.

االنباط-عمان

يو�شف  الدكتور  عمان  امني  تفقد 

عبارة  م�شروع  ام�س  م�شاء  ال�شواربة 

على  ال�شواربة  اأكد  حيث  البلد  و�شط 

امل�����ش��روع  تنفيذ  يف  االإ����ش���راع  ���ش��رورة 

يعترب  اأنه  الطرق خا�شة  فتح  واإعادة 

ا���ش��رات��ي��ج��ي الأم���ان���ة عمان  م�����ش��روع 

والتجار  واملواطنني  للمدينة  خدمة 

ب��ت��و���ش��ع��ة وت��ع��زي��ز ال��ع��ب��ارة ال��ق��دمي��ة 

مل��ع��اجل��ة اإرت���ف���اع م��ن�����ش��وب امل���ي���اه من 

خ��الل رب��ط ال��ع��ب��ارة ال��ق��دمي��ة لغاية 

يف  املياه  ال�شتيعاب  احل�شيني  امل�شجد 

مناطق  من  تاأتي  والتي  قري�س  �شارع 

ال���ع���ب���ديل واجل���ب���ي���ه���ه وت�����الع ال��ع��ل��ي 

ووادي �شقرة.

االنباط- عمان

 ت��ف��ق��د وزي�����ر االأ����ش���غ���ال ال��ع��ام��ة 

الك�شبي  يحيى  املهند�س  واالإ���ش��ك��ان 

ام�س اجلمعة، طريق عمان - جر�س 

- اربد، للتاأكد من جاهزية الطريق 

احل����ي����وي ال������ذي ي���رب���ط ال��ع��ا���ش��م��ة 

ال�شمال. مبحافظات  عمان 

واك���د ال��ك�����ش��ب��ي ، اه��م��ي��ة ج��اه��زي��ة 

قد  ع��ائ��ق  اي  م��ع  للتعامل  اال���ش��غ��ال 

ي��ت�����ش��ب��ب يف اغ�����الق ال���ط���ري���ق ام���ام 

اىل  الف��ت��اً  م�شتقباًل،  ال�شري  ح��رك��ة 

�����ش����رورة ات���خ���اذ ك���اف���ة االإج��������راءات 

واالح��ت��ي��اط��ات ال��الزم��ة ت��زام��ن��اً مع 

ال�شتاء. ف�شل 

اه���م���ي���ة  اىل  ال���ك�������ش���ب���ي  واأ�������ش������ار 

زي�����ادة ت��دع��ي��م ال��ط��ري��ق ب���اجل���دران 

جوانب  على  وامل�����ش��دات  اال�شتنادية 

ال��ط��ري��ق، خ��ا���ش��ة يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي 

ت��ع��ت��رب ن��ق��ط ���ش��اخ��ن��ة ل���الأن���ه���ي���ارات 

ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ����ش���الم���ة ���ش��ال��ك��ي 

املرورية. احلركة  و�شال�شة  الطريق 

االنباط- عمان

 ت��ن��ف��ذ ال���ف���رق ال��ف��ن��ي��ة يف ���ش��رك��ة 

اأع���م���ال  “مياهنا”  االأردن  م���ي���اه 

����ش���ي���ان���ة ط����ارئ����ة ع���ل���ى خ����ط م���ي���اه 

من  بالقرب  ملم   600 قطر  رئي�شي 

الزرقاء. املجد يف حمافظة  مدينة 

ب��ي��ان �شحايف  ال�����ش��رك��ة يف  وق��ال��ت 

ام�س اجلمعة، اإن عددا حمدودا من 

�شيتاأثر  الزرقاء  يف  التوزيع  مناطق 

ال�شيانة. اأعمال  جّراء  جزئيا؛ 

�شاحية  امل��ت��اأث��رة:  املناطق  وتاليا 

االأم�����رية ه��ي��ا، اإ����ش���ك���ان امل��ه��ن��د���ش��ني، 

���ش��وم��ر ال��ع��ايل، ح��ي اجل��رب ال��ع��ايل، 

حي  ال��دوي��ك،  ح��ي  امل��دي��ن��ة،  �شاحية 

مكة. �شاحية  الفالح 

االنباط-عمان

حتتية  بنية  بتاأ�شي�س  ع��م��ان  اأم��ان��ة  جنحت 

ُبعد  ع��ن  ال��ع��م��ل  ع���ززت فيها منظومة  رق��م��ي��ة 

م���ع ا���ش��ت��م��راري��ة اخل���دم���ات ب��ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات 

الدكتور  عمان  اأم��ني  من  مبا�شرة  وبتوجيهات 

يو�شف ال�شواربة، ال�شيما مع تداعيات الظروف 

واملتمثلة  االأردن  ب��ه��ا  م���ر  ال��ت��ي  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

بجائحة كورونا . وتتمثل الُبنية الرقمية التي 

الرائدة   )Citrix( �شركة  مع  بالتعاون  ُتنفذ 

تقنية  بتوفري  ال�شحابية،  احلو�شبة  جم��ال  يف 

“�شطح املكتب االفرا�شي VDI” للموظفني 
من خالل ا�شتخدام اأنظمة الت�شغيل االإعتيادية 

اف���را����ش���ي���ة  ب��ي��ئ��ة  ع���ل���ى   )Windows(

وامل��ع��ل��وم��ات  الت�شغيل  اأن��ظ��م��ة  اإىل  وال��و���ش��ول 

من اأي مكان ، دون احلاجة اإىل تكبد اأي اأعباء 

مادية اأخرى من  اأجهزة كمبيوتر  ومتطلباتها 

وبني  و�شيانة.  وم��ع��دات  ل���وازم  م��ن  الرئي�شية 

املهند�س  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  دائ����رة  م��دي��ر 

�شلطان اخلراب�شة، اأن خدمة املكتب االفرا�شي 

ال�شحابية  اأح���دث خ��دم��ات احلو�شبة  م��ن  ُت��ع��د 

التي تقدمها االأم��ان��ة، والتي ت��زود من خاللها 

امل��وظ��ف��ني مب�����ش��اح��ة ع��م��ل اف��را���ش��ي��ة ت�شمح 

الكمبيوتر  اأج��ه��زة  من  ب��دالً  با�شتخدامها  لهم 

البنية  اأن م��زاي��ا خ��دم��ات  واأ���ش��اف   . التقليدية 

تتمثل  امل��ك��ت��ب،  ل�شطح  االف��را���ش��ي��ة  التحتية 

باملرونة وقابلية التو�شع والقدرة على التعامل 

ب��ك��ف��اءة م��ع ال��ك��م امل��ت��زاي��د م��ن ال��ع��م��ل. وت��ق��وم 

والتطوير  املتابعة  ق�شم  لرئي�س  وفقاً  اخلدمة، 

قي�س  املهند�س  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ب��دائ��رة 

البني، على ا�شتبدال اجهزة الكمبيوتر الكاملة 

امل�شتخدم من  باأجهزة طرفية متكن  مبعداتها 

االت�شال مبركز البيانات الرئي�شي للح�شول على 

ت�شغيلها عرب  امل��راد  الت�شغيل واالأنظمة  اأنظمة 

االأجهزة  .ومتتاز  بامل�شتخدم  رقم )IP( خا�س 

وخف�س  الت�شغيلي  ع��م��ره��ا  ب��ط��ول  ال��ط��رف��ي��ة 

من  االأج��ه��زة  جميع  واإدارة  الكهرباء  ا�شتهالك 

مكان واحد و�شهولة  التطوير والتحديث اإ�شافة 

لكونها تعد اأكرث امناً نظراً لوجود البيانات يف 

على  الفعلي  وج��وده��ا  وع���دم  الرئي�شي  امل��رك��ز 

اجهزة امل�شتخدم، ح�شب املهند�س البني .

االنباط-عمان

قال وزير الدولة ل�شوؤون االإعالم الناطق 

ال���ر����ش���م���ي ب���ا����ش���م احل���ك���وم���ة ع���ل���ي ال���ع���اي���د، 

ل�شنة   13 رق���م  ال���دف���اع  ق��ان��ون  اإّن  اجل��م��ع��ة، 

فريو�س  جائحة  انتهاء  حتى  م�شتمر   ،1992

امل�شتجد. كورونا 

قانون  اأّن  “اململكة”،  ل���  العايد،  واأ���ش��اف 

الدفاع لي�س مرتبطا بنهاية عام 2020، حيث 

اإن تطبيق القانون يف االأ�شا�س جاء للتخفيف 

اأوامر   اإ�شدار  اأن  الوباء، مبيناً  اآثار  من حدة 

الدفاع يكون عند ال�شرورة.

االأردن”،  داخ���ل  تنتِه  مل  ك��ورون��ا  “اأزمة 
ال��و���ش��ع الوبائي  اأن  اأّك���د  ال���ذي  ال��ع��اي��د  وف��ق 

تزايد  ذل��ك  يف  �شاعد  وق��د  ال�شيطرة،  حت��ت 

العامة  ال�شالمة  باإجراءات  املواطنني  التزام 

من ارتداء الكمامة، والتباعد اجل�شدي”.

امل��واط��ن��ني  ال���ت���زام  ا���ش��ت��م��رار  اإىل  ودع�����ا، 

بقاء  ل�شمان  ال��ع��ام��ة؛  ال�شالمة  ب���اإج���راءات 

ال����وب����ائ����ي، والأن  ال���و����ش���ع  ال�����ش��ي��ط��رة ع���ل���ى 

اأ���ش��ه��م يف حت�شن ال��و���ش��ع ال��وب��ائ��ي.  االل��ت��زام 

وح�������ول ت���ع���دي���ل االإج�������������راءات وال������ق������رارات 

احل���ك���وم���ي���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع اجل���ائ���ح���ة، اأك����د 

التي  االإجراءات االحرازية  ا�شتمرار  العايد 

احلايل،  العام  نهاية  حتى  احلكومة،  اأعلنتها 

تطّورات  �شوء  يف  ومراجعتها  تقييمها  ويعاد 

الوبائي. الو�شع 

حجم  ت����درك  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار، 

ظل  يف  امل��واط��ن��ون،  بها  مير  التي  التحديات 

االأردن  بها  مير  التي  اال�شتثنائية  ال��ظ��روف 

وت��ع��م��ل ج��اه��دة  ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة،  نتيجة 

للتخفيف من هذه التداعيات.

ال��ق��رارات  جميع  اأن  تاأكيد  العايد  وج��دد 

�شحة  على  احلفاظ  �شبيل  يف  جاءت  املتخذة 

املواطنني التي تعد اأولوية بالن�شبة لها.

باملوافقة  ال�شامية  امللكية  االإرادة  و�شدرت 

ع��ل��ى ق���رار جم��ل�����س ال������وزراء، اإع����الن العمل 

بقانون الدفاع رقم 13 ل�شنة 1992، يف جميع 

اأنحاء اململكة االأردنية الها�شمية، اعتبارا من 

17 اآذار/ مار�س 2020.

االنباط- عّمان

 30 ت�شجيل  ع��ن  ال�����ش��ح��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

وفاة و1616 اإ�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجّد 

العدد  لريتفع  اجلمعة،  االم�شيوم  اململكة  يف 

اإىل  3711 واالإ�شابات  اإىل  االإجمايل للوفيات 

.285306

وت���وّزع���ت االإ����ش���اب���ات اجل���دي���دة ع��ل��ى 627 

79 ح��ال��ة يف  اإرب�����د، منها  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

العا�شمة  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و477  ال��رم��ث��ا، 

املفرق، و138  عّمان، و146 حالة يف حمافظة 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال����زرق����اء، و75 ح��ال��ة يف 

ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة  حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، و41 

و29  الكرك،  حمافظة  يف  حالة  و33  البلقاء، 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة،و23 ح��ال��ة يف 

ال��ب��راء،  ح���االت يف   8 م��ع��ان، منها  حمافظة 

و17 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة م���اأدب���ا،و6 ح���االت يف 

ح����االت يف حمافظة  و4  ع��ج��ل��ون،  حم��اف��ظ��ة 

العقبة.

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

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

ح��ال��ة،   25283 اإىل  و���ش��ل  ح���ال���ّي���اً  ال��ن�����ش��ط��ة 

اليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ ال��ت��ي  ع��دد احل���االت  بلغ  بينما 

 100 102 حالة، فيما غادرت  امل�شت�شفيات  اإىل 

حالة.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلاالت املوؤّكدة 

ال���ت���ي ت��ت��ل��ق��ى ال���ع���الج يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 915 

العزل  اأ�شّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  حالة، يف حني 

املوؤّكدة  للحاالت  امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة 

وامل�شتبهة ليوم اأم�س 769 بن�شبة اإ�شغال بلغت 

18 باملئة، فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العناية 

للحاالت  امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة  احلثيثة 

بن�شبة   282 اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�شتبهة  امل���وؤّك���دة 

اإ�شغال 31 باملئة.

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

امل�شت�شفيات  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  اال���ش��ط��ن��اع��ي 

 139 اأم�����س  ليوم  وامل�شتبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

جهازا ً بن�شبة اإ�شغال 16 باملئة.

حالة   1816 ت�شجيل  اإىل  املوجز  اأ�شار  كما 

وامل�شت�شفيات،  املنزيل  العزل  يف  اليوم  �شفاء 

 256312 اإىل  ال�شفاء  ح��االت  اإج��م��ايل  لي�شل 

حالة.

اأج��ري  خم��ربّي��اً  فح�شاً   16827 اأن  واأ���ش��اف 

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

 3057169 االآن  وحتى  ال��وب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت 

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

لهذا اليوم و�شلت اإىل قرابة 6ر9 باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع اإىل االلتزام باأوامر 

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

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

احلملة  متابعة  اإىل  اإ�شافة  �شخ�شاً،   20 من 

للوقاية من  ال��وزارة  اأطلقتها  التي  التوعوية 

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

حلماية اأ�شرهم وجمتمعهم )#بحميهم

االنباط- عمان

 ع��ق��د وزي�����را ال����زراع����ة حم��م��د داودي������ة وال����دول����ة ل�����ش��وؤون 

ام�س  اجتماًعا  العجارمة  رابعة  الدكتورة  املوؤ�ش�شي  التطوير 

Segma الذي يعنى  اجلمعة مع االإحتاد االأوروبي وبرنامج 

امل�شركة  اخلدمات  لربامج  الفني  الدعم  وتقدمي  باحلوكمة 

لدول جوار االحتاد، وذلك يف اإطار ال�شعي لبناء جممع دوائر 

للقطاع الزراعي بداًل من املباين امل�شتاأجرة.

امل��رئ��ي بحث  االت�����ش��ال  ومت خ���الل االج��ت��م��اع وع���رب تقنية 

واملوؤ�ش�شة  الزراعة  وزارة  ملباين  متكامل  جممع  ان�شاء  اإمكانية 

ال��ت��ع��اون��ي��ة االأردن���ي���ة وم��وؤ���ش�����ش��ة االإق���را����س ال���زراع���ي وامل��رك��ز 

الوطني للبحوث الزراعية، اإ�شافة اإىل املنظمات الدولية التي 

اململكة. ت�شت�شيفها 

ل�شوؤون  الدولة  وزارة  ا�شتعداد  العجارمة،  الدكتورة  واكدت 

التطوير املوؤ�ش�شي لتقدمي اأوجه التعاون كافة من خالل اإعداد 

مع  بالتعاون  فني  وفريق  توجيهية  وت�شكيل جلنة  زمني  اإطار 

واملهام  االأدوار  وت��وزي��ع  االأه���داف  لتحديد  االأوروب����ي  االإحت���اد 

واولها  املرتبة  التكاليف  وتخفي�س  االداء  تطوير  �شبيل  يف 

ا�شتعر�شت بعثة  امل�شتاأجرة احلالية. من جانبها،  املباين  اجور 

اأجن��زت لدى  التي  املتكاملة  االأبنية  االأوروب��ي جت��ارب  االإحت��اد 

بع�س الدول، وعنا�شر القوة التي حتققت.

املفرق - االنباط - يو�شف امل�شاقبة

من  املنفذ  ال��ري��اده  الدوار  الن�شاء  متكني  م�شروع  �شمن 

مع  وبالتعاون  امل��راأة   ل�شوؤون  االردنية  الوطنية  اللجنة  قبل 

الكند احلكومة  من  وبدعم   الفيدرالية  االحت��ادات  منتدى 

ية.                                

ع��ق��دت ور���ش��ة ع��ن ات��ف��اق��ي��ة ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى ج��م��ي��ع ا���ش��ك��ال 

لبلدية  املحلي  املجل�س  ع�شو  ونفذتها   امل���راأة  �شد  التمييز 

املفرق الكربى واملدرب �شمن فريق املدربني الوطني للجنة 

الوطنية االردنية ل�شوؤون املراأة عبري ن�شري ومب�شاركة النائب 

رميا العمو�س وعدد من الن�شطاء ال�شيا�شيني واالجتماعيني 

منتدى  وبح�شور  امل��ف��رق  حمافظة  يف  الن�شوية  وال��ق��ي��ادات 

املكتب   مبديرة  املمثل  االردن  /مكتب  الفيدرالية  االحت��ادات 

تاال خري�س ومديرة امل�شاريع  حنني مريان.

م��درب��ة ال��ور���ش��ة ع��ب��ري ن�����ش��ري اأو���ش��ح��ت م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأن  

الور�شة ناق�شت بع�س املوا�شيع ذات العالقة بهذه االتفاقية 

واخلروج بتو�شيات خا�شة مبحافظة املفرق. 

العمل  ت��رك��زت  ال��ت��و���ش��ي��ات  ه���ذه  اأب����رز  اأن  ن�شري  واأك����دت 

و�شع  يف  وا�شراكها  امل��راأة  ل��دى  القانونية  االمية  حمو  على 

ال�شيا�شات  ور�شم  القوانني 

امل�شاواة اجلندرية يف العمل باملواقع القيادية. 

امل�شاحة  ايجاد  ت�شمنت  التو�شيات  اأن  اإىل  ن�شري  واأ�شارت 

وال��ت��دري��ب  للتوعية  خمت�شة  م��راك��ز  وتخ�شي�س  ال��ك��اف��ي��ة 

والتثقيف على ا�ش�س وقواعد حملية، باالإ�شافة دعم املناطق 

ال��ري��ف��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن�����ش��اط��ات امل�����راأة وب��ن��اء م���دار����س مهنية 

ال�����ش��داد  ق��رو���س �شهلة  ت��وف��ري  و  امل��ح��اف��ظ��ة  يف االق�����ش��ي��ة يف 

م�شاريعها. لتنفيذ  املراأه  لت�شجيع 

االنباط- العقبة

بن  ه��ا���ش��م  االم���ري  م�شت�شفى  ت�شلم 

اأم�س  العقبة  مدينة  يف  الثاين  عبداهلل 

اخلمي�س �شهادة االعتمادية من جمل�س 

 HCAC( اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية

( للمرة الثالثة على التوايل.

ها�شم  االمري  م�شت�شفى  مدير  وقال 

الطبيب  ال��ع��م��ي��د  ال���ث���اين  ع���ب���داهلل  ب���ن 

امل�شت�شفى  ان ح�شول  ال�شرايرة،  ماجد 

الثالثة  للمرة  االعتمادية  �شهادة  على 

ال��ت��وايل دل��ي��ل على اال���ش��ت��م��رار يف  على 

نهج التميز واالرتقاء مب�شتوى اخلدمة 

ابناء  م��ن  للمواطنني  املقدمة  الطبية 

حمافظة العقبة واملناطق املجاورة لها.

من  امل�شت�شفى  ان  ال�شرايرة  وا�شاف 

اململكة  م�شتوى  على  امل�شت�شفيات  اوائل 

معايري  وف��ق  االع��ت��م��ادي��ة  على  يح�شل 

الطبعة   2020 لعام  اجل��دي��دة  االعتماد 

الرابعة.

نتيجة  االجن���از حتقق  ه��ذا  ان  واك���د 

امل�شت�شفى  مرتبات  جهود  كافة  تظافر 

والدعم  فيه  امل��وج��ودة  واالخت�شا�شات 

امل���ت���وا����ش���ل م����ن م����دي����ري����ة اخل����دم����ات 

لروية  حتقيقا  وذل���ك  امللكية،  الطبية 

القائد االعلى للقوات امل�شلحة االردنية 

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

االف�شل خلدمة املواطنني.

