
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 رئيس هيئة األركان المشتركة 
يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية

 وزير التربية : الدوام بالمدارس الخاصة 
سيكون كالمعتاد اعتبارا من الثالثاء 

االنباط-عمان

 ا�شتقبل رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة 

اأح��م��د احلنيطي،  يو�شف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

الفرن�شية  الدفاع  وزي��رة  اجلمعة،  ام�س 

فلورن�س باريل والوفد املرافق لها.

ال��رك��ن احلنيطي مع  ال��ل��واء  وب��ح��ث 

باريل، اأوجه التعاون والتن�شيق الع�شكري 

امل�شرتك و�شبل تعزيز عالقات التعاون.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

 قال وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

ال��ط��ل��ب��ة يف  دوام  ان  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ت��ي�����ش��ر 

املدار�س اخلا�شة �شيكون كاملعتاد اعتبارا 

لتحقيقها  امل��ق��ب��ل،  ال���ث���الث���اء  ي����وم  م���ن 

م��ن حيث  الج��ت��م��اع��ي  التباعد  ���ش��روط 

ل��ل��ط��ال��ب بحكم  امل��خ�����ش�����ش��ة  امل�����ش��اح��ة 

الرتخي�س املمنوح لها.

واأ�شار الدكتور النعيمي يف ت�شريحات 

ايقاف  ال���وزارة  ق��رار  اىل  ام�س اجلمعة، 

املدار�س  جميع  يف  والأن�شطة  العمليات 

وفق الربوتوكول ال�شحي.

التفا�صيل �ص »2«

ال�شبت   10  حمرم  1442 هـ  - املوافق   29  اآب  2020 م - العدد  5435   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

800 الف فحص منذ بداية الجائحة

 65 إصابة محلية بـ»كورونا« و عزل 13 بناية بالعاصمة

االنباط-وكاالت

اأ�شرى يف �شجون الحتالل  اأربعة   يوا�شل 

الطعام  ع��ن  املفتوح  اإ���ش��راب��ه��م  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

رف�����ش��اً لع��ت��ق��ال��ه��م اأق��دم��ه��م الأ����ش���ر م��اه��ر 

33 يوما،  الأخر�س من جنني، وامل�شرب منذ 

اإىل  الح��ت��الل،  ���ش��ج��ون  اإدارة  نقلته  وال���ذي 

اجلمعة،  اليوم  “الرملة”،  �شجن  م�شت�شفى 

اأفاد  ملا  وفقا  ال�شحي،  و�شعة  خلطورة  نظرا 

الأ�شر نادي  به 

ي��ع��اين  الأخ����ر�����س،  الأ�����ش����ر  ج���ان���ب  واإىل 

حممد  وهم:  الطعام  عن  امل�شربون  الأ�شرى 

وه������دان، وم��و���ش��ى زه������ران، وع���ب���د ال��رح��م��ن 

ل�شيما  ���ش��ع��ب��ة،  ���ش��ح��ي��ة  اأو���ش��اع��ا  ���ش��ع��ي��ب��ات، 

الأ����ش���ر الأخ���ر����س ال����ذي ب����داأ ي��ت��ق��ي��اً امل����اء يف 

�شعوبة  من  ازدادت  ومعاناته  الأخرة  الأيام 

احل��رك��ة، وي��رف�����س اأخ���ذ امل��دع��م��ات، واإج���راء 

الطبية الفحو�س 

يف  عاما(،   49( الأخر�س  الأ�شر  واعتقل 

امل��ا���ش��ي، وج���رى حتويله  ي��ول��ي��و  27 مت���وز/ 
اأ���ش��ه��ر،  اأرب���ع���ة  مل���دة  الإداري  الع���ت���ق���ال  اإىل 

“عوفر” �شجن  زنازين  اليوم يف  ويقبع 

الأ�شر مو�شى ح�شن زهران  كما ويوا�شل 

�شمال  م�شعل  اأبو  دير  قرية  من  عاماً(   53(

الطعام  ع��ن  اإ���ش��راب��ه  اهلل،  رام  م��دي��ن��ة  غ��رب 

الإداري،  لع��ت��ق��ال��ه  رف�����ش��اً  ي���وم���اً   13 م��ن��ذ 

7 متوز/  علماً اأن قوات الحتالل اعتقلته يف 

ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي، وج����رى حت��وي��ل��ه ل��الع��ت��ق��ال 

اأ�شهر. �شتة  ملدة  الإداري 

التفا�صيل �ص »6«

 أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ونقل األسير األخرس إلى المستشفى لخطورة وضعه الصحي

 الصحة: الحظر الشامل يساعد على فحص جميع المخالطين توقيف اشخاص و إغالق ُمنشآٌت لمخالفتهم أمر الدفاع 11

 بسبب كورونا.. الصحة العالمية تغير 
»حالة الطوارئ« إلى األبد

 التربية تتيح للطلبة خدمة االستعالم  العدوان يؤكد .. ما حذرنا منه حصل !
عن طبيعة وشكل الدوام في مدارسهم

 اإلفتاء: يجوز صيام عاشوراء 
منفردا إذا وافق يوم السبت

االنباط-حمافظات

 ق���رر م��دي��ر ق�����ش��اء ب��ري��ن يف حمافظة 

اأ�شحاب  توقيف  امل��ل��ك��اوي،  حممد  ال��زرق��اء 

اربع مزارع مبركز �شرطة برين ل�شتكمال 

وحتويلهم  بحقهم  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج������راءات 

لإت��خ��اذ  ال��زرق��اء  ملحافظة  الإداري  للحاكم 

ال���رادع���ة لقامتهم  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج������راءات 

ح���ف���الت زف������اف ح�����ش��ره��ا اأك������ر م����ن 20 

�شخ�شاً وخمالفة اأمر الدفاع 11.

اأنه  امللكاوي،  الق�شاء حممد  وقال مدير 

مت توقيف اأ�شحاب املزارع الأربع والقائمني 

على حفالت الزفاف، م�شرا اىل ان اللجنة 

الأمنية يف الق�شاء كثفت جولتها ومتابعتها 

بهذا اخل�شو�س، مثلما  ال��واردة  للمعلومات 

قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات الحرتازية 

م���ن خ����الل ت��وق��ي��ع اأ����ش���ح���اب م������زارع على 

تعهدات بعدم ال�شماح لأكر من 20 �شخ�شاً 

با�شتخدام املزرعة لأي �شبب كان.

واأ�شار اإىل �شدور تعليمات واأنظمة جديدة 

على  تن�س   ،  2020 احل���ايل  ال��ع��ام  مطلع 

تراخي�س من  على  امل���زارع  ���ش��رورة ح�شول 

واجلهات  الداخلية  ووزارة  ال�شياحة  وزارة 

ومديرية  البلديات  مثل  الأخ��رى  املخت�شة 

ال�شحة، داعياً اإىل �شرورة اللتزام بالقانون 

وبالتعليمات ال�شحية الوقائية والحرتازية 

ملنع انت�شار عدوى فرو�س كورونا امل�شتجد .

كبراً  اإقباًل  �شهدت  امل��زارع  ان  اإىل  ي�شار 

من املواطنني ب�شبب اإقفال �شالت الأفراح، 

وه���ي ت�����ش��ك��ل ب��ك��ث��ر م���ن الأح���ي���ان خ��ط��ورة 

�شباحة  برك  لوجود  نظراً  املتواجدين  على 

منها  العديد  ان  اإىل  اإ�شافة  فيها،  مك�شوفة 

وباتت  بال�شكان  ماأهولة  مناطق  داخ��ل  تقع 

ت�شكل م�شدر اإزعاج للمجاورين لها.

انه  املا�شي،  ماأدبا علي  كما قال حمافظ 

مت خ��الل ه��ذا ال���ش��ب��وع اغ��الق 53 من�شاأة 

مثلما   ،11 الدفاع  امر  ملخالفتهم  متنوعة 

ا���ش��ع��ارا وخم��ال��ف��ة ملحال   150 ت��وج��ي��ه  مت 

نواق�س وخمالفات  لوجود  متنوعة  جتارية 

ل�شروط ال�شحة وال�شالمة العامة.

120 كغم مواد  ، انه مت اتالف  واأ�شاف 

انه  ال�شالحية، م�شرا اىل  غذائية منتهية 

مت منح العديد من املحال فر�شة لت�شويب 

الو�شاع وا�شتدراك النواق�س.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 ق���ال���ت م���دي���رة الم����را�����س ال�����ش��اري��ة 

وم�������ش���وؤول���ة ف����رق ال��ت��ق�����ش��ي ال���وب���ائ���ي يف 

ال�شائح،  هديل  ال��دك��ت��ورة  ال�شحة  وزارة 

احلظر  بتنفيذ  احلكومية  الج���راءات  ان 

ال�������ش���ام���ل ام�������س اجل���م���ع���ة، ����ش���اع���د ف���رق 

فح�س  مهمة  اجن��از  يف  الوبائي  التق�شي 

املخالطني يف اماكن تواجدهم .

ان   ، ال�������ش���ائ���ح  ال����دك����ت����ورة  وا�����ش����اف����ت 

ع��ل��ى فح�س  ع��م��ل��ه��م  ت��رك��ز  ف��ري��ق��ا   40
املخالطني وانه ل يوجد فح�س ع�شوائي 

ب�شبب اغالق املوؤ�ش�شات والدوائر .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- وكاالت

اخلمي�س،  العاملية،  ال�شحة  منظمة  اأعلنت 

القواعد  تغير  يف  للنظر  جلنة  �شت�شكل  اأنها 

ال�شحية  ال��ط��وارئ  ح��ال��ة  ب��اإع��الن  اخل��ا���ش��ة 

جلائحة  ل�شتجابتها  انتقادات  بعد  العاملية، 

كوفيد19-.

�شحية  ط���وارئ  “حالة  املنظمة  واأع��ل��ن��ت 

عامة تثر قلًقا دولًيا” ب�شاأن فرو�س كورونا 

كان  الوقت  ذلك  ويف  يناير،   30 يف  امل�شتجد 

امل��ر���س ال���ذي ي��ه��اج��م اجل��ه��از ال��ت��ن��ف�����ش��ي قد 

ال�شني،  خارج  �شخ�س   100 من  اأقل  اأ�شاب 

ومل يوقع وفيات خارج حدودها.

