
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الخصاونة :كلنا حزن وألم على وفاة 
أبطال خط الدفاع األول من األطباء 

 وزير الداخلية يؤكد ضرورة اإللتزام بأوامر 
الدفاع ومنع التجمعات االنتخابية الكبيرة

االنباط-عمان

رئ����ي���������س ال�������������وزراء ال�����دك�����ت�����ور ب�����ش��ر 

�خل�����ص��اون��ة ك��ل��ن��ا ح���زن و�أمل ع��ل��ى وف��اة 

كوكبة من �أبطال خط �لدفاع �لأول من 

�ل��ف��رة  �ملا�صية  �لأط��ب��اء �م�س وخ��ال 

يف م��و�ج��ه��ة وب���اء ك���ورون���ا، رح��م��ه��م �هلل 

ك��ل يف  �لطبية  ل��ل��ك��و�در  و�أزج���ي  جميعاً. 

م��وق��ع��ه وب��ا���ص��م��ه حت��ي��ة �ع���ت���ز�ز و�إك���ب���ار، 

مهمتهم  يف  لهم  �لكامل  �ل��دع��م  و�أوؤك����د 

�لنبيلة حلماية �صحة �إخو�ننا �ملو�طنني 

وحماية �أنف�صهم

االنباط- عمان

�حلاملة  توفيق  �لد�خلية  وزي��ر  �ك��د 

ع��ل��ى ���ص��رورة و�أه��م��ي��ة �لل���ت���ز�م ب��اأو�م��ر 

�ل����دف����اع وم���ن���ع �ل��ت��ج��م��ع��ات ب����الأف����ر�ح 

و�ملنا�صبات وخا�صة �لتجمعات �لنتخابية 

وباإعد�د تتجاوز �لع�صرين �صخ�صا.

و�صدد وزير �لد�خلية على �أنه �صي�صار 

�لقانونية  �لج������ر�ء�ت  �أ���ص��د  �ت��خ��اذ  �ىل 

و�لإد�رية بحق �ملخالفني.

وع������ز� �حل����امل����ة ه�����ذ� �لج��������ر�ء �إىل 

�عد�د  و�زدي��اد  �لوبائي  �لو�صع  تطور�ت 

�ملو�طنني  بع�س  �إلتز�م  وعدم  �ل�صابات 

باأو�مر �لدفاع مما يت�صبب بنتائج �صلبية 

على �صحة �ملو�طن و�صامته وللحيلولة 

دون �نتقال عدوى كورونا.

التفا�صيل �ص »2«

 »كورونا« ٠٠ ننتظر األسوأ وارتفاع االيجابي ل3. ٪13

أعلى حصيلة واألرقام تقترب من حاجز االربعة االف

 الفايز : الخارجية تتابع اوضاع المواطنين 
االردنيين في تركيا

االنباط-عمان

وز�رة  ب���ا����ص���م  �ل���ر����ص���م���ي  �ل���ن���اط���ق  ق�����ال   

�ل�صفري �صيف  �ملغربني  و�صوؤون  �خلارجية 

�هلل علي �لفايز، �أن �لوز�رة تتابع من خال 

�أو�صاع �ملو�طنني  �أنقرة  �ل�صفارة �لردنية يف 

�لأردنني يف ولية �إزمري �لركية �ثر �لنباء 

عن تعر�س �لولية لزلز�ل يوم �م�س.

التفا�صيل �ص »2«

 دعوات لاللتزام بتعليمات الدعاية اإلنتخابية في المقرات والتجمعات البشرية
االنباط- حمافظات

حمافظات  جميع  م��ن  دع���و�ت  �نطلقت   

�مل��م��ل��ك��ة، �م�����س �جل��م��ع��ي��ة، ت���ن���ادي ب��اأه��م��ي��ة 

�لناظمة  �لتنفيذية  بالتعليمات  �لل���ت���ز�م 

�ملر�صحني  مقر�ت  يف  �لنتخابية  للدعاية 

وجتمعات منا�صريهم.

ور�فقت �لدعو�ت، �لتي جاءت على ل�صان 

�لن��ت��خ��اب��ي، حت��ّذي��ر�ت  ب��ال�����ص��اأن  خمت�صني 

�ملقر�ت  يف  �لب�صرية  �لتجمعات  خطورة  من 

خم��ال��ف��ات  م���ن  يتخللها  وم���ا  �لن��ت��خ��اب��ي��ة، 

����ص���ري���ح���ة لأو�م���������ر �ل�����دف�����اع و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 

�لنتخابية  ل��ل��دع��اي��ة  �ل��ن��اظ��م��ة  �لتنفيذية 

وو�صائل  �جل�����ص��دي  �لتباعد  م��ر�ع��اة  وع���دم 

�ل�صحة و�ل�صامة.

دع��م جهود  �أهمية  �إىل   ، ودع��ا خمت�صون 

�لهيئة �مل�صتقلة لانتخاب و�لأجهزة �لأمنية 

�ملتعلقة  تلك  �صيما  �ملخالفات، ول  يف �صبط 

�نت�صار  باحلد من  �ملتعلقة  �لتعليمات  بك�صر 

ف��ريو���س ك��ورون��ا و�ت��ب��اع �صبل �ل��وق��اي��ة من 

�ل�صابة.

ب������دوره، ق����ال �ل��ن��اط��ق �لع���ام���ي ب��ا���ص��م 

�ملومني،  جهاد  لانتخاب  �مل�صتقلة  �لهيئة 

يتعلق  فيما  كبرية  بجهود  تقوم  �لهيئة  �إن 

ب��ر���ص��د خم��ال��ف��ات �مل��ر���ص��ح��ني، ح��ي��ُث �صكلت 

جل��ن��ة خ��ا���ص��ة مب��ر�ق��ب��ة ور����ص���د �مل��خ��ال��ف��ات 

�ل�صلة  ذ�ت  وحت���دي���ًد�  �أ���ص��ك��ال��ه��ا  مب��خ��ت��ل��ف 

�ملخالفات  بينها  من  �لنتخابية،  بالدعاية 

�ملرتكبة يف �ملقر�ت �لنتخابية.

باغات  وتتلقى  تر�صد  �لهيئة  �أن  و�أك��د، 

وحت��ق��ق ب��امل��ع��ل��وم��ات �ل������و�ردة �إل��ي��ه��ا ب�����ص��اأن 

�ملخالفات، و�إذ� تبني للهيئة �صحة �ملعلومات 

�ل�����و�ردة ع��ن وج���ود خم��ال��ف��ات، ف���اإن �لهيئة 

حُتيل �لق�صايا �ملثبتة �إىل �جلهات �لأمنية �أو 

�إىل �لدعاء �لعام مبا�صرة.

�ل���ي���وم  �أن������ه ح���ت���ى  �مل���وم���ن���ي �إىل  و�أ������ص�����ار 

�جلمعة، �حالت �لهيئة 3 ق�صايا �إىل �جلهات 

للهيئة  �أن وردت  �ملعنية للتحقيق فيها، بعد 

�صبهة جتمعات  �صكل فيديوهات تظهر  على 

�أو على مو�قع  �لنتخابية  �ملقر�ت  كبرية يف 

�لهيئة  �أن  م��ب��ي��ًن��ا  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ص��ل 

��صتدعت عدد� من �ملخالفني ووقعتهم على 

تعهد�ت بعدم تكر�ر �ملخالفات.

�إىل  ق�صية  �ح��ال��ت  �لهيئة،  �أن  �أك���د،  كما 

�لدع������اء �ل���ع���ام م��ب��ا���ص��رة، وع��ل��م��ت �ل��ه��ي��ئ��ة 

�أخ��رى  �أح��ال��ت ق�صية  �لأم��ن��ي��ة  �أن �جل��ه��ات 

�أن  �مل��ق��رر  �ل��ع��ام مبا�صرة، وم��ن  �إىل �لدع���اء 

خالفا  مر�صحني  �ل��ع��ام  �لدع����اء  ي�صتدعي 

بالتجمعات  �خلا�صة  �لتنفيذية  �لتعليمات 

د�خل �ملقر�ت �لنتخابية.

�لأمنية  ل��اأج��ه��زة  �أن  �مل��وم��ن��ي،  و�أ���ص��اف 

�لهيئة، موؤكًد�  �أ�صا�صًيا ومكمًا جلهود  دوًر� 

�أن هناك تعاونا كبري� بني �لهيئة و�لأجهزة 

من  �لكثري  حتيل  �لهيئة  �أن  مبيًنا  �لأمنية، 

�لق�صايا، مبا فيها �لعديد من �لق�صايا ذ�ت 

�ل�صلة باملال �لأ�صود للتاأكد منها.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 توقع �لأمني �لعام ل�صوؤون �لأوبئة و�لأمر��س �ل�صارية يف 

و�ئل  �لدكتور  �لأردن،  �ل�صحة، م�صوؤول ملف كورونا يف  وز�رة 

�لهياجنة، و�صول لقاح كورونا �إىل �لأردن بد�ية �لعام �ملقبل

من  ج��رع��ة  �أل���ف   235 “�أح�صرنا  �جلمعة  �لهياجنة  وق���ال 

مطعوم �لنفلونز� �ملو�صمية.. و�إقبال كبري من �ملو�طنني على 

�ملطعوم”

وقال �لهياجنة يف ت�صريحات للتلفزيون �لأردين، �إن ن�صبة 

ك��ورون��ا  عينات فح�س  ع��دد  �إج��م��ايل  م��ن  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لنتائج 

�رتفعت �إىل %13.3

و�أ�صار �إىل �أن �لن�صبة يف �لأ�صبوع �ملا�صي بلغت 12%، موؤكد� 

�أنه يجب خف�س هذه �لن�صبة �إىل �أقل من %5

وو���ص��ف �ل��ه��ي��اج��ن��ة �ل��ت��ج��م��ع��ات �مل��خ��ال��ف��ة لأو�م�����ر �ل��دف��اع 

“�لنخب يف  ب�”�ملوؤذية و�ملحزنة”، د�عيا من �للتز�م من قبل 

ممكن  �صرر  باأقل  �لد�صتوري  �ل�صتحقاق  ليم�صي  �ملجتمع” 

للوطن و�ملو�طن

من  ع��دد  على  �ملعدلة  �لتعليمات  �أن  �إىل  �لهياجنة  ولفت 

تكون  �أن  وي��ج��ب  و����ص��ح��ة،  �لتنفيذية  �لن��ت��خ��اب��ات  تعليمات 

وقائية، مطالبا جميع �جلهات �مل�صوؤولة بتطبيق �أو�مر �لدفاع 

ب�صكل �صارم و��صتباقي

�صتعلن  �لعاملية  �لأدوي���ة  �صركات  بع�س  �إن  �لهياجنة  وق��ال 

متوقعا  �لفريو�س،  �صد  لقاحها  توفر  عن  ج��د�  قريب  بوقت 

توفره بد�ية �لعام �ملقبل

و�أ����ص���اف �أن ���ص��رك��ات ك��ث��رية �ق��رب��ت م��ن �مل��رح��ل��ة �لثالثة 

�ل�صحة قامت  وز�رة  و�أن  لقاح كورونا  در��صة  “�لنهائية” من 
مبحادثات جدية معها؛ ليكون للمو�طن �لأردين ن�صيب منه 

فور توفره

و�أك������د �ل��ه��ي��اج��ن��ة �أن �ل���و����ص���ع �ل�����ص��ح��ي حت���ت �ل�����ص��ي��ط��رة 

يف  ك��ورون��ا  م�صابي  ��صتقبال  على  ق���ادر�  ي���ز�ل  ل  �لأردن  و�أن 

�أن �ل��وز�رة تهيئ نف�صها  �مل�صت�صفيات، لفتا يف �لوقت ذ�ته �إىل 

ملو�جهة �لأ�صو�أ

و�أ�صار �إىل �أن �لوز�رة تعمل على زيادة عدد �لأ�صرة �ملخ�ص�صة 

م�صت�صفيات  ��صتئجار  على  وتعزم  ك��ورون��ا،  مر�صى  ل�صتقبال 

�أنها  �إىل  بالإ�صافة  �ملر�صى،  مع  �لتعامل  على  قدرتها  لزيادة 

تعمل على �إن�صاء م�صت�صفيات ميد�نية م�صتد�مة

و�أ�صاف �أن ت�صاميم �مل�صت�صفيات �مليد�نية �أ�صبحت جاهزة، 

و�أماكن �إن�صاوؤها معروفة و�صتوزع على خمتلف مناطق �ململكة

�إ�صابة و32 وفاة   3921 �ل�صحة، عن ت�صجيل  و�أعلنت وز�رة 

لريتفع  �جلمعة،  �م�س  �ململكة  يف  �مل�صتجّد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

�لعدد �لإجمايل لاإ�صابات �إىل 69306، و�لوفيات �إىل 772.

2332 حالة يف حمافظة  على  �جلديدة  �لإ�صابات  وتوّزعت 

�لعا�صمة عّمان، و418 حالة يف حمافظة �إربد، منها 124 حالة 

�ل��زرق��اء، و166 ح��ال��ة يف  �ل��رم��ث��ا، و280 ح��ال��ة يف حمافظة  يف 

حمافظة �لطفيلة، و132 حالة يف حمافظة �لبلقاء، و118 حالة 

يف حمافظة معان.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

 ر�هن �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 

ع��ن��دم��ا ����ص��ت��ق��ر يف �ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س على 

�لأم��ريك��ي��ة،  �ل��رو���ص��ي��ة  �ل��ع��اق��ات  تطبيع 

وتوطيد �لعاقات بني و��صنطن ومو�صكو، 

ل��ك��ن ه���ذ� �ل���ره���ان ����ص��ط��دم ع��م��ل��ي��ا ب��ع��دم 

و��صنطن  بني  �ل�صيا�صية  �لتوجهات  تو�فق 

عودتها  تكري�س  على  تعمل  �لتي  ومو�صكو 

�لرقم  ب��ات��ت  حيث  �ل��دول��ي��ة،  �ل�صاحة  �إىل 

�ل�����ص��ع��ب يف �ل��ع��دي��د م���ن �مل���ع���ادلت وع��ل��ى 

ر�أ�صها �حلرب يف �صوريا

وم����ع �ن���ت���ه���اء ع��ه��د �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���ص��ي 

�حل��ايل  �لرئي�س  وت�صّلم  يلت�صن،  ب��وري�����س 

تغريت  رو�صيا  يف  لل�صلطة  بوتني  فادمري 

�ملعادلة، و�أ�صبحت رو�صيا تبحث عن مو�قع 

نفوذها �ل�صابقة

وخ����ل���������س ت����ق����ري����ر مل����رك����ز �ل�����در�������ص�����ات 

�لإ���ص��ر�ت��ي��ج��ي��ة و�ل��دول��ي��ة �لأم���ريك���ي �إىل 

�أ�صو�أ  يف  �لرو�صية  �لأمريكية  �لعاقات  �أن 

حالتها منذ �حلرب �لباردة و�أنها �صتظل يف 

حالة حر�ك طو�ل �ل�صنو�ت �ملقبلة، وحتمل 

يف طياتها خطر� د�ئما بحدوث ت�صعيد

وي�����رى خ�����ر�ء �أم���ريك���ي���ون ورو�������س �أن 

وم�صار  ومو�صكو  و��صنطن  ب��ني  �ل��ت��ج��اذب 

�خ���ت���ب���ار �ل���ق���وة ب���ني �جل���ان���ب���ني ���ص��ي��ك��ون��ان 

ح��ا���ص��م��ني يف م�������اآلت �أزم��������ات ك�����رى م��ن 

�إىل  ���ص��وري��ا  �مللتهب م��ن  �لأو����ص���ط  �ل�����ص��رق 

�إىل �لأزمة �لكورية  �مللف �لنووي �لإير�ين 

يف �ل�������ص���رق �لأق�������ص���ى وي��ع��ت��ر ه������وؤلء �أن 

ب��وؤرة  تظل  �ملتو�صط  �لبحر  ���ص��رق  منطقة 

ت���وؤدي حل���ادث ع�صكري  �أن  �ل��ت��وت��ر �مل��رج��ح 

ب��ني �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة ورو���ص��ي��ا. وح��ت��ى ل 

�إىل وق����وع م��و�ج��ه��ة، يتعني  �لأم�����ر  ي�����ص��ل 

بو�صوح  وتناق�صا  حت��دد�  �أن  �لدولتني  على 

م�صاحلهما يف �ملنطقة.

التفا�صيل �ص »5«

 الشرق األوسط مسرح للتجاذبات األميركية الروسية للسنوات المقبلة 

البنوك المركزية تبيع الذهب للمرة 
األولى في 10 سنوات 

 الضمان اإلجتماعي يرفع مخصصات سلف  44 مخالفة إنتخابية في دوائر إربد االربع
متقاعدي الضمان بمقدار 15 مليون دينار

النفط يواصل نزيفه.. ويستعد لثاني 
هبوط شهري مع انتشار الفيروس

العربية-وكاالت

�ملتعلقة  �لتمويلية  �ل�صغوط  ت�صاعد  مع 

ب��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، حت��ول��ت ك���رى �ل��ب��ن��وك 

�مل��رك��زي��ة ن��ح��و ب��ي��ع �ل���ذه���ب ل��ل��م��رة �لأوىل 

��صتغال  يف  منها  رغبة  �صنو�ت   10 نحو  يف 

�رتفاع �لأ�صعار مل�صتويات قيا�صية ما من �صاأنه 

�أن ي�صمح لها بتوفري �ل�صيولة وتخفيف حدة 

�لآثار �لناجمة عن �جلائحة.

وبح�صب تقرير �صادر عن جمل�س �لذهب 

مقتطفات  بلومبريغ  وكالة  ن�صرت  �لعاملي، 

�ملركزية  �ل��ب��ن��وك  مبيعات  حجم  ف���اإن  م��ن��ه، 

يف �لربع �لثالث من �لعام �جل��اري بلغ نحو 

12.1 طن مقارنة مع �صايف م�صريات .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- اإربد

من  ل��ان��ت��خ��اب  �مل�صتقلة  �لهيئة  ت��ب��ذل   

خال جلان �لإنتخاب �مل�صرفة على �إنتخابات 

دو�ئر حمافظة �إربد �لأربع جهوًد� متو��صلة 

بكافة  تت�صل  خمالفات  �أي  ومتابعة  لر�صد 

حتقيًقا  �لإنتخابية  �لعملية  و�أوج��ه  مر�حل 

ملعايري �لنز�هة و�ل�صفافية و�حلياد.

و����ص���ج���ل���ت جل�����ان �لإن����ت����خ����اب يف دو�ئ�����ر 

تت�صل  �إن��ت��خ��اب��ي��ة  خم��ال��ف��ة   44 �مل��ح��اف��ظ��ة 

ج��م��ي��ع��ه��ا مب���ظ���اه���ر و�أ������ص�����ك�����ال �ل���دع���اي���ة 

�لإنتخابية و�إ�صتخد�م �ملقار �لإنتخابية على 

نحو خمالف لأو�مر �لدفاع �ملتعلقة باإتخاذ 

كورونا  فريو�س  من  �لعدوى  �صبط  و�صائل 

خمالفة  �أي  ت�صجل  مل  ح��ني  يف  �مل�����ص��ت��ج��د، 

موثقة باإ�صتخد�م �ملال �لأ�صود.

وقال رئي�س جلنة �لإنتخاب يف د�ئرة �إربد 

�لأوىل �ملهند�س �أحمد فريحات، .

التفا�صيل �ص »3«

�لنباط- عمان

�ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  �إد�رة  و�ف����ق جم��ل�����س   

�لعمل  وزي��ر  برئا�صة  �لإجتماعي  لل�صمان 

�لدكتور  �لإ�صتثمار  ل�صوؤون  �ل��دول��ة  ووزي���ر 

معن �لقطامني على رفع خم�ص�صات �صلف 

لي�صبح  �لإج��ت��م��اع��ي  �ل�����ص��م��ان  م��ت��ق��اع��دي 

دينار،  ب��دًل من )85( مليون  )100( مليون 

�أي بزيادة مقد�رها )15( مليون دينار.

زي�����ادة  �أن  �ل���ق���ط���ام���ني،  �ل����وزي����ر  و�أك�������د 

 )15( �ل�صمان  متقاعدي  �صلف  خم�ص�صات 

�ل��ق��در�ت  تعزيز  ل��غ��اي��ات  ج��اء  دي��ن��ار  مليون 

�مل��ال��ي��ة ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن خ�����ص��و���ص��اً يف ���ص��وء 

�لتد�عيات �ملرتبطة بجائحة كورونا.

