سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود
لترى الصفحة كاملة

ال�سبت  4ذو اجلحة  1441هـ  -املوافق  25متوز  2020م  -العدد  - 5405ال�سعر  250فل�سا  -ال�سنة احلادية ع�شرة

الصحة 15 :اصابة بفيروس كورونا
واحدة منها محلية

وزير المياه والري :عمليات المراقبة الجوية
عن بعد بالتعاون مع كادبي ستتوسع

االنباط-عمان

االنباط-عمان

�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل � 51إ��ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا
امل�ستج ّد واح ��دة منها حملية ام����س اجل�م�ع��ة ،لريتفع العدد
الإجمايل للإ�صابات �إىل .6411
وا��ش��ار املوجز االع�لام��ي ال�صادر عن رئا�سة ال ��وزراء ووزارة
ال�صحة ان حالة اال�صابة املحلية هي لطبيب يعمل يف م�ست�شفى

احل�سني مبنطقة عني البا�شا ويت ّم حال ّياً اال�ستق�صاء عن �سبب
الإ�صابة؛ وقد ّ
مت اتخاذ الإجراءات الالزمة ملنع انتقال العدوى
وحتديد املخالطني له وفح�صهم ،مبينة ان باقي احلاالت جاءت
لقادمني م��ن اخل��ارج مم��ن يقيمون يف م��واق��ع احلجر ( 8من
ال�سعود ّية ،و 1من الإمارات ،و 2من فل�سطني) و  3حاالت ل�سائقي
�شاحنات اردنيني قادمني عرب حدود العمري.
ولفت �إىل ت�سجيل  5حاالت �شفاء يف م�ست�شفى الأمري حمزة،

�إ��ض��اف��ة �إىل �إج� ��راء  8877فح�صاً خم�ب�ر ّي �اً ،لي�صبح �إج�م��ايل
ع��دد الفحو�صات التي �أج��ري��ت منذ ب��دء اجلائحة وحتى الآن
( )656055فح�صاً.
وجددت ال��وزارة التحذير من �أيّ ممار�سات تخالف إ�ج��راءات
ال�سالمة العامّة والوقاية ،خ�صو�صاً ما يتع ّلق ب�إقامة التج ّمعات
لأكرث من (� )02شخ�صاً.
التفا�صيل �ص «»2

رئيس غرفتي صناعة االردن وعمان يدعو
لتبسيط االجراءات الجمركية في حدود العمري
االنباط-عمان

الجامعة االردنية تبدأ قبول طلبات
البرنامج الدولي للفصل الدراسي االول
االنباط-عمان

�أعلنت دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة
الأردن �ي��ة ع��ن فتح ب��اب القبول يف الربنامج
ال ��دويل (للطلبة غ�ير االردن �ي�ي�ن) للف�صل
الدرا�سي الأول  0202/1202اعتباراً من �صباح
يوم الأحد املقبل.
وقالت اجلامعة يف بيان لها ام�س اجلمعة،
�أن القبول �سيكون مبا�شراً يف جميع تخ�ص�صات
اجلامعة ،خالل �ساعات ال��دوام الر�سمي من
ال�ساعة التا�سعة �صباحاً لغاية الثانية ظهراً،
يف مبنى وح��دة ال�ق�ب��ول والت�سجيل� /شعبة
قبول الربنامج ال��دويل مع م��راع��اة �شروط

�أث ��ار الإع �ل�ان ع��ن �إ��ص��اب��ة �أول �أ��س�ير ْي��ن
ف�ل���س�ط�ي�ن� َي�ين يف ال �� �س �ج��ون الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة،
ب �ك��ورون��ا ،خم ��اوف ل ��دى ه �ي �ئ��ات حقوقية
معنية ب���ش��ؤون الأ� �س��رى ،م��ن خطر تف�شي
الفريو�س داخل ال�سجون ،يف ظل عدم التزام
�إ�سرائيل ،كما تقول الهيئات ،بـ الإج��راءات

افتتاح النادي الصحي بمدينة الحسين

الوقائية ملكافحة ّ
تف�شي الفريو�س
وي �ع��اين الأ� �س ��رى الفل�سطينيون داخ��ل
ال�سجون الإ�سرائيلية ،من ظ��روف اعتقال
��ص�ع�ب��ة وم�ت�ردي��ة ل�ل�غ��اي��ة  ،يف ظ��ل ان �ع��دام
البيئة ال�صحية داخل الغرف واكتظاظها
ه ��ذه ال� �ظ ��روف� ،إىل ج��ان��ب االن�ت�ه��اك��ات
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة امل��رت�ك�ب��ة ب�ح��ق الأ� �س��رى منذ
ب��داي��ة ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ،ك�سحب ن�ح��و 041

التفا�صيل �ص «»7

��ص�ن�ف��ا م ��ن امل � ��واد امل ُ �ب��اع��ة داخ� ��ل مق�صف
ال���س�ج��ن ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا م�ن� ّ�ظ�ف��ات وم�ع�ق�م��ات،
و�صوال �إىل عدم اتخاذ �أي �إجراءات وقائية،
�ساهمت يف و�صول الفريو�س للأ�سرى ،كما
ق��ال��ت هيئة � �ش ��ؤون الأ� �س��رى وامل �ح��رري��ن ،
التابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية.
التفا�صيل �ص «»6

الشيشاني  :ترفض العودة لالشغال
كمستشارة
االنباط -عمان

ال�سالمة العامة.
و�أو� � �ض� ��ح ال� �ب� �ي ��ان� ،أن � ��ه ب� ��إم� �ك ��ان ال�ط�ل�ب��ة
املتواجدين خارج اململكة والراغبني بالتقدم
بطلبات للقبول ،التن�سيق مع �سفارات بالدهم،
�أو �إر�سال الوثائق املطلوبة مبلف واحد �صيغة
( )fdpعلى الربيد االلكرتوين التايل :
intstu@ju.edu.jo.
ودع� ��ت اجل��ام �ع��ة ال�ط�ل�ب��ة اىل ا��ص�ط�ح��اب
االوراق الثبوتية التالية�� :ص��ورة ع��ن ج��واز
ال�سفر ،ك�شف الثانوية الأ�صلي م�صدق ح�سب
الأ�صول.
التفا�صيل �ص «»2

التفا�صيل �ص «»2

«كورونا» في السجن ..ضيف ثقيل
على األسرى الفلسطينيين
االنباط-وكاالت

دعا رئي�س غرفتي �صناعة الأردن وعمان املهند�س فتحي اجلغبري جميع
اجلهات ذات العالقة العاملة على ح��دود العمري لتب�سيط الإج ��راءات
واحلفاظ على حركة ان�سياب ال�صادرات.
واكد املهند�س اجلغبري بت�صريح �صحايف ام�س اجلمعة ،ان على اجلميع
التكاتف لدعم ال�صناعة الوطن ّية تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل
الثاين ،الفتا اىل وجود العديد من ال�شكاوى تلقتها غرف ال�صناعة.
التفا�صيل �ص «»2

اكد وزير املياه والري املهند�س رائد ابو
ال�سعود ان ال��وزارة وبالتن�سيق مع مركز
امللك عبداهلل الثاين للت�صميم والتطوير
“كادبي” �ستكثف من عمليات املراقبة
اجلوية من بعد.
و�أ� �ض��اف خ�ل�ال ج��ول��ة ل��ه على مواقع
االع � � �ت � ��داءات يف امل �ن �ط �ق��ة امل �م �ت ��دة من
القطرانة وحتى حمطة ال�ضخ الرئي�سية
ب��ال�ق��رب م��ن امل� ��دورة ام����س اجل�م�ع��ة ،ان
الوزارة �ضبطت اعتداءين خالل اليومني
امل��ا� �ض �ي�ي�ن ،م � ��ؤك ��دا ان االع � �ت� ��داء على
منظومة م�ي��اه الدي�سي اال�سرتاتيجية
ال �ت��ي ت� ��ؤم ��ن ن �ح��و  05ب��امل �ئ��ة م ��ن م�ي��اه
ال�شرب ملناطق اململكة ل��ن ي�سمح ب��ه بي
��ش�ك��ل م��ن الأ� �ش �ك ��ال .وب�ي�ن ان عمليات
ا�صالح االعتداءات تكبد ال��وزارة �أعباء ال
تطاق عو�ضا عن االختالالت يف التزويد
املائي والنق�ص الذي تتعر�ض له مناطق
وا�سعة ب�سبب توقيف ال�ضخ ولو للحظات

ق�صرية .واطلع ابو ال�سعود على اجلهود
ال�ك�ب�يرة وعمليات امل��راق�ب��ة اجل��وي��ة عن
بعد بالتن�سيق والتعاون مع مركز كادبي،
وال �ت��ي اح��دث��ت ف��رق��ا ك�ب�يرا خ�ل�ال وقت
ق�صري ،م�شددا على ان ال��وزارة �ستتو�سع
يف �ضبط االع �ت��داءات بوا�سطة املراقبة
ع��ن بعد بالتن�سيق وال�ت�ع��اون م��ع كادبي
كون االعتداءات ت�شكل خطرا كبريا على
م�صادر املياه التي ت�شهد ا�ستنزافا متزايدا
ما يهدد دميومتها ونوعيتها.
ولفت اىل ان االع �ت��داءات تعد انتهاكا
�صارخا مل�ستقبل االردن امل��ائ��ي ،واع�ت��داء
على حقوق املواطنني املائية ،والتي �أدت
للإخالل بربامج التوزيع وع��دم و�صول
املياه للمواطنني يف مناطق وا�سعة ،داعيا
اىل ت�ع��اون وت�ك��ات��ف جميع امل��واط�ن�ين يف
ال�ت���ص��دي مل�ث��ل ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ليت�سنى
للوزارة القيام بواجباتها وتقدمي خدمتها
للمواطنني كافة ب�أف�ضل الطرق.

 رف�ضت املهند�سة ه��دى ال�شي�شاينق� � ��رار اع ��ادت� �ه ��ا اىل ع �م �ل �ه��ا يف وزارة
الأ��ش�غ��ال العامة والإ��س�ك��ان ،اال يف حال
ا�ستعادت م�سماها الوظيفي ال�سابق.
و�أب� �ل� �غ ��ت ه� ��دى ال �� �ش �ي �� �ش��اين رئ��ا� �س��ة
ال� � ��وزراء ،ب��رف���ض�ه��ا ق ��رار �إع��ادت �ه��ا �إىل
ع �م �ل �ه��ا يف وزارة الأ� � �ش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
والإ� �س �ك��ان وذل ��ك ب�ع��د ت�غ�ي�ير م�سماها
الوظيفي.
وق��ال��ت ال�شي�شاين ام����س اجل�م�ع��ة� ،إن

“رف�ضها للقرار جاء ب�سبب اعرتا�ضها
ع� �ل ��ى ت �غ �ي�ي�ر م �� �س �م��اه��ا ال ��وظ� �ي� �ف ��ي ل�ـ
(م�ست�شار فني فئة عليا)” ،بعد �أن كان
�آخ ��ر م�ن���ص��ب ��ش�غ�ل�ت��ه ه��و م��دي��ر دائ ��رة
العطاءات احلكومية يف وزارة الأ�شغال،
وفق ما نقلت يومية الغد.
وك� ��ان رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ع �م��ر ال � ��رزاز،
ق ��رر الأرب� �ع ��اء امل��ا� �ض��ي� ،إع� ��ادة امل��وظ�ف��ة
ه��دى ال�شي�شاين� ،إىل العمل بعد �إنهاء
خ��دم��ات �ه��ا ق �ب��ل � � 3س �ن��وات ع �ل��ى خلفية
خالفات ن�شبت بينها وبني وزير �أ�شغال
�أ�سبق.

كتلة هوائية حارة تعبر المملكة االسبوع القادم

إسرائيل تستولي على «حوض المعمودية» من بيت لحم
االنباط-وكاالت

االنباط -عمان

ق��ال��ت دائ� ��رة االر� �ص��اد اجل��وي��ة ان اململكة
�ستت�أثر غدا االحد بكتلة هوائية حارة ت�ؤدي
�إىل ارتفاع ملمو�س على احلرارة ،حيث يتوقع
�أن ت�سجل درجات احلرارة �أعلى من معدالتها
االع�ت�ي��ادي��ة ب�ح��وايل ( )7-6درج ��ات مئوية،
وت���س��ود �أج� ��واء ح ��ارة يف امل��رت�ف�ع��ات اجلبلية
وال�سهول ،وحارة جداً يف باقي مناطق اململكة،

مع ظهورالغيوم املتو�سطة والعالية خا�صة يف
جنوب و�شرق اململكة ،الرياح �شرقية معتدلة
ال���س��رع��ة ت�ت�ح��ول ب�ع��د ال�ظ�ه��ر �إىل �شمالية
غربية .
وحت��ذر دائ��رة الأر� �ص��اد اجلوية من خطر
التعر�ض املبا�شر لأ�شعة ال�شم�س خالل �ساعات
ال � ��ذروة يف م�ن��اط��ق الأغ� � ��وار وال �ب �ح��ر امل�ي��ت
والعقبة.

حتت جنح الظالم ،ا�ستولت �سلطات االحتالل
الإ�سرائيلي على حو�ض املعمودية الأث��ري من
ب�ل��دة ت�ق��وع ��ش��رق بيت حل��م ،يف خ�ط��وة و�صفها
الفل�سطينيون بال�سرقة ،وزعمت �إ�سرائيل �أنها
ا�سرتداد للقطعة الأثرية التي تعود �إىل القرن
اخلام�س امليالدي
وح��و���ض امل �ع �م��ودي��ة ك ��ان ي���س�ت�خ��دم لتعميد
امل�سيحيني ،ويعود �إىل العهد البيزنطي ويبلغ
وزن��ه �سبعة �أط �ن��ان ،وق�ط��ره نحو م�تر ون�صف
امل�تر ،وه��و ثما ّ
ين ال�شكل ،مقطوع من احلجر
الكل�سي ورديّ ال�ل��ون ،وعليه زخ��ارف م��ن �أرب��ع
ّ
جهات متقابلة متثل �صلباناً و�أكلي ً
ال وزنبقة
وكان احلو�ض جزءاً من املوقع الأثري “خربة
تقوع” ،ال��ذي ي�ضم بقايا كني�سة قدمية قبل

�أن ي�سرق احلو�ض مهربو الآثار عام  .0002لكنه
�أُ�سرتد بعد عامني ،وو�ضع يف عهدة بلدية تقوع،
لكن يف منزل �أحد موظفيها
وم�ن��ذ � 02سنة ُو��ض��ع “حو�ض املعمودية” يف
�ساحة منزل امل�س�ؤول يف بلدية تقوع تي�سري �أبو
مفرح قرب مبنى البلدية ،ومنحته وزارة ال�سياحة
والآثار الفل�سطينية رقماً وطنياً يف �سجالتها
وق ��ال �أب ��و م�ف��رح لـ”اندبندنت عربية”� ،إن
“وزارة ال�سياحة وبلدية تقوع اتفقتا قبل 02
�سنة على االحتفاظ بحو�ض املعمودية يف �ساحة
منزله حلمايته من ال�سرقة مرة �أخ��رى ،وذلك
متهيداً لو�ضعه يف متحف خا�ص ببلدة تقوع بعد
�إقامته ويكون احلو�ض نواة هذا املتحف”.

التفا�صيل �ص «»6

املحلي
ال�سبت
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2020/07/25

الصحة 15 :اصابة بفيروس كورونا واحدة منها محلية

االنباط-عمان

�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل � 15إ�صابة بفريو�س

كورونا امل�ستج ّد واح��دة منها حملية ام�س اجلمعة،
لريتفع العدد الإجمايل للإ�صابات �إىل .1146
وا�شار املوجز االعالمي ال�صادر عن رئا�سة الوزراء

ووزارة ال�صحة ان حالة اال�صابة املحلية هي لطبيب
يعمل يف م�ست�شفى احل���س�ين مبنطقة ع�ين البا�شا
وي�ت� ّم ح��ال� ّي�اً اال�ستق�صاء ع��ن �سبب الإ� �ص��اب��ة؛ وق��د
ّ
مت ات�خ��اذ الإج� ��راءات ال�لازم��ة ملنع ان�ت�ق��ال ال�ع��دوى
وحت��دي��د املخالطني ل��ه وفح�صهم ،مبينة ان باقي
احلاالت جاءت لقادمني من اخلارج ممن يقيمون يف
مواقع احلجر ( 8من ال�سعود ّية ،و 1من الإمارات ،و2
من فل�سطني) و  3حاالت ل�سائقي �شاحنات اردنيني
قادمني عرب حدود العمري.
ول�ف��ت �إىل ت�سجيل  5ح��االت ��ش�ف��اء يف م�ست�شفى
الأم �ي��ر ح �م��زة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �إج � ��راء  7788ف�ح���ص�اً
خم�ب�ر ّي �اً ،لي�صبح �إج �م��ايل ع��دد ال�ف�ح��و��ص��ات التي
�أج��ري��ت م�ن��ذ ب��دء اجل��ائ�ح��ة وح�ت��ى الآن ()550656
فح�صاً .
وجددت الوزارة التحذير من � ّأي ممار�سات تخالف
�ام��ة وال��وق��اي��ة ،خ�صو�صاً ما
�إج ��راءات ال�سالمة ال�ع� ّ
يتعلّق ب�إقامة التج ّمعات لأك�ثر م��ن (� )20شخ�صاً،
وذل��ك يف ��ض��وء ت��زاي��د ع��دد ح��االت الإ� �ص��اب��ة ع��امل� ّي�اً،
وع� ��ودة ت�ف����شّ ��ي ال ��وب ��اء يف ال �ع��دي��د م��ن دول ال �ع��امل
واملنطقة؛ داعية اجلميع �إىل �ضرورة االلتزام بارتداء
ال�ك� ّم��ام��ات ،والتباعد اجل���س��دي ،وا ّت �ب��اع جميع �سبل
الوقاية ،وا�ستخدام تطبيقي “�أمان” ،و “�صحتك”.

رئيس غرفتي صناعة االردن وعمان يدعو لتبسيط االجراءات الجمركية في حدود العمري
االنباط-عمان

دع ��ا رئ �ي ����س غ��رف �ت��ي � �ص �ن��اع��ة الأردن
وع�م��ان املهند�س فتحي اجلغبري جميع
اجلهات ذات العالقة العاملة على حدود
العمري لتب�سيط الإج� ��راءات واحل�ف��اظ

على حركة ان�سياب ال�صادرات.
واك � ��د امل �ه �ن��د���س اجل �غ �ب�ي�ر ب�ت���ص��ري��ح
�صحايف ام����س اجل�م�ع��ة ،ان على اجلميع
التكاتف لدعم ال�صناعة الوطن ّية تنفيذا
لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين،
الف �ت��ا اىل وج ��ود ال�ع��دي��د م��ن ال���ش�ك��اوى

تلقتها غرف ال�صناعة حول وجود بع�ض
الإج � ��راءات ع�ل��ى احل ��دود تلحق ال�ضرر
باملنتج الأردين امل�صدر للخارج.
و� �ش��دد ع �ل��ى �أه �م �ي��ة دع ��م ال �� �ص��ادرات
الوطن ّية يف ظل جائحة كورونا ،معتربا
ان ال�صادرات ال�صناعية ركيزة �أ�سا�سية يف

التنمية االقت�صادية وت�ستحوذ على ن�سبة
مرتفعة من اجمايل ال�صادرات ،مو�ضحا
ان غ��رف��ة ��ص�ن��اع��ة الأردن ت��وا��ص�ل��ت مع
العديد من اجلهات ذات العالقة العاملة
على ح��دود العمري لتب�سيط الإج��راءات
ودعم حركة تدفق ال�سلع للخارج.

الجامعة االردنية تبدأ قبول طلبات البرنامج الدولي للفصل الدراسي االول
االنباط-عمان

�أع �ل �ن��ت دائ� ��رة ال �ق �ب��ول وال�ت���س�ج�ي��ل يف
اجلامعة الأردنية عن فتح باب القبول يف
الربنامج الدويل (للطلبة غري االردنيني)
ل�ل�ف���ص��ل ال ��درا� �س ��ي الأول 2020/2021
اعتباراً من �صباح يوم الأحد املقبل.
وق ��ال ��ت اجل��ام �ع��ة يف ب �ي��ان ل �ه��ا ام����س
اجل�م�ع��ة� ،أن ال�ق�ب��ول �سيكون م�ب��ا��ش��راً يف

جميع تخ�ص�صات اجلامعة ،خالل �ساعات
ال � ��دوام ال��ر� �س �م��ي م��ن ال �� �س��اع��ة ال�ت��ا��س�ع��ة
�صباحاً لغاية الثانية ظهراً ،يف مبنى وحدة
القبول والت�سجيل� /شعبة قبول الربنامج
ال � ��دويل م ��ع م ��راع ��اة �� �ش ��روط ال���س�لام��ة
العامة.
و�أو� �ض ��ح ال �ب �ي��ان� ،أن ��ه ب ��إم �ك��ان الطلبة
امل �ت��واج��دي��ن خ � ��ارج امل �م �ل �ك��ة وال��راغ �ب�ي�ن
ب��ال�ت�ق��دم بطلبات ل�ل�ق�ب��ول ،التن�سيق مع

� �س �ف ��ارات ب�ل�اده ��م� ،أو �إر� � �س� ��ال ال��وث��ائ��ق
املطلوبة مبلف واحد �صيغة ( )pdfعلى
الربيد االلكرتوين التايل
.intstu@ju.edu.jo :
ودع��ت اجلامعة الطلبة اىل ا�صطحاب
االوراق الثبوتية التالية� :صورة عن جواز
ال�سفر ،ك�شف الثانوية الأ��ص�ل��ي م�صدق
ح�سب الأ��ص��ول ،ومعادلة �شهادة الثانوية
من وزارة الرتبية والتعليم الأردن �ي��ة ،او

من اجلهة املخت�صة يف البلد التي ح�صل
م �ن �ه��ا ع �ل��ى ال �� �ش �ه��ادة� ،إذا ك��ان��ت � �ش �ه��ادة
الثانوية اجنبية (غ�ير اردن �ي��ة) ،و�صورة
م���ص��دق��ة ع��ن ال �ب �ط��اق��ة الأم �ن �ي��ة حلملة
اجلن�سية ال�سورية ،وك�ت��اب (ت�أييد ا�سم)
للطالب الذي لديه اختالف يف اال�سم بني
ال�شهادة وجواز ال�سفر ،وعدم ممانعة من
امللحقية الثقافية للدول التي يتطلب فيها
القبول موافقتهم.

