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

 الصحة: 15 اصابة بفيروس كورونا 
واحدة منها محلية

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

»كورونا« في السجن.. ضيف ثقيل
 على األسرى الفلسطينيين

االنباط-وكاالت

حتت جنح الظالم، ا�ستولت �سلطات االحتالل 

من  االأث���ري  املعمودية  حو�ض  على  االإ�سرائيلي 

ب��ل��دة ت��ق��وع ���س��رق بيت حل��م، يف خ��ط��وة و�سفها 

اأنها  اإ�سرائيل  وزعمت  بال�سرقة،  الفل�سطينيون 

ا�سرتداد للقطعة االأثرية التي تعود اإىل القرن 

اخلام�ض امليالدي

وح���و����ض امل��ع��م��ودي��ة ك����ان ي�����س��ت��خ��دم لتعميد 

ويبلغ  البيزنطي  العهد  اإىل  ويعود  امل�سيحيني، 

وزن���ه �سبعة اأط��ن��ان، وق��ط��ره نحو م��رت ون�سف 

ال�سكل، مقطوع من احلجر  ثمايّن  وه��و  امل��رت، 

اأرب��ع  م��ن  زخ���ارف  ال��ل��ون، وعليه  وردّي  الكل�سّي 

جهات متقابلة متثل �سلباناً واأكلياًل وزنبقة

وكان احلو�ض جزءاً من املوقع االأثري “خربة 

قبل  قدمية  كني�سة  بقايا  ي�سم  ال��ذي  تقوع”، 

اأن ي�سرق احلو�ض مهربو االآثار عام 0002. لكنه 

�سرتد بعد عامني، وو�سع يف عهدة بلدية تقوع، 
ُ
اأ

لكن يف منزل اأحد موظفيها

املعمودية” يف  “حو�ض  ُو���س��ع  �سنة   02 وم��ن��ذ 

اأبو  تي�سري  تقوع  بلدية  يف  امل�سوؤول  منزل  �ساحة 

مفرح قرب مبنى البلدية، ومنحته وزارة ال�سياحة 

واالآثار الفل�سطينية رقماً وطنياً يف �سجالتها

اإن  عربية”،  ل�”اندبندنت  م��ف��رح  اأب���و  وق���ال 

 02 قبل  اتفقتا  تقوع  وبلدية  ال�سياحة  “وزارة 
�سنة على االحتفاظ بحو�ض املعمودية يف �ساحة 

منزله حلمايته من ال�سرقة مرة اأخ��رى، وذلك 

متهيداً لو�سعه يف متحف خا�ض ببلدة تقوع بعد 

اإقامته ويكون احلو�ض نواة هذا املتحف”.

التفا�صيل �ص »6«

 إسرائيل تستولي على »حوض المعمودية« من بيت لحم

االنباط-عمان

دعا رئي�ض غرفتي �سناعة االأردن وعمان املهند�ض فتحي اجلغبري جميع 

االإج���راءات  لتب�سيط  العمري  ح��دود  على  العاملة  العالقة  ذات  اجلهات 

واحلفاظ على حركة ان�سياب ال�سادرات.

واكد املهند�ض اجلغبري بت�سريح �سحايف ام�ض اجلمعة، ان على اجلميع 

التكاتف لدعم ال�سناعة الوطنّية تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل 

الثاين، الفتا اىل وجود العديد من ال�سكاوى تلقتها غرف ال�سناعة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ك��ورون��ا  بفريو�ض  اإ���س��اب��ة   51 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

العدد  لريتفع  اجل��م��ع��ة،  ام�����ض  حملية  منها  واح����دة  امل�ستجّد 

االإجمايل لالإ�سابات اإىل 6411.

ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة  ال�سادر عن  االع��الم��ي  املوجز  وا���س��ار 

ال�سحة ان حالة اال�سابة املحلية هي لطبيب يعمل يف م�ست�سفى 

احل�سني مبنطقة عني البا�سا ويتّم حالّياً اال�ستق�ساء عن �سبب 

االإ�سابة؛ وقد مّت اتخاذ االإجراءات الالزمة ملنع انتقال العدوى 

وحتديد املخالطني له وفح�سهم، مبينة ان باقي احلاالت جاءت 

لقادمني م��ن اخل���ارج مم��ن يقيمون يف م��واق��ع احلجر )8 من 

ال�سعودّية، و1 من االإمارات، و2 من فل�سطني( و 3 حاالت ل�سائقي 

�ساحنات اردنيني قادمني عرب حدود العمري.

ولفت اإىل ت�سجيل 5 حاالت �سفاء يف م�ست�سفى االأمري حمزة، 

اإج��م��ايل  لي�سبح  خم���ربّي���اً،  فح�ساً   8877 اإج����راء  اإىل  اإ���س��اف��ة 

االآن  ب��دء اجلائحة وحتى  اأج��ري��ت منذ  التي  الفحو�سات  ع��دد 

)656055( فح�ساً.

وجددت ال��وزارة التحذير من اأّي ممار�سات تخالف اإج��راءات 

ال�سالمة العاّمة والوقاية، خ�سو�ساً ما يتعّلق باإقامة التجّمعات 

الأكرث من )02( �سخ�ساً.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

اأث����ار االإع����الن ع��ن اإ���س��اب��ة اأول اأ���س��ريْي��ن 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��َي��ني يف ال�����س��ج��ون االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

ه��ي��ئ��ات حقوقية  ل���دى  ب���ك���ورون���ا، خم����اوف 

تف�سي  خطر  م��ن  االأ���س��رى،  ب�����س��وؤون  معنية 

الفريو�ض داخل ال�سجون، يف ظل عدم التزام 

االإج��راءات  ب�  الهيئات،  تقول  كما  اإ�سرائيل، 

الوقائية ملكافحة تف�ّسي الفريو�ض

داخ��ل  الفل�سطينيون  االأ����س���رى  وي��ع��اين 

اعتقال  ظ��روف  من  االإ�سرائيلية،  ال�سجون 

���س��ع��ب��ة وم���رتدي���ة ل��ل��غ��اي��ة ، يف ظ��ل ان��ع��دام 

البيئة ال�سحية داخل الغرف واكتظاظها

ه���ذه ال���ظ���روف، اإىل ج��ان��ب االن��ت��ه��اك��ات 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��رت��ك��ب��ة ب��ح��ق االأ���س��رى منذ 

ن��ح��و 041  ك���ورون���ا، ك�سحب  ب��داي��ة ج��ائ��ح��ة 

املُ���ب���اع���ة داخ�����ل مق�سف  امل������واد  ���س��ن��ف��ا م���ن 

ال�����س��ج��ن، م��ن ب��ي��ن��ه��ا م��ن��ّظ��ف��ات وم��ع��ق��م��ات، 

و�سوال اإىل عدم اتخاذ اأي اإجراءات وقائية، 

�ساهمت يف و�سول الفريو�ض لالأ�سرى، كما 

ق��ال��ت هيئة ���س��وؤون االأ����س���رى وامل��ح��رري��ن ، 

التابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية.

التفا�صيل �ص »6«

الشيشاني : ترفض العودة لالشغال 
كمستشارة

 الجامعة االردنية تبدأ قبول طلبات 
البرنامج الدولي للفصل الدراسي االول

 افتتاح النادي الصحي بمدينة الحسين

االنباط -عمان

ال�سي�ساين  ه��دى  املهند�سة  رف�ست   -

وزارة  يف  ع��م��ل��ه��ا  اىل  اع����ادت����ه����ا  ق������رار 

اال يف حال  واالإ���س��ك��ان،  العامة  االأ���س��غ��ال 

ال�سابق. الوظيفي  ا�ستعادت م�سماها 

واأب����ل����غ����ت ه�����دى ال�����س��ي�����س��اين رئ��ا���س��ة 

ال�������وزراء، ب��رف�����س��ه��ا ق����رار اإع���ادت���ه���ا اإىل 

ال���ع���ام���ة  االأ������س�����غ�����ال  وزارة  يف  ع���م���ل���ه���ا 

م�سماها  ت��غ��ي��ري  ب��ع��د  وذل����ك  واالإ����س���ك���ان 

الوظيفي.

اإن  اجل��م��ع��ة،  ام�����ض  ال�سي�ساين  وق��ال��ت 

اعرتا�سها  ب�سبب  جاء  للقرار  “رف�سها 
ع���ل���ى ت���غ���ي���ري م�������س���م���اه���ا ال���وظ���ي���ف���ي ل��� 

كان  اأن  بعد  عليا(”،  فئة  فني  )م�ست�سار 

اآخ����ر م��ن�����س��ب ���س��غ��ل��ت��ه ه���و م��دي��ر دائ���رة 

االأ�سغال،  وزارة  يف  احلكومية  العطاءات 

وفق ما نقلت يومية الغد.

وك�����ان رئ��ي�����ض ال�������وزراء ع��م��ر ال������رزاز، 

ق���رر االأرب���ع���اء امل��ا���س��ي، اإع�����ادة امل��وظ��ف��ة 

اإنهاء  بعد  العمل  اإىل  ال�سي�ساين،  ه��دى 

ع��ل��ى خلفية  ���س��ن��وات   3 ق��ب��ل  خ��دم��ات��ه��ا 

اأ�سغال  وزير  وبني  بينها  ن�سبت  خالفات 

اأ�سبق.

االنباط -عمان

ق��ال��ت دائ����رة االر����س���اد اجل��وي��ة ان اململكة 

�ستتاأثر غدا االحد بكتلة هوائية حارة توؤدي 

اإىل ارتفاع ملمو�ض على احلرارة، حيث يتوقع 

اأن ت�سجل درجات احلرارة اأعلى من معدالتها 

مئوية،  درج����ات   )7-6( ب��ح��وايل  االع��ت��ي��ادي��ة 

وت�����س��ود اأج�����واء ح���ارة يف امل��رت��ف��ع��ات اجلبلية 

وال�سهول، وحارة جداً يف باقي مناطق اململكة، 

مع ظهورالغيوم املتو�سطة والعالية خا�سة يف 

جنوب و�سرق اململكة، الرياح �سرقية معتدلة 

�سمالية  اإىل  ال��ظ��ه��ر  ب��ع��د  ت��ت��ح��ول  ال�����س��رع��ة 

غربية .

 وحت��ذر دائ���رة االأر���س��اد اجلوية من خطر 

التعر�ض املبا�سر الأ�سعة ال�سم�ض خالل �ساعات 

ال������ذروة يف م��ن��اط��ق االأغ�������وار وال��ب��ح��ر امل��ي��ت 

والعقبة.

االنباط-عمان

اأعلنت دائرة القبول والت�سجيل يف اجلامعة 

الربنامج  القبول يف  ب��اب  ع��ن فتح  االأردن��ي��ة 

للف�سل  االردن���ي���ني(  غ��ري  )للطلبة  ال����دويل 

الدرا�سي االأول 0202/1202 اعتباراً من �سباح 

يوم االأحد املقبل.

وقالت اجلامعة يف بيان لها ام�ض اجلمعة، 

اأن القبول �سيكون مبا�سراً يف جميع تخ�س�سات 

اجلامعة، خالل �ساعات ال��دوام الر�سمي من 

ال�ساعة التا�سعة �سباحاً لغاية الثانية ظهراً، 

�سعبة  والت�سجيل/  ال��ق��ب��ول  وح���دة  مبنى  يف 

م��راع��اة �سروط  ال��دويل مع  الربنامج  قبول 

ال�سالمة العامة.

واأو������س�����ح ال���ب���ي���ان، اأن������ه ب���اإم���ك���ان ال��ط��ل��ب��ة 

املتواجدين خارج اململكة والراغبني بالتقدم 

بطلبات للقبول، التن�سيق مع �سفارات بالدهم، 

اأو اإر�سال الوثائق املطلوبة مبلف واحد �سيغة 

)fdp( على الربيد االلكرتوين التايل :

 intstu@ju.edu.jo.

ودع����ت اجل��ام��ع��ة ال��ط��ل��ب��ة اىل ا���س��ط��ح��اب 

ج��واز  ع��ن  ���س��ورة  التالية:  الثبوتية  االوراق 

ال�سفر، ك�سف الثانوية االأ�سلي م�سدق ح�سب 

االأ�سول.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اكد وزير املياه والري املهند�ض رائد ابو 

ال���وزارة وبالتن�سيق مع مركز  ان  ال�سعود 

امللك عبداهلل الثاين للت�سميم والتطوير 

املراقبة  عمليات  من  �ستكثف  “كادبي” 
اجلوية من بعد.

واأ����س���اف خ���الل 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�سخ الرئي�سية 

ب��ال��ق��رب م��ن امل�����دورة ام�����ض اجل��م��ع��ة، ان 

الوزارة �سبطت اعتداءين خالل اليومني 

االع�����ت�����داء على  ان  م����وؤك����دا  امل���ا����س���ي���ني، 

اال�سرتاتيجية  الدي�سي  م��ي��اه  منظومة 

ال���ت���ي ت���وؤم���ن ن��ح��و 05 ب��امل��ئ��ة م���ن م��ي��اه 

بي  ب��ه  ي�سمح  ل��ن  اململكة  ملناطق  ال�سرب 

ان عمليات  وب����ني  االأ����س���ك���ال.  م���ن  ���س��ك��ل 

ا�سالح االعتداءات تكبد ال��وزارة اأعباء ال 

تطاق عو�سا عن االختالالت يف التزويد 

املائي والنق�ض الذي تتعر�ض له مناطق 

وا�سعة ب�سبب توقيف ال�سخ ولو للحظات 

ق�سرية. واطلع ابو ال�سعود على اجلهود 

امل��راق��ب��ة اجل��وي��ة عن  ال��ك��ب��رية وعمليات 

بعد بالتن�سيق والتعاون مع مركز كادبي، 

وال��ت��ي اح��دث��ت ف��رق��ا ك��ب��ريا خ���الل وقت 

ال��وزارة �ستتو�سع  ق�سري، م�سددا على ان 

املراقبة  بوا�سطة  االع���ت���داءات  �سبط  يف 

كادبي  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق  بعد  ع��ن 

كون االعتداءات ت�سكل خطرا كبريا على 

م�سادر املياه التي ت�سهد ا�ستنزافا متزايدا 

ما يهدد دميومتها ونوعيتها.

انتهاكا  تعد  االع��ت��داءات  ان  اىل  ولفت 

واع��ت��داء  امل��ائ��ي،  االردن  مل�ستقبل  �سارخا 

اأدت  والتي  املائية،  املواطنني  حقوق  على 

و�سول  وع��دم  التوزيع  لالإخالل بربامج 

املياه للمواطنني يف مناطق وا�سعة، داعيا 

اىل ت��ع��اون وت��ك��ات��ف جميع امل��واط��ن��ني يف 

ال��ت�����س��دي مل��ث��ل ه���ذه ال��ظ��اه��رة ليت�سنى 

للوزارة القيام بواجباتها وتقدمي خدمتها 

للمواطنني كافة باأف�سل الطرق.

التفا�صيل �ص »2«

كتلة هوائية حارة تعبر المملكة االسبوع القادم 

التفا�صيل �ص »7«
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ام�س  الن�سوية  التظاهرة  يت�سدرن  الن�ساء  ا�سباه  ال�سكل  غريبات  بع�س  ر�ؤي���ة  احزنني 

العقد  اأم ح�سيب رحمهما اهلل، هي من مواليد  ال�سيخة  �سقيقة جدي  اال�ل �تذكرت عمتي 

الوطن، متيزت عن غريها من  ه��ذا  ن�سميات  ن�سمية من  اإرب��د،  يف  املا�سي  القرن  اال�ل من 

ن�ساء ذاك الزمان، كانت اأنقى �اأجمل ذاكرة �طن، منها كنت تعرف كل �سئ عن تاريخ �سمال 

االأردن �رجاالته من الرعيل االأ�ل، عن الرجال الذين كان القتال �البذار هو �سبيلهم الوحيد 

للعي�س، منها كنت تعرف كيف ُكن ِن�َساء اإربد �قراها ي�سحذن همم الرجال للأ�سياء الكبرية، 

خ�سو�سا عندما يتعلق االأمر بالكرامة �مواقف الرجولة، من بني يديها اأب�سر النور معظم 

رجاالت اإربد العظام �ن�سائها اجلليلت، كانت رائحة هيل قهوتها عنوان املكان �بطاقة دعوة 

ال�سمالية  االأغ��وار  من  القادمون  ركب  ا�سرتاحة  كانت  �م�سافتها  باجلوار،  مير  �سيف  لكل 

�قرى غرب اإربد، كانت عبارة “�ين املعزبني” هي كلمة املر�ر لدخول امل�سافة �تنا�ل ق�سط 

هي  كانت  كلمتها  الغذاء،  ا�  االفطار  طعام  البيت  اهل  �م�ساركة  القهوة  ��سرب  الراحة  من 

ام ح�سيب يوما للتظاهر  ال�سديد �عندما تتكلم ين�ست اجلميع، مل تخرج  العليا �راأيها هو 

ا� االعت�سام للمطالبة بحقوق املراأة ا� للم�سا�اة بني اجلن�سني، النها هي التي كانت ت�سنع 

حقوقها بفعل الفطرة التي تربت عليها �ادراكها حلقوقها التى اإ�ستمدتها من طبيعتها ذاتها 

ت�ست�سلم  مل  الب�سر،  �سنعها  �ت�سريعات  نظم  من  �لي�س  ال�سرتها  عطائها  �جزيل  �انوثتها 

�مل ت�ستجدي بعد �فاة ز�جها �هي يف ريعان ال�سباب، بل �اجهت �سعاب احلياة بثقة �يقني 

امل��راأة هي االأ�سلب يف املحن �االأ�سد يف مواجهة االأزم��ات،  اأن  ان�سانية توؤكد  ��سطرت ملحمة 

�سحت �كافحت �متردت على الظر�ف، �اثبتت قدرتها على تخطي التحديات �التعامل مع 

ال�سعاب لتقدم اأبناء يفخر بهم اجلميع، �الو�سول بهم اىل الغاية النهائيه فى احلياة �هي ان 

يكون االن�سان حرا �سعيدا  .. لقد طوى رحيلها رحمها اهلل قبل ثلثة عقود �ن�سف �سفحة 

�م�ستقبلها  اجلميل  ما�سيها  اإرب��د  ملدينة  �سنعوا  الذين  اال�ائ���ل  املكافحني  من  كامل  جيٍل 

��سدت بعدها االبواب �ما عادت رائحة الهيل تعبق باملكان، �مل تعد ُت�سمع �سحكات 
ُ
امل�سرق، اأ

اأبائنا  �رح��م  ام ح�سيب  يا  اهلل  .. رحمك  ال�سيف اجلميلة  م�ساءاآت  ال�ساهرين يف حو�سها يف 

�امهاتنا املكافحني الذين �سنعوا �تركوا لنا اإرثاً �تاريخاً نفتخر به، فلمثلكم ُترفع القبعات .

د. عصام الغزاوي

اخت الرجال، الشيخة 
حجية العيسى الغزاوي 

 الصحة: 15 اصابة بفيروس كورونا واحدة منها محلية

االنباط-عمان

بفري��س  اإ�سابة   15 ت�سجيل  ال�سحة  �زارة  اأعلنت 

اجلمعة،  ام�س  حملية  منها  �اح��دة  امل�ستجّد  كور�نا 

لريتفع العدد االإجمايل للإ�سابات اإىل 1146.

�ا�سار املوجز االعلمي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء 

��زارة ال�سحة ان حالة اال�سابة املحلية هي لطبيب 

البا�سا  ع��ني  مبنطقة  احل�����س��ني  م�ست�سفى  يف  يعمل 

�ق��د  االإ���س��اب��ة؛  �سبب  ع��ن  اال�ستق�ساء  ح��ال��ّي��اً  �ي��ت��ّم 

مّت ات��خ��اذ االإج����راءات ال��لزم��ة ملنع ان��ت��ق��ال ال��ع��د�ى 

باقي  ان  مبينة  �فح�سهم،  ل��ه  املخالطني  �حت��دي��د 

احلاالت جاءت لقادمني من اخلارج ممن يقيمون يف 

مواقع احلجر )8 من ال�سعودّية، �1 من االإمارات، �2 

اردنيني  �ساحنات  ل�سائقي  حاالت   3  � فل�سطني(  من 

قادمني عرب حد�د العمري.

م�ست�سفى  يف  ���س��ف��اء  ح���االت   5 ت�سجيل  اإىل  �ل��ف��ت 

ف��ح�����س��اً   7788 اإج������راء  اإىل  اإ����س���اف���ة  ح���م���زة،  االأم�����ري 

التي  ال��ف��ح��و���س��ات  ع���دد  اإج���م���ايل  لي�سبح  خم���ربّي���اً، 

االآن )550656(  ب��دء اجل��ائ��ح��ة �ح��ت��ى  م��ن��ذ  اأج��ري��ت 

. فح�ساً

�جددت الوزارة التحذير من اأّي ممار�سات تخالف 

ما  خ�سو�ساً  �ال��وق��اي��ة،  ال��ع��اّم��ة  ال�سلمة  اإج����راءات 

�سخ�ساً،   )20( م��ن  الأك��ر  التجّمعات  باإقامة  يتعّلق 

�ذل���ك يف ���س��وء ت��زاي��د ع��دد ح���االت االإ���س��اب��ة ع��امل��ّي��اً، 

�ع�����ودة ت��ف�����ّس��ي ال���وب���اء يف ال��ع��دي��د م���ن د�ل ال��ع��امل 

�املنطقة؛ داعية اجلميع اإىل �سر�رة االلتزام بارتداء 

�سبل  جميع  �اّت��ب��اع  اجل�����س��دي،  �التباعد  ال��ك��ّم��ام��ات، 

الوقاية، �ا�ستخدام تطبيقي “اأمان”، � “�سحتك”.

 اختتام اعمال دورة بمجال حماية 
االشخاص ذوي اإلعاقة بالعقبة

 اصابة طبيب بالكورونا في مستشفى 
االمير حسين بلواء عين الباشا

 جراحة معقدة لدماغ طفل بمستشفى 
الملك المؤسس

االنباط - العقبة

اجلمعة،  ام�����س  العقبة  مبدينة  اختتمت 

اقليم  ال��ت��دري��ب��ي��ة اال�ىل يف  ال�����د�رة  اع��م��ال 

اجلنوب العقبة حول تطوير قدرات املنظمات 

�اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل م���ع ذ�ي االع��اق��ة 

بتنظيم حبق للتدريب على حقوق االن�سان.

م�سر�ع  اط����ار  يف  ال�����د�رة  تنظيم  �ي���اأت���ي 

بناء قدرات املنظمات �اجلمعيات التي تعمل 

 Together We(( االع��اق��ة  ذ�ي  م��ع 

اال�سرتالية/ ال�سفارة  من  املمول   ))Can
�سمن برنامج الدعم املبا�سر التابع للحكومة 

.

�تدرب امل�ساركون يف الد�رة على جمموعة 

امل��ه��ارات االداري���ة الداعمة لدمج برامج  من 

االع�����اق�����ة م��وؤ���س�����س��ي��ا يف ب����رام����ج امل��ن��ظ��م��ات 

التخطيط  على  تعتمد  بطريقة  �اجلمعيات 

اال�سرتاتيجي �جذب التمويل الداعم.

�بني مدير �حدة حقوق االن�سان يف رئا�سة 

الوزراء الدكتور خليل العبداالت د�ر الد�لة 

ذ�ي  االأ�سخا�س  مبلف  �اهتمامها  االردن��ي��ة 

االإعاقة �حمايتهم.