التفا�صيل �ص »2«

�صنغافورة - رويرتز

�م�س  �لعاملية،  �لنفط  �أ���ص��ع��ار  �نخف�صت 

تكبد  لتو��صل   ،%1 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  �جل��م��ع��ة، 

�خل�����ص��ائ��ر وت��ت��ج��ه ����ص���وب ث����اين �ن��خ��ف��ا���س 

�رتفاع  �أن  �ملخاوف من  تنامي  بفعل  �صهري 

و�لوليات  �أوروب��ا  يف  بكوفيد-19  �لإ�صابات 

�ملتحدة قد يلحق �ل�صرر با�صتهاك �لوقود.

وهبط خام برنت لليوم �لثالث و�نخف�س 

51 �صنتاً �أو ما ُيعادل 1.4% �إىل 37.14 دولر 

يف  م�صتوى  �أدن����ى  لم�����س  �أن  ب��ع��د  للرميل 

وينتهي  �ل�صابقة.  �جلل�صة  يف  �أ�صهر  خم�صة 

�أجل عقد برنت ت�صليم دي�صمر �ليوم.

وه���ب���ط خ�����ام غ�����رب ت��ك�����ص��ا���س �ل��و���ص��ي��ط 

�إىل   %1.3 ُيعادل  ما  �أو  �صنتاً،   48 �لأم��ريك��ي 

35.69 دولر للرميل بعد �أن تر�جع لأدنى 

م�صتوياته منذ يونيو �أم�س �خلمي�س.

وقال جيفري هايل، كبري حمللي �ل�صوق 

�أو�ن���د�  ل��دى  �ل��ه��ادي  و�ملحيط  �آ�صيا  ملنطقة 

يهدد  �أوروب���ي  تباطوؤ  “يف ظل  �صنغافورة  يف 

�ل�صتهاك �لعاملي وعودة �إنتاج ليبيا، يجب 

تعيد  لكي  �أوب���ك+  على  �لآن  �لعبء  يقع  �أن 

�إن��ت��اج��ه��ا م��ل��ي��وين برميل  �ل��ن��ظ��ر يف زي����ادة 

يوميا يف يناير«.

حتافظ  �أن  �مل�صتبعد  م��ن  �أن����ه  و�أ����ص���اف 

�أ�صعار �لنفط على �أي �رتفاع يف هذه �لأجو�ء.

�لبلد�ن  منظمة  ت��رف��ع  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن 

�مل�صدرة للبرول )�أوبك( وحلفاوؤها بقيادة 

�أوب���ك+،  با�صم  �مل��ع��روف��ة  �ملجموعة  رو���ص��ي��ا، 

يف  يناير  يف  يوميا  برميل  مليوين  �لإن��ت��اج 

�إطار �تفاقهم ب�صاأن �لإنتاج.

و�رتفعت �إ�صابات فريو�س كورونا بوترية 

مليون  ن�صف  مب��ق��د�ر  و�ح���د  ل��ي��وم  قيا�صية 

حالة يوم �لأربعاء .

التفا�صيل �ص »4«

ال�سبت   14  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   31  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5498    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة
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محافظ المفرق: تطبيق أوامر الدفاع على 
المترشحين والمؤازين المخالفين للدعاية االنتخابية

 المستقلة لالنتخاب تحيل مترشًحا 
في الرمثا إلى االدعاء العام

 الضمان اإلجتماعي يرفع مخصصات سلف 
متقاعدي الضمان بمقدار 15 مليون دينار

 وزارة النقل تعلق دوامها األحد 
بسبب كورونا

االنباط- املفرق

 اأك���������د حم�����اف�����ظ امل������ف������رق ي���ا����س���ر 

ال���ع���دوان ان���ه ���س��ي��ت��م ت��ط��ب��ي��ق اأوام����ر 

ق��وان��ن ال��دف��اع ع��ل��ى امل��خ��ال��ف��ن من 

امل��ر���س��ح��ن ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة 

بالدعاية  يتعلق  فيما  امل���وؤازري���ن  اأو 

االن��ت��خ��اب��ي��ة وال��ت��ج��م��ع��ات ال��ت��ي يزيد 

�سخ�ساً،   20 عن  فيها  امل�ساركن  عدد 

انتخابية  م��ق��رات  داخ���ل  ك��ان��ت  ���س��واًء 

ل��ل�����س��ي��ارات وغ���ره���ا من  م���واك���ب  اأو 

ال�سامة  على  توؤثر  التي  الفعاليات 

العامة وتخالف اوامر الدفاع.

�سيحا�سب  اأن��ه   ، ال��ع��دوان  واأو���س��ح 

���س��واًء  ت��ه��اون  ودون  ب��ح��زم  املخالفن 

له  منا�سرا  اأو  مر�سًحا  املخالف  ك��ان 

القانونية  االج��راءات  كافة  اتخاذ  مع 

واالدارية بحقهم.

االنباط- عّمان

اأح�������ال�������ت ال����ه����ي����ئ����ة امل�������س���ت���ق���ل���ة   

ل���ان���ت���خ���اب ف���ج���ر ام�������س اجل��م��ع��ة 

اإىل  ال���رم���ث���ا  م��ر���س��ًح��ا يف م��دي��ن��ة 

امل���دع���ي ال���ع���ام ب��ع��د ر���س��د خم��ال��ف��ة 

اأوامر الدفاع والتعليمات التنفيذية 

ال���ن���اظ���م���ة ل���ل���دع���اي���ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 

يف  اجل�سدي  التباعد  مراعاة  وع��دم 

اإط��اق  وتخللها  االن��ت��خ��اب��ي  م��ق��ره 

ل��ل��ع��ي��ارات ال��ن��اري��ة م��ن ق��ب��ل اأن�����س��ار 

املر�سح.

االنباط- عمان

امل��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س  واف������ق   

برئا�سة  االإجتماعي  لل�سمان  العامة 

ل�سوؤون  ال��دول��ة  ووزي���ر  العمل  وزي���ر 

القطامن  معن  الدكتور  االإ�ستثمار 

على رفع خم�س�سات �سلف متقاعدي 

 )100( لي�سبح  االإجتماعي  ال�سمان 

دينار،  مليون   )85( من  ب��داًل  مليون 

م��ل��ي��ون   )15( م��ق��داره��ا  ب���زي���ادة  اأي 

دينار.

زيادة  اأن  القطامن،  الوزير  واأك��د 

ال�سمان  متقاعدي  �سلف  خم�س�سات 

ل��غ��اي��ات  ج�����اء  دي����ن����ار  م���ل���ي���ون   )15(

للمتقاعدين  املالية  ال��ق��درات  تعزيز 

ال���ت���داع���ي���ات  �����س����وء  يف  خ�������س���و����س���اً 

كورونا، ومتكينهم  بجائحة  املرتبطة 

واحتياجات  احتياجاتهم  تلبية  م��ن 

اأ�������س������ره������م، اال�����س����ت����ه����اك����ي����ة م��ن��ه��ا 

واال�ستثمارية. بدوره، اأكد مدير عام 

املوؤ�س�سة الدكتور حازم الرحاحلة، اأن 

املتقاعدين  �سلف  �سرف  يف  االأولوية 

تقدموا  الذين  للمتقاعدين  �ستكون 

بطلب ال�سلفة الأول مره وفًقا الأ�س�س 

جديدة �سيعلن عنها الحقاً، الفتاً اإىل 

بطلب  ال��ت��ق��دم  ب��اإم��ك��ان��ه  املتقاعد  اأن 

احل�����س��ول ع��ل��ى ال�����س��ل��ف��ة م���ن خ��ال 

املوحد  االت�سال  االت�سال على مركز 

.)117117(

املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  الرحاحلة  ولفت 

ق��ام��ت ���س��اب��ق��اً ب��رف��ع ���س��ق��ف ال�����س��ل��ف 

امل��م��ن��وح��ة ل��غ��اي��ات ����س���راء ال�����س��ن��وات 

ال��واح��دة  ال��دف��ع��ة  تعوي�س  اإع����ادة  اأو 

ال��رات��ب  �سعف   )15( ب��واق��ع  لت�سبح 

ال��ت��ق��اع��دي ومب���ا ال ي��زي��د ع��ن )15( 

الف دينار.

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة النقل عن اأنها علقت 

ال�����وزارة،ي�����وم غد  ال������دوام يف م���رك���ز 

االأحد ، بعد اإ�سابة موظف بفرو�س 

كورونا امل�ستجد .

ب��ي��ان �سحفي،  ال����وزارة يف  وق��ال��ت 

دوام  ت���ع���ل���ي���ق  اإن  اجل����م����ع����ة،  ام���������س 

ال���وزارة  م��رك��ز  يف  �سيكون  امل��وظ��ف��ن 

ف��ق��ط؛ الإت��خ��اذ امل��زي��د م��ن ال��ت��داب��ر 

االإح������رازي������ة، واإج��������راء امل����زي����د م��ن 

فحو�س )بي �سي اآر(، وتعقيم مكاتب 

الوزارة ل�سمان ال�سامة العامة.

�ست�ستاأنف  اأن��ه��ا  ال�����وزارة  واأك�����دت 

ع��م��ل��ه��ا اإع����ت����ب����اًرا م���ن ي����وم االإث���ن���ن 

املقبل.

االنباط- عمان

اك���د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ت��وف��ي��ق احل���امل���ة ع��ل��ى ���س��رورة 

واأهمية االلتزام باأوامر الدفاع ومنع التجمعات باالأفراح 

وامل��ن��ا���س��ب��ات وخ��ا���س��ة ال��ت��ج��م��ع��ات االن��ت��خ��اب��ي��ة وب���اإع���داد 

�سخ�سا. الع�سرين  تتجاوز 

اأ�سد  اتخاذ  اأنه �سي�سار اىل  الداخلية على  و�سدد وزير 

االجراءات القانونية واالإدارية بحق املخالفن.

وع����زا احل���امل���ة ه���ذا االج������راء اإىل ت���ط���ورات ال��و���س��ع 

ال��وب��ائ��ي وازدي����اد اع���داد اال���س��اب��ات وع���دم اإل���ت���زام بع�س 

على  �سلبية  بنتائج  يت�سبب  مما  الدفاع  باأوامر  املواطنن 

عدوى  انتقال  دون  وللحيلولة  و�سامته  املواطن  �سحة 

كورونا.

وط��ل��ب وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م��ن احل��ك��ام االإداري�����ن اي��اء 

هذا االمر جل العناية واالهتمام بالتعاون والتن�سيق مع 

االأجهزة االمنية �سمن االخت�سا�س.

االنباط- عمان

االإدارة  ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  عمم 

املحلية توفيق كري�سان، اإىل روؤ�ساء البلديات 

الرقابة  واأق�سام  االإيعاز للمفت�سن  ب�سرورة 

وتكثيف  ت�����س��دي��د  ب�������س���رورة  ال��ب��ل��دي��ات،  يف 

اعمالهم على املن�ساآت االقت�سادية والعاملن 

فيها ومرتاديها من املواطنن ، للتحقق من 

م���دى ال��ت��زام��ه��م ب��ك��اف��ة اإج������راءات ال��وق��اي��ة 

املطلوبة الواردة يف اوامر الدفاع.

ام�س  ال�سادر  تعميمه  يف  كري�سان  واأك��د 

االإج���راءات  كافة  ات��خ��اذ  اأن��ه يجب  اجلمعة، 

يق�سر  من  وك��ل  املخالفن،  بحق  القانونية 

القانونية  االج���راءات  تطبيق  يف  يتهاون  او 

للم�سائلة  ن��ف�����س��ه  ي��ع��ر���س  ف���اإن���ه  امل��ط��ل��وب��ة 

اداء  يف  وتهاونا  تق�سرا  ويعترب  القانونية 

املهام املطلوبة منه.

واأ�سار اأن االإلتزام باملمار�سات واالإجراءات 

الوقائية �سد فرو�س كورونا امل�ستجد ميثل 

م�سوؤولية وطنية تقع على عاتق اجلميع.

وت��اأت��ي ه��ذه االإج����راءات يف اإط���ار اجلهود 

التي تبذلها وزارة االإدارة املحلية للحد من 

يف  علية  وللق�ساء  ك��ورون��ا  ف��رو���س  اإنت�سار 

ظل ازدياد حاالت اال�سابة.

االنباط-عمان

اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  ق��ال   

و�سوؤون املغربن ال�سفر �سيف اهلل علي الفايز، اأن 

الوزارة تتابع من خال ال�سفارة االردنية يف اأنقرة 

اأو�ساع املواطنن االأردنن يف والية اإزمر الركية 

اثر االنباء عن تعر�س الوالية لزلزال يوم ام�س.

واأك����د ال��ف��اي��ز، اأن ال�����س��ف��ارة االردن���ي���ة يف اأن��ق��رة 

ت���وا����س���ل���ت ع���ل���ى ال����ف����ور م����ع ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة، 

لاإطمئنان على اأو�ساع املواطنن االأردنين، والتي 

مل تبلغ عن اإ�سابة اأي مواطن اأردين. ودعا الفايز 

امل��واط��ن��ن االأردن���ي���ن امل��ق��ي��م��ن يف ال���والي���ة ات��ب��اع 

واتخاذ  املحلية  ال�سلطات  عن  ال�سادرة  التعليمات 

كافة االإج��راءات االحرازية وال�سرورية للحفاظ 

على �سحتهم و�سامتهم.

للتوا�سل  االأردن��ي��ن  املواطنن  الفايز  دع��ا  كما 

اأو وح����دة مركز  اأن���ق���رة  م��ع ال�����س��ف��ارة االردن���ي���ة يف 

العمليات يف الوزارة اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك، من 

خال اأرقام اخلط ال�ساخن املعلن عنها على املواقع 

الر�سمية للوزارة.

االنباط- عمان

 ت��وا���س��ل ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة - 

احلظر  فر�س  خطة  تنفيذ  العربي  اجلي�س 

ال�������س���ام���ل ل���ي���وم اجل���م���ع���ة م����ن ك����ل اأ����س���ب���وع 

املختلفة،  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة  م��ع  بامل�ساركة 

وذلك �سمن اجلهود التي تبذلها يف مواجهة 

جائحة كورونا.

وت���اأت���ي ع��م��ل��ي��ة االإن��ت�����س��ار ل��ف��ر���س حظر 

ال��ت��ج��ول ال�����س��ام��ل يف ك��اف��ة امل��ح��اف��ظ��ات من 

امل�سركة، لتعزيز  الغلق  اإقامة نقاط  خال 

بعملها  للقيام  الوبائي  ي  التق�سّ فرق  جهود 

ع��ل��ى اأك���م���ل وج����ه وب�����س��ك��ل ي��ح��ف��ظ �سحة 

املواطن.

ال�����س��ام��ل  احل���ظ���ر  ق�����رار  اأن  اىل  وي�������س���ار 

ي���ب���داأ م���ن ال�����س��اع��ة احل���ادي���ة ع�����س��رة م�ساء 

وي�ستثنى  ���س��اع��ة،   24 ومل���دة  اخل��م��ي�����س،  ي���وم 

االأ���س��خ��ا���س امل�����س��رح ل��ه��م م���ن ق��ب��ل امل��رك��ز 

ال��ذي��ن  االزم������ات  واإدارة  ل���اأم���ن  ال��وط��ن��ي 

تقت�سي طبيعة عملهم اإدامة املرافق العامة 

للدولة.

االنباط- عمان

با�سم مديرية  االإع��ام��ي  ال��ن��اط��ق  ق��ال   

االأمن العام، اأن جميع املحافظات يف اململكة 

���س��ه��دت ال���ت���زاًم���ا وت���ع���اوًن���ا م���ن امل��واط��ن��ن 

تعليمات  وتطبيق  اجلمعة  �ساة  باإجراءات 

احل��ظ��ر، ومل ت��خ��رج اأي م�����س��رات ال��ي��وم يف 

حمافظة معان اأو اأي حمافظة اأخرى.

تداوله  الذي جرى  الفيديو  اأن  وا�ساف، 

م�سرة  باأنه  ترويجه  البع�س  وح��اول  ام�س 

وقعت مبحافظة معان، وت�سمنت جتاوزات، 

هو فيديو قدمي م�سي عليه �سنوات.

ودع����ا ال��ن��اط��ق االإع����ام����ي اجل��م��ي��ع اإىل 

احل��ذر م��ن م��ا ين�سر ع��رب م��واق��ع التوا�سل 

يق�سد  وفيديوهات  اأخ��ب��ار  من  االإجتماعي 

ان��ه �سيتم  ال��ع��ام، م��وؤك��ًدا  ال���راأي  بها ت�سليل 

م���ت���اب���ع���ة ن���ا����س���ري م���ث���ل ت���ل���ك االإ�����س����اع����ات 

والفيديوهات وحتويلهم للق�ساء.

 وزير الداخلية يؤكد ضرورة اإللتزام بأوامر الدفاع 
ومنع التجمعات االنتخابية الكبيرة

 وزير اإلدارة المحلية يدعو رؤساء البلديات تطبيق أوامر الدفاع على المخالفين

 الفايز : الخارجية تتابع اوضاع المواطنين االردنيين في تركيا

 القوات المسلحة تواصل تنفيذ خطة فرض الحظر الشامل بكافة المحافظات

 األمن : ال مسيرات امس 
بمحافظة معان أو أي محافظة أخرى
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 44 مخالفة إنتخابية في دوائر إربد االربع

 إغالق العيادات الخارجية وقسم العمليات بمستشفى البادية الشمالية

 التعليم العالي:جميع الطلبة األردنيين 
في أزمير بخير وال إصابات بينهم

 دعوات لاللتزام بتعليمات الدعاية 
اإلنتخابية في المقرات والتجمعات البشرية

االنباط- عمان

 قال الناطق الإعالمي با�سم وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي مهند 

اخلطيب، اأن جميع الطلبة الأردنيني 

وعددهم  الرتكية  اأزميير  يف  املقيمني 

الييوزارة  تبلغ  ومل  جيدة  ب�سحة  قليل 

بينهم  اإ�يييسيييابيييات  بيييياأي  الييلييحييظيية  حييتييى 

جراء الزلزال الذي �سرب املنطقة.

واأ�ييييييسيييييياف اخليييطيييييييب المييي�يييسيييييييوم 

اجلمعة، 

الدكتور  العايل  التعليم  وزييير  بيياأن 

حمييمييد اأبيييوقيييديييي�يييس يييتييابييع عييين كييثييب 

ميين خالل  الأردنيييييني  الطلبة  اأو�ييسيياع 

اليييتيييوا�يييسيييل مييييع املييي�يييسيييتييي�يييسيييار اليييثيييقيييايف 

�ساجدة  الييدكييتييورة  تييركيييييا  يف  الأردين 

النداف والتي تعمل ب�سكل مكثف على 

الييتييوا�ييسييل ميييع الييطييلييبيية والطييمييئيينييان 

عليهم وتقدمي اأي م�ساعدة لهم

االنباط- حمافظات

 انطلقت دعوات من جميع حمافظات اململكة، 

ام�س اجلمعية، تنادي باأهمية اللتزام بالتعليمات 

التنفيذية الناظمة للدعاية النتخابية يف مقرات 

املرت�سحني وجتمعات منا�سريهم.

ورافييقييت اليييدعيييوات، الييتييي جييياءت على ل�سان 

خمت�سني بيياليي�ييسيياأن النييتييخييابييي، حتيييّذييييرات من 

خطورة التجمعات الب�سرية يف املقرات النتخابية، 

لأواميييير  ميين خمييالييفييات �سريحة  يتخللها  وميييا 

الدفاع والتعليمات التنفيذية الناظمة للدعاية 

النييتييخييابييييية وعييييدم ميييراعييياة الييتييبيياعييد اجل�سدي 

وو�سائل ال�سحة وال�سالمة.

ودعا خمت�سون ، اإىل اأهمية دعم جهود الهيئة 

امل�ستقلة لالنتخاب والأجهزة الأمنية يف �سبط 

املخالفات، ول �سيما تلك املتعلقة بك�سر التعليمات 

املتعلقة باحلد من انت�سار فرو�س كورونا واتباع 

�سبل الوقاية من ال�سابة.

بيييدوره، قييال الناطق العالمي با�سم الهيئة 

الهيئة  اإن  املييوميينييي،  جييهيياد  لالنتخاب  امل�ستقلة 

تقوم بجهود كبرة فيما يتعلق بر�سد خمالفات 

مبراقبة  خا�سة  جلنة  �سكلت  حيُث  املر�سحني، 

ور�سد املخالفات مبختلف اأ�سكالها وحتديًدا ذات 

ال�سلة بالدعاية النتخابية، من بينها املخالفات 

املرتكبة يف املقرات النتخابية.