وزير المياه والري :عمليات المراقبة الجوية عن بعد بالتعاون مع كادبي ستتوسع
االنباط-عمان

اكد وزير املياه والري املهند�س رائد ابو
ال�سعود ان ال ��وزارة وبالتن�سيق م��ع مركز
امللك عبداهلل الثاين للت�صميم والتطوير
“كادبي” �ستكثف م��ن عمليات املراقبة
اجلوية من بعد.
و�أ�� �ض ��اف خ�ل�ال ج��ول��ة ل��ه ع�ل��ى م��واق��ع
االعتداءات يف املنطقة املمتدة من القطرانة
وحتى حمطة ال�ضخ الرئي�سية بالقرب من
امل��دورة ام�س اجلمعة ،ان ال��وزارة �ضبطت
اعتداءين خالل اليومني املا�ضيني ،م�ؤكدا
ان االع �ت��داء على منظومة مياه الدي�سي
اال�سرتاتيجية التي ت��ؤم��ن نحو  50باملئة
من مياه ال�شرب ملناطق اململكة لن ي�سمح
به بي �شكل من الأ�شكال .وبني ان عمليات
ا�صالح االع�ت��داءات تكبد ال��وزارة �أع�ب��اء ال
تطاق عو�ضا ع��ن االخ �ت�لاالت يف التزويد
امل��ائ��ي والنق�ص ال��ذي تتعر�ض ل��ه مناطق
وا�سعة ب�سبب توقيف ال�ضخ ولو للحظات

ق�صرية .واط�ل��ع اب��و ال�سعود على اجلهود
ال �ك �ب�يرة وع �م �ل �ي��ات امل��راق �ب��ة اجل��وي��ة عن
بعد بالتن�سيق والتعاون مع مركز كادبي،
وال �ت��ي اح��دث��ت ف��رق��ا ك �ب�يرا خ�ل�ال وق��ت
ق�صري ،م�شددا على ان ال ��وزارة �ستتو�سع
يف �ضبط االعتداءات بوا�سطة املراقبة عن
ب�ع��د بالتن�سيق وال �ت �ع��اون م��ع ك��ادب��ي ك��ون
االعتداءات ت�شكل خطرا كبريا على م�صادر
املياه التي ت�شهد ا�ستنزافا متزايدا ما يهدد
دميومتها ونوعيتها.
ول�ف��ت اىل ان االع �ت��داءات تعد انتهاكا
��ص��ارخ��ا مل�ستقبل االردن امل��ائ��ي ،واع �ت��داء
على ح�ق��وق امل��واط�ن�ين امل��ائ�ي��ة ،وال�ت��ي �أدت
ل�ل�إخ�لال ب�برام��ج ال�ت��وزي��ع وع��دم و�صول
املياه للمواطنني يف مناطق وا�سعة ،داعيا
اىل ت �ع��اون وت �ك��ات��ف ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين يف
ال �ت �� �ص��دي مل �ث��ل ه� ��ذه ال �ظ ��اه ��رة ليت�سنى
للوزارة القيام بواجباتها وتقدمي خدمتها
للمواطنني كافة ب�أف�ضل الطرق.
واوع ��ز اب��و ال���س�ع��ود خ�ل�ال ل�ق��اء جمعه

ب��امل�ع�ن�ي�ين وال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى تنفيذ اع�م��ال
ت��و��س�ع��ة حم�ط��ة ت�ن�ق�ي��ة ال�ع�ق�ب��ة اجل��دي��دة
بح�ضور م��دي��ر ع��ام ��ش��رك��ة م�ي��اه العقبة،
ب���ض��رورة ا�ستكمال ك��اف��ة االع �م��ال الفنية
والهند�سية قبل حلول نهاية العام احلايل.
واو� �ض��ح ان ال� ��وزارة وم��ن خ�لال �شركة
م�ي��اه العقبة تعمل على حت�سني م�ستوى
خ��دم��ات ال���ص��رف ال�صحي مل��دي�ن��ة العقبة
للتما�شي م��ع املتطلبات البيئة وال�صحية
للمدينة وتواكب النمو والطلب على تلك
اخلدمات وتنفيذا للخطة الإ�سرتاتيجية
ل�ل��وزارة با�ستغالل جميع امل�صادر البديلة
لرفد املوازنة املائية.
وب�ي�ن م��دي��ر ع ��ام � �ش��رك��ة م �ي��اه العقبة
املهند�س خالد العبيدين انه بو�شر مب�شروع
تو�سعة وتطوير حمطة تنقية �شمال العقبة
وال��ذي يتكون من حمطة ا�ضافية لتنقية
م �ي��اه ال �� �ص��رف ال���ص�ح��ي ب �ق ��درة  28ال��ف
مرت مكعب يوميا والتي من امل�ؤمل البدء
بت�شغيلها مع نهاية العام احل��ايل ،واع��ادة

ت�أهيل و�صيانة املحطة امليكانيكية العاملة
ح��ال�ي��ا ب �ق��درة  12ال��ف م�تر مكعب يوميا
لتعمل اىل جانب املحطة اجلديدة النتاج
مياه معاجلة على درجة عالية من النوعية
واجل��وده لت�أمني احتياجات الري للمدينة
وامل�شاريع ال�سياحية واال�ستثمارية ودعم
احتياجات القطاع ال�صناعي.
واو� � �ض ��ح ان امل ��دي ��ري ��ة ب� � ��د�أت ب �ت ��أه �ي��ل
ب��رك امل�ع��اجل��ة ال�ق��دمي��ه لت�صبح خ��زان��ات
ا�سرتاتيجية تعمل يف ح��االت ال�ط��وارئ يف
ت�خ��زي��ن امل �ي��اه امل�ع��اجل��ة ال�ف��ائ���ض��ة ،الع��ادة
ا�ستخدامها جم��ددا حيث يتوقع االنتهاء
م��ن اع �م��ال ال���ص�ي��ان��ة وال�ت��أه�ي��ل يف الثلث
االول من العام املقبل ،و�ستتمكن املحطة
م ��ن ان� �ت ��اج ال� �ط ��اق ��ة ال�ل��ازم� ��ة ل�ع�م�ل�ي��ات
الت�شغيل م��ن خ�لال ا�ستغالل غ��از امليثان
ال �ن��اجت م��ن ع�م�ل�ي��ات امل �ع��اجل��ة ب��اال��ض��اف��ة
اىل ا��س�ت�غ�لال ال �ط��اق��ة ال�شم�سية ليكون
ه��ذا ا�ضافة اىل القيمة البيئة للم�شروع
وا�سهامه يف ا�ستدامة االعمال.

دورة تدريبية لتطوير مهارات فن الخط العربي بالمفرق
االنباط-املفرق

بد�أت يوم ام�س اخلمي�س دورة تدريبية
ح ��ول اخل ��ط ال �ع��رب��ي ن �ف��ذت �ه��ا م��دي��ري��ة
ثقافة امل�ف��رق ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمعية اهل
الهمة اخل�يري��ة /من�شية ال�سلطة وذل��ك
�ضمن �أن�شطة املديرية للعام .2020
وق� ��ال م��دي��ر م��دي��ري��ة ث �ق��اف��ة امل �ف��رق
ف �ي �� �ص��ل ال �� �س��رح��ان  ،ان ال � � ��دورة ال �ت��ي
ت���س�ت�م��ر ي��وم�ي�ن مب �� �ش��ارك��ة اخل �ط��اط�ين
��ش�ه��اب امل���س��اع�ي��د وع �م��ر اجل� ��راح ،تهدف
اىل ال �ت �ع ��رف ب � ��أمن� ��اط اخل� ��ط ال �ع��رب��ي
و�أدواته وقواعد اخلط الأ�سا�سية وتطوير
مهارات امل�شاركني وتعزيز املخزون اللغوي
وتنمية ال��ذوق الفني لديهم ،م�شريا اىل
�أن ال��دورة ت�شتمل على حم��اور للتعريف
بفن اخل��ط ال�ع��رب��ي واخل �ط��وط العربية
واتقان ا�ستخدام ادواتها وكتاب احلروف
منف�صلة ومت�صلة والكتابة بالقلم العادي
وق �ل ��م اخل� ��ط وال� �ت ��دري ��ب ال �ع �م �ل��ي ع�ل��ى
الكتابة.
وا�شار مدير اجلمعية حممد اخلري�شة

اىل ا� �س �ت �م��راري��ة ه ��ذه ال � ��دورات لت�شمل
اك�ب�ر ع��دد م��ن �أب �ن��اء املنطقة لإك�سابهم

ال �ع��دي��د م ��ن امل� �ه ��ارات وم �ن �ه��ا ال�ترت�ي��ب
والتنظيم ودق��ة املالحظة وك�ثرة امل��ران،

والتدريب بالتزامن مع توفر ناد للقراءة
يف اجلمعية.

اخت الرجال ،الشيخة
حجية العيسى الغزاوي
د .عصام الغزاوي
احزنني ر�ؤي��ة بع�ض غريبات ال�شكل ا�شباه الن�ساء يت�صدرن التظاهرة الن�سوية ام�س
االول وتذكرت عمتي �شقيقة جدي ال�شيخة �أم ح�سيب رحمهما اهلل ،هي من مواليد العقد
االول من القرن املا�ضي يف �إرب��د ،ن�شمية من ن�شميات ه��ذا الوطن ،متيزت عن غريها من
ن�ساء ذاك الزمان ،كانت �أنقى و�أجمل ذاكرة وطن ،منها كنت تعرف كل �شئ عن تاريخ �شمال
الأردن ورجاالته من الرعيل الأول ،عن الرجال الذين كان القتال والبذار هو �سبيلهم الوحيد
للعي�ش ،منها كنت تعرف كيف ُكن نِ�سَ اء �إربد وقراها ي�شحذن همم الرجال للأ�شياء الكبرية،
خ�صو�صا عندما يتعلق الأمر بالكرامة ومواقف الرجولة ،من بني يديها �أب�صر النور معظم
رجاالت �إربد العظام ون�سائها اجلليالت ،كانت رائحة هيل قهوتها عنوان املكان وبطاقة دعوة
لكل �ضيف مير باجلوار ،وم�ضافتها كانت ا�سرتاحة ركب القادمون من الأغ��وار ال�شمالية
وقرى غرب �إربد ،كانت عبارة “وين املعزبني” هي كلمة املرور لدخول امل�ضافة وتناول ق�سط
من الراحة و�شرب القهوة وم�شاركة اهل البيت طعام االفطار او الغذاء ،كلمتها كانت هي
العليا ور�أيها هو ال�سديد وعندما تتكلم ين�صت اجلميع ،مل تخرج ام ح�سيب يوما للتظاهر
او االعت�صام للمطالبة بحقوق املر�أة او للم�ساواة بني اجلن�سني ،النها هي التي كانت ت�صنع
حقوقها بفعل الفطرة التي تربت عليها وادراكها حلقوقها التى �إ�ستمدتها من طبيعتها ذاتها
وانوثتها وجزيل عطائها ال�سرتها ولي�س من نظم وت�شريعات �صنعها الب�شر ،مل ت�ست�سلم
ومل ت�ستجدي بعد وفاة زوجها وهي يف ريعان ال�شباب ،بل واجهت �صعاب احلياة بثقة ويقني
و�سطرت ملحمة ان�سانية ت�ؤكد �أن امل��ر�أة هي الأ�صلب يف املحن والأ�شد يف مواجهة الأزم��ات،
�ضحت وكافحت ومتردت على الظروف ،واثبتت قدرتها على تخطي التحديات والتعامل مع
ال�صعاب لتقدم �أبناء يفخر بهم اجلميع ،والو�صول بهم اىل الغاية النهائيه فى احلياة وهي ان
يكون االن�سان حرا �سعيدا  ..لقد طوى رحيلها رحمها اهلل قبل ثالثة عقود ون�صف �صفحة
جيلٍ كامل من املكافحني االوائ��ل الذين �صنعوا ملدينة �إرب��د ما�ضيها اجلميل وم�ستقبلها
امل�شرق� ،أُو�صدت بعدها االبواب وما عادت رائحة الهيل تعبق باملكان ،ومل تعد ُت�سمع �ضحكات
ال�ساهرين يف حو�شها يف م�ساء�آت ال�صيف اجلميلة  ..رحمك اهلل يا ام ح�سيب ورح��م �أبائنا
وامهاتنا املكافحني الذين �صنعوا وتركوا لنا �إرثاً وتاريخاً نفتخر به ،فلمثلكم ُترفع القبعات .

اصابة طبيب بالكورونا في مستشفى
االمير حسين بلواء عين الباشا
االنباط-عمان

ق��ال م���س��ؤول م�ل��ف ك��ورون��ا يف وزارة
ال���ص�ح��ة ال��دك �ت��ور ع��دن��ان ا� �س �ح��اق ان��ه
مت اغ �ل�اق ق���س��م اال� �س �ع��اف وال �ط ��وارئ
مب�ست�شفى االم�ي�ر ح���س�ين ب �ل��واء عني
البا�شا لغايات التعقيم والتطهري بعد
ثبوت ا�صابة اح��د االط�ب��اء العاملني يف
ق�سم اال��س�ع��اف وال �ط��وارئ بامل�ست�شفى
وحت� ��وي� ��ل امل ��راج� �ع�ي�ن اىل م���س�ت���ش�ف��ى

احل�سني مبدينة ال�سلط.
وا� �ض ��اف ام ����س اجل �م �ع��ة ،ان احل��ال��ة
اكت�شفت من خ�لال العينات الع�شوائية
ال�ت��ي اخ��ذت�ه��ا ف��رق اال�ستق�صاء ب��وازرة
ال�صحة ،مبينا ان��ه مت ات�خ��اذ �إج ��راءات
احل �ج��ر ع �ل��ى امل �ب �ن��ى ال � ��ذي ي���س�ك��ن به
الطبيب والواقع بالعا�صمة عمان و�سيتم
التو�سع بجمع العينات بلواء عني البا�شا
ك�إجراء وقائي للت�أكد من احلاالت التي
خالطت الطبيب امل�صاب.

اختتام اعمال دورة بمجال حماية
االشخاص ذوي اإلعاقة بالعقبة
االنباط  -العقبة
اختتمت مبدينة العقبة ام����س اجلمعة،
اع �م��ال ال� ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة االوىل يف اقليم
اجلنوب العقبة حول تطوير قدرات املنظمات
واجل �م �ع �ي��ات ال �ت��ي ت�ع�م��ل م��ع ذوي االع��اق��ة
بتنظيم حبق للتدريب على حقوق االن�سان.
وي ��أت��ي تنظيم ال � ��دورة يف اط ��ار م�شروع
بناء قدرات املنظمات واجلمعيات التي تعمل
م��ع ذوي االع��اق��ة ((Together We
 ))Canاملمول من ال�سفارة اال�سرتالية/
�ضمن برنامج الدعم املبا�شر التابع للحكومة
.
وتدرب امل�شاركون يف الدورة على جمموعة
من امل�ه��ارات االداري��ة الداعمة لدمج برامج
االع� ��اق� ��ة م ��ؤ� �س �� �س �ي��ا يف ب ��رام ��ج امل �ن �ظ �م��ات
واجلمعيات بطريقة تعتمد على التخطيط
اال�سرتاتيجي وجذب التمويل الداعم.

وبني مدير وحدة حقوق االن�سان يف رئا�سة
الوزراء الدكتور خليل العبداالت دور الدولة
االردن�ي��ة واهتمامها مبلف الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة وحمايتهم.
وا� �ش��ارت مم�ث��ل املجل�س االع �ل��ى ل���ش��ؤون
املعوقني مديرة اقليم اجلنوب الدكتوره منار
م��دان��ات اىل دور املجل�س يف ر�سم ال�سيا�سات
املتعلقة ب��ذوي االعاقة وتفعيل القانون رقم
 20ل�سنة  2017حلقوق املعوقني.
وق ��ال ��ت رئ �ي �� �س��ة ح �ب��ق ال ��دك� �ت ��ورة عبري
ال�برمي ،ان فعاليات ال��دورة ت�ضمنت حماور
حقوقية متنوعة ت��ؤدي ايل متكني العاملني
م��ع ذوي االع��اق��ة م��ن النموذج احلقوقي يف
التعامل مع ذوي االعاقة ،م�شرية اىل انه مت
التدريب على مفاهيم ومبادئ حقوق االن�سان
واالتفاقيات اال�سا�سية املتعلقة بذلك ،كذلك
االتفاقية الدولية حلقوق اال�شخا�ص ذوي
االعاقة.

جراحة معقدة لدماغ طفل بمستشفى
الملك المؤسس
االنباط-عمان
�أج ��رى ف��ري��ق ط�ب��ي ب��رئ��ا��س��ة ا�ست�شاري
جراحة الدماغ والأع�صاب الدكتور �سلطان
ج ��رار مب�ست�شفى امل �ل��ك امل��ؤ��س����س ع�ب��داهلل
اجل��ام�ع��ي ،عملية ج��راح�ي��ة معقدة ون��ادرة
لطفل يبلغ من العمر � 10سنوات ال�ستئ�صال
كي�س كلبي من دماغه.
وكان الطفل يعاين من �صداع متوا�صل
م��ع ت�ق�ل����ص ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ترك �ي��ز نتيجة
ال�ضغط ال�شديد على الدماغ وعدم التوازن
يف امل�شي و�ضعف عام يف اجل�سم.
و�أك��د الدكتور ج��رار ام�س اجلمعة� ،أنه
مت ا��س�ت�ئ���ص��ال ال�ك�ي����س ال�ك�ل�ب��ي ك��ام�لا من
دماغ املري�ض دون �أي م�ضاعفات وباعتماد
تقنيات حديثة ،م�شريا �إىل �أن ه��ذا النوع
من العمليات ميكن �أن ي�شكل خطورة على
حياة املري�ض �أثناء العمل اجلراحي يف حال
انت�شار حمتوى الكي�س يف جتويف الر�أ�س.
و�أ�ضاف جرار ان هذا النوع من الأكيا�س
ينتقل ع��ن ط��ري��ق طفيل ي�صيب الإن���س��ان
ال ��ذي ي�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ك�ل�اب وب�ع����ض �أن ��واع
احل �ي��وان��ات ب�ط��ري�ق��ة م�ب��ا��ش��رة ومي �ك��ن �أن
يظهر يف �أم��اك��ن ع��دي��دة م��ن اجل���س��م مثل
الكبد �أو الرئة وان �إ�صابة الدماغ بالكي�س
الكلبي م��ن احل ��االت ال �ن��ادرة ،حيث تكمن
خطورته يف ان ال�سائل الذي يحتويه الكي�س

الهالمي يت�ضمن ماليني البوي�ضات من
الديدان التي ميكن ان تقتل الإن�سان فورا
يف ح��ال��ة ان�ف�ج��ار ال ��ورم داخ��ل ال��دم��اغ وقد
ي�ؤدي �إىل الوفاة مبا�شرة.
ول �ف��ت اىل ان الإم �ك��ان��ات امل �ت �ق��دم��ة يف
امل�ست�شفى �أ��س�ه�م��ت ب���ش�ك��ل ك�ب�ير يف جن��اح
العملية ،م�ؤكدا ان الطفل بحالة جيده وقد
راجع عيادة جراحة الأع�صاب وعاد حلياته
الطبيعية.
و�أج��ري��ت العملية اجل��راح�ي��ة مب�شاركة
ا� �س �ت �� �ش��اري ج ��راح ��ة ال ��دم ��اغ والأع �� �ص ��اب
الدكتور �سليمان داوود وا�ست�شاري التخدير
واالن�ع��ا���ش ال��دك�ت��ور ذي��اب بني ه��اين وع��دد
من الأطباء املقيمني الدكتور قي�س �سماره
والدكتور عمر جباره .
م��ن ج�ه�ت��ه ع�ب�ر م��دي��ر ع ��ام امل�ست�شفى
ال� ��دك � �ت� ��ور حم� �م ��د ال � �غ� ��زو ع� ��ن اع � �ت� ��زازه
ب��ال�ن�ج��اح��ات ال�ت��ي يحققها ال �ك��ادر الطبي
للم�ست�شفى وتعامله الأم�ث��ل م��ع احل��االت
املر�ضية الأك�ثر �صعوبة با�ستخدام �أح��دث
الأج� �ه ��زة ال �ط �ب �ي��ة ،م�ب�ي�ن��ا ان امل���س�ت���ش�ف��ى
جمهز ب��أح��دث امل�ع��دات ال�ضرورية لإج��راء
العمليات كافة ،وان امل�ست�شفى يوفر البيئة
الأكادميية والبحثية املنا�سبة للكادر الطبي
والأك��ادمي��ي املتخ�ص�ص يف كلية ال�ط��ب يف
جامعة العلوم والتكنولوجيا لإج��راء مثل
هذه العمليات.

االقت�صادي
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منظمة :التجارة العالمية تضررت بفعل قيود خالل أزمة كوفيد19-
جنيف -رويرتز

ق��ال��ت منظمة ال�ت�ج��ارة العاملية يف تقرير ن�صف �سنوي
�صادر ام�س اجلمعة �إن التجارة العاملية ت�ضررت بفعل قيود
جديدة ومرتاكمة على اال�سترياد يف الوقت الذي حتتاج فيه
االقت�صادات �إىل �إعادة بناء يف ظل �أزمة كوفيد.19-
لكنها ق��ال��ت �إن ب�ع����ض ق �ي��ود ال�ت���ص��دي��ر امل�ف��رو��ض��ة على
كمامات الوجه اجلراحية والأدوية واملعدات الطبية يف وقت
مبكر من حدوث اجلائحة تراجعت.
وقال روبرتو �أزيفيدو املدير العام للمنظمة خالل عر�ض
ال�ت�ق��ري��ر ل �ل��دول الأع �� �ض��اء يف املنظمة ال�ب��ال��غ ع��دده��م 164
”على الرغم من �أن الأثر الكامل للجائحة مل ينعك�س بعد
يف �إح�صاءات التجارة ،فمن املتوقع �أن يكون كبريا“.
ك��ان��ت املنظمة ق��ال��ت ال�شهر امل��ا��ض��ي �إن ت�ق��دي��رات للربع
الثاين من  2020ت�شري �إىل انخفا�ض التجارة العاملية بن�سبة
 18باملئة على �أ�سا�س �سنوي.