�ا����س���ارت مم��ث��ل املجل�س االع��ل��ى ل�����س��وؤ�ن 

املعوقني مديرة اقليم اجلنوب الدكتوره منار 

ال�سيا�سات  ر�سم  يف  املجل�س  د�ر  اىل  م��دان��ات 

ب��ذ�ي االعاقة �تفعيل القانون رقم  املتعلقة 

20 ل�سنة 2017 حلقوق املعوقني.

�ق����ال����ت رئ��ي�����س��ة ح��ب��ق ال����دك����ت����ورة عبري 

ال��ربمي، ان فعاليات ال��د�رة ت�سمنت حما�ر 

حقوقية متنوعة ت��وؤدي ايل متكني العاملني 

النموذج احلقوقي يف  م��ن  االع��اق��ة  م��ع ذ�ي 

التعامل مع ذ�ي االعاقة، م�سرية اىل انه مت 

التدريب على مفاهيم �مبادئ حقوق االن�سان 

�االتفاقيات اال�سا�سية املتعلقة بذلك، كذلك 

ذ�ي  اال�سخا�س  حلقوق  الد�لية  االتفاقية 

االعاقة.

 االنباط-عمان

ق���ال م�����س��وؤ�ل م��ل��ف ك��ور�ن��ا يف �زارة 

ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور ع���دن���ان ا���س��ح��اق ان��ه 

مت اغ����لق ق�����س��م اال���س��ع��اف �ال���ط���وارئ 

عني  ب���ل���واء  ح�����س��ني  االم����ري  مب�ست�سفى 

بعد  �التطهري  التعقيم  لغايات  البا�سا 

يف  العاملني  االط��ب��اء  اح��د  ا�سابة  ثبوت 

بامل�ست�سفى  �ال���ط���وارئ  اال���س��ع��اف  ق�سم 

م�����س��ت�����س��ف��ى  اىل  امل����راج����ع����ني  �حت����وي����ل 

احل�سني مبدينة ال�سلط.

�ا����س���اف ام�����س اجل��م��ع��ة، ان احل��ال��ة 

الع�سوائية  العينات  خ��لل  من  اكت�سفت 

ب���وازرة  اال�ستق�ساء  ف��رق  اخ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 

اإج����راءات  ات��خ��اذ  مت  ان��ه  مبينا  ال�سحة، 

احل���ج���ر ع��ل��ى امل��ب��ن��ى ال�����ذي ي�����س��ك��ن به 

الطبيب �الواقع بالعا�سمة عمان ��سيتم 

التو�سع بجمع العينات بلواء عني البا�سا 

كاإجراء �قائي للتاأكد من احلاالت التي 

خالطت الطبيب امل�ساب.

االنباط-عمان

ا�ست�ساري  ب��رئ��ا���س��ة  ط��ب��ي  ف��ري��ق  اأج����رى 

جراحة الدماغ �االأع�ساب الدكتور �سلطان 

ع��ب��داهلل  امل��وؤ���س�����س  امل��ل��ك  مب�ست�سفى  ج����رار 

�ن���ادرة  معقدة  ج��راح��ي��ة  عملية  اجل��ام��ع��ي، 

لطفل يبلغ من العمر 10 �سنوات ال�ستئ�سال 

كي�س كلبي من دماغه.

�كان الطفل يعاين من �سداع متوا�سل 

م��ع ت��ق��ل�����س ال���ق���درة ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز نتيجة 

ال�سغط ال�سديد على الدماغ �عدم التوازن 

يف امل�سي ��سعف عام يف اجل�سم.

اأنه  اجلمعة،  ام�س  ج��رار  الدكتور  �اأك��د 

مت ا���س��ت��ئ�����س��ال ال��ك��ي�����س ال��ك��ل��ب��ي ك��ام��ل من 

�باعتماد  م�ساعفات  اأي  د�ن  املري�س  دماغ 

النوع  ه��ذا  اأن  اإىل  م�سريا  حديثة،  تقنيات 

على  ي�سكل خطورة  اأن  العمليات ميكن  من 

حياة املري�س اأثناء العمل اجلراحي يف حال 

انت�سار حمتوى الكي�س يف جتويف الراأ�س.

�اأ�ساف جرار ان هذا النوع من االأكيا�س 

االإن�����س��ان  ي�سيب  طفيل  ط��ري��ق  ع��ن  ينتقل 

ال����ذي ي��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ك���لب �ب��ع�����س اأن����واع 

احل���ي���وان���ات ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ا���س��رة �مي��ك��ن اأن 

اأم��اك��ن ع��دي��دة م��ن اجل�����س��م مثل  يظهر يف 

بالكي�س  الدماغ  اإ�سابة  �ان  الرئة  اأ�  الكبد 

تكمن  حيث  ال���ن���ادرة،  احل���االت  م��ن  الكلبي 

خطورته يف ان ال�سائل الذي يحتويه الكي�س 

من  البوي�سات  مليني  يت�سمن  الهلمي 

االإن�سان فورا  تقتل  ان  التي ميكن  الديدان 

يف ح��ال��ة ان��ف��ج��ار ال���ورم داخ���ل ال��دم��اغ �قد 

يوؤدي اإىل الوفاة مبا�سرة.

امل��ت��ق��دم��ة يف  االإم���ك���ان���ات  �ل��ف��ت اىل ان 

جن��اح  يف  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  اأ���س��ه��م��ت  امل�ست�سفى 

العملية، موؤكدا ان الطفل بحالة جيده �قد 

راجع عيادة جراحة االأع�ساب �عاد حلياته 

الطبيعية.

مب�ساركة  اجل��راح��ي��ة  العملية  �اأج��ري��ت 

ا���س��ت�����س��اري ج���راح���ة ال����دم����اغ �االأع�������س���اب 

الدكتور �سليمان دا��د �ا�ست�ساري التخدير 

�االن��ع��ا���س ال��دك��ت��ور ذي��اب بني ه��اين �ع��دد 

�سماره  قي�س  الدكتور  املقيمني  االأطباء  من 

�الدكتور عمر جباره .

امل�ست�سفى  ع���ام  م��دي��ر  ع���رب  ج��ه��ت��ه  م���ن 

ال����دك����ت����ور حم���م���د ال�����غ�����ز� ع�����ن اع�����ت�����زازه 

الطبي  ال��ك��ادر  يحققها  ال��ت��ي  ب��ال��ن��ج��اح��ات 

احل��االت  م��ع  االأم��ث��ل  �تعامله  للم�ست�سفى 

اأح��دث  با�ستخدام  �سعوبة  االأك��ر  املر�سية 

االأج����ه����زة ال��ط��ب��ي��ة، م��ب��ي��ن��ا ان امل�����س��ت�����س��ف��ى 

الإج��راء  ال�سر�رية  امل��ع��دات  ب��اأح��دث  جمهز 

البيئة  يوفر  امل�ست�سفى  �ان  كافة،  العمليات 

االأكادميية �البحثية املنا�سبة للكادر الطبي 

يف  ال��ط��ب  كلية  يف  املتخ�س�س  �االأك���ادمي���ي 

مثل  الإج��راء  �التكنولوجيا  العلوم  جامعة 

هذه العمليات.

االنباط-عمان

االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����س  دع����ا 

جميع  اجلغبري  فتحي  املهند�س  �ع��م��ان 

العاملة على حد�د  العلقة  ذات  اجلهات 

�احل��ف��اظ  االإج����راءات  لتب�سيط  العمري 

على حركة ان�سياب ال�سادرات.

�اك������د امل���ه���ن���د����س اجل���غ���ب���ري ب��ت�����س��ري��ح 

اجلميع  على  ان  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  �سحايف 

تنفيذا  الوطنّية  ال�سناعة  لدعم  التكاتف 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جللة  لتوجيهات 

الف��ت��ا اىل �ج���ود ال��ع��دي��د م��ن ال�����س��ك��ا�ى 

بع�س  �جود  ال�سناعة حول  تلقتها غرف 

ال�سرر  تلحق  احل����د�د  ع��ل��ى  االإج������راءات 

باملنتج االأردين امل�سدر للخارج.

�����س���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دع����م ال�������س���ادرات 

معتربا  كور�نا،  جائحة  ظل  يف  الوطنّية 

ان ال�سادرات ال�سناعية ركيزة اأ�سا�سية يف 

التنمية االقت�سادية �ت�ستحوذ على ن�سبة 

ال�سادرات، مو�سحا  اجمايل  مرتفعة من 

مع  ت��وا���س��ل��ت  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة  ان 

العديد من اجلهات ذات العلقة العاملة 

االإج��راءات  لتب�سيط  العمري  ح��د�د  على 

�دعم حركة تدفق ال�سلع للخارج.

االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت دائ�����رة ال��ق��ب��ول �ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 

القبول يف  االأردنية عن فتح باب  اجلامعة 

الربنامج الد�يل )للطلبة غري االردنيني( 

 2020/2021 االأ�ل  ال���درا����س���ي  ل��ل��ف�����س��ل 

اعتباراً من �سباح يوم االأحد املقبل.

�ق���ال���ت اجل���ام���ع���ة يف ب���ي���ان ل��ه��ا ام�����س 

يف  م��ب��ا���س��راً  �سيكون  ال��ق��ب��ول  اأن  اجل��م��ع��ة، 

جميع تخ�س�سات اجلامعة، خلل �ساعات 

ال������د�ام ال��ر���س��م��ي م���ن ال�����س��اع��ة ال��ت��ا���س��ع��ة 

�سباحاً لغاية الثانية ظهراً، يف مبنى �حدة 

القبول �الت�سجيل/ �سعبة قبول الربنامج 

ال������د�يل م���ع م����راع����اة ����س���ر�ط ال�����س��لم��ة 

العامة.

ب��اإم��ك��ان الطلبة  اأن����ه  �اأ�����س���ح ال��ب��ي��ان، 

امل���ت���واج���دي���ن خ�����ارج امل��م��ل��ك��ة �ال���راغ���ب���ني 

مع  التن�سيق  ل��ل��ق��ب��ول،  بطلبات  ب��ال��ت��ق��دم 

ال��وث��ائ��ق  اإر�����س����ال  اأ�  ب����لده����م،  ����س���ف���ارات 

املطلوبة مبلف �احد �سيغة )pdf( على 

الربيد االلكرت�ين التايل

.intstu@ju.edu.jo : 

ا�سطحاب  اىل  الطلبة  اجلامعة  �دع��ت 

اال�راق الثبوتية التالية: �سورة عن جواز 

م�سدق  االأ���س��ل��ي  الثانوية  ك�سف  ال�سفر، 

الثانوية  �سهادة  �معادلة  االأ���س��ول،  ح�سب 

ا�  االأردن��ي��ة،  �التعليم  الرتبية  �زارة  من 

ح�سل  التي  البلد  يف  املخت�سة  اجلهة  من 

���س��ه��ادة  ك���ان���ت  اإذا  ال�������س���ه���ادة،  م��ن��ه��ا ع��ل��ى 

��سورة  اردن��ي��ة(،  )غ��ري  اجنبية  الثانوية 

م�����س��دق��ة ع���ن ال��ب��ط��اق��ة االأم��ن��ي��ة حلملة 

ا�سم(  )تاأييد  �ك��ت��اب  ال�سورية،  اجلن�سية 

للطالب الذي لديه اختلف يف اال�سم بني 

ال�سفر، �عدم ممانعة من  ال�سهادة �جواز 

امللحقية الثقافية للد�ل التي يتطلب فيها 

القبول موافقتهم.

االنباط-عمان

اكد �زير املياه �الري املهند�س رائد ابو 

مركز  م��ع  �بالتن�سيق  ال����وزارة  ان  ال�سعود 

�التطوير  للت�سميم  الثاين  عبداهلل  امللك 

املراقبة  عمليات  م��ن  �ستكثف  “كادبي” 
اجلوية من بعد.

�اأ����س���اف خ���لل ج��ول��ة ل���ه ع��ل��ى م��واق��ع 

االعتداءات يف املنطقة املمتدة من القطرانة 

�حتى حمطة ال�سخ الرئي�سية بالقرب من 

ال���وزارة �سبطت  ان  ام�س اجلمعة،  امل���د�رة 

اعتداءين خلل اليومني املا�سيني، موؤكدا 

الدي�سي  مياه  منظومة  على  االع��ت��داء  ان 

باملئة   50 نحو  ت��وؤم��ن  التي  اال�سرتاتيجية 

ي�سمح  لن  اململكة  ملناطق  ال�سرب  مياه  من 

به بي �سكل من االأ�سكال. �بني ان عمليات 

ا�سلح االع��ت��داءات تكبد ال���وزارة اأع��ب��اء ال 

التز�يد  يف  االخ��ت��لالت  ع��ن  عو�سا  تطاق 

مناطق  ل��ه  تتعر�س  ال��ذي  �النق�س  امل��ائ��ي 

للحظات  �لو  ال�سخ  توقيف  ب�سبب  �ا�سعة 

اجلهود  على  ال�سعود  اب��و  �اط��ل��ع  ق�سرية. 

ال��ك��ب��رية �ع��م��ل��ي��ات امل��راق��ب��ة اجل���وي���ة عن 

كادبي،  مركز  مع  �التعا�ن  بالتن�سيق  بعد 

�ال���ت���ي اح���دث���ت ف��رق��ا ك��ب��ريا خ����لل �ق��ت 

�ستتو�سع  ال����وزارة  ان  على  م�سددا  ق�سري، 

املراقبة عن  يف �سبط االعتداءات بوا�سطة 

ك��ون  ك��ادب��ي  م��ع  �ال��ت��ع��ا�ن  بالتن�سيق  ب��ع��د 

االعتداءات ت�سكل خطرا كبريا على م�سادر 

املياه التي ت�سهد ا�ستنزافا متزايدا ما يهدد 

دميومتها �نوعيتها.

انتهاكا  تعد  االع���ت���داءات  ان  اىل  �ل��ف��ت 

�اع��ت��داء  امل���ائ���ي،  االردن  مل�ستقبل  ���س��ارخ��ا 

على ح��ق��وق امل��واط��ن��ني امل��ائ��ي��ة، �ال��ت��ي اأدت 

ل��لإخ��لل ب��ربام��ج ال��ت��وزي��ع �ع���دم ��سول 

داعيا  �ا�سعة،  مناطق  يف  للمواطنني  املياه 

اىل ت���ع���ا�ن �ت��ك��ات��ف ج��م��ي��ع امل��واط��ن��ني يف 

ليت�سنى  ال���ظ���اه���رة  ه����ذه  مل��ث��ل  ال��ت�����س��دي 

بواجباتها �تقدمي خدمتها  القيام  للوزارة 

للمواطنني كافة باأف�سل الطرق.

�ا�ع����ز اب���و ال�����س��ع��ود خ���لل ل��ق��اء جمعه 

اع��م��ال  ع��ل��ى تنفيذ  �ال��ق��ائ��م��ني  ب��امل��ع��ن��ي��ني 

ت��و���س��ع��ة حم��ط��ة ت��ن��ق��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة اجل��دي��دة 

العقبة،  م��ي��اه  ���س��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر  بح�سور 

الفنية  االع��م��ال  ك��اف��ة  ا�ستكمال  ب�����س��ر�رة 

�الهند�سية قبل حلول نهاية العام احلايل.

�ا����س��ح ان ال����وزارة �م��ن خ��لل �سركة 

م�ستوى  حت�سني  على  تعمل  العقبة  م��ي��اه 

العقبة  مل��دي��ن��ة  ال�سحي  ال�����س��رف  خ��دم��ات 

�ال�سحية  البيئة  املتطلبات  م��ع  للتما�سي 

تلك  على  �الطلب  النمو  �تواكب  للمدينة 

االإ�سرتاتيجية  للخطة  �تنفيذا  اخلدمات 

البديلة  امل�سادر  جميع  با�ستغلل  ل��ل��وزارة 

لرفد املوازنة املائية.

�ب����ني م��دي��ر ع����ام ���س��رك��ة م��ي��اه العقبة 

املهند�س خالد العبيدين انه بو�سر مب�سر�ع 

تو�سعة �تطوير حمطة تنقية �سمال العقبة 

لتنقية  ا�سافية  حمطة  من  يتكون  �ال��ذي 

م���ي���اه ال�����س��رف ال�����س��ح��ي ب���ق���درة 28 ال��ف 

البدء  املوؤمل  �التي من  يوميا  مرت مكعب 

�اع��ادة  احل��ايل،  العام  نهاية  مع  بت�سغيلها 

العاملة  امليكانيكية  املحطة  ��سيانة  تاأهيل 

يوميا  م��رت مكعب  ال���ف   12 ب��ق��درة  ح��ال��ي��ا 

النتاج  اجلديدة  املحطة  جانب  اىل  لتعمل 

مياه معاجلة على درجة عالية من النوعية 

الري للمدينة  لتاأمني احتياجات  �اجل��وده 

�دعم  �اال�ستثمارية  ال�سياحية  �امل�ساريع 

احتياجات القطاع ال�سناعي.

ب��ت��اأه��ي��ل  ب�������داأت  �ا������س����ح ان امل���دي���ري���ة 

لت�سبح خ��زان��ات  ال��ق��دمي��ه  امل��ع��اجل��ة  ب���رك 

ال��ط��وارئ يف  تعمل يف ح��االت  ا�سرتاتيجية 

ت��خ��زي��ن امل��ي��اه امل��ع��اجل��ة ال��ف��ائ�����س��ة، الع���ادة 

االنتهاء  يتوقع  حيث  جم��ددا  ا�ستخدامها 

م��ن اع��م��ال ال�����س��ي��ان��ة �ال��ت��اأه��ي��ل يف الثلث 

املحطة  ��ستتمكن  املقبل،  العام  من  اال�ل 

م����ن ان����ت����اج ال���ط���اق���ة ال�����لزم�����ة ل��ع��م��ل��ي��ات 

امليثان  غ��از  ا�ستغلل  خ��لل  م��ن  الت�سغيل 

ال���ن���اجت م���ن ع��م��ل��ي��ات امل��ع��اجل��ة ب��اال���س��اف��ة 

ليكون  ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��غ��لل  اىل 

للم�سر�ع  البيئة  القيمة  اىل  ا�سافة  ه��ذا 

�ا�سهامه يف ا�ستدامة االعمال.
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وزير المياه والري: عمليات المراقبة الجوية عن بعد بالتعاون مع كادبي ستتوسع

االنباط-املفرق

بداأت يوم ام�س اخلمي�س د�رة تدريبية 

ح����ول اخل����ط ال���ع���رب���ي ن��ف��ذت��ه��ا م��دي��ري��ة 

اهل  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��ا�ن  امل��ف��رق  ثقافة 

�ذل��ك  ال�سلطة  من�سية  اخل��ريي��ة/  الهمة 

�سمن اأن�سطة املديرية للعام 2020.

�ق����ال م���دي���ر م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة امل��ف��رق 

ال��ت��ي  ال��������د�رة  ان   ، ال�������س���رح���ان  ف��ي�����س��ل 

ت�����س��ت��م��ر ي���وم���ني مب�����س��ارك��ة اخل��ط��اط��ني 

���س��ه��اب امل�����س��اع��ي��د �ع��م��ر اجل�����راح، تهدف 

ال��ع��رب��ي  ب����اأمن����اط اخل�����ط  ال���ت���ع���رف  اىل 

�اأد�اته �قواعد اخلط االأ�سا�سية �تطوير 

مهارات امل�ساركني �تعزيز املخز�ن اللغوي 

اىل  م�سريا  لديهم،  الفني  ال��ذ�ق  �تنمية 

للتعريف  حم��ا�ر  على  ت�ستمل  ال��د�رة  اأن 

العربية  �اخل��ط��وط  ال��ع��رب��ي  اخل��ط  بفن 

احلر�ف  �كتاب  اد�اتها  ا�ستخدام  �اتقان 

منف�سلة �مت�سلة �الكتابة بالقلم العادي 

�ق���ل���م اخل����ط �ال����ت����دري����ب ال��ع��م��ل��ي ع��ل��ى 

الكتابة.

�ا�سار مدير اجلمعية حممد اخلري�سة 

لت�سمل  ال������د�رات  ه���ذه  ا���س��ت��م��راري��ة  اىل 

الإك�سابهم  املنطقة  اأب��ن��اء  م��ن  ع���دد  اك���رب 

ال��ع��دي��د م���ن امل����ه����ارات �م��ن��ه��ا ال��رتت��ي��ب 

امل��ران،  �ك��رة  امللحظة  �دق��ة  �التنظيم 

�التدريب بالتزامن مع توفر ناد للقراءة 

يف اجلمعية.
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بو�سطن - رويرتز

جن��ل  �أن  �أم����رك����ي����ون  م����دع����ون  ك�������ش���ف 

ك����ارل����و�����س غ�������ش���ن، �ل���رئ���ي�������س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

�ل�����ش��اب��ق ل�����ش��رك��ة ن��ي�����ش��ان م���وت���ور، دف���ع ما 

من  �أم��رك��ي  دوالر  �أل���ف   500 ن��ح��و  قيمته 

�ل��رق��م��ي��ة الأح���د رج��ل��ن م��ن والي��ة  �لعملة 

و�ل��ده  �شاعد�  �الأم��رك��ي��ة  ما�شات�شو�شت�س 

على �لهروب من �ليابان.

وق����ال �مل���دع���ون �الحت����ادي����ون يف وث��ي��ق��ة 

�مل��دف��وع��ات ذه��ب��ت �إىل  �إن  ن�����ش��رت م���وؤخ���ر�ً 

ق�����دم ه��و  �أن  ب���ع���د  ت���اي���ل���ور  ب���ي���ر  ح�������ش���اب 

�الأمركية  �خلا�شة  �ل��ق��و�ت  رج��ل  وو�ل���ده، 

لغ�شن  �مل�شاعدة  تايلور،  مايكل  �ملخ�شرم 

طائرة  منت  على  �شندوق  د�خ��ل  يهرب  كي 

خا�شة فر�ر�ً من �تهامات بالف�شاد �ملايل يف 

�ليابان.

�أن  �الدع�������اء  �أو�����ش����ح مم��ث��ل��و  ذل�����ك،  �إىل 

م��دف��وع��ات �ل��ع��م��ل��ة �ل��رق��م��ي��ة �ل��ت��ي قدمها 

�أن���ت���وين، جن���ل غ�����ش��ن، ت���اأت���ي �إ����ش���اف���ة �إىل 

�أر���ش��ل��ه��ا  ق���د  غ�����ش��ن  ك����ان  دوالر   862500

تايلور يديرها  �شركة كان بير  �إىل  بنف�شه 

هروب  من  �شهرين  قبل  وذل��ك  �أكتوبر،  يف 

غ�شن يف 29 من دي�شمرب عام 2019.

وع���ر����ش���و� �مل����دف����وع����ات ب��ال��ت��ف�����ش��ي��ل يف 

م��اي��ك��ل  م���ن  ع��ل��ى حم���اول���ة  رد�ً  �ل��وث��ي��ق��ة 

�إنهما  حيث  عنهما،  ل���إف��ر�ج  و�بنه  تايلور 

م�شجونان منذ �عتقالهما يف مايو بناء على 

لت�شليمهما  ت�شعى  �لتي  �ليابان  من  طلب 

�إليها.