بييالغييات  وتتلقى  تيير�ييسييد  الهيئة  اأن  واأكيييييد، 

وحتقق باملعلومات الواردة اإليها ب�ساأن املخالفات، 

عن  الييييواردة  املعلومات  �سحة  للهيئة  تبني  واإذا 

وجود خمالفات، فاإن الهيئة حُتيل الق�سايا املثبتة 

اإىل اجلهات الأمنية اأو اإىل الدعاء العام مبا�سرة.

اليوم اجلمعة،  اأنييه حتى  اإىل  املومني  واأ�ييسييار 

اإىل اجلييهييات املعنية  الييهيييييئيية 3 قيي�ييسييايييا  احييالييت 

اأن وردت للهيئة على �سكل  للتحقيق فيها، بعد 

فيديوهات تظهر �سبهة جتمعات كبرة يف املقرات 

النتخابية اأو على مواقع التوا�سل الجتماعي، 

املخالفني  ميين  عييددا  ا�ستدعت  الهيئة  اأن  مبيًنا 

ووقعتهم على تعهدات بعدم تكرار املخالفات.

كما اأكد، اأن الهيئة، احالت ق�سية اإىل الدعاء 

العام مبا�سرة، وعلمت الهيئة اأن اجلهات الأمنية 

اأحالت ق�سية اأخييرى اإىل الدعيياء العام مبا�سرة، 

ومن املقرر اأن ي�ستدعي الدعاء العام مرت�سحني 

خالفا التعليمات التنفيذية اخلا�سة بالتجمعات 

داخل املقرات النتخابية.

دوًرا  الأمنية  لالأجهزة  اأن  املومني،  واأ�ييسيياف 

اأ�سا�سًيا ومكماًل جلهود الهيئة، موؤكًدا اأن هناك 

تعاونا كبرا بني الهيئة والأجهزة الأمنية، مبيًنا 

اأن الهيئة حتيل الكثر من الق�سايا، مبا فيها 

الأ�سود  باملال  ال�سلة  ذات  الق�سايا  من  العديد 

للتاأكد منها.

اأعيييداد  قبل  ميين  ا�ستهتارا  هناك  اأن  واأو�ييسييح 

كييبييرة ول ييي�ييسييتييهييان بييهييا مييين قييبييل املييواطيينييني، 

لفييًتييا اإىل وجيييود تييزاحييم كبر يف بع�س املقرات 

املقرات،  ببع�س  اأقيمت  واحتفالت  النتخابية، 

وهو ما �سيوؤدي حتًما اإىل نتائج �سلبية على �سعيد 

تف�سي وباء كورونا.

ولفت املومني اإىل اأن الرهان على وعي املواطنني 

وحييده ل يكفي، مييوؤكييًدا اأن الهيئة تعمل مع جهات 

املييقييرات  يف  التجمع  ظيياهييرة  اإىل  للت�سدي  عييديييدة 

للدولة  مقلقة  ق�سية  اأ�سبحت  التي  النتخابية، 

متاًما كمان كانت التجمعات يف الأعييرا�ييس يف بداية 

تف�سي الوباء، وهو ما اأثرت نتائجها على الكل لحًقا.

اأ�ستاذ القانون الد�ستوري  من جانبه حتدث 

بكلية احلييقييوق بيياجلييامييعيية الأردنييييييييية، الييدكييتييور 

امل�ستقلة  الهيئة  تييعييديييل  عيين  نيي�ييسييراوييين،  ليييييث 

لالنتخاب التعليمات التنفيذية اخلا�سة بالدعاية 

الدفاع  اأوامييير  الهيئة  كر�ست  حيُث  النتخابية، 

والتعليمات ال�سادرة عن جلنة الأوبئة فيما يتعلق 

بالتباعد الجتماعي وطييرق ال�سحة وال�سالمة 

العامة، ومنها عدم تقدمي املاأكولت وامل�سروبات 

ا. والتجمعات التي تتجاوز الي20 �سخ�سً

الأداة  ت�سكل  الأميينييييية  الأجيييهيييزة  اأن  واأو�يييسيييح 

التنفيذية لكافة القوانني والأنظمة ومن �سمنها 

التعليمات والأنظمة ال�سادرة عن الهيئة امل�ستقلة، 

ال�سابطة  �سلطة  هو  العام  الأمييين  اأن  اإىل  لفتا 

اجلييرائييم  جميع  مبييالحييقيية  املخت�سة  الييعييدلييييية 

اإىل  واحالتهم  مرتكبيها  على  القب�س  واإلييقيياء 

النيابة العامة.

وذكيييير الييدكييتييور نيي�ييسييراوييين، اأن مييين �سمن 

اجلييرائييم التي ن�سهدها يف الييوقييت الييراهيين، هي 

قبل  ارتكابها من  يتم  بامتياز  انتخابية  جرائم 

املر�سحني من جهة وميين قبل منا�سريهم من 

جهة اأخرى، وهو ما يتطلب تكثيف اجلهود لإنفاذ 

القوانني املخت�سة بهذا ال�ساأن، لفًتا اإىل تعاون 

وا�سح بني والأجهزة الأمنية والهيئة، التي منحها 

القانون �سفة ال�سابطة العدلية.

تلك  ا  خ�سو�سً القوانني،  انفاذ  اأن  اإىل  ونييوه 

املتعلقة بالعملية النتخابية، هو عملية تكاملية 

من قبل الهيئة امل�ستقلة من جهة وجهاز الأمن 

الييعييام ميين جهة اأخيييرة واملييواطيينييني “الناخبني” 

من جهة ثالثة، لفًتا اإىل اأهمية اأن يعي اجلميع 

جييراء  باجلميع  حتيط  التي  ال�سحية  املخاطر 

جائحة كورونا.

كما اأكد الدكتور ن�سراوين اأن اجلميع يجب 

اأن يدركوا اأن اجراء النتخابات يف ظل الظروف 

الييراهيينيية يتطلب تييعيياوًنييا ووعييًيييا كيياميياًل باأهمية 

اللتزام بالتعليمات التي تفر�سها الهيئة امل�ستقلة 

والتعليمات  النتخابية،  بالعملية  يتعلق  فيما 

بال�سحة  يتعلق  مبييا  ال�سحي  بال�ساأن  اخلا�سة 

وال�سالمة العامة.

متابعة  ر�ييسييدت جلنة  وعلى �سعيد مت�سل، 

اليييدعيييايييية الإنييتييخييابييييية يف دائييييييرة بييييدو اليي�ييسييمييال 

اإنييطييالق  الإنييتييخييابييييية 26 خمالفة دعييائييييية منذ 

احلمالت الدعائية والإعالنية يف الدائرة .

وقييال رئي�س اللجنة عبداهلل احل�سبان ام�س 

اجلمعة، اأن املخالفات التي مت ت�سجيلها �سملت 

مناطق اخلالدية وال�ساحلية وال�سرحان ومدر�سة 

الأمرة عالية باملفرق وطريق بغداد الدويل ودوار 

اإنتخاببة  مقرات  بفتح  تتمثل  وحو�سا  النعيمي 

تفتقر ل�سروط التباعد وال�سحة العامة، لفًتا 

اإىل اأنه مت العمل على اإزاليية املخالفات الدعائية 

عن الإ�سارات ال�سوئية .

اللوحات  على  الإنتخابية  الدعاية  اأن  واأو�ييسييح، 

الإر�سادية والتحذيرية على الطرقات �ساهمت ب�سكل 

كبر بت�سررها جراء بقايا ال�سور على تلك اللوحات 

والتي ادت اإىل اإختفاء مالحمها ب�سكل كبر.

ويف حمييافييظيية الييييكييييرك، قييييال رئييييي�ييس جلنة 

النييتييخيياب يف حمييافييظيية الييكييرك املييهيينييد�ييس رائييد 

تييعييامييلييت ميييع بع�س  الييلييجيينيية  اإن  اخلييطيياطييبيية، 

املخالفات املتمثلة بالدعاية والفعاليات النتخابية 

يف ميييقيييرات بييعيي�ييس املييرت�ييسييحييني وميييوؤازرييييهيييم يف 

واأو�ييسييح اخلطاطبة،  املحافظة.  اأنييحيياء  خمتلف 

فقد مت  النتخابية،  الدعايه  وفيما يخ�س  اإنييه 

اإتييخيياذ الإجييييراءات الييالزميية بحق املخالفني ومت 

اإزاليية اليافطات وال�سور املخالفة من قبل جلنة 

م�سرتكة من الهيئة والأ�سغال والبلدية والأمن 

النتخابية،  للمقرات  املخالفات  وب�ساأن  الييعييام، 

فقد مت حتويل وا�ستدعاء املرت�سحني املخالفني 

اإىل احلاكم الإداري كل ح�سب الخت�سا�س ومت 

توقيعهم على كفالة مالية وتعهدات بعدم تكرار 

املخالفة، م�سرا اإىل اأنه �سيتم حتويل ممن تتكرر 

خمالفته اإىل املدعي العام. ولفت اخلطاطبة اإىل 

اأنييه مل يرد للجنة النتخابات اأي �سكوى مثبتة 

بدليل عن املال ال�سيا�سي، موؤكدا على اأن الفرق 

املخت�سة باللجنة تقوم مبتابعة ور�سد املخالفات 

ب�سكل عام على مدار ال�ساعة.

واأو�سح ع�سو جلنة النتخابات يف املحافظة 

اأن الإجييييراءات القانونية لفتح  ن�سر احلبا�سنة، 

املقرات النتخابية تتم من خالل تقدم املرت�سح 

بطلب للجنة النتخابات ثم يتم الك�سف على املقر 

من قبل جلنة خا�سة لبيان مدى مطابقة املقر 

اأن ل  اأنييه يجب  لل�سروط املطلوبة، موؤكدا على 

يتجاوز عدد املقاعد عن 20 مقعدا واأن يكون هناك 

تباعدا ج�سديا بني الأ�سخا�س .

وقييالييت املييراقييبيية النييتييخييابييييية املييحييامييييية لينا 

الأغوات، اإن امل�سهد النتخابي يف املحافظة ي�سهد 

بييني املرت�سحني، مييوؤكييدة �ييسييرورة  قييويييا  تناف�سا 

املييمييار�ييسييات  لبع�س  اليير�ييسييمييييية  اجلييهييات  متابعة 

ال�سلبية التي ت�سدر من قبل بع�س املرت�سحني 

كيي�ييسييراء الأ�ييييسييييوات واللييييتييييزام بييياأميييور الييدعيياييية 

النتخابية وفتح املقرات خ�سو�سا مع ازدياد اأعداد 

الإ�سابة بفرو�س كورونا.

بييدوره، اكد حمافظ عجلون �سلمان النجادا، 

انه لن يتم التهاون مع املخالفني لأوامر الدفاع 

مرت�سحني  من  النتخابية  الدعاية  وتعليمات 

لالنتخابات النيابية ومندوبيهم ومنا�سريهم.

مييتييابييعييات م�ستمرة لي  هيينيياك  ان  وا�يييسييياف، 

جتمعات ل تلتزم باحلد املقرر للمجتمعني وهي 

ا و�سيتم تطبيق الجيييراءات القانونية  20 �سخ�سً

يف حال وجود مثل هذه املخالفات اأو عدم اللتزام 

التباعد  حيث  ميين  العامة  ال�سالمة  بيياجييراءات 

مييواد  وا�ستخدام  والييقييفييازات  الكمامات  وارتييييداء 

التعقيم للحد من انت�سار فرو�س كورونا .

ودعيييييييا اليييينييييجييييادا كييييافيييية امليييرت�يييسيييحيييني ومييين 

ي�ساندهم اىل عدم ممار�سة اي ان�سطة قد توؤدي 

التعليمات  تخالف  اأو  للم�سائلة  تعر�سهم  اىل 

احلكومية يف حمالتهم النتخابية .

بييدوره، اأ�سار رئي�س جلنة انتخابات حمافظة 

عييجييلييون اليييدكيييتيييور فيييائيييق اخلييي�يييسييياونييية، انييييه مت 

املييقييرات  املييوظييفييني ملتابعة  كيييادر ميين  تخ�سي�س 

النتخابية واحلمالت �سمن ال�سروط املعلنه من 

الهيئة امل�ستقلة واأوامر الدفاع بال�سافة اىل جلنة 

تن�سيقية من الهيئة امل�ستقله والبلديات وال�سغال 

لر�سد خمالفات الدعاية النتخابية .

ميين جييهييتييه، �ييسييدد حمييافييظ جيير�ييس الييدكييتييور 

فرا�س ابو قاعود على انه ل يوجد اي تهاوي يف 

تطبيق اأمر الدفاع على املخالفني من املرت�سحني 

لالنتخابات النيابية اأو املوؤيدين لهم فيما يتعلق 

بالدعاية النتخابية.

واأكييد بيياأن اجلهات الأمنية �سوف تقوم مبنع 

 20 عيين  فيها  امل�ساركني  عييدد  يزيد  اأي جتمعات 

اأو  �سخ�ساً �سواًء كانت داخييل املقرات النتخابية 

خارجها، م�سرا اىل اأنييه �سيطبق القانون بحزم 

على املخالفني لمر الدفاع.

أعلى حصيلة واألرقام تقترب من حاجز االربعة االف

 »كورونا« ٠٠ ننتظر األسوأ وارتفاع االيجابي ل3. ٪13

االنباط- عمان

الأوبييئيية  ل�سوؤون  الييعييام  الأمييني  توقع   

ال�سحة،  وزارة  يف  ال�سارية  والأمييرا�ييس 

م�سوؤول ملف كورونا يف الأردن، الدكتور 

وائل الهياجنة، و�سول لقاح كورونا اإىل 

الأردن بداية العام املقبل

“اأح�سرنا  اجلييمييعيية  الهياجنة  وقيييال 

النفلونزا  مطعوم  من  جرعة  األف   235

املواطنني  من  كبر  واإقييبييال  املو�سمية.. 

على املطعوم”

تييي�يييسيييرييييحيييات  اليييهييييييياجييينييية يف  وقييييييييال 

النتائج  ن�سبة  اإن  الأردين،  للتلفزيون 

الإييييجيييابييييييية مييين اإجييييمييييايل عييييدد عييييينييات 

فح�س كورونا ارتفعت اإىل %13.3

الأ�ييسييبييوع  يف  اليينيي�ييسييبيية  اأن  اإىل  واأ�يييسيييار 

اأنييييه يجب  ميييوؤكيييدا   ،%12 بييلييغييت  املييا�ييسييي 

خف�س هذه الن�سبة اإىل اأقل من %5

وو�سف الهياجنة التجمعات املخالفة 

واملحزنة”،  بي”املوؤذية  الييدفيياع  لأواميييير 

“النخب  داعيييييا ميين الليييتيييزام ميين قييبييل 

ال�يييسيييتيييحيييقييياق  ليييييميي�ييسييي  املجتمع”  يف 

بيياأقييل �ييسييرر ممييكيين للوطن  الييد�ييسييتييوري 

واملواطن

التعليمات  اأن  اإىل  الييهييييياجيينيية  ولييفييت 

امليييييعيييييدلييييية عييييلييييى عييييييييدد ميييييين تيييعيييليييييييميييات 

ويجب  وا�سحة،  التنفيذية  النتخابات 

اأن تكون وقائية، مطالبا جميع اجلهات 

ب�سكل  الييدفيياع  اأوامييير  بتطبيق  امل�سوؤولة 

وا�ستباقي �سارم 

�ييسييركييات  بييعيي�ييس  اإن  الييهييييياجيينيية  وقييييال 

قريب  بييوقييت  �ستعلن  الييعيياملييييية  الأدويييييية 

الفرو�س،  �سد  لقاحها  توفر  عن  جييدا 

متوقعا توفره بداية العام املقبل

واأ�يييسييياف اأن �ييسييركييات كييثييرة اقييرتبييت 

من  “النهائية”  الييثييالييثيية  املييرحييليية  ميين 

ال�سحة  وزارة  واأن  كييورونييا  لقاح  درا�ييسيية 

ليكون  معها؛  جييدييية  مبييحييادثييات  قييامييت 

فييور  ميينييه  نيي�ييسيييييب  الأردين  لييلييمييواطيين 

توفره

ال�سحي  الييو�ييسييع  اأن  الهياجنة  واأكيييد 

ييييزال  ل  الأردن  واأن  اليي�ييسيييييطييرة  حتيييت 

يف  كييورونييا  م�سابي  ا�ستقبال  على  قييادرا 

امل�ست�سفيات، لفتا يف الوقت ذاته اإىل اأن 

الوزارة تهيئ نف�سها ملواجهة الأ�سواأ

على  تييعييمييل  الييييييوزارة  اأن  اإىل  واأ�ييييسييييار 

ل�ستقبال  املخ�س�سة  الأ�سرة  عدد  زيادة 

ا�ستئجار  عييلييى  وتييعييزم  كييورونييا،  ميير�ييسييى 

م�ست�سفيات لزيادة قدرتها على التعامل 

اأنييهييا تعمل  مييع امليير�ييسييى، بييالإ�ييسييافيية اإىل 

عيييليييى اإنيييي�ييييسيييياء ميي�ييسييتيي�ييسييفيييييات ميييييدانييييية 

م�ستدامة

امل�ست�سفيات  تيي�ييسيياميييييم  اأن  واأ�يييسييياف 

امليييييييدانييييييية اأ�ييسييبييحييت جيييياهييييزة، واأمييياكييين 

خمتلف  على  و�ستوزع  معروفة  اإن�ساوؤها 

اململكة مناطق 

ت�سجيل  عيين  ال�سحة،  وزارة  واأعلنت 

كورونا  بفرو�س  وفاة  و32  اإ�سابة   3921

امليي�ييسييتييجييّد يف املييمييلييكيية امييي�يييس اجلييمييعيية، 

اإىل  لالإ�سابات  الإجمايل  العدد  لرتفع 

69306، والوفيات اإىل 772.

وتيييوّزعيييت الإ�يييسيييابيييات اجليييدييييدة على 

2332 حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 

 124 اإربد، منها  و418 حالة يف حمافظة 

حالة يف الرمثا، و280 حالة يف حمافظة 

حمييافييظيية  يف  حيييياليييية  و166  الييييييزرقيييييياء، 

حمييافييظيية  يف  حيييالييية  و132  اليييطيييفيييييييلييية، 

معان،  حمافظة  يف  حالة  و118  البلقاء، 

حالة  و101  اليييبيييرتا،  يف  حيياليية   41 ميينييهييا 

يف  حيييالييية  و89  عيييجيييليييون،  حميييافيييظييية  يف 

حمافظة العقبة، و84 حالة يف حمافظة 

ميياأدبييا، و73 حيياليية يف حمييافييظيية الييكييرك، 

و69 حالة يف حمافظة املفرق، و59 حالة 

يف حمافظة جر�س.

عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 

اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  الييييوزراء  رئييا�ييسيية 

للعالج  اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي  احلالت  عدد 

حالة،   224 بلغ  املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف 

بعد  امل�ست�سفيات  حالة   92 غييادرت  فيما 

�سفائها.

الإجييييمييييايل  الييييعييييدد  اأن  اإىل  ولييييفييييت 

لييييلييييحييييالت الييييتييييي تيييتيييليييّقيييى اليييييعيييييالج يف 

امل�ست�سفيات حالّياً بلغ 1346 حالة، بينما 

يخ�سع بقّية امل�سابني للعزل املنزيل.

فح�ساً   28958 اإجيييراء  اإىل  ا�ييسييار  كما 

خميييييييرّيييييييياً، لييييييي�يييسيييبيييح اإجيييييييميييييييايل عييييدد 

الييفييحييو�ييسييات اليييتيييي اأجييييريييييت ميينييذ بييدء 

الوباء وحتى الآن 1837854 فح�ساً.

الييييييييييييوزارة اجليييميييييييع يف ظيييّل  ودعييييييييت 

حملّية،  اإ�سابة  حالت  ت�سجيل  ا�ستمرار 

الييييّدفيييياع، واّتيييبييياع  بييياأوامييير  اإىل الليييتيييزام 

مييعيياييير اليي�ييسييالميية واليييوقيييايييية، وارتييييداء 

الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات لأكرث 

تطبيقي  وا�ييسييتييخييدام  �ييسييخيي�ييسيياً،   20 ميين 

“اأمان” و”�سحتك”.