إسبانيا تطالب أمريكا برفع عقوبات
على صادراتها
مدريد -رويرتز

ق��ال��ت وزي ��رة اخل��ارج �ي��ة الإ��س�ب��ان�ي��ة
�أران���ش��ا جونزالي�س الي��ا ام�س اجلمعة
�إن ��ه ي�ج��ب ع�ل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة رف��ع
عقوبات على ��ص��ادرات �إ�سبانيا بعد �أن
حت��رك��ت �إي��رب��ا���ص ل�ق�ب��ول دف ��ع �أ��س�ع��ار
ف ��ائ ��دة �أع� �ل ��ى ع �ل��ى ق ��رو� ��ض ح�ك��وم�ي��ة

�أوروبية يف م�سعى لت�سوية نزاع مبنظمة
التجارة العاملية مع الواليات املتحدة.
وق ��ال ��ت ع �ل��ى ح���س��اب�ه��ا ع �ل��ى ت��وي�تر
اجل �م �ع��ة ”االحتاد الأوروب � � ��ي ام�ت�ث��ل،
مل ي�ع��د ه �ن��اك ��س�ب��ب ل�ف��ر���ض ع�ق��وب��ات
�أم��ري�ك�ي��ة ع�ل��ى ال �� �ص��ادرات الأوروب� �ي ��ة،
نطالب برفع العقوبات على املنتجات
الإ�سبانية“.

«شلمبرجير» تتكبد ثاني خسارة فصلية على
التوالي بسبب رسوم بقيمة  3.7مليار دوالر

نصف مليون دوالر «رقمية» ساعدت بتهريب غصن من اليابان
بو�سطن  -رويرتز

ك �� �ش��ف م ��دع ��ون �أم �ي�رك � �ي ��ون �أن جن��ل
ك ��ارل ��و� ��س غ �� �ص��ن ،ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ال���س��اب��ق ل���ش��رك��ة ن�ي���س��ان م��وت��ور ،دف ��ع ما
قيمته ن�ح��و � 500أل��ف دوالر �أم�يرك��ي من
العملة ال��رق�م�ي��ة لأح��د رج�ل�ين م��ن والي��ة
ما�سات�شو�ست�س الأم�يرك�ي��ة �ساعدا وال��ده
على الهروب من اليابان.
وق� ��ال امل ��دع ��ون االحت ��ادي ��ون يف وث�ي�ق��ة
ن���ش��رت م ��ؤخ��راً �إن امل��دف��وع��ات ذه �ب��ت �إىل
ح �� �س��اب ب �ي�ت�ر ت ��اي� �ل ��ور ب �ع��د �أن ق � ��دم ه��و
ووال��ده ،رج��ل ال�ق��وات اخلا�صة الأمريكية
املخ�ضرم مايكل تايلور ،امل�ساعدة لغ�صن
كي يهرب داخ��ل �صندوق على منت طائرة
خا�صة فراراً من اتهامات بالف�ساد املايل يف
اليابان.

�إىل ذل� ��ك� ،أو�� �ض ��ح مم �ث �ل��و االدع� � ��اء �أن
م��دف��وع��ات ال�ع�م�ل��ة ال��رق�م�ي��ة ال�ت��ي قدمها

�أن� �ت ��وين ،جن��ل غ �� �ص��ن ،ت ��أت��ي �إ� �ض��اف��ة �إىل
 862500دوالر ك� ��ان غ �� �ص��ن ق ��د �أر� �س �ل �ه��ا

بنف�سه �إىل �شركة كان بيرت تايلور يديرها
يف �أكتوبر ،وذل��ك قبل �شهرين من هروب
غ�صن يف  29من دي�سمرب عام .2019
وع ��ر�� �ض ��وا امل ��دف ��وع ��ات ب��ال �ت �ف �� �ص �ي��ل يف
ال��وث �ي �ق��ة رداً ع �ل��ى حم ��اول ��ة م ��ن م��اي�ك��ل
تايلور وابنه ل�ل�إف��راج عنهما ،حيث �إنهما
م�سجونان منذ اعتقالهما يف مايو بناء على
طلب من اليابان التي ت�سعى لت�سليمهما
�إليها.
ومل ي ��رد حم��ام��و ت��اي �ل��ور الأب واالب ��ن
على طلبات بالتعليق ،كما رف�ضت متحدثة
با�سم غ�صن التعليق �أي�ضاً.
ي��ذك��ر �أن غ�صن ه��رب �إىل ل�ب�ن��ان ،بلده
الأ� �ص �ل��ي ،ب�ع��د �أن وج��ه ال�ق���ض��اء ال�ي��اب��اين
�إليه اتهامات بالتورط يف ف�ساد مايل ،مبا
يف ذل��ك ع��دم الإف���ص��اح ع��ن رات�ب��ه ال�سنوي
بالكامل يف البيانات املالية ل�شركة ني�سان.

السعودية ..إقفال طرح يوليو لصكوك محلية بمليار ريال
العربية-الريا�ض

�أع �ل �ن��ت وزارة امل��ال �ي��ة� ،أن �ه��ا ان �ت �ه��ت من
ا�ستقبال طلبات امل�ستثمرين على �إ�صدارها
املحلي ل�شهر يوليو 2020م ،حت��ت برنامج
�صكوك حكومة اململكة العربية ال�سعودية
ب��ال��ري��ال ال���س�ع��ودي ،حيث مت حت��دي��د حجم
الإ� �ص��دار مببلغ �إج �م��ايل ق��دره مليار ري��ال
�سعودي.
ق�سمت
و�أو�ضحت ال��وزارة �أن إ
ال��ص��دارات ّ
�إىل �شريحتني ،الأوىل تبلغ  452.2مليون
ري ��ال لي�صبح احل �ج��م ال�ن�ه��ائ��ي لل�شريحة
 7,001مليار ريال �سعودي ل�صكوك ُت�ستحق
يف عام  2025ميالدي� ،أما ال�شريحة الثانية
فتبلغ  547.8مليون ري��ال لي�صبح احلجم
النهائي لل�شريحة  547.8مليون ريال �سعودي

لندن -رويرتز

�أظهرت �إح�صاءات تدفقات �أ�سبوعية
لل�صناديق م��ن بنك �أوف �أم��ري�ك��ا ام�س
اجلمعة �أن م��دي��ري الأم� ��وال خ�ص�صوا
 40.9مليار دوالر لأدوات ال�سيولة ،يف �أكرب
دخ��ول للتدفقات منذ الثامن م��ن مايو
�أيار ،و 24.5مليار دوالر لل�سندات امل�صنفة

الشركات والمتسوقون البريطانيون يبعثون بإشارات على تعافي االقتصاد
لندن -رويرتز

�أظهر م�سح وبيانات ن�شرت ام�س اجلمعة
�أن ال�شركات الربيطانية �أعلنت ع��ن �أ�سرع
انتعا�ش يف خم�س �سنوات ودف��ع املت�سوقون
�إنفاقهم جم��ددا �إىل قرب م�ستويات ما قبل
فر�ض �إجراءات العزل العام.
وارتفعت قراءة �أولية مبكرة مل�ؤ�شر مديري
امل���ش�تري��ات املجمع لآي�.إت �� ��ش�.إ� ��س م��ارك��ت/
� �س��ي�.آي.ب��ي�.إ���س �إىل  57.1يف ي��ول�ي��و مت��وز
من  47.7يف يونيو ح��زي��ران ،لتتجاوز عتبة
اخلم�سني نقطة للنمو للمرة الأوىل منذ بدء
�إجراءات العزل يف مار�س �آذار.
وي �ف��وق ال��رق��م ،وه��و الأع �ل��ى م�ن��ذ يونيو
ح��زي��ران  2015وي��زي��د ع��ن ال �ق��راءة امل�سجلة

�أع� �ل� �ن ��ت ع� �م�ل�اق ت� �ق ��دمي خ��دم��ات
احل �ق��ول ال�ن�ف�ط�ي��ة ��ش�ل�م�برج�ير ام����س
اجلمعة عن تكبد ثاين خ�سارة ف�صلية
ع�ل��ى ال �ت��وايل ب�ع��د �أن ��س�ج�ل��ت ر��س��وم��ا
الن �خ �ف��ا���ض ال �ق �ي �م��ة و�إع � � ��ادة ال�ه�ي�ك�ل��ة
بقيمة  3.7مليار دوالر �إذ قل�ص عمالء
ك�ب��ار لل�شركة ال�ن���ش��اط يف ظ��ل انهيار
�أ�سعار النفط هذا العام.
وت� �ك� �ب ��دت �أك� �ب��ر � �ش��رك��ة يف ال �ع��امل
ل �ت �ق��دمي خ ��دم ��ات احل� �ق ��ول ال�ن�ف�ط�ي��ة

بنك أوف أمريكا :المستثمرون يضخون
المال في السيولة والسندات والذهب

ل�صكوك ُت�ستحق يف عام  2027ميالدي.
وك��ان��ت وزارة امل��ال�ي��ة ق��د �أع�ل�ن��ت يف وق��ت
� �س��اب��ق �أن �ه ��ا ان �ت �ه��ت م ��ن ا� �س �ت �ق �ب��ال ط�ل�ب��ات
امل�ستثمرين على �إ�صدارها املحلي ل�شهر مايو
 ،2020حتت برنامج �صكوك حكومة اململكة
العربية ال�سعودية بالريال ال�سعودي� ،إذ مت
حتديد حجم الإ�صدار مببلغ �إجمايل قدره
 5.755مليار ريال.
و�أو�ضحت الوزارة يف وقتها �أن الإ�صدارات
ق�سمت �إىل �شريحتني ،الأوىل تبلغ 3.805
مليار ريال لي�صبح احلجم النهائي لل�شريحة
 6.549مليار ري��ال ل�صكوك ُت�ستحق يف عام
 ،2025فيما بلغت ال�شريحة الثانية 1.950
مليار ريال لي�صبح احلجم النهائي لل�شريحة
 10.296مليار ريال ل�صكوك ُت�ستحق يف عام
.2030

مل �ن �ط �ق��ة ال � �ي� ��ورو ل�ل���ش�ه��ر اجل� � � ��اري ،جميع
التوقعات يف ا�ستطالع �أجرته روي�ترز لآراء
خرباء يف االقت�صاد.
وقال كري�س وليام�سون كبري االقت�صاديني
لدى �آي�.إت�ش�.إ�س ماركت التي تعد التقرير �إن
االرتفاع ي�شري �إىل �أن اقت�صاد بريطانيا عاود
النمو يف الربع الثالث بعد �أن انكم�ش ب�أكرث
من  25باملئة يف مار�س �آذار و�أبريل ني�سان.
و�أ� �ض��اف ”حتى م��ع االن�ت�ع��ا���ش يف يوليو
متوز ،هناك طريق طويل قبل ا�ستعادة الإنتاج
ال ��ذي ُف�ق��د ب�سبب اجل��ائ �ح��ة ،وبينما يزيد
تفا�ؤل ال�شركات �أكرث ب�ش�أن االثني ع�شر �شهرا
املقبلة ،ف�إن حدوث تعاف مفاجئ بعد تراجع
كبري غري م�ضمون على الإطالق“.
و�أظ� �ه ��رت ب �ي��ان��ات منف�صلة �أن مبيعات

نيويورك –رويرتز

التجزئة قفزت �إىل م�ستويات ما قبل فر�ض
�إجراءات العزل العام ب�سبب فريو�س كورونا يف
يونيو حزيران ،حني �أعادت متاجر ال�سلع غري
الأ�سا�سية يف �إجنلرتا فتح �أبوابها.
وبينما يدل م�ؤ�شر مديري امل�شرتيات على
ت�سارع النمو ،ف�إنه ال ي�شري �إىل ال�ع��ودة �إىل
امل�ستويات الطبيعية للإنتاج يف �شتى ال�شركات،
وهي ما يعتقد بع�ض خرباء االقت�صاد �أنها قد
ت�ستغرق �سنوات.
وتدهور مقيا�س م�ؤ�شر مديري امل�شرتيات
ل�ل�ت��وظ�ي��ف يف ي��ول �ي��و مت� ��وز ،ل�ي�ت�م��ا��ش��ى مع
م�ؤ�شرات �أخ��رى تدلل على �أن هناك موجة
�أخ��رى من خف�ض الوظائف قادمة .وحتذر
جهات حكومية تقدم توقعات ب�ش�أن امليزانية
م��ن �أن م �ع��دل ال�ب�ط��ال��ة ق��د ي��رت�ف��ع لأع�ل��ى

البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

م�ستوى منذ منت�صف الثمانينات يف العام
اجلاري.
وك �� �ش��ف م���س��ح م�ن�ف���ص��ل يف وق ��ت � �س��اب��ق
اجلمعة �أن م�ع�ن��وي��ات امل�ستهلكني م��ا زال��ت
دون م�ستواها قبل �أن ي�ضرب فريو�س كورونا
البالد ،لكن �أرباب العمل حتولوا �إىل التفا�ؤل
ب�ش�أن التوظيف واال�ستثمار للمرة الأوىل منذ
فرباير �شباط .
و�صعد م�ؤ�شر مديري امل�شرتيات لقطاع
اخل ��دم ��ات ،ال� ��ذي مي �ث��ل م�ع�ظ��م االق�ت���ص��اد
ال�بري �ط��اين� ،إىل  56.6يف ي��ول�ي��و مت��وز من
 .47.1لكن �آي�.إت� �� ��ش�.إ� ��س م��ارك��ت ق��ال��ت �إن
الطلب �أ�ضعف من املتوقع لبع�ض ال�شركات
بعد �إنهاء �إجراءات الإغالق للحانات واملطاعم
يف الرابع من يوليو متوز.

بروك�سل  -رويرتز

قالت املفو�ضية الأوروب �ي��ة ام�س
اجلمعة� ،إن حترك �إيربا�ص لقبول
�أ�سعار فائدة �أعلى على قرو�ض من
ح�ك��وم��ات �أوروب �ي��ة ي�ج��ب �أن ي�سوي
ن��زاع �اً يف منظمة ال �ت �ج��ارة العاملية
م��ع ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،و�إن �ه��ا �سرتد
بفر�ض عقوبات �إذا مل يحدث ذلك.
وق��ال��ت امل �ف��و� �ض �ي��ة وه ��ي ال� ��ذراع
التنفيذية لالحتاد يف بيان “االحتاد
الأوروب� � � � � � ��ي ...ف��رن �� �س��ا و�إ� �س �ب��ان �ي��ا
و�أملانيا...ملتزمون بالكامل ب�أحكام
منظمة ال�ت�ج��ارة العاملية يف ق�ضية
�إي ��رب ��ا� ��ص .ي��زي��ل ه� ��ذا �أي �أ� �س��ا���س
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ل�ك��ي ُت�ب�ق��ي على
ت��داب�يره��ا امل �� �ض��ادة امل�ف��رو��ض��ة على
ال���ص��ادرات الأوروب �ي��ة وي��وف��ر م�بررا
ق��وي��ا لت�سوية �سريعة ل�ل�ن��زاع ال��ذي

حكومية تلقتها من فرن�سا و�إ�سبانيا
ل�ت�ط��وي��ر ط��ائ��رت�ه��ا �إي ��ه  ،350ال�ت��ي
دخلت اخلدمة يف .2015
ومل ت�ف���ص��ح ال���ش��رك��ة ع��ن تكلفة
املدفوعات الإ�ضافية التي �ست�صبح
م�ستحقة ال��دف��ع ح�ين ي�ت��م ت�سليم
الطائرة يف اخلارج.
وال �ق��رو���ض احل �ك��وم �ي��ة م��ن بني
ت��داب�ير �أوروب �ي��ة اع�ت�برت�ه��ا منظمة
التجارة العاملية دعما غ�ير قانوين
��ض�م��ن دع��وي�ي�ن ت���س�ت�ه��دف��ان �أي���ض��ا
الدعم الأمريكي لبوينغ.
وت�سبب �إخفاق االحت��اد الأوروب��ي
يف �سحب الدعم لإيربا�ص بالكامل
يف موافقة منظمة التجارة العاملية
على فر�ض عقوبات �أمريكية ب��د�أت
م��ن �أواخ ��ر ال�ع��ام امل��ا��ض��ي على �سلع
�أوروبية ت�صل قيمتها �إىل  7.5مليار
دوالر.

عند درج��ة ج��دي��رة باال�ستثمار يف ثالث
�أك�بر دخ��ول للتدفقات لتلك الفئة على
الإطالق .كما �ضخ امل�ستثمرون املزيد من
املال يف الذهب على الأخ�ص فيما �أظهرت
التدفقات الأ�سبوعية ثاين �أكرب دخول لها
�إىل املعدن الأ�صفر على الإط�ل�اق .لكن
الأ�سهم �سجلت عمليات ا��س�ترداد بقيمة
 3.8مليار دوالر.

«جاكوار الند روڤر» تطور شاشة لمس عن
بعد للحد من انتشار الجراثيم والفيروسات
االنباط-دبي

طوّرت «جاكوار الند روڤر» وجامعة كامربيدج
�شا�شة مل�س ج��دي��دة تعمل ع��ن بعد ،وذل��ك بهدف
�إبقاء نظر ال�سائق على الطريق واحلد من انت�شار
اجلراثيم والفريو�سات يف مرحلة ما بعد جائحة
«كوفيد .»19وت�ستخدم هذه التكنولوجيا احلائزة
ع�ل��ى ب� ��راءة االخ �ت��راع ،امل �ع��روف��ة ب��ا��س��م «اللم�س
التنب�ؤي» ( ،)predictive touchالذكاء
اال�صطناعيواحل�سا�ساتللتنب�ؤباملوقعالذيينوي
امل�ستخدم ال�ضغط عليه يف �شا�شة اللم�س� ،سوا ًء
خالل ا�ستخدام نظام املالحة �أو التحكم باحلرارة
�أو ب ��إع��دادات نظام الرتفيه ،دون مل�س �أي زر على
ال�شا�شة.هذا النظام املبتكر ،الذي مت تطويره مع
عدة مهند�سني يف جامعة كامربيدج ،جزء من ر�ؤية
«الوجهة �صفر» يف «جاكوار الند روڤر» ،والتي تعرب
عن رغبتها بجعل مركباتها �أكرث �أماناًوالبيئة �أكرث
نظافةو�صحة.

هل يسوي تحرك إيرباص نزاعًا مع أميركا في منظمة التجارة؟
طال �أمده».
وقال فيل هوجان� ،أعلى م�س�ؤول
جت��اري يف التكتل �أي���ض��ا “يف غياب
ت �� �س��وي��ة ،ف� � ��إن االحت� � ��اد الأوروب � � ��ي
�سيكون م�ستعدا لأن ي�ستغل ب�شكل
كامل حقوقه يف فر�ض عقوبات».
وقالت املفو�ضية �إن حجم ونطاق
الرد �سيتقرر بناء على حكم التحكيم
ال�صادر عن منظمة التجارة العاملية
يف دعوى مماثلة ب�ش�أن دعم �أمريكي
لبوينغ.
و�أق� ��دم� ��ت �إي ��رب ��ا� ��ص الأوروب � �ي� ��ة
ل�صناعة الطائرات ،اليوم اجلمعة،
على ما و�صفتها ب�أنها خطوة نهائية
ت �ه��دف ل��وق��ف ح� ��رب جت ��اري ��ة ع�بر
الأط �ل �� �س��ي ب �� �ش ��أن دع ��م ل �ل �ط��ائ��رات
مبليارات الدوالرات.
وقالت �إيربا�ص �إنها وافقت على
دف ��ع �أ� �س �ع��ار ف��ائ��دة �أع �ل��ى ل�ق��رو���ض

�صايف خ�سارة  3.43مليار دوالر� ،أو ما
ي �ع��ادل  2.47دوالر ل�ل���س�ه��م ،يف ال��رب��ع
ال �ث��اين امل�ن�ت�ه��ي يف  30ي��ون�ي��و ح��زي��ران
مقارنة مع ربح  492مليون دوالر� ،أو ما
يعادل � 35سنتا لل�سهم قبل عام.
وق��ال��ت ال���ش��رك��ة �إن �ه��ا �سجلت مليار
دوالر ع�ل��ى ��ص��ورة ر��س��وم ا�ستغناء عن
م��وظ�ف�ين �إذ ��س��رح��ت م��ا ي��رب��و ع�ل��ى 21
�ألف موظف.
وبا�ستثناء الر�سوم واالئتمان ،تكون
ال���ش��رك��ة ح�ق�ق��ت �أرب��اح��ا ب��واق��ع خم�س
�سنتات لل�سهم.

ويف ظ��ل «ال��و��ض��ع االع �ت �ي��ادي» اجل��دي��د ال��ذي
�سي�سود عاملياً عند انتهاء الإغ�لاق� ،سيكون هناك
املزيد من االهتمام بحلول النقل الآمنة والنظيفة،
ح�ي��ث ��س�ت�ك��ون الأه �م �ي��ة ال �ك�ب�رى ل�ل�ح�ف��اظ على
امل�ساحة ال�شخ�صية والتعقيم ،و�سيارات «جاكوار
الن��د روڤ ��ر» م�صممة �أ��ص� ً
لا ب�شكل يحفاظ على
�صحة الركاب با�ستخدام عدد من االبتكارات ،مثل
نظام «مراقبة حالة ال�سائق» ،وتخفيف �ضجيج
املحرك ،وت�أيني هواء املق�صورة مع ت�صفية الهواء
مب �ع �ي��ار  PM2.5لإزال � � ��ة اجل��زي �ئ��ات ال �� �ض��ارة
وم�سببات احل�سا�سية .وت�شكل تكنولوجيا اللم�س
التنب�ؤي خطوة �أخرى نحو حت�سني النطاق الأو�سع
للنقل ،م��ن كيفية توا�صل العمالء م��ع خدمات
النقل� ،إىل البنية التحتية املطلوبة للح�صول على
�سيارات متكاملة ذاتية القيادة يف امل��دن ،كما هي
احلال يف �سيارة «م�شروع فيكتور» التجريبية التي
ك�شفت عنها «جاكوار الند روڤر» مطلع هذا العام.