و�الب���ن  �الأب  ت��اي��ل��ور  ي���رد حم��ام��و  ومل 

على طلبات بالتعليق، كما رف�شت متحدثة 

�أي�شاً. �لتعليق  با�شم غ�شن 

بلده  ل��ب��ن��ان،  �إىل  ه��رب  غ�شن  �أن  ي��ذك��ر 

�الأ���ش��ل��ي، ب��ع��د �أن وج���ه �ل��ق�����ش��اء �ل��ي��اب��اين 

مبا  مايل،  ف�شاد  يف  بالتورط  �تهامات  �إليه 

يف ذل��ك ع��دم �الإف�����ش��اح ع��ن ر�ت��ب��ه �ل�شنوي 

بالكامل يف �لبيانات �ملالية ل�شركة ني�شان.

العربية-الريا�ض

�ن��ت��ه��ت من  �أن���ه���ا  �مل���ال���ي���ة،  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

�إ�شد�رها  على  �مل�شتثمرين  طلبات  ��شتقبال 

برنامج  حت��ت  2020م،  يوليو  ل�شهر  �ملحلي 

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  حكومة  �شكوك 

ب��ال��ري��ال �ل�����ش��ع��ودي، حيث مت حت��دي��د حجم 

�إج��م��ايل ق���دره مليار ري��ال  �الإ����ش���د�ر مببلغ 

�شعودي.

�أن �الإ���ش��د�ر�ت ق�ّشمت  �ل��وز�رة  و�أو�شحت 

مليون   452.2 تبلغ  �الأوىل  �شريحتن،  �إىل 

لل�شريحة  �ل��ن��ه��ائ��ي  �حل��ج��م  لي�شبح  ري����ال 

ُت�شتحق  ل�شكوك  �شعودي  ريال  مليار   7،001

�أما �ل�شريحة �لثانية  2025 مي�دي،  يف عام 

�حلجم  لي�شبح  ري���ال  مليون   547.8 فتبلغ 

�لنهائي لل�شريحة 547.8 مليون ريال �شعودي 

ل�شكوك ُت�شتحق يف عام 2027 مي�دي.

وك��ان��ت وز�رة �مل��ال��ي��ة ق��د �أع��ل��ن��ت يف وق��ت 

���ش��اب��ق �أن���ه���ا �ن��ت��ه��ت م���ن ����ش��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات 

�مل�شتثمرين على �إ�شد�رها �ملحلي ل�شهر مايو 

�ململكة  برنامج �شكوك حكومة  2020، حتت 

مت  �إذ  �ل�شعودي،  بالريال  �ل�شعودية  �لعربية 

�إجمايل قدره  �الإ�شد�ر مببلغ  حتديد حجم 

5.755 مليار ريال.

و�أو�شحت �لوز�رة يف وقتها �أن �الإ�شد�ر�ت 

 3.805 تبلغ  �الأوىل  �شريحتن،  �إىل  ق�شمت 

مليار ريال لي�شبح �حلجم �لنهائي لل�شريحة 

عام  يف  ُت�شتحق  ل�شكوك  ري��ال  مليار   6.549

 1.950 �لثانية  �ل�شريحة  بلغت  فيما   ،2025

مليار ريال لي�شبح �حلجم �لنهائي لل�شريحة 

10.296 مليار ريال ل�شكوك ُت�شتحق يف عام 

.2030

لندن -رويرتز

 �أظهر م�شح وبيانات ن�شرت �م�س �جلمعة 

�أ�شرع  ع��ن  �أعلنت  �لربيطانية  �ل�شركات  �أن 

�ملت�شوقون  ودف���ع  �شنو�ت  خم�س  يف  �نتعا�س 

�إىل قرب م�شتويات ما قبل  �إنفاقهم جم��دد� 

فر�س �إجر�ء�ت �لعزل �لعام.

و�رتفعت قر�ءة �أولية مبكرة ملوؤ�شر مديري 

�مل�����ش��ري��ات �ملجمع الآي.�إت�������س.�إ����س م��ارك��ت/

ي��ول��ي��و مت��وز  يف   57.1 �إىل  ����ش���ي.�آي.ب���ي.�إ����س 

عتبة  لتتجاوز  ح��زي��ر�ن،  يونيو  يف   47.7 من 

�خلم�شن نقطة للنمو للمرة �الأوىل منذ بدء 

�إجر�ء�ت �لعزل يف مار�س �آذ�ر.

وي��ف��وق �ل��رق��م، وه���و �الأع��ل��ى م��ن��ذ يونيو 

ح��زي��ر�ن 2015 وي��زي��د ع��ن �ل��ق��ر�ءة �مل�شجلة 

مل��ن��ط��ق��ة �ل����ي����ورو ل��ل�����ش��ه��ر �جل��������اري، جميع 

الآر�ء  روي��رز  �أجرته  ��شتط�ع  يف  �لتوقعات 

خرب�ء يف �القت�شاد.

وقال كري�س وليام�شون كبر �القت�شادين 

لدى �آي.�إت�س.�إ�س ماركت �لتي تعد �لتقرير �إن 

�الرتفاع ي�شر �إىل �أن �قت�شاد بريطانيا عاود 

�لنمو يف �لربع �لثالث بعد �أن �نكم�س باأكرث 

من 25 باملئة يف مار�س �آذ�ر و�أبريل ني�شان.

�الن��ت��ع��ا���س يف يوليو  م��ع  ”حتى  و�أ����ش���اف 

متوز، هناك طريق طويل قبل ��شتعادة �الإنتاج 

يزيد  وبينما  �جل��ائ��ح��ة،  ب�شبب  ُف��ق��د  �ل����ذي 

تفاوؤل �ل�شركات �أكرث ب�شاأن �الثني ع�شر �شهر� 

�ملقبلة، فاإن حدوث تعاف مفاجئ بعد تر�جع 

كبر غر م�شمون على �الإط�ق“.

مبيعات  �أن  منف�شلة  ب��ي��ان��ات  و�أظ���ه���رت 

�لتجزئة قفزت �إىل م�شتويات ما قبل فر�س 

�إجر�ء�ت �لعزل �لعام ب�شبب فرو�س كورونا يف 

يونيو حزير�ن، حن �أعادت متاجر �ل�شلع غر 

�الأ�شا�شية يف �إجنلر� فتح �أبو�بها.

وبينما يدل موؤ�شر مديري �مل�شريات على 

�إىل  �ل��ع��ودة  �إىل  ي�شر  ال  فاإنه  �لنمو،  ت�شارع 

�مل�شتويات �لطبيعية ل�إنتاج يف �شتى �ل�شركات، 

وهي ما يعتقد بع�س خرب�ء �القت�شاد �أنها قد 

ت�شتغرق �شنو�ت.

وتدهور مقيا�س موؤ�شر مديري �مل�شريات 

ل��ل��ت��وظ��ي��ف يف ي��ول��ي��و مت�����وز، ل��ي��ت��م��ا���ش��ى مع 

�أن هناك موجة  تدلل على  �أخ��رى  موؤ�شر�ت 

قادمة. وحتذر  �لوظائف  �أخ��رى من خف�س 

جهات حكومية تقدم توقعات ب�شاأن �مليز�نية 

م���ن �أن م��ع��دل �ل��ب��ط��ال��ة ق���د ي��رت��ف��ع الأع��ل��ى 

�لعام  يف  �لثمانينات  منت�شف  منذ  م�شتوى 

�جلاري.

وك�����ش��ف م�����ش��ح م��ن��ف�����ش��ل يف وق����ت ���ش��اب��ق   

ز�ل��ت  م��ا  �مل�شتهلكن  م��ع��ن��وي��ات  �أن   �جلمعة 

دون م�شتو�ها قبل �أن ي�شرب فرو�س كورونا 

�لب�د، لكن �أرباب �لعمل حتولو� �إىل �لتفاوؤل 

ب�شاأن �لتوظيف و�ال�شتثمار للمرة �الأوىل منذ 

فرب�ير �شباط .

لقطاع  �مل�شريات  مديري  موؤ�شر  و�شعد 

�خل����دم����ات، �ل�����ذي مي��ث��ل م��ع��ظ��م �الق��ت�����ش��اد 

ي��ول��ي��و مت���وز من  56.6 يف  �إىل  �ل��ربي��ط��اين، 

�إن  ق��ال��ت  م��ارك��ت  �آي.�إت�������س.�إ����س  لكن   .47.1

�ل�شركات  لبع�س  �ملتوقع  �أ�شعف من  �لطلب 

بعد �إنهاء �إجر�ء�ت �الإغ�ق للحانات و�ملطاعم 

يف �لر�بع من يوليو متوز.

االقت�صادي
30

نصف مليون دوالر »رقمية« ساعدت بتهريب غصن من اليابان

السعودية.. إقفال طرح يوليو لصكوك محلية بمليار ريال

الشركات والمتسوقون البريطانيون يبعثون بإشارات على تعافي االقتصاد

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

إسبانيا تطالب أمريكا برفع عقوبات 
على صادراتها

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

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يضخون 
المال في السيولة والسندات والذهب

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

مدريد -رويرتز 

ق��ال��ت وزي����رة �خل��ارج��ي��ة �الإ���ش��ب��ان��ي��ة 

�جلمعة  �م�س  الي��ا  جونز�لي�س  �أر�ن�����ش��ا 

�إن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة رف��ع 

�أن  بعد  �إ�شبانيا  ���ش��ادر�ت  على  عقوبات 

حت��رك��ت �إي��رب��ا���س ل��ق��ب��ول دف���ع �أ���ش��ع��ار 

ف���ائ���دة �أع���ل���ى ع��ل��ى ق���رو����س ح��ك��وم��ي��ة 

�أوروبية يف م�شعى لت�شوية نز�ع مبنظمة 

�لتجارة �لعاملية مع �لواليات �ملتحدة.

وق���ال���ت ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه��ا ع��ل��ى ت��وي��ر 

�م��ت��ث��ل،  �الأوروب�������ي  ”�الحتاد  �جل��م��ع��ة 

مل ي��ع��د ه��ن��اك ���ش��ب��ب ل��ف��ر���س ع��ق��وب��ات 

�أم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى �ل�����ش��ادر�ت �الأوروب���ي���ة، 

�ملنتجات  على  �لعقوبات  برفع  نطالب 

�الإ�شبانية“.

 نيويورك –رويرتز

 �أع���ل���ن���ت ع����م�����ق ت����ق����دمي خ���دم���ات 

�حل���ق���ول �ل��ن��ف��ط��ي��ة ���ش��ل��م��ربج��ر �م�����س 

ف�شلية  خ�شارة  ثاين  تكبد  عن  �جلمعة 

ع��ل��ى �ل���ت���و�يل ب��ع��د �أن ���ش��ج��ل��ت ر���ش��وم��ا 

الن��خ��ف��ا���س �ل��ق��ي��م��ة و�إع�������ادة �ل��ه��ي��ك��ل��ة 

�إذ قل�س عم�ء  3.7 مليار دوالر  بقيمة 

�نهيار  ظ��ل  يف  �ل��ن�����ش��اط  لل�شركة  ك��ب��ار 

�أ�شعار �لنفط هذ� �لعام.

�أك������رب ����ش���رك���ة يف �ل���ع���امل  وت���ك���ب���دت 

ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات �حل���ق���ول �ل��ن��ف��ط��ي��ة 

ما  �أو  دوالر،  مليار   3.43 خ�شارة  �شايف 

�ل��رب��ع  يف  ل��ل�����ش��ه��م،  دوالر   2.47 ي��ع��ادل 

30 ي��ون��ي��و ح��زي��ر�ن  �ل��ث��اين �مل��ن��ت��ه��ي يف 

مقارنة مع ربح 492 مليون دوالر، �أو ما 

35 �شنتا لل�شهم قبل عام. يعادل 

مليار  �شجلت  �إن��ه��ا  �ل�����ش��رك��ة  وق��ال��ت 

عن  ��شتغناء  ر���ش��وم  ���ش��ورة  ع��ل��ى  دوالر 

م��وظ��ف��ن �إذ ���ش��رح��ت م��ا ي��رب��و ع��ل��ى 21 

�ألف موظف.

تكون  و�الئتمان،  �لر�شوم  وبا�شتثناء 

�ل�����ش��رك��ة ح��ق��ق��ت �أرب���اح���ا ب��و�ق��ع خم�س 

لل�شهم. �شنتات 

لندن -رويرتز

�أ�شبوعية  تدفقات  �إح�شاء�ت  �أظهرت   

�م�س  �أم��ري��ك��ا  �أوف  بنك  م��ن  لل�شناديق 

خ�ش�شو�  �الأم�����و�ل  م��دي��ري  �أن  �جلمعة 

40.9 مليار دوالر الأدو�ت �ل�شيولة، يف �أكرب 

مايو  م��ن  �لثامن  منذ  للتدفقات  دخ��ول 

�أيار، و24.5 مليار دوالر لل�شند�ت �مل�شنفة 

ثالث  يف  باال�شتثمار  ج��دي��رة  درج���ة  عند 

�لفئة على  لتلك  للتدفقات  دخ��ول  �أك��رب 

�الإط�ق. كما �شخ �مل�شتثمرون �ملزيد من 

�ملال يف �لذهب على �الأخ�س فيما �أظهرت 

�لتدفقات �الأ�شبوعية ثاين �أكرب دخول لها 

لكن  �الإط����ق.  على  �الأ�شفر  �ملعدن  �إىل 

بقيمة  ����ش��رد�د  عمليات  �شجلت  �الأ�شهم 

3.8 مليار دوالر.

االنباط-دبي

طّورت »جاكو�ر الند روڤر« وجامعة كامربيدج 

�شا�شة مل�س ج��دي��دة تعمل ع��ن بعد، وذل��ك بهدف 

�إبقاء نظر �ل�شائق على �لطريق و�حلد من �نت�شار 

�جلر�ثيم و�لفرو�شات يف مرحلة ما بعد جائحة 

»كوفيد 19«.وت�شتخدم هذه �لتكنولوجيا �حلائزة 

ع��ل��ى ب�����ر�ءة �الخ������ر�ع، �مل��ع��روف��ة ب��ا���ش��م »�للم�س 

�لذكاء   ،)predictive touch( �لتنبوؤي« 

�ال�شطناعي و�حل�شا�شات للتنبوؤ باملوقع �لذي ينوي 

�شو�ًء  �للم�س،  �شا�شة  يف  عليه  �ل�شغط  �مل�شتخدم 

خ�ل ��شتخد�م نظام �مل�حة �أو �لتحكم باحلر�رة 

�أي زر على  ب��اإع��د�د�ت نظام �لرفيه، دون مل�س  �أو 

�ل�شا�شة.هذ� �لنظام �ملبتكر، �لذي مت تطويره مع 

عدة مهند�شن يف جامعة كامربيدج، جزء من روؤية 

»�لوجهة �شفر« يف »جاكو�ر الند روڤر«، و�لتي تعرب 

عن رغبتها بجعل مركباتها �أكرث �أماناً و�لبيئة �أكرث 

نظافة و�شحة.

ويف ظ��ل »�ل��و���ش��ع �الع��ت��ي��ادي« �جل��دي��د �ل��ذي 

�شي�شود عاملياً عند �نتهاء �الإغ���ق، �شيكون هناك 

�ملزيد من �الهتمام بحلول �لنقل �الآمنة و�لنظيفة، 

ح��ي��ث ���ش��ت��ك��ون �الأه��م��ي��ة �ل���ك���ربى ل��ل��ح��ف��اظ على 

»جاكو�ر  و�شيار�ت  و�لتعقيم،  �ل�شخ�شية  �مل�شاحة 

الن��د روڤ���ر« م�شممة �أ���ش��ً� ب�شكل يحفاظ على 

�شحة �لركاب با�شتخد�م عدد من �البتكار�ت، مثل 

�شجيج  وتخفيف  �ل�شائق«،  حالة  »مر�قبة  نظام 

�ملحرك، وتاأين هو�ء �ملق�شورة مع ت�شفية �لهو�ء 

�ل�����ش��ارة  �جل���زي���ئ���ات  الإز�ل�������ة   PM2.5 مب��ع��ي��ار 

وم�شببات �حل�شا�شية. وت�شكل تكنولوجيا �للم�س 

�لتنبوؤي خطوة �أخرى نحو حت�شن �لنطاق �الأو�شع 

خدمات  م��ع  �لعم�ء  تو��شل  كيفية  م��ن  للنقل، 

�لنقل، �إىل �لبنية �لتحتية �ملطلوبة للح�شول على 

�مل���دن، كما هي  �لقيادة يف  ذ�تية  �شيار�ت متكاملة 

�حلال يف �شيارة »م�شروع فيكتور« �لتجريبية �لتي 

ك�شفت عنها »جاكو�ر الند روڤر« مطلع هذ� �لعام.

بروك�سل - رويرتز

�م�س  �الأوروب��ي��ة  �ملفو�شية  قالت 

لقبول  �إيربا�س  حترك  �إن  �جلمعة، 

من  قرو�س  على  �أعلى  فائدة  �أ�شعار 

ي�شوي  �أن  ي��ج��ب  �أوروب���ي���ة  ح��ك��وم��ات 

�لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  منظمة  يف  ن��ز�ع��اً 

م��ع �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة، و�إن��ه��ا �شرد 

بفر�س عقوبات �إذ� مل يحدث ذلك.

وق���ال���ت �مل��ف��و���ش��ي��ة وه����ي �ل����ذر�ع 

�لتنفيذية ل�حتاد يف بيان “�الحتاد 

�الأوروب��������������ي... ف���رن�������ش���ا و�إ����ش���ب���ان���ي���ا 

باأحكام  بالكامل  و�أملانيا...ملتزمون 

ق�شية  يف  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  منظمة 

�أ���ش��ا���س  �أي  ه����ذ�  ي���زي���ل  �إي����رب����ا�����س. 

ل��ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة ل��ك��ي ُت��ب��ق��ي على 

ت��د�ب��ره��ا �مل�����ش��ادة �مل��ف��رو���ش��ة على 

�ل�����ش��ادر�ت �الأوروب��ي��ة وي��وف��ر م��ربر� 

�ل��ذي  ل��ل��ن��ز�ع  �شريعة  لت�شوية  ق��وي��ا 

طال �أمده«.

م�شوؤول  �أعلى  هوجان،  فيل  وقال 

غياب  “يف  �أي�����ش��ا  �لتكتل  يف  جت���اري 

ت�������ش���وي���ة، ف������اإن �الحت�������اد �الأوروب��������ي 

ب�شكل  ي�شتغل  الأن  م�شتعد�  �شيكون 

كامل حقوقه يف فر�س عقوبات«.

�إن حجم ونطاق  وقالت �ملفو�شية 

�لرد �شيتقرر بناء على حكم �لتحكيم 

�لعاملية  �لتجارة  �ل�شادر عن منظمة 

يف دعوى مماثلة ب�شاأن دعم �أمركي 

لبوينغ.

و�أق����دم����ت �إي���رب���ا����س �الأوروب����ي����ة 

�جلمعة،  �ليوم  �لطائر�ت،  ل�شناعة 

على ما و�شفتها باأنها خطوة نهائية 

ت���ه���دف ل���وق���ف ح����رب جت���اري���ة ع��رب 

�الأط���ل�������ش���ي ب�������ش���اأن دع����م ل��ل��ط��ائ��ر�ت 

مبليار�ت �لدوالر�ت.

على  و�فقت  �إنها  �إيربا�س  وقالت 

دف���ع �أ���ش��ع��ار ف���ائ���دة �أع���ل���ى ل��ق��رو���س 

و�إ�شبانيا  حكومية تلقتها من فرن�شا 

�ل��ت��ي   ،350 �إي����ه  ل��ت��ط��وي��ر ط��ائ��رت��ه��ا 

دخلت �خلدمة يف 2015.

تكلفة  ع��ن  �ل�����ش��رك��ة  ت��ف�����ش��ح  ومل 

�شت�شبح  �لتي  �الإ�شافية  �ملدفوعات 

ت�شليم  ي��ت��م  ح��ن  �ل��دف��ع  م�شتحقة 

�لطائرة يف �خلارج.

و�ل���ق���رو����س �حل��ك��وم��ي��ة م���ن بن 

�ع��ت��ربت��ه��ا منظمة  �أوروب���ي���ة  ت��د�ب��ر 

قانوين  غ��ر  دعما  �لعاملية  �لتجارة 

���ش��م��ن دع���وي���ن ت�����ش��ت��ه��دف��ان �أي�����ش��ا 

�لدعم �الأمركي لبوينغ.

�الأوروب��ي  �الحت��اد  �إخفاق  وت�شبب 

بالكامل  الإيربا�س  �لدعم  �شحب  يف 

�لعاملية  �لتجارة  منظمة  مو�فقة  يف 

ب��د�أت  �أمركية  عقوبات  فر�س  على 

�مل��ا���ش��ي على �شلع  �ل��ع��ام  �أو�خ����ر  م��ن 

7.5 مليار  �أوروبية ت�شل قيمتها �إىل 

دوالر.

هل يسوي تحرك إيرباص نزاعًا مع أميركا في منظمة التجارة؟

جنيف -رويرتز

�شنوي  ن�شف  تقرير  يف  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارة  منظمة  ق��ال��ت   

قيود  بفعل  ت�شررت  �لعاملية  �لتجارة  �إن  �م�س �جلمعة  �شادر 

جديدة ومر�كمة على �ال�شتر�د يف �لوقت �لذي حتتاج فيه 

�القت�شاد�ت �إىل �إعادة بناء يف ظل �أزمة كوفيد-19.

على  �مل��ف��رو���ش��ة  �ل��ت�����ش��دي��ر  ق��ي��ود  ب��ع�����س  �إن  ق��ال��ت  لكنها 

كمامات �لوجه �جلر�حية و�الأدوية و�ملعد�ت �لطبية يف وقت 

مبكر من حدوث �جلائحة تر�جعت.

وقال روبرتو �أزيفيدو �ملدير �لعام للمنظمة خ�ل عر�س 

 164 �ل��ب��ال��غ ع��دده��م  �ملنظمة  �الأع�����ش��اء يف  ل��ل��دول  �ل��ت��ق��ري��ر 

بعد  ينعك�س  للجائحة مل  �لكامل  �الأثر  �أن  �لرغم من  ”على 
يف �إح�شاء�ت �لتجارة، فمن �ملتوقع �أن يكون كبر�“.

للربع  ت��ق��دي��ر�ت  �إن  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  ق��ال��ت  �ملنظمة  ك��ان��ت 

2020 ت�شر �إىل �نخفا�س �لتجارة �لعاملية بن�شبة  �لثاين من 

18 باملئة على �أ�شا�س �شنوي.