االنباط- اإربد

لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  تبذل   

امل�سرفة  الإنييتييخيياب  ميين خيييالل جليييان 

اإربييد  دوائييير حمافظة  اإنييتييخييابييات  على 

الأربييييييييع جييييهييييوًدا ميييتيييوا�يييسيييلييية ليير�ييسييد 

بكافة  تت�سل  خمييالييفييات  اأي  ومتابعة 

الإنتخابية  العملية  واأوجييييه  مييراحييل 

وال�سفافية  اليينييزاهيية  ملعاير  حتقيًقا 

واحلياد.

دوائيير  الإنييتييخيياب يف  و�سجلت جلييان 

اإنييتييخييابييييية  خمييياليييفييية   44 امليييحيييافيييظييية 

تييتيي�ييسييل جييميييييعييهييا مبييظيياهيير واأ�يييسيييكيييال 

املقار  واإ�ستخدام  الإنتخابية  الدعاية 

لأوامر  خمالف  نحو  على  الإنتخابية 

�سبط  و�سائل  باإتخاذ  املتعلقة  الدفاع 

العدوى من فرو�س كورونا امل�ستجد، 

يف حني مل ت�سجل اأي خمالفة موثقة 

باإ�ستخدام املال الأ�سود.

وقيييييال رئييييي�ييس جليينيية الإنيييتيييخييياب يف 

اأحييمييد  املييهيينييد�ييس  الأوىل  اإربييييد  دائييييرة 

التي  املييخييالييفييات  جميع  اأن  فييريييحييات، 

ر�ييسييدتييهييا فييييرق الييتييفييتييييي�ييس واملييتييابييعيية 

التي  اليي�ييسييكيياوى  مييتييابييعيية  اأو  امليييييدانييييية 

خمالفة   20 بلغت  املواطنني  ميين  تييرد 

جييميييييعييهييا تييتيي�ييسييل مبييظيياهيير الييدعيياييية 

الإنتخابية املخالفة، نافًيا ت�سجيل اأي 

املال  باإ�ستخدام  حالة خمالفة متعلقة 

الأ�سود.

اليييفيييرق  اأن  اإىل  فيييرييييحيييات  وا�ييييسييييار 

امليييييدانييييية تعمل عييلييى مييتييابييعيية ور�ييسييد 

اإنييتييخييابييييية على  اأي خييروقييات  مييظيياهيير 

م�سيًدا  وم�سائية،  �سباحية  فييرتتييني 

املخالفات  بيياإزاليية  املرت�سحني  بتعاون 

املرتكبة من طرفهم، يف حني مت اإزالة 

بلديات  مع  بالتن�سيق  املخالفات  باقي 

اإربد الكرى وغرب اإربد والو�سطية.

املتعلقة  املييخييالييفييات  اأن  اإىل  ولييفييت 

بيييامليييقيييار الإنيييتيييخيييابييييييية حمييييييدودة وهييي 

املت�سلة  الييدفيياع  اأوامييير  بتنفيذ  تتعلق 

و�سائل  واإ�ستخدام  التباعد  باإجراءات 

الييعيياميية  واليي�ييسييالميية  الييوقيياييية  واأدوات 

ومييينيييع الييتييجييمييع لأكييييرث مييين عيي�ييسييرييين 

ييا يف امليييقييير الإنيييتيييخيييابيييي وهيييي  �ييسييخيي�ييسً

مييتييابييعيية مييين قييبييل احليييكيييام الإدارييييييني 

والأجيييييهيييييزة الأمييينييييييية بييالييتيينيي�ييسيييييق مييع 

لالنتخاب. امل�ستقلة  الهيئة 

واكيييد فييريييحييات، انيييه مل يييتييم ر�سد 

املييال  باإ�ستخدام  موثقة  خييروقييات  اأي 

الأ�يييسيييود يف اليييدائيييرة يف الييوقييت الييذي 

تكثف اللجنة جهودها مبتابعة ور�سد 

مرت�سحني  ميين  ومييالحييظييات  �سكاوى 

للتحقق  ورودهييييا  حييال  ومييواطيينييني يف 

القانونية  الإجييييييراءات  واإتيييخييياذ  منها 

املنا�سبة.

اأو�يييسيييح  اإربيييييد الييثييالييثيية،  ويف دائيييييرة 

رئييييييي�يييس جلييينييية الإنييييتييييخيييياب املييهيينييد�ييس 

 12 ت�سجيل  اأنيييه مت  نييقييطيية،  ابيييو  عييلييي 

جميعها  تييتيي�ييسييل  اإنييتييخييابييييية  خمييالييفيية 

بو�سع  الإنتخابية  الدعاية  مبظاهر 

اليي�ييسييور عييلييى الإ�يييسيييارات اليي�ييسييوئييييية اأو 

العامة  واملييبيياين  املييرورييية  ال�سواخ�س 

وعدم الإلتزام باإرتفاع اأ�سكال الدعاية 

الإنييتييخييابييييية عييين الأر�ييييييس عييلييى نحو 

يييحييقييق ميييعيييايييير الييي�يييسيييالمييية الييعيياميية 

واملركبات. للم�ساه 

الثانية، قال رئي�س  اإربييد  دائييرة  ويف 

جلييينييية الإنيييييتيييييخييييياب الييييدكييييتييييور ميييييازن 

خمالفات  �سبع  ر�سد  مت  اأنييه  املومني، 

ميييينييييذ بييييييدء اليييييدعيييييايييييية الإنيييتيييخيييابييييييية 

الإلييتييزام  بييعييدم  اإت�سلت  للمرت�سحني 

والرتوكول  الدفاع  قوانني  بتطبيق 

ال�سحي واإجراءات ال�سحة وال�سالمة 

العامة والإلتزام بالجراءات الوقائية 

ميين فييرو�ييس كييورونييا ميين قييبييل بع�س 

املييرت�ييسييحييني لييالنييتييخييابييات اليينيييييابييييية 

واملوؤازرين.

ت�سجيل  مت  اأنييييه  املييوميينييي  وا�يييسييياف 

الييدعيياييية  بتعليمات  تتعلق  خمييالييفييات 

النتخابية بعر�س �سور ملرت�سحني يف 

ال�سوئية  كالإ�سارات  ممنوعة  اأماكن 

والييييلييييوحييييات الإر�يييييسييييياديييييية واملييييرورييييية 

وجيييييييييييدران امليييييييدار�يييييييس واملييييوؤ�ييييسيييي�ييييسييييات 

بالتن�سيق  اإزالييتييهييا  ومتييت  احلكومية، 

، م�سًرا  والييبييلييديييات  املييرت�ييسييحييني  مييع 

حيياليية  اأي  تيي�ييسييجيييييل  يييتييم  مل  اأنيييييه  اإىل 

اإ�ستخدام للمال ال�سود يف الدائرة.

الييتييي ت�سم  الييرابييعيية،  اليييدائيييرة  ويف 

األيييويييية الأغييييييوار اليي�ييسييمييالييييية واليييكيييورة 

واليييطيييييييبييية، تيييوا�يييسيييل جلييينييية اإنيييتيييخييياب 

الييييييدائييييييرة بييياليييتيييعييياون مييييع الأجييييهييييزة 

تعاملها  الإدارية  الأمنية واحلاكميات 

بر�سد  املت�سلة  الق�سايا  خمتلف  مع 

املخالفات النتخابية .

وقييييييال رئييييييي�يييس اليييليييجييينييية املييهيينييد�ييس 

امل�ستقلة  الهيئة  ان  اخل�ساونة،  معني 

ليييالنيييتيييخييياب تيييعيييميييل عيييليييى اإ�يييسيييتيييقيييبيييال 

اليييي�ييييسييييكيييياوى وامليييييالحيييييظيييييات اليييييييييواردة 

لييهييا لييلييتييعييامييل مييعييهييا وفيييًقيييا لييالأنييظييميية 

اأي خروقات من قبل  ملنع  والتعليمات 

ميي�ييسييًرا  ميييوؤازرييييهيييم،  اأو  املييرت�ييسييحييني 

حيييييالت  مييييين  الييييعييييديييييد  حتييييويييييل  اإىل 

القا�سية  الييدفيياع  لأواميييير  اخلييروقييات 

مبنع التجمعات لكرث من 20 �سخ�ساً 

لإتيييخييياذ  الإداريييييييييية  احلييياكيييميييييييات  اإىل 

الجراءات القانونية بحق املخالفني .

مع  تعاملت  اللجنة  اأن  اىل  وا�ييسييار 

اأربيييييع خمييياليييفيييات، اإتيي�ييسييلييت مبييخييالييفيية 

تيييعيييليييييييميييات اليييييدعيييييايييييية الإنيييتيييخيييابييييييية 

اأميياكيين  يف  ملرت�سحني  �ييسييور  بعر�سها 

غيير ميي�ييسييمييوح بييهييا كيييجيييدران املييدار�ييس 

احلييكييومييييية وغيييرهيييا ومتييييت اإزاليييتيييهيييا 

بييالييتيينيي�ييسيييييق ميييع امليييرت�يييسيييحيييني، داعيييًييييا 

اجلميع اإىل التعاون مع جهود الهيئة 

خمالفة  وعيييدم  لييالإنييتييخيياب  امل�ستقلة 

بهذا اخل�سو�س. التعليمات 

االنباط- البادية ال�شمالية

مب�ست�سفى  طبية  ميي�ييسييادر  اأعييليينييت   

اليييبييياديييية اليي�ييسييمييالييييية احليييكيييوميييي، عن 

الييطييبييييية  الييييييكييييييوادر  ميييين   24 ا�ييييسييييابيييية 

بفرو�س  امل�ست�سفى  يف  والتمري�سية 

كيييورونيييا ميييا تييطييلييب اإغيييييالق الييعيييييادات 

ا�سبوًعا  العمليات  وقيي�ييسييم  اخلييارجييييية 

اإعتباًرا من بداية ال�سهر املقبل.

الييعييمييل  اأن  امليييي�ييييسييييادر،  واأ�ييييسييييافييييت 

�ييسييييي�ييسييتيياأنييف يف اليييعيييييييادات اخلييارجييييية 

الثامن  يف  كيياملييعييتيياد  العمليات  وقيي�ييسييم 

ميييين �يييسيييهييير تييي�يييسيييريييين الييييثيييياين وذلييييك 

ال�سالمة  واإجيييراءات  التعقيم  لغايات 

املواطنني  العامة وحفاًظا على �سحة 

امليي�ييسييادر،  وقييالييت   . امل�ست�سفى  وكيييوادر 

والتمري�سية  الطبية  الكوادر  عدد  ان 

التي تعمل  والقبالة  والفنية  والأ�سعة 

يقارب من  ما  اىل  ي�سل  امل�ست�سفى  يف 

تقدمي  على  يعملون  �سح�سا   )320(

اخليييييدميييييات الييي�يييسيييحييييييية واليييعيييالجييييييية 

ال�سمالية  البادية  لواء  يف  للمواطنني 

ومراجعي م�ست�سفى البادية ال�سمالية 

احلكومي.

ال�سبت    31  /  10  / 2020



العربية-وكاالت

املتعلقة  التمويلية  ال�ضغوط  ت�ضاعد  مع 

ب��ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، حت��ول��ت ك���رى ال��ب��ن��وك 

امل��رك��زي��ة ن��ح��و ب��ي��ع ال���ذه���ب ل��ل��م��رة الأوىل 

ا�ضتغالل  يف  منها  رغبة  �ضنوات   10 نحو  يف 

ارتفاع الأ�ضعار مل�ضتويات قيا�ضية ما من �ضاأنه 

اأن ي�ضمح لها بتوفري ال�ضيولة وتخفيف حدة 

الآثار الناجمة عن اجلائحة.

وبح�ضب تقرير �ضادر عن جمل�س الذهب 

مقتطفات  بلومبريغ  وك��ال��ة  ن�ضرت  ال��ع��امل��ي، 

يف  املركزية  البنوك  مبيعات  ف��اإن حجم  منه، 

الربع الثالث من العام اجلاري بلغ نحو 12.1 

نحو  تبلغ  م�ضرتيات  �ضايف  م��ع  مقارنة  ط��ن 

141.9 طن لنف�س الفرتة من العام املا�ضي.

وق��������ادت ال����ب����ن����وك امل����رك����زي����ة يف ب���ل���دان 

اأوزب���ك�������ض���ت���ان وت��رك��ي��ا م���وج���ة ب��ي��ع ال��ب��ن��وك 

املركزية للذهب يف الثالثة اأ�ضهر حتى نهاية 

البنك املركزي  املا�ضي، فيما �ضجل  �ضبتمر 

الرو�ضي اأول عمليات بيع للمعدن النفي�س يف 

نحو 13 عاماً مع ت�ضرر اقت�ضادها ب�ضدة من 

اجلائحة وبيئة منخف�ضة لأ�ضعار النفط.

البنوك  ول�ضنوات طوال لعبت م�ضرتيات 

يف  كبرياً  دوراً  الأ�ضفر  املعدن  من  املركزية 

م�ضرتيات  مثلت  فيما  ال��ذه��ب،  اأ�ضعار  دع��م 

الأكر  الداعم  املتداولة  املوؤ�ضرات  �ضناديق 

م��ع تدفقات  اجل���اري  ال��ع��ام  للمعدن خ��الل 

يف  الراغبني  امل�ضتثمرين  من  اإليها  قيا�ضية 

التحوط من تبعات اجلائحة.

بحثية  م��ذك��رة  توقعت  امل��ا���ض��ي،  وال�ضهر 

يتعافى  اأن  غروب”  “�ضيتي  ع���ن  ����ض���ادرة 

الكرى  امل��رك��زي��ة  البنوك  قبل  م��ن  الطلب 

العام  تباطئه  مع  الذهب  على  العامل  ح��ول 

اجلاري بعد م�ضرتيات قيا�ضية لتلك البنوك 

اإذ  ي�ضبقه  وال����ذي  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام��ني  خ���الل 

ا�ضتفدت البنوك يف حينه من تراجع الأ�ضعار 

وقامت بزيادة حيازتها من الذهب.

وقال لوي�س �ضرتيت، كبري املحللني لدى 

جم��ل�����س ال���ذه���ب ال��ع��امل��ي، “مل ي��ك��ن الأم���ر 

تلجاأ  قد  ال��ظ��روف  تلك  ظل  ففي  باملفاجاأة 

الذهب... نظريا  البنوك لبيع حيازتها من 

املبيعات ج��اءت من بنوك كانت  ف��اإن غالبية 

تعتمد على الأ�ضواق املحلية يف م�ضرتياتها، 

ج��زءاً  البنوك  تلك  تبيع  اأن  الطبيعي  فمن 

الأ�ضعار  ارتفاع  من حيازتها لال�ضتفادة من 

مع معانتها من ال�ضغوط املالية«.

وب���اع ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ال��رتك��ي ن��ح��و 22.3 

ط��ن م��ن ال��ذه��ب يف ال��رب��ع الثالث م��ن العام 

القت�ضاد  على  امل��ال��ي��ة  ال�ضغوط  تنامي  م��ع 

اللرية  وانهيار  ال��دولري��ة  ال�ضيولة  يف  و�ضح 

وت�����ض��اوؤل  ال����دولر  اأم����ام  ت��اري��خ��ي��ة  مل�ضتويات 

اخل����ي����ارات امل���ت���اح���ة اأم������ام احل���ك���وم���ة لإن���ق���اذ 

القت�ضاد املتهاوي، فيما باع البنك املركزي يف 

اأوزبك�ضتان نحو 34.9 طن من املعدن النفي�س.

وارتفعت اأ�ضعار الذهب مل�ضتويات قيا�ضية 

اأغ�ضط�س  يف  ل��الأوق��ي��ة  دولرا   2057 ع��ن��د 

امل��ا���ض��ي ق��ب��ل اأن ت��ع��اود ال���رتاج���ع ل��ت��ت��داول 

لالأوقية  دولر   1900 م�ضتويات  عند  حاليا 

خالل الأ�ضابيع القليلة املا�ضية.

الذهب  ت��راج��ع الطلب على  ع��ام  وب��وج��ه 

م�ضتوى  لأدن���ى  ال��ث��ال��ث  ب��ال��رب��ع   %19 بنحو 

منذ العام 2009 وهو ما عزاه جمل�س الذهب 

العاملي اإىل انخفا�س الطلب على املجوهرات 

والتي  الهند  الكرى على غرار  الأ�ضواق  يف 

ت���راج���ع ال��ط��ل��ب ف��ي��ه��ا ب��ن��ح��و 50% وك��ذل��ك 

الطلب  التي �ضهدت هبوطا حادا يف  ال�ضني 

هي الأخرى.

فرانكفورت - رويرتز

اأبقى البنك املركزي الأوروبي على �ضيا�ضته بالغة التي�ضري 

دون تغيري، لكنه اأ�ضار اإىل تقدمي مزيد من الدعم يف دي�ضمر 

لقت�ضاد منطقة اليورو، الذي يعاين يف ظل موجة جديدة من 

جائحة فريو�س كورونا.

وقال البنك املركزي يف بيان “جمل�س املحافظني �ضي�ضبط 

يكفل  مبا  التطورات  مع  للتعامل  املالئم  النحو  على  اأدوات���ه 

اأو�ضاع متويل مواتية لدعم التعايف القت�ضادي والت�ضدي لأي 

تداعيات �ضلبية للجائحة على م�ضار الت�ضخم املتوقع«.

ي�����ض��رتي ال��ب��ن��ك امل����رك����زي الأوروب���������ي ب��ال��ف��ع��ل ال�����ض��ن��دات 

لتخفيف  خطوات  اإط��ار  يف  م�ضبوقة  غري  مرتفعة  مب�ضتويات 

ت���داع���ي���ات اجل���ائ���ح���ة، مم���ا مي��ن��ح ���ض��ن��اع ال�����ض��ي��ا���ض��ات ال��وق��ت 

احلكومات  ح��ث  موا�ضلة  م��ع  التالية  خلطوتهم  للتخطيط 

لتفعيل اأدوات امليزانية يف دعم القت�ضاد.

الإبقاء على �ضعر فائدة  اأي�ضا  وت�ضمن قرار يوم اخلمي�س 

 %0.5 ���ض��ال��ب  يبلغ  منخف�س  قيا�ضي  م�ضتوى  ع��ن��د  الإي�����داع 

وتثبيت �ضعر اإعادة التمويل الرئي�ضي عند ال�ضفر.

وب�����داأت ب��ع�����س ال�����دول الأوروب����ي����ة يف ت�����ض��دي��د الإج������راءات 

ال�ضحية الحرتازية، �ضمن اجلهود ملكافحة املوجة اجلديدة 

ب��داأت تك�ضف عن �ضرا�ضتها خالل  من فريو�س كورونا، والتي 

الأيام املا�ضية، و�ضط ا�ضتياء �ضعبي من تلك التدابري.

�ضخ�ضا   1،160،768 بحياة  امل�ضتجد  كورونا  فريو�س  واأودى 

اأبلغ مكتب منظمة ال�ضحة العاملية  على الأقل يف العامل منذ 

يف ال�ضني عن ظهور املر�س يف اأواخر دي�ضمر، بح�ضب ح�ضيلة 

اأعّدتها وكالة “فران�س بر�س” الأ�ضبوع املا�ضي.

تعافى  بينما  مثبتة  اإ�ضابة   43،516،870 من  اأكرث  و�ُضجلت 

29،437،300 �ضخ�س على الأقل.

�ضنغافورة - رويرتز

انخف�ضت اأ�ضعار النفط العاملية، ام�س اجلمعة، ما يزيد عن 

1%، لتوا�ضل تكبد اخل�ضائر وتتجه �ضوب ثاين انخفا�س �ضهري 

يف  بكوفيد-19  الإ�ضابات  ارتفاع  اأن  من  املخاوف  تنامي  بفعل 

اأوروبا والوليات املتحدة قد يلحق ال�ضرر با�ضتهالك الوقود.

وهبط خام برنت لليوم الثالث وانخف�س 51 �ضنتاً اأو ما ُيعادل 

1.4% اإىل 37.14 دولر للرميل بعد اأن لم�س اأدنى م�ضتوى يف 

خم�ضة اأ�ضهر يف اجلل�ضة ال�ضابقة. وينتهي اأجل عقد برنت ت�ضليم 

دي�ضمر اليوم.

اأو  �ضنتاً،  الأم��ريك��ي 48  الو�ضيط  تك�ضا�س  وهبط خ��ام غ��رب 

ما ُيعادل 1.3% اإىل 35.69 دولر للرميل بعد اأن تراجع لأدنى 

م�ضتوياته منذ يونيو اأم�س اخلمي�س.