اال�سرتاحة
ال�سبت
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سدوكو سهل

مواقيت الصالة

جد الفروق بني ال�صورتني

الفجر 4:12
ال�شروق 5:42
الظهر 12:43
الع�صر 4:23
املغرب 7:44

سدوكو وسط

الع�شاء 9:13

مركز تحكم العمليات
الرحالت المغادره بتاريخ

لالستفسار هاتف 100000 :

شركة رونزا للدعاية و االعالن
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رقم الرحله
RJ
RJ
جت
جدول رحالت شركة
RJ

�أفقيا
ممثل تلفزيوين وم�سرحي لبناين راحل
–  -2بحرية رو�سية – حرف جزم
–  -3حرف عطف – من احل�شرات – من
الأمرا�ض
–  -4مدينة �أثرية يف م�صر عا�صمة
الفراعنة قدمياً – مدينة يف اليمن
– � -5أو�ساخ – ربط و�ش ّد –  -6قمار –
عائلة �سيا�سي �سوري راحل قاد الثورة �ضد
الفرن�سيني بعد معركة مي�سلون –  -7من
�أع�ضاء الوجه – تلوذ اليه –  -8ع�شيقة زف�س
يف امليثولوجيا اليونانية – �إح�سان – حرف
عطف –  -9يخدع يف الإمتحان – �إحدى جزر
�أنتيل الهولندية –  -10بطل �سابق عاملي لكرة
امل�ضرب

عمودياً
 -1من �أئمة اخللفاء الرا�شدين
–  -2عا�صمة كامرون – ي�شرب املاء دون
تنف�س
–  -3خا�صم – ماركة عطور
–  -4من امل�ستح�ضرات الطبية – نهر
ايطايل يف تو�سكانا
–  -5بلدة لبنانية يف البقاع الغربي –
مقيا�س �أر�ضي –  -6داهن يف ال�سيا�سة –
عا�صمة �أوروبية – � -7سيا�سي املاين ووزير
خارجية هتلر –  -8من الزهور – للتعريف
– مدينة فرن�سية ومنتجع �شتوي –  -9قرب –
جزيرة مرجانية قرب �ساحل تنزانيا
– � -10شاعر جاهلي يهودي �صاحب احل�صن
املعروف بالأبلق

حكمة اليوم

جن بغريه فهو جمنون...
جن باحلب فهو عاقل ومن ّ
من ّ
مثل اليوم

العمر حمدود والرب معبود .
نكتة اليوم

واحد غبي ب�س�أل �صاحبه:

المحطه

الموعد

704

جده

02:25

650

الدوحه

02:30
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جده

RJ
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بغداد

RJ

300

العقبه

RJ

342

تل ابيب

RJ

501

للمحامين في العقبة
القاهره

RJ

610

دبي

RJ

732

الرياض

RJ

830

بصره

RJ

121

إعالن قضائي
في صحيفتين معتمدتين
برلين

RJ

820

RJ

107

RJ

517

RJ

125

RJ

111

RJ

165

RJ

261

RJ

646

RJ

117

اعالنات خاصة

( الرأي *اربيلالغد * الدستور )
برشلونه

الجزائر
بأسعار مغرية
فرانكفورت

03:10
05:15
05:30
06:45
07:00
08:00
08:00
08:10
09:55
10:10
10:30
10:30
10:45
11:10

لندن هاتف 0790097576 -
لالستفسار
اسطنبول
تلفاكس032033088 :
نيويورك
هاتف 06-5200100 :
الدوحه

11:30
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العنوان � -شارع ا�شبيلية/باريس

11:45

11:10
11:15
11:15

RJ

620

ابو ظبي

12:00

RJ

131

اثينا

12:30

RJ

702

جده

12:30

RJ

503

القاهره

13:15

RJ

640

الكويت

13:50

RJ

730

الرياض

14:50

اذا بتعرف �شو راح اتغدا باعزمك عل املن�سف
هل تعلم

هل تعلم أن شرب الماء على معدة فارغة يعالج الكثير
من األمراض مثل :الصداع ،وآالالم المفاصل ،والسمنة
 ،وسرعة ضربات القلب ،التهاب السحايا ،الربو ،السل،
السكري ،اإلمساك ،والعيون ،والرحم ،والسرطان...

رقم الطوارئ 911

احلمل (� 21آذار  20 -ني�سان)

ال �ي��وم ميكنك حتفيز م��ن ه��م ح��ول��ك ،ولكن
ال تهمل احتياجاتك اخلا�صة لأن �أه��داف��ك الآن
�أ�صبحت �أو� �ض��ح ع��ن ذي ق�ب��ل� .أ��س�ل��وب��ك الن�شط
م �ع��دي مل ��ن ه ��م ح��ول��ك وي �ل �ح �ظ��ه الآخ � � ��رون .ال
يوجد �سبب مينع االحتفال ب�أفكارك واال�ستمتاع
ب��وق �ت��ك ،ل�ك��ن ال ت ��دع ه ��ذا ي�ت�ح��ول �إىل ال��و��ض��ع
الطبيعي� .أنت ت�شعر بال�صحة يف الوقت احلايل،
لكن الكثري من احلياة الرغدة قد ي�ؤذي �صحتك.

ال�سرطان ( 21حزيران  22 -متوز

م�ه��ارات��ك التنظيمية واالجتماعية قوية
ع �ل��ى غ�ي�ر ال� �ع ��ادة ،ف�ي�ج��ب �أن ت���س�ت�غ��ل ذل��ك
لل�سيطرة على الأمور� .سوف تنجح يف العمل
وخ� ��ارج� ��ه ،وح� �ت ��ى يف ح �ي��ات��ك ال���ش�خ���ص�ي��ة،
� �س��وف ي�ن�ت��ج ع��ن ن �ظ��رت��ك ال��داف �ئ��ة ل�ل�أم��ور
ال�ك�ث�ير م��ن ال �ف��وائ��د�� .س��وف ي �ق��درك ال�ن��ا���س
ويعاملونك مب��ودة .فكر يف �إع��ادة بع�ض من
هذه الأمور .رطان:

امليزان (� 23أيلول  23 -ت�شرين االول

�إن ال�ع��راق�ي��ل ال�ت��ي ت�ن�ب��أت ب�ق��دوم�ه��ا منذ
ف�ت�رة ط��وي�ل��ة ت�ظ�ه��ر ت��دري�ج� ًي��ا وت�ت�ح��ول �إىل
واق ��ع ،وب��ات ت�ف��ادي�ه��ا م�ستحي ً
ال .واج��ه تلك
ال �ت �ح��دي��ات يف �أ� �س��رع وق ��ت ،ح�ت��ى و�إن ك��ان��ت
املهمة �صعبة .كلما ت�أخرت يف ذل��ك ،تراكمت
ال�ع��راق�ي��ل ووج ��ب ع�ل�ي��ك م���ض��اع�ف��ة امل�ج�ه��ود
لتجاوزها.

اجلدي ( 21كانون االول -كانون الثاين)

�أن��ت مفعم بالطاقة وال�ت�ف��ا�ؤل ،وال عجب
�أن ك��ل �شيء تواجهه ينجح ب�سرعة وبكفاءة
ويثمر نتيجة ج�ي��دة� .إع�ج��اب ك��ل م��ن حولك
بك وا�ضح ويعزز من ثقتك بذاتك .لكن احذر
م��ن ال�ت�م��ادي يف الأه ��داف نتيجة ل�ل�غ��رور �أو
الكثري من التمحي�ص ،لأن هذا احلظ اجليد
الوا�ضح �سرعان ما �سيتحول �إىل �سوء حظ.

الثور ( 21ني�سان � 20 -أيار)

ا� �س �ت �ج �م��ع � �ش �ج��اع �ت��ك م� ��ن �أج � � ��ل حت �ق �ي��ق
امل�شروعات املُعد لها منذ مدة ودافع عن �أفكارك
بالت�أكيد ال��ذات��ي حتى تتغلب على املت�شككني.
�سوف يتجاوب من حولك ب�إيجابية مع حما�سك
و�سوف يحاولون ت�شجيعك �أك�ثر .ه��ذا �صحيح
� ً
أي�ضا بالن�سبة حلياتك العاطفية .ال تخجل من
�إظهار هذا اجلانب املكت�شف حدي ًثا من ذاتك –
هكذا يكون التقدم �إىل الأمام.

اال�سد ( 23متوز � 22 -آب)

�سوف تقابلك التحديات ب�صورة متكررة ب�شكل
غري عادي اليوم ،م�سببة لك الكثري من ال�ضغوط.
رمبا يجب �أن تبتعد عن الطريق �أحيانًا بد ًال من
حتمل م�سئولية كل �شيء� .سوف ي�ساعك هذا على
توفري طاقتك للأ�شياء الهامة بحق ،خا�صة يف
العمل .يجب � ً
أي�ضا �أن تفكر يف �صحتك ،لأنه على
املدى الطويل لن يعود عليك بالفائدة �أن ت�ستهلك
كل قوتك يف مدة زمنية ق�صرية.

العقرب ( 24ت�شرين االول  21-ت�شرين الثاين)

يف ال��وق��ت احل� ��ايل ،الأم� ��ور ال ت���س�ير كما
ت�شتهيه الأنف�س ،ف�أنت ترهق نف�سك ب�أعباء
و�أعمال كثرية حماو ًال درء �سوء احلظ لديك،
يرا ق��و ًي��ا .يجب
مم��ا ي��ؤث��ر على �صحتك ت ��أث� ً
�أن تقتنع ب ��أن الأم ��ور تتغري وال ت ��دوم ،وقد
ي�ستحيل ح��دوث ال���ش��يء يف بع�ض الأح �ي��ان.
رفِه عن نف�سك قلي ً
ال عندما ال ت�سري الأمور
كما تتوقع.

الدلو ( 20كانون الثاين � 18 -شباط)

ه �ن��اك م��ا ي �ع��وق��ك ع��ن ال �ت �ق��دم يف اجت��اه
�أهدافك ،فال تي�أ�س �أو تتوقع تلقي الكثري من
املوا�ساة من �أي �شخ�ص .اح�شد قوتك وا�ستمر
يف تتبع �أح�لام��ك – حتى و�إن ك��ان الب��د من
تغيريها بع�ض ال���ش��يء .ال تت�صرف بت�سرع
وحافظ على طاقتك .انظر �إىل هذه امل�شكلة
كمهمة �أخ ��رى ي�ج��ب �إجن��ازه��ا ،وث��ق �أن ��ه لن
يقف �أمامك �أي �شيء.

اجلوزاء (� 21أيار  21 -حزيران)

ميكنك اليوم تبني موقفًا م��ؤي�دًا لتقوية
الروابط الأ�سرية ،و�سوف تتقبل عائلتك ذلك
ب���س�ع��ادة و� �س��وف ت��دع�م��ك ب���ش��دة يف خططك.
هذا التعزيز يف العالقات �سوف ي�ستمر � ً
أي�ضا
يف حياتك العاطفية .قد تتقرب من �شخ�ص
حم� ��دد ،ق ��د ي �ن �ت��ج ع ��ن ذل ��ك ع�ل�اق��ة ط��وي�ل��ة
املدى.

العذراء (� 23آب � 22 -أيلول)

تعي�ش ف�ترة ت��وازن ب��دين وذه�ن��ي متناغم
وال ظهور لأي عائق خارجي يف الأف��ق � ً
أي�ضا،
بل على النقي�ض ،غالبية حميطك ودي معك
وخ��دوم وحياتك ت�سري ب�أف�ضل ح��ال .لكونك
تتمتع باحليوية �أكرث ،فب�إمكانك القيام بكل
ما ترغب فعله .مع ذل��ك ،عليك �أن تت�ساءل
كيف �سيكون الو�ضع بالن�سبة لك اذا �صارت
الأمور �أ�صعب من الآن.

القو�س ( 22ت�شرين الثاين  20 -كانون االول)

ب�سبب الظروف املتغرية ،يبدو �أن هدفك
خارج ال�سيطرة من جديد .ال يجب �أن ينتابك
ال�ي��أ���س والإح �ب��اط؛ اب ��د�أ ب ��إع��ادة التفكري يف
امل ��وق ��ف ب �ت �م �ع��ن .ق ��د ي �ك��ون جم� ��رد ان �ط �ب��اع
ومي �ك��ن ج �ع��ل اخل �� �س ��ارة يف �أ� �ض �ي��ق احل� ��دود
باتخاذ الإج ��راءات املنا�سبة .اذا مل يكن هذا
هو الو�ضع ،فتذكر �إن خمطط الرحلة غايتك
يف حد ذاته.

احلوت (� 19شباط � 20 -أذار)

�� �س ��وف حت �� �ص��ل ال� �ي ��وم ع �ل��ى ال �ك �ث�ي�ر م��ن
االه �ت �م��ام يف ال �ع �م��ل ،ك �م��ا �أن روح ال �ف��ري��ق
ملحوظة .اع�م��ل يف ف��ري��ق كلما �أم�ك��ن ذل��ك،
لأن ه��ذا يجعلك ت�شعر ب��راح�ت��ك .ق��م بعمل
� �ش��يء غ�ير ع ��ادي ال �ي��وم م��ع �أ� �ص��دق��ائ��ك .ما
ر�أي��ك يف �إق��ام��ة حفلة؟ �أن��ت يف حالة مزاجية
جيدة وميكنك تحً َ ُمل �أي �شيء .لكن ال ترهق
نف�سك ،و�إال ف�سوف تعر�ض �صحتك للخطر.

منوعـات
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شروط األضحية في عيد األضحى
الأنباط ــ وكاالت
ق ��د �� �ش ��رع اهلل ت� �ع ��اىل الأ� �ض �ح �ي��ة يف
ع �ي��د الأ� �ض �ح��ى امل� �ب ��ارك؛ ل �ل �ت �ق��رب �إىل
اهلل ��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل ع �ل��ى � �س � ّن��ة �أب�ي�ن��ا
�إب��راه �ي��م -ع �ل �ي��ه ال �� �س�ل�ام -ال� ��ذي �أراد
ال�ت���ض�ح�ي��ة ب��اب�ن��ه �إ��س�م��اع�ي��ل ت �ق��رب �اً من
اهلل وط ��اع ��ة لأم� � ��ره ،وق ��د اف� �ت ��دى اهلل
ابنه بذبح عظيم؛ فالأ�ضحية هي �سبب
ت�سمية عيد الأ�ضحى بهذا اال�سم ،حيث
�إن النا�س ت�ب��د�أ ب� َذ ْب��ح الأ��ض��اح��ي يف يوم
العيد ،و ُيقدم امل�سلمون الأ�ضحيات من
الأنعام ،و ُيوزعون حُلومها على الفقراء
واملحتاجني ،وي�سمى �أي�ضاً بيو ِم النحر؛
نحر فيه ،وفيه
لأنّ الهَدي والأ�ضاحي ُت َ
�إحيا ٌء ل�سنة �إبراهيم -عليه ال�سالم -بعد
�أنْ َذبح الكب�ش الذي افتدى اهلل �سبحانه
وتعاىل به �سيدنا �إ�سماعيل.
�أو� �ض �ح��ت دار الإف� �ت ��اء امل �� �ص��ري��ة �أن
الأ� �ض �ح �ي��ة ه ��ى م ��ا ُي � � َذ َّك� ��ى ت �ق��رب �اً �إىل
اهلل ت �ع��اىل ف ��ى �أي � ��ام ال �ن �ح��ر ب���ش��رائ��ط
خم�صو�صة ،فال ُيعد �أ�ضحية ما ُي َذ َّكى
ل�غ�ير اهلل ت �ع��اىل ،ك��ال��ذب��ائ��ح ال�ت��ى ُت��ذب��ح
للبيع �أو الأك ��ل �أو �إك� ��رام ال���ض�ي��ف ،وال
ي �ك��ون �أ��ض�ح�ي��ة م��ا ُي��ذب��ح ف��ى غ�ير ه��ذه

الأي � � ��ام ،ول ��و ب �ن �ي��ة ال �ت �ق��رب هلل ت �ع��اىل،
وال ك��ذل��ك م��ا ُي � َذ َّك��ى بنية العقيقة عن
املولود ،وال ما ُيذبح فى احلج من هدى
التمتع �أو القران� ،أو جزاء ترك واجب �أو
فعل حمظور فى احلج� ،أو ملطلق الإهداء
للحرم وفقرائه.
�شروط الأ�ضحية
يف عيد الأ�ضحى
� -1أن ت �ك��ون الأ� �ض �ح �ي��ة م��ن بهيمة
الأن �ع��ام ،وه��ي الإب��ل والبقر والغنم من
�ض�أنها وماعزها.
�-2أن تبلغ ال���س��ن امل �ح��دد ��ش��رع�اً ب ��أن
ت �ك��ون ج��ذع��ة م��ن ال �� �ض ��أن �أو ث�ن�ي��ة من
غريه.
�-3أن تكون خالية من العيوب التالية:
«ال� �ع ��ور ال �ب�ّي�نّ وال� �ع ��رج ال �ب�ّي�نّ وامل��ر���ض
البينّ وال�ه��زال املزيل للمخ ،و ُيلحق بها
ما كان مثلها �أو �أ�شد».
� -4أن تكون الأ�ضحية ملكاً للم�ضحي،
وت�صح ت�ضحية الوكيل من م��ال موكله
بعد طلب الإذن منه.
 -5ال ت���ص��ح الأ��ض�ح�ي��ة ب��امل��ره��ون �أن
يتم الت�ضحية بها يف ال��وق��ت امل�ح� ّدد يف
ال�شرع.

معلومات غريبة عن القراءة

تعرفوا إلى أسرع حاسوب
في العالم
�شعار «ا�صنع احلب ،ولي�س احلرب» بعبارة
«اقر�أ الق�ص�ص اخليالية ،وان�شر احلب».
� .7أ�شهر ل�ص كتب
يف ح� �ي ��ات ��ه الإج � ��رام� � �ي � ��ة ب ��أك �م �ل �ه ��ا،
� �س��رق ��س�ت�ي�ف��ن ب �ل��وم�ب�رج  23000ك �ت��اب
ن� ��ادر م ��ن  268م �ك �ت �ب��ة .وت� �ق ��در ال�ق�ي�م��ة
الإجمالية لل�سرقة ب�أكرث من  20مليون
دوالر! يف ع �� �ص��ور � �س��اب �ق��ة ي �ت��م ت���س�م�ي��ة
الأ�شخا�ص الذين ي�سرقون الكتب ي�سمى
ببليوكليببتومان�س.
 .8القراءة ال�سريعة ت�ساعد
على حماية عينيك
�إذا ك �ن��ت ت���س�ت�م�ت��ع ب��ال �ق��راءة وت���ش�ع��ر
بقلق بالغ ب�ش�أن ب�صرك ،فخذ دورات يف
القراءة ال�سريعة .ت�ساعد هذه املهارة على
احل�ف��اظ على الب�صر وم�ضاعفة �سرعة
ا�ستدعائك للمعلومة.

الأنباط ــ وكاالت
ال� �ق ��راءة ل�ي���س��ت جم ��رد ط��ري �ق��ة رائ �ع��ة
ل �ق �� �ض��اء وق �ت ��ك .ول �ك��ن ال� �ق ��راءة ال�ي��وم�ي��ة
ت �� �س��اع��دك ع �ل��ى ت �ق��وي��ة ال ��ذاك ��رة وت�ط��وي��ر
م� �ه ��ارات ال �ت �ف �ك�ير ال �ن �ق��دي اخل��ا� �ص��ة ب��ك،
وه ��ذا � �ش��يء ي�ع��رف��ه اجل�م�ي��ع .ي �ق��ول ع�م��رو
علي خبري التنمية الب�شرية� ،إن مواظبتك
ع�ل��ى ال �ق��راءة �أي � �اً ك��ان امل �ج��ال �أو امل��و��ض��وع
الذي تقر�ؤه �سوف يغيرّ ك كلياً� ،سوف يغري
حياتك و�سوف ت�صبح تنظر للأمور مبنظار
�آخ ��ر ،ومهما كتبنا ع��ن ف��وائ��د ال �ق��راءة لن
ت��درك ف��وائ��ده��ا؛ �إال اذا مار�ستها بنف�سك
حينها �سوف ت��درك �أهمية ال�ق��راءة .ولهذا
قمنا بالبحث يف  12حقيقة عن القراءة غري
عادية مل ت�سمع عنها من قبل!
 12حقيقة �صادمة عن القراءة
 .1القراءة حتمي من ال�سجن
ي�ج��ادل ع�ل�م��اء االج�ت�م��اع الأم��ري�ك�ي��ون
ب ��أن الأط �ف��ال ال��ذي��ن تعلموا ال �ق��راءة يف
�سن الثامنة لديهم ف��ر���ص �أق��ل لل�سجن
يف امل���س�ت�ق�ب��ل .ع �ل�اوة ع �ل��ى ذل ��ك ،ه� ��ؤالء

الأط �ف��ال �أق��ل عر�ضة لتعاطي امل�خ��درات
�أو التهرب من املدر�سة .و�سيكون لديهم
ت�أثري �إيجابي يف العمل.
� .2أطول كلمة
 189.819هذا هو عدد احلروف املوجود
يف اط� ��ول ك�ل�م��ه يف ال �ل �غ��ه االجن �ل �ي��زي��ه "
ولال�سف لن نتمكن من ذكرها وال�سبب
راج� ��ع ل�ط��ول�ه��ا ال��ره �ي��ب ال� ��ذي ي���س�ت�ل��زم
قرابه ال � 3ساعات ون�صف فقط لقراءتها
اط� �ل� �ق ��ت ه � ��ذه ال �ك �ل �م��ه ك �ت �� �س �م �ي��ه مل� ��اده
كيميائيه "titine
ن� �ع ��م ،ل �ق��د ق� � ��ر�أت ه� ��ذا احل � ��ق،189 :
 !819ه��ذا ه��و ع��دد احل��روف امل��وج��ودة يف
اال� �س��م ال �ك��ام��ل titin — a giant
 .proteinتعترب الكلمة الأطول يف �أي
لغة يف العامل.
 .3ربط الكتب بال�سال�سل.
يف امل��ا��ض��ي ،ك��ان��ت تكلفة الكتب عالية
ج��داً ،بحيث كان على النا�س ربط الكتب
بالرفوف .كانت طريقة فعالة للغاية ملنع
ال�سرقة ،ومت ممار�سة هذه اخلدعة على
نطاق وا�سع يف الع�صور الو�سطى.

 .9ثالثة كتب هي الأكرث
مبيع ًا يف العامل
وه� ��ي ال �ك �ت ��اب امل �ق ��د� ��س ( 6م �ل �ي��ارات
ن�سخة) ،اقتبا�سات من الرئي�س ماو ت�سي
تونغ ( 900مليون) ،و�سل�سلة هاري بوتر
(مت بيع  500مليون ن�سخة).

� .4أطول جملة مطبوعة على
الإطالق تتكون من  832كلمة
ق � � � ��د جت� � � ��ده� � � ��ا يف رواي � � � � � � � � ��ة the
 misrableلفيكتور هوغو ومت ترجمة
ال��رواي��ة �إىل  60لغة ومت جت�سيدها علي
�شا�شة التلفاز مرات ال حت�صى يف كل بالد
العامل .وحظيت الرواية ب�إعجاب املاليني
من النا�س يف جميع �أنحاء العامل ويو�صى
بقراءتها ب�شدة.

 .10ال تزال الأمية م�شكلة
ك��ل ب��ال��غ م��ن �أ� �ص��ل خم�سة ب��ال�غ�ين يف
العامل ال ميكنه القراءة �أو الكتابة! ثلثا
ج�م�ي��ع الأم �ي�ي�ن يف ال �ع��امل م��ن ال�ن���س��اء،
وال ي���س�ت�ط�ي��ع ك ��ل م ��راه ��ق م ��ن �أ�� �ص ��ل 4
مراهقيني يف العامل قراءة جملة ب�سيطة.