الدولية  ال�شحية  ال��ل��وائ��ح  ظ��ل  يف  ول��ك��ن 

وال�شتجابة  ال�شتعداد  حتكم  التي  احلالية 

ال�شحية. الطوارئ  حلالت 

التفا�صيل �ص »8«

االنباط – عمان

اك����د رئ���ي�������س ال����ن����ادي ال��ف��ي�����ش��ل��ي ال�����ش��ي��د 

من  ح��ذر  وان  �شبق  ال��ن��ادي  ان  ال��ع��دوان  بكر 

ا����ش���اب���ة ال���الع���ب���ني ب���ف���رو����س ك����ورون����ا ومل 

الالعبني  بفح�س  قمنا  لكن  راي��ن��ا  ي�شمعوا 

وما حذرنا منه ح�شل كان هناك انفتاح ادى 

من  النادي  ك��وادر  من   8 ا�شابة  ح�شول  اىل 

لعبني واداريني وا�شار يف حديثه عرب املجلة 

و�شع  ان   .. الردين  التلفزيون  يف  الريا�شية 

يوم  و�شيخرجوا  م�شتقر  ال�شحي  الالعبني 

الرتيث  القادم ومتنى على الحتاد  اخلمي�س 

قبل اتخاذ قرار حاليا نتحدث ب�شكل عام هل 

وان  �شيما  ل  متاحة  �شتكون  الفنية  احل��ال��ة 

الحت����اد م��ن��ع ال��ف��رق م��ن ال��ت��دري��ب الن��دي��ة 

ت�شررت ب�شبب التوقف   وحول الت�شريحات 

امل�����ش��ي��ئ��ة ال���ت���ي اط���ل���ق���ه���ا لع�����ب ال��ف��ي�����ش��ل��ي 

ان  ال����ع����دوان اىل  ا����ش���ار  ل���وك���ا����س  امل���ح���رتف 

مو�شوع  يف  العقد  �شروط  عن  خرج  الالعب 

العالم وكان يجب ان يتقيد بها .

التفا�صيل �ص »7«

االنباط-عمان

الث��ن��ني  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  تطلق   

امل���ق���ب���ل، راب����ط����ا ال���ك���رتون���ي���ا ي��ت��ي��ح ل��ل��ط��ل��ب��ة 

و�شكل  طبيعة  عن  الإ�شتعالم  المور  واولياء 

الدوام يف مدرا�شهم.

الر�شمية  �شفحتها  ع��رب  ال����وزارة  وق��ال��ت 

ام�����س اجل��م��ع��ة، ان ه���ذه اخل���دم���ة ���ش��ت��و���ش��ح 

ل��ل��ط��ل��ب��ة واول���ي���اء ام���وره���م ط��ب��ي��ع��ة ومن���وذج 

دوام املدار�س �شواء كان دواما كامال، او وفق 

املجموعات  نظام  او  بالتناوب،  التعليم  نظام 

بعد. عن  التَّعليُم  او  املُنف�شلة، 

ا�شتعدادات  اط��ار  اخل��دم��ة يف  ه��ذه  وت��اأت��ي 

ال������وزارة ل��ب��دء ال���ع���ام ال���درا����ش���ي اجل���دي���د يف 

من  الول  املقبل  الثالثاء  يوم  املقرر  موعده 

ايلول. �شهر 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط عمان

�شعد  ال��دك��ت��ور  العا�شمة  حم��اف��ظ  ق���ال   

 13 عزل  اجلمعة  ام�س  جرى  انه  ال�شهاب، 

بناية منها بنايتان يف الوحدات وبنايتان يف 

�شاحلية العابد وذلك بعد اكت�شاف اإ�شابات 

كورونا فيها.

تقع مبناطق  البنايات  ان  ال�شهاب،  وق��ال 

نادي ال�شباق و�شارع الردن/ اإ�شارات النزهة 

و�شويلح وجبل الزهور والها�شمي ال�شمايل 

وحي  والبي�شا  ب���دران  و�شفا  امل��ري��خ  وج��ب��ل 

ن����زال. واأك����د ال�����ش��ه��اب، ان���ه مت ال��ت��ع��ام��ل مع 

البنايات وتعقيمها ملنع انت�شار العدوى وفقا 

للربوتوكول ال�شحي املعتمد.

اتخاذ  مت  ان��ه  العا�شمة،  حم��اف��ظ  وب��ني 

الإج������راءات الح���رتازي���ة ال���الزم���ة وت��اأم��ني 

دوري��ة �شرطة ل�شمان عدم دخ��ول او خروج 

البنايات وحتى تتمكن فرق  اي �شخ�س اىل 

التق�شي الوبائي من اأخذ العينات .

بدورها اأعلنت وزارة ال�شحة ت�شجيل 71 

اململكة  يف  امل�شتجّد  كورونا  بفرو�س  اإ�شابة 

لرتفع  حملية،   65 منها  اجل��م��ع��ة،  ام�����س 

العدد الإجمايل لالإ�شابات اإىل 1869.

املوجز  وفق  اجلديدة  الإ�شابات  وتوزعت 

الإع����الم����ي ال�������ش���ادر ع���ن رئ���ا����ش���ة ال������وزراء 

 65 الآت�����ي:-  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  ال�شحة  ووزارة 

ح��ال��ة حم��ل��ّي��ة ج����اءت ك��م��ا ي��ل��ي: 56 حالة 

52 حالة  ع���ّم���ان)  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف حم��اف��ظ��ة 

منها خمالطة مل�شابني �شابقني، و4 حالت 

حمافظة  يف  ح��الت  و7  ال�شتق�شاء(،  حتت 

ك��ان قد   �شابقني  مل�شابني  ال��زرق��اء خمالطة 

اأكدها حمافظ الزرقاء حجازي ع�شاف .

واأو�شح ع�شاف ، ان اأربعة من امل�شابني من 

اأبنائها  من  وثالثة  الأم  وه��م  واح��دة  عائلة 

ك��ان��وا خم��ال��ط��ني ل���الأب ال���ذي ك���ان م�شاباً 

ال��ت��ط��وي��ر احل�����ش��ري،  ب��ال��ف��رو���س مبنطقة 

اأح��د  ل��وال��دة  اخلام�شة  الإ���ش��اب��ة  تعود  فيما 

جبل  ومبنطقة  حطني  خميم  يف  امل�شابني 

ال��ث��اين مبنطقة  وال�شاب  ال��زرق��اء  ط��ارق يف 

خميم حطني و

ك��ان��ت  امل�����ش��اب��ني  م���ن���ازل  ان  اإىل  واأ�����ش����ار 

م��ع��زول��ة يف ال�����ش��اب��ق، ح��ي��ث اظ��ه��رت نتائج 

فرق  م��ن  اأخ��ذه��ا  مت  التي  العينات  فحو�س 

ال��ت��ق�����ش��ي ال���وب���ائ���ي خ����الل الأي������ام امل��ا���ش��ي��ة 

ت�شجيل هذه الإ�شابات .

ال��ب��ل��ق��اء، منها  ، وح��ال��ت��ني يف حم��اف��ظ��ة 

اعلن  قد   كان  �شابقوحالة  مل�شاب  خمالطة 

عنها حمافظ البلقاء نايف الهدايات.

وا�����ش����اف ال���ه���داي���ات ان الإ����ش���اب���ة ال��ت��ي 

�شجلت، هي لطفلة تبلغ من العمر 6 �شنوات 

وهي حفيدة ال�شيدة ال�شتينية التي اأعلن عن 

اإ�شابتها اأم�س.

�شمن  ظ���ه���رت  ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا  اأن  واأ������ش�����اف، 

اأخذت ملخالطي ال�شيدة  نتائج العينات التي 

م�شت�شفى  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا  ومت  ال�����ش��ت��ي��ن��ي��ة، 

الأمر حمزة.

واأ�شار اىل اأنها كانت �شمن املنزل الذي مت 

ال�شتق�شاء  فرق  وان  البا�شا،  عني  يف  عزله 

ال�����وب�����ائ�����ي ����ش���ح���ب���ت ع����ي����ن����ات امل���خ���ال���ط���ني 

واملجاورين، ول زالت تقوم بعملها..

االنباط-عمان

اإف����راد �شوم   اأج����ازت دائ���رة الإف���ت���اء ال��ع��ام 

حمرم  �شهر  من  العا�شر  اليوم  وهو  عا�شوراء 

واإن �شادف يوم ال�شبت، وهو اليوم الذي جّنى 

وقومه  ال�شالم  عليه  مو�شى  �شيدنا  فيه  اهلل 

مو�شى  �شيدنا  ف�شامه  وج��ن��وده،  ف��رع��ون  م��ن 

�شلى  حممد  �شيدنا  و�شامه  تعاىل،  هلل  �شكراً 

. ب�شيامه  واأمر  و�شلم  اهلل عليه 

وق����ال اأم����ني ع���ام دائ����رة الإف���ت���اء ال��دك��ت��ور 

اأح��م��د احل�����ش��ن��ات ام�����س اجل��م��ع��ة، اإن الأك��م��ل 

اهلل  من  والثواب  الأجر  عظيم  لينال  للم�شلم 

التا�شع  وهي  الثالثة،  الأي��ام  ي�شوم  اأن  تعاىل 

وال��ع��ا���ش��ر واحل���ادي ع�شر م��ن حم��رم، ف��اإن مل 

اليوم  عا�شوراء  ي��وم  مع  �شام  ذل��ك  له  يتي�شر 

على  اقت�شر  ف��اإن  بعده،  ال��ذي  اأو  قبله،  ال��ذي 

ذلك. عا�شوراء فقط، جاز 

ي�شقط  ل  اأن��ه  احل�شنات،  الدكتور  واأ���ش��اف 

يوم  �شادف  اإذا  عا�شوراء  يوم  �شيام  ا�شتحباب 

اإف��راد  ُيكره  واإمن��ا  �شبب،  له  �شوم  لأن��ه  �شبت؛ 

ول  مطلًقا،  نفاًل  ك��ان  اإذا  ب�شيام  ال�شبت  ي��وم 

اأو  ق�����ش��اًء،  اأو  ع���ا����ش���وراء،  ي���وم  ك���ان  اإذا  ُي��ك��ره 

اأو  ع��رف��ة،  ي��وم  اأو  ن���ذًرا،  اأو  ع��ن مي��ني،  تكفًرا 

ي��وًم��ا ويفطر  ك��ان ي�شوم  ب��اأن  ل��ه  ي��واف��ق ع��ادة 

ُي�شتحبُّ  التي  الأي���ام  م��ن  ذل��ك  غ��ر  اأو  ي��وًم��ا، 

فيها. ال�شيام 

��وُم��وا  َت�����شُ )َل  بحديث  ي�شتدل  م��ن  وح��ول 

مَلْ  ْن  َواإِ َعلَْيُكْم،  �َس  اْفرُتِ ِفيَما  لَّ  اإِ ْبِت  ال�شَّ َي��ْوَم 

���َش��َج��َرٍة  ُع���وَد  ْو 
َ
اأ ِع��َن��َب��ٍة  ���اَء  اإِلَّ حِلَ َح���ُدُك���ْم 

َ
اأ َي��ِج��ْد 

بهذا  امل��ح��دث��ون  اختلف  اأن��ه  ب��ني،  ْغُه(  َفْلَيْم�شُ

كبًرا. اختالفا  احلديث 

التفا�صيل �ص »3«
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اوال(جتربة احلظر ال�سامل كانت جتربه ال تن�سى ولها اآثار اقت�ساديه واجتماعية ونف�سيه 