اآ�ضيا  ملنطقة  ال�����ض��وق  ك��ب��ري حمللي  ه����ايل،  ج��ي��ف��ري  وق����ال 

واملحيط الهادي لدى اأواندا يف �ضنغافورة “يف ظل تباطوؤ اأوروبي 

يهدد ال�ضتهالك العاملي وعودة اإنتاج ليبيا، يجب اأن يقع العبء 

مليوين  اإنتاجها  زي���ادة  يف  النظر  تعيد  لكي  اأوب���ك+  على  الآن 

برميل يوميا يف يناير«.

اأي  اأ�ضعار النفط على  اأن حتافظ  اأن��ه من امل�ضتبعد  واأ�ضاف 

ارتفاع يف هذه الأجواء.

للبرتول  امل�����ض��درة  ال��ب��ل��دان  ت��رف��ع منظمة  اأن  املتوقع  وم��ن 

)اأوب����ك( وح��ل��ف��اوؤه��ا ب��ق��ي��ادة رو���ض��ي��ا، املجموعة امل��ع��روف��ة با�ضم 

اأوبك+، الإنتاج مليوين برميل يوميا يف يناير يف اإطار اتفاقهم 

ب�ضاأن الإنتاج.

وارتفعت اإ�ضابات فريو�س كورونا بوترية قيا�ضية ليوم واحد 

مبقدار ن�ضف مليون حالة يوم الأرب��ع��اء مما دفع حكومات يف 

اأنحاء اأوروبا لفر�س قيود على التنقل جمدداً لكبح الفريو�س.

االقت�صادي
40

البنوك المركزية تبيع الذهب للمرة األولى في 10 سنوات 

المركزي األوروبي يثبت الفائدة ويبقي برنامج التحفيز دون تغيير

النفط يواصل نزيفه.. ويستعد لثاني هبوط شهري مع انتشار الفيروس

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

ثروة مؤسس »زووم« تتضاعف في 3 
أشهر.. وقيمتها تتخطى إكسون موبيل

الجارد: كورونا يهدد اآلفاق 
االقتصادية لمنطقة اليورو

دبي - العربية.نت

ق����ف����زت ق���ي���م���ة اأ����ض���ه���م ����ض���رك���ة ع��ق��د 

مع  “زووم”،  ال��ف��ي��دي��و  ع��ر  امل���وؤمت���رات 

الرتفاع الهائل يف الطلب خالل جائحة 

اأكرثمن  لتقفز قيمتها  فريو�س كورونا، 

اأك��ر  اإح���دى  موبيل”،  “اإك�ضون  �ضركة 

�ضركات النفط والغاز يف العامل.

�ضوقي  تقييم  “زووم” على  وح�ضلت 

139 مليار دولر، مقارنة ب� 138.9  قدره 

مليار دولر من “اإك�ضون«.

براأ�ضمال   2020 “زووم” ع��ام  وب���داأت 

بينما  دولر.  م��ل��ي��ار   19 ق����دره  ���ض��وق��ي 

العائدات  من  دولر  مليار   1.35 �ضجلت 

ع��ل��ى م���دار ال���� 12 ���ض��ه��راً امل��ا���ض��ي��ة، فيما 

املقارنة،  �ضبيل  على  “اإك�ضون” ،  �ضجلت 

اإيرادات بقيمة 213.8 مليار دولر خالل 

تلك الفرتة الزمنية.

اأنها  اخلمي�س  موبيل  اإك�ضون  واأعلنت 

�ضت�ضرح 1900 موظف اأمريكي، يف اأحدث 

ال��ت��ك��ال��ي��ف وحت�ضني  اإج������راءات خل��ف�����س 

الكفاءة للتكيف مع تف�ضي كورونا.

و�����ض����ه����دت اإك���������ض����ون ����ض���غ���وط���اً ع��ل��ى 

مثلها  ك��ورون��ا  فريو�س  ب�ضبب  عملياتها 

م��ث��ل ���ض��رك��ات ال��ط��اق��ة الأخ�����رى، وال��ت��ي 

لتح�ضني  خ��ط��وات  منها  ال��ع��دي��د  ات��خ��ذ 

املوظفني  وتقليل  العمومية  امليزانيات 

ويف ب��ع�����س احل������الت ت��ع��ل��ي��ق ت��وزي��ع��ات 

الأرباح.

وي���ت���م ت�������داول خ�����ام غ�����رب ت��ك�����ض��ا���س 

دولراً   36 ح��وايل  عند  حالياً  الو�ضيط، 

ل��ل��رم��ي��ل، ان��خ��ف��ا���ض��اً م��ن اأك���رث م��ن 62 

دولراً يف يناير.

يف غ�ضون ذلك، اقرتبت ثروة موؤ�ض�س 

خالل  ال�ضعف  م��ن  ي���وان،  اإري���ك  زووم، 

الأ�ضهر الثالثة املا�ضية.

م��ن��ذ ظ��ه��وره يف ق��ائ��م��ة ف��ورب�����س 400 

لأغ��ن��ى اأغ��ن��ي��اء اأم��ريك��ا، وال��ت��ي ا�ضتندت 

لأ�ضعار الأ�ضهم من 24 يوليو، ت�ضاعفت 

من  ارتفعت  حيث  تقريًبا،  ثروته  �ضايف 

دولر  مليار   21.3 اإىل  دولر  مليار   11

م�ضاء اخلمي�س.

جنب  اإىل  جنباً  ي��وان  ث��روة  وارتفعت 

ال��ت��ي من��ت ب�ضكل  “زووم” ،  اأع��م��ال  م��ع 

الأ�ضخا�س  ماليني  ي�ضتمر  حيث  �ضريع 

العتماد  يف  امل��ن��زل  م��ن  يعملون  ال��ذي��ن 

على خدمات ال�ضركة.

اأداًء  الأف�����ض��ل  “زووم”  ���ض��ه��م  وي��ع��د 

اإىل  جن��ا  حيث   ،2020 ع��ام  يف  الآن  حتى 

حد كبري من عمليات البيع املكثفة التي 

باأكرث من  الوباء يف مار�ضوارتفع  �ضببها 

600% على مدار العام.

فرانكفورت - رويرتز

قالت رئي�ضة البنك املركزي الأوروبي، 

الإ���ض��اب��ات  ت��زاي��د  اإن  لج����ارد  كري�ضتني 

ب���ك���وف���ي���د-19 والإج�����������راءات احل��ك��وم��ي��ة 

“تدهور  اإىل  اأدي������ا  اجل��ائ��ح��ة  لح����ت����واء 

ملنطقة  الق��ت�����ض��ادي��ة  الآف����اق  وا�ضح” يف 

اليورو يف الأجل القريب، لكن من املبكر 

ب��اأن القت�ضاد �ضينكم�س يف  التكهن  ج��داً 

الربع الرابع.

واأب��ق��ى البنك امل��رك��زي الأوروب����ي على 

�ضيا�ضته بالغة التي�ضري دون تغيري، لكنه 

اأ����ض���ار اإىل ت��ق��دمي م��زي��د م���ن ال���دع���م يف 

الذي  اليورو،  منطقة  لقت�ضاد  دي�ضمر 

يعاين يف ظل موجة جديدة من جائحة 

فريو�س كورونا.

واأبلغت لجارد موؤمترا �ضحافيا عقب 

بيانات  اأن  الأوروب�����ي  للمركزي  اج��ت��م��اع 

النمو القت�ضادي للربع الثالث رمبا تكون 

اأف�ضل من املتوقع، لكن يف �ضبه املوؤكد اأن 

التوقعات،  اأق��ل من  �ضيكون  الرابع  الربع 

ويف نوفمر �ضيكون “�ضلبياً جداً«.

ال�����ض��ي��ط��رة على  م����دى  اأن  واأ����ض���اف���ت 

نهاية  اإىل  الآن  الفرتة من  يف  الفريو�س 

ال��راب��ع  ال��رب��ع  ك���ان  اإذا  م��ا  ال��ع��ام �ضيقرر 

�ضي�ضجل منواً اإيجابياً اأو �ضلبياً.

وقالت اإنه يف حني اأن اإجراءات التحفيز 

التي اتخذها املركزي الأوروبي منذ مار�س 

اإل  الن�ضاط القت�ضادي،  �ضاعدت يف دعم 

اإىل  وا�ضح”  “ب�ضكل  متيل  امل��خ��اط��ر  اأن 

ناحية الرتاجع.

للخراء  جديدة  توقعات  اأن  واأ�ضافت 

ب�ضاأن القت�ضاد الكلي �ضت�ضدر يف دي�ضمر 

دق��ي��ق  ت��ق��ي��ي��م  ب����اإج����راء  ل��ل��ب��ن��ك  �ضت�ضمح 

لإجراءات ال�ضيا�ضة التي ينبغي اتخاذها.

وح���������ذرت رئ���ي�������ض���ة ال���ب���ن���ك امل����رك����زي 

الأوروب���ي من اأن منطقة ال��ي��ورو “تفقد 

قوة الزخم ب�ضكل اأ�ضرع من املتوقع«.

الإ�ضابة  اإن الرتفاع يف حالت  وقالت 

اجلديدة  والإج�����راءات  ك��ورون��ا  بفريو�س 

يف  “ت�ضهم  اجل��ائ��ح��ة  تف�ضي  م��ن  للحد 

تدهور التوقعات على امل�ضتوى الق�ضري«.

وقالت رئي�ضة البنك املركزي الأوروبي 

اإن ه��ن��اك م��وؤ���ض��رات ت��دل��ل ع��ل��ى ح��دوث 

القت�ضادي”  الن�ضاط  “تراجع يف وترية 
يف الفرتة املبتقية من العام.

العربية- وكاالت

اأن ت�ضهد �ضوق الأ�ضول وامل��الذات الآمنة زلزاًل  توقع تقرير حديث، 

عنيفاً خالل الفرتة املقبلة، مع توقعات بانتعا�ضة قوية تنتظر العمالت 

الرقمية، حيث من املرجح اأن تعود اأ�ضعار العمالت امل�ضفرة اإىل م�ضتويات 

عام 2017 قبل اأن تدخل يف خ�ضائر عنيفة و�ضادمة خالل العام 2018.

املرة  ه��ذه  املتوقعة  الرت��ف��اع��ات  اأن  “بلومبريغ” اإىل  وكالة  واأ���ض��ارت 

الأ�ضعار  اإىل م�ضتويات  العملة الفرتا�ضية  �ضتكون خمتلفة، حيث تعود 

ما  منذ  امل�ضفرة  العملة  �ضوق  انهيار  اأع��ق��اب  يف  م��رة  اآخ��ر  �ضوهدت  التي 

�ضجلت يف  اجل��اري، حينما  اأكتوبر  �ضهر  �ضنوات خالل  يقرب من ثالث 

م�ضتوى  اأع��ل��ى  وه��و  دولرا،   13858 م�ضتوى  املا�ضي  الأرب��ع��اء  تعامالت 

�ضجلته منذ يناير 2018.

الرقمية  ال��ع��م��الت  ���ض��وق  يف  وان��ت�����ض��اراً  ق��وة  الأك���رث  العملة  و�ضجلت 

20 األف دولر لأول مرة يف تاريخ العمالت  يتجاوز  “بيتكوين” م�ضتوى 
م�ضتوى  اإىل  انهارت  ثم   ،2017 العام  من  دي�ضمر  �ضهر  خالل  الرقمية 

3136 دولرا فقط يف دي�ضمر من العام 2018، لتخ�ضر نحو 16864 دولرا 

من قيمتها خالل عام واحد فقط م�ضجلة خ�ضائر بلغت ن�ضبتها %84.3.

وفقا لوكالة “بلومبريغ”، يقول اأن�ضار الأ�ضول الرقمية، اإن الرتفاع 

الأف��راد، م�ضريين  امل�ضتثمرين  اآخر للم�ضاربة بني  الأخ��ري لي�س جنوناً 

اإىل تزايد الهتمام املوؤ�ض�ضي، وقرار �ضركة “باي بال”، بال�ضماح للعمالء 

بالو�ضول اإىل العمالت امل�ضفرة وا�ضتخدام JPM Coin من لإجراء 

دفعة لأول مرة.

“هذا  اإن  كارتر،  نيك  مرتيك�س”،  “كوين  يف  امل�ضارك  املوؤ�ض�س  وق��ال 

الرتفاع يبدو مدفوًعا ب�ضكل اأكر بقرار من لديهم اأر�ضدة اأكر، ولي�س 

ب�ضبب دخول موجة من م�ضتثمري التجزئة«.

املتحدة،  الوليات  يف  “اإيرتو” للتداول  ملن�ضة  الإداري  املدير  وي��رى 

جاي هري�س، اأن “اإعالن )باي بال( وقيامها بتوعية ماليني الأ�ضخا�س 

وحريتهم..  وثروتهم  حياتهم  يف  الرقمية  والأ���ض��ول  البيتكوين  بقيمة 

ال��دف��ع  تطبيقات  روؤي����ة  اإىل  ونتطلع  ل��الأخ��ب��ار  ج���داً  متحم�ضون  ن��ح��ن 

الرئي�ضية الأخرى تدخل الف�ضاء«.

�ضندوق  لال�ضتثمارات”  “فيدليتي  اأطلقت  املا�ضي،  ال�ضيف  وخالل 

اهتماماً  اأب���دت  ال��ت��ي  ال�ضركات  اأب���رز  م��ن  واح���دة  لت�ضبح  “بيتكوين” 
العملة.  يف  موؤخراً  العامة  ال�ضركات  ا�ضتثمرت  كما  امل�ضفرة.  بالعمالت 

اأنه �ضيبداأ يف جتربة ن�ضخة رقمية  الأوروب��ي  املركزي  البنك  اأعلن  فيما 

من اليورو، حيث توا�ضل ال�ضني تكثيف اختبار اليوان الرقمي.

بامتالك  اهتمامها  الإع���راب عن  ب��داأت يف  البلدان  اأن بع�س  يف حني 

عمالت رقمية، اإل اأنه ل يوجد دليل يذكر لدعم الدعاءات القائلة باأن 

الت�ضفري �ضيحل حمل العمالت الورقية يف اأي وقت قريب.

للعمالت  املجمعة  ال�ضوقية  القيمة  �ضجلت  اخلمي�س،  تعامالت  ويف 

“بيتكوين” م�ضتوى  عملة  و�ضجلت  دولر.  مليار   399.4 نحو  الرقمية 

13611 دولرا، فيما بلغت قيمتها ال�ضوقية الإجمالية نحو 252.2 مليار 

دولر.

و�ضجلت عملة “اإيرثيوم” م�ضتوى 392 دولرا، بقيمة �ضوقية اإجمالية 

بلغت نحو 44.4 مليار دولر. فيما �ضجلت عملة “تيزر” م�ضتوى دولر 

واحد، بقيمة �ضوقية بلغت نحو 16.5 مليار دولر.

بقيمة  دولر،   0.245 م�ضتوى  ريبل”  “اإك�س  عملة  قيمة  بلغت  كما 

�ضوقية بلغت نحو 11.1 مليار دولر. وا�ضتقر �ضعر عملة “بيتكوين كا�س” 

عند م�ضتوى 267 دولرا، بقيمة �ضوقية بلغت نحو 4.9 مليار دولر.

زلزال وشيك يضرب سوق األصول اآلمنة.. كلمة السر »بيتكوين«
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االنباط-وكاالت

 حذرت هيئة �س�ؤون الأ�سرى واملحررين، 

ال�صحية  احلالة  تفاقم  من  اجلمعة،  ام�س 

وعر  اأب��و  كمال  بال�صرطان  املري�س  للأ�صري 

)46 عاما(، بعد اإعطائه اأوىل جل�صات العلج 

 12 م��ن  لأك���ر  ا�صتمرت  وال��ت��ي  الكيميائي، 

�صاعة، عن طريق جهاز ثبت بال�صدر

الأ���ص��ري  اأن  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  الهيئة يف  وق��ال��ت 

الرملة”،  “عيادة  �صجن  يف  القابع  وعر  اأب��و 

حيث  ال�صديد،  والإع��ي��اء  التعب  م��ن  يعاين 

ب�صعوبة  وي�صعر  ال��ك��لم،  على  ال��ق��درة  فقد 

كبرية يف التنف�س، ونق�صان حاد بالوزن ول 

ي�صتطيع تناول الطعام ال من خلل اأنبوب 

خ���ا����س م��و���ص��ول ب���امل���ع���دة، وه���ن���اك ت��خ��وف 

من  تعترب  حالته  ك��ون  حياته  على  حقيقي 

املر�صية يف �صجون  واأخطر احل��الت  اأ�صعب 

الحتلل

تعر�س  وع��ر  اأب���و  الأ���ص��ري  اأن  اإىل  ولفتت 

لإهمال �صحي متعمد من قبل اإدارة �صجون 

الح��ت��لل، خ��لل ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة، وب��ات 

ي��ع��اين م���ن ���ص��رط��ان يف احل��ن��ج��رة ب��درج��ة 

ي��زداد حجمه ب�صكل  ال��ورم  اأن  معقدة، حيث 

م�صتمر، ا�صافة لظهور ورم جديد فيها

ي��ذك��ر ب����اأن الأ����ص���ري اأب����و وع����ر، م���ن ب��ل��دة 

 ،2003 ع��ام  منذ  معتقل  ج��ن��ن،  يف  قباطية 

وحمكوم بال�صجن املوؤبد 6 مرات و50 عاما

االنباط-وكاالت

اليوم اجلمعة  اأ�صبوعي،  ا�صتطلع  اأظهر 

ورئي�س  الليكود  حزب  زعيم  �صعبية  تراجع 

مرة  نتنياهو  بنيامن  الح��ت��لل،  حكومة 

يف  “معاريف”،  ���ص��ح��ي��ف��ة  ح�����ص��ب  اأخ�����رى، 

مقابل ارتفاع �صعبية حتالف اأحزاب اليمن 

“ميينا” برئا�صة نفتايل بينيت املتطرف 

واأظ�����ه�����ر ال�����ص����ت����ط����لع اأن�������ه ل�����و ج���رت 

الليكود  حل�صل  الآن،  الكني�صت  انتخابات 

عن  مقعدين  برتاجع  اأي  مقعدا،   28 على 

ا���ص��ت��ط��لع الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي. ويف امل��ق��اب��ل، 

مقعدا،   21 على  “ميينا”  حتالف  يح�صل 

ا���ص��ت��ط��لع  ب����زي����ادة م��ق��ع��د واح�����د ع���ن  اأي 

املا�صي الأ�صبوع 

تيلم”،  ع��ت��ي��د  “يي�س  ك��ت��ل��ة  زال����ت  وم���ا 

ب���رئ���ا����ص���ة ي���ائ���ري ل���ب���ي���د، ال����ق����وة ال���ث���ال���ث���ة، 

ح�����ص��ب  م����ق����ع����دا،   17 ع����ل����ى  ب���ح�������ص���ول���ه���ا 

ت��راج��ع��ه��ا مبقعد  ي��ع��ن��ي  ال����ص���ت���ط���لع، م���ا 

واحد قيا�صا بال�صتطلع ال�صابق. وارتفعت 

ب��رئ��ا���ص��ة  لفان”  “كاحول  ح���زب  ���ص��ع��ب��ي��ة 

واح��د  مبقعد  غانت�س،  بيني  الأم���ن،  وزي��ر 

 10 على  ليح�صل  ال�صابق،  ال�صتطلع  عن 

مقاعد يف ال�صتطلع احلايل

 15 وف��ي��م��ا ال��ق��ائ��م��ة امل�����ص��رتك��ة مم��ث��ل��ة ب���

ت���وق���ع  ال���ك���ن���ي�������ص���ت احل����ال����ي����ة،  م���ق���ع���دا يف 

 12 اإىل  ال�صتطلع احلايل تراجع متثيلها 

الأ�صبوع  ا�صتطلع  توقعه  ما  وه��و  مقعدا، 

امل��ا���ص��ي اأي�����ص��ا. وق����ال م��ع��دو ال���ص��ت��ط��لع 

35% من  اأن  م��ن  م��ت��اأث��ر  ال��رتاج��ع  ه��ذا  اإن 

ال��ن��اخ��ب��ن ال��ع��رب م�����رتددون ومل ي��ق��رروا 

�صكل ت�صويتهم يف النتخابات املقبلة

وت�����وق�����ع ال�����ص����ت����ط����لع ح�������ص���ول ح���زب 

اأف��ي��غ��دور  ب��رئ��ا���ص��ة  بيتينو”  “ي�صرائيل 
مقعد  ب��زي��ادة  اأي  مقاعد،   9 على  ليربمان 