منظمة: التجارة العالمية تضررت بفعل قيود خالل أزمة كوفيد-19
ال�سبت    25  /  7  / 2020



اال�سرتاحة
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اجلدي )21 كانون االول -كانون الثاين(امليزان )23 اأيلول - 23 ت�شرين االولال�سرطان )21 حزيران - 22  متوزاحلمل )21 اآذار - 20 ني�سان(

الثور  )21 ني�سان - 20 اأيار(

احلوت  )19 �شباط - 20 اأذار(القو�س )22 ت�شرين الثاين - 20 كانون االول(العذراء  )23 اآب - 22 اأيلول(اجلوزاء  )21  اأيار - 21 حزيران(

الدلو )20 كانون الثاين - 18 �شباط(العقرب  )24 ت�شرين االول  -21 ت�شرين الثاين(اال�شد  )23   متوز  - 22 اآب(

الفجر        4:12

ال�شروق      5:42

الظهر      12:43   

الع�شر        4:23

املغرب       7:44

الع�شاء      9:13
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5100000:  لالستفسار  هاتف  مركز تحكم العمليات

2017-03-02 الرحالت المغادره بتاريخ

الموعد المحطه رقم الرحله
02:25 جده RJ

02:30 الدوحه RJ

03:10 ديترويت- مونتلاير  RJ

05:15 جده RJ

05:30 بغداد RJ

06:45 العقبه RJ

07:00 تل ابيب RJ

08:00 القاهره RJ

08:00 دبي RJ

08:10 الرياض RJ

09:55 بصره RJ

10:10 برلين RJ

10:30 اربيل RJ

10:30 برشلونه RJ

10:45 الجزائر RJ

11:10 فرانكفورت RJ

11:10 لندن RJ

11:15 اسطنبول RJ

11:15 نيويورك RJ

11:30 الدوحه RJ

11:45 باريس RJ

12:00 ابو ظبي RJ

12:30 اثينا RJ

12:30 جده RJ

13:15 القاهره RJ

13:50 الكويت RJ

14:50 الرياض RJ

اعالنات خاصة
 للمحامين في  العقبة

إعالن قضائي
 في صحيفتين معتمدتين
) الرأي * الغد * الدستور (

بأسعار مغرية
لالستفسار هاتف - 0790097576

تلفاكس: 032033088
هاتف : 06-5200100

شركة رونزا للدعاية و االعالن
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�أفقيا 

ممثل تلفزيوين وم�سرحي لبناين ر�حل

 – 2- بحرية رو�سية – حرف جزم 

– 3- حرف عطف – من �حل�سر�ت – من 
�لأمر��ض

 – 4- مدينة �أثرية يف م�سر عا�سمة 

�لفر�عنة قدمياً – مدينة يف �ليمن 

– 5- �أو�ساخ – ربط و�سّد – 6- قمار – 
عائلة �سيا�سي �سوري ر�حل قاد �لثورة �سد 

�لفرن�سيني بعد معركة مي�سلون – 7- من 

�أع�ساء �لوجه – تلوذ �ليه – 8- ع�سيقة زف�ض 

يف �مليثولوجيا �ليونانية – �إح�سان – حرف 

عطف – 9- يخدع يف �لإمتحان – �إحدى جزر 

�أنتيل �لهولندية – 10- بطل �سابق عاملي لكرة 

�مل�سرب

 عمودياً

 1- من �أئمة �خللفاء �لر��سدين

 – 2- عا�سمة كامرون – ي�سرب �ملاء دون 

تنف�ض

 – 3- خا�سم – ماركة عطور

 – 4- من �مل�ستح�سر�ت �لطبية – نهر 

�يطايل يف تو�سكانا 

– 5- بلدة لبنانية يف �لبقاع �لغربي – 
مقيا�ض �أر�سي – 6- د�هن يف �ل�سيا�سة – 

عا�سمة �أوروبية – 7- �سيا�سي �ملاين ووزير 

خارجية هتلر – 8- من �لزهور – للتعريف 

– مدينة فرن�سية ومنتجع �ستوي – 9- قرب – 
جزيرة مرجانية قرب �ساحل تنز�نيا 

– 10- �ساعر جاهلي يهودي �ساحب �حل�سن 
�ملعروف بالأبلق

ولكن  ح��ول��ك،  ه��م  م��ن  حتفيز  ميكنك  �ل��ي��وم 

�لآن  �أه��د�ف��ك  لأن  �خلا�سة  �حتياجاتك  تهمل  ل 

�لن�سط  �أ���س��ل��وب��ك  ق��ب��ل.  ذي  ع��ن  �أو���س��ح  �أ�سبحت 

م���ع���دي مل���ن ه���م ح���ول���ك وي��ل��ح��ظ��ه �لآخ��������رون. ل 

و�ل�ستمتاع  باأفكارك  �لحتفال  مينع  �سبب  يوجد 

ب��وق��ت��ك، ل��ك��ن ل ت���دع ه���ذ� ي��ت��ح��ول �إىل �ل��و���س��ع 

�حلايل،  �لوقت  بال�سحة يف  ت�سعر  �أنت  �لطبيعي. 

لكن �لكثري من �حلياة �لرغدة قد يوؤذي �سحتك.

قوية  و�لجتماعية  �لتنظيمية  م��ه��ار�ت��ك 

ع��ل��ى غ���ري �ل����ع����ادة، ف��ي��ج��ب �أن ت�����س��ت��غ��ل ذل��ك 

�لعمل  تنجح يف  �سوف  �لأمور.  على  لل�سيطرة 

وخ�����ارج�����ه، وح���ت���ى يف ح���ي���ات���ك �ل�����س��خ�����س��ي��ة، 

���س��وف ي��ن��ت��ج ع���ن ن��ظ��رت��ك �ل���د�ف���ئ���ة ل���أم��ور 

�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ف��و�ئ��د. ���س��وف ي��ق��درك �ل��ن��ا���ض 

من  بع�ض  �إع���ادة  يف  فكر  مب���ودة.  ويعاملونك 

هذه �لأمور. رطان:

ب��ق��دوم��ه��ا منذ  ت��ن��ب��اأت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق��ي��ل  �إن 

ف���رة ط��وي��ل��ة ت��ظ��ه��ر ت��دري��ج��ًي��ا وت��ت��ح��ول �إىل 

تلك  و�ج���ه  م�ستحيً�.  ت��ف��ادي��ه��ا  وب���ات  و�ق���ع، 

ك��ان��ت  �أ����س���رع وق����ت، ح��ت��ى و�إن  �ل��ت��ح��دي��ات يف 

تر�كمت  ذل��ك،  يف  تاأخرت  كلما  �سعبة.  �ملهمة 

�ل��ع��ر�ق��ي��ل ووج���ب ع��ل��ي��ك م�����س��اع��ف��ة �مل��ج��ه��ود 

لتجاوزها. 

عجب  ول  و�ل��ت��ف��اوؤل،  بالطاقة  مفعم  �أن��ت 

وبكفاءة  ب�سرعة  ينجح  تو�جهه  �سيء  ك��ل  �أن 

م��ن حولك  ك��ل  �إع��ج��اب  ج��ي��دة.  نتيجة  ويثمر 

بك و��سح ويعزز من ثقتك بذ�تك. لكن �حذر 

�أو  ل��ل��غ��رور  �لأه����د�ف نتيجة  �ل��ت��م��ادي يف  م��ن 

�لكثري من �لتمحي�ض، لأن هذ� �حلظ �جليد 

�لو��سح �سرعان ما �سيتحول �إىل �سوء حظ. 

�����س���ت���ج���م���ع ����س���ج���اع���ت���ك م�����ن �أج�������ل حت��ق��ي��ق 

�مل�سروعات �ملُعد لها منذ مدة ود�فع عن �أفكارك 

�ملت�سككني.  على  تتغلب  حتى  �ل��ذ�ت��ي  بالتاأكيد 

�سوف يتجاوب من حولك باإيجابية مع حما�سك 

�سحيح  ه��ذ�  �أك��ر.  ت�سجيعك  يحاولون  و�سوف 

ا بالن�سبة حلياتك �لعاطفية. ل تخجل من  �أي�سً

�إظهار هذ� �جلانب �ملكت�سف حديًثا من ذ�تك – 

هكذ� يكون �لتقدم �إىل �لأمام. 

�سوف تقابلك �لتحديات ب�سورة متكررة ب�سكل 

غري عادي �ليوم، م�سببة لك �لكثري من �ل�سغوط. 

رمبا يجب �أن تبتعد عن �لطريق �أحياًنا بدًل من 

حتمل م�سئولية كل �سيء. �سوف ي�ساعك هذ� على 

يف  خا�سة  بحق،  �لهامة  ل�أ�سياء  طاقتك  توفري 

ا �أن تفكر يف �سحتك، لأنه على  �لعمل. يجب �أي�سً

�ملدى �لطويل لن يعود عليك بالفائدة �أن ت�ستهلك 

كل قوتك يف مدة زمنية ق�سرية. 

ت�����س��ري كما  �ل��وق��ت �حل����ايل، �لأم�����ور ل  يف 

باأعباء  نف�سك  ترهق  فاأنت  �لأنف�ض،  ت�ستهيه 

و�أعمال كثرية حماوًل درء �سوء �حلظ لديك، 

ق��وًي��ا. يجب  ت��اأث��رًي�  على �سحتك  ي��وؤث��ر  مم��ا 

وقد  ت���دوم،  ول  تتغري  �لأم���ور  ب���اأن  تقتنع  �أن 

�لأح��ي��ان.  بع�ض  يف  �ل�����س��يء  ح���دوث  ي�ستحيل 

�لأمور  ت�سري  قليً� عندما ل  نف�سك  رِفه عن 

كما تتوقع. 

ه��ن��اك م���ا ي��ع��وق��ك ع���ن �ل��ت��ق��دم يف �جت���اه 

�أهد�فك، ف� تياأ�ض �أو تتوقع تلقي �لكثري من 

�ملو��ساة من �أي �سخ�ض. �ح�سد قوتك و��ستمر 

ك��ان لب��د من  و�إن  – حتى  �أح���م��ك  تتبع  يف 

بت�سرع  تت�سرف  ل  �ل�����س��يء.  بع�ض  تغيريها 

�مل�سكلة  هذه  �إىل  �نظر  طاقتك.  على  وحافظ 

�أن���ه لن  �إجن���ازه���ا، وث���ق  ي��ج��ب  �أخ����رى  كمهمة 

يقف �أمامك �أي �سيء. 

لتقوية  م��وؤي��ًد�  موقًفا  تبني  �ليوم  ميكنك 

�لرو�بط �لأ�سرية، و�سوف تتقبل عائلتك ذلك 

ب�����س��دة يف خططك.  ب�����س��ع��ادة و���س��وف ت��دع��م��ك 

ا  �أي�سً ي�ستمر  �سوف  �لع�قات  �لتعزيز يف  هذ� 

�سخ�ض  من  تتقرب  قد  �لعاطفية.  حياتك  يف 

حم�����دد، ق���د ي��ن��ت��ج ع���ن ذل����ك ع����ق���ة ط��وي��ل��ة 

�ملدى. 

وذه��ن��ي متناغم  ب��دين  ت��و�زن  ف��رة  تعي�ض 

ا،  �أي�سً �لأف��ق  عائق خارجي يف  لأي  ول ظهور 

بل على �لنقي�ض، غالبية حميطك ودي معك 

لكونك  ح��ال.  باأف�سل  ت�سري  وحياتك  وخ��دوم 

بكل  �لقيام  فباإمكانك  �أكر،  باحليوية  تتمتع 

تت�ساءل  �أن  عليك  ذل��ك،  مع  فعله.  ترغب  ما 

�سارت  �ذ�  لك  بالن�سبة  �لو�سع  �سيكون  كيف 

�لأمور �أ�سعب من �لآن.

هدفك  �أن  يبدو  �ملتغرية،  �لظروف  ب�سبب 

خارج �ل�سيطرة من جديد. ل يجب �أن ينتابك 

�لتفكري يف  ب��اإع��ادة  �ب���د�أ  �ل��ي��اأ���ض و�لإح���ب���اط؛ 

�مل���وق���ف ب��ت��م��ع��ن. ق���د ي���ك���ون جم����رد �ن��ط��ب��اع 

ومي���ك���ن ج��ع��ل �خل�������س���ارة يف �أ����س���ي���ق �حل����دود 

هذ�  يكن  مل  �ذ�  �ملنا�سبة.  �لإج���ر�ء�ت  باتخاذ 

هو �لو�سع، فتذكر �إن خمطط �لرحلة غايتك 

يف حد ذ�ته. 

����س���وف حت�����س��ل �ل����ي����وم ع���ل���ى �ل���ك���ث���ري م��ن 

�ل��ف��ري��ق  روح  �أن  ك��م��ا  �ل���ع���م���ل،  يف  �له���ت���م���ام 

ذل��ك،  �أم��ك��ن  كلما  ف��ري��ق  يف  �ع��م��ل  ملحوظة. 

بعمل  ق��م  ب��ر�ح��ت��ك.  ت�سعر  يجعلك  ه��ذ�  لأن 

���س��يء غ��ري ع����ادي �ل��ي��وم م��ع �أ���س��دق��ائ��ك. ما 

�أن��ت يف حالة مز�جية  �إق��ام��ة حفلة؟  ر�أي��ك يف 

�أي �سيء. لكن ل ترهق  ُمل  جيدة وميكنك حًتَ

نف�سك، و�إل ف�سوف تعر�ض �سحتك للخطر.

حكمة اليوم 

من جّن باحلب فهو عاقل ومن جّن بغريه فهو جمنون...

مثل اليوم 

العمر حمدود والرب معبود .

نكتة اليوم 

 واحد غبي ب�صاأل �صاحبه:

اذا بتعرف �صو راح اتغدا باعزمك عل املن�صف

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...

ال�سبت  2020/07/25
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االأنباط ــ  وكاالت 

ق����د ����ض���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 اإىل 

اهلل ���ض��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل ع��ل��ى ���ض��ّن��ة اأب��ي��ن��ا 

اأراد  ال����ذي  ال�������ض���ام-  اإب���راه���ي���م -ع��ل��ي��ه 

ال��ت�����ض��ح��ي��ة ب��اب��ن��ه اإ���ض��م��اع��ي��ل ت��ق��رب��اً من 

اف���ت���دى اهلل  اهلل وط���اع���ة لأم�������ره، وق����د 

�ضبب  هي  فالأ�ضحية  عظيم؛  بذبح  ابنه 

حيث  ال�ضم،  بهذا  الأ�ضحى  عيد  ت�ضمية 

يوم  الأ���ض��اح��ي يف  ب��َذْب��ح  ت��ب��داأ  النا�س  اإن 

من  الأ�ضحيات  امل�ضلمون  وُيقدم  العيد، 

الفقراء  على  ُلومها  وُيوزعون  الأنعام، 

النحر؛  بيوِم  اأي�ضاً  وي�ضمى  واملحتاجني، 

وفيه  فيه،  ُتنَحر  والأ�ضاحي  الَهدي  لأّن 

اإحياٌء ل�ضنة اإبراهيم -عليه ال�ضام- بعد 

اأْن َذبح الكب�س الذي افتدى اهلل �ضبحانه 

اإ�ضماعيل. وتعاىل به �ضيدنا 

اأن  امل�����ض��ري��ة  الإف����ت����اء  دار  اأو����ض���ح���ت 

����ى ت���ق���رب���اً اإىل  الأ����ض���ح���ي���ة ه���ى م���ا ُي����َذكَّ

اهلل ت���ع���اىل ف���ى اأي������ام ال��ن��ح��ر ب�����ض��رائ��ط 

ى  ُيَذكَّ ما  اأ�ضحية  ُيعد  فا  خم�ضو�ضة، 

ل��غ��ر اهلل ت��ع��اىل، ك��ال��ذب��ائ��ح ال��ت��ى ُت��ذب��ح 

ول  ال�����ض��ي��ف،  اإك����رام  اأو  الأك����ل  اأو  للبيع 

ي��ك��ون اأ���ض��ح��ي��ة م��ا ُي��ذب��ح ف��ى غ��ر ه��ذه 

الأي�������ام، ول����و ب��ن��ي��ة ال���ت���ق���رب هلل ت��ع��اىل، 

عن  العقيقة  بنية  ��ى  ُي��َذكَّ م��ا  ك��ذل��ك  ول 

املولود، ول ما ُيذبح فى الج من هدى 

التمتع اأو القران، اأو جزاء ترك واجب اأو 

فعل حمظور فى الج، اأو ملطلق الإهداء 

وفقرائه. للحرم 

الأ�ضحية �ضروط 

 يف عيد الأ�ضحى

بهيمة  م���ن  الأ���ض��ح��ي��ة  ت��ك��ون  اأن   -1

من  والغنم  والبقر  الإب���ل  وه��ي  الأن��ع��ام، 

وماعزها. �ضاأنها 

ب��اأن  ���ض��رع��اً  امل��ح��دد  ال�����ض��ن  تبلغ  2-اأن 

ت��ك��ون ج��ذع��ة م��ن ال�����ض��اأن اأو ث��ن��ي��ة من 

غره.

3-اأن تكون خالية من العيوب التالية: 

»ال���ع���ور ال���ب���نّي وال���ع���رج ال���ب���نّي وامل��ر���س 

بها  وُيلحق  للمخ،  املزيل  وال��ه��زال  البنّي 

ما كان مثلها اأو اأ�ضد«.

4- اأن تكون الأ�ضحية ملكاً للم�ضحي، 

موكله  م��ال  من  الوكيل  ت�ضحية  وت�ضح 

بعد طلب الإذن منه.

اأن  ب��امل��ره��ون  الأ���ض��ح��ي��ة  ت�����ض��ح  5- ل 

يف  امل��ح��ّدد  ال��وق��ت  يف  بها  الت�ضحية  يتم 

ال�ضرع.

االأنباط ــ  وكاالت 

ال����ق����راءة ل��ي�����ض��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�����ض��اع��دك ع��ل��ى ت��ق��وي��ة ال����ذاك����رة وت��ط��وي��ر 

م���ه���ارات ال��ت��ف��ك��ر ال��ن��ق��دي اخل��ا���ض��ة ب��ك، 

وه���ذا ���ض��يء ي��ع��رف��ه اجل��م��ي��ع. ي��ق��ول ع��م��رو 

مواظبتك  اإن  الب�ضرية،  التنمية  خبر  علي 

ع��ل��ى ال���ق���راءة اأي����اً ك���ان امل��ج��ال اأو امل��و���ض��وع 

الذي تقروؤه �ضوف يغّرك كلياً، �ضوف يغر 

حياتك و�ضوف ت�ضبح تنظر لاأمور مبنظار 

لن  ال��ق��راءة  ف��وائ��د  ع��ن  كتبنا  ومهما  اآخ���ر، 

بنف�ضك  مار�ضتها  اذا  اإل  ف��وائ��ده��ا؛  ت���درك 

ولهذا  ال��ق��راءة.  اأهمية  ت��درك  �ضوف  حينها 

قمنا بالبحث يف 12 حقيقة عن القراءة غر 

عادية مل ت�ضمع عنها من قبل!

12 حقيقة �ضادمة عن القراءة

1. القراءة حتمي من ال�ضجن

ي��ج��ادل ع��ل��م��اء الج��ت��م��اع الأم��ري��ك��ي��ون 

ال���ق���راءة يف  ال��ذي��ن تعلموا  الأط���ف���ال  ب���اأن 

لل�ضجن  اأق��ل  ف��ر���س  لديهم  الثامنة  �ضن 

يف امل�����ض��ت��ق��ب��ل. ع����اوة ع��ل��ى ذل����ك، ه���وؤلء 

امل��خ��درات  لتعاطي  عر�ضة  اأق���ل  الأط��ف��ال 

لديهم  و�ضيكون  املدر�ضة.  من  التهرب  اأو 

تاأثر اإيجابي يف العمل.

2. اأطول كلمة 

189.819 هذا هو عدد الروف املوجود 

يف اط����ول ك��ل��م��ه يف ال��ل��غ��ه الجن��ل��ي��زي��ه " 

وال�ضبب  ذكرها  من  نتمكن  لن  ولا�ضف 

راج����ع ل��ط��ول��ه��ا ال��ره��ي��ب ال����ذي ي�����ض��ت��ل��زم 

قرابه ال 3 �ضاعات ون�ضف فقط لقراءتها 

اط���ل���ق���ت ه������ذه ال���ك���ل���م���ه ك��ت�����ض��م��ي��ه مل�����اده 

titine" كيميائيه 

 ،189 ن���ع���م، ل���ق���د ق�������راأت ه�����ذا ال������ق: 

819! ه��ذا ه��و ع��دد ال���روف امل��وج��ودة يف 

 titin — a giant ال��ك��ام��ل  ال����ض���م 

protein. تعترب الكلمة الأطول يف اأي 
لغة يف العامل.

3. ربط الكتب بال�ضال�ضل.

عالية  الكتب  تكلفة  ك��ان��ت  امل��ا���ض��ي،  يف 

الكتب  ربط  النا�س  على  كان  بحيث  ج��داً، 

بالرفوف. كانت طريقة فعالة للغاية ملنع 

على  اخلدعة  هذه  ممار�ضة  ومت  ال�ضرقة، 

نطاق وا�ضع يف الع�ضور الو�ضطى.

4. اأطول جملة مطبوعة على

     الإطالق تتكون من 832 كلمة

 the رواي�������������������ة  يف  جت��������ده��������ا  ق����������د 

misrable لفيكتور هوغو ومت ترجمة 
علي  جت�ضيدها  ومت  لغة   60 اإىل  ال��رواي��ة 

�ضا�ضة التلفاز مرات ل حت�ضى يف كل باد 

العامل. وحظيت الرواية باإعجاب املايني 

من النا�س يف جميع اأنحاء العامل ويو�ضى 

ب�ضدة. بقراءتها 

5. اأطول كتاب يف العامل

       يزيد عن 6 اأقدام

يتم تخزين اأطول كتاب يف العامل، وهو 

متحف  يف  البحرية«،  القواعد  »جمموعة 

اأم�ضرتدام. يبلغ ارتفاعه حوايل 6. 4 قدم 

ميكنك  فهل  اأق���دام.   3 من  اأك��ر  وعر�ضه 

تخيل حجم هذه الورقة العماقة!؟

6. القراءة املعتادة جتعلك األطف

الذين  البالغني  اأن  الدرا�ضات  اأظهرت 

يقراأون الق�ض�س بانتظام هم اأكر عر�ضة 

والعمل  اخلرية  الأع��م��ال  يف  لانخراط 

ال��وق��ت ل�ضتبدال  ح��ان  ال��ت��ط��وع��ي. رمب��ا 

�ضعار »ا�ضنع الب، ولي�س الرب« بعبارة 

»اقراأ الق�ض�س اخليالية، وان�ضر الب«.

7. اأ�ضهر ل�ص كتب

ب���اأك���م���ل���ه���ا،  الإج������رام������ي������ة  ح����ي����ات����ه  يف 

ك��ت��اب   23000 ب���ل���وم���ربج  ���ض��ت��ي��ف��ن  ����ض���رق 

ال��ق��ي��م��ة  268 م��ك��ت��ب��ة. وت���ق���در  ن�����ادر م���ن 

مليون   20 من  باأكر  لل�ضرقة  الإجمالية 

ت�����ض��م��ي��ة  ي��ت��م  ���ض��اب��ق��ة  ع�����ض��ور  يف  دولر! 

ي�ضمى  الكتب  ي�ضرقون  الذين  الأ�ضخا�س 

ببليوكليببتومان�س.

8. القراءة ال�ضريعة ت�ضاعد

      على حماية عينيك

وت�����ض��ع��ر  ب���ال���ق���راءة  ت�����ض��ت��م��ت��ع  ك��ن��ت  اإذا 

يف  دورات  فخذ  ب�ضرك،  ب�ضاأن  بالغ  بقلق 

القراءة ال�ضريعة. ت�ضاعد هذه املهارة على 

�ضرعة  وم�ضاعفة  الب�ضر  على  ال��ف��اظ 

للمعلومة. ا�ضتدعائك 

9. ثالثة كتب هي الأكرث 

      مبيعًا يف العامل

امل���ق���د����س )6 م���ل���ي���ارات  ال���ك���ت���اب  وه�����ي 

ت�ضي  ماو  الرئي�س  من  اقتبا�ضات  ن�ضخة(، 

بوتر  هاري  و�ضل�ضلة  مليون(،   900( تونغ 

)مت بيع 500 مليون ن�ضخة(.