والعودة اإىل احلظر ال�سامل على م�ستوى املحافظة واللواء كما هو اليوم اجلمعه يف حمافظتي 

العا�سمه والزرقاء وقبل اأيام يف لواء الرمثا يدعونا اإىل �سوؤال ما هدفه؟وما الفائده منه؟وما 

ن�ستطيع  وه��ل  ال��ع��زل؟  منطقتي  خ��ارج  اىل  تذهب  ال�سيارات  ارت���ال  �ساهدنا  وه��ل  نتائجه؟ 

ال�سيطره على طرق غري رئي�سيه؟

االإ�سابات  عدد  وازدادت  اجلائحه  االأخ��رى من  للموجه  اعلن  كما  الوطن  يتعر�ض  ثانيا( 

وب�سكل مقلق فاإذا زادات ال �سمح اهلل فهل يكون هناك حظر �سامل ؟وما تبعاته ؟فهل ن�ستطيع 

حتمل ذلك اقت�ساديا و�سحيا واجتماعيا ونف�سيا وهل لدينا  ا�سره واجهزة   يف امل�ست�سفيات 

ع��دم تطبيق  التهاون مطلقا يف  وع��دم  وال�سبط  احل��زم  ق���رارات  اعتماد  م��ن  ب��د  ال  تكفي؟ام 

االإجراءات ال�سحيه واتخاذ خمالفات فوريه ماديه عاليه واداريه يف القطاعني العام واخلا�ض 

يتوالها امل�سوؤوؤلون واملعنيون بقرار  بامر دفاع وجعل املواطن هو من يتحمل امل�سوؤوؤليه هو انا 

وانت وابني وابنك وحفيدي وحفيدك؟

ورفع �سعار 

املواطن هو امل�سوؤوؤل

ثالثا( يتداول املواطنون باأن �سبب تزايد االإ�سابات هو احلدود وقامت احلكومه يف اجراءات 

وامل�ساءله  واملحا�سبه  اجل��ذري��ه  االداري����ه  التغيريات  ب��واب��ة  اإىل  يقود  امل��و���س��وع  وه��ذا  اداري����ه  

القانونيه واالداريه ال�سريعه والدقيقه �سواء يف ظل اجلائحه ام بعد انتهائها 

رابعا( من يتابع االإعالم وال�سحه فعلينا يف راأيي التوجه اإىل التوجيه واالإقناع  والوقايه 

والتعاي�ض مع جائحه حتتاج اإىل حتمل اجلميع امل�سوؤوؤليه واحلزم االإداري والقانوين ولي�ض 

الدوله من  اجلي�ض  للحظر مكلفه  التكلفه  واإج���راءات حظر الن  واماكنها  اال�سابات  تعداد 

واالأجهزة االمنيه وال�سحه والتعليم واالقت�ساد واالإنتاج  فلذلك ال بد من  اجراءات اداريه 

و�سحيه وتعليميه اخرى حلني اعتماد لقاح عاملي للق�ساء على اجلائحه ومن يتابع فقد يكون 

قريبا واعتقد بانه ان االوان ان يكون التناف�ض يف اجلامعات على االإجناز والكفاءة والبحث 

ولي�ض ما يقوم به البع�ض من التناف�ض غري ال�سحيح من البع�ض على مواقع اداريه للوجاهه 

وامل�سلحه وت�سويه �سور جامعات وادارات جامعيه ب�سور خمالفه قانونيه واداري��ه  فجائحة 

الكورونا اعتقد باأنها بينت نقاط القوه وال�سعف واثبت االردن بانه دوله عظمى يف اجلهود 

اجلبارة رغم االمكانيات ومن ي�سمع ما جرى يف دول خارجيه جتعل االردين يفتخر ويعتز 

ويحمد اهلل  

ولكن ملواجهة التحديات يف ظل التوازن بني ال�سحه والعمل واالإنتاج والتعليم واملحافظة 

على االإجنازات 

فلرنفع �سعار واحد 

 كلنا.         م�سوؤوؤل 

كل ذلك ال ين�سي اجلهود اجلبارة التي قامت و تقوم بها الدوله من اأجل املواطن و�سحته 

واأمنه وا�ستقرار الوطن 

جاللة  بقيادة  الها�سميه  وقيادتنا  االمنيه  واالأجهزة  واجلي�ض  وال�سعب  الوطن  اهلل  حمى 

امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د .مصطفى محمد عيروط

دعونا نفكر بعمق 
وكلنا في خندق الوطن

 انتهاء فترة االعتراض على جداول 
الناخبين باستثناء عمان والزرقاء

 توقيف اشخاص و إغالق ُمنشآٌت 
لمخالفتهم أمر الدفاع 11

االنباط - عمان -الزرقاء

ام�ض  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اأعلنت 

اجلمعة، انتهاء فرتة االعرتا�ض على جداول 

الناخبني االولية لالنتخابات النيابية العامة 

عمان  حم��اف��ظ��ت��ي  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء   ،19 للمجل�ض 

والزرقاء، حيث مت ترحيل االعرتا�سات على 

الذات اىل يوم غد ال�سبت ب�سبب اعالن فر�ض 

حظر التجول يف هاتني املحافظتني.

امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�ض  وك���ان 

االع��رتا���س��ات  طلبات  ا�ستعر�ض  لالنتخاب 

على ال��غ��ري وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 740 اع��رتا���س��ا، 

وقبل املجل�ض 677 طعنا، ورف�ض 63 طعنا بعد 

اأن متت درا�ستها ب�سكل م�ستفي�ض.

وبح�سب قانون االنتخاب، تخ�سع قرارات 

اخل�سو�ض  بهذا  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة 

ل��ل��ط��ع��ن ل����دى حم��ك��م��ة ال���ب���داي���ة ال���ت���ي تقع 

الدائرة االنتخابية �سمن اخت�سا�ساتها على 

ان تف�سل حماكم البداية يف الطعون املقدمة 

اليها خالل �سبعة ايام من تاريخ ورودها قلم 

املحكمة ويكون قرارها قطعيا.

وبلغ عدد طلبات االعرتا�سات على الذات 

ليوم اجلمعة 2737 طلبا، يف حني بلغ اإجمايل 

طلبا.   28527 امل��ق��دم��ة  االع���رتا����ض  ط��ل��ب��ات 

وكانت الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب عر�ست على 

موقعها االلكرتوين ويف مقار جلان االنتخاب 

الناخبني  ج����داول  الهيئة  ح��ددت��ه��ا  وام��اك��ن 

االولية لالنتخابات النيابية املقبلة يف الرابع 

ا�ستنادا  وذل���ك  احل����ايل،  اآب  �سهر  م��ن  ع�سر 

رقم  النواب  ملجل�ض  االنتخاب  قانون  الأحكام 

)6( ل�سنة 2016 وتعديله.

االنباط-حمافظات

 قرر مدير ق�ساء بريين يف حمافظة الزرقاء 

حممد امل��ل��ك��اوي، توقيف اأ���س��ح��اب ارب���ع م��زارع 

االإج�����راءات  ال�ستكمال  ب��ريي��ن  �سرطة  مب��رك��ز 

االإداري  للحاكم  وحتويلهم  بحقهم  القانونية 

القانونية  االإج���راءات  الإتخاذ  الزرقاء  ملحافظة 

الرادعة القامتهم حفالت زفاف ح�سرها اأكرث 

من 20 �سخ�ساً وخمالفة اأمر الدفاع 11.

وقال مدير الق�ساء حممد امللكاوي، اأنه مت 

امل��زارع االأرب��ع والقائمني على  اأ�سحاب  توقيف 

حفالت الزفاف، م�سريا اىل ان اللجنة االأمنية 

يف الق�ساء كثفت جوالتها ومتابعتها للمعلومات 

اللجنة  قامت  مثلما  اخل�سو�ض،  بهذا  ال���واردة 

باتخاذ االإجراءات االحرتازية من خالل توقيع 

اأ�سحاب مزارع على تعهدات بعدم ال�سماح الأكرث 

من 20 �سخ�ساً با�ستخدام املزرعة الأي �سبب كان.

واأنظمة جديدة  تعليمات  اإىل �سدور  واأ�سار 

مطلع العام احل��ايل 2020 ، تن�ض على �سرورة 

ح�سول املزارع على تراخي�ض من وزارة ال�سياحة 

االأخ���رى  املخت�سة  واجل��ه��ات  الداخلية  ووزارة 

اإىل  داع��ي��اً  ال�سحة،  وم��دي��ري��ة  ال��ب��ل��دي��ات  مثل 

�سرورة االلتزام بالقانون وبالتعليمات ال�سحية 

ال��وق��ائ��ي��ة واالح�����رتازي�����ة مل��ن��ع ان��ت�����س��ار ع���دوى 

فريو�ض كورونا امل�ستجد .

ي�����س��ار اإىل ان امل����زارع ���س��ه��دت اإق���ب���ااًل ك��ب��رياً 

م��ن امل��واط��ن��ني ب�سبب اإق��ف��ال ���س��االت االأف����راح، 

وه��ي ت�سكل بكثري م��ن االأح��ي��ان خ��ط��ورة على 

املتواجدين نظراً لوجود برك �سباحة مك�سوفة 

داخ��ل  تقع  منها  العديد  ان  اإىل  اإ���س��اف��ة  فيها، 

م�سدر  ت�سكل  وباتت  بال�سكان  ماأهولة  مناطق 

اإزعاج للمجاورين لها.

كما قال حمافظ ماأدبا علي املا�سي، انه مت 

خ��الل ه��ذا اال�سبوع اغ��الق 53 من�ساأة متنوعة 

ملخالفتهم امر الدفاع 11، مثلما مت توجيه 150 

ا�سعارا وخمالفة ملحال جتارية متنوعة لوجود 

نواق�ض وخمالفات ل�سروط ال�سحة وال�سالمة 

العامة.

واأ�ساف ، انه مت اتالف 120 كغم مواد غذائية 

منح  مت  ان���ه  اىل  م�سريا  ال�سالحية،  منتهية 

االو���س��اع  لت�سويب  امل��ح��ال فر�سة  م��ن  العديد 

وا�ستدراك النواق�ض.

العامة  وال�سالمة  ال�سحة  جلنة  ان  وب��ني 

وم�سوؤول  االوب��ئ��ة  ق�سم  رئي�ض  م��ع  وبالتن�سيق 

م��ل��ف ك����ورون����ا ال���دك���ت���ور ي��ون�����ض ال����ت����الوي يف 

حمافظة مادبا، عملوا على اإغالق �سوق اجلمعة 

والطيور ال�سعار اخر.