� .5أطول كتاب يف العامل
يزيد عن � 6أقدام
يتم تخزين �أطول كتاب يف العامل ،وهو
«جمموعة القواعد البحرية» ،يف متحف
�أم�سرتدام .يبلغ ارتفاعه حوايل  4 .6قدم
وعر�ضه �أك�ثر من � 3أق��دام .فهل ميكنك
تخيل حجم هذه الورقة العمالقة!؟

 .11يقر�أ العباقرة ب�سرعة كبرية
م �ت��و� �س��ط �� �س ��رع ��ة ال� � �ق � ��راءة ل �ل��رج��ل
ال �ع��ادي ه��و  230كلمة يف ال��دق�ي�ق��ة .ه��ذا
ح ��وايل �صفحتني .ول�ك��ن ن��اب�ل�ي��ون ،على
�سبيل امل�ث��ال ،يقر�أ مبعدل  2000كلمة يف
الدقيقة ،يف حني �أن بلزاك ميكنه �إنهاء
رواية �صغرية يف ن�صف �ساعة فقط!

 .6القراءة املعتادة جتعلك �ألطف
�أظهرت الدرا�سات �أن البالغني الذين
يقر�أون الق�ص�ص بانتظام هم �أكرث عر�ضة
لالنخراط يف الأع�م��ال اخلريية والعمل
ال�ت�ط��وع��ي .رمب��ا ح��ان ال��وق��ت ال�ستبدال

 .12تبدو عيناك يف اجتاهات
خمتلفة عند القراءة
عند ال �ق��راءة ،تنظر ك��ل ع�ين �إىل حرف
خمتلف  ٪50من الوقت .عالوة على ذلك،
ميكن �أن تتقاطع خطوط الب�صر وتتباعد.

االنباط  -وكاالت
لأول م� ��رة م �ن��ذ �� �س� �ن ��وات ،مت�ت�ل��ك
ال� �ي ��اب ��ان �أ� � �س ��رع ح��ا� �س��وب ع� �م�ل�اق يف
ال � �ع� ��امل ،وي� �ت ��م ا� �س �ت �خ��دام��ه ل�ل�ب�ح��ث
وال� �ك� ��� �ش ��ف يف ان� �ت� ��� �ش ��ار وت �� �ش �خ �ي ����ص
الفريو�س التاجي اجلديد كوفيد .19
وبح�سب �شبكة «�سي �إن �إن» الأمريكية
�أع� �ل� �ن ��ت � �ش ��رك ��ة ف��وج �ي �ت �� �س��و وم �ع �ه��د
البحوث احلكومي وريكن �أن احلا�سوب
العمالق فوجاكو  ،Fugakuال��ذي
مت تطويره من قبل �شركة فوجيت�سو
( ،)FJTSFاح �ت��ل امل��رت �ب��ة الأوىل
يف ق��ائ �م��ة  Top500م ��ن �أج �ه ��زة
ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ال�ع�م�لاق��ة ال�ع��امل�ي��ة .وه��ي
امل��رة الأوىل ال�ت��ي يحتل فيها النظام
ال� �ي ��اب ��اين امل ��رت �ب ��ة الأوىل م �ن��ذ ع��ام
 2011يف ت�صنيع �أجهزة الكومبيوتر.
حا�سوب ي�ستخدم لت�شخي�ص
وعالج كوفيد19
ت� �ق� �ي� �� ��س ق� ��ائ � �م� ��ة Top500
م �ع��اي�ير م �ث��ل � �س��رع��ة امل �ع��اجل��ة و�أداء
احل ��و� �س �ب ��ة امل �� �س �ت �خ��دم��ة يف ال ��ذك ��اء
اال�صطناعي والتعلم العميق� ،إذ ميكن
لـ � Fugakuإج��راء �أك�ثر من 415
كوادريليون (�أو  415000تريليون)
ح�ساب يف الثانية ،مم��ا يجعلها �أ�سرع
 2.8م ��رة م��ن ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ��س��ام�ي��ت
ال �ع �م�لاق ال ��ذي ب�ن�ت��ه  IBMوال ��ذي
احتل امل��رك��ز الأول �سابقاً ،ومت �إن�شاء
«��س��ام�ي��ت» بتكليف م��ن وزارة الطاقة
الأمريكية يف عام  2014بغر�ض «حل

م�شاكل العامل» ح�سب ت�صريح الوزارة
يف ذلك الوقت ،وقد متكن الكمبيوتر
يف ال �� �س��اب��ق م� ��ن حت ��دي ��د �أمن � � ��اط يف
الأن � �ظ � �م� ��ة اخل� �ل ��وي ��ة ت �� �س �ب��ق م��ر���ض
�أل��زه��امي��ر ،كما ق��ام بتحليل اجلينات
التي ُت�سهم يف �إدم��ان امل��واد الأفيونية،
كما جنح يف التنب�ؤ بالطق�س املتطرف
بنا ًء على حماكاة املناخ..
وق� ��ال � �س��ات��و� �ش��ي م��ات �� �س��وك��ا م��دي��ر
م��رك��ز ري �ك��ن ل �ل �ع �ل��وم احل��ا� �س��وب �ي��ة يف
بيان �إن ن�أمل �أن ت�ساهم التكنولوجيا
امل � � �ت � � �ط� � ��ورة ال � � �ت� � ��ي مت ت � �ط ��وي ��ره ��ا
ل �ف��وج��اك��و يف حت�ق�ي��ق ال �ت �ق��دم ال�ك�ب�ير
يف ال �ت �ح��دي��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ال���ص�ع�ب��ة
م�ث��ل  ،Covid-19وق ��ال ري �ك��ن يف
بيان يف �أب��ري��ل املا�ضي� ،إن الكمبيوتر
ال �ع �م�لاق ال �ي��اب��اين ي���س�ت�خ��دم بالفعل
ل�ل�ب�ح��ث ع��ن  ،Covid-19مب��ا يف
ذلك الت�شخي�ص والعالجات وحماكاة
انت�شار الفريو�س.
وم ��ن امل �ق��رر �أن ي�ع�م��ل ف��وج��اك��و -
وه��و ا��س��م �آخ��ر جلبل ف��وج��ي  -بكامل
طاقته العام املقبل ،مدعوماً ب�شرائح
م ��ن ذراع  SoftBankامل �م �ل��وك��ة
ل �� �ش��رك��ة  ،SoftBankي ��ذك ��ر �أن
ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ال �ع �م�لاق ال �ي��اب��اين �أع ��اد
ال� �ي ��اب ��ان ل �ل �ق �م��ة ح �ي��ث ح �� �ص �ل��ت ع�ل��ى
املركز الأول ،وتبعتها الواليات املتحدة
ب �ن �ظ��ام ��س��ام�ي�ي��ت ب�ي�ن�م��ا اح �ت��ل امل��رك��ز
الثالث حا�سوبان عمالقان طورتهما
م �ع��اه��د ال �ب �ح��ث ال��وط �ن �ي��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة،
 Sunway TaihuLightو
.Tianhe-2A

اكتشاف مدينة رومانية أثرية
االنباط  -وكاالت
مل ي �ع��د ي �ت �ع�ين ع �ل��ى ع �ل �م��اء الآث� � ��ار
ال�ت�ن�ق�ي��ب ع��ن امل ��دن امل��دف��ون��ة الك�ت���ش��اف
� �ش �ك �ل �ه��ا ،ح� �ي ��ث ق� ��ام� ��ت جم� �م ��وع ��ة م��ن
الباحثني البلجيكيني ومن اململكة املتحدة
م ��ن ج��ام �ع �ت��ي ك ��ام�ب�ري ��دج ال�بري �ط��ان �ي��ة
و«خ �ن��ت» البلجيكية ،يف درا� �س��ة ن�شرتها
دوري� ��ة «�أن �ت �ي �ك��وت��ي» (،)Antiquity
املتخ�ص�صة يف علم الآث��ار ،م�ؤخراً ،بر�سم
خ��رائ��ط مل��دي �ن��ة ف��ال�ي�ري ن ��ويف ال�ق��دمي��ة
ب��أك�م�ل�ه��ا ،ع�ل��ى ب�ع��د ن�ح��و  30م�ي�ل ً
ا خ��ارج
روما ،با�ستخدام تقنية ال��رادار التي تقوم
مب�سح حتت الرتبة .عندما ت�صل املوجات
الكهرومغناطي�سية للرادار �إىل بنية حتت
الأر���ض ،ف�إنها ترتد مرة �أخ��رى كمقيا�س
ميكن ا�ستخدامه لإن �ت��اج ��ص��ورة ثالثية
الأب �ع��اد ،وت�سمى ه��ذه التقنية احلديثة
«رادار قيا�س الأر�ض».

رادار هوائي للك�شف
عن الآثار املدفونة
يقول «مارتن ميليت»� ،أ�ستاذ علم الآث��ار
يف جامعة ك��ام�بري��دج ،وال�ب��اح��ث الرئي�سي
يف الدرا�سة� ،إن الدرا�سة اعتمدت على رادار
ه��وائ��ي؛ ير�سل �إ� �ش��ارة رادي��وي��ة ناب�ضة �إىل
الأر� � ��ض وي���س�ت�م��ع �إىل ت � ��رددات ،وي�ستقبل
النظام احلا�سوبي الذي ابتكره باحثو جامعة
«خنت» هذه الإ��ش��ارات لتحليلها وترجمتها
�إىل �أمن��اط ت�ضاري�س ،مو�ضحاً �أن النظام
ي�سجل املوقع الدقيق لبناء �صورة مركبة،
مع قراءة واحدة كل � 12.5سم ،وكل � 6.5سم
يف بع�ض املوا�ضع على م�ساحة  30فداناً داخل
�أ�سوار املدينة التي م�سحها الباحثون.
ت�ت�ن��ا��س��ب ال� �ت ��رددات م ��ع ال �ع �م��ق؛ حتى
ميكن للربنامج حتديد امل��وج��ود يف �أعماق
خمتلفة من الرتبة ،ينتج عن ذل��ك الكثري
من البيانات ( 28مليار نقطة بيانات) ،لذا
ف�إن كلمة ال�سر يف العملية هذه تكمن يف �سعة

الربامج والكمبيوتر امل�ستخدم.
�أهمية تقنية «رادار قيا�س الأر�ض»
ترجع �أهمية ا�ستخدام تقنية «رادار قيا�س
الأر�ض» �إىل �أنها جعلت من املمكن ا�ستك�شاف
مناطق �أك�بر بدقة �أع�ل��ى ،كما �أن لها �آث��اراً
ك �ب�ي�رة ع �ل��ى درا�� �س ��ة امل� ��دن ال �ق��دمي��ة ال�ت��ي
يتعذر التنقيب عنها؛ �إم��ا لأن�ه��ا ك�ب�يرة� ،أو
لأنها مدفونة حتت املدن احلديثة ،وللمرة
الأوىل ،متكن الباحثون من حتديد الهياكل
اجلديدة مثل احلمام املتقن والن�صب العام
ال�ك�ب�ير ،ال��ذي مل ي�سبق اكت�شاف ل��ه مثيل
من قبل ،ومتكنوا �أي�ضاً من حتديد كيفية
تنظيم امل��دي�ن��ة م�ق��ارن��ة ب��امل��دن ال��روم��ان�ي��ة
الأخرى.
ت�ت�ح��دى ال��درا� �س��ة ب�ع����ض االف�ترا� �ض��ات
امل�سبقة حول الت�صميم احل�ضري الروماين،
مم ��ا ي ��دل ع �ل��ى �أن ت�خ�ط�ي��ط امل��دي �ن��ة ك��ان
خمتلفاً عن امل��دن الأخ��رى املدرو�سة جيداً،

م�ث��ل م��دي�ن��ة ب��وم �ب��ي .ك�م��ا ات���س�م��ت امل�ب��اين
َ
املكت�شفة يف املدينة -مثل املعبد وال�سوق-
ً
ً
ب�ك��ون�ه��ا �أك �ث�ر ت�ف���ص�ي�لا ه �ن��د� �س � ّي �ا مم��ا هو
م �ت��وق��ع يف م��دي �ن��ة � �ص �غ�ي�رة ،وق� ��د ك���ش��ف
ا�ستخدام هذه التقنية داخل �أ�سوار املدينة يف
املنطقة اجلنوبية عن مبنى كبري م�ستطيل
مت�صل ب�سل�سلة من �أنابيب املياه التي ت�ؤدي
�إىل القناة الرئي�سية.
ي�شري الباحث �إىل �أن��ه �أمكن تت ُّبع هذه

الأن ��اب �ي ��ب ع�ب�ر ج ��زء ك �ب�ير م ��ن امل��دي �ن��ة،
مت�ضمناً حت��ت امل�ب��اين ،ولي�س فقط على
ط��ول ال�شوارع .ويعتقد «ميليت» وفريقه
�أن ه ��ذا امل�ب�ن��ى ك ��ان ع �ب��ارة ع��ن م�سبح يف
ال �ه��واء ال�ط�ل��ق ي���ش�ك��ل ج� ��زءاً م��ن جممع
ا��س�ت�ح�م��ام ع��ام ك �ب�ير ،ك�م��ا ر� �ص��د ال�ف��ري��ق
ب��ال�ق��رب م��ن ال�ب��واب��ة ال�شمالية للمدينة
زوج �اً م��ن امل�ب��اين الكبرية املتقابلة داخ��ل
ممر مغطى مع �صف مركزي من الأعمدة،

وهو ما يعتقد الباحثون �أنه كان جزءاً من
ن�صب تذكاري عام.
يقول «ميليت»�« :أكرث ما �أثار اهتمامي
ب�خ���ص��و���ص ن�ت��ائ��ج ال��درا� �س��ة ،التفا�صيل
وال� ��دق� ��ة ال �ع��ال �ي��ة ال� �ت ��ي خ ��رج ��ت ع�ل�ي�ه��ا
اخلرائط وال�صور ،لقد طبقنا هذه التقنية
على م��دن يف �إيطاليا و�إجن�ل�ترا ،ونتطلع
�إىل ا�ستخدامها ل��درا��س��ة م��دن �أخ ��رى يف
اليونان وتركيا وليبيا».
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إسرائيل تستولي على «حوض المعمودية»
من بيت لحم

االنباط-وكاالت

حت ��ت ج �ن��ح ال� �ظ�ل�ام ،ا� �س �ت��ول��ت ��س�ل�ط��ات
االحتالل الإ�سرائيلي على حو�ض املعمودية
الأث� ��ري م��ن ب�ل��دة ت�ق��وع ��ش��رق بيت حل��م ،يف
خ �ط��وة و��ص�ف�ه��ا الفل�سطينيون ب��ال���س��رق��ة،
وزع �م��ت �إ� �س��رائ �ي��ل �أن �ه��ا ا�� �س�ت�رداد للقطعة
الأث ��ري ��ة ال �ت��ي ت �ع��ود �إىل ال �ق��رن اخل��ام����س
امليالدي
وحو�ض املعمودية ك��ان ي�ستخدم لتعميد
امل�سيحيني ،ويعود �إىل العهد البيزنطي ويبلغ
وزنه �سبعة �أطنان ،وقطره نحو مرت ون�صف
املرت ،وهو ثما ّ
ين ال�شكل ،مقطوع من احلجر
الكل�سي ورديّ اللون ،وعليه زخارف من �أربع
ّ
جهات متقابلة متثل �صلباناً و�أكلي ً
ال وزنبقة
وك��ان احل��و���ض ج ��زءاً م��ن امل��وق��ع الأث��ري
“خربة تقوع” ،ال��ذي ي�ضم بقايا كني�سة
قدمية قبل �أن ي�سرق احلو�ض مهربو الآثار
ع��ام  .2000لكنه �أُ��س�ترد بعد عامني ،وو�ضع
يف ع �ه��دة ب�ل��دي��ة ت �ق��وع ،ل�ك��ن يف م �ن��زل �أح��د
موظفيها
ومنذ � 20سنة ُو�ضع “حو�ض املعمودية”
يف �ساحة منزل امل�س�ؤول يف بلدية تقوع تي�سري
�أبو مفرح قرب مبنى البلدية ،ومنحته وزارة
ال�سياحة والآثار الفل�سطينية رقماً وطنياً يف
�سجالتها
وق ��ال �أب ��و م�ف��رح لـ”اندبندنت عربية”،
�إن “وزارة ال�سياحة وبلدية تقوع اتفقتا قبل
� 20سنة على االح�ت�ف��اظ بحو�ض املعمودية

و�أو� �ض��ح طواف�شة لـ”اندبندنت عربية”
�أن الوزارة “حر�صت على بقاء احلو�ض قرب
مكانه الأ�صلي حتى يبقى يف �سياقه املكاين،
ولكي ال يفقد قيمته التاريخية” ،م�شرياً �إىل
وجود �آالف القطع الأثرية يف ال�ضفة الغربية
“ال ميكن جتميعها يف مكان واحد”
وقال طواف�شة �إن الوزارة ا�شتكت �إ�سرائيل
�إىل منظمة اليون�سكو و�إىل ال�شرطة الدولية،
للمطالبة “با�سرتداد احلو�ض”

يف �ساحة منزله حلمايته م��ن ال�سرقة مرة
�أخ � ��رى ،وذل ��ك مت �ه �ي��داً ل��و��ض�ع��ه يف متحف
خا�ص ببلدة تقوع بعد �إقامته ويكون احلو�ض
ن ��واة ه ��ذا املتحف” .ل�ك��ن احل��و���ض ب�ق��ي يف
�ساحة املنزل ومل يتم بناء املتحف
“كنت �أن��ا� �ش��د وزارة ال���س�ي��اح��ة ب ��إي�ل�اء
�إه �ت �م��ا ٍم �أك�ب�ر بحو�ض امل�ع�م��ودي��ة ،لكنها مل
ت�ه�ت��م مب ��ا يكفي” ،ق ��ال �أب� ��و م �ف ��رح ،لكنه
� �ش��دد ع �ل��ى �أن “�سلطات االح� �ت�ل�ال ك��ان��ت
�ست�سرق احلو�ض من �أي مكان ب�سبب نهجها
امل�ستمر يف اال�ستيالء على امل�ي�راث الأث��ري
للفل�سطينيني”
�شكوى �ضد �إ�سرائيل
ويرف�ض الفل�سطينيون �إدع��اءات �إ�سرائيل

ب�أنها “ا�ستعادت قطعة �أث��ري��ة ُ�سرقت قبل
ح��واىل � 20سنة م��ن قبل ل�صو�ص �آث ��ار من
امل��وق��ع الأث � ��ري يف تقوع” ،م���ش�يرة �إىل �أن
ال�شرطة الفل�سطينية ا�سرتدت احلو�ض بعد
�أقل من عامني على �سرقته
ي �ح �ت��وي ه ��ذا ال�ق���س��م ع �ل��ى امل �ق�ل�ات ذات
�صلة ,املو�ضوعة يف (Related Nodes
)field
ُ�سجل
“احلو�ض يف عهدة بلدية تقوع وم ّ
لدى وزارة ال�سياحة والآثار” ،ي�ؤكد املدير
ال �ع ��ام حل �م��اي��ة الآث� � ��ار يف وزارة ال���س�ي��اح��ة
والآثار الفل�سطينية �صالح طواف�شة ،م�ضيفاً
�أن ال � ��وزارة مل ُت��رج��ع احل��و���ض �إىل موقعه
الأ�صلي يف خربة تقوع حتى ال يُ�سرق مرة
�أخرى

حماية تراث فل�سطني
طالبت ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفل�سطينية حنان ع�شراوي منظمة
ال�ي��ون���س�ك��و ب�ح�م��اي��ة ال�ت��راث الفل�سطيني،
وحما�سبة وم�ساءلة �إ�سرائيل كقوة احتالل
على “�سرقتها املمنهجة للموروث احل�ضاري
وال �ت��اري �خ��ي وال��دي �ن��ي يف فل�سطني ،ووق��ف
�سيا�سة ال�صمت جتاه هذه اجلرائم الب�شعة”
ودان ��ت ع���ش��راوي �سرقة �إ�سرائيل حو�ض
امل �ع �م��ودي��ة ،م �� �ش�يرة �إىل �أن � ��ه ي� ��أت ��ي �ضمن
“�سيا�سة �إ�سرائيل املرتكزة على النهب املنظم،
كما �أنها تعك�س نهجها القائم على البلطجة
والنهب وال�سرقة”
وكانت �إ�سرائيل عر�ضت قبل عامني نحو
 20قطعة �آثار “�سرقتها من ال�ضفة الغربية،
يف �أحد متاحفها يف القد�س الغربية ،من �أ�صل
� 40أل��ف قطعة مت و�ضع اليد عليها” ،منذ
اح�ت�لال ال�ضفة الغربية ع��ام  1967بح�سب
م�صادر �إ�سرائيلية

«كورونا» في السجن ..ضيف ثقيل على األسرى الفلسطينيين
االنباط-وكاالت

�أثار الإعالن عن �إ�صابة �أول �أ�سرييْن فل�سطينيَني
يف ال�سجون الإ�سرائيلية ،ب�ك��ورون��ا ،خم��اوف لدى
هيئات حقوقية معنية ب�ش�ؤون الأ�سرى ،من خطر
تف�شي الفريو�س داخل ال�سجون ،يف ظل عدم التزام
�إ�سرائيل ،كما تقول الهيئات ،بـ الإجراءات الوقائية
ملكافحة ّ
تف�شي الفريو�س
ويعاين الأ�سرى الفل�سطينيون داخل ال�سجون
الإ�سرائيلية ،من ظ��روف اعتقال �صعبة ومرتدية
للغاية  ،يف ظل انعدام البيئة ال�صحية داخل الغرف
واكتظاظها
هذه الظروف� ،إىل جانب االنتهاكات الإ�سرائيلية
املرتكبة بحق الأ�سرى منذ بداية جائحة كورونا،
ك�سحب نحو � 140صنفا م��ن امل ��واد امل ُ�ب��اع��ة داخ��ل
مق�صف ال�سجن ،م��ن بينها ّ
منظفات ومعقمات،
و�صوال �إىل عدم اتخاذ �أي �إجراءات وقائية� ،ساهمت
يف و� �ص��ول ال�ف�يرو���س ل�ل�أ� �س��رى ،ك�م��ا ق��ال��ت هيئة
�ش�ؤون الأ�سرى واملحررين  ،التابعة ملنظمة التحرير
الفل�سطينية
وت �ت��زاي��د خم ��اوف ال�ه�ي�ئ��ات الفل�سطينية من
احتمالية الإ�صابة بكورونا ،لدى الأ�سرى املر�ضى ،
ب�سبب �ضعف جهازهم املناعي ،حيث ح ّذرت منظمات
�صحية ،يف �أوقات �سابقة ،من �أن املر�ضى هم الأكرث
تعر�ضا للإ�صابة بالفريو�س
ويف  12يوليو /متوز اجلاري� ،أعلنت هيئة �ش�ؤون
الأ�سرى واملحررين ،عن �إ�صابة الأ�سري كمال �أبو وعر
( 46ع��ام�اً) ،املري�ض ب�سرطان احلنجرة ،واملعتقل
منذ ( 2003حمكوم بامل�ؤبد) ،بفريو�س كورونا ،حيث
يقبع حالياً يف م�ست�شفى �أ�ساف هروفيه الإ�سرائيلي
والحقا يف الع�شرين من ال�شهر اجلاري� ،أعلنت
الهيئة عن �إ�صابة الأ�سري حممد عبد النبي �شراكة
(موقوف على ذمة املحاكمة) ،بكورونا
وق��ال��ت هيئة الأ� �س��رى يف بيان لها� ،إن �سيا�سة
الإهمال والتق�صري الإ�سرائيلية املتعمدة واملمنهجة
 ،ه��ي م��ن جعلت الأ� �س��رى ه��دف�اً للفريو�س ،ولكل
الأوبئة والأمرا�ض اخلطرية التي تودي بحياتهم