10. ل تزال الأمية م�ضكلة

ب��ال��غ��ني يف  اأ���ض��ل خم�ضة  ب��ال��غ م��ن  ك��ل 

ثلثا  الكتابة!  اأو  القراءة  ميكنه  ل  العامل 

ج��م��ي��ع الأم���ي���ني يف ال���ع���امل م���ن ال��ن�����ض��اء، 

 4 ول ي�����ض��ت��ط��ي��ع ك���ل م���راه���ق م���ن اأ����ض���ل 

مراهقيني يف العامل قراءة جملة ب�ضيطة.

11. يقراأ العباقرة ب�ضرعة كبرية

م���ت���و����ض���ط ����ض���رع���ة ال������ق������راءة ل��ل��رج��ل 

ه��ذا  ال��دق��ي��ق��ة.  230 كلمة يف  ه��و  ال��ع��ادي 

على  ن��اب��ل��ي��ون،  ول��ك��ن  �ضفحتني.  ح���وايل 

يف  كلمة   2000 مبعدل  يقراأ  امل��ث��ال،  �ضبيل 

اإنهاء  ميكنه  بلزاك  اأن  حني  يف  الدقيقة، 

رواية �ضغرة يف ن�ضف �ضاعة فقط!

12. تبدو عيناك يف اجتاهات

         خمتلفة عند القراءة

اإىل حرف  ع��ني  ك��ل  تنظر  ال��ق��راءة،  عند 

الوقت. عاوة على ذلك،  50٪ من  خمتلف 

ميكن اأن تتقاطع خطوط الب�ضر وتتباعد.

شروط األضحية في عيد األضحى

معلومات غريبة عن القراءة

االنباط - وكاالت

مل ي���ع���د ي��ت��ع��ني ع���ل���ى ع���ل���م���اء الآث������ار 

ال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن امل����دن امل��دف��ون��ة لك��ت�����ض��اف 

����ض���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���ربي���دج ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

ن�ضرتها  درا���ض��ة  يف  البلجيكية،  و»خ��ن��ت« 

 ،)Antiquity( »اأن��ت��ي��ك��وت��ي«  دوري����ة 

بر�ضم  الآث��ار، موؤخراً،  املتخ�ض�ضة يف علم 

خ���رائ���ط مل��دي��ن��ة ف���ال���ري ن����ويف ال��ق��دمي��ة 

ب��اأك��م��ل��ه��ا، ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 30 م��ي��ًا خ��ارج 

روما، با�ضتخدام تقنية ال��رادار التي تقوم 

مب�ضح حتت الرتبة. عندما ت�ضل املوجات 

الكهرومغناطي�ضية للرادار اإىل بنية حتت 

اأخ��رى كمقيا�س  الأر���س، فاإنها ترتد مرة 

ثاثية  ���ض��ورة  لإن��ت��اج  ا�ضتخدامه  ميكن 

الديثة  التقنية  ه���ذه  وت�ضمى  الأب���ع���اد، 

»رادار قيا�س الأر�س«.

رادار هوائي للك�ضف 

عن الآثار املدفونة

الآث��ار  علم  اأ�ضتاذ  ميليت«،  »مارتن  يقول 

الرئي�ضي  وال��ب��اح��ث  ك��ام��ربي��دج،  جامعة  يف 

الدرا�ضة اعتمدت على رادار  اإن  الدرا�ضة،  يف 

اإىل  ناب�ضة  رادي��وي��ة  اإ���ض��ارة  ير�ضل  ه��وائ��ي؛ 

وي�ضتقبل  ت������رددات،  اإىل  وي�����ض��ت��م��ع  الأر������س 

النظام الا�ضوبي الذي ابتكره باحثو جامعة 

وترجمتها  لتحليلها  الإ���ض��ارات  هذه  »خنت« 

النظام  اأن  مو�ضحاً  ت�ضاري�س،  اأمن���اط  اإىل 

مركبة،  �ضورة  لبناء  الدقيق  املوقع  ي�ضجل 

مع قراءة واحدة كل 12.5 �ضم، وكل 6.5 �ضم 

يف بع�س املوا�ضع على م�ضاحة 30 فداناً داخل 

اأ�ضوار املدينة التي م�ضحها الباحثون.

ت��ت��ن��ا���ض��ب ال��������رتددات م���ع ال���ع���م���ق؛ حتى 

اأعماق  يف  امل��وج��ود  حتديد  للربنامج  ميكن 

الكثر  ذل��ك  ينتج عن  الرتبة،  خمتلفة من 

لذا  بيانات(،  نقطة  مليار   28( البيانات  من 

فاإن كلمة ال�ضر يف العملية هذه تكمن يف �ضعة 

الربامج والكمبيوتر امل�ضتخدم.

اأهمية تقنية »رادار قيا�ص الأر�ص«

ترجع اأهمية ا�ضتخدام تقنية »رادار قيا�س 

الأر�س« اإىل اأنها جعلت من املمكن ا�ضتك�ضاف 

اآث���اراً  لها  اأن  كما  اأع��ل��ى،  بدقة  اأك��رب  مناطق 

ك���ب���رة ع��ل��ى درا����ض���ة امل�����دن ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي 

اأو  ك��ب��رة،  لأن��ه��ا  اإم��ا  عنها؛  التنقيب  يتعذر 

وللمرة  الديثة،  املدن  حتت  مدفونة  لأنها 

الأوىل، متكن الباحثون من حتديد الهياكل 

العام  املتقن والن�ضب  اجلديدة مثل المام 

مثيل  ل��ه  اكت�ضاف  ي�ضبق  مل  ال���ذي  ال��ك��ب��ر، 

كيفية  حتديد  من  اأي�ضاً  ومتكنوا  قبل،  من 

ال��روم��ان��ي��ة  ب��امل��دن  امل��دي��ن��ة م��ق��ارن��ة  تنظيم 

الأخرى.

ت��ت��ح��دى ال���درا����ض���ة ب��ع�����س الف��رتا���ض��ات 

امل�ضبقة حول الت�ضميم ال�ضري الروماين، 

مم���ا ي����دل ع��ل��ى اأن ت��خ��ط��ي��ط امل���دي���ن���ة ك��ان 

املدرو�ضة جيداً،  الأخ��رى  امل��دن  عن  خمتلفاً 

م��ث��ل م��دي��ن��ة ب��وم��ب��ي. ك��م��ا ات�����ض��م��ت امل��ب��اين 

وال�ضوق-  املعبد  -مثل  املدينة  يف  املكت�َضفة 

ب��ك��ون��ه��ا اأك����ر ت��ف�����ض��ي��ًا ه��ن��د���ض��ّي��اً مم���ا هو 

م���ت���وق���ع يف م���دي���ن���ة ����ض���غ���رة، وق�����د ك�����ض��ف 

ا�ضتخدام هذه التقنية داخل اأ�ضوار املدينة يف 

املنطقة اجلنوبية عن مبنى كبر م�ضتطيل 

مت�ضل ب�ضل�ضلة من اأنابيب املياه التي توؤدي 

اإىل القناة الرئي�ضية.

ع هذه  تتبُّ اأمكن  اأن��ه  اإىل  الباحث  ي�ضر 

الأن���اب���ي���ب ع���رب ج����زء ك��ب��ر م���ن امل��دي��ن��ة، 

على  فقط  ولي�س  امل��ب��اين،  حت��ت  مت�ضمناً 

وفريقه  »ميليت«  ويعتقد  ال�ضوارع.  ط��ول 

ك���ان ع��ب��ارة ع��ن م�ضبح يف  امل��ب��ن��ى  اأن ه���ذا 

ال���ه���واء ال��ط��ل��ق ي�����ض��ك��ل ج�����زءاً م���ن جممع 

ا���ض��ت��ح��م��ام ع���ام ك��ب��ر، ك��م��ا ر���ض��د ال��ف��ري��ق 

للمدينة  ال�ضمالية  ال��ب��واب��ة  م��ن  ب��ال��ق��رب 

داخ��ل  املتقابلة  الكبرة  امل��ب��اين  م��ن  زوج���اً 

ممر مغطى مع �ضف مركزي من الأعمدة، 

وهو ما يعتقد الباحثون اأنه كان جزءاً من 

ن�ضب تذكاري عام.

يقول »ميليت«: »اأكر ما اأثار اهتمامي 

التفا�ضيل  ال���درا����ض���ة،  ن��ت��ائ��ج  ب��خ�����ض��و���س 

وال����دق����ة ال���ع���ال���ي���ة ال���ت���ي خ���رج���ت ع��ل��ي��ه��ا 

اخلرائط وال�ضور، لقد طبقنا هذه التقنية 

ونتطلع  واإجن��ل��رتا،  اإيطاليا  يف  م��دن  على 

يف  اأخ���رى  م��دن  ل��درا���ض��ة  ا�ضتخدامها  اإىل 

اليونان وتركيا وليبيا«.

اكتشاف مدينة رومانية أثرية

ال�ضبت    25  /  7  / 2020

تعرفوا إلى أسرع حاسوب
 في العالم
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مت��ت��ل��ك  ����ض���ن���وات،  م���ن���ذ  م�����رة  لأول 

ال���ي���اب���ان اأ�����ض����رع ح���ا����ض���وب ع���م���اق يف 

ال����ع����امل، وي���ت���م ا����ض���ت���خ���دام���ه ل��ل��ب��ح��ث 

وت�����ض��خ��ي�����س  ان���ت�������ض���ار  وال���ك�������ض���ف يف 

الفرو�س التاجي اجلديد كوفيد 19. 

الأمريكية  اإن«  اإن  »�ضي  �ضبكة  وبح�ضب 

اأع���ل���ن���ت ����ض���رك���ة ف��وج��ي��ت�����ض��و وم��ع��ه��د 

البحوث الكومي وريكن اأن الا�ضوب 

ال��ذي   ،Fugaku فوجاكو  العماق 

فوجيت�ضو  �ضركة  قبل  من  تطويره  مت 

الأوىل  امل���رت���ب���ة  اح���ت���ل   ،)FJTSF(

اأج���ه���زة  م���ن   Top500 ق���ائ���م���ة  يف 

ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ال��ع��م��اق��ة ال��ع��امل��ي��ة. وه��ي 

النظام  فيها  يحتل  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة 

ع���ام  م���ن���ذ  الأوىل  امل���رت���ب���ة  ال���ي���اب���اين 

2011 يف ت�ضنيع اأجهزة الكومبيوتر.

لت�ضخي�ص  ي�ضتخدم  حا�ضوب 

وعالج كوفيد19

 Top500 ق�����ائ�����م�����ة  ت����ق����ي���������س   

واأداء  امل��ع��اجل��ة  ���ض��رع��ة  م��ث��ل  م��ع��اي��ر 

ال����ذك����اء  امل�������ض���ت���خ���دم���ة يف  ال���و����ض���ب���ة 

اإذ ميكن  العميق،  والتعلم  ال�ضطناعي 

 415 اأك��ر من  اإج��راء   Fugaku ل� 

415000 تريليون(  )اأو  كوادريليون 

اأ�ضرع  يجعلها  مم��ا  الثانية،  يف  ح�ضاب 

���ض��ام��ي��ت  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  م���ن  م���رة   2.8
IBM وال���ذي  ب��ن��ت��ه  ال����ذي  ال��ع��م��اق 

اإن�ضاء  ومت  �ضابقاً،  الأول  امل��رك��ز  احتل 

الطاقة  وزارة  م��ن  بتكليف  »���ض��ام��ي��ت« 

الأمريكية يف عام 2014 بغر�س »حل 

الوزارة  ت�ضريح  العامل« ح�ضب  م�ضاكل 

الكمبيوتر  متكن  وقد  الوقت،  ذلك  يف 

يف ال�������ض���اب���ق م����ن حت����دي����د اأمن��������اط يف 

الأن����ظ����م����ة اخل����ل����وي����ة ت�������ض���ب���ق م���ر����س 

اجلينات  بتحليل  ق��ام  كما  األ��زه��امي��ر، 

الأفيونية،  امل��واد  اإدم��ان  يف  ُت�ضهم  التي 

املتطرف  بالطق�س  التنبوؤ  يف  جنح  كما 

بناًء على حماكاة املناخ..

وق�����ال ���ض��ات��و���ض��ي م��ات�����ض��وك��ا م��دي��ر 

م���رك���ز ري���ك���ن ل��ل��ع��ل��وم ال��ا���ض��وب��ي��ة يف 

التكنولوجيا  ت�ضاهم  اأن  ناأمل  اإن  بيان 

ت����ط����وي����ره����ا  مت  ال������ت������ي  امل�������ت�������ط�������ورة 

ل��ف��وج��اك��و يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ر 

يف ال��ت��ح��دي��ات الج��ت��م��اع��ي��ة ال�����ض��ع��ب��ة 

يف  ري��ك��ن  وق���ال   ،Covid-19 م��ث��ل 

الكمبيوتر  اإن  املا�ضي،  اأب��ري��ل  يف  بيان 

بالفعل  ي�����ض��ت��خ��دم  ال��ي��اب��اين  ال��ع��م��اق 

يف  مب���ا   ،Covid-19 ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث 

وحماكاة  والعاجات  الت�ضخي�س  ذلك 

الفرو�س. انت�ضار 

اأن ي��ع��م��ل ف��وج��اك��و -  امل���ق���رر  وم����ن 

ف��وج��ي - بكامل  اآخ���ر جلبل  ا���ض��م  وه��و 

ب�ضرائح  مدعوماً  املقبل،  العام  طاقته 

امل��م��ل��وك��ة   SoftBank ذراع  م����ن 

اأن  ي���ذك���ر   ،SoftBank ل�������ض���رك���ة 

ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ال��ع��م��اق ال���ي���اب���اين اأع����اد 

ال���ي���اب���ان ل��ل��ق��م��ة ح���ي���ث ح�����ض��ل��ت ع��ل��ى 

املركز الأول، وتبعتها الوليات املتحدة 

ب��ن��ظ��ام ���ض��ام��ي��ي��ت ب��ي��ن��م��ا اح��ت��ل امل��رك��ز 

طورتهما  عماقان  حا�ضوبان  الثالث 

م��ع��اه��د ال��ب��ح��ث ال��وط��ن��ي��ة ال�����ض��ي��ن��ي��ة، 

و  Sunway TaihuLight
.Tianhe-2A
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حت���ت ج��ن��ح ال����ظ����ام، ا���س��ت��ول��ت ���س��ل��ط��ات 

املعمودية  الإ�سرائيلي على حو�ض  الحتال 

الأث����ري م��ن ب��ل��دة ت��ق��وع ���س��رق بيت حل���م، يف 

ب��ال�����س��رق��ة،  الفل�سطينيون  و���س��ف��ه��ا  خ��ط��وة 

وزع���م���ت اإ���س��رائ��ي��ل اأن���ه���ا ا����س���رداد للقطعة 

الأث����ري����ة ال��ت��ي ت��ع��ود اإىل ال���ق���رن اخل��ام�����ض 

امليادي

لتعميد  ي�ستخدم  ك��ان  املعمودية  وحو�ض 

امل�سيحيني، ويعود اإىل العهد البيزنطي ويبلغ 

وزنه �سبعة اأطنان، وقطره نحو مر ون�سف 

املر، وهو ثمايّن ال�سكل، مقطوع من احلجر 

الكل�سّي وردّي اللون، وعليه زخارف من اأربع 

جهات متقابلة متثل �سلباناً واأكليًا وزنبقة

وك���ان احل��و���ض ج����زءاً م��ن امل��وق��ع الأث���ري 

كني�سة  بقايا  ي�سم  ال���ذي  تقوع”،  “خربة 
قدمية قبل اأن ي�سرق احلو�ض مهربو الآثار 

���س��رد بعد عامني، وو�سع 
ُ
اأ لكنه   .2000 ع��ام 

يف ع��ه��دة ب��ل��دي��ة ت��ق��وع، ل��ك��ن يف م��ن��زل اأح��د 

موظفيها

املعمودية”  “حو�ض  ُو�سع  �سنة   20 ومنذ 

يف �ساحة منزل امل�سوؤول يف بلدية تقوع تي�سري 

اأبو مفرح قرب مبنى البلدية، ومنحته وزارة 

ال�سياحة والآثار الفل�سطينية رقماً وطنياً يف 

�سجاتها

عربية”،  ل�”اندبندنت  م��ف��رح  اأب���و  وق���ال 

اإن “وزارة ال�سياحة وبلدية تقوع اتفقتا قبل 

املعمودية  بحو�ض  الح��ت��ف��اظ  على  �سنة   20

مرة  ال�سرقة  م��ن  حلمايته  منزله  �ساحة  يف 

اأخ�����رى، وذل����ك مت��ه��ي��داً ل��و���س��ع��ه يف متحف 

خا�ض ببلدة تقوع بعد اإقامته ويكون احلو�ض 

ن����واة ه���ذا املتحف”. ل��ك��ن احل��و���ض ب��ق��ي يف 

�ساحة املنزل ومل يتم بناء املتحف

ب���اإي���اء  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  اأن���ا����س���د  “كنت 
امل��ع��م��ودي��ة، لكنها مل  اأك���ر بحو�ض  اإه��ت��م��اٍم 

لكنه  م���ف���رح،  اأب�����و  ق����ال  يكفي”،  ت��ه��ت��م مب���ا 

ك��ان��ت  الح����ت����ال  “�سلطات  اأن  ع��ل��ى  ����س���دد 

�ست�سرق احلو�ض من اأي مكان ب�سبب نهجها 

الأث���ري  امل���رياث  على  ال�ستياء  يف  امل�ستمر 

للفل�سطينيني”

�سكوى �سد اإ�سرائيل

ويرف�ض الفل�سطينيون اإدع��اءات اإ�سرائيل 

قبل  �ُسرقت  اأث��ري��ة  قطعة  “ا�ستعادت  باأنها 

اآث���ار من  م��ن قبل ل�سو�ض  �سنة   20 ح���واىل 

اأن  اإىل  م�����س��رية  تقوع”،  يف  الأث�����ري  امل��وق��ع 

ال�سرطة الفل�سطينية ا�سردت احلو�ض بعد 

اأقل من عامني على �سرقته

ي��ح��ت��وي ه����ذا ال��ق�����س��م ع��ل��ى امل���ق���ات ذات 

 Related Nodes( سلة، املو�سوعة يف�

)field
وُم�سّجل  تقوع  بلدية  يف عهدة  “احلو�ض 
املدير  يوؤكد  والآثار”،  ال�سياحة  وزارة  لدى 

ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  يف  الآث�������ار  حل��م��اي��ة  ال���ع���ام 

والآثار الفل�سطينية �سالح طواف�سة، م�سيفاً 

اإىل موقعه  احل��و���ض  ُت��رج��ع  ال�����وزارة مل  اأن 

مرة  ُي�سرق  ل  حتى  تقوع  خربة  يف  الأ�سلي 

اأخرى

عربية”  ل�”اندبندنت  طواف�سة  واأو���س��ح 

اأن الوزارة “حر�ست على بقاء احلو�ض قرب 

مكانه الأ�سلي حتى يبقى يف �سياقه املكاين، 

ولكي ل يفقد قيمته التاريخية”، م�سرياً اإىل 

وجود اآلف القطع الأثرية يف ال�سفة الغربية 

“ل ميكن جتميعها يف مكان واحد”
وقال طواف�سة اإن الوزارة ا�ستكت اإ�سرائيل 

اإىل منظمة اليون�سكو واإىل ال�سرطة الدولية، 

للمطالبة “با�سرداد احلو�ض”

حماية تراث فل�سطني

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  طالبت 

التحرير الفل�سطينية حنان ع�سراوي منظمة 

الفل�سطيني،  ال�����راث  ب��ح��م��اي��ة  ال��ي��ون�����س��ك��و 

احتال  كقوة  اإ�سرائيل  وم�ساءلة  وحما�سبة 

على “�سرقتها املمنهجة للموروث احل�ساري 

ووق��ف  فل�سطني،  يف  وال��دي��ن��ي  وال��ت��اري��خ��ي 

�سيا�سة ال�سمت جتاه هذه اجلرائم الب�سعة”

حو�ض  اإ�سرائيل  �سرقة  ع�����س��راوي  ودان���ت 

ي���اأت���ي �سمن  اأن�����ه  اإىل  م�����س��رية  امل���ع���م���ودي���ة، 

“�سيا�سة اإ�سرائيل املرتكزة على النهب املنظم، 
كما اأنها تعك�ض نهجها القائم على البلطجة 

والنهب وال�سرقة”

اإ�سرائيل عر�ست قبل عامني نحو  وكانت 

20 قطعة اآثار “�سرقتها من ال�سفة الغربية، 

يف اأحد متاحفها يف القد�ض الغربية، من اأ�سل 

منذ  عليها”،  اليد  و�سع  مت  قطعة  األ���ف   40

بح�سب   1967 ع��ام  الغربية  ال�سفة  اح��ت��ال 

م�سادر اإ�سرائيلية

االنباط-وكاالت

اأثار الإعان عن اإ�سابة اأول اأ�سريْين فل�سطينَيني 

لدى  خم��اوف  ب��ك��ورون��ا،  الإ�سرائيلية،  ال�سجون  يف 

هيئات حقوقية معنية ب�سوؤون الأ�سرى، من خطر 

تف�سي الفريو�ض داخل ال�سجون، يف ظل عدم التزام 

اإ�سرائيل، كما تقول الهيئات، ب� الإجراءات الوقائية 

ملكافحة تف�ّسي الفريو�ض

ال�سجون  داخل  الفل�سطينيون  الأ�سرى  ويعاين 

ومردية  �سعبة  اعتقال  ظ��روف  من  الإ�سرائيلية، 

للغاية ، يف ظل انعدام البيئة ال�سحية داخل الغرف 

واكتظاظها

هذه الظروف، اإىل جانب النتهاكات الإ�سرائيلية 

كورونا،  جائحة  بداية  منذ  الأ�سرى  بحق  املرتكبة 

داخ��ل  املُ��ب��اع��ة  امل����واد  م��ن  �سنفا   140 نحو  ك�سحب 

ومعقمات،  منّظفات  بينها  م��ن  ال�سجن،  مق�سف 

و�سول اإىل عدم اتخاذ اأي اإجراءات وقائية، �ساهمت 

يف و���س��ول ال��ف��ريو���ض ل��اأ���س��رى، ك��م��ا ق��ال��ت هيئة 

�سوؤون الأ�سرى واملحررين ، التابعة ملنظمة التحرير 

الفل�سطينية

من  الفل�سطينية  ال��ه��ي��ئ��ات  خم����اوف  وت��ت��زاي��د 

احتمالية الإ�سابة بكورونا، لدى الأ�سرى املر�سى ، 

ب�سبب �سعف جهازهم املناعي، حيث حّذرت منظمات 

�سحية، يف اأوقات �سابقة، من اأن املر�سى هم الأكرث 

تعر�سا لاإ�سابة بالفريو�ض

ويف 12 يوليو/ متوز اجلاري، اأعلنت هيئة �سوؤون 

الأ�سرى واملحررين، عن اإ�سابة الأ�سري كمال اأبو وعر 

واملعتقل  احلنجرة،  ب�سرطان  املري�ض  ع��ام��اً(،   46(

منذ 2003 )حمكوم باملوؤبد(، بفريو�ض كورونا، حيث 

يقبع حالياً يف م�ست�سفى اأ�ساف هروفيه الإ�سرائيلي

ولحقا يف الع�سرين من ال�سهر اجلاري، اأعلنت 

الهيئة عن اإ�سابة الأ�سري حممد عبد النبي �سراكة 

)موقوف على ذمة املحاكمة(، بكورونا

�سيا�سة  اإن  لها،  بيان  يف  الأ���س��رى  هيئة  وق��ال��ت 

الإهمال والتق�سري الإ�سرائيلية املتعمدة واملمنهجة 

، ه��ي م��ن جعلت الأ���س��رى ه��دف��اً للفريو�ض، ولكل 

الأوبئة والأمرا�ض اخلطرية التي تودي بحياتهم

الفل�سطيني، اخلمي�ض،  الأ�سري  ن��ادي  اتهم  كما 

يف  ك��ورون��ا  لن�سر  بال�سعي  الإ�سرائيلية  ال�سلطات 

ال�سجون، عر اقتحامها من قبل جنود قد يكونون 

م�سابني

اإ�سرائيل،  فل�سطينية،  وق��وى  ف�سائل  وحّملت 

امل�سوؤولية الكاملة عن حياة الأ�سريْين اأبو وعر ، و 

�سراكة ، مطالبة ب� �سرورة الإفراج عنهما

وتاأتي اإ�سابة الأ�سريْين اأبو وعر ، و �سراكة ، يف 

ظل ات�ساع رقعة تف�سي اجلائحة يف اإ�سرائيل

ت�سكيك باملعلومات

ب�سوؤون  خمت�سة  وه��ي��ئ��ات  موؤ�س�سات  وُت�سكك 

ال���واردة  املعلومات  وامل��ح��رري��ن، يف �سحة  الأ���س��رى 

اأو�ساع  اإدارة ال�سجون الإ�سرائيلية، حول  اإليها من 

الأ�سرى ال�سحية، وطبيعة الإ�سابة بالفريو�ض

منا�سبة،  من  اأك��رث  يف  املوؤ�س�سات،  تلك  واتهمت 

الكاملة  املعلومات  حجب  ب�  الإ�سرائيلية  ال�سلطات 

عن الأ�سرى واأو�ساعهم

والأرب�������ع�������اء، اأع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة �����س����وؤون الأ�����س����رى 