الفعاليات  وق��ف جميع  اىل  امل��ا���س��ي  وا���س��ار 

وم���ن���ع ال��ت��ج��م��ع��ات ب��ك��اف��ة اأ���س��ك��ال��ه��ا، واإرج������اء 

االج���ت���م���اع���ات ال���ع���ام���ة مب����ا ف��ي��ه��ا ال����دواوي����ن 

واجلمعيات وهيئات املجتمع املدين حتى اإ�سعار 

اآخ��ر، مبينا ان هذه االإج���راءات الوقائية جاءت 

للحد م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���ض ك���ورون���ا، وحتقيق 

معايري ال�سالمة العامة.

و ق���ال حم��اف��ظ ارب����د ر����س���وان ال��ع��ت��وم، ان 

القب�ض  ال��ق��ت  املحافظة  يف  االم��ن��ي��ة  االج��ه��زة 

ع��ل��ى منظمي �ست  ���س��اع��ة االخ�����رية   24 خ���الل 

حفالت اعرا�ض وامل�ساركني فيها ملخالفتها امر 

الدفاع 11 . وا�سار املحافظ العتوم ام�ض اجلمعة، 

انه مت حتويل جميع امل�ساركني يف هذه احلفالت 

وال��ت��ج��م��ع��ات اإىل اجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة الت��خ��اذ 

املقت�سى القانوين واالإداري بحقهم .

ت��وق��ي��ف جميع  ان����ه مت  اإىل  ال��ع��ت��وم  ول��ف��ت 

امل�����س��ارك��ني اداري����ا مل��دة 14 ي��وم��ا، م��وؤك��دا ان��ه ال 

وزير  وتعليمات   11 ال��دف��اع  ام��ر  بتنفيذ  تهاون 

الداخلية امل�سددة بهذا اخل�سو�ض .

وبني املحافظ العتوم انه مت االيعاز للحكام 

االداريني يف جميع األوية املحافظة بالعمل على 

مدار ال�ساعة ملتابعة اي خروقات لتعليمات امر 

الدفاع وتوجيهات وزي��ر الداخلية حفاظا على 

اجلهود  اإط���ار  يف  و�سحتهم  امل��واط��ن��ني  �سالمة 

ال��وط��ن��ي��ة للحد م��ن ان��ت�����س��ار ف��ريو���ض ك��ورون��ا 

امل�ستجد

االنباط- عمان

اجلمعة،  ام�ض  امل�سلحة  ال��ق��وات  نفذت   

ال�����س��ام��ل ملحافظتي  خ��ط��ة ف��ر���ض احل��ظ��ر 

ع��م��ان وال���زرق���اء م��ن خ���الل ن��ق��اط الغلق 

املختلفة،  االأمنية  االأج��ه��زة  م��ع  بامل�ساركة 

القوات  تبذلها  التي  اجلهود  �سمن  وذل��ك 

امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة - اجل��ي�����ض ال��ع��رب��ي يف 

مواجهة جائحة كورونا.

وتهدف عملية االنت�سار املت�سمن حظر 

التنقل لالأ�سخا�ض وجتولهم يف حمافظتي 

انت�سار  م��ن  للحد  وذل��ك  وال��زرق��اء،  عمان 

ف���ريو����ض ك���ورون���ا ول��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اأع����داد 

اأن حظر  اإىل  ي�����س��ار  ال��ي��وم��ي��ة.  االإ���س��اب��ات 

العا�سمة  حمافظتّي  يف  ال�سامل  التجّول 

ال�ساعة  ح��ت��ى  �سي�ستمر  وال���زرق���اء  ع��ّم��ان 

احل����ادي����ة ع�����س��رة ل���ي���اًل م���ن م�����س��اء ال��ي��وم 

االإلكرتونّية  الت�ساريح  باأّن  علماً  اجلمعة، 

ل����ن ت����ك����ون ف���ع���ال���ة خ������الل ه������ذه ال���ف���رتة 

منح  با�ستثناء  املحافظتني،  يف  حلامليها 

ت�ساريح لعدد حمدود من العاملني الإدامة 

فيها  مبا  احليوية،  القطاعات  بع�ض  عمل 

اأزمة  خلية  عن  وال�سادرة  االإع��الم  و�سائل 

ك��ورون��ا يف امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأم��ن واإدارة 

االأزم��ات بنف�ض االآلية التي كانت تطبق يف 

حاالت احلظر ال�سامل �سابقاً.

االنباط-عمان

 ق���ال���ت م����دي����رة االم�����را������ض ال�������س���اري���ة 

وم�������س���وؤول���ة ف�����رق ال��ت��ق�����س��ي ال���وب���ائ���ي يف 

ال�����س��ائ��ح،  ال��دك��ت��ورة ه��دي��ل  ال�����س��ح��ة  وزارة 

احلظر  بتنفيذ  احلكومية  االج�����راءات  ان 

ال�سامل ام�ض اجلمعة، �ساعد فرق التق�سي 

املخالطني  اجناز مهمة فح�ض  الوبائي يف 

يف اماكن تواجدهم .

وا�سافت الدكتورة ال�سائح ، ان 40 فريقا 

وانه  املخالطني  فح�ض  على  عملهم  تركز 

اغ��الق  ع�����س��وائ��ي ب�سبب  ف��ح�����ض  ي��وج��د  ال 

املوؤ�س�سات والدوائر .

ع��ي��ن��ات  اي  وج������ود  ع�����دم  اىل  وا������س�����ارت 

مرتاكمة للمخالطني و�سيتم فح�ض جميع 

املخالطني يف عمان والزرقاء ، مو�سحة ان 

تاأكيد ا�سابتهم يتم نقلهم ملناطق  من يتم 

االمري  وم�ست�سفى  امليت  البحر  يف  احلجر 

حمزة. من جهته قال الدكتور مالك حتمل 

ال��وب��ائ��ي، ان  التق�سي  ف���رق  اح���د  م�����س��وؤول 

ال��ف��رق حت��رك��ت م��ن��ذ ال�����س��ب��اح ال��ب��اك��ر اىل 

العا�سمة  وخا�سة  اململكة  يف  مناطق  ع��دة 

عمان والزرقاء لفح�ض خمالطني حلاالت 

موؤكدة، مبينا انه يتم التوا�سل مع احلالة 

امل��وؤك��دة و���س��وؤال��ه ع��ن املخالطني خ��الل 14 

ي��وم��ا وم���ن ث���م ال��ت��وا���س��ل م���ع امل��خ��ال��ط��ني 

واالت�سال معهم لتحديد موعدا للفح�ض. 

 3 وب���ني ال��دك��ت��ور حتمل ان ال��ف��ح�����ض ي��ت��م 

ال��ف��ح�����ض االول عند  ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث  م����رات 

املخالطة والفح�ض الثاين يف اليوم ال�سابع 

اىل  14، م�سريا  اليوم  الثالث يف  والفح�ض 

يك�سف  االحيان  اغلب  يف  العا�سر  اليوم  ان 

اال�سابة ويتم تاأكيدها.

وا����س���اف ان ال��ف��ري��ق م��ك��ون م��ن طبيب 

وب���ائ���ي���ات  وط���ب���ي���ب  وح���ن���ج���رة  واذن  ان�����ف 

�سحي  ك��ادر  اىل  باال�سافة  باطني  وطبيب 

ومتري�سي. وحول التعامل مع العينات بني 

العينات يف  و���س��ع  يتم  ان��ه  ال��دك��ت��ور حتمل 

�سندوق خا�ض ومن ثم ار�سالها للمختربات 

امل��رك��زي��ة. وث��م��ن ال��دك��ت��ور حتمل االل��ت��زام 

ال��ع��ايل م��ن قبل امل��واط��ن��ني وت��ع��اون��ه��م مع 

اع�ساء فرق التق�سي الوبائي.

االنباط-عمان

 قال وزير ال�سباب الدكتور فار�ض الربيزات، 

اإن ال�����وزارة ت���ويل م��و���س��وع االأم����ن االإن�����س��اين 

وتهتم  اهتمامها  والتكنولوجيا، جّل  وال�سباب 

واالبتكار  ال��ري��ادة  ثقافة  تعزز  التي  باملبادرات 

لل�سباب وال�سابات بعيداً عن االتكالية.

واأ���س��اف ب��ري��زات، خ��الل كلمة له يف اأعمال 

م���وؤمت���ر ال�����س��ب��اب وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االإق��ل��ي��م��ي 

اخلام�ض ع�سر 2020 الذي تعقده جمعية معهد 

فعالياته  وانطلقت  االأردين،  الن�ساء  ت�سامن 

اأم�ض، عرب تقنية االت�سال املرئي، ان ال��وزارة، 

وان��ط��الق��ا م��ن حم���اور ا���س��رتات��ي��ج��ت��ه��ا، ت��ويل 

امل�ساريع واملبادرات الريادية ال�سبابية االهتمام؛ 

داخل  وتوطينها  ومتّكينها  دعمها  خ��الل  من 

الوزارة.

وا����س���ار ب���ري���زات، يف اف��ت��ت��اح امل���وؤمت���ر ال��ذي 

بح�سور  اأي����ام،   3 م���دار  على  فعالياته  ت�ستمر 

اأ�سمى  املحامية  لت�سامن  التنفيذية  الرئي�سة 

ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ال�������وزارة وق��ب��ل  اإىل ان  خ�����س��ر، 

�ستنفذ جملة من الن�ساطات ال�سبابية، ومنها: 

ال��ذي  الريا�سة”،  يف  “الريادة  ملتقى  عقد 

خريجي  م��ن  العمل  ع��ن  املتعطلني  ي�ستهدف 

كليات الرتبية الريا�سية امل�سجلني لدى ديوان 

الريادية  مبادراتهم  الإن�ساء  املدنية،  اخلدمة 

ال��وزارة  من�ساآت  وتفعيل  الريا�سة اخلا�سة  يف 

لتنفيذها.

واكد ال�سعي خالل ال�سنوات االأرب��ع املقبلة 

الإق���ام���ة اأرب���ع���ة م��ل��ت��ق��ي��ات ري���ادي���ة يف ك���ل ع��ام 

لتحفيز ال�سباب على التقدم مببادرات توؤهلهم 

الإن�ساء �سركات ومبادرات ريادية خلدمة قطاع 

ال�سياحة وتن�سيطها، حيث �سّمنت ال��وزارة يف 

اإح��دى ملتقياتها ال�سبابية االأخ��رية، مو�سوع 

االأمن الغذائي، والذي تقّدم خالله 100 �ساب 

مببادرات يف الزراعة واالأمن الغذائي.

واأو���س��ح ال��وزي��ر ب��ري��زات ب��اأن ال���وزارة تويل 

اهتماما مبو�سوع االإرهاب والتطرف والعنف، 

مبخاطره  وال�����س��ب��اب��ي��ة  املجتمعية  وال��ت��وع��ي��ة 

وتداعياته، من خالل التعاون مع االأمن العام 

ومركز ال�سلم املجتمعي وغريها.