كما اتهم ن��ادي الأ�سري الفل�سطيني ،اخلمي�س،
ال�سلطات الإ�سرائيلية بال�سعي لن�شر ك��ورون��ا يف
ال�سجون ،عرب اقتحامها من قبل جنود قد يكونون
م�صابني
وح ّملت ف�صائل وق��وى فل�سطينية� ،إ�سرائيل،
امل�س�ؤولية الكاملة عن حياة الأ�سرييْن �أبو وعر  ،و
�شراكة  ،مطالبة بـ �ضرورة الإفراج عنهما
وت�أتي �إ�صابة الأ�سرييْن �أبو وعر  ،و �شراكة  ،يف
ظل ات�ساع رقعة تف�شي اجلائحة يف �إ�سرائيل
ت�شكيكباملعلومات
و ُت�شكك م�ؤ�س�سات وه�ي�ئ��ات خمت�صة ب�ش�ؤون
الأ� �س��رى وامل�ح��رري��ن ،يف �صحة املعلومات ال ��واردة
�إليها من �إدارة ال�سجون الإ�سرائيلية ،حول �أو�ضاع
الأ�سرى ال�صحية ،وطبيعة الإ�صابة بالفريو�س
واتهمت تلك امل�ؤ�س�سات ،يف �أك�ثر من منا�سبة،
ال�سلطات الإ�سرائيلية بـ حجب املعلومات الكاملة
عن الأ�سرى و�أو�ضاعهم
والأرب � � �ع� � ��اء� ،أع �ل �ن��ت ه �ي �ئ��ة � � �ش � ��ؤون الأ�� �س ��رى
واملحررين� ،أن نتائج فح�ص جميع العينات للأ�سرى
وال�سجّ انني يف ذات �سجن �أبو وعر  ،جاءت �سلبية؛ �أي
�أنها تخلو من الإ�صابة بكورونا
وك��ان��ت �إدارة ال�سجون الإ�سرائيلية ق��د عزلت
جميع �أ�سرى �سجن جلبوع (ق�سم  ،)2الذي كان �أبو
وعر  ،معتقال به� ،إىل جانب العاملني يف ال�سجن،
و�أخ�ضعتهم جميعا للفح�ص املخربي ،وفق الهيئة

وقال قدورة فار�س ،رئي�س م�ؤ�س�سة نادي الأ�سري
الفل�سطيني � ،إن �ه��م ال ي�ث�ق��ون ب � � ��إدارة ال�سجون
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ك�م���ص��در ل�ل�أخ �ب��ار وامل �ع �ل��وم��ات عن
الأ� �س ��رى و�أو� �ض��اع �ه��م ال���ص�ح�ي��ة ،ب��رغ��م �إب�لاغ�ه��ا
با�ستقرار احلالة ال�صحية للأ�سري �أب��و وعر الذي
يخ�ضع حالياً للعزل
و�أ�� �ض ��اف :الأم � ��ور غ�ير مطمئنة ،ح�ي��ث متنع
�إ� �س��رائ �ي��ل زي � ��ارة الأ�� �س�ي�ر امل �� �ص��اب ،وت��رف ����ض كل
حماوالت االت�صال به حتى عرب الهاتف
وطالب فار�س �إ�سرائيل بتقدمي العالج الالزم
ل�ل�أ��س�ير ْي��ن �أب��و وع��ر  ،و ��ش��راك��ة  ،منا�شدا جميع
اجلهات املعنية ببذل اجلهود لإط�لاق �سراحهما،
لأ�سباب �صحية ،وبخا�صة الأ��س�ير �أب��و وع��ر ،حيث
تكالب عليه مر�ضا ال�سرطان وكورونا
وا�ستكمل قائال :هناك خماطبات ر�سمية بعثت
بها اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
�إىل جهات دولية خمتلفة؛ من �أج��ل ال�ضغط على
�إ�سرائيل للإفراج عنهما ،وخا�صة الأ�سري �أبو وعر؛
مراعاة لو�ضعه ال�صحي
و�أ� �ش��ار �إىل وج ��ود ن�ح��و � 700أ� �س�ير فل�سطيني
ي �ع��ان��ون م ��ن �أم ��را� ��ض م�ت�ن��وع��ة داخ� ��ل ال���س�ج��ون
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ،م��ن ب�ي�ن�ه��م ق��راب��ة  100م���ص��اب��ون
ب�أمرا�ض ُتهدد احلياة  ،ويحتاجون لرعاية طبية
خا�صة
ودع ��ا ف��ار���س الفل�سطينيني �إىل ب��ذل اجل�ه��ود

ال�سيا�سية ،والدبلوما�سية ،والقانونية ،وال�شعبية،
للإفراج عن الأ�سرى ،خا�صة املر�ضى منهم ،معترباً
ق�ضية الأ�سرى م�س�ألة ن�ضالية كفاحية
وي �ب �ل��غ ع ��دد ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ال �ق��اب �ع�ين داخ ��ل
ال�سجون الإ�سرائيلية حاليا ح��وايل � 4700أ�سري،
بينهم نحو � 700أ�سري مري�ض ،و� 41سيدة
�إهمال مُتع ّمد
يف ال�سياق ذات ��ه ،ق��ال ن��اه��د ال �ف��اخ��وري ،مدير
مكتب �إعالم الأ�سرى � ،إن �إ�صابة �أ�سريين بكورونا
يعك�س �سيا�سة التق�صري والإه�م��ال الطبي املتعمد
من قبل �إدارة ال�سجون الإ�سرائيلية ،فيما يتعلق
بالإجراءات الوقائية من الفريو�س
وات� �ه ��م ال� �ف ��اخ ��وري �إ� �س��رائ �ي��ل ب� �ـ ع� ��دم ات �خ��اذ
الإج ��راءات ال�صحيحة ملنع تف�شي فريو�س كورونا
ب�ين الأ� �س��رى ،وجت��اه��ل تعليمات منظمة ال�صحة
العاملية يف هذا الإطار
وت ��اب ��ع� :إدارة ال �� �س �ج��ون مت��ار���س خ �ط��وات يف
ظاهرها تعك�س احلماية والوقاية� ،إال �أن جوهرها
ينطلي على عقوبات �إ�ضافية ،تتمثل يف منع زيارات
الأهل ،واللقاءات باملحامني ،والتي تتم بالأ�سا�س من
خالل عازل زجاجي دون مالم�سة �أو خمالطة بني
الأ�سرى وذويهم
و�أع ��رب ال�ف��اخ��وري ع��ن تخوفاته م��ن احتمال
انتقال العدوى ّ
وتف�شيها بني الأ�سرى ،خا�صة يف ظل
ا�ستمرار ا�ستهتار ال�سجانني والأطباء الإ�سرائيليني
امل �خ��ال �ط�ين ل�ل��أ�� �س ��رى ،وال ��ذي ��ن ي �ت �ن � ّق �ل��ون بني
جمتمعهم املوبوء ،وال�سجون ،بدون و�سائل وقائية
و�أ� �ش��ار �إىل �أن �إط�ل�اق حت��ذي��رات مُ�سبقة من
خطورة هذه املمار�سات داخل ال�سجون  ،الفتا �إىل �أن
جتاهل تلك التحذيرات وا�ستمرار الإهمال �أف�ضى
يف النهاية لنتيجة �إ�صابة �أحد الأ�سرى بالفريو�س
وطالب الفاخوري ب�ضرورة �إر�سال طبيب خا�ص،
�سواء من ممثلي م�ؤ�س�سات دولية ،كاللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر �أو غريها ،لالطالع على �أو�ضاع
الأ�سريين ،والوقوف على حالتهما ال�صحية ب�شكل
مبا�شر

الصين تأمر أمريكا بإغالق قنصليتها في مدينة تشنغدو
االنباط-عمان

قالت وزارة اخلارجية ال�صينية �إنها �أبلغت
ال���س�ف��ارة الأم��ري �ك �ي��ة ��ص�ب��اح ام ����س اجلمعة

ب�إغالق قن�صليتها يف مدينة ت�شنغدو بجنوب
غ ��رب ال �ب�ل�اد ،ب�ع��د �أي� ��ام م��ن �أم ��ر وا�شنطن
امل �ف��اج��ئ ب� ��إغ�ل�اق ال�ق�ن���ص�ل�ي��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة يف
هيو�ستون

وقالت الوزارة يف بيان� :أبلغت وزارة ال�ش�ؤون
اخل��ارج�ي��ة ال�صينية ال�سفارة الأمريكية يف
ال�صني بقرارها �سحب موافقتها على �إقامة
وت�شغيل القن�صلية ال�ع��ام��ة الأم��ري �ك �ي��ة يف

ت�شنغدو
و�أ�ضافت :قدمت ال��وزارة �أي�ضا متطلبات
حم��ددة ب�ش�أن وق��ف القن�صلية العامة لكل
العمليات والأحداث .

الكشف عن هوية منفذ التفجير في
منشأة «نطنز» النووية اإليرانية
االنباط-وكاالت

ن�ق�ل��ت و� �س��ائ��ل �إع �ل��ام �إي ��ران� �ي ��ة ،ام����س
اجل �م �ع��ة� ،أن احل��ر���س ال� �ث ��وري الإي � ��راين
مت�ك��ن م��ن حت��دي��د ه��وي��ة ال�شخ�ص ال��ذي
نفذ التفجري يف من�ش�أة نطنز النووية و�سط
البالد يف  2يوليو اجلاري
و�أف� ��اد م��وق��ع “ديده ب��ان �إيران” ،ب ��أن
احل��ر���س ال �ث��وري الإي� ��راين ح��دد �أن منفذ
العملية هو �إر�شاد كرميي الذي كان ل�سنوات
عديدة مقاوال للمن�ش�أة وحتمل امل�س�ؤولية
ع��ن �إط�ل�اق دورة تخ�صيب ال�ي��وران�ي��وم يف
حمطة نطنز النووية الواقعة يف حمافظة
�أ�صفهان و�سط البالد
و�أو� �ض��ح امل��وق��ع الإي � ��راين ،ا��س�ت�ن��ادا �إىل
م�صادر ل��ه� ،أن ك��رمي��ي “فجر م��ع فريقه
ق��اع��ة ال �ط��رد امل��رك��زي وت���س�ب��ب يف �إحل ��اق
�أ�ضرار كبرية بال�صناعة النووية وال�سمعة
لبالد”
و�أ� � �ش ��ارت امل �� �ص��ادر �إىل �أن ��ص�لاح�ي��ات
كرميي كمقاول يف حمطة نطنز النووية
كانت م��ؤي��دة من قبل وكالة املخابرات يف
�أ�صفهان
و�سبق �أن �أعلن ع�ضو جلنة الأمن القومي
وال�سيا�سة اخلارجية يف الربملان الإي��راين،
جواد كرميي قدو�سي� ،أن االنفجار يف من�ش�أة
نطنز يعود �إىل االخ�تراق الأمني وتخطي
احلواجز الأمنية

ونفى قدو�سي ،ال��ذي زار يف وق��ت �سابق
املحطة برفقة �أع���ض��اء �آخ��ري��ن م��ن جلنة
الأم� � ��ن ال �ق��وم��ي وال �� �س �ي��ا� �س��ة اخل��ارج �ي��ة
ب��ال�برمل��ان الإي � ��راين ،وج ��ود ج�سم م�شبوه
�أ��ص��اب املوقع من خ��ارج املن�ش�أة ،قائال �إنه
“لو ك ��ان اال� �س �ت �ه��داف م��ن خ� ��ارج امل��وق��ع
لوجدت قطع متبقية ،لكن التحقيقات مل
تظهر وجود �شيء على الإطالق”
و�شهدت �إي��ران خالل الأ�سابيع املا�ضية
�سل�سلة انفجارات هزت عدة مواقع ع�سكرية
ونووية و�صناعية بينها من�ش�أة نطنز يوم 2
يوليو
وق � ��ال رئ �ي ����س م�ن�ظ�م��ة ال ��دف ��اع امل ��دين
الإي��ران�ي��ة ،غ�لام ر�ضا ج�لايل� ،إن طهران
ال ت�ستبعد �أن ت�ك��ون االن �ف �ج��ارات ناجمة
عن عمليات تخريبية من قبل جمموعات
املعار�ضة �أو فر�ضية هجمات �سيربانية من
قبل الواليات املتحدة
لكن م�س�ؤولني �إيرانيني �آخرين اعتربوا
�أن االن �ف �ج��ارات نتجت ع��ن هجمات تقف
وراءها �إ�سرائيل
ب ��دوره ��ا ،ن�ق�ل��ت ��ص�ح�ي�ف��ة “نيويورك
تاميز” الأم��ري �ك �ي��ة ع��ن م �� �س ��ؤول�ين  2يف
اال�ستخبارات الأمريكية قولهما �إن ترميم
املن�ش�أة لإع��ادة الربنامج النووي الإي��راين
�إىل ما كان عليه قبل االنفجار ،قد ي�ستغرق
عامني ،واعتربا �أن العملية نفذت عرب عبوة
نا�سفة �أو عرب هجوم �إلكرتوين

بيدرسون يطالب برفع العقوبات
عن سوريا

االنباط-وكاالت

�أعلن املبعوث الأممي اخلا�ص �إىل �سوريا،
غ�ير ب�ي��در��س��ون ،م��وع��د ا��س�ت�ئ�ن��اف �أع�م��ال
“اللجنة الد�ستورية” ال�سورية يف جنيف،
كا�شفا �أنه �سيكون يف الرابع والع�شرين من
�أغ�سط�س املقبل
ويف �إحاطة له خالل جل�سة ملجل�س الأمن
ع�بر الفيديو كونفرن�س ح��ول الو�ضع يف
�سوريا ،قال بيدر�سون �إن خطة عقد الدورة
الثالثة م��ن ه��ذه امل�ح��ادث��ات ب��ات��ت م��ؤك��دة
الآن“ ،ففي وق��ت �سابق من ه��ذا الأ�سبوع،
متك ّنت من احلديث مع الرئي�س امل�شارك
ر�شحته احلكومة ال�سورية والرئي�س
الذي ّ
امل�شارك ال��ذي ر�شحته املعار�ضة ال�سورية،
وال �ت ��أك �ي��د ع �ل��ى �أن االج �ت �م��اع��ات ��س�ت�ب��د�أ
يف جنيف يف � 24آب ،ب���ش��رط ع ��دم تغيري
�إجراءات و�شروط ال�سفر”
و�أ� � �ض� ��اف ب �ي��در� �س��ون“ :لقد ��ش�ج� ّع��ت

اجل�م�ي��ع ع�ل��ى ال�ت�ح���ض�ير جلل�سة مثمرة
حول جدول الأعمال ،و�آمل �أن نتمكن بعد
امل�ضي قدماً يف اجلل�سات الالحقة
ذلك من ّ
بطريقة منتظمة ومهنية ومو�ضوعية”
بيدر�سون ال��ذي �أع ��رب ع��ن �أم�ل��ه يف �أن
ت�ق��دم الأط � ��راف ال��دول �ي��ة الرئي�سية ذات
الت�أثري الدعم الكامل لنجاح الدورة املقبلة،
ك�شف عن تلقيه ت�أييدا ال�ستئناف �أعمال
“اللجنة الد�ستورية” م��ن قبل ر�ؤ��س��اء
الدول ال�ضامنة لعملية “�أ�ستانا” ،متمنيا
على الدول امل�ؤثرة �أن تعمل من �أجل �إحراز
تقدم يف العملية ال�سيا�سية الأو�سع
كما طالب بيدر�سون يف �إحاطته ب�ضرورة
رفع الإج��راءات الق�سرية الأحادية اجلانب
عن �سوريا ،قائال�“ :إن العقوبات الأحادية
املفرو�ضة حتد من ق��درة الدولة ال�سورية
على ت�أمني و�صول الأغ��ذي��ة وامل�ستلزمات
ال�صحية الأ��س��ا��س�ي��ة والإم� � ��دادات الطبية
الالزمة مبكافحة كورونا”

ماكرون يحذر تركيا ويدعو إلى «قمة
متوسطية» نهاية أغسطس

االنباط-وكاالت

ط��ال��ب ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي �إمي��ان��وي��ل
م ��اك ��رون ،مب �ع��اق �ب��ة “من ي �ت��دخ �ل��ون يف
ليبيا” ،و”منتهكي امل �ج��ال ال�ب�ح��ري يف
�شرق املتو�سط”
و�أ� � �ض � ��اف م� ��اك� ��رون ل � ��دى ا� �س �ت �ق �ب��ال��ه
الرئي�س القرب�صي نيكو�س �أنا�ستا�سياد�س،
�أنه “�سيكون خط�أ ج�سيما ترك �أمن �شرق
املتو�سط يف يد �أط��راف �أخ��رى ،خ�صو�صا
تركيا”
كما �شدد الرئي�س على �ضرورة التو�صل
ل��وق��ف �إط�ل�اق ال �ن��ار ث��م حل��ل �سيا�سي يف
ليبيا
و� �ص��رح ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي“ :يف ه��ذا
اجل��زء م��ن البحر املتو�سط ،ال��ذي يعترب
ح�ي��وي��ا لبلدينا (ف��رن���س��ا وق�ب�ر���ص) تعد
ق�ضايا الطاقة والأم��ن جوهرية� .سيكون
م��ن اخل �ط ��أ اجل���س�ي��م �أن ن�ت�رك �أم�ن�ن��ا يف

منطقة ال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط يف ي��د �أط ��راف
�أخرى .هذا لي�س خيارا لأوروبا وهذا �شيء
لن تدعه فرن�سا يحدث”
ودع ��ا م��اك��رون لقمة يف فرن�سا جتمع
دول االحتاد الأوروبي املطلة على املتو�سط
“يورو ميد  ،”7نهاية �شهر �أغ�سط�س
امل �ق �ب��ل ،مل�ن��اق���ش��ة ال �ت �ط��ورات الأخ �ي��رة يف
امل�ن�ط�ق��ة وال� ��دول ال���س�ب��ع يف ال�ت�ج�م��ع هي
ف��رن���س��ا و�إ��س�ب��ان�ي��ا وال�ب�رت �غ��ال و�إي�ط��ال�ي��ا
واليونان ومالطا وقرب�ص

ماليين األطفال في اليمن إلى حافة الهاوية بسبب الجوع

االنباط-وكاالت
ح� ّذرت �أرب��ع منظمات �أممية الأرب�ع��اء من زي��ادة متوقعة لأع��داد الذين
يعانون من م�ستويات عالية من انعدام الأم��ن الغذائي بنحو  1.2مليون
�شخ�ص خالل �ستة �أ�شهر جراء �أزمات اليمن الغارق يف احلرب والذي يكافح
اجلائحة العاملية دون �أي موارد
وقال برنامج الأغذية العاملي ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة ومنظمة
الأغذية والزراعة ،يف بيان م�شرتك� ،إنّ ال�صدمات االقت�صادية وال�صراعات
والفي�ضانات واجل��راد والآن (جائحة) كوفيد  19تثري عا�صفة ميكن �أن
تعك�س املكا�سب التي حتقّقت على �صعيد الأمن الغذائي
وكان اليمن البالغ عدد �سكانه نحو  27مليونا جتاوز خطر املجاعة قبل
� 18شهرا عندما تلقّت املنظمات الإغاثية مبالغ �ساهمت يف �ضخ امل�ساعدات،
لكن انت�شار فايرو�س كورونا امل�ستجد م�ؤخّ را ق ّل�ص هذه امل�ساعدات معيدا
�شبح املجاعة لأفقر دول �شبه اجلزيرة العربية
درا�سة للمجل�س �أظهرت �أن واحدة من كل �أربع �أ�سر مينية متت مقابلتها،
مهددة باجلوع بعد فقدان دخلها بالكامل منذ انت�شار كورونا بالبالد يف
�أبريل املا�ضي
وذك��رت املنظمات �أنّ حتليال للأو�ضاع يف  133قطاعا يف جنوب اليمن
�أظهر زيادة مقلقة للأ�شخا�ص الذين يواجهون م�ستويات عالية من انعدام
الأمن الغذائي احلاد
ويبلغ العدد الإجمايل للذين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي يف

اليمن نحو ع�شرة ماليني بح�سب برنامج الأغذية العاملي
وتو ّقعت املنظمات �أن يرتفع عدد الأ�شخا�ص الذين يواجهون م�ستويات
عالية م��ن ان�ع��دام الأم��ن الغذائي احل��اد م��ن  2مليون �إىل  3.2مليون يف
الأ�شهر ال�ستة املقبلة يف جنوب اليمن ،على �أن ت�صدر نتائج حتليل �آخر يف
مناطق ال�شمال يف وقت الحق من العام احلايل
وي�شهد اليمن منذ �سنوات �أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية يف العامل ،ح�سب قول الأمم
املتحدة .وقد قتل و�أ�صيب ع�شرات الآالف ونزح املاليني عن منازلهم منذ
بدء نزاع على ال�سلطة يف 2014
عندما �أراد امل�ت�م��ردون احل��وث�ي��ون االن �ق�لاب على احل�ك��وم��ة ال�شرعية
و�أطلقوا حملة بدعم ع�سكري من �إيران متكنوا عربها من اال�ستيالء على
البع�ض من املناطق يف البالد من بينها العا�صمة �صنعاء
اليمن البالغ عدد �سكانه نحو  27مليونا جت��اوز خطر املجاعة قبل 18
�شهرا
ويف يونيو املا�ضي ،جمعت الأمم املتحدة ح��وايل ن�صف املبلغ املطلوب
مل�ساعدة اليمن والبالغ  2.41مليار دوالر يف م�ؤمتر للمانحني ا�ست�ضافته
ال�سعودية التي تقود يف هذا البلد منذ  2015حتالفا ع�سكريا عربيا ي�ساند
احلكومة ال�شرعية املعرتف بها دوليا يف مواجهة االنقالبيني احلوثيني
وقالت منظمة الأمم املتحدة للطفولة �إنّ املزيج اخلطري من ال�صراع
وال�صعوبات االقت�صادية ون��درة ال�غ��ذاء والنظام ال�صحي املتدهور يدفع
ماليني الأطفال يف اليمن �إىل حافة الهاوية