واملحررين، اأن نتائج فح�ض جميع العينات لاأ�سرى 

وال�سّجانني يف ذات �سجن اأبو وعر ، جاءت �سلبية؛ اأي 

اأنها تخلو من الإ�سابة بكورونا

عزلت  ق��د  الإ�سرائيلية  ال�سجون  اإدارة  وك��ان��ت 

جميع اأ�سرى �سجن جلبوع )ق�سم 2(، الذي كان اأبو 

وعر ، معتقا به، اإىل جانب العاملني يف ال�سجن، 

واأخ�سعتهم جميعا للفح�ض املخري، وفق الهيئة

وقال قدورة فار�ض، رئي�ض موؤ�س�سة نادي الأ�سري 

ال�سجون  ب�������اإدارة  ي��ث��ق��ون  ل  اإن���ه���م   ، الفل�سطيني 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ك��م�����س��در ل��اأخ��ب��ار وامل��ع��ل��وم��ات عن 

الأ����س���رى واأو���س��اع��ه��م ال�����س��ح��ي��ة، ب��رغ��م اإب��اغ��ه��ا 

الذي  اأب��و وعر  ال�سحية لاأ�سري  با�ستقرار احلالة 

يخ�سع حالياً للعزل

الأم�����ور غ��ري مطمئنة، ح��ي��ث متنع  واأ����س���اف: 

اإ����س���رائ���ي���ل زي������ارة الأ����س���ري امل�������س���اب، وت��رف�����ض كل 

حماولت الت�سال به حتى عر الهاتف

الازم  العاج  بتقدمي  اإ�سرائيل  فار�ض  وطالب 

اأب���و وع��ر ، و ���س��راك��ة ، منا�سدا جميع  ل��اأ���س��ريْي��ن 

�سراحهما،  لإط��اق  اجلهود  ببذل  املعنية  اجلهات 

اأب��و وع��ر، حيث  لأ�سباب �سحية، وبخا�سة الأ���س��ري 

تكالب عليه مر�سا ال�سرطان وكورونا

وا�ستكمل قائا: هناك خماطبات ر�سمية بعثت 

بها اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية 

اأج��ل ال�سغط على  اإىل جهات دولية خمتلفة؛ من 

اإ�سرائيل لاإفراج عنهما، وخا�سة الأ�سري اأبو وعر؛ 

مراعاة لو�سعه ال�سحي

فل�سطيني  اأ���س��ري   700 ن��ح��و  وج���ود  اإىل  واأ����س���ار 

ي��ع��ان��ون م���ن اأم����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 100 م�����س��اب��ون 

طبية  لرعاية  ويحتاجون   ، احلياة  ُتهدد  باأمرا�ض 

خا�سة

اجل��ه��ود  ب���ذل  اإىل  الفل�سطينيني  ف��ار���ض  ودع���ا 

وال�سعبية،  والقانونية،  والدبلوما�سية،  ال�سيا�سية، 

لاإفراج عن الأ�سرى، خا�سة املر�سى منهم، معتراً 

ق�سية الأ�سرى م�ساألة ن�سالية كفاحية

وي��ب��ل��غ ع����دد ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ال��ق��اب��ع��ني داخ���ل 

اأ�سري،   4700 ح��وايل  حاليا  الإ�سرائيلية  ال�سجون 

بينهم نحو 700 اأ�سري مري�ض، و41 �سيدة

اإهمال ُمتعّمد

ال��ف��اخ��وري، مدير  ن��اه��د  يف ال�سياق ذات���ه، ق��ال 

مكتب اإعام الأ�سرى ، اإن اإ�سابة اأ�سريين بكورونا 

املتعمد  التق�سري والإه��م��ال الطبي  �سيا�سة  يعك�ض 

يتعلق  فيما  الإ�سرائيلية،  ال�سجون  اإدارة  قبل  من 

بالإجراءات الوقائية من الفريو�ض

وات���ه���م ال���ف���اخ���وري اإ����س���رائ���ي���ل ب���� ع����دم ات��خ��اذ 

تف�سي فريو�ض كورونا  ملنع  ال�سحيحة  الإج���راءات 

ال�سحة  تعليمات منظمة  الأ���س��رى، وجت��اه��ل  ب��ني 

العاملية يف هذا الإطار

خ���ط���وات يف  ال�����س��ج��ون مت���ار����ض  اإدارة  وت���اب���ع: 

ظاهرها تعك�ض احلماية والوقاية، اإل اأن جوهرها 

ينطلي على عقوبات اإ�سافية، تتمثل يف منع زيارات 

الأهل، واللقاءات باملحامني، والتي تتم بالأ�سا�ض من 

خال عازل زجاجي دون مام�سة اأو خمالطة بني 

الأ�سرى وذويهم

ال��ف��اخ��وري ع��ن تخوفاته م��ن احتمال  واأع����رب 

انتقال العدوى وتف�ّسيها بني الأ�سرى، خا�سة يف ظل 

ا�ستمرار ا�ستهتار ال�سجانني والأطباء الإ�سرائيليني 

امل��خ��ال��ط��ني ل����اأ�����س����رى، وال����ذي����ن ي��ت��ن��ّق��ل��ون بني 

جمتمعهم املوبوء، وال�سجون، بدون و�سائل وقائية

من  ُم�سبقة  حت��ذي��رات  اإط����اق  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

خطورة هذه املمار�سات داخل ال�سجون ، لفتا اإىل اأن 

جتاهل تلك التحذيرات وا�ستمرار الإهمال اأف�سى 

يف النهاية لنتيجة اإ�سابة اأحد الأ�سرى بالفريو�ض

وطالب الفاخوري ب�سرورة اإر�سال طبيب خا�ض، 

�سواء من ممثلي موؤ�س�سات دولية، كاللجنة الدولية 

اأو�ساع  اأو غريها، لاطاع على  الأحمر  لل�سليب 

الأ�سريين، والوقوف على حالتهما ال�سحية ب�سكل 

مبا�سر

االنباط-عمان

قالت وزارة اخلارجية ال�سينية اإنها اأبلغت 

ال�����س��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة ���س��ب��اح ام�����ض اجلمعة 

باإغاق قن�سليتها يف مدينة ت�سنغدو بجنوب 

غ���رب ال���ب���اد، ب��ع��د اأي����ام م��ن اأم����ر وا�سنطن 

امل��ف��اج��ئ ب���اإغ���اق ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة يف 

هيو�ستون

وقالت الوزارة يف بيان: اأبلغت وزارة ال�سوؤون 

يف  الأمريكية  ال�سفارة  ال�سينية  اخل��ارج��ي��ة 

ال�سني بقرارها �سحب موافقتها على اإقامة 

يف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ع��ام��ة  القن�سلية  وت�سغيل 

ت�سنغدو

اأي�سا متطلبات  ال��وزارة  واأ�سافت: قدمت 

لكل  العامة  القن�سلية  وق��ف  ب�ساأن  حم���ددة 

العمليات والأحداث .

 إسرائيل تستولي على »حوض المعمودية« 
من بيت لحم

»كورونا« في السجن.. ضيف ثقيل على األسرى الفلسطينيين

 الصين تأمر أمريكا بإغالق قنصليتها في مدينة تشنغدو

االنباط-وكاالت

اأرب��ع منظمات اأممية الأرب��ع��اء من زي��ادة متوقعة لأع��داد الذين  ح��ّذرت 

مليون   1.2 بنحو  الغذائي  الأم��ن  انعدام  من  عالية  م�ستويات  من  يعانون 

�سخ�ض خال �ستة اأ�سهر جراء اأزمات اليمن الغارق يف احلرب والذي يكافح 

اجلائحة العاملية دون اأي موارد

وقال برنامج الأغذية العاملي ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة ومنظمة 

الأغذية والزراعة، يف بيان م�سرك، اإّن ال�سدمات القت�سادية وال�سراعات 

اأن  ميكن  عا�سفة  تثري   19 كوفيد  )جائحة(  والآن  واجل���راد  والفي�سانات 

تعك�ض املكا�سب التي حتّققت على �سعيد الأمن الغذائي

وكان اليمن البالغ عدد �سكانه نحو 27 مليونا جتاوز خطر املجاعة قبل 

18 �سهرا عندما تلّقت املنظمات الإغاثية مبالغ �ساهمت يف �سخ امل�ساعدات، 

امل�ساعدات معيدا  امل�ستجد موؤّخرا قّل�ض هذه  انت�سار فايرو�ض كورونا  لكن 

�سبح املجاعة لأفقر دول �سبه اجلزيرة العربية

درا�سة للمجل�ض اأظهرت اأن واحدة من كل اأربع اأ�سر مينية متت مقابلتها، 

يف  بالباد  كورونا  انت�سار  منذ  بالكامل  دخلها  فقدان  بعد  باجلوع  مهددة 

اأبريل املا�سي

اليمن  جنوب  يف  قطاعا   133 يف  لاأو�ساع  حتليا  اأّن  املنظمات  وذك��رت 

اأظهر زيادة مقلقة لاأ�سخا�ض الذين يواجهون م�ستويات عالية من انعدام 

الأمن الغذائي احلاد

ويبلغ العدد الإجمايل للذين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي يف 

اليمن نحو ع�سرة مايني بح�سب برنامج الأغذية العاملي

وتوّقعت املنظمات اأن يرتفع عدد الأ�سخا�ض الذين يواجهون م�ستويات 

3.2 مليون يف  اإىل  2 مليون  م��ن  احل��اد  الغذائي  الأم���ن  ان��ع��دام  م��ن  عالية 

الأ�سهر ال�ستة املقبلة يف جنوب اليمن، على اأن ت�سدر نتائج حتليل اآخر يف 

مناطق ال�سمال يف وقت لحق من العام احلايل

وي�سهد اليمن منذ �سنوات اأ�سواأ اأزمة اإن�سانية يف العامل، ح�سب قول الأمم 

املتحدة. وقد قتل واأ�سيب ع�سرات الآلف ونزح املايني عن منازلهم منذ 

بدء نزاع على ال�سلطة يف 2014

ال�سرعية  احل��ك��وم��ة  على  الن��ق��اب  احل��وث��ي��ون  امل��ت��م��ردون  اأراد  عندما 

واأطلقوا حملة بدعم ع�سكري من اإيران متكنوا عرها من ال�ستياء على 

البع�ض من املناطق يف الباد من بينها العا�سمة �سنعاء

 18 املجاعة قبل  27 مليونا جت��اوز خطر  �سكانه نحو  البالغ عدد  اليمن 

�سهرا

املطلوب  املبلغ  ن�سف  ح��وايل  املتحدة  الأمم  جمعت  املا�سي،  يونيو  ويف 

ا�ست�سافته  للمانحني  موؤمتر  يف  دولر  مليار   2.41 والبالغ  اليمن  مل�ساعدة 

ال�سعودية التي تقود يف هذا البلد منذ 2015 حتالفا ع�سكريا عربيا ي�ساند 

احلكومة ال�سرعية املعرف بها دوليا يف مواجهة النقابيني احلوثيني

ال�سراع  من  اخلطري  املزيج  اإّن  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  وقالت 

يدفع  املتدهور  ال�سحي  والنظام  ال��غ��ذاء  ون���درة  القت�سادية  وال�سعوبات 

مايني الأطفال يف اليمن اإىل حافة الهاوية

اأ�سواأ؛  اأزمة فايرو�ض كورونا امل�ستجد ميكن اأن جتعل الأمور  اأّن  وذكرت 

فاملزيد من الأطفال ال�سغار معر�سون خلطر �سوء التغذية احلاد ويتطلب 

ذلك عاًجا عاجًا

�سجلت حتى  اإ�سابة   1629 بني  �سخ�سا من   456 وف��اة  الوباء يف  وت�سبب 

الآن يف اليمن. وكانت من�سقة ال�سوؤون الإن�سانية ليز غراندي قد قالت يف 

مقابلة مع فران�ض بر�ض هذا ال�سهر، اإّن اليمن يقف على حافة املجاعة من 

جديد بينما ل متلك الأمم املتحدة اأم��وال كافية ملواجهة الكارثة التي مت 

جتنبها قبل 18 �سهرا

عام  نحو  قبل  اليمن  يف  الو�سع  اأن  اإىل  الأر����ض  على  املعطيات  وت�سري 

يتعلق مبواجهة  الآن يف ما  العام كان خمتلفا متاما عما هو عليه  ون�سف 

خطر املجاعة، ففي تلك الفرة متكنت الباد من توفري ال�سلع الأ�سا�سية 

م�ستفيدة من امل�ساعدات املالية التي حت�سلت عليها من ال�سعودية والإمارات

من جهة اأخرى، قال املجل�ض الرنويجي لاجئني، وهو منظمة اإغاثية 

فقدان  بعد  باجلوع  مهددة  باتت  اليمنية  الأ�سر  من  املئة  يف   25 اإن  دولية، 

دخلها الكامل جراء فايرو�ض كورونا

واأو�سح بيان لهذه املنظمة، ن�سر الأربعاء، اأن درا�سة للمجل�ض اأظهرت اأن 

اأ�سر مينية متت مقابلتها، مهددة باجلوع بعد فقدان  اأرب��ع  واح��دة من كل 

دخلها بالكامل منذ انت�سار كورونا بالباد يف اأبريل املا�سي

الغذائي يف  الأم��ن  انعدام  يواجهون خطر  للذين  الإجمايل  العدد  يبلغ 

اليمن نحو ع�سرة مايني بح�سب برنامج الأغذية العاملي

املجل�ض  فيها  يعمل  م��ن��اط��ق   9 يف  اأ���س��رة   450 ع��ل��ى  ال��درا���س��ة  واأج���ري���ت 

الرنويجي لاجئني. وذكر البيان ُيدفع مايني اليمنيني الذين يواجهون 

م�ستويات خطرية من اجلوع اإىل م�ستوى الفقر املدقع، منذ اأن بداأ كورونا 

بالنت�سار يف البلد الذي دمره ال�سراع

واأو�سح بيان املجل�ض اأن 94 يف املئة من العائات )التي ا�سُتطلعت اآراوؤها( 

اإليها، فيما قال ن�سف  اأف��ادت باأن الطعام ي�سكل م�سدر قلق كبري بالن�سبة 

املجيبني اإنهم فقدوا ن�سف دخلهم على الأقل يف ظل ارتفاع الأ�سعار

ونقل البيان عن مدير مكتب املجل�ض يف اليمن حممد عبدي، قوله اإن 

وباء كورونا ياأتي على راأ�ض جمموعة من التحديات الأخرى التي قد تكلف 

اأخ��رى من الأ�سر اإىل خط الفقر بعد  اأع��داد  النا�ض حياتهم، حيث انزلقت 

انخفا�ض دخلها، وهي اليوم يف مواجهة املزيد من اجلوع

 ماليين األطفال في اليمن إلى حافة الهاوية بسبب الجوع

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

 بيدرسون يطالب برفع العقوبات 
عن سوريا

 ماكرون يحذر تركيا ويدعو إلى »قمة 
متوسطية« نهاية أغسطس 

االنباط-وكاالت

ن��ق��ل��ت و���س��ائ��ل اإع������ام اإي���ران���ي���ة، ام�����ض 

اجل��م��ع��ة، اأن احل���ر����ض ال���ث���وري الإي�����راين 

مت��ك��ن م��ن حت��دي��د ه��وي��ة ال�سخ�ض ال��ذي 

نفذ التفجري يف من�ساأة نطنز النووية و�سط 

الباد يف 2 يوليو اجلاري

ب��اأن  اإيران”،  ب���ان  “ديده  م��وق��ع  واأف�����اد 

احل��ر���ض ال��ث��وري الإي����راين ح��دد اأن منفذ 

العملية هو اإر�ساد كرميي الذي كان ل�سنوات 

امل�سوؤولية  وحتمل  للمن�ساأة  مقاول  عديدة 

ال��ي��وران��ي��وم يف  اإط���اق دورة تخ�سيب  ع��ن 

حمطة نطنز النووية الواقعة يف حمافظة 

اأ�سفهان و�سط الباد

واأو����س���ح امل��وق��ع الإي�����راين، ا���س��ت��ن��ادا اإىل 

فريقه  م��ع  “فجر  ك��رمي��ي  اأن  ل��ه،  م�سادر 

ق��اع��ة ال��ط��رد امل���رك���زي وت�����س��ب��ب يف اإحل���اق 

وال�سمعة  النووية  بال�سناعة  اأ�سرار كبرية 

لباد”

���س��اح��ي��ات  اأن  اإىل  امل�������س���ادر  واأ�����س����ارت 

النووية  نطنز  حمطة  يف  كمقاول  كرميي 

يف  املخابرات  وكالة  قبل  من  م��وؤي��دة  كانت 

اأ�سفهان

و�سبق اأن اأعلن ع�سو جلنة الأمن القومي 

وال�سيا�سة اخلارجية يف الرملان الإي��راين، 

جواد كرميي قدو�سي، اأن النفجار يف من�ساأة 

نطنز يعود اإىل الخ��راق الأمني وتخطي 

احلواجز الأمنية

ال��ذي زار يف وق��ت �سابق  ونفى قدو�سي، 

اآخ��ري��ن م��ن جلنة  اأع�����س��اء  املحطة برفقة 

الأم������ن ال���ق���وم���ي وال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة 

الإي�����راين، وج���ود ج�سم م�سبوه  ب��ال��رمل��ان 

اإنه  قائا  املن�ساأة،  خ��ارج  املوقع من  اأ���س��اب 

ك����ان ال���س��ت��ه��داف م���ن خ����ارج امل��وق��ع  “لو 
لوجدت قطع متبقية، لكن التحقيقات مل 

تظهر وجود �سيء على الإطاق”

املا�سية  الأ�سابيع  اإي��ران خال  و�سهدت 

�سل�سلة انفجارات هزت عدة مواقع ع�سكرية 

ونووية و�سناعية بينها من�ساأة نطنز يوم 2 

يوليو

وق�����ال رئ��ي�����ض م��ن��ظ��م��ة ال����دف����اع امل���دين 

الإي��ران��ي��ة، غ��ام ر�سا ج��ايل، اإن طهران 

ناجمة  الن��ف��ج��ارات  ت��ك��ون  اأن  ت�ستبعد  ل 

عن عمليات تخريبية من قبل جمموعات 

املعار�سة اأو فر�سية هجمات �سيرانية من 

قبل الوليات املتحدة

لكن م�سوؤولني اإيرانيني اآخرين اعتروا 

تقف  هجمات  ع��ن  نتجت  الن��ف��ج��ارات  اأن 

وراءها اإ�سرائيل

“نيويورك  ���س��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت  ب����دوره����ا، 

تاميز” الأم��ري��ك��ي��ة ع���ن م�����س��وؤول��ني 2 يف 

ال�ستخبارات الأمريكية قولهما اإن ترميم 

الإي��راين  النووي  الرنامج  لإع��ادة  املن�ساأة 

اإىل ما كان عليه قبل النفجار، قد ي�ستغرق 

عامني، واعترا اأن العملية نفذت عر عبوة 

نا�سفة اأو عر هجوم اإلكروين

االنباط-وكاالت

اأعلن املبعوث الأممي اخلا�ض اإىل �سوريا، 

غ��ري ب��ي��در���س��ون، م��وع��د ا���س��ت��ئ��ن��اف اأع��م��ال 

الد�ستورية” ال�سورية يف جنيف،  “اللجنة 
كا�سفا اأنه �سيكون يف الرابع والع�سرين من 

اأغ�سط�ض املقبل

ويف اإحاطة له خال جل�سة ملجل�ض الأمن 

يف  الو�سع  ح��ول  كونفرن�ض  الفيديو  ع��ر 

�سوريا، قال بيدر�سون اإن خطة عقد الدورة 

الثالثة م��ن ه��ذه امل��ح��ادث��ات ب��ات��ت م��وؤك��دة 

الأ�سبوع،  �سابق من ه��ذا  “ففي وق��ت  الآن، 

امل�سارك  الرئي�ض  مع  احلديث  من  متكّنت 

الذي ر�سّحته احلكومة ال�سورية والرئي�ض 

ال�سورية،  املعار�سة  ر�سحته  ال��ذي  امل�سارك 

وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن الج��ت��م��اع��ات ���س��ت��ب��داأ 

تغيري  ع���دم  ب�����س��رط  اآب،   24 يف  جنيف  يف 

اإجراءات و�سروط ال�سفر”

���س��ج��ّع��ت  “لقد  ب���ي���در����س���ون:  واأ�����س����اف 

مثمرة  جلل�سة  ال��ت��ح�����س��ري  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 

حول جدول الأعمال، واآمل اأن نتمكن بعد 

ذلك من امل�سّي قدماً يف اجلل�سات الاحقة 

بطريقة منتظمة ومهنية ومو�سوعية”

بيدر�سون ال���ذي اأع���رب ع��ن اأم��ل��ه يف اأن 

ذات  الرئي�سية  ال��دول��ي��ة  الأط������راف  ت��ق��دم 

التاأثري الدعم الكامل لنجاح الدورة املقبلة، 

اأعمال  ل�ستئناف  تاأييدا  تلقيه  عن  ك�سف 

روؤ���س��اء  قبل  م��ن  الد�ستورية”  “اللجنة 
“اأ�ستانا”، متمنيا  الدول ال�سامنة لعملية 