التقييم  ب��ع��د  ال�����ش��ه��ادة  وج���اءت ه��ذه 

ال���ن���ه���ائ���ي���ة م����ن ق���ب���ل جم��ل�����س اع��ت��م��اد 

االم��ري  مل�شت�شفى  ال�شحية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

ال������ث������اين، وان  ع�����ب�����داهلل  ب�����ن  ه����ا�����ش����م 

���ش��روط  ك��اف��ة  ا���ش��ت��وف��ى  ق��د  امل�شت�شفى 

متحديا  ال�����ش��ح��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اع��ت��م��اد 

ك����ل ال�������ش���ع���وب���ات ال���ت���ي ف��ر���ش��ه��ا وب����اء 

. covid19

الحكومة: قانون الدفاع مرتبط بالوباء وليس بنهاية العام الحالي

 وزارة الصحة : 30 وفاة و1616 إصابة بفيروس كورونا و1816 حالة شفاء

 اجتماع يبحث إنشاء مجمع دوائر للقطاع الزراعي

 ورشة عمل حول اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة  

 مستشفى االمير هاشم بن عبداهلل الثاني بالعقبة يتسلم شهادة االعتمادية

االنباط- العقبة

�����ش����ج����ل����ت ف������ن������ادق ال����ع����ق����ب����ة مب���خ���ت���ل���ف 

 %18 نحو  بلغت  حجوزات  ن�شبة  ت�شنيفاتها 

خ���الل االأع���ي���اد امل��ج��ي��دة، وه���ي االأدن����ى منذ 

ع�����ش��ر ����ش���ن���وات، وف���ق م��ف��و���س ال�����ش��ي��اح��ة يف 

اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة 

ما�شي �شرحبيل 

وقال ما�شي يف ت�شريح �شحفي، اإن ن�شبة 

خالل  العقبة  مدينة  ف��ن��ادق  يف  احل��ج��وزات 

االأ�شبوع  ونهاية  املجيد  امل��ي��الد  عيد  عطلة 

 %18 ن�شبة  اأن  اإىل  م�شريا   ،%20 تتجاوز  ال 

ل��ل��ف��ن��ادق مبختلف  ال��ع��ام��ة  ه��ي احل���ج���وزات 

جائحة  تداعيات  ب�شبب  وذل��ك  ت�شنيفاتها، 

الدفاع  بقوانني  املواطنني  وال��ت��زام  ك��ورون��ا، 

ومن بينها حظر اجلمعة

وب����ني، اأن����ه ب��امل��ق��ارن��ة ب���ني ال���ع���ام احل���ايل 

والعام املا�شي، فقد �شجلت �شنة 2019 خالل 

عطلة نهاية االأ�شبوع واالأعياد املجيدة ن�شبة 

العام  90% يف ظروف خمتلفة عن  زادت عن 

احلايل خا�شة هذه الفرة

ووف�������ق اأ�����ش����ح����اب ف�����ن�����ادق، ف�������اإن ن�����ش��ب��ة 

ت�شنيفاتها  مبختلف  الفندقية  احل��ج��وزات 

 5 18%، اإال اأن فنادق ذات ت�شنيف  ال تتجاوز 

جنوم زادت بع�شها عن ن�شبة 25% بانخفا�س 

العقبة  مّر على مدينة  اأن  له  ي�شبق  حاد مل 

ت��راوح  ن�شبا  ت�شجل  كانت  التي  ال�شياحية 

بني 80 اإىل 90% خالل ال�شنوات قبل كورونا

 انخفاض حجوزات فنادق العقبة خالل األعياد المجيدة إلى 18% بسبب الجائحة

ال�سبت    26  /  12  / 2020



بكني - رويرتز

اجلمعة،  ام�س  جمركية  بيانات  اأظ��ه��رت 

ال�سعودي  النفط  من  ال�سني  واردات  ارتفاع 

مليون   8.48 �إىل  �أكتوبر  مع  مقارنة   %43 ب� 

طن �أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يومياً.

وز�دت �لو�رد�ت من �ململكة خالل �لفرتة 

�أ���س��ا���س  ع��ل��ى   %2.2 ن��وف��م��ر  �إىل  ي��ن��اي��ر  م��ن 

�سنوي �إىل 77.98 مليون طن.

و�رتفعت و�رد�ت �ل�سني من �لنفط �خلام 

نوفمرب  يف  �سعفاً   13 �ملتحدة  �ل��والي��ات  من 

م�ستوى  �أعلى  ثالث  �إىل  �سنوي  �أ�سا�س  على 

وت��رة  �ل�����س��رك��ات  �سرعت  �إذ  �الإط����الق،  على 

عليها مبوجب  �ملن�سو�س  �لطاقة  م�سرتيات 

�تفاق جتاري مع و��سنطن.

�ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  م����ن  ب���ي���ان���ات  وك�����س��ف��ت 

�ل��ن��ف��ط  م���ن  �ل�����س��ني  و�رد�ت  �أن  ل��ل��ج��م��ارك 

ما  �أو  ط���ن  م��ل��ي��ون   3.61 ب��ل��غ��ت  �الأم���رك���ي 

�رتفاعاً  األفا و839 برمياًل يومياً   878 يعادل 

�لعام  م��ن  نوفمر  يف  ط��ن  مليون   0.26 م��ن 

�ملا�سي ومقابل 1.625 مليون طن يف �أكتوبر.

وياأتي �مل�ستوى �مل�سجل يف نوفمر مقارنة 

 3.9 مع �مل�ستوى �لقيا�سي يف �سبتمر �لبالغ 

مليون طن.

يف  حتل  �لتي  رو�سيا  �أن  �لبيانات  وتك�سف 

ما  �أو  6.1 مليون ط��ن،  وردت  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 

مقارنة  يوميا،  برميل  مليون   1.48 ي��ع��ادل 

�أك��ت��وب��ر  1.56 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا يف  م��ع 

ت�سرين �الأول.

وتعتر �ل�سعودية ورو�سيا متقاربتني لكي 

 ،2020 يف  لل�سني  نفط  م��ورد  �أك��ر  ت�سبحا 

�إىل �لقوة  �ل��ب��ل��د�ن ���س��ادر�ت �خل��ام  ي��ع��زز  �إذ 

�القت�سادية حتى يف �لوقت �لذي تلحق فيه 

بالطلب  �ل�����س��رر  ك���ورون���ا  ف��رو���س  ج��ائ��ح��ة 

�لعاملي على �لنفط يف �لعام �جلاري.

�لثالث  �ملركز  �لعر�ق �لذي يحتل  و�سحن 

�لنفط  من  طن  مليون   5.098 �ملوردين  بني 

1.24 مليون برميل  �أو ما يعادل  �إىل �ل�سني 

�أحد  �أول  يومياً، فيما بلغ �إجمايل �لكمية يف 

م��ل��ي��ون ط��ن،   56.94 �ل��ع��ام  م��ن  ���س��ه��ر�ً  ع�سر 

�لفرتة  نف�س  21% فوق م�ستوى  بزيادة نحو 

قبل عام.

فنزويال  م��ن  نفط  �أي  �ل�سني  تتلق  ومل 

جمدد�ً بح�سب ما تك�سفه �لبيانات.

نيويورك - رويرتز

�أظ�����ه�����رت ب���ي���ان���ات م����ن ����س���ن���دوق �ل��ن��ق��د 

�لدوالر �الأمركي من  �لدويل تر�جع ح�سة 

لل�سندوق  عنها  �ملُبّلغ  �لعاملية  �الحتياطيات 

�ل���ع���ام،  م���ن  �ل���ث���ال���ث  �ل���رب���ع  يف   %60.4 �إىل 

مقارنة مع 61.2% يف �لربع �لثاين.

ل���ك���ن ح�����ي�����از�ت �ل���������دوالر ل�����دى �ل���ب���ن���وك 

�ملركزية تظل �الأكر على م�ستوى �لعامل.

م��ن   %61.5 �ل�����������دوالر  ح�������س���ة  وك�����ان�����ت 

�أن  غ��ر  ع��ام.  قبل  �الإجمالية  �الحتياطيات 

�لن�سبة تر�جعت لربعي �سنة متتاليني.

�أ�سول  من  �لعاملية  �الحتياطيات  وتتكون 

حت��ت��ف��ظ ب���ه���ا �ل���ب���ن���وك �مل����رك����زي����ة ب��ع��م��الت 

ل��دع��م  �الأول  �مل��ق��ام  وُت�����س��ت��خ��دم يف  خم��ت��ل��ف��ة 

ت�ستخدم  �أن  �أح��ي��ان��ا  وي��ح��دث  �ل��ت��ز�م��ات��ه��ا. 

�الح��ت��ي��اط��ي��ات لدعم  �مل��رك��زي��ة تلك  �ل��ب��ن��وك 

�ملحلية. عمالتها 

ز�دت  فقد  �لنقد،  �سندوق  �أرق��ام  وبح�سب 

قيا�سي  م�ستوى  �إىل  �لعاملية  �الحتياطيات 

12.254 تريليون دوالر يف �لربع �لثالث،  بلغ 

من 12.012 تريليون يف �لربع �لثاين.

بالدوالر  �لتي  �إجمايل �الحتياطيات  وبلغ 

يعادل  مبا  دوالر،  تريليون   6.937 �الأمركي 

�لربع  يف  �ملُجّنبة  �الحتياطيات  م��ن   %60.4

�لثالث. كانت �الحتياطيات �لدوالرية 6.899 

تريليون دوالر يف �لربع �لثاين، �أي %61.2.

�ل��دوالر  كان  �إن  �ملحللني  بع�س  ويت�ساءل 

�مل��ه��ي��م��ن ك��ع��م��ل��ة �ح��ت��ي��اط يف  ���س��ي��ف��ق��د دوره 

للواليات  �جليو�سيا�سية  �لقوة  �نح�سار  �سوء 

�ل�سخم  �الأم���رك���ي  �ل��دي��ن  �مل��ت��ح��دة وع���بء 

وظهور عمالت بديلة.

�القت�ساديني  روزنرغ، كبر  ديفيد  وقال 

و�مل���ح���ل���ل �ال����س���رت�ت���ي���ج���ي ل�����دى روزن�������رغ 

ل����الأب����ح����اث، يف �أح�������دث م����ذك����رة ب��ح��ث��ي��ة ل��ه 

مركزه  �سيفقد  �ل��دوالر  �أن  �الأم��ر  “حقيقة 
لالحتياطي  عملة  ك��ل  م��ع  ح��دث  كما  ي��وم��ا، 

�ل��ع��امل��ي ق��ب��ل��ه، ل��ك��ن ف��ر���س ح����دوث ذل���ك يف 

للغاية«. �سئيلة  حياتنا 

�ل������دوالر ط���اغ وال  ه��ي��م��ن��ة  “عمق  وت���اب���ع 

�لعاجل، حتى  �لقريب  بادرة تال�س يف  ُيظهر 

يف �أعقاب كوفيد-19«.

بد�ية  منذ   %6.4 �ل��دوالر  قيمة  تر�جعت 

للعملة  ���س��ن��وي  �أد�ء  �أ���س��و�أ  يف  �حل���ايل،  �ل��ع��ام 

منذ 2017.

�ل�����دوالر مي��ر حاليا  �أن  روزن�����رغ  وي����رى 

بدورة نزولية، لكنه لي�س على �سفا �النهيار.

�الحتياطيات  �ليورو من  و��ستقرت ح�سة 

20.5% يف �لربع �لثالث، مقارنة  �لعاملية عند 

لبيانات  وف��ق��ا  �ل��ث��اين،  �ل��رب��ع  يف   %20.1 م��ع 

2009، كانت  �سندوق �لنقد. وعند ذروتها يف 

ح�سة �ليورو %28.

لندن - العربية

�أظ���ه���ر ب��ح��ث م�����س��ح��ي ج���دي���د �أج������ري يف 

يف  �ل��ع��ق��ار�ت  م��ن  ك��ب��ر�ً  ع���دد�ً  �أن  بريطانيا 

ي�سرتيها  من  جتد  وال  حالياً  فارغة  �ل�سوق 

موؤ�سر�ً  يكون  �أن  ميكن  م��ا  وه��و  ي�سكنها،  �أو 

�لعقاري  �ل�سوق  م�ستقبل  على  �الأهمية  بالغ 

�أن ي�سجل هبوطاً  يف بريطانيا، و�لذي ميكن 

�لتي  �ملقبلة  �لفرتة  خ��الل  �الأ�سعار  يف  ح��اد�ً 

�ستلي �أزمة وباء كورونا.

وبح�سب بحث جديد �أجرته �سركة “بنهام 

�الإع��الم  و�سائل  ون�سرته  �لعقارية،  وريفز” 

يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ف���اإن���ه ي��وج��د م���ا ي��ق��در بنحو 

 230.81( �إ���س��رتل��ي��ن��ي  جنيه  م��ل��ي��ار   169.67

مليار دوالر( من �لعقار�ت �ل�ساغرة �ملوجودة 

يف جميع �أنحاء �إجنلرت�.

نتائجه  على  �طلعت  �ل��ذي  �لبحث  ووج��د 

يقدر  م��ا  حالياً  يوجد  �أن��ه  “�لعربية.نت” 
يف  ����س���اغ���ر�ً  م���ن���زاًل  و114  األ����ف����اً   648 ب��ن��ح��و 

مقاطعة �إجنلرت� وحدها.

وت���رتك���ز يف �ل��ع��ا���س��م��ة ل���ن���دن �ل���ع���ق���ار�ت 

�إجمايل  يبلغ  حيث  قيمة،  �الأع��ل��ى  �ل�ساغرة 

�إ���س��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ار   35.58 ق��ي��م��ت��ه��ا 

يف  �الإجمالية  �لعقار�ت  �أ�سعار  �رتفاع  ب�سبب 

�لعا�سمة  �لرغم من �حتالل  �لعا�سمة، على 

�مل���رت���ب���ة �ل���ر�ب���ع���ة م���ن ح��ي��ث ح��ج��م �مل���ن���ازل 

الفارغة.

وتوجد يف �ملنطقة �ل�سمالية �لغربية �أكرث 

يوجد  حيث  بريطانيا،  يف  �لفارغة  �لعقار�ت 

 18.54 ب��ق��ي��م��ة  م��ن��زل  �آالف   104 م���ن  اأك����ر 

م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه �إ���س��رتل��ي��ن��ي. وي���اأت���ي �جل��ن��وب 

 96 �ل��ث��ان��ي��ة ح��ي��ث ي�سم  �مل��رت��ب��ة  �ل�����س��رق��ي يف 

32.37 مليون جنيه  بقيمة  �ساغر  �ألف منزل 

وهامر”  “يورك�ساير  ي��ل��ي��ه  �إ���س��رتل��ي��ن��ي، 

بقيمة  فارغ  عقار  �ألف   76 فيها  يوجد  و�لتي 

�إ�سرتليني. 13.29 مليون جنيه 

ليدز  مدينة  يف  يوجد  �لعا�سمة،  وخ���ارج 

�إ�سرتليني  جنيه  مليار   1.97 بقيمة  عقار�ت 

جنيه  مليار   1.83( ك��ورن��و�ل  تليها  ف��ارغ��ة، 

 1.68( وه������وف  وب����ر�ي����ت����ون  �إ����س���رتل���ي���ن���ي(، 

 1.58( وب��ارن��ي��ت  �إ���س��رتل��ي��ن��ي(،  جنيه  م��ل��ي��ار 

 1.56( وليفربول  �إ�سرتليني(،  جنيه  مليار 

م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه �إ����س���رتل���ي���ن���ي(، وب����ورمن����وث، و 

جنيه  م��ل��ي��ار   1.55( وب����ول  ك��ر�ي�����س��ت�����س��ر���س 

�إ�سرتليني(.

فون  وريفز” م��ارك  “بنهام  م��دي��ر  وق��ال 

�مل�ستمرة  �الإ�سكان  الأزم��ة  “نظر�ً  جروندير: 

�لنق�س  معاجلة  يف  �مل�ستمر  �حلكومة  وف�سل 

فمن  �ل��ط��ل��ب،  لتلبية  �ل��ع��ق��ار�ت  خم���زون  يف 

�ملنازل  من  �لهائل  �لعدد  ه��ذ�  وج��ود  �ملخزي 

�ساغر عر �ملدن يف جميع �أنحاء �إجنلرت�«.

�لكفاح  م��ن  “بداًل  �إن��ه  وي��ق��ول ج��رون��دي��ر 

م��ن �أج���ل �ل��ع��ث��ور ع��ل��ى �أر�����س ل��ل��ب��ن��اء عليها، 

�مل�ساكن  ع��ل��ى  ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  �ل��رتك��ي��ز  ف���اإن 

منا�سبة  وجعلها  بالفعل  �مل��ت��اح��ة  �ل�����س��اغ��رة 

بكثر.  �أ�سهل  �أم���ر�ً  �سيكون  وه��ذ�  للمعاير 

ب��ال��ط��ب��ع، ح��ج��م �مل���ن���ازل ���س��يء و�ح����د، ول��ك��ن 

�لتي  �ل�سخمة  �لقيمة  يف  �أي�ساً  تفكر  عندما 

لالقت�ساد  �ملنازل  هذه  بيع  يجلبها  �أن  ميكن 

�ملحلي، فاإن �الأرقام مذهلة«.

االقت�صادي
30

السعودية تعزز مكانتها كأكبر مورد نفطي للصين في نوفمبر

تراجع حصة الدوالر من االحتياطيات العالمية في الربع الثالث

عقارات بـ230 مليار دوالر في بريطانيا ال تجد من يسكنها أو يشتريها

الخبير يرغ: الطلب على النفط يعود 
لمستويات 2019 في هذا التوقيت

دبي - العربية

 IHS قال نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة يف

�ل��ك��ات��ب  ي�����رغ،  د�ن���ي���ي���ل   ،MARKET
وخ��ب��ر �ل��ط��اق��ة �ل��ع��امل��ي، �إن �جل��ائ��ح��ة لن 

على  �لطلب  ذروة  على  يذكر  �أث��ر  لها  يكون 

 2030 عام  �ستاأتي  �أنها  يعتقد  و�لتي  �لنفط، 

�أو ما يقرب من ذلك. لكن يف �لوقت نف�سه 

�إىل  ي��ع��ود  ل��ن  �لنفط  على  �لطلب  �أن  ي��رى 

م�ستويات عام 2019 قبل نهاية عام 2021 اأو 

بد�ية عام 2022.

�أمركا تقود �لتحول يف جمال �لطاقة

�لرئي�س  �أعلن  �الأخ���رة  �الأ�سهر  وخ��الل 

�أك��رث قوة  تعهد�ت  ع��ن  ب��اي��دن  �ملنتخب ج��و 

يف م���ا ي��خ�����س �ل��ت��ح��ول يف جم����ال �ل��ط��اق��ة 

ل�����س��ايف  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ���س��ف��ر  �إىل  و�ل����و�����س����ول 

�ن��ب��ع��اث �ل��ك��رب��ون ب��ح��ل��ول ع���ام 2050، وه��و 

م���ا ي�����ر�ه ي���رغ���ن �ل�����س��ب��ب ل���ع���ودة �ل���والي���ات 

�ملتحدة �إىل طليعة �لدول �لتي تقود عملية 

�إىل  �أ�سار  �أن��ه  �إال  �لطاقة،  �لتحول يف جمال 

حجم  �أن  خا�سًة  �ل�سخم،  �لتعهد�ت  حجم 

�القت�ساد �لعاملي كان يبلغ 87 تريليون دوالر 

يف 2019.

ن�����س��ع  �أن  مب����ك����ان  �ل�������س���ه���ول���ة  و”من 

�آخ��ر،  �أم��ر  لها  �لو�سول  ولكن  �مل�ستهدفات، 

�أم����و�ال ط��ائ��ل��ة. ويف  �الأم����ر  ح��ي��ث �سيتطلب 

�سيبقى   2050 ع����ام  �ل���ع���امل  ف�����اإن  �ل��ن��ه��اي��ة 

م�����س��ت��ه��ل��ك��ا ل��ك��م��ي��ات م���ع���ت���رة م����ن �ل��ن��ف��ط 

و�لغاز”، وفقاً ل� “يرغن«.

متويل �ال�ستثمار�ت

يف  �الإد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  و�أ����س���ار 

���س��رك��ات  �ن��ت��ه��اج  �إىل   ،IHS Market
�أ�سمائها  لتغير  �سيا�سة  �الأوروب��ي��ة  �لنفط 

�لعديد  �تخذت  فيما  طاقة”،  “�سركات  �إىل 

م���ن �ل�����س��رك��ات ت��خ��ف��ي�����س��ات ح����ادة يف قيمة 

�إىل  ي��ع��ود  �ل�����س��ب��ب  �أن  �أ���س��ول��ه��ا، م��و���س��ح��اً 

�نخفا�س �أ�سعار �لنفط.

مع  ينعك�س  قد  �الأم��ر  �أن  يرغن  ويعتقد 

عودة �أ�سعار �لنفط لالرتفاع. ولكن ال يوجد 

���س��رك��ة ���س��وى BP �أع��ل��ن��ت �أن��ه��ا ت��ه��دف �إىل 

�ل�سنو�ت  خالل  �لنفط  من  �إنتاجها  خف�س 

ربحية،  �الأك��رث  �أ�سولها  يف  للرتكيز  �ملقبلة 

حيث �إن معظم �ل�سركات �الأوروبية �الأخرى 

�لنفط  يف  �أعمالها  �ىل  �ستحتاج  �أنها  �أعلنت 

وتو�سعاتها  ����س��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا  ل��ت��م��وي��ل  و�ل���غ���از 

�ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة  و  �ل��ك��ه��رب��اء  يف جم���االت 

و�لرياح وتقنياتها.