واالنتخابات،  ال�سيا�سية  العملية  �سياق  ويف 

اأو�سح بريزات، ان ال��وزارة �سّكلت بالتعاون مع 

وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية، والعديد 

من املوؤ�س�سات ومنها الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب، 

ال�سباب على  جمموعة عمل �سبابية لت�سجيع 

ويف  ت�سويتا،  االنتخابية  العملية  يف  امل�ساركة 

حم����اورة امل��ر���س��ح��ني وامل��ر���س��ح��ات لرباجمهم 

االنتخابية خا�سة املتعلقة مبحور ال�سباب.

ان  خ�سر،  اأ���س��م��ى  املحامية  بينت  ب��دوره��ا 

اآم��ن، القرار  اإن�ساين  “مل�ستقبل  عنوان املوؤمتر 

امل�سوؤولية  يتحمل  اجلميع  ان  يعني  قرارنا”، 

مب���واج���ه���ة امل���خ���اط���ر، �����س����واًء ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

ال�سخ�سي، اأو الغذائي، اأو االإن�ساين، اأو اأي منط 

ي�سّكل  التي  واحتياجاتها  احل��ي��اة  اأمن���اط  م��ن 

غيابها نوعا من االإخالل باالأمن االإن�ساين.

اأن هذا اجليل  واأ�سافت خ�سر:”نحن نثق 

ق���ادر ع��ل��ى ال��ت��ق��دم اإىل االأم�����ام وم��واج��ه��ة كل 

اأن  ف��ي��ج��ب  قرارنا”،  و”القرار  امل��ح��ب��ط��ات، 

نتم�سك بحقوقنا ودورن��ا يف حماية منجزاتنا 

وطموحاتنا،  اأح��الم��ن��ا  حتقيق  نحو  وال��ت��ق��ّدم 

واالبتكار  االأب���داع  يف  وطاقاتنا  جهدنا  ون�سع 

واالإنتاج، وااللتفات حول وطننا وم�ساحله”.

وت�����س��م��ن��ت اجل��ل�����س��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة ك��ل��م��ات 

بني ن�سر من  م��رح  املحامية  قدمتها كل من 

عجلون، ودعاء االأخر�ض خريجة تقنيات حيوية 

اآالء  امل��ع��م��اري��ة  واملهند�سة   ، ووراث����ة  وج��ي��ن��ات 

الزواهرة، مي�ّسرات املجموعات الفائزة باملراكز 

الثالثة االأوىل يف موؤمتر ال�سباب 14 الذي اأقيم 

العام 2019، حيث تناولّن جتاربهّن وخرباتهّن 

يف  مب�ساركاتهّن  اكت�سبنها  ال��ت��ي  وم��ع��ارف��ه��ّن 

اأعمال املوؤمترات ال�سابقة.

كما ت�سّمن امل��وؤمت��ر، ال��ذي ي�سارك به 120 

-18( م��ن  العمرية  الفئة  �سمن  و�سابة  �سابا 

اململكة،  29( عاًما ميثلون خمتلف حمافظات 

ومن غري االأردنيني املقيمني على اأر�سها من 

دول عربية �سقيقة )العراق، فل�سطني، اليمن، 

“القرار  ال��وث��ائ��ق��ي  للفيلم  ع��ر���س��ا  ���س��وري��ا(، 

ال��ت��ح��دي��ات  واق����ع  يف  ب��ح��ث  ال����ذي  قرارنا”، 

النا�ض  تواجه  التي  وال�سادمة  امل�سبوقة  غري 

االإن�سانية مبا  واأمنهم وحقوقهم  يف �سحتهم 

فيها احلروب والنزاعات امل�سلحة وال�سراعات 

امل�ساواة، وغريها  وع��دم  املناخ  وتغري  الدموية 

من الق�سايا.

وي���ه���دف امل���وؤمت���ر، ال����ذي ���س��رتك��ز اأع��م��ال��ه 

االإن�����س��اين  ب��االأم��ن  ال��ع��الق��ة  ذات  ق�سايا  على 

التوعية  اإىل  للن�ساء،  االقت�سادية  واحل��ق��وق 

ب��ه��ذه ال��ق�����س��اي��ا، واأث���ره���ا ع��ل��ى امل�������س���اواة بني 

االأم���ن  وحتقيق  ال��ن�����س��اء،  ومت��ك��ني  اجلن�سني، 

االإن�����س��اين، وت�سجيع االإب����داع واالب��ت��ك��ار لدى 

ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات خل��دم��ة ق�����س��اي��ا الن�ساء 

باأبعاده املختلفة من خالل  االإن�ساين  واالأم��ن 

موؤثرة  مبتكرة  وم��ب��ادرات  م�ساريع  تقدميهم 

وقابلة للتنفيذ خلدمة جمتمعاتهم.

بالتعاون  ت�سامن  تعقده  املوؤمتر  ان  يذكر 

مع ال�سندوق االإفريقي لتنمية املراأة، ومنظمة 

اجل  م��ن  للتعّلم  ال��ع��امل��ي  الن�سائي  الت�سامن 

احلقوق والتنمية وال�سالم، و�سبكة اأمبلي فاي 

جيينج.

االنباط-عمان

 ا����س���ت���ق���ب���ل رئ���ي�������ض ه���ي���ئ���ة االأرك��������ان 

اأحمد  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء  امل�سرتكة 

احلنيطي، ام�ض اجلمعة، وزيرة الدفاع 

ال��ف��رن�����س��ي��ة ف��ل��ورن�����ض ب�����اريل وال���وف���د 

املرافق لها.

وب����ح����ث ال�����ل�����واء ال����رك����ن احل��ن��ي��ط��ي 

والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اأوج�����ه  ب�����اريل،  م���ع 

الع�سكري امل�سرتك و�سبل تعزيز عالقات 

ال��ث��ن��ائ��ي مب��ا ي��خ��دم م�سلحة  ال��ت��ع��اون 

القوات امل�سلحة يف البلدين ال�سديقني.

�سباط  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  اللقاء  ح�سر 

القوات امل�سلحة االأردنية.

 االنباط-عمان

 قال وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

ال��ط��ل��ب��ة يف  دوام  ان  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ت��ي�����س��ري 

املدار�ض اخلا�سة �سيكون كاملعتاد اعتبارا 

لتحقيقها  امل��ق��ب��ل،  ال���ث���الث���اء  ي����وم  م���ن 

حيث  م��ن  االجتماعي  التباعد  ���س��روط 

ل��ل��ط��ال��ب بحكم  امل��خ�����س�����س��ة  امل�����س��اح��ة 

الرتخي�ض املمنوح لها.

واأ�سار الدكتور النعيمي يف ت�سريحات 

ايقاف  ال��وزارة  ق��رار  ام�ض اجلمعة، اىل 

املدار�ض  جميع  يف  واالأن�سطة  العمليات 

وف����ق ال����ربوت����وك����ول ال�����س��ح��ي، م���وؤك���دا 

�ستتابع من  ال����وزارة  اأن  االط���ار  ه��ذا  يف 

خالل فرق الرقابة مدى اإلتزام املدار�ض 

بذلك.

 القوات المسلحة تنفذ خطة الحظر الشامل في عمان والزرقاء

 الصحة: الحظر الشامل يساعد على فحص جميع المخالطين

 وزارة الشباب تؤكد اهتمامها بالمبادرات التي تعّزز الريادة بعيدًا عن االتكالية

 رئيس هيئة األركان المشتركة 
يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية

 وزير التربية : الدوام بالمدارس الخاصة 
سيكون كالمعتاد اعتبارا من الثالثاء
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 التربية تتيح للطلبة خدمة االستعالم عن طبيعة وشكل الدوام في مدارسهم

 األشغال تفتح طريق العدسية جزئيا وبشكل مؤقت

 ضبط 957 شخصًا و 244 مركبة بمخالفات للحظر الشامل والجزئي

 محافظ مادبا ولجنة األوبئة تقرران إغالق 
سوق المواشي وسوق الطيور في مادبا

 الزرقاء: إغالق 16 منشأة لمخالفة أمر الدفاع 11

 زراعة الكورة تدعو للري التكميلي 
ألشجار الزيتون خالل موجة الحر

االنباط- �صالح ابوالغنم 

قرر حمافظ مادبا علي �ملا�ضي �إغالق 

�ضوق �ملو��ضي و�ضوق �لطيور يف �ملحافظة 

�أخذ ر�أي جلنة �لأوبئة بالتعاون مع  بعد 

ملرتادي  وحماية  بللالغللالق  مللادبللا  بلدية 

�ل�ضوق ومنع �لكت�ضا�ض فيهما.

وقال �ملا�ضي �أن جلنة �لأوبئة لحظت 

بللوؤر لتجمع �ملو�طنن و�ملللز�رعللن  وجللود 

و�أ�ضحاب �ملو��ضي وبائعي �لطيور و�أعطت 

قر�ر� بالغالق �إىل �إ�ضعار �آخر.

من جانبه قال مدير �ل�ضحة �لدكتور 

حمللمللد �للل�للضللو�بللكللة �أن �لللو�للضللع �لللوبللائللي 

�ملزيد  �إىل  وبللحللاجللة  ممللتللاز  �ملحافظة  يف 

�لالزمة  �ل�ضحية  �لحتياطات  �أخللذ  من 

�إغللللالق �للضللوق �جلمعة و�ضوق  مللن خللالل 

�ملو��ضي و�ضوق �لطيور وغريها من �لبوؤر 

�إعللد�د كبرية من �لأ�ضخا�ض  �لتي جتمع 

و�ملحافظة على �ضحة �ملو�طنن و�لبقاء 

على �ملحافظة نظيفة.

يون�ض  �لللدكللتللور  �لأوبللئللة  ق�ضم  رئي�ض 

�لهامة  �لللقللر�ر�ت  �إن �تخاذ  قللال  �لتالوي 

بالغالق للبوؤر �لتي من �ملمكن �أن تنقل 

�ي عدوى ل �ضمح �هلل قررنا �إغالق بع�ض 

�ملو�قع يف حمافظة مادبا للمحافظة على 

�ملو�طنن بكافة �لطرق �ل�ضحية.

على  عملت  جانبها  مللن  مللادبللا  بلدية 

�ملو�طنن  و�ضول  ومنع  �لإغلللالق  �إجلللر�ء 

و�ملللز�رعللن و�أ�للضللحللاب �ملللو��للضللي بالتعاون 

مللع مديرية �ضرطة مللادبللا و�إغلللالق تلك 

�مللللو�قلللع ومللللن ثلللم تللقلليللمللهللا �للضللمللن خطة 

و�ضعت م�ضبقا لتعقيم �ملوقع �لتي يرتادها 

و�نت�ضار  �لكت�ضا�ض  ومتللنللع  �ملللو�طللنللن 

�لعدوى ل �ضمح.