وذكرت �أنّ �أزمة فايرو�س كورونا امل�ستجد ميكن �أن جتعل الأمور �أ�سو�أ؛
فاملزيد من الأطفال ال�صغار معر�ضون خلطر �سوء التغذية احلاد ويتطلب
عالجا عاج ً
ال
ذلك ً
وت�سبب الوباء يف وف��اة � 456شخ�صا من بني � 1629إ�صابة �سجلت حتى
الآن يف اليمن .وكانت من�سقة ال�ش�ؤون الإن�سانية ليز غراندي قد قالت يف
مقابلة مع فران�س بر�س هذا ال�شهر� ،إنّ اليمن يقف على حافة املجاعة من
جديد بينما ال متلك الأمم املتحدة �أم��واال كافية ملواجهة الكارثة التي مت
جتنبها قبل � 18شهرا
وت�شري املعطيات على الأر� ��ض �إىل �أن الو�ضع يف اليمن قبل نحو عام
ون�صف العام كان خمتلفا متاما عما هو عليه الآن يف ما يتعلق مبواجهة
خطر املجاعة ،ففي تلك الفرتة متكنت البالد من توفري ال�سلع الأ�سا�سية
م�ستفيدة من امل�ساعدات املالية التي حت�صلت عليها من ال�سعودية والإمارات
من جهة �أخرى ،قال املجل�س الرنويجي لالجئني ،وهو منظمة �إغاثية
دولية� ،إن  25يف املئة من الأ�سر اليمنية باتت مهددة باجلوع بعد فقدان
دخلها الكامل جراء فايرو�س كورونا
و�أو�ضح بيان لهذه املنظمة ،ن�شر الأربعاء� ،أن درا�سة للمجل�س �أظهرت �أن
واح��دة من كل �أرب��ع �أ�سر مينية متت مقابلتها ،مهددة باجلوع بعد فقدان
دخلها بالكامل منذ انت�شار كورونا بالبالد يف �أبريل املا�ضي
يبلغ العدد الإجمايل للذين يواجهون خطر انعدام الأم��ن الغذائي يف
اليمن نحو ع�شرة ماليني بح�سب برنامج الأغذية العاملي

و�أج��ري��ت ال��درا� �س��ة ع�ل��ى � 450أ� �س��رة يف  9م�ن��اط��ق يعمل فيها املجل�س
الرنويجي لالجئني .وذكر البيان يُدفع ماليني اليمنيني الذين يواجهون
م�ستويات خطرية من اجلوع �إىل م�ستوى الفقر املدقع ،منذ �أن بد�أ كورونا
باالنت�شار يف البلد الذي دمره ال�صراع
و�أو�ضح بيان املجل�س �أن  94يف املئة من العائالت (التي ا�س ُتطلعت �آرا�ؤها)
�أف��ادت ب�أن الطعام ي�شكل م�صدر قلق كبري بالن�سبة �إليها ،فيما قال ن�صف
املجيبني �إنهم فقدوا ن�صف دخلهم على الأقل يف ظل ارتفاع الأ�سعار
ونقل البيان عن مدير مكتب املجل�س يف اليمن حممد عبدي ،قوله �إن
وباء كورونا ي�أتي على ر�أ�س جمموعة من التحديات الأخرى التي قد تكلف
النا�س حياتهم ،حيث انزلقت �أع��داد �أخ��رى من الأ�سر �إىل خط الفقر بعد
انخفا�ض دخلها ،وهي اليوم يف مواجهة املزيد من اجلوع

الريا�ضي
ال�سبت
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فوز الوحدات وتعادل الفيصلي وديا

هندرسون أفضل العب في
الدوري اإلنكليزي

لندن – وكاالت

االنباط – عمان
��ض�م��ن امل �ب��اري��ات ال��ودي��ة ال �ت��ي يخو�ضها
ا� �س �ت �ع��دادا ل� �ل ��دوري ح �ق��ق ال ��وح ��دات ف ��وزا
ع�ل��ى ح���س��اب ��ش�ب��اب الأردن ب�ه��دف�ين دون رد
�سجلهما التون�سي ه�شام ال�صيفي و�إبراهيم
اجل��واب��رة من ركلة ج��زاء ،يف امل�ب��اراة الودية

ال �ت��ي جمعتهما ع�ل��ى م�ل�ع��ب ج ��اوا ،يف �إط��ار
حت�ضريات الفريقني ال�ستكمال م�شوارهما
يف بطولة دوري املحرتم بداية من  ٣ال�شهر
املقبل .وك��ان ال��وح��دات ال�ط��رف الأف�ضل،يف
�أغ �ل��ب �أوق� ��ات امل �ب ��اراة م��ع ب�ع����ض امل �ح��اوالت
ل �� �ش �ب��اب الأردن ل �ك��ن ف � ��ارق اخل �ب��رة م�ن��ح
ال��وح��دات ف ��وزا ودي ��ا ج��دي��دا ب�ع��د ت �ع��ادل يف
املباراة الأوىل �أمام احل�سني �إربد واالنت�صار

ال�ك�ب�ير ع�ل��ى االه �ل��ي ب�خ�م��ا��س�ي��ة و�سيلتقي
فريق �شباب العقبة يوم االثنني املقبل على
امللعب ذاته.و�شهدت املباراة �إ�ضاعة الوحدات
ل��رك �ل��ة ج � ��زاء ع ��ن ط��ري��ق حم�ت�رف��ه ه���ش��ام
ال�صيفي بعدما رده��ا حار�س ال�شباب ر�شيد
املح�سريي.
وف� ��ر�� ��ض ال � �ت � �ع� ��ادل  ،1-1ن �ف �� �س��ه ع �ل��ى
امل��واج �ه��ة ال ��ودي ��ة ال �ت��ي ج �م �ع��ت ال�ف�ي���ص�ل��ي

و�ضيفه الرمثا ،على ملعب البرتا ،يف �إط��ار
حت���ض�يرات ال�ف��ري�ق�ين ال��س�ت�ك�م��ال ال ��دوري.
و�سجل املحرتف البولندي �سيمون لوكا�س
للفي�صلي ،فيما �أحرز هدف الرمثا ،حمرتفه
الأرجنتيني ماتيا�س كونتي.و�شكلت املباراة،
ف��ر� �ص��ة مل� ��درب ال�ف�ي���ص�ل��ي ه �ي �ث��م ال �� �ش �ب��ول،
ومدرب الرمثا عي�سى الرتك ،للوقوف على
جاهزية الالعبني الفنية والبدنية.

حت �� �ص ��ل ق� ��ائ� ��د ف� ��ري� ��ق ل �ي �ف��رب��ول
الإن�ك�ل�ي��زي ،ج ��وردان ه�ن��در��س��ون على
ج� ��ائ� ��زة �أف� ��� �ض ��ل الع � ��ب يف ال � � ��دوري
الإن �ك �ل �ي��زي مل��و� �س��م .2020 – 2019
واخ�ت�ير ج ��وردان ه�ن��در��س��ون ك�أف�ضل
الع��ب يف الـ”برميريليغ” ب�ن��اء على
ت�صويت �أع�ضاء رابطة كتاب الريا�ضة.
وتفوق ابن الثالثني عاماً يف ال�سباق
ع�ل��ى اجل��ائ��زة ال���س�ن��وي��ة ع�ل��ى ك��ل من
جنم مان�ش�سرت �سيتي البلجيكي كيفن
دي بروين ،مهاجم مان�ش�سرت يونايتد
م ��ارك ��و� ��س را� � �ش � �ف� ��ورد ،وزم �ي �ل �ي ��ه يف

ليفربول امل��داف��ع الهولندي فريجيل
ف��ان داي��ك وال�ه��داف ال�سنغايل �ساديو
مانيه .وعلق هندر�سون على اختياره
خل�لاف��ة رح�ي��م �سرتلينغ (مان�ش�سرت
�سيتي) يف نيل ه��ذه اجل��ائ��زة ،بالقول
“�أقبلها ن�ي��اب��ة ع��ن ه ��ذه امل�ج�م��وع��ة
(ال �ف��ري��ق) ب��أك�م�ل�ه��ا ،لأن ��ه م��ن دون�ه��م
لن �أكون يف و�ضع ي�سمح يل بنيل هذا
ال���ش��رف .لقد جعلني ه� ��ؤالء ال�شبان
العباً �أف�ضل وق��ائ��داً �أف�ضل و�شخ�صاً
�أف�ضل” .ووا�صل “�إذا كان هناك �شيء
�أمتناه ،هو �أن يكون من �ص َّوت يل ،قد
فعل ذل��ك اع�تراف�اً مب�ساهمة الفريق
ب�أكمله”.

بطوالت بالجملة التحاد الرماية

الفقهاء بطل سباق الدرفت األول
االنباط – عمان
ان� �ت ��زع امل �ت �� �س��اب��ق حم �م��د ال �ف �ق �ه��اء ل�ق��ب
بطولة �سباق ال��درف��ت االول (اجل��ول��ة الأول
من بطولة الأردن ل�سباقات ال��درف��ت) الذي
اقيم �صباح ام�س اجلمعة يف حلبة �سوفك�س
 ماركا  ،وتكون ال�سباق من جولتني وجولةث��ال�ث��ة و�أخ�ي��رة لأف���ض��ل  13نتيجة يحققها
ال���س��ائ�ق��ون يف اجل��ول �ت�ين الأوىل وال�ث��ان�ي��ة.
وا�شتعلت املناف�سة ب�ين املت�سابقني يف �سباق
ال��درف��ت ..وا�ستطاع املت�سابق الفقهاء الفوز
بال�سباق ،وحل��ق به املت�سابق �أحمد اجلبايل
يف امل��رك��ز ال�ث��اين فيما ج��اء املت�سابق خمي�س
�سمور يف امل��رك��ز ال�ث��ال��ث .ال�سباق �أق�ي��م  ،من
دون جمهور يف ظل جائحة كورونا ،للحفاظ
على �سالمة اجلمهور ،وبتنظيم من الأردنية
لريا�ضة ال���س�ي��ارات . ،و�أ� �ش��رف على ال�سباق
جلنة احلكام املكونة من �أن�س بي�شتو (رئي�سا)
والأع� ��� �ض ��اء �أمي� ��ن ال �ن �ج��ار ول �ي��ث ال���ش��ري��ف
وع�م��ر زع ��رور و�أدار ال���س�ب��اق م��و��س��ى حزينة
و�شهدت اجلولة الأوىل من ال�سباق مناف�سة
ق��وي��ة ب�ين املت�سابقني وت���ص��در اجل��ول��ة �أن�س
احللو ( )379نقطة ،وجمع حممد الفقهاء
( )375نقطة  ،وج�م��ع قي�س ت�ف��اح��ة ()327
نقطة ،وجمع �أح�م��د اجل�ب��ايل ( )322نقطة،
ويف اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة ا�شتعلت ح��دة املناف�سة
واختلطت الأوراق وامل��راك��ز ب�ين املت�سابقني
وت�صدر اجلولة حممد الفقهاء ( )379نقطة ،
وجمع �أن�س احللو ( )376نقطة ،وجمع ع�صام

االنباط – عمان

اجل�م��ل ( )370ن�ق�ط��ة ،ويف اجل��ول��ة الثالثة
والأخرية لأف�ضل  13نتائج حققه املت�سابقون
يف اجلولتني الأوىل والثانية تبدلت الأماكن
و�شهدت ه��ذه اجل��ول��ة مناف�سة وال �أروع من
�أجل نيل لقب ال�سباق .
النتائج الفنية ل�سباق الدرفت الأول 2020
الأول :حممد الفقهاء (بي ام دبليو ايه )30

بر�صيد  391نقطة -.الثاين� :أحمد اجلبايل
(ني�سان �سيلفيا ا�س  )13بر�صيد  377نقطة.
الثالث :خمي�س �سمور (تويوتا جي تي )86
بر�صيد  372ن�ق�ط��ة .ال��راب��ع :ف��ار���س ��ص��رار
(ب��ي ام دب�ل�ي��و اي��ه  )30بر�صيد  371نقطة.
اخلام�س :با�سم �أحمد (ب��ي ام دبليو اي��ه )30
بر�صيد  367نقطة .ال�ساد�س :م�ؤيد يو�سف (

ني�سان �ألتيما) بر�صيد  341نقطة .ال�سابع:
ع�صام اجلمل (ب��ي ام دبليو اي��ه  )30بر�صيد
 339ن�ق�ط��ة .ال �ث��ام��ن :ي��ا��س��ر احل �ل��و (ب��ي ام
دبليو ايه  )30بر�صيد  295نقطة .التا�سع :وفا
بطة ( بي ام ايه  36ام  )3بر�صيد  283نقطة.
العا�شر :حممود مو�سى اجلبايل (بي ام دبليو
ايه  .)30ك�أ�س املبتدئني :م�ؤيد يو�سف .

جولة جديدة لفروسية دوري نادي الجواد
االنباط – عمان
ت �ن �ط �ل��ق م �� �س��اء ال� �ي ��وم ف �ع��ال �ي��ات اجل��ول��ة
الرابعة لك�أ�س دوري نادي اجلواد العربي لعام
 ، 2020يف ن ��ادي اجل ��واد ال�ع��رب��ي ع�ل��ى امل�ي��دان
ال��رئ�ي���س��ي ل�ل�ن��ادي ب ��أ� �ش��راف ال�ل�ج�ن��ة االومل�ب�ي��ة
االردنية واالحت��اد امللكي للفرو�سية،مب�شاركة
وا�سعة من فر�سان �صهيل اخليل وفور�ست هيل
وا�سطبالت الكيايل وال�صيفي والعريان حيث
��س�ج��ل ل�ل�م���ش��ارك��ة  118ف��ار���س وف��ار� �س��ة وت�ع��د
االك�بر �ضمن م�شاركات بطوالت القفز وتبلغ

اجلوائز اليوم  1880دينار .وتدار البطولة من
اللجنة املنظمة برئا�سة ال�سيد احمد قري�شة
رئي�س جمل�س ادارة القوة للفرو�سية ،وت�ضم
اللجنة بع�ضويتها خ�ضر الق�صري مدير عام
اجل� ��واد ال �ع��رب��ي “مدير البطولة”واحلكام
ال ��دول �ي�ي�ن ع �ل��ي ال��دل �ي �م��ي وحم �م��د حم �م��ود
م���ص�م�م��ي امل �� �س �ل��ك،واحل �ك��ام ال��دول �ي�ي�ن معن
احل��دي��د ون ��ادر احل�م��وري،و��ص�ه�ي��ب اب��و حماد
،وطبيب البطولة د.ابراهيم الهرا�س .و ت�ضم
ال�ب�ط��ول��ة ع���ش��ر ج ��والت ي���س�ع��ى ن ��ادي اجل ��واد
ال�ع��رب��ي م��ن خ�لال�ه��ا اىل رف��ع م���س�ت��وى كافة

فر�سان االردن املحليني واملقيمن وتويف فر�صة
تناف�سية لهم.
وق ��ال خ���ض��رال�ق���ص�ير م��دي��ر ال �ب �ط��ول��ة ان
ال �ف �ئ��ات امل �ع �ت �م��دة ه��ى وع �ل��ى ال �ف �ئ��ات � 90سم
�100،سم �110،سم ��125-120،س��م �135-130،سم
� � 145-140،س��م.وع �ل��ى ال �ف��ر� �س��ان االل� �ت ��زام
ب��ال �ق��وان�ين والإر� � �ش� ��ادات ال���ص�ح�ي��ة يف جميع
الأوق ��ات � ،سيتم تعيني جلنة مراقبة و جلنة
متخ�ص�صة ل�ل���س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال���س�لام��ة ال�ع��ام
و� �س �ت �ت��واج��د خ �ط��ة ��ش��ام�ل��ة ل�لا��س�ت�ج��اب��ة على
ح ��االت ال� �ط ��وارئ م��ع اخل �ط ��وات ال �ت��ي علينا

االنباط – عمان

حتت رعاية وزي��ر ال�شباب  ،الدكتور
ف ��ار� ��س ال �ب�ري ��زات  ،وب �ح �� �ض��ور �سفري
جمهورية كوريا  ،ال�سيد يل جي وان ،
والأمني العام للجنة الأوملبية الأردنية
ن��ا� �ص��ر امل �ج��ايل � ،أُع �ي ��د ي ��وم اخل�م�ي����س

اف� �ت� �ت ��اح ال � �ن� ��ادي ال �� �ص �ح��ي اخل ��ارج ��ي
مب��دي�ن��ة احل���س�ين لل�شباب ب�ع��د �إج ��راء
ال�صيانة الالزمة له بدعم من املنظمة
الكورية للتعاون الدولية ( .)Koica
وك ��ان ��ت ال �ل �ج �ن��ة الأومل� �ب� �ي ��ة الأردن � �ي� ��ة
وبال�شراكة م��ع �صندوق امللك عبداهلل
ال � �ث� ��اين ل �ل �ت �ن �م �ي��ة وم ��دي� �ن ��ة احل �� �س�ين

الدوري االلماني يحذف
بي ان سبورتس

اتباعها �إذا �سجل ل�شخ�ص درج��ة ح��رارة �أعلى
من  37.5درجة مئوية�،سننفذ تدابري التباعد
االجتماعية يف جميع �أنحاء النادي �أو املركزو
ال ي���س�م��ح ب�ح���ض��ور اجل �م �ه��ور،ع �ل��ى امل�ت���س��اب��ق
ال�ق��دوم �إىل البطولة مب�ف��رده  ،وال ميكن �أن
ي��راف �ق��ه �أح ��د ب��ا��س�ت�ث�ن��اء ال �ف��ر� �س��ان حت��ت �سن
 18ي�سمح ل�ه��م ب��إح���ض��ار م��راف��ق واح ��د لهم.
وم��ن اب��رز ال�ف��ر��س��ان امل���ش��ارك�ين ن���ص��وح كيايل
،حم�م��د امل��وم�ن��ي ،ف�ل�اح ح���س��ون ،ع�م��ر ح�سون
،عبدالرحمن قري�شة ،يو�سف البكري �،ستفني
يعقوب ،تارا حدادين .

افتتاح النادي الصحي بمدينة الحسين
ل �ل �� �ش �ب��اب  ،ق ��د �أط �ل �ق��ت يف ع� ��ام ٢٠١٨
ال�ن��ادي ال�صحي اخل��ارج��ي  ،ال��ذي يع ّد
�أح��د �أه��م امل�شاريع يف تعزيز الريا�ضة
املجتمعية.
وي �ه��دف م���ش��روع “النادي ال�صحي
اخلارجي” �إىل تو�سيع قاعدة ممار�سي
ال��ري��ا��ض��ة يف امل�م�ل�ك��ة م��ن خ�ل�ال و�ضع

با�شر االحت��اد امللكي الأردين للرماية
حت���ض�يرات��ه لإق��ام��ة �أوىل ب�ط��والت��ه بعد
ع ��ودة ال�ق�ط��اع ال��ري��ا��ض��ي وال ��ذي توقف
لأكرث من �شهرين ب�سبب ظروف فريو�س
ك ��ورون ��ا.و�أع ��اد احت ��اد ال��رم��اي��ة ج��دول��ة
خم�س ب�ط��والت �سيقوم ب�إقامتها خالل
الفرتة املتبقية من العام احلايل  ،حيث
��س�ت�ك��ون ب�ط��ول��ة ك ��أ���س اال��س�ت�ق�لال �أوىل
هذه البطوالت و�ستقام خالل الفرتة من
� ١٣إىل � ١٥أغ�سط�س املقبل .كما �ستقام
يف �شهر �سبتمرب بطولة اجلائزة الكربى
املحلية يليها يف �شهر �أكتوبر بطولة ك�أ�س
الأم�ي�ر حممد وم��ن ث��م بطولة االحت��اد
يف �شهر نوفمرب ويف ال�شهر الأخ�ير من
ال �ع��ام ��س�ت�ق��ام �آخ ��ر ه��ذه ال �ب �ط��والت.ويف
�سياقٍ مت�صل توا�صل منتخباتنا الوطنية
تدريباتها يف ن��ادي الرماية امللكي حتت
�إ��ش��راف املدير الفني  ،الإي�ط��ايل بيانكو
 ،وال ��ذي تعاقد معه االحت ��اد يف فرباير
امل��ا��ض��ي.وي�ت��درب منتخبنا ال��وط�ن��ي ملدة

� ٦أي ��ام يف الأ� �س �ب��وع مق�سمة ب�ين رم��اي��ة
ال�سكيت والرتاب ويركز املدرب الإيطايل
يف ال��وق��ت احل��ايل ع�ل��ى اجل��ان��ب ال�ب��دين
وال�ن�ف���س��ي ل�لاع�ب�ين وال�لاع �ب��ات.و�أ� �ش��ار
�أم �ي�ن � �س��ر االحت � ��اد وم��دي��ر م�ن�ت�خ�ب��ات�ن��ا
الوطنية  ،ال�سيد ن��زار ما�ضي � ،إىل �أن
االحتاد وبتوجيهات رئي�س االحتاد ح�سني
ه ��زاع امل �ج��ايل  ،و��ض��ع ك��اف��ة الإم�ك��ان�ي��ات
�أم� ��ام امل� ��درب ب�ي��ان�ك��و لإع � ��داد ال�لاع�ب�ين
ورف��ع م�ستواهم وحت�ضريهم لت�سجيل
نتائج متقدمة يف دورة الألعاب الآ�سيوية
وامل�ق��ررة يف ال�صني ع��ام  ٢٠٢٢واملناف�سة
ك��ذل��ك ع �ل��ى ال �ب �ط��اق��ات ال�ت��أه�ي�ل�ي��ة �إىل
�أوملبياد باري�س عام  .٢٠٢٤وحول خطط
االحت��اد امللكي الأردين للرماية لتو�سيع
ق��اع��دة اللعبة وا�ستقطاب امل��واه��ب قال
ال�سيد ن��زار ما�ضي  ”:ن�شر اللعبة هو
على ر�أ�س �أولويات االحتاد ولذلك قررنا
بالتعاون مع نادي الرماية امللكي �إقامة
�أول دورة لتدريب اخلرطو�ش وت�ستهدف
ال �ف �ئ��ات ال�ع�م��ري��ة ال���ص�غ�يرة و�ستنطلق
الدورة ال�شهر املقبل”.