�ل�سر�ع �ل�سيني �الأمركي

وع��ل��ى �جل��ان��ب �الآخ�����ر، ي���رى ي��رغ��ن �أن 

�ل��ق�����س��ي��ة �جل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة �الأك�������ر خ���الل 

�لعالقة  �ستكون  �ملقبلني  �لعقدين  �أو  �لعقد 

�الأمركية – �ل�سينية �لتي �سهدت توتر�ت 

�إن نوعية �حلو�ر  لدى كال �جلانبني، حيث 

و�ل�����س��ر�ك��ة �ل��ت��ي �ن��ت��ه��ج��ه��ا �ل��ط��رف��ان بعد 

�ن�سمام �ل�سني �إىل منظمة �لتجارة �لعاملية 

عام 2001 قد �نتهت. وينظر �ليوم �إىل هذه 

�لعالقة على �أنها مناف�سة ��سرت�تيجية.

�ملتحدة  �ل��والي��ات  تقوم  نف�سه  �ل��وق��ت  يف 

كجزء  �ل�سني  �إىل  و�ل��غ��از  �لنفط  بت�سدير 

�لعالقة  �إىل  �ل��ت��و�زن  الإع���ادة  �ل�سفقة  م��ن 

�لتجارية �لثنائية بني �لبلدين. لكن يرغن 

يرى �أن هذه �ملناف�سة �ال�سرت�تيجية �سيكون 

لها ذيول كثرة، �أهمها:

�مل��ن��اف�����س��ة على  ل��ت��ل��ك  �الأث����ر  �أوال، ح��ج��م 

�إجمايل �لناجت �ملحلي �لعاملي، ويعتقد يرغن 

�أن �لكثرين ال يعرون هذ� �ل�سوؤ�ل �هتماما 

بالغا.

�الإمد�د�ت  ثانيا، ماذ� �سيحدث ل�سال�سل 

للو�سول  �ل��ع��امل  �سيحتاجها  �ل��ت��ي  �لعاملية 

�ىل �سايف �سفر كربون؟ حيث “�سنحتاج �إىل 

�ملو�د  �ال�ستثمار�ت يف  هائل يف وجهة  حتول 

�الأم��ر  ه��ذ�  �سيتاأثر  كيف  ول��ك��ن  �سابه.  وم��ا 

�أن  خا�سة  �ل�سيني؟  �الأم��رك��ي  بالتناف�س 

�ل�سني مهياأة للعب دور حموري يف �سال�سل 

�الإمد�د �ملرتبطة بالطاقات �جلديدة” وفقا 

لريغن.

من  �ل���ع���دي���د  ه���ن���اك  �أن  “�أرى  وق������ال: 

لكن  �ل�سر�ع  �ستن�ساأ من هذ�  �لتي  �لعو�مل 

�إد�رة  �أن  و�أعتقد  لها.  �لكثرين غر و�عني 

�الأم��رك��ي��ة  �مل��خ��اوف  نف�س  �ستعك�س  ب��اي��دن 

�ل�سابقة. وهو �حلال نف�سه يف �ل�سني كذلك. 

بطريقة  قدما  �مل�سي  �سيحاول  بايدن  لكن 

�أكرث ��ستقر�ر� و�أكرث قابلية للتنبوؤ. و�أعتقد 

�أ���س��د�ء  �ستجد  �جل��دي��دة  �مل��ق��ارب��ة  ه���ذه  �أن 

�ل��ذي  �مل��ل��ف  �أن  و�أرى  �ل�����س��ني.  �إي��ج��اب��ي��ة يف 

�سيتعاون فيه �لطرفان هو �مللف �ملناخي«.

�الأمركي  �ل�سخري  للنفط  �لنمو  عودة 

لن يكون ك�سابق عهده

يرى  �ل�����س��خ��ري،  بالنفط  يتعلق  وفيما 

يرغن، �سعوبة عودته ل�سابق عهده، م�سر�ً 

�ل�سخري  �ل��ن��ف��ط  ث����ورة  �أ���س��ع��ل  م��ا  �أن  �إىل 

و�لديون  �الأم���و�ل  روؤو���س  كانت  �الأمركية، 

�سرتيت.  وول  يف  �مل�ستثمرين  من  �ملتدفقة 

ل���ك���ن �ل����ي����وم، م��ن��ت��ج��و �ل���ن���ف���ط �ل�����س��خ��ري 

�إليهم  للعودة  �مل�ستثمرين  �إق��ن��اع  يحاولون 

�أن تخلو� عنهم. ونتيجة هذ�، �ستعتمد  بعد 

ب�سكل جزئي على �أ�سعار �لنفط، وقد ت�سطر 

�ل�سركات �إىل �الندماج، خا�سًة �أنها مطالبة 

�الأم���و�ل  الإع���ادة  طريقة  باإيجاد  �لنهاية  يف 

و�لعو�ئد �إىل �مل�ستثمرين، وهو �أمر مل يكن 

يح�سل �سابقا.

�إن��ت��اج  �أن   ،IHS market وق�����درت 

عند  �سي�ستقر  �الأم��رك��ي  �ل�سخري  �لنفط 

�لربع  حتى  يوميا  برميل  مليون   11 قر�بة 

�لثاين �أو �لثالث من عام 2021 حينها �سيعود 

�الإنتاج للنمو مع حت�سن �أ�سعار �لنفط وتعايف 

�لطلب. ولكن منو �الإنتاج �ل�سخري �سيكون 

�إننا لن نعود �إىل م�ستويات  متو��سعا، حيث 

منو ت�سل �إىل 1.5 مليون �أو 2 مليون برميل 

يوميا �لتي دفعت �الأ�سو�ق لال�سطر�ب. هذ� 

�الأمر �أ�سبح من �لتاريخ.

حذر “�أوبك+«

 :IHS Market رئي�س  نائب  وق��ال 

ون�سف  ماليني  �سبعة  نحو  هناك  ز�ل  »م��ا 

�مل��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا تقريبا م��ن �الإن��ت��اج 

�إيقافه موؤقتا. و�أعتقد باأن حتالف  �لذي مت 

�أوبك بال�س �سيكون حذر� يف �إعادته«.

�أن �التفاق �الأخر �لذي ين�س  كما يرى 

على زيادة ب� 500 �ألف برميل يوميا كل �سهر 

للمجموعة  �سي�سمح  حيث  حكيم،  �تفاق  هو 

توزيع  ب��دء  ���س��وء  يف  �لطلب  �أد�ء  مب��ر�ق��ب��ة 

�ل��ن��ف��ط حاليا  �أ���س��ع��ار  �إن  �ل��ل��ق��اح��ات، ح��ي��ث 

ت��وؤ���س��ر �إىل ت��ع��ايف �ل��ط��ل��ب. م��ن جهة �أخ��رى 

�الأ�سهر �ملقبلة قد تكون �سعبة على عدد من 

�لدول مثل �لواليات �ملتحدة و�سيكون لذلك 

�تفاق  ف��اإن  بالتايل  �لطلب،  على  �سلبي  �أث��ر 

�حل��ذرة  خ��ط��و�ت��ه  �سيخطو  �ل���ذي  �لت�سوية 

ب�سكل �سهري، منطقي جد�.

م�ستقبال  �أك��رث  �الأ���س��ع��ار  ترتفع  »عندما 

فاإن من �لطبيعي �أن يبد�أ �لبع�س بالتفكر 

باحل�س�س �ل�سوقية جمدد�. ولكن ال �أعتقد 

�حل��ال��ة  �سريعا  �سين�سون  �ملنتجني  �أن  م��ن 

�ملا�سي، لذ�  �إبريل  �لتي عا�سوها يف  �الأليمة 

�ستحتم  �لذ�تية  �مل�سالح  �أن  من  مقتنع  �أن��ا 

�أع�ساء  ب��ني  �للحمة  م��ن  ن��وع  على  �الإب��ق��اء 

ب�سبب  ذل��ك  �سعوبة  م��ن  بالرغم  �لتحالف 

وف��ق��اً  �مل�ساركة”،  ل���ل���دول  �ل��ك��ب��ر  �ل���ع���دد 

ل�”يرغن«.

تكلفة �إنتاج �لنفط

قطاع  يف  �ال���س��ت��ث��م��ار�ت  “هبطت  وق���ال: 

ملو�زناتها،  �ل�سركات  خف�س  �سوء  يف  �ملنبع 

ل��ل�����س��رك��ات   %30 ب��ن��ح��و  �ن��خ��ف�����س��ت  ح���ي���ث 

لل�سركات   %50 وبنحو  �ل��دول��ي��ة،  �لنفطية 

�مل�ستقلة �الأ�سغر حجما، وبالتايل من �ملوؤكد 

وبح�سب  وتد�عياٍت.  �آث��ار�  �سيخلف  ذلك  �أن 

�لطلب  يتوقعون و�سول  �لذين  فاإن  يرغن، 

�لنمو  يتنا�سون  قريبا،  ذروت��ه  �إىل  �لنفطي 

�لنامية.  �لدول  �لدخل يف  �ل�سكاين و�رتفاع 

 ،2030 ع��ام  بعد  �ستاأتي  �لطلب  ذروة  ب��ر�أي��ي 

ولكن هذ� ال يعني �أن �لطلب �سينهار! لكنه 

�سيبد�أ يف �لرت�جع فح�سب«.

�الإنتاج  تكلفة  ذ�ت  �خلليج  دول  �أن  و�أك��د 

�مل��ن��خ��ف�����س ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا �أف�����س��ل��ي��ة م��ق��اب��ل 

�ملنتجني ذوي �لتكلفة �الأعلى، خا�سة عندما 

ت�سبح ���س��رك��ات �ل��ن��ف��ط ح���ول �ل��ع��امل �أك��رث 

�أن  وبالتايل  ��ستثمار�تها،  يف  وحتفظا  حذر� 

�أم��ر  ه��و  منخف�سة  تكلفة  ذ�  منتجا  ت��ك��ون 

جيد، ال �سيما يف �سوق مل تعد تنمو.

ح��رك��ة �أ���س��ع��ار �لنفط حم�����س��ورة م��ا بني 

�لفرو�س و�للقاح

�أن ه��ن��اك فر�سة الرت��ف��اع  ي��رغ��ن  وي���رى 

�أ�سعار �لنفط، حيث يعتقد �أن هذ� �سيحدث 

ح���امل���ا ت���خ���رج �الأ�����س����ع����ار مم����ا �أط����ل����ق ع��ل��ي��ه 

�الأ�سعار  �إن  حيث  الفريو�س”،  “كوريدور 
حم�������س���ورة م����ا ب����ني �ل���ف���رو����س م����ن ج��ه��ة 

وب��ني �ل��ل��ق��اح م��ن جهة �أخ����رى. وت��وق��ع منو 

4% �لعام �ملقبل وعند  �القت�ساد �لعاملي عند 

3.6% �لعام �لذي بعده.

و�أ�سار �إىل �أنه مع عودة �لنمو �القت�سادي 

�ل��ط��ل��ب  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ف�����اإن  �إىل م�����س��ت��وي��ات��ه 

���س��ي��ت��ع��اف��ى و�الأ����س���ع���ار ���س��رتت��ف��ع وت���دخ���ل يف 

و�أكرث حتفيز�  �أكرث منطقية،  �سعري  نطاق 

جزء  ج��ذب  �ساأنه  م��ن  وه��ذ�  لال�ستثمار�ت، 

على �الأقل من �مل�ستثمرين �ل�سابقني.

�سن�سهد  �أن���ن���ا  �أع��ت��ق��د  “ال  ي��رغ��ن  وق����ال 

قفزة كبرة و�سريعة يف �أ�سعار �لنفط كالتي 

�الأل��ف��ي��ة  مطلع  �الأول  �ل��ع��ق��د  يف  ���س��ه��دن��اه��ا 

�لنا�سئة  �ل��دول  �سوء منو طلب  �حلالية يف 

حينها. وم��ن �ل��ع��و�م��ل �ل��د�ع��م��ة ل��ذل��ك هو 

�سعور عام باالطمئنان ناحية �أمن �لطاقة”. 

وه�����ذ� ه���و �أح�����د ت��ب��ع��ات �ل��ن��ف��ط �ل�����س��خ��ري 

�الأم�����رك�����ي، وه����و �أم�����ر �إي���ج���اب���ي ب��ال��ن�����س��ب��ة 

ل�����س��ن��اع��ة �ل��ن��ف��ط الأن �ل��ق��ف��ز�ت �ل�����س��ع��ري��ة 

�حلادة توؤثر �سلبا على �لطلب.

العربية-وكاالت

ق��ب��ل �أي������ام م���ن �ن��ق�����س��اء �مل�����س��اع��د�ت 

�حل�����ك�����وم�����ي�����ة مل������الي������ني �الأم�����رك�����ي�����ني 

�مل��ت�����س��رري��ن م��ن ت��د�ع��ي��ات ك��وف��ي��د-19، 

�أر��������س�������ل �ل����ك����ون����غ����ر�����س خ����ط����ة �ل����دع����م 

�القت�سادي �جلديدة �إىل �لبيت �الأبي�س، 

ليوقع عليها �لرئي�س دونالد ترمب �لذي 

يهدد بتعطيلها.

وق���ال���ت زع��ي��م��ة �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني يف 

على  بيلو�سي،  نان�سي  �ل���ن���و�ب،  جمل�س 

�مل�سادقة  ع��ل��ى  �ل��رئ��ي�����س  “نحّث  ت��وي��ر 

على هذ� �ملقرتح حتى ي�سر قانوناً من 

�أجل تقدمي �مل�ساعدة فور�ً لعائالت تعمل 

بكد«.

م��ن��اور�ت  �خلمي�س  �أم�����س  ي��وم  و�سهد 

ج��دي��دة، بينها ع��رق��ل��ة �جل��م��ه��وري��ني يف 

�لدميقر�طيني  من  �قرت�حاً  �لكونغر�س 

ب����زي����ادة ق��ي��م��ة �ل�����س��ي��ك��ات �مل��ر���س��ل��ة �إىل 

�الأم���رك���ي���ني �الأك������رث ���س��ع��ف��اً م���ن 600 

�لتحفيز  حزمة  �سمن  دوالر   2000 �إىل 

ترمب،  دونالد  طالب  ما  وفق  �جلديدة، 

وفقا لوكالة “فران�س بر�س«.

وبذلك �سارت �لكرة يف ملعب �لرئي�س 

�مل��ا���س��ي بتعطيل  �ل��ث��الث��اء  �ل����ذي ه���دد 

�خلطة �لتي تبلغ قيمتها 900 مليار دوالر 

�أ�سهر  عقب  �لكونغر�س  يف  تبنيها  غ��د�ة 

طويلة من �خلالفات بني �حلزبني.

م�ساعد�ت �إ�سافية

جل�سة  �ن��ت��ه��اء  بعيد  بيلو�سي  وق��ال��ت 

��ستثنائية “حرم �جلمهوريون يف جمل�س 

�ل���ن���و�ب ب��ق�����س��وة �ل�����س��ع��ب �الأم���رك���ي من 

�ألفي دوالر لكل �سخ�س بالغ، وهو  تلقي 

�قرت�ح �أّيده �لرئي�س«.

و�أ�سافت “�إذ� كان �لرئي�س جاد�ً فعاًل 

�ألفي  �لبالغة  �ملبا�سرة  �ملدفوعات  ب�ساأن 

دوالر، فعليه �أن يطلب من �جلمهوريني 

�لكف عن �لعرقلة«.

وك���ان ت��رم��ب �أث���ار �ال���س��ت��غ��ر�ب عندما 

�خلطة  ���س��د  �لفيتو  �إىل  ب��ال��ل��ج��وء  ه���دد 

و�ل��ت��ي  م��ل��ي��ار دوالر   900 ب��ن��ح��و  �مل���ق���ّدرة 

بعد  ي��وم  قبل  �عتمدها  �لكونغر�س  ك��ان 

تقلبات  و�سهدت  �أ�سهر�ً  د�مت  مفاو�سات 

عّدة.

وكان ترمب �نتقد ب�سكل خا�س م�ساألة 

ف��رد  الأي  دوالر   600 مب��ب��ل��غ  ���س��ي��ك  م��ن��ح 

يك�سب �أقل من 75 �ألف دوالر يف �ل�سنة �أو 

للزوجني �للذين ال يتجاوز دخلهما 150 

�ألف دوالر �سنوياً.

دعم �ل�سركات �ل�سغرة

وط��ال��ب ب��زي��ادة ه���ذ� �مل��ب��ل��غ �إىل �أل��ف��ي 

�أّن  رغ��م  وذل���ك  �ل��ب��ال��غ،  لل�سخ�س  دوالر 

�إد�رت���ه كانت قد و�فقت من خ��الل وزير 

�خلز�نة على �قرت�ح 600 دوالر.

�لفردية  �مل�����س��اع��د�ت  �إىل  وب��االإ���س��اف��ة 

�أي�����س��اً  �ل��دع��م  و�الأ����س���ري���ة، ت�سمل خ��ط��ة 

�ل����دوالر�ت لل�سركات  ق��رو���س��اً مب��ل��ي��ار�ت 

�ل�����س��غ��رة، ومت����وي����اًل ل��ت�����س��ه��ي��ل ت��وزي��ع 

�أّنها متدد حتى  لقاحات كوفيد-19، كما 

ي��ع��ّل��ق عمليات  �ل����ذي  ي��ن��اي��ر �حل��ظ��ر   31

�إخالء �الأماكن �مل�ستاأجرة.

�لن�سو�س  وه���ي ج���زء م��ن جم��م��وع��ة 

م�سروع  �أي�����س��اً  ت�سم  �ل��ت��ي  �لت�سريعية 

قانون �ملالية لعام 2021.

الإد�ر�ت  �حل�����ايل  �ل��ت��م��وي��ل  وي��ن��ت��ه��ي 

�الثنني.  يوم  �أي  دي�سمر،  الدولة يف 28 

�الإد�رة  ���س��ت�����س��ط��ر  �أخ���������رى،  وب����ع����ب����ارة 

�لفيدر�لية �إىل �الإغالق �إذ� ما نفذ دونالد 

ترمب تهديده ومل يوقع �لوثيقة.

الكونغرس يرسل خطة تحفيز جديدة إلى البيت األبيض

ال�سبت    26  /  12  / 2020
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االنباط-وكاالت

اأعلن املكتب االحتادي للإح�صاء باأملانيا 

يعي�صون  ال���ذي���ن  االأ���ص��خ��ا���ص  ع���دد  زي�����ادة 

مب��ف��رده��م مت���ام���اً، واأو����ص���ح اأن����ه ب��ل��غ 17،6 

مليون �صخ�ص يف عام 2019.

واأ����ص���ار امل��ك��ت��ب ال��ي��وم مب��ق��ره يف مدينة 

العدد  ه��ذا  اأن  اإىل  اأمل��ان��ي��ا  غربي  في�صبادن 

كان يبلغ 17،3 مليون �صخ�ص يف عام 2018 

اأغلب االأ�صخا�ص الذين  اأن  املكتب  واأ�صاف 

ي��ع��ي�����ص��ون مب��ف��رده��م )42 ب��امل��ائ��ة م��ن��ه��م( 

26 باملائة  يعي�صون يف مدن كربى، ويعي�ص 

م��ن��ه��م يف م����دن م��ت��و���ص��ط��ة احل���ج���م، فيما 

يعي�ش 32 باملائة يف بلدات �صغرية.

احلياة الفردية 

وب��ح�����ص��ب ب��ي��ان��ات امل��ك��ت��ب، ف����اإن من���وذج 

احلياة الفردية يف اأملانيا هو ال�صكل االأكرث 

���ص��ي��وع��اً ح��ال��ي��اً م��ق��ارن��ة ب��ن��م��وذج احل��ي��اة 

به  يعي�صون  م��ن  ع��دد  بلغ  وال��ت��ي  الثنائية، 

13،8 مليون �صخ�ص.

االأ�صخا�ص  ن�صبة  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

 34 م��ن  زادت  مب��ف��رده��م  يعي�صون  ال��ذي��ن 

42 ب��امل��ائ��ة خ���لل ال��ف��رة بني  ب��امل��ائ��ة اإىل 

ذات����ه  ال����وق����ت  ويف  و2019،   1991 ع���ام���ي 

تراجعت ن�صبة مناذج احلياة العائلية التي 

ت�صم خم�صة اأ�صخا�ص اأو اأكرث، من 5 باملائة 

اإىل 3،5 باملائة خلل الفرة الزمنية ذاتها، 

بح�صب املكتب.

واأ�صار املكتب اإىل اأن عدد الن�صاء اللتي 

يع�صن يف اإطار منوذج احلياة الفردية يزيد 

الن�صاء  ع��دد  بلغ  ال��رج��ال، حيث  ع��دد  على 

ال���لئ���ي ي��ع�����ص��ن مب��ف��رده��ن ال���ع���ام امل��ا���ص��ي 

9 م��لي��ني ���ص��ي��دة ت��ق��ري��ب��اً م��ن اإج��م��ايل ال��� 

اأنهم  ر�صد  مت  الذين  �صخ�ص  مليون   17،6

يعي�صون مبفردهم.