واح����د ع���ن ال���ص��ت��ط��لع ال�����ص��اب��ق، و���ص��ا���س 

م��ق��اع��د،   8 هتوراة”  “يهدوت  م��ق��اع��د،   9

6 مقاعد مريت�س 

ا�صتطلع  يف  امل�����ص��ارك��ن  م��ن   %65 وق���ال 

نتنياهو  اإن  اليوم،   103FM اإذاعة  ن�صرته 

بينما  احل���ك���وم���ة،  رئ��ي�����س  مل��ن�����ص��ب  م���لئ���م 

من  اأك����ر  م���لئ���م  ب��ي��ن��ي��ت  اأن   %35 اع���ت���رب 

املن�صب لهذا  نتنياهو 

الليكود  ف��اإن  الإذاع��ة،  ا�صتطلع  وح�صب 

على  و”ميينا”  مقعدا،   28 على  �صيح�صل 

مع�صكر  ق��وة  اأن  منه  تبن  لكن  مقعدا،   20

ال��ي��م��ن والأح�������زاب احل��ري��دي��ة ث��اب��ت��ة عد 

ح����دود 65 م��ق��ع��دا، وذل����ك ح��ت��ى ل��و خ��ا���س 

الن��ت��خ��اب��ات ح��زب و���ص��ط��ي ب��رئ��ا���ص��ة رئي�س 

اأب���ي���ب، رون خ���ول���دائ���ي، ال���ذي  ب��ل��دي��ة ت���ل 

7 مقاعد يتوقع ح�صوله على 

“يي�س  ق��وة  �صترتاجع  احل��ال��ة  ه��ذه  ويف 

ال��ق��ائ��م��ة  م���ق���ع���دا،   14 اإىل  تيلم”  ع��ت��ي��د 

 9 لفان”  “كاحول  م��ق��ع��دا،   14 امل�����ص��رتك��ة 

 ،8 هتوراة”  “يهدوت   ،9 ���ص��ا���س  م��ق��اع��د، 

4 مقاعد بيتينو” 7، مريت�س  “ي�صرائيل 
ويف ح���ال ع���دم خ��و���س احل����زب اجل��دي��د 

الن��ت��خ��اب��ات، ف����اإن الأ����ص���وات ال��ت��ي ح�صل 

بحيث  املعار�صة،  اأحزاب  على  �صتوزع  عليها 

اإ�صايف منها �صيح�صل ليربمان على مقعد 

االنباط-وكاالت

دونالد ترامب  الأمريكي  الرئي�س  راه��ن   

عندما ا�صتقر يف البيت الأبي�س على تطبيع 

ال��ع��لق��ات ال��رو���ص��ي��ة الأم���ريك���ي���ة، وت��وط��ي��د 

هذا  لكن  ومو�صكو،  وا�صنطن  بن  العلقات 

الرهان ا�صطدم عمليا بعدم توافق التوجهات 

ال�صيا�صية بن وا�صنطن ومو�صكو التي تعمل 

الدولية،  ال�صاحة  اإىل  عودتها  تكري�س  على 

ح��ي��ث ب��ات��ت ال��رق��م ال�صعب يف ال��ع��دي��د من 

املعادلت وعلى راأ�صها احلرب يف �صوريا

ومع انتهاء عهد الرئي�س الرو�صي بوري�س 

فلدمري  احل���ايل  الرئي�س  وت�صّلم  يلت�صن، 

امل��ع��ادل��ة،  ت��غ��ريت  ب��وت��ن لل�صلطة يف رو���ص��ي��ا 

نفوذها  مواقع  عن  تبحث  رو�صيا  واأ�صبحت 

ال�صابقة

وخ����ل���������س ت����ق����ري����ر مل�����رك�����ز ال�����درا������ص�����ات 

الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وال���دول���ي���ة الأم���ريك���ي اإىل 

اأ���ص��واأ  يف  الرو�صية  الأم��ريك��ي��ة  ال��ع��لق��ات  اأن 

حالتها منذ احل��رب الباردة واأنها �صتظل يف 

حالة حراك طوال ال�صنوات املقبلة، وحتمل يف 

طياتها خطرا دائما بحدوث ت�صعيد

ويرى خرباء اأمريكيون ورو�س اأن التجاذب 

القوة  اختبار  وم�صار  ومو�صكو  وا�صنطن  بن 

م��اآلت  يف  حا�صمن  �صيكونان  اجلانبن  ب��ن 

اأزمات كربى من ال�صرق الأو�صط امللتهب من 

�صوريا اإىل امللف النووي الإيراين اإىل الأزمة 

الكورية يف ال�صرق الأق�صى

البحر  ���ص��رق  منطقة  اأن  ه����وؤلء  وي��ع��ت��رب 

ت��وؤدي  اأن  املرجح  التوتر  ب��وؤرة  املتو�صط تظل 

حل������ادث ع�����ص��ك��ري ب����ن ال�����ولي�����ات امل��ت��ح��دة 

وق��وع  اإىل  الأم�����ر  ورو���ص��ي��ا. وح��ت��ى ل ي�صل 

اأن حت��ددا  ال��دول��ت��ن  م��واج��ه��ة، يتعن ع��ل��ى 

وتناق�صا بو�صوح م�صاحلهما يف املنطقة واأن 

يتحول باجتاه الدبلوما�صية الإقليمية

اأن  من  الرو�صية  الإ�صرتاتيجية  وتنطلق 

حدودها  م��ن  قريب  ف�صاء  الأو���ص��ط  ال�صرق 

�صيوؤثر  فيه  ال���ص��ت��ق��رار  ع��دم  واأن  اجلنوبية 

�صلبا على العديد من دول اجلوار وهو ما قد 

يهدد اأمنها القومي، بالإ�صافة اإىل كون هذه 

املنطقة ت�صكل منفذا مهما للو�صول اإىل املياه 

الدافئة

ويف املقابل جهدت  الوليات املتحدة على 

ال��رو���ص��ي واخ��ت��لق الفو�صى  ال���دور  حتجيم 

يف م���ن���اط���ق ت��ع��ت��رب م��ت��ح��ال��ف��ة م����ع رو���ص��ي��ا 

ا�صرتاتيجًيا، فنتج عنها تناف�ٌس حمموم بن 

رو�صيا والوليات املتحدة الأمريكية

لعبا  نف�صها  اإب����راز  على  مو�صكو  وتعمل 

موؤثرا يف املعادلة ال�صورية لتوؤكد قدرتها على 

اأن تكون بديل للوليات املتحدة

اأم����ا ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ف��ه��ي ت��رك��ز على 

ال�صرق  منطقة  يف  ال��دائ��م  التواجد  ���ص��رورة 

الأو�صط عرب اأ�صاليب خمتلفة �صواًء التواجد 

الع�صكري املبا�صر اأو من خلل بناء حتالفات 

املنطقة، وذلك  دول  واقت�صادية مع  �صيا�صية 

ما  اإىل  التغلغل  من  ومنعها  رو�صيا  لتطويق 

ولتاأمن  احل��ي��وي،  جمالها  اأم��ريك��ا  تعتربه 

اأمن اإ�صرائيل بالدرجة الأوىل

وت��ع��ت��رب ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ���ص��وري��ا قلب 

ال�صيطرة عليها  الأو���ص��ط ولب��د من  ال�صرق 

من اأجل اإقامة نظام عاملي يبقيها يف الريادة 

ول ي�صمح ب�صعود اأي قوة مناف�صة لها

ويرى اخلرباء اأن اأزمات املنطقة ل ميكن 

ال��ت��واف��ق ب��ن القوتن،  اإل ع��ن ط��ري��ق  حلها 

�صوف  ا�صتمرارها  لأن  والأمريكية،  الرو�صية 

يقود اإىل تدخل دول اأخ��رى تبحث عن نفوٍذ 

لها يف املنطقة، ويدرك الطرفان جيًدا اأن اأي 

توتر بينهما �صوف لن يكون يف �صاحلهما

 تفاقم الحالة الصحية لألسير أبو وعر بعد إعطائه أولى جلسات العالج الكيماوي

تراجع شعبية نتنياهو في مقابل ارتفاع شعبية »يمينا«

 الشرق األوسط مسرح للتجاذبات األميركية الروسية للسنوات المقبلة 

االنباط-وكاالت

مع انطلق اجلولة الثالثة من احل��وارات غري املبا�صرة 

املتحدة،  الأمم  برعاية  ولبنان  الإ�صرائيلي  الحتلل  بن 

طفت اخللفات اللبنانية الإ�صرائيلية ب�صاأن تر�صيم احلدود 

على ال�صطح

حول  التقنية  املناق�صات  من  الثالثة  اجلل�صة  واأظ��ه��رت 

تر�صيم احلدود البحرية يف جنوب لبنان، التي جتري برعاية 

بن  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  وو�صاطة  املتحدة  الأمم 

الحتلل ولبنان، الفجوة بن الطرفن

كيلومرتا  ب�”1460  الح��ت��لل،  اللبناين  الوفد  وطالب 

مربعا من املياه القت�صادية التي ت�صيطر عليها “اإ�صرائيل”، 

ب����داأت عليها  ال��ت��ي  اإىل 860 ك��ي��ل��وم��رتا م��رب��ع��ا  ب��الإ���ص��اف��ة 

املناق�صات لتحديد احلدود البحرية يف الناقورة، بح�صب ما 

اأورده موقع »i24« الإ�صرائيلي

يف  لبنان  موقف  يف  املفاجئ  “التغيري  اأن  امل��وق��ع،  وذك��ر 

العماد  اللبناين  قائد اجلي�س  تكليف  بعد  ج��اء  امل��ح��ادث��ات، 

جوزيف عون”، مو�صحا اأن “رد الوفد الإ�صرائيلي كان حادا 

ووا�صحا؛ اأنه لن يتم اإجراء مفاو�صات جنوب املنطقة املتنازع 

عليها«

ونبه اأنه “رغم اخللفات التي ن�صاأت يف جولة املحادثات، 

متوقع اأن يجتمع الطرفان جمددا يف 11 ت�صرين الثاين/ 

نوفمرب املقبل«

افتتاحية  جل�صة  يف  الطرفن  بن  املفاو�صات  وانطلقت 

يف 14 ت�صرين الأول/اأكتوبر اجلاري، حيث ي�صعى الحتلل 

اإىل ال�صيطرة على املوارد النفطية يف البحر املتو�صط، وذلك 

بعد �صنوات من و�صاطة تولتها وا�صنطن التي ت�صطلع بدور 

“الو�صيط” يف املحادثات

وتاأتي اجلل�صة الثالثة غداة اجتماع ا�صتمر قرابة 4 �ساعات 

بح�صور ممثلن عن الأمم املتحدة والدبلوما�صي الأمريكي 

جون ديرو�صري، الذي يتوىل تي�صري املفاو�صات بن اجلانبن

وجتري اجلل�صات بن لبنان والحتلل يف نقطة حدودية 

تابعة لقوة الأمم املتحدة يف جنوب لبنان اليونيفيل، “بعيدا 

املوقع  بح�صب  �صديد”،  تكتم  وو���ص��ط  الإع���لم  و�صائل  ع��ن 

الذي نبه اإىل اأن “لبنان ي�صر على الطابع التقني البحت 

تر�صيم  اإىل  ح�صرا  وال��ه��ادف��ة  امل��ب��ا���ص��رة،  غ��ري  للمباحثات 

احلدود البحرية«

ووقع لبنان يف 2018 اأول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط 

وتعرف  اإح���داه���ا،  تقع  الإق��ل��ي��م��ي��ة،  مياهه  م��ن  رقعتن  يف 

بالبلوك رقم 9، يف اجلزء املتنازع عليه مع الحتلل، وِمْن 

ثم ل خيار اأمام لبنان للعمل يف هذه الرقعة اإل بعد تر�صيم 

احلدود

 خالفات لبنانية إسرائيلية بشأن ترسيم الحدود البحرية

 تدهور صحي خطير.. األسير ماهر 
األخرس يدخل يومه ال96 على التوالي

 سابقة خالل يوم واحد.. العالم يسجل 
نصف مليون إصابة بفيروس كورونا

اإلمارات: السجن 5 سنوات عقوبة 
اختراق المواقع اإللكترونية

االنباط-وكاالت

يوا�صل الأ�صري ماهر الأخر�س اإ�صرابه 

امل���ف���ت���وح ع���ن ال���ط���ع���ام ل��ل��ي��وم ال�������96 على 

و�صط  الإداري،  لعتقاله  ا  رف�صً التوايل، 

تدهور خطري على حالته ال�صحية

ورف�صت حمكمة الحتلل العليا اأم�س 

عنه،  ل��لإف��راج  الأ���ص��ري  ملحامية  التما�ًصا 

ما  وه��و  فل�صطيني،  م�صت�صفى  اإىل  ونقله 

فار�س  ق���دورة  الأ���ص��ري  ن���ادي  رئي�س  ع���ّده 

اإع���دام بحق الأ���ص��ري، يف ظل  مبثابة ق��رار 

خطورة و�صعه ال�صحي

اأ���ص��درت   ،2020 �صبتمرب  اأي���ل���ول/   23

ب�”جتميد”  ق������راًرا  الح����ت����لل  حم��ك��م��ة 

م��ن��ه��ا  حم����اول����ة  يف  الإداري،  اع���ت���ق���ال���ه 

لللتفاف على الإ�صراب

ل���ك���ن ق���ب���ل اأ�����ص����ب����وع األ�����غ�����ت ���ص��ل��ط��ات 

اإل��غ��اء جتميد الع��ت��ق��ال  الح��ت��لل ق���رار 

م�صت�صفى  يف  يرقد  لزال  فيما  الإداري، 

“كابلن” الإ�صرائيلي
وُي��ع��اين الأ���ص��ري الأخ���ر����س م��ن اأوج���اع 

وت�صنجات  ج�صده،  اأن��ح��اء  ك��ل  يف  �صديدة 

م��ت��ك��ررة، وف���ق���دان ل��ل��وع��ي، و���ص��ع��وب��ة يف 

احل���رك���ة، و���ص��ع��ف يف ال�����ص��م��ع وال����روؤي����ة، 

اأبرز  التنف�س وهو  اإىل �صيق يف  بالإ�صافة 

الأعرا�س التي تفاقمت لديه موؤخراً

والأ�صري الأخر�س )49 عاًما(، من بلدة 

ل�صتة  واأب  الظهر يف جنن، متزوج،  �صيلة 

اأب��ن��اء وي��ع��م��ل يف ال���زراع���ة، واأ���ص��ري �صابق 

اُعتقل عدة مرات منذ عام 1989م، وق�صى 

4 �صنوات يف �صجون الحتلل ب�صكل  نحو 

متفرق

الأخ��ر���س يف  الحتلل  ق��وات  واعتقلت 

حتويله  وج���رى   ،2020 يوليو  مت���وز/   27

اأ�صهر،  اأرب��ع��ة  مل��دة  الإداري  الع��ت��ق��ال  اإىل 

باإ�صراب  اعتقاله  حلظة  منذ  �صرع  وعليه 

مفتوح عن الطعام

واأط���ل���ق ن�����ص��ط��اء ع��ري�����ص��ة اإل��ك��رتون��ي��ة 

ملطالبة  ال��ت��واق��ي��ع  ج��م��ع  اإىل  ف��ي��ه��ا  دع����وا 

الأ�صري  ع��ن  ب��الإف��راج  الح��ت��لل  �صلطات 

الأخر�س

الإل��ك��رتون��ي��ة  حملتهم  ه����وؤلء  ���ن  ود����صّ

و  #اأنقذواماهرالأخر�س  و���ص��م��ي  حت��ت 

#احلريةملاهرالأخر�س

االنباط-وكاالت

املتعلقة  الح�����ص��ائ��ي��ات  اأخ����ر  اأظ���ه���رت 

نحو  ت�صجيل  مت  اأن����ه  ك���ورون���ا،  ب��ف��ريو���س 

اإ�صابة بفريو�س كورونا يوم  ن�صف مليون 

الأربعاء

ووف��ق��ا ل��ل��ت��ق��اري��ر، ارت��ف��ع��ت الإ���ص��اب��ات 

العاملية بفريو�س كورونا باأكر من ن�صف 

مليون حالة يف يوم واحد يف زيادة قيا�صية 

يومية مع ا�صتمرار ت�صجيل قفزات يومية 

الأر����ص���ي���ة  ال���ك���رة  ن�����ص��ف  دول  اأن����ح����اء  يف 

ال�صمايل

ال��ع��امل��ي��ة  ال��ي��وم��ي��ة  الإ����ص���اب���ات  وزادت 

ب��ال��ف��ريو���س، امل�����ص��ب��ب ل���وب���اء ك��وف��ي��د-19، 

حوايل 25 يف املئة خلل اأقل من اأ�صبوعن، 

حيث �صهد العامل ت�صجيل 400 األف اإ�صابة 

يوميا للمرة الأوىل يوم اجلمعة املا�صي

واأعلنت معظم البلدان الغربية واأجزاء 

زي����ادات  ت�صجيل  ال��لت��ي��ن��ي��ة  اأم���ريك���ا  م��ن 

ق��ي��ا���ص��ي��ة ي��وم��ي��ة يف ع���دد احل�����الت خ��لل 

الأ�صابيع القليلة املا�صية

با�صتثناء  م��ن احل��ك��وم��ات،  ك��ث��ري  وب����داأ 

ب�����ص��ك��ل لف���ت للنظر،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

على  لل�صيطرة  م�����ص��ددة  اإج�����راءات  ات��خ��اذ 

انت�صار الفريو�س

 44.7 العاملية  الإ�صابات  اإجمايل  ويبلغ 

مليون حالة ف�صل عن 1.17 مليون وفاة، 

وفقا لرويرتز

ال�صمالية  واأم���ريك���ا  اأوروب������ا  و���ص��ج��ل��ت 

واللتينية اأكر من 66 يف املئة من حالت 

الإ����ص���اب���ة ال��ع��امل��ي��ة واأك�����ر م���ن 76 % من 

الوفيات

اأبوظبي االنباط- 

الم���ارات  دول���ة  يف  العامة  النيابة  اأعلنت   

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ق��وب��ات ال���دخ���ول ب���دون 

ن��ظ��ام  اأو  اإل�����ك�����رتوين،  م���وق���ع  اإىل  ت�����ص��ري��ح 

اأو  معلوماتية،  �صبكة  اأو  اإلكرتوين،  معلومات 

الدخول،  ك��ان  �صواء  معلومات،  تقنية  و�صيلة 

اأو  ب��ي��ان��ات ح��ك��وم��ي��ة،  بق�صد احل�����ص��ول ع��ل��ى 

م��ع��ل��وم��ات ���ص��ري��ة خ��ا���ص��ة مب��ن�����ص��اأة م��ال��ي��ة، اأو 

جتارية، اأو اقت�صادية.

مادة  يف  الإماراتية  العامة  النيابة  وذك��رت 

العقوبات  ان  اجلمعة  ام�س  ن�صرتها  توعوية 

امل��وؤق��ت وغ��رام��ة تعادل  ال�صجن  ب��ن  ت���رتاوح 

خم�س  ال�����ص��ج��ن  اإىل  دولر  ال����ف   70 ح����وايل 

�صنوات مع غرامة م�صاعفة تعادل حوايل 544 

املعلومات  اأو  البيانات  تعر�صت  اإذا  دولر  الف 

للإلغاء اأو احلذف اأو الإت��لف اأو التدمري اأو 

الإف�صاء اأو التغيري اأو الن�صخ اأو الن�صر اأو اإعادة 

الن�صر.

اأهمية املر�صوم  اإىل  واأ�صارت النيابة العامة 

مكافحة  ���ص��اأن  يف   2012 ل�صنة   5 رق��م  بقانون 

تعزيز  يف  ودوره  امل��ع��ل��وم��ات،  ت��ق��ن��ي��ة  ج���رائ���م 

مواجهة اجلرائم امل�صتحدثة املواكبة للتطور 

باأ�صلوب  لها  والت�صدي  املت�صارع،  التكنولوجي 

ال�صلبية  اآثارها  يكفل احلد من  رادع،  قانوين 

ع��ل��ى امل�����ص��ال��ح الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة 

ا�صتخدام  اإ���ص��اءة  والأف�����راد، وال��ت��ي تنجم ع��ن 

التقنيات احلديثة.