على الدول املوؤثرة اأن تعمل من اأجل اإحراز 

تقدم يف العملية ال�سيا�سية الأو�سع

كما طالب بيدر�سون يف اإحاطته ب�سرورة 

رفع الإج��راءات الق�سرية الأحادية اجلانب 

عن �سوريا، قائا: “اإن العقوبات الأحادية 

ال�سورية  الدولة  ق��درة  املفرو�سة حتد من 

وامل�ستلزمات  الأغ��ذي��ة  و�سول  تاأمني  على 

الطبية  والإم������دادات  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال�سحية 

الازمة مبكافحة كورونا”

االنباط-وكاالت

ط��ال��ب ال��رئ��ي�����ض ال��ف��رن�����س��ي اإمي��ان��وي��ل 

ي��ت��دخ��ل��ون يف  “من  م����اك����رون، مب��ع��اق��ب��ة 

يف  ال��ب��ح��ري  امل��ج��ال  و”منتهكي  ليبيا”، 

�سرق املتو�سط”

واأ������س�����اف م����اك����رون ل�����دى ا���س��ت��ق��ب��ال��ه 

الرئي�ض القر�سي نيكو�ض اأنا�ستا�سياد�ض، 

اأنه “�سيكون خطاأ ج�سيما ترك اأمن �سرق 

اأخ���رى، خ�سو�سا  اأط���راف  يد  املتو�سط يف 

تركيا”

كما �سدد الرئي�ض على �سرورة التو�سل 

ل��وق��ف اإط����اق ال��ن��ار ث��م حل��ل �سيا�سي يف 

ليبيا

و���س��رح ال��رئ��ي�����ض ال��ف��رن�����س��ي: “يف ه��ذا 

يعتر  ال��ذي  املتو�سط،  البحر  م��ن  اجل��زء 

تعد  وق���ر����ض(  )ف��رن�����س��ا  لبلدينا  ح��ي��وي��ا 

�سيكون  والأم��ن جوهرية.  الطاقة  ق�سايا 

م��ن اخل��ط��اأ اجل�����س��ي��م اأن ن���رك اأم��ن��ن��ا يف 

اأط����راف  ي��د  امل��ت��و���س��ط يف  ال��ب��ح��ر  منطقة 

اأخرى. هذا لي�ض خيارا لأوروبا وهذا �سيء 

لن تدعه فرن�سا يحدث”

جتمع  فرن�سا  يف  لقمة  م��اك��رون  ودع���ا 

دول الحتاد الأوروبي املطلة على املتو�سط 

اأغ�سط�ض  �سهر  نهاية   ،”7 ميد  “يورو 
امل��ق��ب��ل، مل��ن��اق�����س��ة ال���ت���ط���ورات الأخ������رية يف 

امل��ن��ط��ق��ة وال�����دول ال�����س��ب��ع يف ال��ت��ج��م��ع هي 

ف��رن�����س��ا واإ���س��ب��ان��ي��ا وال���رت���غ���ال واإي��ط��ال��ي��ا 

واليونان ومالطا وقر�ض
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الدكتور   ، ال�شباب  وزي��ر  رعاية  حتت 

�شفري  وب��ح�����ش��ور   ، ال����ري����زات  ف���ار����س 

 ، وان  جي  يل  ال�شيد   ، كوريا  جمهورية 

الأردنية  الأوملبية  للجنة  العام  والأمني 

ع���ي���د ي���وم اخل��م��ي�����س 
ُ
ن��ا���ص��ر امل���ج���ايل ، اأ

اف���ت���ت���اح ال�����ن�����ادي ال�������ش���ح���ي اخل���ارج���ي 

اإج���راء  ب��ع��د  لل�صباب  احل�����ص��ني  مب��دي��ن��ة 

املنظمة  له بدعم من  الالزمة  ال�صيانة 

 .)Koica الكورية للتعاون الدولية ) 

وك����ان����ت ال���ل���ج���ن���ة الأومل����ب����ي����ة الأردن����ي����ة 

عبداهلل  امللك  �صندوق  م��ع  وبال�صراكة 

ال����ث����اين ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وم���دي���ن���ة احل�����ص��ني 

 ٢٠١٨ ع����ام  اأط���ل���ق���ت يف  ق���د   ، ل��ل�����ص��ب��اب 

يعّد  ال��ذي   ، ال�صحي اخل��ارج��ي  ال��ن��ادي 

الريا�صة  تعزيز  يف  امل�صاريع  اأه��م  اأح��د 

املجتمعية.

ال�شحي  “النادي  م�����ص��روع  وي��ه��دف 

ممار�صي  قاعدة  تو�صيع  اخلارجي” اإىل 

ال��ري��ا���ص��ة يف امل��م��ل��ك��ة م��ن خ���الل و�صع 

اأج����ه����زة ري���ا����ص���ي���ة م���ت���ع���ددة ت�����ص��ت��خ��دم 

احل�صني  م��دي��ن��ة  زوار  ج��م��ي��ع  ق��ب��ل  م��ن 

ال�صحي  النادي  فكرة  وج��اءت  لل�صباب. 

اخل�����ارج�����ي يف اإط�������ار ح���ر����س ال��ل��ج��ن��ة 

جميع  ت�صجيع  على  الأردن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة 

�صرائح جمتمعنا على ممار�صة الريا�صة 

بطرق �صهلة وجمانية.

 افتتاح النادي الصحي بمدينة الحسين

 هندرسون أفضل العب في 
الدوري اإلنكليزي

 بطوالت بالجملة التحاد الرماية

 الدوري االلماني يحذف
 بي ان سبورتس

لندن – وكاالت

حت�������ص���ل ق����ائ����د ف����ري����ق ل���ي���ف���رب���ول 

الإن��ك��ل��ي��زي، ج����وردان ه��ن��در���ص��ون على 

ال�������دوري  اأف���������ص����ل لع������ب يف  ج�����ائ�����زة 

.٢٠٢٠  –  ٢٠١9 مل��و���ص��م  الإن���ك���ل���ي���زي 

كاأف�صل  ه��ن��در���ص��ون  ج����وردان  واخ��ت��ر 

على  ب��ن��اء  ال�”برميرليغ”  يف  لع���ب 

ت�صويت اأع�صاء رابطة كتاب الريا�صة. 

ال�صباق  يف  عاماً  الثالثني  ابن  وتفوق 

ع��ل��ى اجل���ائ���زة ال�����ص��ن��وي��ة ع��ل��ى ك��ل من 

جنم مان�ص�صرت �صيتي البلجيكي كيفن 

دي بروين، مهاجم مان�ص�صرت يونايتد 

م����ارك����و�����س را������ص�����ف�����ورد، وزم���ي���ل���ي���ه يف 

فرجيل  الهولندي  امل��داف��ع  ليفربول 

�صاديو  ال�صنغايل  وال��ه��داف  داي��ك  ف��ان 

اختياره  على  هندر�صون  وعلق  مانيه. 

)مان�ص�صرت  �صرتلينغ  رح��ي��م  خل��الف��ة 

بالقول  اجل��ائ��زة،  ه��ذه  نيل  يف  �صيتي( 

امل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  ع��ن  ن��ي��اب��ة  “اأقبلها 
)ال��ف��ري��ق( ب��اأك��م��ل��ه��ا، لأن���ه م��ن دون��ه��م 

بنيل هذا  ي�صمح يل  اأكون يف و�صع  لن 

ال�صبان  ه���وؤلء  جعلني  لقد  ال�����ص��رف. 

و�صخ�صاً  اأف�صل  وق��ائ��داً  اأف�صل  لعباً 

اأف�صل”. ووا�صل “اإذا كان هناك �صيء 

ت يل، قد  اأمتناه، هو اأن يكون من �صَوّ

الفريق  مب�صاهمة  اع��رتاف��اً  ذل��ك  فعل 

باأكمله”.

االنباط – عمان

للرماية  الأردين  امللكي  الحت��اد  با�صر 

ب��ط��ولت��ه بعد  اأوىل  حت�����ص��رات��ه لإق��ام��ة 

ع���ودة ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���ص��ي وال����ذي توقف 

لأكرث من �صهرين ب�صبب ظروف فرو�س 

ك����ورون����ا.واأع����اد احت����اد ال��رم��اي��ة ج��دول��ة 

خالل  باإقامتها  �صيقوم  ب��ط��ولت  خم�س 

حيث   ، احلايل  العام  من  املتبقية  الفرتة 

���ص��ت��ك��ون ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال���ص��ت��ق��الل اأوىل 

هذه البطولت و�صتقام خالل الفرتة من 

�صتقام  كما  املقبل.  اأغ�صط�س   ١٥ اإىل   ١٣

يف �صهر �صبتمرب بطولة اجلائزة الكربى 

املحلية يليها يف �صهر اأكتوبر بطولة كاأ�س 

الحت��اد  ث��م بطولة  وم��ن  الأم���ر حممد 

من  الأخ��ر  ال�صهر  ويف  نوفمرب  �صهر  يف 

ال��ع��ام ���ص��ت��ق��ام اآخ����ر ه���ذه ال��ب��ط��ولت.ويف 

�صياٍق مت�صل توا�صل منتخباتنا الوطنية 

حتت  امللكي  الرماية  ن��ادي  يف  تدريباتها 

بيانكو  الإي��ط��ايل   ، الفني  املدير  اإ���ص��راف 

فرباير  يف  الحت���اد  معه  تعاقد  وال���ذي   ،

ملدة  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  امل��ا���ص��ي.وي��ت��درب 

رم��اي��ة  ب��ني  مق�صمة  الأ���ص��ب��وع  يف  اأي����ام   ٦

ال�صكيت والرتاب ويركز املدرب الإيطايل 

يف ال��وق��ت احل���ايل ع��ل��ى اجل��ان��ب ال��ب��دين 

وال��ن��ف�����ص��ي ل��الع��ب��ني وال��الع��ب��ات.واأ���ص��ار 

اأم����ني ���ص��ر الحت�����اد وم���دي���ر م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا 

اأن  اإىل   ، ما�صي  ن���زار  ال�صيد   ، الوطنية 

الحتاد وبتوجيهات رئي�س الحتاد ح�صني 

ه���زاع امل��ج��ايل ، و���ص��ع ك��اف��ة الإم��ك��ان��ي��ات 

اأم�����ام امل�����درب ب��ي��ان��ك��و لإع�����داد ال��الع��ب��ني 

لت�صجيل  وحت�صرهم  م�صتواهم  ورف���ع 

نتائج متقدمة يف دورة الألعاب الآ�صيوية 

واملناف�شة   ٢٠٢٢ ع��ام  ال�صني  يف  وامل��ق��ررة 

ك��ذل��ك ع��ل��ى ال��ب��ط��اق��ات ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة اإىل 

خطط  وحول   .٢٠٢٤ عام  باري�س  اأوملبياد 

لتو�صيع  للرماية  الأردين  امللكي  الحت��اد 

قال  امل��واه��ب  وا�صتقطاب  اللعبة  ق��اع��دة 

هو  اللعبة  ن�صر   ”: ما�صي  ن���زار  ال�صيد 

اأولويات الحتاد ولذلك قررنا  على راأ�س 

اإقامة  امللكي  الرماية  نادي  مع  بالتعاون 

اأول دورة لتدريب اخلرطو�س وت�صتهدف 

و�صتنطلق  ال�����ص��غ��رة  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 

الدورة ال�صهر املقبل”.

برلني – وكاالت

ح����ذف امل���وق���ع ال��ر���ص��م��ي ل���ل���دوري 

“بي  �صبكة  “بوند�صليجا”  الأمل���اين 

القنوات  اإن �صبورت�س” القطرية من 

البطولة،  ب��ث  حقوق  على  احلا�صلة 

يف ال���دول ال��ع��رب��ي��ة. وج���اء ذل��ك بعد 

ان���ت���ه���اء ال���ع���ق���د امل������ربم ب����ني راب���ط���ة 

القطرية  وال��ق��ن��وات  ال��ب��ون��د���ص��ل��ي��ج��ا 

واأ���ص��ار   .٢٠٢٠  /٢٠١9 مو�صم  بنهاية 

امل���وق���ع ال��ر���ص��م��ي ل����ل����دوري الأمل�����اين 

قنوات  �صبكة  اأي  بعد  حت�صل  مل  اأن��ه 

ع��ل��ى ح���ق���وق ب���ث ال��ب��ون��د���ص��ل��ي��ج��ا يف 

ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة. وك����ان����ت ت��ق��اري��ر 

بريطانية زعمت اأن القناة الريا�صية 

ال�������ص���ع���ودي���ة دخ����ل����ت يف م���ف���او����ص���ات 

ال���دوري الأمل��اين،  ر�صمية م��ع راب��ط��ة 

اأجل احل�صول على حقوق النقل  من 

منطقة  يف  للم�صابقة  التليفزيوين 

الأو�صط. ال�صرق 

االنباط – عمان

يخو�صها  ال��ت��ي  ال���ودي���ة  امل��ب��اري��ات  ���ص��م��ن 

ا����ص���ت���ع���دادا ل����ل����دوري ح��ق��ق ال����وح����دات ف���وزا 

رد  ب��ه��دف��ني دون  الأردن  ���ص��ب��اب  ع��ل��ى ح�����ص��اب 

واإبراهيم  ال�صيفي  ه�صام  التون�صي  �صجلهما 

الودية  امل��ب��اراة  اجل��واب��رة من ركلة ج��زاء، يف 

اإط���ار  يف  ج����اوا،  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  ال��ت��ي جمعتهما 

م�صوارهما  ل�صتكمال  الفريقني  حت�صرات 

ال�شهر   ٣ بداية من  املحرتم  دوري  يف بطولة 

الأف�صل،يف  ال��ط��رف  ال��وح��دات  وك��ان  املقبل. 

اأغ��ل��ب اأوق�����ات امل���ب���اراة م��ع ب��ع�����س امل��ح��اولت 

م��ن��ح  اخل������ربة  ف������ارق  ل���ك���ن  الأردن  ل�����ص��ب��اب 

ال���وح���دات ف���وزا ودي���ا ج��دي��دا ب��ع��د ت��ع��ادل يف 

والنت�صار  اإربد  احل�صني  اأمام  الأوىل  املباراة 

و�صيلتقي  ب��خ��م��ا���ص��ي��ة   اله��ل��ي  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ر 

على  املقبل  الثنني  يوم  العقبة  �صباب  فريق 

الوحدات  اإ�صاعة  املباراة  ذاته.و�صهدت  امللعب 

ل��رك��ل��ة ج�����زاء ع���ن ط���ري���ق حم���رتف���ه ه�����ص��ام 

ر�صيد  ال�صباب  حار�س  رده��ا  بعدما  ال�صيفي 

املح�شريي.

ع��ل��ى  ن���ف�������ص���ه   ،١-١ ال�����ت�����ع�����ادل  وف�����ر������س 

امل���واج���ه���ة ال����ودي����ة ال���ت���ي ج��م��ع��ت ال��ف��ي�����ص��ل��ي 

اإط��ار  يف  البرتا،  ملعب  على  الرمثا،  و�صيفه 

حت�����ص��رات ال��ف��ري��ق��ني ل���ص��ت��ك��م��ال ال����دوري.

لوكا�س  �صيمون  البولندي  املحرتف  و�صجل 

للفي�صلي، فيما اأحرز هدف الرمثا، حمرتفه 

املباراة،  كونتي.و�صكلت  ماتيا�س  الأرجنتيني 

ف��ر���ص��ة مل�����درب ال��ف��ي�����ص��ل��ي ه��ي��ث��م ال�����ص��ب��ول، 

على  للوقوف  الرتك،  عي�صى  الرمثا  ومدرب 

الفنية والبدنية. جاهزية الالعبني 

االنباط – عمان

 ت��ن��ط��ل��ق م�������ص���اء ال���ي���وم ف���ع���ال���ي���ات اجل���ول���ة 

لعام  العربي  نادي اجلواد  لكاأ�س دوري  الرابعة 

٢٠٢٠ ، يف ن���ادي اجل���واد ال��ع��رب��ي ع��ل��ى امل��ي��دان 

ال��رئ��ي�����ص��ي ل��ل��ن��ادي ب��اأ���ص��راف ال��ل��ج��ن��ة الومل��ب��ي��ة 

للفرو�صية،مب�صاركة  امللكي   والحت��اد  الردنية 

وا�صعة من فر�صان �صهيل اخليل وفور�صت هيل 

حيث  والعريان  وال�صيفي  الكيايل  وا�صطبالت 

١١٨ ف��ار���س وف��ار���ص��ة وت��ع��د  ���ص��ج��ل ل��ل��م�����ص��ارك��ة 

وتبلغ  القفز  بطولت  م�صاركات  �صمن  الك��رب 

اجلوائز اليوم ١٨٨٠ دينار .وتدار البطولة من 

قري�صة  احمد  ال�صيد  برئا�صة  املنظمة  اللجنة 

،وت�صم  للفرو�صية  القوة  ادارة  جمل�س  رئي�س 

عام  مدير  الق�صر  خ�صر  بع�صويتها  اللجنة 

البطولة”واحلكام  “مدير  ال��ع��رب��ي  اجل����واد 

ال���دول���ي���ني ع��ل��ي ال��دل��ي��م��ي وحم���م���د حم��م��ود 

ال���دول���ي���ني معن  امل�������ص���ل���ك،واحل���ك���ام  م�����ص��م��م��ي 

احل��دي��د ون����ادر احل��م��وري،و���ص��ه��ي��ب اب���و حماد 

ت�صم  .و  الهرا�س  د.ابراهيم  البطولة  ،وطبيب 

ال��ب��ط��ول��ة ع�����ص��ر ج����ولت ي�����ص��ع��ى ن����ادي اجل���واد 

ال��ع��رب��ي م��ن خ��الل��ه��ا اىل رف���ع م�����ص��ت��وى كافة 

فر�صان الردن املحليني واملقيمن وتويف فر�صة 

لهم. تناف�صية 

وق����ال خ�����ص��رال��ق�����ص��ر م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة ان 

9٠ �صم  ال��ف��ئ��ات  امل��ع��ت��م��دة ه���ى وع��ل��ى  ال��ف��ئ��ات 

،١٣٠-١٣٥�صم  ،١٢٠-١٢٥���ص��م  ،١١٠�صم  ،١٠٠�صم 

الل����ت����زام  ال���ف���ر����ص���ان  ����ص���م.وع���ل���ى   ١٤٠-١٤٥،

ال�����ص��ح��ي��ة يف جميع  والإر������ص�����ادات  ب��ال��ق��وان��ني 

جلنة  و  مراقبة  جلنة  تعيني  �صيتم   ، الأوق���ات 

ال��ع��ام  ال�����ص��الم��ة  ع��ل��ى  ل��ل�����ص��ي��ط��رة  متخ�ص�صة 

و���ص��ت��ت��واج��د خ��ط��ة ���ص��ام��ل��ة ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة على 

ال��ت��ي علينا  ال���ط���وارئ م���ع اخل���ط���وات  ح����الت 

اأعلى  ح��رارة  درج��ة  ل�صخ�س  �صجل  اإذا  اتباعها 

التباعد  تدابر  مئوية،�صننفذ  درجة   ٣7.٥ من 

املركزو  اأو  النادي  اأنحاء  جميع  يف  الجتماعية 

ل ي�����ص��م��ح ب��ح�����ص��ور اجل��م��ه��ور،ع��ل��ى امل��ت�����ص��اب��ق 

اأن  ميكن  ول   ، مب��ف��رده  البطولة  اإىل  ال��ق��دوم 

ي��راف��ق��ه اأح����د ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء ال��ف��ر���ص��ان حت���ت �صن 

لهم.  واح���د  م��راف��ق  ب��اإح�����ص��ار  ل��ه��م  ي�صمح   ١٨

وم��ن اب���رز ال��ف��ر���ص��ان امل�����ص��ارك��ني ن�����ص��وح كيايل 

،حم��م��د امل��وم��ن��ي ،ف���الح ح�����ص��ون ،ع��م��ر ح�صون 

،�صتفني  البكري  ،يو�صف  قري�صة  ،عبدالرحمن 

يعقوب ،تارا حدادين .

 فوز الوحدات وتعادل الفيصلي وديا  

 جولة جديدة لفروسية دوري نادي الجواد

 الفقهاء بطل سباق الدرفت األول
االنباط – عمان

ان����ت����زع امل��ت�����ص��اب��ق حم���م���د ال���ف���ق���ه���اء ل��ق��ب 

الأول  )اجل��ول��ة  الول  ال��درف��ت  �صباق  بطولة 

الذي  ال��درف��ت(  ل�صباقات  الأردن  بطولة  من 

�صوفك�س  حلبة  يف  اجلمعة  ام�س  �صباح  اقيم 

، وتكون ال�صباق من جولتني وجولة  - ماركا 

يحققها  نتيجة   ١٣ لأف�����ص��ل  واأخ�����رة  ث��ال��ث��ة 

وال��ث��ان��ي��ة.  الأوىل  اجل��ول��ت��ني  يف  ال�����ص��ائ��ق��ون 

�صباق  يف  املت�صابقني  ب��ني  املناف�صة  وا�صتعلت 

الفوز  الفقهاء  املت�صابق  ..وا�صتطاع  ال��درف��ت 

اجلبايل   اأحمد  املت�صابق  به  وحل��ق  بال�صباق،  

خمي�س  املت�صابق  ج��اء  فيما  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 

، من  اأق��ي��م  ال�صباق  ال��ث��ال��ث.  امل��رك��ز  �صمور يف 

دون جمهور يف ظل جائحة كورونا،  للحفاظ 

على �صالمة اجلمهور، وبتنظيم من الأردنية 

ال�صباق  على  واأ���ص��رف   . ال�����ص��ي��ارات،  لريا�صة 

جلنة احلكام املكونة من اأن�س بي�صتو )رئي�صا( 

والأع�������ص���اء اأمي�����ن ال���ن���ج���ار ول���ي���ث ال�����ص��ري��ف 

م��و���ص��ى حزينة  ال�����ص��ب��اق  واأدار  زع����رور  وع��م��ر 

مناف�صة  ال�صباق  من  الأوىل  اجلولة  و�صهدت 

اأن�س  اجل��ول��ة  وت�����ص��در  املت�صابقني  ب��ني  ق��وي��ة 

الفقهاء  حممد  وجمع  نقطة،   )٣79( احللو 

 )٣٢7( ت��ف��اح��ة  قي�س  وج��م��ع   ، نقطة   )٣7٥(

نقطة،   )٣٢٢( اجل��ب��ايل  اأح��م��د  وجمع  نقطة، 

املناف�صة  ح���دة  ا�صتعلت  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة  ويف 

املت�صابقني  ب��ني  وامل��راك��ز  الأوراق  واختلطت 

وت�صدر اجلولة حممد الفقهاء )٣79( نقطة ، 

وجمع اأن�س احللو )٣7٦( نقطة، وجمع ع�صام 

الثالثة  اجل��ول��ة  ويف  ن��ق��ط��ة،    )٣7٠( اجل��م��ل 

١٣ نتائج حققه املت�صابقون  والأخرة لأف�صل 

يف اجلولتني الأوىل والثانية تبدلت الأماكن 

من  اأروع  ول  مناف�صة  اجل��ول��ة  ه��ذه  و�صهدت 

اأجل نيل لقب ال�صباق .