واأو����ص���ح ال��ع��ام��ل��ون ب��امل��ك��ت��ب االحت����ادي 

للإح�صاء اأن ذلك يرجع اإىل عدة اأمور، من 

الن�صاء،  ل��دى  العمر  متو�صط  زي��ادة  بينها 

يع�صن  اللئي  الن�صاء  ن�صبة  اأن  واأو�صحوا 

عاماً   80 على  اأعمارهن  وتزيد  مبفردهن 

يزيد مبقدار اأربعة مرات تقريباً عن ن�صبة 

الرجال.

وقال الباحث يف �صوؤون امل�صتقبل هور�صت 

بعد  املمكن  من  يعد  مل  اإن��ه  اأوبا�صوف�صكي 

»تدهور  عن  كورونا  زمن  يف  احلديث  االآن 

هناك  اأن  م�صيفاً  ح��ي��اة«،  كنمط  االأ����ص���رة 

علمات على انعكا�ص هذا االجتاه.

الإحجام عن الزواج 

ا���ص��ت��ط��لع��ات  اأن  اأوب��ا���ص��وف�����ص��ك��ي  وذك����ر 

منذ  �صنوياً  انخفا�صاً  تظهر  كانت  ل��ل��راأي 

عام 2013 يف ن�صبة من يتوقون اإىل الزواج 

تراجعت  االأطفال، حيث  واإجن��اب  الر�صمي 

 ،2019 ع��ام  مطلع  حتى   %63 اإىل   %75 من 

اإىل  املتوقع  على عك�ص  الن�صبة  ارتفعت  ثم 

64% يف �صهر اآذار/ مار�ص املا�صي.

18 مليون  يعي�ص  الأوبا�صوف�صكي،  ووفقاً 

اأو  ق�صد  ع��ن  مبفردهم،  اأملانيا  يف  �صخ�ص 

غري ق�صد. بينما يف عام 1991 كان عددهم 

12 مليوناً فقط. ويف اأوق��ات االأزم��ات �صعر 

اأرب��ع��ة  ب��ني  ت��رك��وا وحيدين  باأنهم  ال��ع��زاب 

بالتباعد  ي�صمى  م��ا  اأن  م�صيفاً  ج����دران، 

االج��ت��م��اع��ي يف االأم��اك��ن ال��ع��ام��ة ع��زز هذا 

ال�����ص��ع��ور. ول��ك��ن اأوب��ا���ص��وف�����ص��ك��ي ي���رى اأن 

احلياة االأ�صرية ال تقدم ثروة من العلقات 

فح�صب، بل اأي�صاً امل�صاعدة املتبادلة.

اإن ا�صتطلعاً للراأي  واأ�صار الباحث اإىل 

اأن غالبية  اإج��راوؤه يف عام كورونا يثبت  مت 

�صراكة  اإط����ار  يف  ال����زواج  يف�صلون  االأمل����ان 

ال�صجل املدين مبعدل  مدنية معتمدة من 

69% لدى الن�صاء و65% لدى الرجال.

وجاءت ن�صبة موؤيدي الزواج بني االأملان 

يف   %61 مقابل   ،%68 الغربية  ال��والي��ات  يف 

الواليات ال�صرقية، وفقاً لل�صتطلع. كما 

اأ�صارت النتائج اإىل اأن التاأييد االأكرب للزواج 

 40 ت��راوح بني  التي  العمرية  ك��ان يف فئة 

و64 عاماً بن�صبة بلغت %72.

يعد  مل  اأن��ه  اإىل  اأوبا�صوف�صكي  وخل�ص 

ُي��ن��ظ��ر اإىل وث��ي��ق��ة ال����زواج ع��ل��ى اأن��ه��ا قيد، 

م�صرياً اإىل »اإع��ادة تفكري« حتدث حالياً يف 

هذا االأمر.

���ص��ن��وات، ارت���ف���ع ع��دد  والأول م���رة م��ن��ذ 

ح����االت ال��ط��لق ب��ني االأمل������ان، ح��ي��ث بلغت 

بقرار  األ��ف حالة ط��لق   149 املا�صي  العام 

ق�����ص��ائ��ي، ب���زي���ادة ق��دره��ا ن��ح��و األ����ف حالة 

مقارنة بعام 2018.

ومل ت�صدر اإح�صاءات اأو بيانات بعد حول 

االآثار املحتملة لقيود كورونا هذا العام، اإال 

من  حقيقية  موجة  يتوقعون  اخل��رباء  اأن 

حاالت الطلق. ويو�صح املعالج النف�صي يف 

برلني، فولفغانغ كروغر، اأنه خلل مرحلة 

اأزمة كورونا »كان هناك عبء جذري  ذروة 

الق�صري«،  التقارب  ب�صبب  العلقات  على 

على حد تعبريه.

اأوبا�صوف�صكي ال  اأن الباحث هور�صت  اإال 

الذي  والتغيري  ه��ذا  تناق�ص بني  اأي  ي��رى 

الحظه يف القيم حيث قال: »اأولئك الذين 

انف�صلوا يتوقون اإىل علقة جديدة«.

االنباط-وكاالت

ال�صباحة  العاملي يف  ت�صفع للبطل  مل 

الذهبية  م��ي��دال��ي��ات��ه  ك��ل  �صيتو(  )داي���ا 

اأنقذته  وال  اليابان  لبلده  اأحرزها  التي 

���ص��ه��رت��ه يف امل��ح��اف��ل ال��ع��امل��ي��ة، وك��ون��ه 

العام  يف  طوكيو  اأوملبياد  يف  ب��لده  اأم��ل 

الياباين  االحت��اد  اأ���ص��در  اأن  بعد  املقبل 

مبعاقبة  فيه  رجعة  ال  ق��راراً  لل�صباحة 

ه���ذا ال�����ص��ب��اح واإي��ق��اف��ه ع��ن ال��ت��دري��ب��ات 

ال��ر���ص��م��ي��ة وامل��ن��اف�����ص��ات ال��دول��ي��ة حتى 

ث��ب��ت��ت خ��ي��ان��ت��ه  اأن  ب��ع��د  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة 

خارج  غرامية  علقة  واإقامته  لزوجته 

البلدان  من  اليابان  الأن  ال��زواج،  نطاق 

ال����ت����ي حت����ث امل�������ص���اه���ري يف ال���ري���ا����ص���ة 

على  والتلفزيون  وال�صينما  واملو�صيقى 

واإال  عالية  واأخ��لق  مبثالية  الت�صرف 

ف��اإن��ه��م ي��ق��ع��ون حت���ت ط��ائ��ل��ة ال��ع��ق��وب��ة 

ال�صديدة.

اإقالة وعقوبة ودورة اأخالقية

ال��ع��امل��ي )داي����ا �صيتو(  ال�����ص��ب��اح  وك���ان 

عاماً  وع�صرين  �صتة  العمر  من  البالغ 

ال��ذه��ب��ي��ة يف �صباق  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ف���از  ق��د 

بطوالت  يف  متنوع  ف��ردي  مر   400
ال���ع���امل ل���ل���دورات ال��ق�����ص��رية يف اأع����وام 

وكذلك  و2016،  و2014   2012
يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل���ل���دورات ال��ط��وي��ل��ة 

وه��و  و2015   2013 ع��ام��ي  خ���لل 

وبطلة  ريا�صية  امراأة  من  متزوج  رجل 

�صباحة اأي�صاً واأب لطفلتني، ويبدو اأمام 

و�صائل االإعلم كزوج مثايل واأب حنون 

 Shukan Shincho اإال اأن جملة

اليابانية قد غريت هذا ال�صورة متاماً 

ن�����ص��رت ���ص��ري��ط ف��ي��دي��و يظهر  ع��ن��دم��ا 

ف��ي��ه ال�����ص��ب��اح ال����دويل وه���و ي��دخ��ل مع 

يظهر  ث��م  ال��ف��ن��ادق،  اأح��د  اإىل  ع�صيقته 

دار  اإىل  ابنته  ي�صطحب  وه��و  �صباحاً 

احل�صانة وكاأن �صيئاً مل يكن، وقد كان 

وانتهى  ال�صاعقة  وق��ع  الفيديو  ل��ه��ذا 

من  االإق��ال��ة  ومنها  ال�صديدة  بالعقوبة 

الياباين  ال�صباحة  فريق  قائد  من�صب 

ال��وط��ن��ي، وق���ال م�����ص��وؤول��ون يف االحت��اد 

يف ت�صريحات لو�صائل اإعلم حملية اإن 

ال��روح  ق��واع��د  انتهكت  �صيتو  ت�صرفات 

واأن  االحتاد  ب�صرف  واأ�صرت  الريا�صية 

قواعد  تعلم  )دورة  يف  يدخل  اأن  عليه 

ي��ت��م��ك��ن م��ن  اأن  اأج�����ل  ال����ن����زاه����ة( م����ن 

انفرادية  بطريقة  تدريباته  موا�صلة 

م��ن اأج���ل اال���ص��ت��ع��داد الأومل��ب��ي��اد طوكيو 

الذي مت تاأجيله اإىل �صيف عام 2021 

ب�صبب فريو�ص كورونا امل�صتجد.

اعتذار للعائلة وللجماهري

ومل يعر�ص ال�صباح �صيتو على هذه 

كما  �صدر،  برحابة  وا�صتقبلها  العقوبة 

اأنه اأقر بوجود هذه العلقة الغرامية، 

وقدم اعتذاراً عن �صلوكه غري امل�صوؤول، 

واأك���د يف ب��ي��ان ر���ص��م��ي ع��ل��ى ع��زم��ه على 

حتى  لل�صباحة،  الكامل  وقته  تكري�ص 

يتمكن من ا�صتعادة ثقة عائلته الغالية 

ب�صبب  جمة  مبتاعب  لها  ت�صبب  ال��ت��ي 

�صلوكه املتهور واأنه يعمل على تعوي�صها 

ومناق�صتها  بها  حل��ق  ال��ذي  االأذى  ع��ن 

مبا يجب القيام به، كما اأنه يطمح اإىل 

ا�صتعادة قبول اجلمهور به ك�صباح دويل 

ي��ح��م��ل ا���ص��م ب��ل��ده وي��ع��ت��ذر م��ن جميع 

مب�صاكل  لهم  ت�صبب  الذين  االأ�صخا�ص 

ال�صرعية، ويعدهم  ب�صبب علقته غري 

ب��ب��ذل اجل���ه���ود يف م��وا���ص��ل��ة ال��ت��دري��ب 

ب�صكل جدي وفتح �صفحة جديدة وفقاً 

لوكالة رويرز للأنباء.

17 مليون شخص يعيشون بمفردهم في ألمانيا

االنباط- وكاالت

���ص��ن��وات يف   6 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ط��ف��ل  �صجل 

الهند رقًما قيا�صًيا يف مو�صوعة غيني�ص للأرقام 

القيا�صية من خلل ح�صوله على �صهادة جتعله 

اأ�صغر مربمج كمبيوتر يف العامل.

اأع�����وام، من   6 ت��ال�����ص��ان��ي��ا،  اأوم  اأره�����ام  جن��ح 

مايكرو�صوفت  ���ص��ه��ادة  اخ��ت��ب��ار  يف  اأب����اد،  اأح��م��د 

بري�صون  اختبار  مركز  يف  بايثون  برجمة  للغة 

االإجن��از  ه��ذا  ف��اإن  غيني�ص  ملو�صوعة  وف��ق��اً  فيو 

ج��ع��ل ت��ال�����ص��ان��ي��ا اأ���ص��غ��ر م��ربم��ج ك��م��ب��ي��وت��ر يف 

العامل..

�أ�صغر مربمج 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى ه�����ذا االإجن��������از، ق�����ال وال����د 

اأوم  اأرهام  »اأ�صغر مربمج حا�صوب هو  الطفل: 

بك،  ج��داً  فخور  اأن��ا  العبقري.  ابني  تال�صانيا. 

اأنت مده�ص ر�صمياً«.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��ط��ف��ل اأن وال�����ده ال���ذي 

يعمل كمهند�ص تقني عّلمه الكثري، م�صرياً اإىل 

اأجهزة  اإىل  الثالثة  �صن  يف  دفعه  الف�صول  اأن 

ال���ت���ي تعمل  ال��ل��وح��ي��ة  احل���ا����ص���وب واالأج����ه����زة 

iOS وويندوز. بنظامي 

وال��دي  »علمني   :ANI ل���  تال�صانيا  ق��ال 

ا�����ص����ت����خ����دام االأج�����ه�����زة  ب��������داأت يف  ال����رم����ي����ز. 

ال��ل��وح��ي��ة ع��ن��دم��ا ك���ان ع��م��ري ع��ام��ني. يف �صن 

و  iOS بنظام  تعمل  اأدوات  ا�صريت  الثالثة، 

اأن والدي كان  Windows. الحًقا، عرفت 
»Python يعمل على

لغة  تعلم  ذلك  بعد  اأنه  اإىل  تال�صانيا  ولفت 

بعدما  اأن��ه  مو�صحاً  وال��ده،  خ��لل  من  بايثون 

معهد  من  الربجمة  لغة  تعليم  �صهادة  ا�صتلم 

بايثون، طّور من خللها بع�ص األعاب الفيديو 

ال�����ص��غ��رية، وق���ال: »ب��ع��د م���رور بع�ص ال��وق��ت، 

العمل،  اإثباتات  بع�ص  اإر�صال  مني  املعهد  طلب 

غيني�ص  م��و���ص��وع��ة  دخ��ل��ت  اأ���ص��ه��ر  ب�صعة  وب��ع��د 

القيا�صية«. للأرقام 

وح���ال���ي���اً، مي��ت��ل��ك ال��ط��ف��ل ال�����ص��غ��ري م��وق��ع��اً 

مبزيد  حت�صينه  على  ويعمل  خا�صاً،  اإلكرونياً 

من حمتوى االألعاب.

طموح العبقري ال�صغير 

واأن  اأعمال  رائد  ي�صبح  باأن  تال�صانيا  يحلم 

اجلميع ي�صاعد 

واأن  اأع����م����ال  رائ�����د  اأ����ص���ب���ح  اأن  »اأري������د  ق����ال 

تطبيقات  اأ���ص��ن��ع  اأن  اأري�����د  اجل��م��ي��ع.  اأ���ص��اع��د 

اأ�صاعد  اأن  اأريد  كما  للت�صفري.  واأنظمة  واألعاب 

املحتاجني«.

تل�صانيا، وهو  اأوم  تال�صانيا،  اأرهام  والد  قال 

اهتماًما  طور  قد  ابنه  اإن  برجميات،  مهند�ص 

اأ�صا�صيات الربجمة. بالربجمة وعلمه 

كان مهتًما جًدا  كان �صغرًيا جًدا،  اأن  »منذ 

باالأجهزة. اعتاد ممار�صة االألعاب على االأجهزة 

طور  عندما  االأل��غ��از.  حل  اعتاد  كما  اللوحية. 

اهتماًما بلعب األعاب الفيديو، فكر يف اإن�صائها. 

اعتاد اأن يرى اأنا اأفعل الرميز«.

الربجمة  اأ�صا�صيات  علمته  »لقد  واأ���ص��اف: 

وب�����داأ يف اإن�����ص��اء األ��ع��اب��ه ال�����ص��غ��رية اخل��ا���ص��ة. 

ل�صركة  تقني  ك�����ص��ري��ك  ب��ه  االع����راف  مت  ك��م��ا 

.»Microsoft

ال�صبت    26  /  12  / 2020

بعضها يفوق الخيال.. تعرفوا إلى 
أغرب الحوادث البحرية

طفل هندي أصغر مبرمج في العالم

إيقاف سباح عالمي عن التدريبات بسبب خيانته لزوجته

االنباط-وكاالت

اأن ي�����ص��ط��اد االإن�����ص��ان  م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي 

ال�صمك  ق��ت��ل  ح�����وادث  وت���اأت���ي  ال�����ص��م��ك، 

اأو ال��غ��ط�����ص يف  ل��ل��ب�����ص��ر ع��ن��د ال�����ص��ب��اح��ة 

اأماكن بها بع�ص االأ�صماك املفر�صة مثل 

اأن ت�صطاد �صمكة  القر�ص، ولكن  اأ�صماك 

اأح���د ال�����ص��ي��ادي��ن ف��ه��ذا ل��ي�����ص اع��ت��ي��ادي��اً، 

قتلت  عندما  اأ���ص��رال��ي��ا  يف  ح��دث  ولكنه 

�صياداً. �صمكة 

ال�صمايل  باالإقليم  ال�صرطة  وذك���رت 

عاماً   56 البالغ  ال��رج��ل  اأن  االأ���ص��رايل، 

من العمر كان ي�صطاد ال�صمك مع اأفراد 

ع��ائ��ل��ت��ه واأ���ص��دق��ائ��ه يف م���رف���اأ داروي�����ن، 

منطقة  يف  و�صربته  �صمكة  به  وارتطمت 

ال�صدر، ح�صب موقع رو�صيا اليوم.

عمل بطويل

وم������ن اأغ��������رب احل����������وادث ال���ب���ح���ري���ة 

اإنقاذ  هو حادث  االإطلق  على  واأ�صجعها 

رج���ل زوج��ت��ه م��ن ب��راث��ن ق��ر���ص اأب��ي�����ص 

�صخم.

مورنينغ  »���ص��ي��دين  �صحيفة  وذك����رت 

ع��ام��اً(  دوي����ل )35  ���ص��ان��ت��ل  اأن  ه���ريال���د« 

ت���ع���ر����ص���ت ل���ه���ج���وم م����ن ق���ر����ص اأب���ي�������ص 

عندما  وثلثة  مرين  بني  طوله  كبري 

االأم���واج يف  رك��وب  ريا�صة  كانت مت��ار���ص 

اأ���ص��اب��ه��ا ب��ج��روح قطعية  ال�����ص��اط��ئ، مم��ا 

خطرة يف �صاقها اليمنى.

وُن����ق����ل ع����ن ���ص��ت��ي��ف��ن ب���ري����ص امل���دي���ر 

�صايفينغ«،  الي���ف  ل���»���ص��ريف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ال�صواطئ  ع��ل��ى  للمنقذين  �صبكة  وه��ي 

يف الوالية قوله: »اإن زوج دويل قفز عن 

لوح تزجله على القر�ص«.

واأ���ص��اف: »ه��ذا ال��رج��ل ج��دف بيديه 

ب�����ص��رع��ة وق��ف��ز ع��ن ل��وح��ه ع��ل��ى ال��ق��ر���ص 

و�صربه الإجباره على تركها ثم �صاعدها 

ب��ط��ويل  ال�������ص���اط���ئ.. ع��م��ل  اإىل  ل���ل���ع���ودة 

حقاً«.

اختفاء ركاب �صفينة

يف ح����ادث ل��ي�����ص ب��ج��دي��د م���ن ن��وع��ه، 

1955 واحدة من  ولكنه غريب �صهد عام 

نيوزيلندا،  يف  االخ��ت��ف��اء  ح���وادث  اأغ���رب 

ب���ع���دم���ا اخ���ت���ف���ت ���ص��ف��ي��ن��ة ن���ق���ل ل��ل��رك��اب 

وال��ب�����ص��ائ��ع خ����لل اإب���ح���اره���ا يف رح��ل��ة 

جلزيرة »توكيلو« وعلى متنها 25 راكباً، 

الب�صائع،  م��ن  اأط��ن��ان   4 اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

.»nzherald« وفقاً ملا ذكره موقع

اختفت  ق�صرية  بفرة  اإب��ح��اره��ا  بعد 

ال�صفينة فجاأة على بعد حوايل 430 كيلو 

ت�صل  ومل  نيوزيلندا  �صواحل  من  م��راً 

للجزيرة يف موعدها املحدد، وبعد مرور 

العثور  البحث مت  عمليات  اأ�صابيع من   5

ما  ب��ع��د  ع��ل��ى  ن��وف��م��رب   11 ي���وم  عليها يف 

م�صارها  عن  بعيداً  ميل   600 من  يقرب 

االأ�صلي.

يعني  ال  ال�صفينة  على  العثور  ولكن 

اأن���ه مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ط��اق��م��ه��ا ورك��اب��ه��ا، 

ف���ب���ع���د ����ص���ع���ود اأف���������راد ال���ب���ح���ث ع��ل��ي��ه��ا 

ال��رك��اب، وال  فارغة متاماً من  وج��دوه��ا 

بها،  اأحد  وجود  على  علمات  اأية  توجد 

وعندما دخلوا الغرفة اخلا�صة بالكابنت 

وج����دوا ج��م��ي��ع االأ�����ص����واء م���ن���ارة، ول��ك��ن 

االأغ�����رب م��ن ك��ل ه���ذا اأن��ه��م وج����دوا كل 

ال�صفينة  منت  على  الكهربائية  ال�صاعات 

اأن  ك��م��ا   ،10:25 ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د  م��ت��وق��ف��ة 

الراديو كان يعمل ب�صكل جيد.