االنباط - الزرقاء

 �أغلقت كو�در مديرية �ضناعة وجتارة 

ومتلللويلللن �لللللزرقللللاء بللالللتللعللاون ملللع جلللان 

 ، 16من�ضاأة  �لعامة يف �ملحافظة  �ل�ضالمة 

�ل�ضالمة  بللاإجللر�ء�ت  �للتز�م  ب�ضبب عدم 

�لعامة �ل�ضادرة مبوجب �أمر �لدفاع رقم 

. 11

وبن مدير �ملديرية عماد �لبزور ، �ن 

تلك �لإغالقات جاءت �أثناء جولت كو�در 

خللالل  و�لتفتي�ضية  �لللرقللابلليللة  �ملللديللريللة 

�لأ�للضللبللوع �ملللا�للضللي، ملل�للضللري�ً �إىل �ن كللو�در 

مل  �ضخ�ضاً   35 مبخالفة  قامت  �ملديرية 

�ل�ضادرة  �ل�ضحية  بالتعليمات  يتقيدو� 

مبللوجللب �أملللر �لللدفللاع رقللم 11 و�خلا�ضة 

دخول  لللدى  و�لقفاز�ت  �لكمامة  بللارتللد�ء 

�ملن�ضاآت �لتجارية .

ودعللللللللا �للللللبلللللزور �أ�للللضللللحللللاب �مللللنللل�لللضلللاآت 

و�ملو�طنن و�ملقيمن �إىل �ضرورة �لتقيد 

بالتباعد  �خلا�ضة  �ل�ضحية  بالتعليمات 

بينهم �أثناء �لت�ضوق و�حلر�ض على �رتد�ء 

�ن كل  و�لللقللفللاز�ت، م�ضري� �ىل  �لكمامات 

�ضيتعر�ض  �لتعليمات  هللذه  يخالف  مللن 

للم�ضاءلة �لقانونية

االنباط-عمان

دعلللت مللديللريللة زر�علللللة لللللو�ء �لللكللورة 

عملية  �إجلللللر�ء  �لللضلللرورة  �ىل  �مللللز�رعلللن 

�لللللللري �لللتللكللملليلللللي ل�لللضلللجلللار �للللزيلللتلللون 

بللالللتللز�مللن ملللع ملللوجلللة �حلللللر �حلللاللليللة 

ح�ضا�ضة  مرحلة  �لللفللرة  هللذه  لإعللتللبللار 

لتجمع زيت �لزيتون يف �لثمرة .

وقلللاللللت ملللديلللرة �للللزر�علللة �ملللهللنللد�للضللة 

�أزهللللللار �للل�للضللرحللان، �ملل�للض �جلللمللعللة، �ن 

مملللار�لللضلللة �لللللللري �لللتللكللملليلللللي لأ�لللضلللجلللار 

ي�ضمن  �لللبللعللللليللة  �ملللنللاطللق  يف  �لللزيللتللون 

زيادة �لنمو �خل�ضري لالأ�ضجار، ون�ضبة 

وزيللادة  ت�ضاقطها  وتقليل  �لللثللمللار  عقد 

�ىل  ون�ضارتها،  وزنها وحت�ضن جودتها 

جللانللب حتللقلليللق زيللللادة ملللللمللو�للضللة بكمية 

�لزيت �ملنتج .

�للللو�جلللب  �ملللليلللاه  وبللليلللنلللت �ن كلللمللليلللات 

�لللتللي يف�ضل  �للللزيلللتلللون  ريللهللا ل�للضللجللار 

�ن تللكللون يف فلللرة �مللل�للضللاء، تللتللفللاوت من 

حجم  ح�ضب  للليللر   200 �ىل  للليللر   100

�ل�ضجرة وطبيعة �لربة وطريقة �لري 

�مل�ضتخدمة.

ي�ضار �ىل �ن م�ضاحة ��ضجار �لزيتون 

�ألللف دومن   28 لللو�ء �لكورة تزيد عن  يف 

مللللن �للضللمللنللهللا مللل�لللضلللاحلللات مللللن ��للضللجللار 

�لزيتون �لرومي �ملعمرة .

االنباط-عمان

 �أجلللللازت د�ئللللرة �لإفلللتلللاء �لللعللام �إفلللللر�د �ضوم 

عللا�للضللور�ء وهللو �للليللوم �لعا�ضر مللن �ضهر حمرم 

و�إن �ضادف يوم �ل�ضبت، وهو �ليوم �لذي جّنى 

�هلل فيه �ضيدنا مو�ضى عليه �ل�ضالم وقومه من 

�ضكر�ً  �ضيدنا مو�ضى  ف�ضامه  وجللنللوده،  فرعون 

هلل تعاىل، و�ضامه �ضيدنا حممد �ضلى �هلل عليه 

و�ضلم و�أمر ب�ضيامه .

وقال �أمن عام د�ئرة �لإفتاء �لدكتور �أحمد 

للم�ضلم  �لأكللمللل  �إن  �جلللمللعللة،  �ملل�للض  �حل�ضنات 

لينال عظيم �لأجللر و�لثو�ب من �هلل تعاىل �أن 

و�لعا�ضر  �لتا�ضع  وهللي  �لللثللالثللة،  �لأيلللام  ي�ضوم 

و�حللللادي ع�ضر مللن حمللرم، فللاإن مل يتي�ضر له 

ذلللك �ضام مع يللوم عا�ضور�ء �ليوم �لللذي قبله، 

�أو �لذي بعده، فاإن �قت�ضر على عا�ضور�ء فقط، 

جاز ذلك.

ي�ضقط  ل  �أنلله  �حل�ضنات،  �لدكتور  و�أ�للضللاف 

يوم  �ضادف  �إذ�  عا�ضور�ء  يللوم  �ضيام  ��ضتحباب 

�ضبت؛ لأنه �ضوم له �ضبب، و�إمنا ُيكره �إفر�د يوم 

�ل�ضبت ب�ضيام �إذ� كان نفاًل مطلًقا، ول ُيكره �إذ� 

كان يوم عا�ضور�ء، �أو ق�ضاًء، �أو تكفرًي� عن مين، 

�أو نذًر�، �أو يوم عرفة، �أو يو�فق عادة له باأن كان 

ي�ضوم يوًما ويفطر يوًما، �أو غري ذلك من �لأيام 

�لتي ُي�ضتحبُّ �ل�ضيام فيها.

وُمو� َيْوَم  وحول من ي�ضتدل بحديث )لَ َت�ضُ

َيِجْد  مَلْ  َو�إِْن  َعلَْيُكْم،  �َض  �ْفُرِ ِفيَما  �إِلَّ  ْبِت  �ل�ضَّ

ْغُه(  اَء ِعَنَبٍة �أَْو ُعوَد �َضَجَرٍة َفْلَيْم�ضُ �أََحُدُكْم �إِلَّ حِلَ

بن، �أنه �ختلف �ملحدثون بهذ� �حلديث �ختالفا 

�آخللللرون،  للحلله  فه كللثللريون، و�للضللحَّ كللبللرًي�، ف�ضعَّ

وعلى فر�ض �ضحته فهو حديث من�ضوخ.

نبينا  �ضنة  يللوم عا�ضور�ء  �أن �ضيام  و�أو�للضللح، 

حممد �ضلى �هلل عليه و�ضلم لهذه �لأمللة وقد 

رّغب فيه، فعن �بن عّبا�ض ر�ضي �هلل عنهما قال: 

ى   َعلَْيِه َو�َضلََّم َيَتَحرَّ
ُ
لَّى �هلل َر�أَْيُت �لنَِّبيَّ �ضَ “ َما 

ِه �إِلَّ َهَذ� �لَيْوَم، َيْوَم  لَُه َعلَى َغرْيِ َياَم َيْوٍم َف�ضَّ �ضِ

اَن”. ْهَر، َيْعِني �َضْهَر َرَم�ضَ َعا�ُضوَر�َء، َوَهَذ� �ل�ضَّ

�لنبي  �أن  �إىل  �أ�للضللار  عللا�للضللور�ء،  وعللن ف�ضل 

عللا�للضللور�ء  )�للضللوم  قلللال:  و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى 

يكفر �ل�ضنة �ملا�ضية، و�ضوم عرفة يكفر �ل�ضنتن 

�ملا�ضية و�مل�ضتقبلة(.

وحلللول مللو�فللقللة �للليللهللود يف �ضيام عللا�للضللور�ء 

ر�ضي  عبا�ض  �بللن  بحديث  �حل�ضنات  ��ضت�ضهد 

 َعلَْيِه 
ُ
لَّى �هلل �هلل عنهما �أنه قال: “َقِدَم �لنَِّبيُّ �ضَ

وُم َيْوَم َعا�ُضوَر�َء،  َو�َضلََّم �ملَِديَنَة َفَر�أَى �لَيُهوَد َت�ضُ

للاِلللٌح  َفلللَقلللاَل: )َملللا َهلللللَذ�؟(، َقلللاُللللو�: َهللللَذ� َيللللْوٌم �للضَ

ِهللْم،   َبِني �إِ�ْضَر�ِئيَل ِمللْن َعللُدوِّ
ُ َّ
للى �هلل َهللَذ� َيللْوٌم جَنَّ

و�َضى ِمْنُكْم(،  َف�َضاَمُه ُمو�َضى، َقاَل: )َفاأََنا �أََحقُّ مِبُ

َياِمِه”. َمَر ِب�ضِ َف�َضاَمُه، َو�أَ

ولللفللت �إىل �أن هلللذ� �حلللديللث يلللدل علللللى �أن 

و�مل�ضلمن  و�للضلللللم  عليه  �هلل  �ضلى  �هلل  ر�للضللول 

عليه  مو�ضى  ب�ضيدنا  و�أحقهم  �لنا�ض  �أوىل  هم 

�ل�ضالم وب�ضائر �لأنبياء و�ملر�ضلن؛ لأنهم �آمنو� 

بجميع �لر�ضل و�لأنبياء، ول يفرقون بن �أحد 

ويعظمونهم ويحرمونهم،  ويحبونهم  منهم، 

ويللنلل�للضللرون ديللنللهللم �للللذي هللو �لإ�لللضلللالم هلل رب 

�لعاملن.

 اإلفتاء: يجوز صيام عاشوراء منفردا إذا وافق يوم السبت

�لبع�ض مع �لأ�ضف ل يفّرق بن ما هو عام �أو َم�ضاع لكل �لنا�ض من جهة وبن �خلا�ض 

و�أهله، وهنا تدخل خمافة �هلل تعاىل وحتكيم  �أ�ضحابه  �ضوى  �لنا�ض  و�ملحظور على كل 

�ل�ضمري وخ�ضو�ضا �ل�ضمري �لغائب عند �لبع�ض يف هذ� �لزمان �لذي بان ُينعت بزمن 

جائحة كورونا حيث تغرّي �لقيم و�ملبادىء و�لأخالقيات:

وتعظيم  �ل�ضموم  نفث  لغايات  باخلا�ض  �لللعللام  خلط  مبللحللاولت  �لبع�ض  يللنللري   .1

جمتمع �لكر�هية وخ�ضو�ضا �إذ� ما وقع ذلك على �ل�ضخ�ضيات �لعامة.