ال�سبت    31  /  10  / 2020
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الفوز والوحدات قمة شعارها  الفيصلي 

ابو غوش موقوف 
بقضية جنائية

برشلونه والريال الستعادة الصورة واالنطالق

مواجهات مثيرة في الدوري االتجليزي

االنباط – عمان

�شعار  وال��وح��دات  الفي�شلي  فريقا  يرفع 

الفوز وال بديل عندما يلتقيان عند ال�شاعة 

ال�شاد�شة والن�شف من م�شاء اليوم على �شتاد 

االردن��ي��ة  ال��ك��رة  ال���دويل يف كال�شيكو  عمان 

الذهاب  مباراة ختام مرحلة  دوم��ا يف  املثري 

ل�����دوري امل��ح��رف��ن ال���ك���روي وي�����ش��ب��ق ه��ذه 

القمة مباراة جتمع الرمثا مع ال�شريح على 

الفوز  اهمية  وتكمن  اإرب��د.  �شتاد احل�شن يف 

ان  اللقب  م�شار  يوجه  باعتباره  للفريقن 

عن  كبري  ب��ف��ارق  املت�شدر  ل��ل��وح��دات  حتقق 

اقرب مناف�شيه بر�شيد 24 نقطة وهو بذلك 

�شيو�شع الفارق كثريا اىل جانب انه �شيبعد 

وي�����ش��اه��م يف  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى  مناف�شه االق����وى 

اجلانب  ...يف  كبرية  ب�شورة  مهمته  تعقيد 

باهمية  اللقاء  اىل  الفي�شلي  ينظر  االخ���ر 

ب��اع��ت��ب��اره  ك��ث��ريا  ن��ظ��رة مناف�شه  ت��ف��وق  ق��د 

ت��ع��ر ك��ث��ريا يف ال���ل���ق���اءات امل��ا���ش��ي��ة وف���رط 

التي و�شعته يف املركز  النقاط  بالعديد من 

لالقراب  للفوز  ي�شعى  وه��و  حاليا  الثالث 

اوال من مناف�شه ووقف انت�شارات الوحدات 

وا���ش��ع��ال امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ال���ذي دخ��ل 

الفوز  ..بعد  الوا�شع  بابه  من  اجلزيرة  اليه 

الكبري وامل�شتحق الذي حققه اخلمي�س على 

مقابل  دون  اه����داف  ب��ارب��ع��ة  االردن  ���ش��ب��اب 

�شاحب  للفي�شلي  ال��ف��وز  �شيكون  ..ول��ه��ذا 

جدا  مهما  نقطة   17 بر�شيد  الثالث  املركز 

ل��الع��ب��ن وج��م��اه��ريه��م ف��ه��و ي��ق��رب��ه��م من 

املتمثل  املعنوي  البعد  جانب  اىل  املناف�شن 

باهمية اهداء الفوز للمدرب راتب العو�شات 

الذي ا�شر على قيادة الفريق يف مباراة اليوم 

قبل التفرغ للعالج بعد ذلك ..

اذن ال���ق���راءات االول���ي���ة ل��ل��ق��اء ت��وؤك��د ان 

اأن��ه��ا  ب��ال��غ��ة رغ���م  اه��م��ي��ة  امل��واج��ه��ة تكت�شي 

تفتقر هذا اليوم للعن�شر االهم والذي كان 

وهو  الفريقن  لنجوم  احل��اف��ز  ي�شكل  دوم��ا 

اجلمهور حيث تقام دون ح�شور جماهريي 

اأن  اإال  ك���ورون���ا،  ف��ريو���س  تف�شي  م��ن  للحد 

بينهما.  الفوز متثل طموحا م�شركا  رغبة 

يف  الفريقن  بن  االأول  اللقاء  ه��ذا  ويعترب 

املو�شم احلايل، وهو ما �شيمنحه الكثري من 

ع�شاق  ع��ل��ى  و�شيفر�س  وال��ت�����ش��وي��ق  االث����ارة 

ال��ك��رة االردن���ي���ة ال���ت���زام امل���ن���ازل او امل��ق��اه��ي 

يرقى  عله  االداء  وم�شاهدة  ال��ل��ق��اء  ملتابعة 

ال��ذي��ن  وجن��وم��ه��م  ال��ف��ري��ق��ن  م�شتوى  اىل 

واذا  الوطني  منتخبنا  منهم  العديد  ميثل 

نظرنا اىل اجلانب الفني فقد جند ان الكفة 

راج��ح��ة ل��ل��ف��ري��ق��ن مب��ا ي�����ش��م��ان م��ن جن��وم 

م��ع��روف��ن ال��وح��دات ال���ذي ي��ق��وده الكابنت 

ع��ب��د اهلل اب���و زم���ع مي��ل��ك ا���ش��م��اء مم��ي��زة يف 

ك���ل خ��ط��وط ال��ف��ري��ق ب���داي���ة م���ن احل��ار���س 

ان�س  بالالعبن  م���رورا  ال�شتار  عبد  احمد 

ال��ع��و���ش��ات ورج���ائ���ي ع��اي��د واح���م���د ال��ي��ا���س 

وف��ه��د ال��ي��و���ش��ف وامل��ه��اج��م اخل��ط��ري ن���داي 

وطارق خطاب ويزن العرب وفرا�س �شلباية 

الفي�شلي  ي�����ش��ع��ى  ح���ن  يف   .. وال����دم����ريي 

ال��دوري  ع��زز �شفوفه موؤخرا بهداف  ال��ذي 

احلايل حممد العك�س واملهاجم االرجنتيني 

كالوديو اىل خطف النقاط الثالثة والعود 

النجوم  من  بعدد  مدفوعا  للمناف�شة  بقوة 

م��ن ا���ش��ح��اب اخل����ربة ب��داي��ة م��ن احل��ار���س 

يزيد ابو ليلى  والالعبن ابراهيم الزواهره 

واحمد ال�شغري والعجالن وزهران ومهدي 

ع��الم��ه ودوم��ن��ي��ك واح�����ش��ان ح���داد و�شي�شا 

وال����واع����دان ع��ب��د اهلل خ��ال��د ع��و���س وام��ن 

ال�شناينه اىل جانب الهداف العك�س املطالب 

بتاكيد ح�شوره يف لقاء اليوم وت�شجيل اول 

فان  ..ول��ه��ذا  ل���الزرق  انتقاله  بعد  اه��داف��ه 

قمة  �شن�شاهد  اننا  اىل  ت�شري  التوقعات  كل 

بديل عطفا على  الفوز وال  �شعارها  �شيكون 

اللقاء  .. وي�����ش��ب��ق ه���ذا  ال�����ش��اب��ق��ة  امل��ع��ط��ي��ات 

م���ب���اراة ال��رم��ث��ا م��ع ال�����ش��ري��ح ع��ن��د ال�شاعة 

الرابعة م�شاء على �شتاد احل�شن يف اإربد

وياأمل الرمثا يف حت�شن موقعه مع ختام 

ال�شابع  املركز  اإذ ي�شتقر يف  الذهاب،  مرحلة 

)13 نقطة)

ي�شعى  ولهذا  ع�شاقه  تر�شي  بعرو�س مل 

ال��ف��ري��ق ل��ل��ع��ودة اىل اج�����واء االن��ت�����ش��ارات 

م��ع خ��ت��ام ه���ذه اجل��ول��ة ..يف امل��ق��اب��ل ي�شعى 

نتائج  ت��راج��ع  بعد  ال��ف��وز  لتحقيق  ال�شريح 

الفريق االخرية وهو الذي

يحتل املركز ال�شاد�س )14 نقطة(، ويرنو 

ال���ف���وز وال���ت���ق���دم خ���ط���وة نحو  اىل حت��ق��ي��ق 

مراكز املقدمة.

االنباط – عمان

االمن  مديرية  با�شم  االعالمي  الناطق  اكد 

ال��ع��ام ان الع���ب ال��ت��اي��ك��وان��دو اح��م��د اب���و غو�س 

موقوف يف احد مراكز اال�شالح والتاهيل علي 

الق�شاء  ل��دى  م��ن��ظ��ورة  جنائية  ق�شية  خلفية 

حاليا  الق�شاء  بيد  وهي  اثرها  على  توقيفه  مت 

للف�شل فيها موؤكدا ان كل ما ي�شاع حول توقيفه 

وال  �شحيح  غري  هو  اوملبية  او  ريا�شيه  ال�شباب 

التايكواندو  بطل  ..وك��ان  ب�شلة  للحقيقة  ميت 

و�شاحب اول ميدالية ذهبية اردنية اوملبية اأحمد 

التايكوندو  ريا�شة  اعتزاله  اعلن  غو�س،قد  اأب��و 

فاجئ  ق��رار  يف  الدولية  املحافل  يف  وامل�شاركات 

االو�شاط الريا�شية دون ان يذكر اال�شباب وراء 

اتخاذه .وكان اأبو غو�س اأول العب مينح االأردن 

اأوملبياد  بذهبية  ظفر  بعدما  االأوملبية،  امليدالية 

اأب���و غ��و���س اال���ش��ب��اب التي  ري��و 2016 ومل ي��ذك��ر 

جعلته يتخذ هذا القرار ال�شعب.

مدريد – وكاالت

اأداء  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  ل��ل��ب��ن��اء  ب��ر���ش��ل��ون��ة  يتطلع 

ق��دم��ه يف ع��ه��د امل��دي��ر ال��ف��ن��ي رون���ال���د ك��وم��ان، 

م�شاء  اأالف��ي�����س  ف��ري��ق  على  �شيفا  يحل  عندما 

ال��دوري  م��ن  الثامنة  اجل��ول��ة  ال�شبت يف  ال��ي��وم 

االإ�شباين لكرة القدم.

وع���ان���ى ب��ر���ش��ل��ون��ة م���ن اأي�����ام ���ش��ع��ب��ة ب��داي��ة 

م���ن ال���ه���زمي���ة اأم������ام ري�����ال م���دري���د يف م���ب���اراة 

ال��ك��ال���ش��ي��ك��و ن��ه��اي��ة االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، و���ش��وال 

اإىل ا���ش��ت��ق��ال��ة رئ��ي�����س ال���ن���ادي ج��و���ش��ي��ب م��اري��ا 

اإال  امل��ا���ش��ي،  ال��ث��الث��اء  ي��وم  وجمل�شه  بارتوميو 

يوفنتو�س يف  على   0  /  2 ال��ف��وز  م��ن  اأن���ه متكن 

دوري اأبطال اأوروبا وقدم الفريق اأداء اأكر من 

اأوروب��ا  اأب��ط��ال  ب��دوري  الثانية  رائ��ع يف مباراته 

الفريق  يعاين  ما  دائما  كان  حيث  املو�شم،  هذا 

ال�شنوات  تقام خارج ملعبه يف  التي  املباريات  يف 

االأخرية،ولكن بعد االأداء املذهل اأمام يوفنتو�س 

حماوالته  خالل  بال�شجاعة،  الفريق  �شيتحلى 

ال������دوري  ال�����ش��ح��ي��ح يف  ل���ل���ط���ري���ق  ال����ع����ودة  يف 

مهاجمو  يعود  الأن  ك��وم��ان  ويحتاج  االإ���ش��ب��اين. 

الفريق،  اأراد  اإذا  االأه����داف،  لت�شجيل  ال��ف��ري��ق 

ال���ذي ي��ح��ت��ل امل��رك��ز ال��ث��اين ع�����ش��ر يف ال����دوري، 

قائد  و���ش��ج��ل  ال��ل��ق��ب.  ع��ل��ى  للمناف�شة  ل��ل��ع��ودة 

يوفنتو�س  اأم���ام  ه��دف��ا  مي�شي  ليونيل  ال��ف��ري��ق 

من ركلة جزاء للمرة الثالثة هذا املو�شم، ولكنه 

املفتوح،  اللعب  م��ن  ه��دف  اأي  ت�شجيل  يف  ف�شل 

واح���دا  ه��دف��ا  ج��ري��زم��ان  اأن���ط���وان  �شجل  بينما 

ال��ن��ادي يف كافة  19 م��ب��اراة خا�شها م��ع  اآخ��ر  يف 

امل�����ش��اب��ق��ات.وان��ت��ق��د امل����درب ج��ري��زم��ان يف وق��ت 

�شابق هذا املو�شم، ولكنه مل يلق باللوم عليه بعد 

املهاجم  اأن  رغم  يوفنتو�س،  على  ال�شعب  الفوز 

الفرن�شي اأهدر العديد من الفر�س ال�شهلة. يف 

زيدان، م�شاكله  الدين  نف�شه، لدى زين  الوقت 

مباراة  الفوز يف  رغم  ري��ال مدريد،  اخلا�شة يف 

نقطة  يح�شد  اأن  الريال  الكال�شيكو.وا�شتطاع 

االأملاين  مون�شنجالدباخ  بورو�شيا  اأم��ام  التعادل 

م��ت��اأخ��ر من  وق���ت  اأوروب������ا يف  اأب���ط���ال  يف دوري 

ف���وزا واح���دا يف  ال��ف��ري��ق حقق  امل���ب���اراة، لي�شبح 

امل�شابقات. وحتى  ك��اف��ة  م��ب��اري��ات يف  اأرب���ع  اآخ��ر 

الفوز على بر�شلونة جاء بعد ركلة جزاء مثرية 

للجدل يف ال�شوط الثاين، والتي اأوقفت �شغط 

ب��ر���ش��ل��ون��ة ال���ق���وي، ودف��ع��ت ال���ري���ال ل��ل��ت��ق��دم يف 

كما  ه��ادئ��ا،  زي����دان  يبقى  ذل���ك  وم���ع  النتيجة. 

الثاين يف  املركز  الريال  يحتل  معتاد، حيث  هو 

13 نقطة يف �شت  جدول الرتيب بعدما ح�شد 

�شو�شيداد.  ري��ال  خلف  نقطة  ب��ف��ارق  م��ب��اري��ات، 

وم����ازال ال��ري��ال يفتقد خل��دم��ات ظ��ه��ري اأمي��ن 

يف ظ��ل ت��اأك��د غ��ي��اب ال��ث��الث��ي داين ك��ارف��اخ��ال، 

لذلك  لالإ�شابة،  ونات�شو  اأودري����وزوال،  واأل��ف��ارو 

املركز  هذا  يف  اللعب  فا�شكيز  لوكا�س  �شيوا�شل 

اأمام هوي�شكا. وباإمكان ريال �شو�شيداد احلفاظ 

االأحد.  فيجو  �شيلتا  على  فاز  اإذا  ال�شدارة  على 

مع  اإيبار  يلعب  اجلولة  مباريات هذه  بقية  ويف 

اإ�شبيلية، واأو�شا�شونا  قاد�س، واأتلتيك بيلباو مع 

اإلت�شي،  مع  بيتي�س  وري��ال  مدريد،  اأتلتيكو  مع 

خيتايف،  م��ع  وبلن�شية  ليفانتي،  م��ع  وغ��رن��اط��ة 

وفياريال مع بلد الوليد.

لندن – وكاالت

ب���داأت االإ���ش��اب��ات واالإع���ي���اء يف ���ش��رب الفرق 

االإجن��ل��ي��زي��ة امل�����ش��ارك��ة يف ال��ب��ط��والت االأوروب��ي��ة 

للدفع  ليفربول  و�شي�شطر  اجل����اري.  باملو�شم 

مبدافع �شاب عندما ي�شت�شيف و�شت هام ال�شبت 

ب��اجل��ول��ة 7 م���ن ال������دوري االإجن���ل���ي���زي امل��م��ت��از، 

الت�شكيل  الختيار  �شداعا  اآر�شنال  يواجه  فيما 

ذات  ي��ون��اي��ت��د يف  مان�ش�شر  ب��ه  ���ش��ي��واج��ه  ال���ذي 

اجل��ول��ة. وق���ال ي��ورج��ن ك��ل��وب م���درب ليفربول 

اآخ��ر  ك��ان��ت  الركبة  اأوت���ار  يف  فابينيو  اإ���ش��اب��ة  اإن 

اأي�شا  ليفربول  و�شيفتقد  ال��ف��ري��ق.  ي��ري��ده  م��ا 

خ��دم��ات م��داف��ع��ه ال��ك��ام��ريوين ج��وي��ل ماتيب، 

�شد و�شت هام، مما يعني اأن كلوب على االأرجح 

�شيدفع باملدافع ال�شاب ري�س ويليامز »19 عاما« 

ميتيالند  اأم����ام  لفابينيو  ب��دي��ال  ���ش��ارك  ال���ذي 

ال��دمن��ارك��ي، لكن امل��درب االأمل���اين ق��ال اإن هناك 

العبن �شباب اآخرين يف دائرة اهتمامه. وي�شعر 

بال�شداع  اآر���ش��ن��ال  م���درب  اأرت��ي��ت��ا  ميكيل  اأي�����ش��ا 

ال��دف��اع��ي ال����ذي ي��ع��اين م��ن��ه ك���ل���وب، ح��ي��ث اأن���ه 

خط  يف  طويلة  غيابات  قائمة  من  يعاين  اأي�شا 

يوم  يونايتد  مان�ش�شر  م��واج��ه��ة  قبل  ال��دف��اع 

اإن��ه تاأكد غياب بابلو ماري  اأرتيتا  االأح��د. وق��ال 

باإ�شابة  ت�شامربز  وك��ال��وم  ال��ك��اح��ل،  يف  باإ�شابة 

اأوت���ار  ب��اإ���ش��اب��ة يف  ال��رك��ب��ة، وروب ه��ول��دي��ن��ج  يف 

الركبة، عن املباراة. بينما �شيخ�شع ديفيد لويز 

امل�شاب يف الفخذ الختبار بدين لتحديد موقفه 

ب�شاأن قدرات فريقه  �شوؤاله  امل�شاركة. وعند  من 

التهديفية، رد اأرتيتا: »اإنه دور اجلميع«.

واأكد اأويل جونار �شول�شكاير مدرب مان�ش�شر 

يونايتد اإنه �شيفقد جهود األيك�س تيلي�س بعدما 

بعد  �شول�شكاير  وق��ال  كورونا.  بفريو�س  اأ�شيب 

اأبطال  دوري  يف  اليبزج  على   0-5 الكبري  الفوز 

اأوروب��ا: »ال يعاين من اأي اأعر�س، اإنه بخري وال 

خدماته«.ويلتقي  ال�شتعادة  االن��ت��ظ��ار  ميكنني 

اإي��ف��رت��ون، مت�شدر ج��دول  اأي�����ش��ا ي���وم ال�����ش��ب��ت، 

الرتيب، مع م�شيفه نيوكا�شل، بينما ي�شت�شيف 

���ش��اوث��ه��ام��ب��ت��ون، ويلتقي  ف��ري��ق  ف��ي��ال  اأ���ش��ت��ون 

يلتقي  اأن  وق��ب��ل  ب��راي��ت��ون.  �شيفه  م��ع  توتنهام 

جو�شيب  قال  ال�شبت،  يوم  برينلي  مع  ت�شيل�شي 

فريقه  اإن  �شيتي  مان�ش�شر  م��درب  ج��واردي��وال 

»�شيخو�س اأ�شعب املباريات خارج اأر�شه« عندما 

يحل �شيفا على �شيفيلد يونايتد. وتلعب الفرق 

الـ 3 التي �شعدت هذا املو�شم، يوم االإثنن، حيث 

يلعب  فيما  بروميت�س،  و�شت  مع  فولهام  يلتقي 

ليدز يونايتد مع لي�شر �شيتي.