عليها  ُع�����رثت  ال���ت���ي  احل���ال���ة  ب�����ص��ب��ب 

غ��م��و���ص  م����ن  زادت  وال����ت����ي  ال�����ص��ف��ي��ن��ة 

ما  تف�صري  ع��ن  اخل���رباء  االخ��ت��ف��اء عجز 

وجودهم،  ومكان  ال�صفينة  لركاب  حدث 

ول���ك���ن ك���ان���ت ه���ن���اك ن��ظ��ري��ة ت���ق���ول اإن 

�صت  تعرَّ ق��د  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال�صفينة 

ركابها  هرب  يف  ت�صببت  �صديدة  لعا�صفة 

ولكنها  امل���ي���اه،  ف��اب��ت��ل��ع��ت��ه��م  ال��ب��ح��ر  مل��ي��اه 

اأ�صا�ص  لها  ولي�ص  �صعيفة  نظرية  كانت 

م���ن ال�����ص��ح��ة، ح��ي��ث اإن���ه���م ع���ج���زوا عن 

االإب��ح��ار  ال�صفينة  اإم��ك��ان  كيفية  تف�صري 

مبفردها خلل تلك املدة من الزمن.
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االنباط-وكاالت

ق�����ال�����ت م����ن����ظ����م����ة م��������ؤي�������دة ل����اح����ت����ال 

االإ�سرائيلي، اإن االأمم املتحدة اأدانت االحتال 

23 اإدانة  2020، من اأ�سل  17 مرة خال العام 

�سملت 5 دول اأخرى

املتحدة”  االأمم  “رقابة  منظمة  وق��ال��ت 

اجل��م��ع��ي��ة  اإن  م������ؤخ�����راً،  اأ�����س����درت����ه  ب���ي���ان  يف 

ال���ع���ام���ة ل������اأمم امل���ت���ح���دة ت���ب���ن���ت، االإث����ن����ن، 

ينتقدان االحتال، ما يرفع ح�سيلة  قرارين 

 17 اإىل   2020 ع���ام  خ���ال  ���س��ده��ا  ال���ق���رارات 

قرارا، مقابل 6 �سد بقية دول العامل، بح�سب 

ما ذكرت �سحيفة “ذي تاميز اأوف اإ�سرائيل” 

االأربعاء

االأمم  تبنتهما  ال��ل��ذي��ن  ال��ق��راري��ن  واأح����د 

نفط  “بقعة  ا�سم  يحمل  اأي��ام   3 قبل  املتحدة 

ف��ي��ه  واأدي��������ن  اللبنانية”،  ال�������س����اح���ل  ع���ل���ى 

 2006 االح���ت���ال ب�����س��ب��ب ح���ادث���ة وق��ع��ت ع���ام 

تل  خا�ستها  التي  الثانية  لبنان  ح��رب  خ��ال 

متريره  مت  وال���ذي  اهلل”،  “حزب  �سد  اأب��ي��ب 

162 دولة ومعار�سة �سبع دول، يف حن  بدعم 

امتنعت �ست دول عن الت�س�يت

وانتقد القرار الثاين االحتال ال�ستغاله 

ال�سفة  يف  للفل�سطينين  الطبيعية  امل�����ارد 

مرتفعات  يف  ولل�س�رين  ناحية  من  الغربية 

اجل�الن من ناحية اأخرى، ومت اإقراره بتاأييد 

153 مقابل 6 وامتناع 17 عن الت�س�يت

و�سن االحتال حربا انتقامية على لبنان، 

جن�د  لثاثة  اهلل”  “حزب  اأ���س��ر  خلفية  على 

اإ�سرائيلين من منطقة حدودية يف 12 مت�ز/

بعد  وذل���ك  ي���م��ا،   33 ا�ستمرت   ،2006 ي�لي� 

من  اأك��ر  ومقتل  لبناين  ملي�ن  نح�  تهجري 

من  غالبيتهم  اآخرين   3000 نح�  وج��رح  األ��ف 

املدنين

وت�����س��ري ب���ي���ان���ات ل����دائ����رة ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة 

التحرير  ملنظمة  التابعة  العامة  وال�سيا�سة 

على  ي�سيطر  االحتال  اأن  اإىل  الفل�سطينية، 

85 ب��امل��ئ��ة م���ن م��ي��اه م��ن��ط��ق��ة االأغ�������ار ���س��رق 

الفل�سطيني�ن  يتحكم  فيما  الغربية،  ال�سفة 

املتبقية 15 باملئة  ب�

االنباط-وكاالت

ع�سكرين  ق��ادة  اأن  ني�زويك  جملة  ك�سفت 

اأم��ري��ك��ي��ن ي��ن��اق�����س���ن ���س��راً م��ا مي��ك��ن ات��خ��اذه 

املنتهية  الرئي�س  رف�س  ح��ال  اإج���راءات يف  من 

واليته دونالد ترامب نقل ال�سلطة اإىل نظريه 

العرفية  االأحكام  واإعانه  بايدن  ج�  املنتخب 

قبيل عملية التن�سيب الرئا�سي.

ونقلت جملة ني�زويك عن م�سادر يف وزارة 

اإن  ق���ل��ه��ا  “البنتاغ�ن”  االأم��ري��ك��ي��ة  ال���دف���اع 

وال�حدات  االأمريكية  امل�سلحة  الق�ات  “قيادة 
وا�سنطن  م��ن  ب��ال��ق��رب  امل��ت��م��رك��زة  الع�سكرية 

ح��ال  يف  ب��ه  �ستق�م  م��ا  �سيناري�  ���س��را  ناق�ست 

قرر ترامب فر�س االأحكام العرفية تزامنا مع 

تن�سيب بايدن يف ال� 20 من كان�ن الثاين املقبل 

ا�سطرابات  م��ن  ذل��ك  ع��ن  ينتج  اأن  وم��ا ميكن 

مدنية”.

املناق�سات جتري  ه��ذه  ف���اإن  امل�����س��ادر  ووف���ق 

ب��ع��ي��دا ع��ن اأروق����ة ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س وامل���ؤي��دي��ن 

لرتامب ويتم خالها و�سع خطط الإج��راءات 

م��ن��ا���س��ب��ة يف ح����ال ت��ل��ق��ي اأم�����ر ب���اإر����س���ال ق����ات 

ال��ن��ظ��ام ل�قت  اإىل وا���س��ن��ط��ن و���س��م��ان ح��ف��ظ 

التن�سيب والفرتة االنتقالية.

وي��خ�����س��ى م�������س����ؤول����ن يف ال��ب��ن��ت��اغ���ن من 

اأن ي��ح�����س��د ت���رام���ب م���ؤي��دي��ه الإع���اق���ة ان��ت��ق��ال 

خماوف  اأث��ريت  كما  بايدن  اإدارة  اإىل  ال�سلطة 

ي�ستخدم  اأن  اح��ت��م��ال  ح�����ل  و���س��ي��ن��اري���ه��ات 

ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي امل��ن��ت��ه��ي��ة والي���ت���ه ق����ات 

اجل��ي�����س ل��ا���س��ت��ي��اء ع��ل��ى امل���ع���دات اخل��ا���س��ة 

مبعاجلة بطاقات االقرتاع.

اأو����س���ح م�������س����ؤول����ن ع�����س��ك��ري���ن  اإىل ذل����ك 

ب�ساحيات  حاليا  يتمتع  ترامب  اأن  �سابق�ن 

ط�ارئ “غري م�سب�قة” ب�سبب فريو�س ك�رونا 

وقد يقنعه هذا الظرف وخا�سة اإذا ا�ستمع اإىل 

غري  ب�سلطة  يتمتع  ب��اأن��ه  م���ؤي��دي��ه  بع�س  راأي 

حمدودة وف�ق القان�ن.

وما زال ترامب م�سرا على رف�س االعرتاف 

بايدن  اأم��ام  الرئا�سية  االنتخابات  يف  بهزميته 

عن  امتناعه  احتمال  من  املخاوف  ت��زداد  فيما 

املقبلة  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  اإىل  ال�سلطة  ن��ق��ل 

وح�����س��د م���ؤي��دي��ه للقيام ب��اأع��م��ال ع��ن��ف خ��ال 

عملية التن�سيب الرئا�سي.

االنباط-وكاالت

ّمل اتفاقية جنيف الرابعة، الدولة املحتلة،  تحُ

م�����س���ؤول��ي��ة تطبيق ال��ت��داب��ري ال���ق��ائ��ي��ة ال��ازم��ة 

ملكافحة انت�سار االأمرا�س يف االأرا�سي التي تتلها، 

الفل�سطينية طلب االحتال من  لكن يف احلالة 

الفل�سطينين االعتماد على اأنف�سهم

الفل�سطيني�ن حرية يف  ذل��ك ال ميتلك  وم��ع 

اأو �سراء لقاحات فريو�س ك�رونا،  عقد اتفاقيات، 

ب���ل ي��ت���ج��ب ع��ل��ي��ه��م احل�������س����ل ع��ل��ى م���اف��ق��ات 

اإ�سرائيلية الإدخالها

��ق��د ل��ق��اء ه��� االأول بعد  واالأ���س��ب���ع امل��ا���س��ي، عحُ

التن�سيق بن اجلانبن، جمع ممثلن عن  ع���دة 

وزارة ال�سحة االإ�سرائيلية وال�سلطة الفل�سطينية 

ملناق�سة حالة ال�باء

يف  االإ�سرائيلي  ال�سحايف  ب��ريغ��ر،  غ��ال  وذك���ر 

احلك�مة  اأع��م��ال  من�سق  اأن  الر�سمية،  ك��ان  ق��ن��اة 

االإ�سرائيلية يف االأرا�سي املحتلة كميل اأب� ركن حّث 

م�س�ؤولن فل�سطينين على عدم التاأخري و�سراء 

لقاحات فريو�س ك�رونا باأ�سرع وقت ممكن

لكّن وزيرة ال�سحة مي الكيلة، قالت يف لقاء مع 

تلفزي�ن فل�سطن الر�سمي يف 17 دي�سمرب/ كان�ن 

اأول اجلاري: نحن دولة تت االحتال، واملحتل 

ات�����س��ال مع  ن��ق��ط��ة  يتحكم يف احل������دود، وه���ن���اك 

اجلانب االإ�سرائيلي مت تفعيلها بعد ع�دة التن�سيق

ويف 17 ن�فمرب/ ت�سرين الثاين املا�سي، اأعلنت 

االأمنية  ال��ع��اق��ات  ع����دة  الفل�سطينية  ال�سلطة 

�سه�ر  ع��دة  بعد  كانت،  كما  اإ�سرائيل  مع  واملدنية 

على قطعها

باأنهم  وع��دوا  االإ�سرائيلين  اأن  الكيلة  واأك��دت 

م�سلحتهم  وم���ن  ال��ل��ق��اح��ات،  دخ����ل  �سي�سّهل�ن 

اإدخالها

اإج����راءات  اإىل  بحاجة  امل������س���ع  اأن  واأ���س��اف��ت 

اإىل  االإ�سرائيلي م�سرية  وت�سجيلها لدى اجلانب 

وج�د ات�ساالت لهذا الغر�س

ت�سعى  فل�سطن  اإن  ال�����س��ح��ة  وزي�����رة  وق��ال��ت 

للح�س�ل على لقاح ك�رونا من اأكر من م�سدر، 

وا�ستبعدت و�س�ل اللقاحات قبل عدة اأ�سهر

واأ���س��اف��ت ال��ك��ي��ل��ة: فتحنا خ��ط���ط��ا م��ع الكل 

)امل��ن��ت��ج��ن( ول���ن���ا ات�����س��ال م��ب��ا���س��ر م���ع ال���رو����س 

وال�سن، وكاتبناهم )را�سلناهم(، كما ت�ا�سلنا مع 

منظمة ال�سحة العاملية

وقالت اإن منظمة ال�سحة العاملية �ست�فر من 

من  املئة  يف   20 احتياجات  ك�فاك�س  اآل��ي��ة  خ��ال 

فل�سطن  ح�سة  و�ستك�ن  النامية،  ال���دول  �سكان 

كافية لنح� ملي�ن �سخ�س

ال�سحة  منظمة  ا�ستحدثتها  اآلية  ك�فاك�س  و 

ك�فيد-19  اختبارات  ا�ستحداث  لت�سريع  العاملية 

ب�سكل  واإتاحتها  واإنتاجها  ولقاحاته  وعاجاته 

من�سف ، وفق م�قع املنظمة االإلكرتوين

الفل�سطينية  احل��ك���م��ة  اأن  ال��ك��ي��ل��ة  وذك�����رت 

�ست�سرتي ما يكفي ل�50 يف املئة من عدد ال�سكان، 

البالغ عددهم نح� 5 ماين ن�سمة

واأو���س��ح��ت اأن اأول دف��ع��ة م��ن ال��ل��ق��اح��ات، من 

من   %3 بن�سبة  �ستك�ن  العاملية،  ال�سحة  منظمة 

ع���دد ال�����س��ك��ان، و���س��ت���زع ع��ل��ى ال��ط���اق��م الطبية 

ومر�سى ال�سرطان وكبار ال�سن

بالن�سبة  اأنهت خطة كاملة  ال����زارة  اإن  وقالت 

وتخزين  والتدريب  الت�عية  حيث  من  للقاحات، 

اللقاح ونقاط ت�زيعه

اأن�سطة   ب��دوره��ا، قالت غ��ادة جمادلة، مديرة 

م��ن��ظ��م��ة اأط���ب���اء م���ن اأج����ل ح��ق���ق االإن�������س���ان ، يف 

قان�ين  ال��ت��زام  اإ�سرائيل  على  يقع  اإن��ه  اإ�سرائيل، 

���س��راء  ي��ت���ّج��ب عليها  اإذ  اح���ت���ال،  ق����ة  ل��ك���ن��ه��ا 

اللقاحات وت�زيعها على الفل�سطينين

الرابعة  جنيف  اتفاقية  م��ن   56 امل���ادة  وتن�س 

ب�ساأن حماية االأ�سخا�س املدنين يف وقت احلرب 

اأن��ه من  1949، على  اأغ�سط�س  12اآب/  امل���ؤرخ��ة يف 

التدابري  وتطبيق  اعتماد  االحتال  دول��ة  واج��ب 

ال�قائية الازمة ملكافحة انت�سار االأمرا�س املعدية 

واالأوبئة

واأ�سارت جمادلة اإىل اأن املنظمة اأر�سلت ر�سائل 

املناطق،  يف  االإ�سرائيلية  احلك�مة  اأع��م��ال  ملن�سق 

كميل اأب� ركن، ول�زارة ال�سحة االإ�سرائيلية بهذا 

ال�ساأن

اللقاح  ت���ف��ري  تت�سمن  ال��ر���س��ائ��ل  اأن  وب��ّي��ن��ت 

مل  ال�ساعة  حتى  اأ�سافت:  لكنها  للفل�سطينين، 

ي�سل اأي رد من اجلانب االإ�سرائيلي ح�ل ما جاء 

يف تلك الر�سالة

وطالبت جمعية اأطباء حلق�ق االإن�سان ، يف بيان 

�سدر عنها منت�سف دي�سمرب/ كان�ن اأول ال�سلطات 

ال�سحية واالأمنية يف اإ�سرائيل، بت�فري اللقاحات 

يف  للفل�سطينين  امل�ستجد،  ك�رونا  فريو�س  �سد 

ال�سفة الغربية املحتلة وقطاع غزة املحا�سر

اأن  اإىل  ي��ع���د  ذل���ك  اأن  اجل��م��ع��ي��ة  واأو����س���ح���ت 

واالح��ت��ال  لل�سيطرة  يخ�سع�ن  الفل�سطينين 

االإ�سرائيلين، ما مينع الفل�سطينين من �سمان 

ميلك�ن  ال  والأن��ه��م  باأنف�سهم  ال�سحة  يف  حقهم 

خيارا م�ستقا يف �سراء اللقاحات، من دون اأن مير 

االأمر عرب ال�سلطات االإ�سرائيلية

و�سككت اأطباء حلق�ق االإن�سان باأن تك�ن لدى 

ال�سلطة الفل�سطينية قدرة على اأن متّ�ل بنف�سها، 

عملية �سراء اللقاحات وكلفة ت�زيعها. واأ�سارت اإىل 

اأن على اإ�سرائيل اأن تتحمل مت�يل العملية، كجزٍء 

االأرا�سي  الفل�سطينين يف  من م�س�ؤوليتها جتاه 

املحتلة

 ب��دوره، ق��ال اخلبري يف القان�ن ال��دويل، حّنا 

دول��ة االح��ت��ال -وف��ق  م��ن م�س�ؤولية  اإن  عي�سى، 

القان�ن الدويل- تطبيق ما جاء يف اتفاقية جنيف 

لعام 1949

وذكر اأن االتفاقية تن�س على حماية املمتلكات 

والرتبية  وال�سحة  التعليم  وتقدمي  وامل�اطنن 

امل��ح��ت��ل، وه���� م��ا ينطبق على  وال��ث��ق��اف��ة لل�سعب 

احلالة الفل�سطينية

لقاح  ت�فري  اإ�سرائيل  على  اأن  واأ���س��اف عي�سى 

ك�رونا للفل�سطينين يف فل�سطن التاريخية، مبا 

فيها ال�سفة الغربية و�سرقي القد�س، وقطاع غزة

م�س�ؤولياتها  م��ن  ت��ت��ه��رب  اإ���س��رائ��ي��ل  وت���اب���ع: 

دول��ة  ي���ج��د  ال  الفل�سطينين،  جت���اه  القان�نية 

ال���رق  على  م�ج�دة  ال�سلطة  قائمة،  فل�سطينية 

فقط عرب اتفاق اأو�سل�، لي�س اأكر، اإ�سرائيل هي 

�سلطة االأمر ال�اقع تدخل وتعتقل وتهدم وتقتل 

متى ت�ساء

واأكمل: اإ�سرائيل تتن�سل من م�س�ؤولياتها، هي 

ومالية، وه�  قان�نية  اأع��ب��اء  َف��ِرَح��ة، وتخلت عن 

اأخطر ما يف االحتال الذي ي�سرق كل �سيء من 

اأر�سك ويتخلى عنك  ويف وقت �سابق، و�سف �سامر 

االأ�سعد، مدير الطب ال�قائي والرعاية ال�سحية 

يف وزارة ال�سحة الفل�سطينية، ارتفاع عدد ال�فيات 

جراء فريو�س ك�رونا يف ال�سفة الغربية )مبا فيها 

مدينة القد�س ال�سرقية(، وقطاع غ��زة، يف االأي��ام 

االأخرية، باأنه اأمر مقلق

وقال اإن منحنى ت�سجيل ال�فيات واالإ�سابات يف 

فل�سطن يزداد، ما يدق ناق��س اخلطر

واأ����س���اف االأ���س��ع��د: ن�سهد ارت��ف��اع��ا يف ح��االت 

اإدخال مر�سى الأق�سام عاج ك�رونا، وزيادة يف عدد 

املر�سى بغرف العناية املركزة، باالإ�سافة اإىل زيادة 

عدد احلاالت امل��س�لة على اأجهزة تنف�س �سناعي

املا�سي،  اآذار  م��ار���س/  يف  اجلائحة  ب��دء  ومنذ 

�سجلت  اجل���اري،  اأول  دي�سمرب/كان�ن   18 وحتى 

حالة   108.631 منها  اإ�سابة،   135.365 فل�سطن 

تعاف، و1207 وفاة

 17 إدانة أممية لالحتالل اإلسرائيلي من أصل 23 خالل العام

 البنتاغون في حالة تأهب تحسبًا إلعالن ترامب األحكام العرفية

 لقاحات كورونا.. الفلسطينيون رهينة االحتالل

االنباط-وكاالت

مل تت�قف اآالم ومعاناة املقد�سية اأ�سمهان �س�يكي بفقدانها زوجها وجنليها، 

بل جتددت لت�سبح رحلة عذاب ال تنتهي، بعد ت�سلمها قرار اإخاء منزلها يف حي 

بطن اله�ى ببلدة �سل�ان بالقد�س املحتلة

وت�الت النكبات واالآالم والفقدان على املقد�سية امل�سنة �س�يكي )74 عاما( 

يف حي بطن اله�ى، با�ست�سهاد جنليها زه��ري ون��زار ووف��اة زوجها، وم��ا زال 

االحتال ياحقها لينغ�س حياتها

 “ “عطريت ك���ه��ن��ي��م  ال�����س���ي��ك��ي م����ؤخ���ًرا ق������راًرا م���ن جمعية  وت�����س��ل��م��ت 