2. �لإطالع على خ�ضو�ضيات �لنا�ض وتف�ضريها وفق �أهو�ئنا جرمية و�إغتيال �ضخ�ضية 

و�إتهام جز�ف، وخ�ضو�ضاً يف حال حماولة �لإ�ضاءة و�لت�ضوي�ض.

3. ظلم �لنا�ض ل بد من �أن يظهر على ممار�ضيه يف �أنف�ضهم وذرياتهم، و�أن ينام �لإن�ضان 

عبد�ً مظلوماً خري�ً من �أن ينام عبد�ً ظاملاً. 

غري  بيئة  ويخلق  �لكر�هية  جمتمع  يعزز  ق�ضد  عللن  و�خلللا�للض  �لللعللام  بللن  �خللط   .٤

�ل�ضو�ء، وهذ� يف�ّضر  �لبتة، وحتى عن دون ق�ضد ي�ضيء لأ�ضحابه وللوطن على  �ضحية 

بع�ض �لأمر��ض �ملجتمعية �حلديثة كاحل�ضد  و�ل�ضغينة و�حلقد و�لأنانية.

5.�لدخول يف خ�ضو�ضيات �لنا�ض مر�ض يعزز لغة �لإنتقام و�لد�ع�ضية وفرق �لظالل 

و�لإتهام �جلز�ف، فالنا�ض �لتي تعمل لي�ض لديها �لوقت  و�لتي ل تعمل  رمبا تبحث عن 

مادة �إعالمية حتى و�إن كانت هر�ء.

ويجّرم  ويحّرم  لأ�ضحابها  �خل�ضو�ضية    �أن  بيد  �جلميع،  عليه  يطلع  حللق   �لعام   .6

تاأويلها و�إ�ضتغاللها من قبل �ملوتورين يف �ملجتمع.

٧. ن�ضر خ�ضو�ضيات �لنا�ض بق�ضد �لإ�ضاءة لالإنتقام من �ضيء غري ُمثبت عليهم �ضوى 

�أنهم �ضخ�ضيات عامة، �أجزم باأنه حر�م وعيب ول ميت ملوروثنا �حل�ضاري ول �لقيمي ول 

�لأخالقي، �أما �إذ� ثبت ف�ضادهم ف�ضيوفنا جميعاً ُم�ضرعة عليهم. 

�إمياننا لنكّف عن �لعمل  �أنف�ضنا وذرياتنا وتعزيز  درجة  �أن نخاف �هلل يف  8. مطلوب 

ب�ضرية �لآخرين لنتفّرغ لعملنا �خلا�ض حيث �لإنتاجية و�جلودة و�لعطاء.

ب�ضر�حة:  على �جلميع �لتفريق بن �لعام و�خلا�ض يف زمن كورونا وغريها؛ ويجب 

فاعليها  تك�ضب  لالآخرين  �لإ�للضللاءة  حمللاولت  و�أن  �أ�ضحابها  تقتل  �لف�ضولية  بللاأن  �لعلم 

وذم  وقللدح  �إ�للضللاعللات  �لللوطللن  هللذ�  وكفى  �لنا�ض،  بللن  �لعالقة  قد�ضية  وتدّن�ض  �ل�ضيئات 

وجتريح و�إغتيال �ضخ�ضيات وفتنة، ولين�ضرف �جلميع للعمل و�لعطاء للوطن. 

�ضباح �لنا�ض �ملحرمن

د.محمد طالب عبيادت

خصوصيات وعموميات 
زمن كورونا  65 إصابة محلية بـ»كورونا« و عزل 13 بناية بالعاصمة

800 الف فحص منذ بداية الجائحة

االنباط عمان

 قللللال حملللافلللظ �لللعللا�للضللمللة �لللدكللتللور 

�جلمعة  �م�ض  جللرى  �نلله  �ل�ضهاب،  �ضعد 

13 بناية منها بنايتان يف �لوحد�ت  عزل 

بعد  وذلللك  �لعابد  �ضاحلية  يف  وبنايتان 

�إ�ضابات كورونا فيها. �كت�ضاف 

تللقللع  �للللبلللنلللايلللات  �لللل�لللضلللهلللاب، �ن  وقلللللال 

�لردن/  و�للضللارع  �ل�ضباق  نللادي  مبناطق 

�لزهور  وجبل  و�ضويلح  �لنزهة  �إ�ضار�ت 

و�للللهلللا�لللضلللملللي �لللل�لللضلللملللايل وجلللبلللل �مللللريلللخ 

و�أكد  نللز�ل.  و�لبي�ضا وحي  بللدر�ن  و�ضفا 

�لبنايات  مللع  �لتعامل  مت  �نلله  �للل�للضللهللاب، 

وتللعللقلليللمللهللا ملللنللع �نللتلل�للضللار �للللعلللدوى وفللقللا 

�ملعتمد. �ل�ضحي  للروتوكول 

وبن حمافظ �لعا�ضمة، �نه مت �تخاذ 

وتاأمن  �لالزمة  �لإجر�ء�ت �لحر�زية 

دوريللللة �للضللرطللة للل�للضللمللان علللدم دخللللول �و 

وحتى  �لللبللنللايللات  �ىل  �ضخ�ض  �ي  خلللروج 

�أخذ  من  �لوبائي  �لتق�ضي  فللرق  تتمكن 

�لعينات .

ت�ضجيل  �ل�ضحة  �أعلنت وز�رة  بدورها 

يف  �مل�ضتجّد  كورونا  بفريو�ض  �إ�ضابة   ٧1

حملية،   65 منها  �جلمعة،  �م�ض  �ململكة 

�إىل  لالإ�ضابات  �لإجمايل  �لعدد  لريتفع 

.1869

وتلللوزعلللت �لإ�لللضلللابلللات �جللللديلللدة وفللق 

�ملللوجللز �لإعلللالملللي �للل�للضللادر عللن رئللا�للضللة 

�لللنللحللو  علللللى  �للل�للضللحللة  ووز�رة  �للللللللوزر�ء 

65 حللالللة حملللللّيللة جللللاءت كما  �لآتللللللي:- 

�لعا�ضمة  حمللافللظللة  يف  حللالللة   56 يلللللي: 

52 حالة منها خمالطة مل�ضابن  عّمان) 

�ل�ضتق�ضاء(،  حتت  حللالت  و٤  �ضابقن، 

و٧ حالت يف حمافظة �لزرقاء خمالطة 

مل�ضابن �ضابقن كان قد  �أكدها حمافظ 

�لزرقاء حجازي ع�ضاف .

مللن  �أربلللللعلللللة  �ن   ، عللل�لللضلللاف  و�أو�لللللضلللللح 

�مللل�للضللابللن مللن عللائلللللة و�حللللدة وهلللم �لأم 

وثلللالثلللة ملللن �أبللنللائللهللا كلللانلللو� خمللالللطللن 

لللللالأب �لللللذي كللللان ملل�للضللابللاً بللالللفللريو�للض 

تعود  �لتطوير �حل�ضري، فيما  مبنطقة 

�أحد �مل�ضابن  �لإ�ضابة �خلام�ضة لو�لدة 

طللارق  جبل  ومبنطقة  حطن  خميم  يف 

مبنطقة  �للللثلللاين  و�لللل�لللضلللاب  �لللللزرقللللاء  يف 

خميم حطن و

كانت  �مل�ضابن  منازل  �ن  �إىل  و�أ�للضللار 

نتائج  �ظهرت  حيث  �ل�ضابق،  يف  معزولة 

فللحللو�للض �لللعلليللنللات �لللتللي مت �أخلللذهلللا من 

فللللرق �لللتللقلل�للضللي �للللوبلللائلللي خللللالل �لأيللللام 

�ملا�ضية ت�ضجيل هذه �لإ�ضابات .

�لللبلللللقللاء،  وحلللاللللتلللن يف حملللافلللظلللة   ،

كان  �ضابقوحالة  مل�ضاب  خمالطة  منها 

نايف  �لبلقاء  حمللافللظ  عنها  �علللللن  قللد  

�لهد�يات.

و��للضللاف �لللهللد�يللات �ن �لإ�للضللابللة �لتي 

 6 �لللعللمللر  مللن  تبلغ  لطفلة  هللي  �ضجلت، 

�ل�ضتينية  �ل�ضيدة  حفيدة  وهللي  �ضنو�ت 

�لتي �أعلن عن �إ�ضابتها �أم�ض.

�ضمن  ظللهللرت  نتيجتها  �أن  و�أ�للضللاف، 

�أخللللذت ملخالطي  �لللتللي  �لللعلليللنللات  نللتللائللج 

�إىل  �للل�للضللتلليللنلليللة، ومت حتللويلللللهللا  �للل�للضلليللدة 

م�ضت�ضفى �لأمري حمزة.

و�أ�لللضلللار �ىل �أنللهللا كللانللت �للضللمللن �ملللنللزل 

�لبا�ضا، و�ن فرق  �لذي مت عزله يف عن 

�ل�للضللتللقلل�للضللاء �للللوبلللائلللي �للضللحللبللت علليللنللات 

تقوم  ز�لللت  ول  و�ملللجللاوريللن،  �ملخالطن 

بعملها..

6 حلللللللالت خللللارجللللّيللللة،  �لللضلللجلللللللت  كلللملللا 

لللقللادمللن مللن �خللللارج مّمللن يقيمون يف 

من  و3  �ل�ضعودّية،  من  �حلجر)2  فنادق 

فل�ضطن، و1 من �لكويت(.

حللالت   3 ت�ضجيل  �إىل  �ملللوجللز  و�أ�للضللار 

�لللضلللفلللاء يف ملل�للضللتلل�للضللفللى �لأملللللللري حلللملللزة، 

�إ�ضافة �إىل �إجر�ء 92٧٤ فح�ضاً خمرّياً، 

�لتي  �لفحو�ضات  عللدد  �إجمايل  لي�ضبح 

�أجلللريلللت مللنللذ بللللدء �للللوبلللاء وحللتللى �لآن 

)800٤٤6( فح�ضاً.

�لللتللجللّول  �للضللاعللات حللظللر  �أن  �إىل  ونلللوه 

عّمان  �لعا�ضمة  حمافظتّي  يف  �ل�ضامل 

و�لزرقاء تنتهي يف متام �ل�ضاعة �حلادية 

�ضاعات  بعدها  لتبد�أ  �لليلة،  هذه  ع�ضرة 

حلللظلللر �للللتلللجلللّول �لعلللتللليلللادّيلللة �ملللطللّبللقللة 

يف جللملليللع حمللافللظللات �ملللملللللكللة كللاملللعللتللاد، 

وتلل�للضللتللمللّر حللتللى �للل�للضللاعللة �للل�للضللاد�للضللة من 

�ضباح يوم �ل�ضبت.