حجازي جاهز لمواجهة االهلي

االهلي والفيفا يحتفالن بالخطيب

شباب االردن يواصل صدارة 
الدوري النسوي

جدة – وكاالت

ك�شف نادي احتاد جدة، عن الرقم الذي 

حجازي  اأح��م��د  امل�����ش��ري  ال���دويل  �شريتديه 

م��داف��ع ال��ف��ري��ق اجل��دي��د، ال��ق��ادم م��ن و�شت 

اأح��م��د  االإجن���ل���ي���زي.ورد  األ��ب��ي��ون  بروميت�س 

ح����ج����ازي، ع����رب ح�����ش��اب��ه ال�����ش��خ�����ش��ي ع��ل��ى 

»ت���وي���ر«، ع��ل��ى ت��غ��ري��دة خ��ا���ش��ة م��ن احت��اد 

�شريتديه:  ال��ذي  القمي�س  رق��م  ح��ول  ج��دة 

»اأي رقم راح يرتدي حجازي«، وقال مدافع 

اأحمد  واأك���د  ف�شلك«.  م��ن   26« ال��ف��راع��ن��ة: 

البدنية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  ج��اه��زي��ت��ه  ح���ج���ازي، 

مل��ب��اراة ال��دي��رب��ي امل��رت��ق��ب��ة اأم���ام اأه��ل��ي ج��دة 

ب��اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن ال�����دوري ال�����ش��ع��ودي 

اأن  على  و���ش��دد  ال�شبت  م�شاء  للمحرفن  

ان��ت��ق��ال��ه ي��ع��ود ل��ل��ج��دي��ة ال��ت��ي وج���ده���ا من 

ج��دة،  احت��اد  رئي�س  نائب  كعكي  اأح��م��د  قبل 

الفريق.  ع��ودة  م�شروع  يف  القوية  والرغبة 

عبد  حممود  باملنتخب  زميله  اأن  اإىل  واأ�شار 

اأ�شاد  امل�شري،  االأه��ل��ي  جن��م  »كهربا«  املنعم 

االأجواء  امتدح  كما  وجماهريه  باالحتاد  له 

العميد. داخل 

القاهرة – وكاالت

اح���ت���ف���ل ال����ن����ادي االأه����ل����ي ب��ع��ي��د م��ي��الد 

االأ�شطورة الكروية حممود اخلطيب، رئي�س 

القلعة احل��م��راء احل��ايل. وق��ال االأه��ل��ي عرب 

اليوم  »نحتفل  التوا�شل  مواقع  على  ح�شابه 

ب��ع��ي��د م��ي��الد اأي��ق��ون��ة ال���ك���رة امل�����ش��ري��ة على 

ورئي�شه،  االأه��ل��ي  واأ���ش��ط��ورة  تاريخها  م���دار 

االأ�شطورة  واأن��ت  عام  حممود اخلطيب.. كل 

وح��ب��ي��ب امل��الي��ن وف��خ��ر ل��ك��ل االأه���الوي���ة«. 

وذك����ر احل�����ش��اب ال��ر���ش��م��ي ل��الحت��اد ال���دويل 

بيبو،  كابنت  �شعيد،  » عيد ميالد  توير  عرب 

اأ�شطورة االأ�شاطري الذي حفر ا�شمه بحروف 

من ذهب يف القلوب ويف تاريخ الكرة امل�شرية 

»حممود  الفيفا  ح�شاب  واأ���ش��اف  والعربية«. 

اخل��ط��ي��ب ي��ت��م 66 ع���اًم���ا. ���ش��ك��ًرا ع��ل��ى املتعة 

والذكريات، وخال�س التمنيات بدوام النجاح 

وحب اجلماهري«.

االنباط – عمان

اخ��ت��ت��م��ت ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال���ب���ول���و مب��دي��ن��ة 

احل�������ش���ن ل��ل�����ش��ب��اب، م��ن��اف�����ش��ات االأ����ش���ب���وع 

للمحرفات  الن�شوي  الدوري  من  اخلام�س 

2020. واأ���ش��ف��رت امل��ب��اري��ات ع��ن ف��وز  مل��و���ش��م 

االأردن  و�شباب   ،0-2 القاد�شية  على  ع��م��ان 

10-0، واال�شتقالل على الن�شر  على االأهلي 

���ش��ب��اب  ن��ه��اي��ة اجل���ول���ة، وا����ش���ل  2-0. وم���ع 

 12 بر�شيد  الفرق  لرتيب  �شدارته  االأردن 

ثم  االأه��داف عن عمان،  وبفارق عن  نقطة، 

واالأرثوذك�شي  القاد�شية  ثم   ،9 اال�شتقالل 

االأهلي والن�شر دون نقاط يذكر  6، واخرياً 

تطبيق  و���ش��ط  ت��ق��ام  البطولة  مناف�شات  اأن 

ب����روت����وك����ول ���ش��ح��ي م�������ش���دد ح���ف���اظ���ا ع��ل��ى 

العامة. ال�شالمة 
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دراسة تكشف ما فعلتُه كورونا بصحة 
الناس النفسية

ترجمات - �أبوظبي

ع���ن���دم���ا ي���ت���ح���دث ال���ن���ا����س ع����ن وب����اء 

اأن  ال��غ��ال��ب  يف  يخ�شون  ف��اإن��ه��م  ك��ورون��ا 

ي�����ص��اب��وا ب���ه ف��ت��ظ��ه��ر ع��ل��ي��ه��م اأع���را����ض 

ال�����وب�����اء، ل���ك���ن اخل����ط����ر ال ي���ق���ف ع��ن��د 

اأي�صا  اأث���رت  اجل��ائ��ح��ة  احل���د، الأن  ه���ذا 

والعقلية  النف�صية  ال��ن��ا���ض  �صحة  على 

ف��ج��ع��ل��ت��ه��م اأك�������را ق��ل��ق��ا وا����ص���ط���راب���ا، 

بح�صب درا�صة حديثة.

�صحيفة  يف  من�صورة  درا�صة  وبح�صب 

ال�����ص��م��ن��ة  يف  امل��خ��ت�����ص��ة  “اأوبيزيتي” 
االإغ��اق  قيود  ف��اإن  الطبية،  وال�����ص��وؤون 

من  العامل  دول  يف  فر�صها  ج��رى  التي 

اأجل احتواء كورونا، كان لها تاأثري فادح 

على ال�صحة ب�صكل عام.

واأورد الباحثون اأن اإجراءات االإغاق 

اأدت اإىل تراجع الن�صاط البدين للنا�ض، 

ف��ي��م��ا اأق���ب���ل اآخ������رون ب��ن��ه��م ك��ب��ري على 

البيوت،  داخ��ل  بقائهم  خ��ال  ال��ط��ع��ام، 

ف��ي��م��ا ع��ان��ت ن�����ص��ب��ة م��ئ��وي��ة ك��ب��رية من 

كالقلق. نف�صية  ا�صطرابات 

وك�����ص��ف��ت ال����درا�����ص����ة ال���ت���ي اأج����راه����ا 

ب���اح���ث���ون م����ن ج���ام���ع���ة ل���وي���زي���ان���ا، اأن 

جال�صون  وه��م  باأن�صطتهم  النا�ض  قيام 

اأي���ام  دق��ي��ق��ة خ���ال   21 زاد مب��ت��و���ش��ط 

البدين  الن�صاط  تراجع  بينما  االأ�صبوع، 

17 دقيقة. مبتو�شط 

يف غ�صون ذلك، اأبلغ 44 يف املئة من 

ع��ن م�صاكل يف  ال��درا���ص��ة  امل�����ص��ارك��ن يف 

ال��ن��وم، خ��ال ف��رات االإغ���اق وفر�ض 

اإجراءات وباء كورونا.

التي  العينة  م��ن  امل��ئ��ة  يف   75 وق���ال 

بالقلق  ���ص��ع��روا  اإن���ه���م  االآالف،  ���ص��م��ل��ت 

اأق��ارب��ه��م، يف ظل  ع��ل��ى �صحة  واخل���وف 

ان��ت�����ص��ار ال���وب���اء ال����ذي اأ����ص���اب ع�����ص��رات 

املاين حول العامل.

ج��راء  م��ن  بالقلق  ال��ك��ث��ريون  و���ص��ع��ر 

االقت�صادية  التداعيات  ب�صبب  كورونا، 

االأ�صخا�ض  ماين  وخ�صارة  الوخيمة 

لوظائفهم.

فاناغان،  اإمييلي  الباحثة  وتن�صح 

ال��درا���ص��ة، باحلر�ض  م�����ص��ارك��ة يف  وه��ي 

النف�صية،  ال�صحة  فحو�ض  اإج��راء  على 

خ���ال ال���وب���اء وب���ع���ده م���ن اأج����ل ر���ص��د 

ومعاجلتها. اال�صطرابات 

وت���و����ص���ي ال��ب��اح��ث��ة ب��ال��ب��ق��اء ق��ري��ب��ا 

م���ن االأ���ص��خ��ا���ض ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون ه��ذه 

لهم  امل�صاعدة  تقدمي  اأو  اال�صطرابات، 

مراكز  ق�صد  يكن  مل  ح��ال  يف  بعد،  عن 

ال��وق��ت احل��ايل  اأم���را ممكنا يف  ال��ع��اج 

ب�صبب اإجراءات الوقاية من كورونا.

دراسة تكشف أصل الكالب 
وكيف انتشرت حول العالم

ترجمات - �أبوظبي

ك�صفت درا�صة �صخمة يف الواليات املتحدة، اأ�صل الكاب وكيف انت�صرت الكاب حول 

العامل قبل اآالف ال�صنن، من خال حتليل بيانات احلم�ض النووي، وهو ما يقدُم �صورة 

اأو�صح عن تاريخ هذه احليوانات.

اعتمدت على  الدرا�صة  فاإن  “�صاين�ض” العلمية،  املن�صورة يف جملة  الدرا�صة  وبح�صب 

حتليل بيانات احلم�ض النووي لكاب قدمية.

واإىل غاية اخلمي�ض، مل يكن الباحثون قد ن�صروا �صوى ال�صريط الوراثي )اجلينوم( 

الكاب  من  اإ�صافيا  كلبا  ل�صتة كاب فقط، اأما االآن فقد جرى الك�صف عن جينوم 27 

القدمية.

هذه  اإن  را���ض،  دافيد  ه��ارف��ارد،  بجامعة  ال��ن��ووي  احلم�ض  يف  املخت�ض  الباحث  وق��ال 

الدرا�صة مهمة جدا، الأنها در�صت تاريخ الكاب على غرار ر�صد تاريخ الب�صر.

خم�ض  اإىل  انق�صمت  قد  كانت  الكاب  اأن  للدرا�صة،  اجل��دي��دة  اخلا�صات  بن  وم��ن 

�صاالت حول العامل قبل 11 األف �صنة.

15 األف �صنة، اأوردت هذه الدرا�صة  وفيما يقول باحثون اإن تربية الكاب بداأت قبل 

اجلديدة اأن هذه املمار�صة �صاعت قبل 20 األف �صنة.

ويرجح الباحثون اأن تكون الكاب قد ن�صاأت عن نوع منقر�ض من الذئاب، لكن العلم 

مل يتمكن بعد من حتديده هذا الذئب.

 لكن هذا الراأي الذي يعزو الكاب اإىل نوع منقر�ض من الذئاب، ال يحظى باإجماع 

اأكادميي وثمة باحثون ي�صككون يف هذه اخلا�صة.

مع  مقارنة  كبري  ب�صكل  جينيا  خمتلفة  كانت  القدمية  الكاب  اأن  الباحثون  وي��رى 

الكاب احلديثة التي تعي�ض يف عاملنا اليوم.

ووجود  الب�صر  هجرات  بن  تطابقا  الباحثون  يجد  فلم  اجلغرايف،  امل�صتوى  على  اأما 

الكاب، كما مل يتبن ال�صبب الذي جعل بع�ض الكاب تنت�صر على نطاق اأو�صع فيما مل 

تقم بع�ض ال�صاالت بذلك.

وبح�صب الدرا�صة، يبدو اأن اأ�صل الكاب يف اأفريقيا بعود اإىل منطقة ال�صرق االأو�صط، 

وهذه املنطقة بالذات هي اأ�صل ال�صالة املعروفة ب�”با�صنجي«.

اأورا�صيا  يف  قدمية  كاب  ب�صاأن  بحوث  اإج��راء  على  الباحثون  يعكف  ذلك،  غ�صون  يف 

واالأمريكيتن، اإىل جائب درا�صات اأخرى حول الذئاب.

األكل خارج البيت.. كيف يؤثر على انتشار وباء كورونا؟

للمرة األولى.. فيلم مصري يحصد سعفة كان الذهبية

ترجمات - �أبوظبي

االأك�����ل  اأن  ح���دي���ث���ة  درا�����ص����ة  ك�����ص��ف��ت 

خ���ارج ال��ب��ي��ت وارت��ي��اد امل��ط��اع��م ي��وؤدي��ان 

االإ�صابات  ع��دد  يف  ملحوظ  ارت��ف��اع  اإىل 

امل�صتجد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ض  اجل���دي���دة 

اأ���ص��ح��اب  ي��ق��ول  ف��ي��م��ا   ،)19 )ك��وف��ي��د 

املحات اإنهم تكبدوا خ�صائر فادحة.

جامعة  ع��ن  ���ص��ادرة  درا���ص��ة  وك�صفت 

�صجلت  اأن��ه��ا  الربيطانية،  “وارويك” 
بعد  ك��ورون��ا  ح��االت  زي���ادة ملحوظة يف 

ي�صجُع  حكومي  برنامج  بدء  من  اأ�صبوع 

النا�ض على االأكل يف اخلارج.

اأط���ل���ق���ت  امل����ا�����ص����ي،  اأغ�������ص���ط�������ض  ويف 

يدعُم  برناجما  الربيطانية  احلكومة 

اخل���ارج  “ُكل يف  ع��ل��ي��ه  اأط���ل���ق  امل��ط��اع��م 

ت�صديد  امل�صاعدة”، من خال  اأجل  من 

ن�صف الفاتورة عن كل زبون.

وخ�����ص�����ص��ت احل���ك���وم���ة ه����ذا ال��دع��م 

اأي���������ام االث���ن���ن  امل����ط����اع����م يف  ل����زب����ائ����ن 

اإىل  وال���ث���اث���اء واالأرب����ع����اء، يف م�����ص��ع��ى 

اإن����ع����ا�����ض ق����اط����ع امل����ط����اع����م وامل���ق���اه���ي 

واحلانات.

واأورد الباحثون اأن ما يراوح بن 8 

امل�صابن  جمموعات  من  املئة  يف  و17 

الذي  الدعم  ترتبط بربنامج  اجلديدة 

النا�ض  فاأقبل  للمطاعم،  تقدميه  جرى 

ب�صكل اأكرب على االأكل يف اخلارج عو�ض 

البقاء يف البيوت.

اأن  ف��ي��ت��زر،  تييمو  االأك���ادمي���ي  وي���رى 

ه���ذا ال��ربن��ام��ج احل��ك��وم��ي ال���ذي كانت 

ل��ه م��ن��اف��ع اق��ت�����ص��ادي��ة حم����دودة �صاهم 

فريو�ض  من  الثانية  املوجة  ت�صاعد  يف 

كورونا.

زي��ادة  �صهدت  بريطانيا  اأن  واأ���ص��اف 

ب�صكل مل  اجل��دي��دة  ك��ورون��ا  ح���االت  يف 

ال���ع���امل،  يف  اأخ������رى  دول�����ة  اأي  ت�����ص��ه��ده 

نيوز”  “�صكاي  م��وق��ع  ن��ق��ل  م��ا  بح�صب 

الربيطاين.

اجل��اري،  اأكتوبر  من  �صابق  وق��ت  ويف 

بوري�ض  الربيطاين،  الوزراء  رئي�ض  اأقر 

اأن يكون  امل��رج��ح  ب��اأن��ه م��ن  ج��ون�����ص��ون، 

على  والت�صجيع  املطاعم  دع��م  برنامج 

االأك�����ل يف اخل�����ارج م�������ص���وؤوال ع���ن زي���ادة 

امل�صابن بفريو�ض كورونا.

وت��ف��ر���ض ح��ك��وم��ات ع����دة يف ال��ع��امل 

قيودا م�صددة على املطاعم مثل مراعاة 

ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي وت��ق��ل��ي��ل ال��ط��اق��ة 

اال�صتيعابية اإىل حد كبري بن الزبائن.

يقولون  املطاعم  بع�ض  اأ�صحاب  لكن 

اإنهم يتكبدون خ�صائر فادحة من جراء 

االقت�صار على التو�صيل اأو فتح اأبوابهم 

اأم���ام ع��دد حم��دود م��ن ال��زب��ائ��ن، بينما 

اإىل  كثرية  ف��وات��ري  دف��ع  اإىل  ي�صطرون 

جانب اأجور العمال.

ورغ������م ف���ر����ض اإج����������راءات ال��ت��ب��اع��د 

الوقاية  اإن  خ���رباء  ي��ق��ول  االج��ت��م��اع��ي، 

اأم����را �صعبا داخ��ل  ت�����ص��ب��ُح  ك��ورون��ا  م��ن 

امل��ط��اع��م، ن��ظ��را اإىل ا���ص��ط��رار ال��ن��ا���ض 

اأو احت�صاء  خللع الكمامات خال االأكل 

م�����ص��روب��ات��ه��م واالإق�����دام ع��ل��ى ال��ت��دخ��ن 

ونفث اأنفا�صهم يف املكان.

�لقاهرة –�سكاي نيوز

اإجناز جديد حققته ال�صينما امل�صرية، بعدما مت االإعان م�صاء 

بال�صعفة  “�صتا�صر”  الق�صري  ال��روائ��ي  الفيلم  ف��وز  ع��ن  اخلمي�ض 

الذهبية ملهرجان كان ال�صينمائي الدويل.

االإعان  العام مت  اأقيمت هذا  التي  للمهرجان  ال��دورة اخلا�صة 

وجهك” للمخرج  اأن�صى  اأن  اأخ�صى  “�صتا�صر..  فيلم  فوز  عن  فيها 

بعد  ق�صري،  روائ��ي  فيلم  الأف�صل  الذهبية،  بال�صعفة  ع��اء  �صامح 

مناف�صة مع 11 فيلما.

امل�صرية  ال�صينما  فيها  حتقق  التي  االأوىل  امل��رة  هي  ه��ذه  وتعد 

اإجنازا مثل هذا على �صعيد مهرجان كان، خا�صة اأن معظم االأفام 

كانت تف�صل يف الو�صول اإىل القائمة الق�صرية الأفام املهرجان.

ال�صحية  ال��ظ��روف  ب�صبب  ا�صتثنائية  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  وج���اءت 

حيث  امل�صتجد،  كورونا  فريو�ض  جائحة  اإث��ر  العامل،  بها  مير  التي 

قرر املهرجان اإلغاء م�صابقة االأفام الطويلة، وقرر اإقامة م�صابقة 

االأفام الروائية الق�صرية على مدار 3 اأيام.

فيلم “�صتا�صر” الذي ي�صارك يف الدورة الرابعة ملهرجان اجلونة 

الذي  العمل  “اآدم” بطل  ي��دور حول  احل��ايل،  بالوقت  ال�صينمائي 

اأن  يقرر  لكنه  يوما،  ثمانن  بحبيبته الأكر من  انقطعت عاقته 

يخو�ض الطريق ال�صعب من اأجل العودة اإليها مرة اأخرى.

البلجيكي بيير ماركاليني يتوج 
كأفضل طاهي حلويات في العالم

روما- رويرتز

توج بيري ماركاليني، وهو بلجيكي خبري يف �صناعة ال�صوكوالتة، بلقب “اأف�صل 

امل�صتقلن  ال�صحافين  من  جمموعة  منحته  اأن  بعد  العامل”،  يف  حلويات  طاهي 

اللقب.

“جنوم  اأو   World Pastry Stars منظمة  متنحها  اجل��ائ��زة  وت��ل��ك 

من  واخل��رباء  الطهاة  من  نخبة  وت�صّم  اإيطاليا،  ومقّرها  العامل”  يف  احللويات 

وحتى  و�صوي�صرا  فرن�صا  مثل  الفاخرة  وال�صوكوالتة  احللويات  ب�صنع  ت�صتهر  دول 

اليابان ودول اأخرى.

واأ�صبحت ال�صوكوالتة واحللويات واملعجنات التي ي�صنعها ماركاليني، املعروف 

اأكر من مائة يورو.  اإذ تكلف بع�ض علب حلواه  الب�صيط، هدايا ثمينة،  باأ�صلوبه 

واف��ت��ت��ح م��ت��اج��ر يف اأن��ح��اء ال��ع��امل م��ن اأمل��ان��ي��ا وح��ت��ى ال�����ص��ن يف م��ن��اط��ق معروفة 

الراقية. مبتاجرها 

يعترب  اإن��ه  اأي��ام،  قبل  جائزته  ت�صّلم  بعد  “رويرز”،  لوكالة  ماركاليني  وق��ال 

هذا التكرمي تاأكيدا لنجاح “م�صروعه املجنون الذي يهدف اإىل االبتكار والتغيري 

وحتديث عامل احللويات وعامل ال�صوكوالتة«.

النا�ض خال جائحة  ال�صوكوال يف تخفيف معاناة  اأن ت�صاعد  ياأمل  اأنه  واأ�صاف 

كورونا، وا�صتطرد: “منّر باأوقات كئيبة. اأعتقد اأّن اأف�صل ما ميكن اأن تفعله واأنت 

يف املنزل، اأن ينتهي بك املطاف مع... علبة من ال�صوكوالتة«.
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