اال�ستيطانية، يق�سي باإخائها من منزلها الذي عا�ست فيه نح� 40 عاًما، بزعم 

ملكيتها لاأر�س

وا�ست�سهد جنلها زهري )17عاًما( عام 1990 بحارة مراغة يف بلدة �سل�ان، 

وجنلها نزار )17 عاًما( يف امل�سجد االأق�سى عام 2000، واعتقل جنلها هاين نح� 

5 �سن�ات

وتعي�س �س�يكي يف الطابق الثاين مببنى يف حي بطن اله�ى، مك�ن من 

3 غرف و�سرفة، مع جنليها هاين وزهري املتزوجن و9 اأحفاد، وجنلها اأحمد 

وابنتن

ومنحت حمكمة االحتال عائلتي �س�يكي ودوي��ك مهلة لا�ستئناف على 

قرار االخاء حتى م�ستهل �سهر �سباط/فرباير 2021

وتق�ل �س�يكي: “�سدمت لدى ت�سلمي قرار االإخ��اء، فقد تعبت و�سقيت 

من اأجل بنائه والعي�س فيه، بعد اأن ح�سلت على قر�س قمنا بت�سديده ل�سن�ات 

ط�يلة”

اأوالدي،  واأجن��ب��ت  فيه  ت��زوج��ت  عاما   38 منذ  امل��ن��زل  يف  “اأعي�س  وت�سيف 

وا�ست�سهد جنلي زهري ونزار وت�يف زوجي فيه، ال اأقدر على تركه فكل حياتي 

وذكرياتي فيه، وال ي�جد يل ماأوى اآخر”

وتتابع “�سعرت باخل�ف والرعب ال�سديدين وال اأ�ستطيع الن�م منذ ت�سلم 

اأم��ان لاحتال، وم��ن املت�قع اقتحامه يف اأي حلظة  ال��ق��رار، الأن��ه ال ي�جد 

واإخراجنا منه بالق�ة”

تهديدها  بعد  حياتها،  يف  مرحلة  اأ�سعب  تعي�س  اأن��ه��ا  ال�سبعينية  وتبن 

�سن�ات ط�يلة، ولديها من  ال��ذي عا�ست فيه  الق�سري من منزلها  باالإخاء 

الذكريات العزيزة على قلبها

وتق�ل: “ا�ست�سهاد اأوالدي ووفاة زوجي، لي�س كهذه املرحلة، فقد ق�سيت 

يك�ن  وال�سم�د  ال�سرب  م��ن  العمر  ه��ذا  وب��ع��د  امل��ن��زل،  يف  وذك��ري��ات��ي  حياتي 

م�سرينا الت�سرد يف العراء”

وباالإ�سافة اإىل عائلة �س�يكي، يتهدد خطر االإخاء عائلة ع�دة يف حي بطن 

اله�ى يف اأي حلظة، اإذ �سدر القرار عن حمكمة االحتال خال �سهر ت�سرين 

الثاين/ن�فمرب املا�سي

ويق�ل قتيبة ع�دة املت�سرر من قرار االخاء اإن املحكمتن املركزية والعليا 

اأقرتا اأم��ر االإخ��اء من منزلهم يف حي بطن اله�ى، ودفعت العائلة 20 األف 

�سيكل للمحكمة العليا للنظر يف اال�ستئناف، اإال اأنه رف�س وثبتت قرار االخاء

وي��سح ع�دة اأن عائلته املك�نة من 21 فرًدا مهددة باالإخاء يف اأي حلظة، 

والتي ت�سم والده ووالدته وعمتيه و�سقيقه خ�سر وزوجته و6 اأوالد اأكربهم 

عمره 14 عاما واأ�سغرهم �سهرا، و�سقيقه تامر وزوجته وطفليهما، و�سقيقه 

اأحمد وزوجته وطفلن باالإ�سافة له

ويبن اأن العائلة منك�بة بعدة ق��رارات �سادرة عن اجلمعية اال�ستيطانية 

“عطريت ك�هنيم” وبلدية االحتال، اإذ يتهدد منزليهما اأي�سا الهدم يف حيي 
الب�ستان وواد يا�س�ل

ويلفت ع�دة اإىل اأن االأمر ال يقت�سر على عائلته بل هناك خمطط لتهجري 

ق�سري جماعي، يعترب جرمية حرب، الإحال يه�د اليمن بزعم اأن هذه االأر�س 

تع�د لهم منذ عام 1892

وي�سيف “اأعي�س وعائلتي بت�تر وقلق م�ستمرين، حيث ال ي�جد اأفق وال 

اأم��ل يف م�ستقبل جيد، الأن منزلنا يف حي الب�ستان مهدد بالهدم، وهنا بيتنا 

مهدد باالإخاء، وبيتنا يف واد يا�س�ل مهدد بالهدم اأي�سا”

ق���رارات بلدية  �سل�ان يعان�ن من  50 % من �سكان بلدة  اأن  وي��سح ع���دة 

االحتال واجلمعيات اال�ستيطانية الهادفة لتهجريهم

ويطالب املخت�سن وامل�ؤ�س�سات احلق�قية والقان�نية احل�س�ر لبلدة �سل�ان 

واإجراء تقيق كامل عن 12 حي ببلدة �سل�ان، الأن 50 % من ال�سكان معر�س�ن 

للتهجري الق�سري يف البلدة ويتابع “واجهنا تهديد بلدية االحتال بهدم 90 

منزال يف حي الب�ستان عام 2004، يبلغ عدد �سكانه 1500 فرد، والي�م بعد 16 عاما 

نعاين من قرار االخاء من منزلنا يف حي بطن اله�ى ب�سل�ان”

من جانبه، ي��سح م�س�ؤول جلنة حي بطن اله�ى زهري الرجبي اأن عائات 

ع�دة و�س�يكي ودويك لي�ست ال�حيدة التي يتهددها خطر االإخاء الق�سري

و�سدر منذ عام 2015 عدد 87 قرار اإخاء بحق �سكان يف حي بطن اله�ى من 

بدع�ى اأن ملكية االأر�س تع�د لها منذ عام  قبل جمعية “عطريت ك�هنيم”، 

1892، وم�ساحتها 5 دومنات و200 مرت

االإخ����اء،  ق�����رارات  ع��ل��ى  ال��رج��ب��ي ت�جهنا للمحاكم واع��رت���س��ن��ا  وي��ق���ل 

ولكن لاأ�سف نحن ال ن�اجه امل�ست�طنن وحدهم، بل احلك�مة اال�سرائيلية 

قاطبة، وامل�ؤ�س�سات اال�سرائيلية والق�ساة يحارب�نا، باإ�سدارهم قرارات داعمة 

للم�ست�طنن”

ويلفت اإىل اأن بلدة �سل�ان م�ستهدفة لي�س فقط من امل�ست�طنن، بل مما 

ي�سمى �سلطة الطبيعة وبلدية االحتال وم�ؤ�س�سة العاد اال�ستيطانية

ويبن اأن امل�ست�طنن ا�ست�ل�ا يف عامي 2015 و2016 على مبان يف حي بطن 

اله�ى، وح�ل�ا بع�سها اإىل كني�س يه�دي، واأخرى �سكن�ا فيها

وي�����س��ري اإىل اأن ���س��ك��ان ح��ي ب��ط��ن ال��ه���ى ي��ع��ان���ن ي���م��ي��ا م��ن اع���ت���داءات 

امل�ست�طنن وا�ستفزازهم باالأ�ساليب كافة بهدف تهجريهم، واعتقل عدة �سبان 

اعتداءاتهم بحماية وح��دة حرا�سة خا�سة  اآخ���رون ج��راء  واأ�سيب  من احل��ي 

و�سرطة االحتال

ويق�ل: “�سل�ان م�ستهدفة ب�سكل وا�سع على �سعيد حي الب�ستان، هناك 95 

منزال مهددا بالهدم، ويف حي بطن اله�ى 87 منزال مهددا باالإخاء، واالأنفاق 

التي يحفرونها اأ�سفل املنازل يف حي وادي حل�ة و�س�ال اإىل امل�سجد االأق�سى، 

وما ت�سمى �سلطة الطبيعة تاول ال�سيطرة على اأرا�سي حي واد الربابة، وهناك 

40 منزال يف حي واد يا�س�ل مهدًدا بالهدم” ويلفت الرجبي اإىل اأن بلدة �سل�ان 

املنطقة اجلن�بية احلامية للم�سجد االأق�سى، اأكر كثافة �سكانية يف القد�س، 

يبلغ عدد �سكانها ف�ق 60 األف ن�سمة، وت�ستهدفها حك�مة االحتال وم�ؤ�س�ساتها 

بالتعاون مع اجلمعيات اال�ستيطانية بكل ثقلها من اأجل تفريغها من ال�سكان

 استشهاد األبناء وفقدان الزوج ومصادرة المنزل.. آالم تجتمع على المقدسية شويكي

 أردوغان: التعاون االستخباري مع إسرائيل 
مستمر ..ونريد عالقات أفضل معها

 ُقتلت فيها مستوطنة. »قناة 13« تكشف 
معلومات جديدة عن عملية »ريحان« غربي جنين

 مصر تغلق قنصليتها بغزة بشكل نهائي وتنقل أثاثها

 استطالع: الليكود يتقدم على حزب 
األمل الجديد بخمسة مقاعد

االنباط-وكاالت

 اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب 

اإ����س���رائ���ي���ل  امل����ح����ادث����ات م����ع  ان  اأردوغ�����������ان، 

م�ستمرة على م�ست�ى التعاون االإ�ستخباري

اجلمعة،  ي���م  ل��ه  ت�سريحات  يف  واأ���س��اف 

فل�سطن  جت��اه  االإ�سرائيلية  ال�سيا�سات  اأن 

اأف�سل  بعاقات  نرغب  ولكننا  غري مقب�لة 

معها

العربي  “والا” االإخباري  م�قع  وك��ان 

ن���ق���ل ع����ن م�������س����ؤول���ن ا����س���رائ���ي���ل���ي���ن ك��ب��ار 

علييف  الهام  اذربيجان  رئي�س  ان  مطلعن، 

يريد الت��سط بن حلفاءه ا�سرائيل وتركيا، 

�سابق  اىل  بينهما  العاقات  اع��ادة  اأج��ل  من 

من  عملية  خط�ات  ب��داأ  ان��ه  وحتى  عهدها، 

اجل تقيق ذلك

يف  ك��ب��ريا  دورا  وا���س��رائ��ي��ل  تركيا  ولعبت 

معارك  يف  ارمينيا  على  اذرب��ي��ج��ان  انت�سار 

ا�سابيع.  ع��دة  قبل  ب��اغ  ق��رة  ن��اغ���رين  اقليم 

ا�سرائيلي  ان��ت��اج  م��ن  ب���دون ط��ي��ار  ط��ائ��رات 

وم���ن ان��ت��اج ت��رك��ي وو���س��ائ��ل ق��ت��ال��ي��ة اخ��رى 

�ساعدتها على  الأذربيجان  الدولتن  وفرتها 

تقيق تف�ق ع�سكري اأمام ارمينيا

وا����س���ار امل�������س����ؤول����ن اال���س��رائ��ي��ل��ي���ن ان 

ال���رئ���ي�������س االذرب����ي����ج����اين اأج������ري حم���ادث���ة 

ه���ات���ف���ي���ة م�������ؤخ������را م�����ع ال����رئ����ي���������س رج����ب 

ط��ي��ب اأردوغ���������ان ون���اق�������س م��ع��ه ال��ع��اق��ات 

م���ع ا����س���رائ���ي���ل. م�����س��ت�����س��ارو ع��ل��ي��ي��ف ق��ال���ا 

ل��ن��ظ��رائ��ه��م اال���س��رائ��ي��ل��ي��ن ان اأردوغ�����ان رد 

ب�س�رة ايجابية ومل يرف�س ب�س�رة نهائية 

ت�سن العاقات مع ا�سرائيل

االنباط-وكاالت

ك�سفت قناة عربية معل�مات جديدة عن 

عملية “ريحان” التي قتلت فيها م�ست�طنة 

اإ�سرائيلية االأحد املا�سي غربي مدينة جنن 

�سمايل ال�سفة الغربية املحتلة

وف��ق  ال���ع���ربي���ة،   ”13“ ال���ق���ن���اة  وذك������رت 

العملية  منفذ  اأن  “�سفا”،  وك��ال��ة  ترجمة 

كمن للم�ست�طنة يف حر�س “ريحان” غربي 

امل��ح��اف��ظ��ة ح��ت��ى و���س��ل��ت اإىل امل���ك���ان خ��ال 

على  بحجر  فقتلها  ال��ري��ا���س��ة؛  مم��ار���س��ت��ه��ا 

راأ�سها واأخفى جثتها وان�سحب من املكان

اأن املعتقل اعرتف بتنفيذه  واّدعت القناة 

ال��ع��م��ل��ي��ة ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ق���م��ي��ة )م���ق���اوم���ة(، 

وبدافع فردي

يف  الفل�سطيني  املعتقل  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

ق�سايا  على  واعتقل  عمره،  من  االأربعينيات 

�سابقة

املا�سي  االأح����د  ��ت��ل��ت  قحُ م�ست�طنة  وك��ان��ت 

م�ست�طنتها،  من  قريًبا  امل��ذك���ر  احلر�س  يف 

عمليات  م��ن  �ساعات  بعد  جثتها  على  وع��ر 

البحث

ولفتت القناة اإىل اأن املحكمة اأ�سدرت اأمًرا 

الق�سية  ع��ن  اإ�سافية  تفا�سيل  ن�سر  بحظر 

اإىل حن انتهاء التحقيق

االنباط-وكاالت

 ق������ام وف������د ه���ن���د����س���ي م���������س����ري، م�����س��اء 

مقر  اأث���اث  نقل  على  ب��االإ���س��راف  اخلمي�س، 

غزة  ق��ط��اع  يف  امل���ج���د  امل�سرية  القن�سلية 

واإعادته اإىل العا�سمة القاهرة

امل�����س��ري  ال�����ف����د  اأن  وذك�������رت م�������س���ادر  

غ���زة يف مهمة  اإىل  ���س��ب��اح اخل��م��ي�����س  و���س��ل 

ب����اأي من  ب��ح��ت مل يجتمع خ��ال��ه��ا  اإداري�����ة 

اأو احل��ك���م��ة يف غزة  ق��ي��ادات ح��رك��ة حما�س 

اأج��ل  م��ن  الفل�سطينية  ال��ف�����س��ائ��ل  ح��ت��ى  اأو 

ج��م��ع امل��ت��ع��ل��ق��ات واالأث������اث امل�����ج�����دة داخ���ل 

االنق�سام  اأح��داث  منذ  املغلقة  ال�سفارة  مقر 

الفل�سطيني عام 2007

على  امل�����س��ري  الهند�سي  ال���ف��د  واأ���س��رف 

مبدينة  امل�سرية  املمثلية  مقر  وتفريغ  فك 

بعد  وت�سليمها الأ�سحابها  اأثاثها،  ونقل  غزة 

اأن بقيت مغلقة قرابة 13 عاماً

وق���ب���ل االن���ق�������س���ام ال���داخ���ل���ي ك�����ان م��ق��ر 

القن�سلية امل�سرية يف غزة ي�سم طاقماً اأمنياً 

من املخابرات امل�سرية ي�سرف على التن�سيق 

ال�سدع  ل����راأب  وال��ت��دخ��ل  الف�سائل  ب��ن  م��ا 

الفرتة  يف  وحما�س  فتح  حركتي  خ�س��ساً 

ال��ت��ي ���س��اح��ب��ت ف����ز االأخ�����رية ب��االن��ت��خ��اب��ات 

الت�سريعية وت�سكيل احلك�مة العا�سرة

اأو حركة حما�س يف غزة  ومل تعلق م�سر 

على دالالت هذه اخلط�ة التي جاءت ب�سكٍل 

م��ف��اج��ئ وغ����ري م��ع��ل��ن ع��ن��ه ع���رب امل��ن�����س��ات 

الر�سمية

االنباط-وكاالت

�سحيفة  ن�سرته  ل��ل��راأي  ا�ستطاع  ك�سف 

االن��ت��خ��اب��ات  اأج���ري���ت  ل����  اأن����ه  “معاريف” 
الليك�د على  �سيح�سل  االأي��ام  للكني�ست هذه 

26 مقعدا، يليه حزب االأمل اجلديد برئا�سة 

جدع�ن �ساعر، مع واحد وع�سرين مقعدا

اأن كتلة االأحزاب  وبح�سب املعطيات تبن 

ت�����س��م  وال����ت����ي  بيبي”  ال  “فقط  امل�������س���م���اة 

يائري  االإ�سرائيلية  املعار�سة  وزعيم  �ساعر، 

الب���ي���د، ووزي�����ر ال���دف���اع االإ���س��رائ��ي��ل��ي بيني 

غانت�س، ورئي�س حركة “مريت�س” الي�سارية 

�ستح�سل  ه�روفيت�س،  نيت�سان  االإ�سرائيلية 

معا على اأربعة وخم�سن مقعدا، بدون يامينا 

والقائمة امل�سرتكة

امل�����س��ت��ط��ل��ع��ة  33% م����ن  ق�����ال  ذل�����ك  وم�����ع 

نتنياه�  بنيامن  ال����زراء  رئي�س  ان  اآراوؤه���م 

ال���زراء،  رئا�سة  االأن�سب واالأج��در لت�يل  ه� 

وبعده بفارق كبري، املر�سح جدع�ن �ساعر

ال�سبت    26  /  12  / 2020
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ذات راس يواصل صدارة فرق االولى 

تادرس.. الفيصلي يمر في مأزق 

ارسنال يبحث عن الفوز من بوابة تشيلسي 

الهالل واالتحاد في اقوى المواجهات 

االنباط – عمان 

وا���ص��ل ف��ري��ق ذات را����س ���ص��دارت��ه لفرق 

خ��ت��ام  م���ع  ال���ك���روي  االوىل  ال���درج���ة  دوري 

م��ن��اف�����ص��ات اجل���ول���ة ال��ث��ام��ن��ة م���ن ال�����دوري 

ال�صريع  ال��ت��ق��دم  ح�صن  بني  من�صية  وع��ط��ل 

فر�س  اأن  بعد  را����س،  ذات  البطولة  ملت�صدر 

عليه التعادل 1-1. ورغم التعادل، وا�صل ذات 

و�صع  فيما  ال��ف��رق،  ���ص��دارت��ه لرتتيب  را����س 

من�صية بني ح�صن اأول نقطة يف ر�صيده بعد 

�صل�صلة من اخل�صائر.تقدم من�صية بني ح�صن 

اأوال عن طريق ابراهيم الزواهرة، فيما عادل 

النتيجة لذات را�س اأحمد حجاج.

 وح�ّصن بلعما موقعه على �صلم الرتتيب 

البقعة بهدف وحيد من  بفوزه الثمني على 

اإم�صاء معن رجائي.

كفر�صوم  على  ال�صرحان  مغري  ف��از  كما   

ب�صوطها  امل��ب��اراة  اأه����داف  ج���اءت  حيث   ،1-2

اأن�س  ال�����ص��رح��ان  ه��ديف مغري  �صجل  ال��ث��اين، 

ع��م��اي��رة وحم��م��د اجل����وه����ري، ف��ي��م��ا �صجل 

ه����دف ك��ف��ر���ص��وم ال��وح��ي��د را����ص���د ع��ب��ي��دات. 

دون  بهدفني  الكرمل  على  ال�صرحان  وتغلب 

واأجمد  العمري،  اأ�صامة  اإم�صاء  من  مقابل، 

اجلليل  تعادل  املباريات  و�صهدت  خ�صاونة. 

مع الطرة 1-1، حيث تقدم اجلليل اأوال عن 

طريق عمر عبد الرزاق، فيما عادل النتيجة 

من  ال��راب��ع��ة  بالدقيقة  ال��ع��زة  مهند  للطرة 

ال���وق���ت ب���دل ال�����ص��ائ��ع.ك��م��ا ت���ع���ادل ال��ع��رب��ي 

العربي  ه��دف  �صجل   ،1-1 الرمثا  احت��اد  مع 

حممد ابو عاقولة، فيما �صجل الحتاد الرمثا 

اأحمد ال�صقران، فما انتهت مباراة دار الدواء 

مع الريموك بالتعادل ال�صلبي. 

ومع نهاية اجلولة رفع ذات را�س ر�صيده 

اإىل 17 نقطة باملركز االأول، فيما اأ�صبح بلعما 

الطرة   ،14 والبقعة  اجلليل  ثم   ،15 ب  ثانيا 

ال�����ص��رح��ان ودار  13، م��غ��ري  ال��رم��ث��ا  واحت����اد 

الدواء 11، ال�صرحان 10، العربي 9، الريموك 

بني ح�صن  4، ومن�صية  الكرمل   ،8 وكفر�صوم 

باملركز االأخري بنقطة واحدة.