النتائج الفنية ل�صباق الدرفت الأول ٢٠٢٠ 

الأول:  حممد الفقهاء )بي ام دبليو ايه ٣٠( 

اأحمد اجلبايل  الثاين:  نقطة.-   ٣9١ بر�صيد 

نقطة.   ٣77 بر�صيد   )١٣ ا�س  �صيلفيا  )ني�صان 

 )٨٦ تي  جي  )تويوتا  �صمور  خمي�س  الثالث: 

���ص��رار  ف��ار���س  ال���راب���ع:  ن��ق��ط��ة.   ٣7٢ بر�صيد 

نقطة.   ٣7١ بر�صيد   )٣٠ اي���ه  دب��ل��ي��و  ام  )ب���ي 

 )٣٠ اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي  اأحمد  با�صم  اخلام�س: 

بر�صيد ٣٦7 نقطة. ال�صاد�س: موؤيد يو�صف ) 

ال�صابع:  نقطة.    ٣٤١ بر�صيد  األتيما(  ني�صان 

بر�صيد   )٣٠ اي��ه  دبليو  ام  )ب��ي  اجلمل  ع�صام 

٣٣9 ن��ق��ط��ة.  ال��ث��ام��ن: ي��ا���ص��ر احل��ل��و )ب���ي ام 

دبليو ايه ٣٠( بر�صيد ٢9٥ نقطة. التا�صع: وفا 

بطة ) بي ام ايه ٣٦ ام ٣( بر�صيد ٢٨٣ نقطة. 

العا�صر: حممود مو�صى اجلبايل )بي ام دبليو 

ايه ٣٠(.  كاأ�س املبتدئني: موؤيد يو�صف .
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االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف��ت الإع����ام����ي����ة م����ي ح���ل���م���ي ع��ن 

الفنان  زوجها  بها  مير  وم�شاكل  خافات 

و�شلت  حتى  �شنوات؛   4 منذ  ر�شاد  حممد 

الزوجية ل�شرتداد  منزل  على  اإىل احلجز 

�شرط جزائي يف عقد اأخّل »ر�شاد« باللتزام 

ببنوده؛ لذا بات عليه دفع مبلغ 5 مايني 

ل  مبلغ  وهو  »حلمي«،  رواي��ة  جنيه، ح�شب 

املالية  القيمة  لتخفي�ض  ف�شعى  ميتلكه؛ 

»حلمي«  ت��ق��ول  فيما  بالتق�شيط،  وال��دف��ع 

ي���رغ���ب يف  الآخ�������ر لي�������زال  »ال����ط����رف  اإن 

ال�شخ�ض،  ا�شم  ذكر  دون  املتعمد«،  الإي��ذاء 

بثته  ال���ذي  امل�����ش��ور  املقطع  م��ي يف  واأك����دت 

نا�ض  »هناك  »اإن�شتغرام«:  يف  ح�شابها  عرب 

موؤذية جداَ ومن غري اأي �شابق اإنذار، واأنا 

بالتهديد  تليفون  مكاملة  على  ا�شتيقظت 

بالطرد واحلجز على جميع ممتلكاتي«.

حياته  ب��داأ  ال��ذي  زوجها  اأن  اإىل  ولفتت 

30 ���ش��ن��ة، »ل��ن  ح��دي��ث��اً يف ال��غ��ن��اء وع��م��ره 

ي�شتطيع دفع هذا املبلغ، وحاول اأن يو�شط 

ال�شخ�ض  لكن  املبلغ،  لتق�شيط  كثرية  نا�ض 

الآخر كل همه هو حب�ض زوجي«.

ي�شتطيع  ل  ال�����ش��خ�����ض  »ه���ذا  وت��اب��ع��ت: 

ال���ذه���اب ل��ب��ي��ت زوج���ه���ا، وج����اء ل��ب��ي��ت��ي اأن���ا 

للفيا دي حرام عليك.. املو�شوع ده بقاله 

ده  كل  حال،  وقف  بقى  كفاية  �شنني..   4
اأ�شحابك بتكلم ده  ب�شبب عاقاتك ب�شبب 

وت�شاحب ده وتقوله مت�شغل�ض مي حلمي، 

عاوز البيت ادخل تعاَل خد اللي اإنت عاوزه 

م�ض  م��ق��ال��ك�����ض  ه��و  ح��ال��ن��ا،  يف  �شيبنا  ب�����ض 

هدفع«.

واخ��ت��ت��م��ت ك��ام��ه��ا: »مل����ا ه���و ف��ا���ش��ل يف 

ل��ي��ه؟.. ح��رام عليك  م��ع��اه  ن��ظ��رك م�شيت 

راف�����ض  ر���ش��اد  ل��اأ���ش��ف  ح��ال��ن��ا..  يف  �شيبنا 

عارفني  غ��ريي..  من  اأو  مني  م�شاعدة  اأي 

مك�شور  ر���ش��اد  ي�شوف  نف�شه  ده  ال�شخ�ض 

باأي طريق.. ح�شبي اهلل ونعم الوكيل«.

ات�شرعِت  ي��ق��ويل  »م��اح��د���ض  واأ���ش��اف��ت: 

عند  حاجة  ملي�ض  الفيديوهات  وام�شحي 

ح����د، وع���م���ري م���ا ط��ل��ب��ت ح���اج���ة م���ن حد 

املو�شوع  وتقولويل  مني  يطلب  حد  ع�شان 

ما  بعد  اتكلمت  اأن��ا  ما  بعد  يتحل،  هيتحل 

كل ده ح�شل ول اأنتو بت�شيبو الزفة وتيجو 

ب��ع��د ال��ف��رح م��اي��خ��ل�����ض ت��ط��ي��ب��وا؟.. وم�ض 

#ادعم_حممد_ر�شاد«. هبطل دعم 

كانت »حلمي« قد اأجه�شت طفلها الأول 

بداية العام احلايل، وكان »ر�شاد« ي�شاندها 

اأن��ِت  ما  وط��ول  خري  يعو�شنا  »ربنا  قائًا: 

ك��وي�����ش��ة ال��ل��ي راح�����وا ي��ج��ي غ��ريه��م ذري���ة 

وتقومي  ي�شفيِك  ربنا  اهلل..  ب��اإذن  �شاحلة 

بال�شامة«.

ان��ط��ل��ق��ت م��ي ح��ل��م��ي م��ه��ن��ي��اً م��ن خ��ال 

الإذاع��������ة الأون�����اي�����ن؛ ف���ق���دم���ت ب��رن��ام��ج 

اإذاعة »حمطة  »حلمي مع مي حلمي« عرب 

م�������ش���ر«، ك��م��ا ق���ّدم���ت ب���رن���ام���ج »اأو����ش���ك���ار 

الأغ���ن���ي���ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة« ع���ل���ى ق���ن���اة »���ش��ع��ب��ي 

 »9090« ال���رادي���و  ع��ل��ى  وت��ق��دم   ،»FM
ب��رن��ام��ج »م��ات�����ش��م��ع�����ض وب�������ض«، ك��م��ا ت��ق��دم 

���ش��ب��ورت« ع��رب قناة  اأون  ب��رن��ام��ج »م��اع��ب 

.ON Tv
اح���ت���ف���ال  يف  ح���ل���م���ي  م�����ي  ت�����ك�����رمي  مت 

اأم  ال�����ش��رق  ل��وف��اة ك��وك��ب   41 ال� ب��ال��ذك��رى 

الأمم  موؤمتر  يف  اأي�شاً  ُك��ّرم��ت  كما  كلثوم، 

امل��ت��ح��دة ل���ل���م���راأة، ك��ن��م��وذج ن��اج��ح ل��ل��م��راأة 

امل�شرية.

مذيعة مصرية تنهار بالبكاء بسبب زوجها!

نصائح لألهل للتعامل مع مرضى التوحد أثناء خطر كورونا

االنباط-وكاالت

ُت��ع��د ل��غ��ة اجل�����ش��د م��ن اأك���ر ال��ع��وام��ل التي 

اأح��ادي��ث  ي���روي  ال���ذي  ال�شخ�ض  اأم���ر  تفت�شح 

كاذبة، اإن مت التنبه اإليها جيداً. لذا فقد اأوردت 

من  جمموعة  الربيطانية  »م���ريور«  �شحيفة 

ال��ذي  ال�شخ�ض  اأن  ع��ل��ى  ت��دل  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش��رات 

تتحدث اإليه ميار�ض الكذب معك، وهي

:1 مام�شة الوجه باليد

ي���ع���م���د ال�����ك�����اذب يف ال���ك���ث���ري م����ن الأح����ي����ان 

ملام�شة ذقنه اأو وجنته، اأو حك جبينه، ويعترب 

دليًا وا�شحاً  النف�ض هذه احلركة  خرباء علم 

على الكذب.

عينيك اإىل  النظر  جتنب   2-

النظر  باأن جتنب �شخ�ض ما  يقول اخلرباء 

اإىل ع��ي��ن��ي��ك اأث���ن���اء احل���دي���ث م��ع��ك، ق���د ي��ك��ون 

معك،  الكذب  ميار�ض  اأنه  على  وا�شحاً  موؤ�شراً 

ي��ك��ون  ق���د  ب��ال��ع��ي��ن��ني  ال��ت��وا���ش��ل  اأن جت��ن��ب  اإل 

لأ�شباب  يعود  اأو  اخل��ج��ل،  على  عامة  اأح��ي��ان��اً 

عديدة خمتلفة.

الإقناع حماولة  يف  املبالغة   3-

حماولته  يف  للمبالغة  ع���ادة  ال��ك��اذب  يعمد 

�شواء  ك��ام��ه،  ب�شحة  الآخ���ر  ال�شخ�ض  لإق��ن��اع 

وهذا  اليدين.  ب��اإ���ش��ارات  اأو  بالكام  ذل��ك  اأك��ان 

بالعينني؛  عادة ما يرتافق مع توا�شل م�شتمر 

للتاأكيد على م�شداقية ما يقول.

والرتباك التعرق   4-

اأع���را����ض معينة ع��ل��ى امل��رء  ع���ادة م��ا ت��ظ��ه��ر 

وت�شارع  والرت��ب��اك،  التعرق  مثل  الكذب،  اأثناء 

اأن��ف��ا���ش��ه، خ��ا���ش��ة اإن ك���ان ي��ح��اول اإخ���ف���اء اأم��ر 

خطري اأو تلفيق كذبة لينجو من عقاب �شديد.

الأنف وحك  الفم  تغطية   5-

فمه  لتغطية  امل��رء  يلجاأ  الأح��ي��ان  بع�ض  يف 

وح��ك اأن��ف��ه اأث��ن��اء ���ش��رده ح��دي��ث��اً ك��اذب��اً، وذل��ك 

من  لديه  بالإحراج  تلقائي  خفي  �شعور  ب�شبب 

كذبه.

كيفية معرفة الإن�شان الكاذب

مي��ك��ن ك�����ش��ف ال��ك��ذب وم��ع��رف��ة ال���ك���ذاب عن 

طريق ا�شتخدام الطرق الآتية:

وجود بع�ض العامات املرئية، مثل احلر�ض 

ع��ل��ى ال��غ��م��و���ض ع��ن��د ذك���ر ب��ع�����ض ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل، 

وت����ك����رار ط����رح الأ����ش���ئ���ل���ة دون الإج����اب����ة ع��ن��ه��ا 

الأج��زاء يف  بع�ض  والتحدث عن  ف��وري،  ب�شكل 

التفا�شيل  ت��ق��دمي  وع���دم  املختلفة،  امل��وا���ش��ي��ع 

لبع�ض  بالإ�شافة  معينة،  ق�شة  يف  الكذب  عند 

ال�����ش��ل��وك��ي��ات اجل�����ش��دي��ة؛ ك��ال��ل��ع��ب ب��ال�����ش��ع��ر، اأو 

ال�شغط على الأ�شابع، اأو ال�شفاه.

للق�شة  رواي��ت��ه  ي��ذك��ر  ب��اأن  ال�شخ�ض  ���ش��وؤال 

الرتتيب  اإن  حيث  عك�شي،  ب�شكل  امل��و���ش��وع  اأو 

ال��ك�����ش��ف عن  دق���ة  م��ن  ي��زي��د  العك�شي  ال��زم��ن��ي 

الكذب.

ال��ث��ق��ة ب��ال��غ��رائ��ز ال���داخ���ل���ي���ة، ف��ي��ج��ب على 

من  ي��ت��اأك��د  واأن  ���ش��ع��وره،  ي�����ش��دق  اأن  ال�شخ�ض 

ك��ذب  ب��ه��ا ح��ول  ال��ت��ي يح�ض  ال��ه��واج�����ض  �شحة 

الآخ����ري����ن، ح��ي��ث اإن����ه ل ت��وج��د اإ����ش���ارة ع��امل��ي��ة 

ال��ك��ذب يف حديثه،  يعتمد  م��ا  اأح���داً  اأن  م��وؤك��دة 

على  ك��ب��ري  ب�شكل  ال��ن��ا���ض  يعتمد  ال��غ��ال��ب  ويف 

ال��ك��ذب،  على  ت��دل  ال��ت��ي  النمطية  ال�شلوكيات 

رغم عدم التاأكد من �شحتها ب�شكل نهائي، لذا 

الآخ��ر  ال��ط��رف  ب��اأن  بديهي  �شعور  وج��ود  فعند 

يكذب، فعلى الإن�شان اأن ي�شدق م�شاعره.

االنباط-وكاالت

فوائد التني املجفف مذهلة بالفعل. وهذا العن�شر 

الغذائي متوفر على مدار العام، لذلك ل حجة لديك 

من عدم تناوله والتمتع بفوائده ال�شحية.

اإخت�شا�شية التغذية عبري اأبو رجيلي، من عيادة 

Diet of the Town ، تطلعكم يف الآتي على 
فوائد التني املجفف:

فوائد التني املجفف لتاأمني ال�شعور بال�شبع

الغذائية،  الأل��ي��اف  على  املجفف  ال��ت��ني  يحتوي 

لذا، فهو يعترب عن�شراً غذائياً رائعاً لتاأمني ال�شعور 

بال�شبع لفرتة اأط��ول. ميكن اعتماده كوجبة خفيفة 

)�شناك(.

ف���وائ���د ال���ت���ني امل��ج��ف��ف يف م��ك��اف��ح��ة الأم���را����ض 

ال�شرطانية

ه���ل ت��ع��ل��م��ني اأن ال��ت��ني امل��ج��ف��ف ي���ح���ارب م��ر���ض 

ال�شرطان؟

التني املجفف غني مب�شادات الأك�شدة التي حتارب 

اخلايا  ون�����ش��وء  لل�شرطان  امل�شببة  احل���ّرة  اجل���ذور 

ال�شرطانية يف اجل�شم، ل �شيما �شرطان الثدي.

فوائد التني املجفف للجهاز اله�شمي

ي�شاعد التني املجفف على حت�شني عملية اله�شم 

ويدعم القولون للتخل�ض من ال�شموم. وي�شكل عاجاً 

لاإم�شاك، نظراً لحتوائه على الألياف الغذائية.

فوائد التني املجفف للب�شرة

تناويل التني املجفف لتنعمي بب�شرة رائعة

يحتوي التني املجفف على الفيتامينات “بي 1” 

على  التي حتافظ   A ”و”اأ  ،  B2 ”2و”بي  ،  B1
جمال ون�شارة الب�شرة.

فوائد التني املجفف لل�شعر

اإنَّ التني املجفف ُيك�شب ال�شعر قوة ون�شارة، فهو 

تكّون  ت����وؤدي اىل  ال��ت��ي  م��ن م�شكلة اجل��ف��اف  يحمي 

الق�شرة والتق�شف. ونظراً لحتوائه على الكثري من 

على تغذية ب�شيات  اأي�شاً  الفيتامينات، فهو يعمل 

ال�شعر وفروة الراأ�ض.

كيف تكتشف الشخص الكاذب؟

فوائد التين المجفف غير متوقعة

حسين الجغبير
المدير العام ورئيس هيئة التحرير

االنباط-وكاالت

ال���ت���وح���د ه���و ح���ال���ة م��رت��ب��ط��ة ب��ت��ط��ور 

الدماغ، وتوؤثر على كيفية اإدراك ال�شخ�ض 

ل��اآخ��ري��ن وال��ت��وا���ش��ل م��ع��ه��م، م��ا ي�شبب 

م�شاكل يف التفاعل الجتماعي والتوا�شل.

اأمناطاً  ا  اأي�شً التوحد  ا�شطراب  ي�شمل 

حم������دودة وم���ت���ك���ررة م���ن ال�������ش���ل���وك، وق��د 

 160 ك��ل  م��ن  واح���د  اإىل  الن�شبة  و���ش��ل��ت 

طفًا حول العامل م�شاباً بطيف التوحد، 

وق��د ح���ذرت الأمم امل��ت��ح��ده م��ن ال��رتاج��ع 

التعليمية،  ال��ت��وح��د  م��ر���ش��ى  ح��ق��وق  ع��ن 

العامل.  اإليها يف خمتلف دول  التي و�شلوا 

عبدالعال،  اأحمد  الدكتور  لنا  يوؤكد  حيث 

من م�شت�شفى برجيل باأبوظبي، على اتباع 

هذه اخلطوات يف هذه الفرتة.

اأطفال التوحد مي�شون ليًا

و”متازمة  “التوحد”  اأط���ف���ال   1-

ال����ذي  ب�”التجول”،  ي���ع���رف���ون  داون” 

يف  والرغبة  احلركة  بكرة  تعريفه  ميكن 

اآخ��ر، خ�شو�شاً يف  اىل  النتقال من موقع 

فرتة احلجر املنزيل، و هوؤلء الأطفال اإذا 

ا�شتيقظوا ليًا، ومل يجدوا اأحداً بجانبهم 

ثم  وم��ن  امل��ن��زل،  داخ��ل  بالتجول  يقومون 

اخل����روج م��ن امل��ن��زل ل��ل��ت��ج��ول خ��ارج��ه من 

غري اأن ي�شعر اأحد، من املمكن التغلب على 

لإي�شال  ال�����ش��ور  با�شتخدام  امل�شكلة  ه��ذه 

يف  ب�شرياً  البيت  يف  البقاء  ���ش��رورة  فكرة 

ج��زئ��ني اأح��ده��م��ا اإدراك�����ي والآخ����ر ل��غ��وي، 

وي��ج��ب غ��ل��ق الأب������واب وال���ن���واف���ذ ب�����ش��ورة 

اإىل  الأه��ل  يلجاأ  اأن  املمكن  وم��ن  حمكمة، 

ت�شدر  ال��ت��ي  الإن����ذار،  ب��اأج��ه��زة  ال�شتعانة 

تنبيهاً مبجرد فتح الأبواب والنوافذ.

ياأخذون بظاهر الكام

عن  ال��ط��ف��ل  اإخ���ب���ار  اأي�����ش��اً  ي��ج��ب   2-

م��ب�����ش��ط  ب�������ش���ك���ل   19 ك����وف����ي����د  م�����ر������ض 

وم��ن��ا���ش��ب ل��ع��م��ره الإدراك������ي، وع���دم تركه 

ي�����ش��م��ع امل��ع��ل��وم��ات م���ن م�����ش��ادر ق���د تثري 

ذوي  من  الأط��ف��ال  فمعظم  وخوفه،  فزعه 

ال��ت��وح��د ي��اأخ��ذون بظاهر ال��ك��ام، وق��د ل 

يفهمون دواخل الأمور

املعقمات ا�شتخدام  يرف�شون 

ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال،  ب��ع�����ض   3-

ال��ت��ك��ام��ل  “ا�شطراب  ل���دي���ه���م  ال���ت���وح���د 

يرف�شون  يجعلهم  ق��د  وال����ذي  احل�شي” 

تركيبتها  ب�شبب  مثًا  املعقمات،  ا�شتخدام 

اأو رائحتها. اللزجة 

ي����ج����ب اأي�����������ش�����اً ال����ت����ح����ذي����ر م�����ن ل��ع��ق 

ال��ث��اث��ني ثانية  ال��ي��د خ���ال  امل��ت��وح��دي��ن 

ه��ذه  امل��ع��ق��م لح���ت���واء  و����ش���ع  م���ن  الأوىل 

الكحول  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�شبة  ع��ل��ى  امل��ع��ق��م��ات 

،وا�شتبداله بغ�شل اليدين باملاء وال�شابون 

داخل املنزل.

اإ�شابتهم احتمالت 

ب���ال���ت���وح���د  امل���������ش����اب����ني  ب����ع���������ض   4-

بو�شع  احل�����ش��ي��ة  ل��ا���ش��ت��ث��ارة  ي�شتجيبون 

الأ����ش���ي���اء يف اأف���واه���ه���م الأم������ر، ال����ذي قد 

ي���زي���د اأي�������ش���اً م���ن اح���ت���م���الت اإ���ش��اب��ت��ه��م 

ب���ف���ريو����ض ك�����ورون�����ا، م����ا ي�������ش���اع���ف ع���بء 

املتابعة علي الأهل

وال�شتحمام واللعب  التلفزيون 

ين�شح  ي��ج��ب  ال��ت��ي  الأ���ش��ي��اء  م��ن   5-

ب��ه��ا اأي�����ش��اً ه��ي و���ش��ع روت���ني ي��وم��ي للنوم 

والأك������ل وم�����ش��اه��دة ال��ت��ل��ف��زي��ون وال��ل��ع��ب 

م�����ش��ك��ل��ة  ذل�����ك، لأن  وال����ش���ت���ح���م���ام وغ����ري 

ال��ت��وح��د الأ���ش��ا���ش��ي��ة ه��ي تعودهم  م��ر���ش��ى 

على الروتني.

دورات تدريبية جمانية

امل���واد  ع��ل��ى  الط���اع  اأي�����ش��اً  ي��ج��ب   6-

م��ن متخ�ش�شني  الإن��رتن��ت  ع��رب  امل��ق��دم��ة 

التي  املجانية،  التدريبية  ال��دورات  اإىل  اأو 

اأ���ش��ب��ح��ت م���ت���وف���رة يف الآون�������ة الأخ������رية، 

ُبعد،  والتدريب عن  التعليم  برامج  فهناك 

ملوا�شلة  مراكزها،  يف  امل�شجلني  لاأطفال 

اأ�شحاب  ورعاية  تاأهيل  يف  خططها  تنفيذ 

ال��ه��م��م م��ن الع���اق���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة مب��ا فيها 

الذهنية. الإعاقة 

منط حياة �شحي

منط  على  املحافظة  اأي�����ش��اً  يجب   7-

ح��ي��اة ���ش��ح��ي، ق���در الإم���ك���ان، مب��ا يف ذل��ك 

ات��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذائ��ي م��ن��ا���ش��ب، واحل�����ش��ول 

ع���ل���ى درج������ه ك���اف���ي���ة م����ن ال����ن����وم ل��ل��ع��ائ��ل��ة 

بالن�شاطات  الأطفال  وم�شاركة  والأطفال، 

ال���ت���ي ت��ت��ن��ا���ش��ب وق����درات����ه����م، وا���ش��ت�����ش��ارة 

حلالتهم  امل��ت��اب��ع  ال��ن��ف�����ش��ي  الخ��ت�����ش��ا���ش��ي 

املتخ�ش�ض. باملركز 