�أج � �ه� ��زة ري��ا� �ض �ي��ة م �ت �ع ��ددة ت���س�ت�خ��دم
م��ن ق�ب��ل ج�م�ي��ع زوار م��دي�ن��ة احل�سني
لل�شباب .وج��اءت فكرة النادي ال�صحي
اخل� ��ارج� ��ي يف �إط � � ��ار ح ��ر� ��ص ال �ل �ج �ن��ة
الأومل�ب�ي��ة الأردن �ي��ة على ت�شجيع جميع
�شرائح جمتمعنا على ممار�سة الريا�ضة
بطرق �سهلة وجمانية.

برلني – وكاالت

ح ��ذف امل��وق��ع ال��ر� �س �م��ي ل �ل��دوري
الأمل ��اين “بوند�سليجا” �شبكة “بي
�إن �سبورت�س” القطرية من القنوات
احلا�صلة على حقوق ب��ث البطولة،
يف ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة .وج��اء ذل��ك بعد
ان� �ت� �ه ��اء ال �ع �ق��د امل� �ب��رم ب�ي�ن راب �ط��ة
ال�ب��ون��د��س�ل�ي�ج��ا وال �ق �ن��وات القطرية
بنهاية مو�سم  .2020 /2019و�أ��ش��ار

امل ��وق ��ع ال��ر� �س �م��ي ل� �ل ��دوري الأمل� ��اين
�أن��ه مل حت�صل بعد �أي �شبكة قنوات
ع �ل��ى ح �ق��وق ب ��ث ال �ب��ون��د� �س �ل �ي �ج��ا يف
ال� � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة .وك ��ان ��ت ت �ق��اري��ر
بريطانية زعمت �أن القناة الريا�ضية
ال �� �س �ع ��ودي ��ة دخ� �ل ��ت يف م �ف��او� �ض��ات
ر�سمية م��ع راب�ط��ة ال��دوري الأمل��اين،
من �أجل احل�صول على حقوق النقل
التليفزيوين للم�سابقة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط.
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كيف تكتشف الشخص الكاذب؟

مذيعة مصرية تنهار بالبكاء بسبب زوجها!

االنباط-وكاالت
ُت�ع��د ل�غ��ة اجل���س��د م��ن �أك�ث�ر ال�ع��وام��ل التي
تفت�ضح �أم ��ر ال�شخ�ص ال ��ذي ي ��روي �أح��ادي��ث
كاذبة� ،إن مت التنبه �إليها جيداً .لذا فقد �أوردت
�صحيفة «م�ي�رور» الربيطانية جمموعة من
امل ��ؤ� �ش��رات ال�ت��ي ت��دل ع�ل��ى �أن ال�شخ�ص ال��ذي
تتحدث �إليه ميار�س الكذب معك ،وهي
 1:مالم�سة الوجه باليد
ي �ع �م��د ال � �ك� ��اذب يف ال �ك �ث�ي�ر م ��ن الأح � �ي ��ان
ملالم�سة ذقنه �أو وجنته� ،أو حك جبينه ،ويعترب
ال وا�ضحاً
خرباء علم النف�س هذه احلركة دلي ً
على الكذب.
 2جتنب النظر �إىل عينيكيقول اخلرباء ب�أن جتنب �شخ�ص ما النظر
�إىل ع�ي�ن�ي��ك �أث �ن��اء احل��دي��ث م �ع��ك ،ق��د ي�ك��ون
م�ؤ�شراً وا�ضحاً على �أنه ميار�س الكذب معك،
�إال �أن جت�ن��ب ال �ت��وا� �ص��ل ب��ال�ع�ي�ن�ين ق��د ي�ك��ون
�أح�ي��ان�اً عالمة على اخل�ج��ل� ،أو يعود لأ�سباب
عديدة خمتلفة.
 3املبالغة يف حماولة الإقناعيعمد ال �ك��اذب ع��ادة للمبالغة يف حماولته
لإق�ن��اع ال�شخ�ص الآخ��ر ب�صحة ك�لام��ه� ،سواء
�أك��ان ذل��ك بالكالم �أو ب��إ��ش��ارات اليدين .وهذا
عادة ما يرتافق مع توا�صل م�ستمر بالعينني؛
للت�أكيد على م�صداقية ما يقول.
 4التعرق واالرتباكع ��ادة م��ا ت�ظ�ه��ر �أع��را���ض معينة ع�ل��ى امل��رء
�أثناء الكذب ،مثل التعرق واالرت�ب��اك ،وت�سارع
�أن �ف��ا� �س��ه ،خ��ا��ص��ة �إن ك ��ان ي �ح��اول �إخ �ف��اء �أم��ر
خطري �أو تلفيق كذبة لينجو من عقاب �شديد.

 5تغطية الفم وحك الأنفيف بع�ض الأح�ي��ان يلج�أ امل��رء لتغطية فمه
وح��ك �أن �ف��ه �أث �ن��اء � �س��رده ح��دي�ث�اً ك��اذب �اً ،وذل��ك
ب�سبب �شعور خفي تلقائي بالإحراج لديه من
كذبه.
كيفية معرفة الإن�سان الكاذب
مي�ك��ن ك���ش��ف ال �ك��ذب وم�ع��رف��ة ال �ك��ذاب عن
طريق ا�ستخدام الطرق الآتية:
وجود بع�ض العالمات املرئية ،مثل احلر�ص
ع�ل��ى ال�غ�م��و���ض ع�ن��د ذك ��ر ب�ع����ض ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل،

وت� �ك ��رار ط� ��رح الأ� �س �ئ �ل��ة دون الإج� ��اب� ��ة ع�ن�ه��ا
ب�شكل ف��وري ،والتحدث عن بع�ض الأج��زاء يف
امل��وا��ض�ي��ع املختلفة ،وع��دم ت�ق��دمي التفا�صيل
عند الكذب يف ق�صة معينة ،بالإ�ضافة لبع�ض
ال���س�ل��وك�ي��ات اجل���س��دي��ة؛ ك��ال�ل�ع��ب ب��ال���ش�ع��ر� ،أو
ال�ضغط على الأ�صابع� ،أو ال�شفاه.
��س��ؤال ال�شخ�ص ب ��أن ي��ذك��ر رواي�ت��ه للق�صة
�أو امل��و��ض��وع ب�شكل عك�سي ،حيث �إن الرتتيب
ال��زم�ن��ي العك�سي ي��زي��د م��ن دق��ة ال�ك���ش��ف عن
الكذب.

ال �ث �ق��ة ب��ال �غ��رائ��ز ال��داخ �ل �ي��ة ،ف�ي�ج��ب على
ال�شخ�ص �أن ي���ص��دق ��ش�ع��وره ،و�أن ي�ت��أك��د من
�صحة ال�ه��واج����س ال�ت��ي يح�س ب�ه��ا ح��ول ك��ذب
الآخ ��ري ��ن ،ح�ي��ث �إن ��ه ال ت��وج��د �إ�� �ش ��ارة ع��امل�ي��ة
م��ؤك��دة �أن �أح��داً م��ا يعتمد ال�ك��ذب يف حديثه،
ويف ال�غ��ال��ب يعتمد ال�ن��ا���س ب�شكل ك�ب�ير على
ال�سلوكيات النمطية ال�ت��ي ت��دل على ال�ك��ذب،
رغم عدم الت�أكد من �صحتها ب�شكل نهائي ،لذا
فعند وج��ود �شعور بديهي ب ��أن ال�ط��رف الآخ��ر
يكذب ،فعلى الإن�سان �أن ي�صدق م�شاعره.

فوائد التين المجفف غير متوقعة
االنباط-وكاالت
فوائد التني املجفف مذهلة بالفعل .وهذا العن�صر
الغذائي متوفر على مدار العام ،لذلك ال حجة لديك
من عدم تناوله والتمتع بفوائده ال�صحية.
�إخت�صا�صية التغذية عبري �أبو رجيلي ،من عيادة
 ، Diet of the Townتطلعكم يف الآتي على
فوائد التني املجفف:
فوائد التني املجفف لت�أمني ال�شعور بال�شبع
يحتوي ال�ت�ين املجفف على الأل �ي��اف الغذائية،
لذا ،فهو يعترب عن�صراً غذائياً رائعاً لت�أمني ال�شعور
بال�شبع لفرتة �أط��ول .ميكن اعتماده كوجبة خفيفة
(�سناك).
ف��وائ��د ال �ت�ي�ن امل �ج �ف��ف يف م�ك��اف�ح��ة الأم ��را� ��ض
ال�سرطانية
ه��ل ت�ع�ل�م�ين �أن ال �ت�ين امل�ج�ف��ف ي �ح��ارب م��ر���ض
ال�سرطان؟
التني املجفف غني مب�ضادات الأك�سدة التي حتارب
اجل ��ذور احل� � ّرة امل�سببة لل�سرطان ون���ش��وء اخلاليا
ال�سرطانية يف اجل�سم ،ال �سيما �سرطان الثدي.
فوائد التني املجفف للجهاز اله�ضمي
ي�ساعد التني املجفف على حت�سني عملية اله�ضم
ويدعم القولون للتخل�ص من ال�سموم .وي�شكل عالجاً

 ، B1و”بي ، B2 ”2و”�أ”  Aالتي حتافظ على
جمال ون�ضارة الب�شرة.
فوائد التني املجفف لل�شعر
�إ َّن التني املجفف يُك�سب ال�شعر قوة ون�ضارة ،فهو

للإم�ساك ،نظراً الحتوائه على الألياف الغذائية.
فوائد التني املجفف للب�شرة
تناويل التني املجفف لتنعمي بب�شرة رائعة
يحتوي التني املجفف على الفيتامينات “بي ”1

يحمي م��ن م�شكلة اجل�ف��اف ال�ت��ي ت� ��ؤدي اىل تكوّن
الق�شرة والتق�صف .ونظراً الحتوائه على الكثري من
الفيتامينات ،فهو يعمل �أي�ضاً على تغذية ب�صيالت
ال�شعر وفروة الر�أ�س.

االنباط-وكاالت
ك �� �ش �ف��ت الإع �ل�ام � �ي� ��ة م� ��ي ح �ل �م��ي ع��ن
خالفات وم�شاكل مير بها زوجها الفنان
حممد ر�شاد منذ � 4سنوات؛ حتى و�صلت
�إىل احلجز على منزل الزوجية ال�سرتداد
�شرط جزائي يف عقد �أخلّ «ر�شاد» بااللتزام
ببنوده؛ لذا بات عليه دفع مبلغ  5ماليني
جنيه ،ح�سب رواي��ة «حلمي» ،وهو مبلغ ال
ميتلكه؛ ف�سعى لتخفي�ض القيمة املالية
وال��دف��ع بالتق�سيط ،فيما ت�ق��ول «حلمي»
�إن «ال � �ط� ��رف الآخ� � ��ر الي� � ��زال ي ��رغ ��ب يف
الإي��ذاء املتعمد» ،دون ذكر ا�سم ال�شخ�ص،
و�أك ��دت م��ي يف املقطع امل���ص��ور ال��ذي بثته
عرب ح�سابها يف «�إن�ستغرام»« :هناك نا�س
م�ؤذية جداَ ومن غري �أي �سابق �إنذار ،و�أنا
ا�ستيقظت على مكاملة تليفون بالتهديد
بالطرد واحلجز على جميع ممتلكاتي».
ولفتت �إىل �أن زوجها ال��ذي ب��د�أ حياته
ح��دي�ث�اً يف ال�غ�ن��اء وع �م��ره �� 30س�ن��ة« ،ل��ن
ي�ستطيع دفع هذا املبلغ ،وحاول �أن يو�سط
نا�س كثرية لتق�سيط املبلغ ،لكن ال�شخ�ص
الآخر كل همه هو حب�س زوجي».
وت��اب �ع��ت« :ه ��ذا ال���ش�خ����ص ال ي�ستطيع
ال ��ذه ��اب ل�ب�ي��ت زوج� �ه ��ا ،وج ��اء ل�ب�ي�ت��ي �أن��ا
للفيال دي حرام عليك ..املو�ضوع ده بقاله
� 4سنني ..كفاية بقى وقف حال ،كل ده
ب�سبب عالقاتك ب�سبب �أ�صحابك بتكلم ده
وت�صاحب ده وتقوله مت�شغل�ش مي حلمي،
عاوز البيت ادخل َ
تعال خد اللي �إنت عاوزه
ب����س �سيبنا يف ح��ال�ن��ا ،ه��و م�ق��ال�ك����ش م�ش
هدفع».
واخ �ت �ت �م��ت ك�لام �ه��ا« :مل ��ا ه��و ف��ا� �ش��ل يف

ن�ظ��رك م�ضيت م�ع��اه ل�ي��ه؟ ..ح��رام عليك
�سيبنا يف ح��ال �ن��ا ..ل�ل�أ��س��ف ر� �ش��اد راف����ض
�أي م�ساعدة مني �أو من غ�يري ..عارفني
ال�شخ�ص ده نف�سه ي�شوف ر��ش��اد مك�سور
ب�أي طريق ..ح�سبي اهلل ونعم الوكيل».
و�أ� �ض��اف��ت« :م��اح��د���ش ي�ق��ويل ات�سرعتِ
وام�سحي الفيديوهات ملي�ش حاجة عند
ح ��د ،وع� �م ��ري م ��ا ط �ل �ب��ت ح��اج��ة م ��ن حد
ع�شان حد يطلب مني وتقولويل املو�ضوع
هيتحل يتحل ،بعد ما �أن��ا اتكلمت بعد ما
كل ده ح�صل وال �أنتو بت�سيبو الزفة وتيجو
ب�ع��د ال �ف��رح م��اي�خ�ل����ص ت �ط �ي �ب��وا؟ ..وم�ش
هبطل دعم #ادعم_حممد_ر�شاد».
كانت «حلمي» قد �أجه�ضت طفلها الأول
بداية العام احلايل ،وكان «ر�شاد» ي�ساندها
قائالً« :ربنا يعو�ضنا خري وط��ول ما �أن��تِ
ك��وي���س��ة ال �ل��ي راح� ��وا ي �ج��ي غ�يره��م ذري��ة
ِ
ي�شفيك وتقومي
�صاحلة ب��إذن اهلل ..ربنا
بال�سالمة».
ان�ط�ل�ق��ت م��ي ح�ل�م��ي م�ه�ن�ي�اً م��ن خ�لال
الإذاع� � � ��ة الأون �ل��اي � ��ن؛ ف �ق��دم��ت ب��رن��ام��ج
«حلمي مع مي حلمي» عرب �إذاعة «حمطة
م �� �ص��ر» ،ك �م��ا ق� � ّدم ��ت ب��رن��ام��ج «�أو�� �س� �ك ��ار
الأغ� �ن� �ي ��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة» ع �ل��ى ق� �ن ��اة «��ش�ع�ب��ي
 ،»FMوت �ق��دم ع�ل��ى ال��رادي��و «»9090
ب��رن��ام��ج «م��ات���س�م�ع����ش وب� �� ��س» ،ك �م��ا ت�ق��دم
ب��رن��ام��ج «م�لاع��ب �أون ��س�ب��ورت» ع�بر قناة
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مت ت � �ك� ��رمي م � ��ي ح� �ل� �م ��ي يف اح� �ت� �ف ��ال
ب��ال��ذك��رى الـ 41ل��وف��اة ك��وك��ب ال���ش��رق �أم
كلثوم ،كما ُك� ّرم��ت �أي�ضاً يف م�ؤمتر الأمم
امل �ت �ح��دة ل �ل �م��ر�أة ،ك �ن �م��وذج ن��اج��ح ل �ل �م��ر�أة
امل�صرية.

نصائح لألهل للتعامل مع مرضى التوحد أثناء خطر كورونا
االنباط-وكاالت
ال �ت��وح��د ه ��و ح ��ال ��ة م��رت �ب �ط��ة ب�ت�ط��ور
الدماغ ،وت�ؤثر على كيفية �إدراك ال�شخ�ص
ل�ل�آخ��ري��ن وال �ت��وا� �ص��ل م�ع�ه��م ،م��ا ي�سبب
م�شاكل يف التفاعل االجتماعي والتوا�صل.
أي�ضا �أمناطاً
ي�شمل ا�ضطراب التوحد � ً
حم � ��دودة وم �ت �ك��ررة م ��ن ال �� �س �ل��وك ،وق��د
و��ص�ل��ت الن�سبة �إىل واح��د م��ن ك��ل 160
طفلاً حول العامل م�صاباً بطيف التوحد،
وق��د ح��ذرت الأمم امل�ت�ح��ده م��ن ال�تراج��ع
ع��ن ح �ق��وق م��ر��ض��ى ال �ت��وح��د التعليمية،
التي و�صلوا �إليها يف خمتلف دول العامل.
حيث ي�ؤكد لنا الدكتور �أحمد عبدالعال،
من م�ست�شفى برجيل ب�أبوظبي ،على اتباع
هذه اخلطوات يف هذه الفرتة.
�أطفال التوحد مي�شون لي ً
ال
� 1أط �ف��ال “التوحد” و”متالزمةداون” ي� �ع ��رف ��ون بـ”التجول” ،ال ��ذي
ميكن تعريفه بكرثة احلركة والرغبة يف
االنتقال من موقع اىل �آخ��ر ،خ�صو�صاً يف
فرتة احلجر املنزيل ،و ه�ؤالء الأطفال �إذا
ا�ستيقظوا ليالً ،ومل يجدوا �أحداً بجانبهم
يقومون بالتجول داخ��ل امل�ن��زل ،وم��ن ثم
اخل ��روج م��ن امل �ن��زل ل�ل�ت�ج��ول خ��ارج��ه من
غري �أن ي�شعر �أحد ،من املمكن التغلب على
ه��ذه امل�شكلة با�ستخدام ال���ص��ور لإي�صال
فكرة ��ض��رورة البقاء يف البيت ب�صرياً يف
ج��زئ�ين �أح��ده �م��ا �إدراك� ��ي والآخ� ��ر ل�غ��وي،
وي �ج��ب غ �ل��ق الأب� � ��واب وال �ن��واف��ذ ب���ص��ورة
حمكمة ،وم��ن املمكن �أن يلج�أ الأه��ل �إىل
اال�ستعانة ب��أج�ه��زة الإن� ��ذار ،ال�ت��ي ت�صدر
تنبيهاً مبجرد فتح الأبواب والنوافذ.
ي�أخذون بظاهر الكالم
 2ي �ج��ب �أي �� �ض �اً �إخ� �ب ��ار ال �ط �ف��ل عنم� ��ر�� ��ض ك� ��وف � �ي� ��د  19ب� ��� �ش� �ك ��ل م �ب �� �س��ط
وم�ن��ا��س��ب ل�ع�م��ره الإدراك� � ��ي ،وع ��دم تركه
ي���س�م��ع امل �ع �ل��وم��ات م��ن م �� �ص��ادر ق��د تثري

فزعه وخوفه ،فمعظم الأط�ف��ال من ذوي
ال�ت��وح��د ي ��أخ��ذون بظاهر ال �ك�لام ،وق��د ال
يفهمون دواخل الأمور
يرف�ضون ا�ستخدام املعقمات
 3ب�ع����ض الأط� �ف ��ال ،ال��ذي��ن ي�ع��ان��ونال �ت ��وح ��د ل��دي �ه��م “ا�ضطراب ال �ت �ك��ام��ل
احل�سي” وال ��ذي ق��د يجعلهم يرف�ضون
ا�ستخدام املعقمات ،مث ً
ال ب�سبب تركيبتها
اللزجة �أو رائحتها.
ي� �ج ��ب �أي � �� � �ض � �اً ال� �ت� �ح ��ذي ��ر م � ��ن ل �ع��ق
امل �ت��وح��دي��ن ال �ي��د خ�ل�ال ال �ث�لاث�ين ثانية
الأوىل م��ن و� �ض��ع امل �ع �ق��م الح� �ت ��واء ه��ذه
امل�ع�ق�م��ات ع�ل��ى ن�سبة ع��ال�ي��ة م��ن الكحول
،وا�ستبداله بغ�سل اليدين باملاء وال�صابون
داخل املنزل.
احتماالت �إ�صابتهم
 4ب� �ع� �� ��ض امل � �� � �ص� ��اب �ي�ن ب ��ال� �ت ��وح ��دي�ستجيبون ل�لا��س�ت�ث��ارة احل���س�ي��ة بو�ضع
الأ� �ش �ي��اء يف �أف��واه �ه��م الأم � ��ر ،ال� ��ذي قد
ي��زي��د �أي� ��� �ض� �اً م ��ن اح� �ت� �م ��االت �إ� �ص��اب �ت �ه��م
ب� �ف�ي�رو� ��س ك � ��ورون � ��ا ،م ��ا ي �� �ض��اع��ف ع��بء
املتابعة علي الأهل
التلفزيون واللعب واال�ستحمام
 5م��ن الأ� �ش �ي��اء ال �ت��ي ي�ج��ب ين�صحب�ه��ا �أي���ض�اً ه��ي و��ض��ع روت�ي�ن ي��وم��ي للنوم
والأك� � ��ل وم �� �ش��اه��دة ال �ت �ل �ف��زي��ون وال �ل �ع��ب
واال� �س �ت �ح �م��ام وغ �ي�ر ذل� ��ك ،لأن م���ش�ك�ل��ة
م��ر��ض��ى ال�ت��وح��د الأ��س��ا��س�ي��ة ه��ي تعودهم
على الروتني.
دورات تدريبية جمانية
 6ي�ج��ب �أي���ض�اً االط�ل�اع ع�ل��ى امل��وادامل�ق��دم��ة ع�بر الإن�ترن��ت م��ن متخ�ص�صني
�أو �إىل ال��دورات التدريبية املجانية ،التي
�أ� �ص �ب �ح��ت م �ت��وف��رة يف الآون� � ��ة الأخ �ي��رة،
فهناك برامج التعليم والتدريب عن ُبعد،
للأطفال امل�سجلني يف مراكزها ،ملوا�صلة
تنفيذ خططها يف ت�أهيل ورعاية �أ�صحاب
ال�ه�م��م م��ن االع��اق��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة مب��ا فيها
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الإعاقة الذهنية.
منط حياة �صحي
 7يجب �أي���ض�اً املحافظة على منطح�ي��اة ��ص�ح��ي ،ق��در الإم �ك��ان ،مب��ا يف ذل��ك
ات �ب��اع ن �ظ��ام غ��ذائ��ي م�ن��ا��س��ب ،واحل���ص��ول

ع �ل��ى درج � ��ه ك��اف �ي��ة م ��ن ال� �ن ��وم ل�ل�ع��ائ�ل��ة
والأطفال ،وم�شاركة الأطفال بالن�شاطات
ال �ت��ي ت �ت �ن��ا� �س��ب وق ��درات� �ه ��م ،وا� �س �ت �� �ش��ارة
االخ�ت���ص��ا��ص��ي ال�ن�ف���س��ي امل �ت��اب��ع حلالتهم
باملركز املتخ�ص�ص.
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