االنباط – عمان 

اكد رئي�س اللجنة الفنية للنادي الفي�صلي 

مير  الفي�صلي  ان  ت��ادر���س  جري�س  ال��ك��اب��ن 

االن يف ماأزق حقيقي من خالل نتائج فريقه 

ع�صاقه  تر�صي  ال  والتي  العام  لهذا  الكروي 

وحمبيه،

اك�صرتا  لربنامج  حديثه  خ��الل  وا���ص��اف 

النادي برئا�صة  ادارة  ان  روؤيا  تامي على قناة 

ال�����ص��ي��د ب��ك��ر ال���ع���دوان ت��ب��ذل ك��اف��ة اجل��ه��ود 

م��ن اج��ل اع���ادة ال��وه��ج ل��ك��رة الفي�صلي من 

�صوف  تغيريات  هناك  ان  اىل  وا���ص��ار  جديد 

عدد  وان  �صيما  ال  املو�صم  نهاية  بعد  حت�صل 

من الالعبني احلاليني ال ي�صتحقون ارتداء 

له  االن��ت��م��اء  ميلكون  وال  الفي�صلي  قمي�س 

لهذا جاءت النتائج �صعيفة ..

النادي  بني  متوترة  العالقة  ان  وا���ص��اف 

واجلماهري ب�صبب النتائج لكنها حتما �صتعود 

لو�صعها بعد اعادة البناء التي �صتتم للفريق 

الفي�صلي اعتاد  والعودة للفوز بااللقاب الن 

بالبطوالت وهذا من �صالحيات  الفوز  على 

اللجنة الفنية ..

ان��ه غامر م��ن اج��ل الفي�صلي  وا���ص��ار اىل 

و���ص��اك��ون ع��ن��د ح�����ص��ن ال��ظ��ن وح����ول امل���درب 

القادم ا�صار اىل انه ال يف�صل املدرب االجنبي 

او العربي لكنه يف�صل املدرب الوطني ..وهو 

لو�صعه  الفريق  واع��ادة  العطاء  االق��در على 

الطبيعي .

لندن – وكاالت 

الكثري  يونايتد  مان�ص�صرت  ا�صتغرق  رمب��ا 

م���ن ال���وق���ت ل��ك��ي ي�����ص��ل اإىل ق��م��ة م�����ص��ت��واه 

يف ال����دوري االإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از ل��ك��رة القدم 

جونار  اأويل  امل���درب  ف��ري��ق  لكن  املو�صم  ه��ذا 

الثاين  املركز  يف  نف�صه  يجد  قد  �صول�صكاير 

املت�صدر  ل��ي��ف��رب��ول  م��ن  نقطتني  ب��ع��د  ع��ل��ى 

�صيتي  لي�صرت  على  ملعبه  خ��ارج  انت�صر  اإذا 

ال���ي���وم ال�����ص��ب��ت. وواج������ه امل������درب ت�������ص���اوؤالت 

دور  يونايتد من  خ��روج  بعد  ح��ول م�صتقبله 

اأوروب��ا ومعاناته  اأبطال  املجموعات يف دوري 

على اأر�صه لكن املدرب الرنويجي قاد فريقه 

لتحقيق �صتة انت�صارات وتعادل واحد يف �صبع 

الثالث  املركز  اإىل  ليتقدم  بالدوري  مباريات 

بر�صيد 26 نقطة. وبعد اأن جتاوز �صعوباته 

ي��ون��اي��ت��د يف  ل��ي��دز  ع��ل��ى �صيفه   2-6 ب��ال��ف��وز 

مطلع االأ�صبوع احلايل، �صيعتمد يونايتد على 

خارج  مبارياته  يف  باملئة   100 بن�صبة  جناحه 

الديار عندما يحل �صيفا على لي�صرت الذي 

�صول�صكاير  يتقدم بنقطة واح��دة على فريق 

لكنه خا�س مباراة واحدة اأكرث من مناف�صه. 

ح�صيلة  معادلة  فقط  ليفربول  وي�صتطيع 

لي�صرت التي تبلغ ت�صعة انت�صارات هذا املو�صم 

لكن ف��ري��ق امل���درب ب��ري��ن��دان رودج����رز خ�صر 

14 حتى  اأي�����ص��ا خ��م�����س م����رات يف م��ب��اري��ات��ه 

االآن - اأكرث من اأي ناد اآخر يف املراكز ال�صتة 

االأوىل - و�صقط بنتيجة 2- 02 اأمام اإيفرتون 

يف اآخر مبارياته على اأر�صه. ويلعب ت�صيل�صي 

يف �صيافة اآر�صنال املتعرث الذي يقبع يف املركز 

15 بعد اأ�صواأ بداية مو�صم له منذ 1975-1974 

ويزداد ال�صغط على املدرب ميكل اأرتيتا من 

اأجل تعديل االأمور يف النادي الواقع يف �صمال 

اآر���ص��ن��ال خم�س م��ب��اري��ات من  ل��ن��دن. وخ�صر 

اآالرداي�����س مدرب  ال�صبع االأخ��رية وق��ال �صام 

النادي  اإن  اجلديد  األبيون  بروميت�س  و�صت 

ال���ل���ن���دين ي���واج���ه م��ع��رك��ة ه���ب���وط مم��اث��ل��ة 

و�صت  ي��واج��ه  فريقه.   يخو�صها  التي  لتلك 

�صتاد  ي��زور  عندما  �صعبا  اختبارا  بروميت�س 

اللقب  حامل  ليفربول  �صد  ليلعب  اأنفيلد 

الذي عاد الأف�صل م�صتوياته خالل انت�صاره 

7- 02 على م�صيفه كري�صتال باال�س يف مطلع 

االأ���ص��ب��وع احل���ايل، وه��ي نتيجة حتققت بعد 

هوت�صبري. توتنهام  �صيفه  على   1-2 تغلبه 

العب  بعودة  معنوية  دفعة  ليفربول  وتلقى 

املران اجلماعي  اإىل  األكانتارا  الو�صط تياجو 

تعر�س  الركبة  يف  اإ�صابة  م��ن  تعافيه  عقب 

االأول. ت�صرين  اأكتوبر  يف  اإيفرتون  اأم��ام   لها 

وي��ح��ل ت��وت��ن��ه��ام ب��ق��ي��ادة ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و، 

ال����ذي ك����ان يف ����ص���دارة ال��رتت��ي��ب يف ب��داي��ة 

ال�����ص��ه��ر احل�����ايل ق��ب��ل ت���راج���ع���ه اإىل امل��رك��ز 

ال�������ص���اد����س، ���ص��ي��ف��ا ع���ل���ى وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون 

وان����������درارز يف م���واج���ه���ة اأخ�������رى ت���ق���ام ي���وم 

االأح���������د. وخ�������ص���ر وول���ف���ره���ام���ب���ت���ون ث���الث 

م������رات يف م���ب���اري���ات���ه االأرب��������ع االأخ��������رية يف 

خيمنيز. راوؤول  امل�����ص��اب  م��ه��اج��م��ه   غ��ي��اب 

ويقبع مان�ص�صرت �صيتي، الذي يعاين من قلة 

بالن�صبة له  االأه���داف، يف مكان غري ماألوف 

لكنه  مباراة   13 بعد  الثامن  املركز  يحتل  اإذ 

ي�صعى للو�صول اإىل �صت مباريات بال هزمية 

حني ي�صت�صيف نيوكا�صل يونايتد يوم ال�صبت. 

ب��رو���س �صاحب  �صتيف  امل���درب  وي��اأم��ل فريق 

ك��وف��ي��د-19 يف  ي��ت��ج��اوز تف�صي  اأن   12 امل��رك��ز 

النادي ويحقق انت�صاره ال�صاد�س هذا املو�صم 

ليقفز اإىل الن�صف االأعلى من اجلدول. ويف 

اأ�صتون فيال مبلعبه  يلتقي  اأخ��رى،  مباريات 

�صاوثامبتون  وي��ح��ل  ب��اال���س  ك��ري�����ص��ت��ال  م��ع 

���ص��ي��ف��ا ع��ل��ى ف���ول���ه���ام ي����وم ال�����ص��ب��ت، بينما 

يحقق  ال��ذي مل  يونايتد  �صيفيلد  ي�صت�صيف 

اأي ف���وز اإي��ف��رت��ون ال��ف��ائ��ز ب��ث��الث م��ب��اري��ات 

ويلتقي  ال��راب��ع.  امل��رك��ز  اإىل  دفعته  متتالية 

ليدز مع برينلي با�صتاد اإيالند رود وي�صتقبل 

و�صت هام يونايتد با�صتاد لندن برايتون اآند 

هوف األبيون يوم االأحد.

الريا�ض – وكاالت 

ي��اأم��ل احت����اد ج���دة يف م��وا���ص��ل��ة ن��ت��ائ��ج��ه اجل��ي��دة يف دوري 

املحرتفني ال�صعودي، لكن تنتظره مواجهة �صعبة اأمام الهالل 

املو�صم  يف  مبعجزة  بقائه  وبعد  ال�صبت.  ال��ي��وم  اللقب،  حامل 

املا�صي، ا�صتهل احتاد جدة، املو�صم احلايل بهزمية اأمام االتفاق، 

لكن الفريق عزز �صفوفه باملدافع امل�صري اأحمد حجازي، ومل 

يخ�صر منذ ذل��ك احل��ني. ويحتل احت��اد ج��دة، املركز اخلام�س 

بر�صيد 14 نقطة، لكنه يتاأخر ب� 8 نقاط عن الهالل املت�صدر، 

خ�صارته  بعد  املا�صية  اجل��ول��ة  يف  القاد�صية  على  ف��از  وال���ذي 

املفاجئة اأمام الوحدة. لكن احتاد جدة �صيخو�س املواجهة بدون 

الربازيلي  امل��درب  �صي�صع  ما  اأب��رز العبيه، وهو  جمموعة من 

اإ�صابته  بعد  فابيو كاريلي يف ماأزق.و�صيغيب جاري رودريجيز 

وعبد  ال�����ص��واط  املجيد  عبد  اإىل  لين�صم  ال��رائ��د،  مواجهة  يف 

هرنيك.  برونو  وال��ربازي��ل��ي  ال�صنقيطي  ومهند  املالكي  االإل��ه 

االإيطايل  العبيه  جهود  الهالل  ي�صتعيد  االآخ��ر،  اجلانب  على 

�صيبا�صتيان جيوفينكو وهتان باهربي بعد غيابهما يف الفرتة 

املا�صية ب�صبب االإ�صابة، بينما �صيغيب املدافع مد اهلل العليان. 

يف  ال��ه��الل  على  االأول  ف���وزه  لتحقيق  ج���دة،  احت���اد  و�صيتطلع 

الدوري منذ اأكتوبر/ت�صرين اأول 2016.

اإذ  القمة،  على  لالنق�صا�س  فر�صة  ج��دة،  اأهلي  و�صينتظر   

يتاأخر بثالث نقاط عن الهالل، و�صيواجه الرائد يوم االأحد. 

وي�صعى الن�صر و�صيف حامل اللقب لال�صتمرار يف االنت�صارات 

التي بداأها بفوزه ال�صعب 2-1 على الباطن يف اجلولة املا�صية، 

متذيل  �صمك  يواجه  عندما  دقائق   5 اآخ��ر  يف  هدفني  بف�صل 

يحل  فيما  ال�صبت،  ال��ب��اط��ن  �صد  ال�صباب  ويلعب  ال��رتت��ي��ب. 

ملواجهة  التعاون  ويخرج  االأح��د.  يوم  اأبها  على  �صيفا  الوحدة 

العني الوافد اجلديد، ويلعب الفتح �صد الفي�صلي، والقاد�صية 

اأمام االتفاق.

الفرير بطل دوري طائرة السيدات 

لفتة انسانية للنجم رحيم 

أوباما يجدد ارتباطه بالزمالك 

االنباط – عمان 

دوري  ب��ل��ق��ب  ال����ص���ال  دي  ف���ري���ق  ف����از 

ال�صيدات للكرة الطائرة ملو�صم 2020 بعد 

فوزه م�صاء اخلمي�س على نادي املقاولني 

اللقاء  يف  واح���د،  ل�صوط  اأ���ص��واط  بثالثة 

الريا�صة  ق�صر  �صالة  يف  جمعهما  ال��ذي 

العميد  وت��ّوج  لل�صباب.  احل�صني  مبدينة 

ج��ه��اد ق��ط��ي�����ص��ات ن��ائ��ب رئ��ي�����ص��ة االحت����اد 

االأوىل من  ال��ث��الث��ة  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن 

دوري كرة الطائرة لل�صيدات والتي جاءت 

كما يلي: املركز االأول دي ال�صال 15نقطة، 

فريق  والثالث  نقطة،   11 الن�صر  الثاين 

نادي  يكون  بذلك  و  نقاط.   10 املقاولني 

دي ال����ص���ال ح��ق��ق ال��ث��ن��ائ��ي��ة ل���ه���ذا ال��ع��ام 

بطولة كاأ�س االأمرية اآية و الدوري .

لندن – وكاالت 

ق�����ام االإجن����ل����ي����زي رح���ي���م ���ص��رتل��ي��ن��ج، 

ج���ن���اح م��ان�����ص�����ص��رت ���ص��ي��ت��ي، ب��ل��ف��ت��ة رائ��ع��ة 

 خ�������الل االح�����ت�����ف�����ال ب���ال���ك���ري�������ص���م���ا����س.

ووفًقا ل�صحيفة »ذا �صن«، فاإن �صرتلينج 

دجاج  واأجنحة  برجر  ل�صراء  ذهابه  اأثناء 

م��ن اأح��د االأم��اك��ن ال�صهرية يف اإجن��ل��رتا، 

املطعم.  اأم����ام  م����اأوى  ب��ال  وجد امراأتني 

لهما  ا���ص��رتى  �صرتلينج  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

ط���ع���اًم���ا، وم��ن��ح��ه��م��ا اإي�����اه اأث���ن���اء م��غ��ادرة 

امل���ط���ع���م. وق������ال و����ص���ي���ب ع������ارف م��دي��ر 

»�صاألني رحيم  باملطعم  الوجبات اجلاهزة 

عن �صيدتني باخلارج، وعما اإذا كانتا هناك 

“ثم طلب �صراء  واأ�صاف  الوقت”.  طوال 

ذلك  يفعل  اأن  يف�صل  الأن��ه  لهما،  الطعام 

بداًل من اإعطائهما نقوًدا توؤدي اإىل �صراء 

“حمل وجبات  واأمت  اأو كحول«.  خمدرات 

الدجاج والربجر يف ثالثة اأكيا�س، وخرج 

كما  لل�صيدتني،  وقدمها  املطعم  م��ن  بها 

جنيه   20 زميلي اإكرامية  ومنح  منحني 

اإ�صرتليني«.

القاهرة – وكاالت 

اأع����ل����ن ن������ادى ال����زم����ال����ك، غ���ل���ق م��ل��ف 

التجديد ليو�صف اأوباما، بعد االتفاق على 

ك��اف��ة ب��ن��ود العقد اجل��دي��د م��ع ال��الع��ب. 

اللجنة  رئي�س  نائب  ال�صيد  ح�صني  وق��ال 

مت  الأوباما  التجديد  ملف  اإن  التنفيذية، 

االنتهاء منه، 

وكيل  م��ع  جمعته  ال��ت��ي  اجلل�صة  ب��ع��د 

على  الطرفني  توقيع  و�صهدت  ال��الع��ب، 

ات���ف���اق ب��ال��ب��ن��ود اجل���دي���دة ال��ت��ي ت�صمن 

ت���ق���دي���ر ال����الع����ب، ومت�������ص���ك ال����ن����ادي ب��ه 

ملف  اأن  واأ�صاف  احلالية.  الفرتة  خالل 

بني  م���ع���وق���ات  اأي  ي�����ص��ه��د  مل  ال��ت��ج��دي��د 

�صديدة  رغبة  اأب��دى  والالعب  الطرفني، 

ومت�صك باال�صتمرار يف �صفوف الزمالك. 

اجلديد  العقد  على  التوقيع  اأن  واأو���ص��ح 

امللف  غ��ل��ق  ليتم  ي��وم��ني،  خ���الل  �صيكون 

الفريق  ا���ص��ت��ق��رار  على  للحفاظ  ن��ه��ائ��ًي��ا، 

االأول. 

�صموحة،  مل��واج��ه��ة  ال��زم��ال��ك  وي�صتعد 

يف املباراة التي �صتجمعهما م�صاء االإثنني 

املقبل، �صمن مباريات اجلولة الثالثة من 

مناف�صات الدوري امل�صري املمتاز.

ال�سبت    26  /  12  / 2020
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»الوباء كورونا« يحتفل بعيد ميالده.. وخطوة واحدة كانت تقينا منه!

العربية-وكاالت

ل يعرف ال��ع��امل ه��ذه الأي���ام م��اذا يفعل! 

التي تخرج  ال�����س��ارة  الأن��ب��اء  ه��ل يتفاءل م��ع 

بها �سركات اللقاحات؟ اأم يت�ساءم من الأنباء 

وغ��ره��ا حول  العاملية  ال�سحة  م��ن  ال���واردة 

ال�����س��الت اجل���دي���دة م���ن ف���رو����س ك��ورون��ا 

املت�سجد الذي بات يتحور؟

وباحتفال  والتخّبط،  املعاناة  ه��ذه  واأم���ام 

الوباء بعيد مياده الأول، تظهر بني احلني 

والآخر درا�سات تعود مبعطياتها اإىل الوراء، 

لعل ذلك يكون خمرجاً لهذه الأزمة.

ت��ق��ري��ر جملة  اأن ك�����س��ف  ال���ي���وم  اجل���دي���د 

العلماء  اآراء  فيه  نقلت  الأم��رك��ي��ة  فورب�س 

ب�����س��اأن ال��ط��ري��ق��ة امل��ث��ل��ى ل��ل��ب��ق��اء مب��ن��اأى عن 

ال��ف��رو���س��ات والأوب���ئ���ة، خ��ط��وة واح����دة ك��ان 

ميكن لها اأن تق�سي على فرو�س كورونا يف 

مهده، لو كان النا�س على علم بها.

فقد اأو�سحت عاملة الأحياء يف كلية الطب 

بجامعة هارفارد، �ستيفاين تايلور، اأنها اأكدت 

قبل انت�سار وباء كورونا باأ�سهر، اأن الطريقة 

الإن��ف��ل��ون��زا هي  م��ن  اأنف�سنا  امل��ث��ل��ى حل��م��اي��ة 

ب�سكل �سحيح،  الداخلية  الف�ساءات  ترطيب 

اأن  ذل��ك ميكن  اأن  موؤكدة  املنزل،  ابتداء من 

يقلل من خطر الإ�سابة بن�سبة 60%.

ت��زال  ل  الن�سيحة  ه���ذه  اأن  اإىل  ون��وه��ت 

قائمة يف التعامل مع كوفيد19-، مو�سحة 

ارتفاع درجات  الناجت عن  الهواء اجل��اف،  اأن 

احل�����رارة داخ����ل الأم���اك���ن امل��غ��ل��ق��ة، ه��و اأح��د 

امل�����س��ب��ب��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة لن��ت�����س��ار الأم���را����س، 

ف���ال���ق���ط���رات ال����ت����ي حت���م���ل ف����رو�����س����ات اأو 

باكتريا معدية تتقل�س ب�سرعة يف الرطوبة 

ما  و���س��رع��ان  ح��ي��ة  تبقى  لكنها  املنخف�سة، 

جم��رى  ت��دخ��ل  اإن  م���ا  خ��ط��ورت��ه��ا  ت�ستعيد 

الهواء الرطب لاإن�سان.

ل تبالغوا يف ترطيب املكان

يف  املبالغة  بعدم  العاملة  تو�سي  باملقابل، 

م��ك��ان مثايل  ال��رط��وب��ة  لأن  امل��ك��ان،  ترطيب 

ل��ن��م��و ال���ع���ف���ن، وب���ال���ت���ايل مل��خ��اط��ر ان��ت�����س��ار 

الفرو�سات والبكتريا.

“من ال�����س��روري احل��ف��اظ على  وق��ال��ت: 

م�ستوى من الرطوبة يف الأماكن املغلقة بني 

40 و60%«.
اإىل ذل���ك، ���س��دد امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى اأن���ه من 

يف  املغلقة  الأم��اك��ن  تهوية  ق�سية  اأخ��ذ  املهم 

احل�سبان عند ت�سميم البنايات واملنازل، وهو 

اأمر بداأ م�سوؤولو ال�سحة يف العامل يهتمون 

ب��ه م���وؤخ���را ب��ع��د الن��ت�����س��ار امل��ري��ع ل��ف��رو���س 

كورونا.

قد  امل�ستجد  ك���ورون���ا  ف��رو���س  اأن  ي��ذك��ر 

ت�سبب حتى اليوم، بوفاة مليون و731 األفا 

مكتب  اأب��ل��غ  منذ  ال��ع��امل  يف  �سخ�سا  و936 

منظمة ال�سحة العاملية يف ال�سني عن ظهور 

املر�س نهاية دي�سمرب 2019، ح�سب تعداد 

اأج���رت���ه وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س، ا���س��ت��ن��اداً اإىل 

 11،00 ال�ساعة  اخلمي�س  ر�سمّية  م�سادر 

بتوقيت غرينت�س.

االإخبارية--اأبوظبي العني 

اأعلنت �سركة بوجاتي عن اإطاق �سماعات 

م��ن��زل��ي��ة ف���اخ���رة ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ن�����س��ة بث 

يقت�سر  باإ�سدارين  “”تايدال”،  املو�سيقى 

كل منهما على 15 ن�سخة فقط.

وتاأتي ال�سل�سلة Royale اجلديدة بوزن 

160 كجم وباأبعاد 144 × 28 × 60 �سم. 
رئي�سيتني،  نقطتني  على  الت�سميم  وي��ق��وم 

هما: الت�سميم الأحادي والت�سميم الثنائي، 

تتخلله مل�سات بطاء البيانو. 

ومي��ك��ن ت�����س��م��ي��م ك���ل زوج م���ن ���س��م��اع��ات 

م�سنوعة  باأ�سطح  فردي  ب�سكل   Royale
اأو  اجللد  اأو  القما�س  اأو  الكربون  األياف  من 

اأو  امل�سقول  الألومنيوم  اأو  امل�سقول  الفولذ 

املعدن الثمني.  ويزين �سعار بوجاتي امل�سقول 

لل�سداأ مقدمة  امل��ق��اوم  ال��ف��ولذ  م��ن  وامل�سنوع 

ال�سماعات. وتتوفر ال�سماعة يف اإ�سدارين، هما: 

.Edition Blancو Edition Noir

بريطانيا تلجأ الستيراد الطعام جوًا 
بسبب فوضى الحدود

لندن - العربية

ال�سوبر ماركت يف بريطانيا ل�ستراد  التجزئة وحم��ات  الأ�سواق و�سركات  اأن تلجاأ  املتوقع  من 

الفواكه واخل�سراوات بوا�سطة الطائرات خال الأيام القليلة املقبلة لتجنب الدخول يف اأزمة غذائية 

على م�ستوى الباد ب�سبب الفو�سى التي ت�سهدها احلدود الربية والتي عرقلت تدفق ال�ساحنات من 

واإىل الباد.

ونقلت و�سائل اإعام بريطانية عن متحدثة با�سم �سركة الطران الأملانية “لوفتهانزا” قولها، اإن 

“ال�سركة تدر�س اإ�سافة رحات �سحن خا�سة يف الأيام املقبلة للتعامل مع طلب بريطانيا على الفواكه 
واخل�سراوات من الحتاد الأوروبي و�سط اأزمات على احلدود الفرن�سية الربيطانية«.

وكان اإعان بريطانيا اكت�ساف �سالة جديدة �سريعة النت�سار من فرو�س كورونا قد اأدى اإىل اتخاذ 

ال�سلطات الفرن�سية قراراً باإغاق احلدود ما اأدى اإىل تكد�س ال�ساحنات على اجلانبني وتعطل مرور 

الب�سائع اإىل اأ�سواق اململكة املتحدة.

واأع��ادت فرن�سا فتح حدودها اأم��ام �سائقي ال�ساحنات ولكن �سريطة اإج��راء فحو�س م�سبقة ُتثبت 

خلوهم من الإ�سابة بفرو�س كورونا.

واأ�سافت املتحدثة با�سم ال�سركة الأملانية: “نحن نتحقق اأي�ساً مما اإذا كان من املمكن القيام برحلة 

منتظمة. ندر�س اأي�ساً ما اإذا كان باإمكاننا ا�ستخدام طائرات الركاب لرحات ال�سحن فقط«.

وبداأت جمموعة “لوفتهانزا”، التي ت�سم لوفتهانزا واخلطوط اجلوية النم�ساوية ويورو وينجز 

وبروك�سل اإيرلينز، بالفعل بنقل حوايل 80 طنا من الفواكه واخل�سراوات مللء اأرفف ال�سوبر ماركت 

يف بريطانيا، وتت�سمن هذه ال�سحنة مواد �سريعة التلف.

وعادًة ما تنقل �سركة “لوفتهانزا” %50 من الب�سائع امل�سحونة يف طائرات الركاب، بينما تنقل 

ال�%50 املتبقية مع طائرات ال�سحن اخلا�سة بها.

وقالت املتحدثة با�سم لوفتهانزا: “منذ اإلغاء العديد من رحات الركاب خال عام 2020 ب�سبب 

جائحة كورونا، فاإن �سعة ال�سحن اجلوي اأ�سبحت حمدودة للغاية«.

وتعترب فرانكفورت مركزاً رئي�سياً لت�سدير الأغذية املزروعة يف البلدان الأوروب��ي��ة، مبا يف ذلك 

اإ�سبانيا وهولندا وفرن�سا. وياأتي جزء كبر من الفاكهة املبيعة يف بريطانيا، خا�سة خارج املو�سم، من 

دول الحتاد الأوروبي بالإ�سافة اإىل حوايل ن�سف خ�سرواتها. واتفقت فرن�سا وبريطانيا على برنامج 

لفح�س �سائقي ال�ساحنات والتاأكد من خلوهم من كورونا، وذلك عرب فحو�س فورية ت�سدر نتيجتها 

يف 30 دقيقة فقط، اإل اأن هذا الربنامج اأثار اأي�ساً موجة انتقادات من الحتاد الدويل للنقل الربي.

وقال رالوكا ماريان، املندوب العام لاحتاد يف اأوروبا: “ل نعتقد اأن برنامج الختبار �سينجح.. ل 

ميكن ت�سفية الأعمال املرتاكمة اإذا كانت الختبارات ت�ستغرق 30 دقيقة لكل �سائق«.

ويقوم احتاد التجزئة الربيطاين اأي�ساً بحملة لتقليل تاأخرات النقل التي ت�سيب ال�سائقني، قائًا 

اإنه “اأثار ق�سايا عرب احلكومة الربيطانية ت�سعى اإىل اتخاذ اإجراءات فعالة«.

دراسة تزعم: األشخاص الذين يدخنون سيجارة واحدة في اليوم قد يكونون »مدمنين على النيكوتين«

»تيك توك« روسي لقهر يوتيوب.. تطبيق جديد برعاية »جازبروم« للنفط

بطالء البيانو.. بوجاتي تطلق سماعات منزلية فاخرة

رو�سيا اليوم- ديلي ميل

اأنف�سهم  ويعتربون  اليوم  يف  �سيجارة  ن�سف  يدخنون  الذين  الأ�سخا�س  حتى  اإن��ه  درا�سة  قالت 

مدخنني عاديني، ميكن اأن يكونوا مدمنني على النيكوتني ويحتاجوا اإىل العاج.

ودر�س اخلرباء الأمريكيون اأكرث من 6700 مدخن مت تقييم اإدمانهم، ووجدوا اأن ثلثي اأولئك 

الذين يدخنون 4-1 �سجائر يف اليوم كانوا مدمنني.

ومع ذلك، لحظ الفريق اأن تكرار حالت الإدمان الأكرث �سدة، يزداد مع عدد ال�سجائر التي يتم 

تدخينها يوميا.

وخل�سوا اإىل اأن النتائج توؤكد على اأهمية التقييم ال�سحيح خلطر الإدمان لدى جميع املدخنني 

- مبا يف ذلك اأولئك الذين لديهم عادة عادية.

وقال معد الورقة البحثية وباحث ال�سحة العامة، جوناثان فولدز، من جامعة ولية بن�سلفانيا: 

اأولئك الذين ل يدخنون كل يوم،  اأن العديد من املدخنني العاديني، حتى  الدرا�سة تو�سح  “هذه 
ميكن اأن يدمنوا ال�سجائر«.

وعند تقييم الأ�سخا�س لإدمان النيكوتني - اأو ا�سطراب تعاطي التبغ، كما هو معروف ر�سميا - 

من املفرت�س اأن ي�ستخدم الأطباء املعاير املكونة من 11 جزءا املو�سحة يف الإ�سدار اخلام�س من 

الدليل الت�سخي�سي والإح�سائي، اأو DSM-5  باخت�سار.

ومع ذلك، اأو�سح معد الورقة وعامل ال�سلوك يف جامعة ديوك، جي�سون اأوليفر، اأن الأطباء كثرا 

ما ي�ستخدمون ال�سوؤال “كم �سيجارة تدخن يف اليوم؟” كاخت�سار ت�سخي�سي - ولكن قد يكون هذا 

م�سلا.

التدخني  من  �سررا  اأق��ل  اأن��ه  على  اخلفيف  التدخني  اإىل  “ُينظر  اأوليفر:  الربوفي�سور  وق��ال 

اأن  اأحيانا  الطبية  وي��رى مقدمو اخلدمات  كبرة.  ي��زال يحمل خماطر �سحية  ما  لكنه  املفرط، 

املدخنني العاديني لي�سوا مدمنني، وبالتايل لي�سوا بحاجة اإىل العاج - لكن هذه الدرا�سة ت�سر اإىل 

اأن العديد منهم قد يواجهون �سعوبة كبرة يف الإقاع عن التدخني دون م�ساعدة«.

ويف درا�ستهم، حلل الباحثون جمموعة البيانات احلالية التي جمعتها املعاهد الوطنية لل�سحة - 

والتي ت�سمنت معلومات عن اأكرث من 6700 مدخن مت تقييمهم ب�سكل كامل لإ�سافة النيكوتني 

.DSM-5 مقابل معاير

ووجدوا اأن %85 من مدخني ال�سجائر يوميا كانوا مدمنني اإىل حد ما - �سواء كان ذلك خفيفا 

اأو معتدل اأو �سديدا.

ووجد الباحثون اأن �سدة اإدمان ال�سجائر يبدو اأنها تزداد كلما زاد عدد الأ�سخا�س الذين يدخنون.

اأولئك الذين يدخنون ما بني �سيجارة واح��دة واأرب��ع �سجائر يف اليوم،  %35 من  ويف الواقع، 

مدمنون ب�سكل معتدل اأو �سديد، مقارنة ب� %74 من اأولئك الذين يدخنون اأكرث من 21 �سيجارة 

يوميا.

ويجب اأن ي�ساأل الأطباء عن جميع �سلوكيات التدخني، مبا يف ذلك التدخني غر اليومي، لأن 

هوؤلء املدخنني بحاجة اإىل عاج لاإقاع عن التدخني بنجاح.

 American Journal of Preventive وُن�سرت النتائج الكاملة للدرا�سة يف جملة

.Medicine

العني االإخبارية- اأبوظبي

رو�سيا  يف  ميديا  ج��ازب��روم  �سركة  ت�ستعد 

“تيك توك” اأ�سهر  لإط��اق تطبيق يحاكي 

يف  الق�سرة  ال��ف��ي��دي��وه��ات  ل��ت��داول  تطبيق 

العامل.

وت�سعى مو�سكو من خال �سركة جازبروم 

م��ي��دي��ا ل��ت��ط��وي��ر م��ن�����س��ة مل�����س��ارك��ة ال��ف��ي��دي��و 

تناف�س بها �سركة بايت دان�س ال�سينية، كما 

“جازبروم ميديا” التابعة للدولة ت�سعر  اأن 

بتهديد بعد ارتفاع ن�سب امل�ساهدين الرو�س 

ملن�سة يوتيوب.

لت�سريحات  وف��ًق��ا  املعلومات  ه��ذه  وت��اأت��ي 

 Alexander زاروف(  )األ���ك�������س���ن���در 

ل�سركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س   ،Zharov
Gazprom- م����ي����دي����ا)  )ج�������ازب�������روم 

.Media
وت������خ������ط������ط )ج�������������ازب�������������روم م�����ي�����دي�����ا( 

ال�������س���رك���ة   ،Gazprom-Media
تدعمها  التي  الباد،  يف  الرائدة  الإعامية 

للدولة  اململوكة  العماقة  ال��ط��اق��ة  �سركة 

ج�������ازب�������روم، لإط���������اق ت���ط���ب���ي���ق م�������س���ارك���ة 

الفيديوهات الق�سرة يف غ�سون عامني.

التجارية  كومر�سانت  �سحيفة  ونقلت 

ال�����س��رك��ة  اإن  ق���ول���ه:  زاروف،  ع���ن  ال��ي��وم��ي��ة 

 Ya ال���ق���اب�������س���ة ا�����س����رتت خ����دم����ة ت�����س��م��ى

.Molodets
تطويره  مت  التطبيق  اأن  زاروف  واأو���س��ح 

 ،Innopraktika موؤ�س�سة  م��ن  بدعم 

تيخونوفا)  )كاترينا  تديرها  منظمة  وه��ي 

.Katerina Tikhonova
 Gazprom-Media وت�����س��ت��خ��دم 

ب��رن��ام��ج امل�������س���روع ل��ت�����س��ري��ع اإن�������س���اء خ��دم��ة 

الفيديو اجلديدة للمدونني الرو�س.

ويدعم التطبيق م�ساركة مقاطع الفيديو 

ال���راأ����س���ي���ة ال���ق�������س���رة، ع���ل���ى غ������رار م��ن�����س��ة 

التوا�سل الجتماعي ال�سينية تيك توك.

����س���رك���ة  م���������س����وؤول����ي����ة  زاروف  وت���������وىل 

�سابق  وق��ت  يف   Gazprom-Media
ت��رك من�سبه ب�سفته  اأن  بعد  العام  ه��ذا  من 

الإعامية  للرقابة  الرو�سية  للهيئة  رئي�ًسا 

 Roskomnadzor )رو�سكومنادزور( 

ال��ف�����س��ل يف ح��ج��ب خ��دم��ة  ال��ت��ي ك��ان��ت وراء 

الر�سائل تليجرام.

وت���ع���ت���رب ج�����ازب�����روم م���ي���دي���ا واح�������دة م��ن 

امل��وؤ���س�����س��ات الإع��ام��ي��ة ال��ك��ربى يف رو���س��ي��ا، 

ومت��ت��ل��ك ب��ع�����س ال���ق���ن���وات امل��ت��ل��ف��زة الأك����رث 

م�ساهدة وجمموعة من املحطات الإذاعية.

م���ن ه��ذا  ���س��اب��ق  واأع���ل���ن زاروف يف وق���ت 

ال�سهر اأن جازبروم ت�ستعد لإطاق موقعني 

م�سابهني ملوقع يوتيوب يف العامني املقبلني، 

بح�سب بوابة التقنية.

ووفًقا للمعلومات، فاإن اأحدهما هو ن�سخة 

Rutube، وهي  البث  حم�سنة من خدمة 

ال��رو���س  امل��ت��ح��دث��ني  ت�ستهدف  ال��ت��ي  املن�سة 

وال���ت���ي ا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ي��ه��ا ���س��رك��ة ج���ازب���روم 

ع��ام  يف   Gazprom-Media م��ي��دي��ا 

.2008
وقال زاروف: اإن ال�سركة كانت تعمل ملدة 

على  وجعلها  حتديثها  اأج��ل  من  تقريًبا  عام 

قدم امل�ساواة مع يوتيوب من حيث الأدوات.

تهديد يوتيوب

يوتيوب  اأ�سبحت  الأخ���رة،  ال�سنوات  ويف 

من�سة �سائعة ب�سكل متزايد بالن�سبة لل�سباب 

الرو�سي، حيث ح�سدت بع�س القنوات الأكرث 

م�ساهدة ع�سرات املايني من امل�ساهدات.

امل�ستقلة  لاأخبار  م�سدًرا  اأ�سبحت  كما 

التي  الرئي�سية  امل��ت��ل��ف��زة  ل��ل��ق��ن��وات  وب���دي���ًا 

تخ�سع يف الغالب ل�سيطرة رو�سيا.

وك��ث��ف��ت ال�����س��ل��ط��ات ال��رو���س��ي��ة ج��ه��وده��ا 

من  الرو�سي  اجل��زء  على  ال�سيطرة  لت�سديد 

ال��ت��ط��رف عرب  ب��ذري��ع��ة مكافحة  الإن���رتن���ت 

الإنرتنت.

واأق����ر جمل�س ال��ن��واب ب��ال��ربمل��ان يف وق��ت 

�سابق ت�سريًعا من �ساأنه اأن يجعل من املمكن 

الإن����رتن����ت، وم����ن �سمنها  م��ن�����س��ات  ح��ج��ب 

الرقابة  بارتكاب  اإدانتها  ثبتت  اإذا  يوتيوب، 

والتمييز.

اكتشاف أقدم آثار لعلم الفلك

رو�سيا اليوم- في�ستي. رو

اكت�سف العاملان الأ�سرتاليان راي نوري�س وبارنابي نوري�س، اآثار اأقدم اأ�سطورة عن ال�سماء 

اإفريقيا  من  العاقل  الإن�سان  هجرة  �سبقت  التي  الفرتة  اإىل  تعود  قد  بالنجوم.  املر�سعة 

وانت�ساره يف العامل.

جنوم   جمموعة  عن  الأ���س��اط��ر،  من  العديد  يف  امل��وج��ودة  الغرابة  العاملني  انتباه  ولفت 

الرثيا Pleiades، التي ت�سم ب�سعة اآلف النجوم،  يرى منها بالعني املجردة �ست فقط. 

ولكن يف القدم كانت هذه املجموعة ت�سمى �سبع اأخوات، ولي�س �ستا.

للعماق  بنات  �سبع  باأنها  “ال�سقيقات ال�سبع”  وكان الإغريق ي�سفون جمموعة الرثيا 

اأطل�س. ولإنقاذهن من ال�سياد ال�سهواين اأوريون، حول زيو�س البنات اإىل جنمات وو�سعهن 

يف ال�سماء. ولكن اإحدى الفتيات وقعت يف حب �ساب وغادرت ال�سماء من اأجله، لذلك نرى 

فقط �ست جنوم يف الرثيا ولي�س �سبعا.

البنات،  جمموعة   - ال��رثي��ا  جمموعة  على  يطلقون  الأ�سليون  اأ�سرتاليا  �سكان  وك��ان 

العديد  الرجال. ومثل هذه احلكايات موجودة عند  املجاورة جمموعة  اأوري��ون  وجمموعة 

من �سعوب اأوروبا واإفريقيا واآ�سيا واإندوني�سيا واأمريكا. وكل حكاية من هذه احلكايات ت�سر 

اإىل اأن عدد البنات يف الرثيا كان �سبعا، ولكن اإحداهن هربت اأو ماتت، اأو اختفت ل�سبب ما.

اآلف  ع�سرات  قبل  لل�سعوب  ميكن  كيف  لأن��ه  للنظر.  ملفت  احلكايات  يف  الت�سابه  وه��ذا 

ال�سنني وهم ينت�سرون يف مناطق خمتلفة من العامل التو�سل اإىل نف�س الق�سة. وملاذا ت�سر 

الق�س�س جميعها اإىل �سبع بنات، وملاذا نرى �ست جنوم فقط يف جمموعة الرثيا؟

ومن اأجل البحث عن جواب لهذه الأ�سئلة، اأعاد العاملان بناء �سكل هذا العنقود النجمي 

الذي كان قبل مئة األف عام واكت�سفوا �سيئا مثرا جدا.

تقع جنوم جمموعتي Playon وAtlas يف ال�سماء على مقربة من بع�سهما، وترى 

بالعني املجردة وكاأنها جمموعة جنوم واحدة. ونف�س ال�سيء كان على مدى اآلف ال�سنني. 

جنوم  جمموعات  واأن��ه��ا  بينها  التمييز  املمكن  م��ن  ك��ان  وقبلها،  �سنة  األ��ف  مئة  قبل  ولكن 

منف�سلة. لذلك كان النا�س يرون فيها �سبع جنوم ولي�س �ستا.

األف عام؟ فاإذا كان الأمر  اأ�سطورة ال�سقيقات ال�سبع قبل ما ل يقل عن مئة  فهل ولدت 

كذلك، فاإنه يف�سر ملاذا هن �سبع ولي�س �ستا. بالإ�سافة اإىل هذا، حينها بداأ الإن�سان العاقل 

يف النت�سار يف اأنحاء العامل، حيث اأن عمر اأقدم رفات لاإن�سان العاقل الذي عرث عليه خارج 

اإفريقيا هو 194-177 األف �سنة، ولكن انت�ساره على نطاق وا�سع يف خمتلف مناطق الأر�س 

بداأ بعد ذلك بكثر، حيث و�سل اإىل اأ�سرتاليا قبل 60 األف �سنة فقط وانت�سر يف اأوروبا قبل 

اأمريكا. يف  وبعدها  �سنة،  األف   40
النا�س  اأن  اأك��رث، فلي�س غريبا  اأو  األف �سنة  اأ�سطورة جمموعة الرثيا مئة  ف��اإذا كان عمر 

الذين انت�سروا يف بقاع الأر�س حملوها معهم، وعندما اأ�سبح عدد النجوم املرئية يف جمموعة 

الرثيا �ست جنوم، ا�سطر رواة احلكاية اإىل تاأليف تف�سر لختفاء النجمة ال�سابعة، فظهرت 

ق�س�س عن الهروب واملوت وغرها.

كتاب  يف  امل�سالة  ه��ذه  عن  كاملة  تفا�سيل  بن�سر  قاما  الأ�سرتاليني،  العاملني  اأن  ويذكر 
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