ودعت �لوز�رة �جلميع يف �ضوء �رتفاع 

عدد �لإ�ضابات �ملحلّية �إىل �للتز�م باأمر 

و�ّتباع  2020م،  ل�ضنة   )11( رقللم  �لللّدفللاع 

مللعللايللري �للل�للضللالمللة و�للللوقلللايلللة، و�رتللللد�ء 

�لكّمامات، وعدم �إقامة �لتجّمعات لأكرث 

من )20( �ضخ�ضاً، و��ضتخد�م تطبيقي » 

�أمان« و«�ضحتك«.

االنباط-عمان

و�لللتللعللللليللم  �لللربلليللة  وز�رة  تللطلللللق   

يتيح  �لكرونيا  ر�بطا  �ملقبل،  �لثنن 

للطلبة و�ولياء �لمور �لإ�ضتعالم عن 

طبيعة و�ضكل �لدو�م يف مدر��ضهم.

وقللللالللللت �للللللللللوز�رة عللللر �للضللفللحللتللهللا 

�لللر�للضللملليللة �مللل�لللض �جللللملللعلللة، �ن هللذه 

�خللللدملللة �للضللتللو�للضللح للللللطلللللبللة و�ولللليلللاء 

�ملد�ر�ض  دو�م  �مورهم طبيعة ومنوذج 

�و وفق نظام  دو�مللا كامال،  كان  �ضو�ء 

�لتعليم بالتناوب، �و نظام �ملجموعات 

�ملُنف�ضلة، �و �لتَّعليُم عن بعد.

وتلللللاأتلللللي هللللللذه �خللللللدملللللة يف �طلللللار 

��للللضللللتللللعللللد�د�ت �لللللللللللوز�رة للللبلللدء �للللعلللام 

�لللدر��للضللي �جلللديللد يف مللوعللده �ملللقللرر 

�ضهر  مللن  �لول  �ملقبل  �لللثللالثللاء  يللوم 

�يلول.

وكللللللان وزيللللللر �للللربللليلللة و�لللتللعللللليللم 

يف  �و�للضللح  �لنعيمي،  تي�ضري  �لللدكللتللور 

وقلللت �للضللابللق �للضللكللل �للللعلللودة للللللمللد�ر�للض 

�للللتلللي �لللضلللتلللكلللون وفلللللق جملللملللوعلللة مللن 

�لعتبار�ت و�ل�ضر�طات حفاظا على 

و�ملعلمن. �لطلبِة  �ضحِة 

االنباط-عمان

و�لإ�ضكان  �لعامة  �ل�ضغال  وز�رة  تفتح 

يللللوم غلللد طللريللق �لللعللد�للضلليللة-�لللبللحللر �مللليللت 

باإجتاه  �لأغللو�ر  منطقة  من  �لقادم  لل�ضري 

�لعا�ضمة عمان، ب�ضكل موؤقت.

وقلللللال �للللنلللاطلللق �لعللللالمللللي يف �لللللللوز�رة 

عللمللر �مللللحلللارملللة �نلللله �للضلليللتللم فللتللح �لإجتلللللاه 

�لثاين نهاية �لأ�ضبوع، مع بقاء �ل�ضري من 

�لتحويلة  عللر  �لأغلللو�ر  بللاجتللاه  �لعا�ضمة 

�حلالية.

و��للللضللللاف �مللللحلللارملللة �ملل�للضللاجلللمللعللة، �ن 

�للللللللللوز�رة جلللهلللزت �ملللللوقللللع بلللكلللافلللة عللنللا�للضللر 

بالتن�ضيق  قللامللت  كللمللا  �لللعللامللة،  �للل�للضللالمللة 

ب�ضكل  بللاملللوقللع  للللللتللو�جللد  �للل�للضللري  �إد�رة  مللع 

م�ضتمر خالل �لفرة �ملقبلة.

ب�ضكل  �ضيتم  �لإجتللاهللن  فللتللح  �أن  وبللن 

�إ�ضتكمال  بللعللدهللا  ليتم  �للضللهللر،  مللللدة  مللوؤقللت 

�لعمل وتنفيذ فر�ضيات �خللطة �ل�ضفلتية 

وفتح �لطريق ب�ضكل نهائي.

�نللزلقللا كبري�  قللد �ضهد  �لللطللريللق  وكلللان 

�أو�خر �ضهر ني�ضان �ملا�ضي بطول ٤00 مر، 

�ل�ضري  �لطريق وحتويل  �إغالق  ��ضتلزم  ما 

من و�إىل منطقة �لأغو�ر عر قرية تركي.

و�لللضلللهلللد ملللوقلللع �لنلللللللزلق علللملللل �للضللخللم 

تلل�للضللمللن �إنللل�لللضلللاء قلللنلللو�ت لللتلل�للضللريللف ملليللاه 

�لأمطار ومياه �لينابيع �ملنت�ضرة باملنطقة، 

�إىل  و�ضلت  �عللمللاق  على  حفريات  و�إجلللر�ء 

35 مر� وردمها بقو�طع �ضخرية �ضخمة 

تكر�ر  عللدم  و�ضمان  �لطريق  بنية  لتعزيز 

م�ضتقبال. �لنزلق 

وتللهلليللب �للللللللوز�رة بلللامللللو�طلللنلللن، �للضللالللكللي 

�إر�ضاد�ت وتنبيهات �ل�ضالمة  �لطريق �تباع 

�لللعللامللة و�لإللللتلللز�م بللالللتللحللذيللر�ت �للل�للضللادرة 

وتللفللهللم حللللال �للللطلللريلللق خللللالل �لأ�للضللابلليللع 

�ملقبلة.

االنباط- عمان

 �ضكر مللديللر �لأملللن �لللعللام �للللللو�ء �لركن 

ح�ضن �حلو�متة، �ملو�طنن للتز�مهم باأمر 

�لعام  �لأمللن  مبديرية  ولثقتهم   ،11 �لدفاع 

من خالل تفاعلهم مع �لرقم 0٧90196196 

�لذي مت تخ�ضي�ضه لالإبالغ عن �أي جتاوز�ت 

تهدد �ضالمة �ملجتمع و�ضحة �أفللر�ده، �لأمر 

�للللللذي قللللاد �إىل مللنللع و�للضللبللط �لللكللثللري من 

�ملخالفات.

�ملا�ضية  �لليلة  مللنللذ  �ملللو�طللنللون  و�أظللهللر 

كبريين،  و�لللتللز�مللاً  تللعللاونللا  �ل�ضاعة  ولللغللايللة 

خلللا�لللضلللة يف حمللافللظللتللي �لللعللا�للضللمللة عللمللان 

للتجو�ل،  حظر  �ضملهما  �للللللتللان  و�للللزرقلللاء 

و�إجلللر�ء�ت حازمة  �أمني كبري  �نت�ضار  و�ضط 

نفذتها مديرية �لأمن �لعام منذ �ضريان وقت 

كو�در  و��ضلت  فيما  �ملحافظتن،  يف  �حلظر 

�ملو�طنن  �حتياجات  تلبية  �مللللدين  �لللدفللاع 

من  مدعومة  �لإن�ضانية  �مل�ضاعدة  لتقدمي 

باقي وحد�ت وت�ضكيالت �لأمن �لعام.

وبينت مللديللريللة �لأملللن �لللعللام �نلله وردهللا 

عر �لرقم �ملخ�ض�ض على تطبيق �لو�ت�ضاب، 

�لللكللثللري مللن �لللر�للضللائللل �ملللرتللبللطللة مبخالفة 

�و�مر �لدفاع و�طالق �لعيار�ت �لنارية حيث 

مت �لتعامل معها ب�ضكل عاجل وب�ضرية ومت 

�تخاذ �لإجر�ء�ت �ملبا�ضرة حيالها .

و�أ�ضارت �ملديرية �إىل �أن �لدوريات ونقاط 

�ململكة  مناطق  خمتلف  يف  �ملنت�ضرة  �لغلق 

وملللنلللذ �للل�للضللاعللة 11 ملللن ملل�للضللاء �خلللملليلل�للض، 

متللكللنللت ملللن �للضللبللط 95٧ �للضللخلل�للضللاً خللالللفللو� 

حمافظتي  يف  �للل�للضللامللل  �حلللظللر  تللعللللليللمللات 

�لعا�ضمة و�لزرقاء و�حلظر �جلزئي يف باقي 

مركبة،   2٤٤ �ضبط  جللرى  كما  �ملحافظات، 

حيث �ضي�ضار �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية 

بحق كافة �لأ�ضخا�ض و�ملركبات .

ودعلللللت �مللللديلللريلللة جللملليللع �مللللو�طلللنلللن �ىل 

�مل�ضاءلة  طائلة  وحتللت  بالتعليمات  �لإلللتللز�م 

�لطارئة  �للل�للضللرورة  �لللقللانللونلليللة، ويف حلللالت 

و�ملر�ضية �لت�ضال على رقم �لطو�رئ �ملوحد 
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طوكيو -رويرتز

ت���راج���ع  اإذ   ،%1 ن���ح���و  ال����ذه����ب  ارت����ف����ع 

باإ�شارات  امل�شتثمرون  مت�شك  فيما  ال��دوالر 

ل�شيا�شة متيل اإىل التي�شري النقدي �شادرة 

عن جريوم باول رئي�س جمل�س االحتياطي 

الفدرايل )البنك املركزي االأمريكي(

و�شعد الذهب يف املعامالت الفورية 0.9 

مع  ل��الأون�����ش��ة  دوالر   1946.55 اإىل  ب��امل��ئ��ة 

 1.3 تراجع  اأن  بعد  بور�شة طوكيو،  اإغالق 

نحو  ال��ذه��ب  ورب���ح  اخلمي�س.  اأم�����س  باملئة 

خ�شائر  بعد  االأ�شبوع  بداية  منذ  باملئة   0.4

اأ�شبوعني متتاليني. تكبدها على مدى 

وارت���ف���ع���ت ال��ع��ق��ود االأم��ري��ك��ي��ة االآج��ل��ة 

للذهب 1.1 باملئة اإىل 1954.10 دوالر.

بن�شبة  ارت���ف���اع  ب���ني  االأ����ش���ع���ار  وت��ق��ل��ب��ت 

باملئة  اثنني  بن�شبة  وانخفا�س  باملئة  واحد 

اخلمي�س قبل كلمة باول وبعدها.

وي�����ش��ت��ف��ي��د ال����ذه����ب ع������ادة م����ن اأ����ش���ع���ار 

تكلفة  تقل�س  اأن��ه��ا  اإذ  املنخف�شة،  ال��ف��ائ��دة 

االأ�شفر  امل��ع��دن  حل��ي��ازة  البديلة  الفر�شة 

الذي ال يدر عائدا وت�شغط على الدوالر.

وتراجع موؤ�شر الدوالر 0.4 باملئة مقابل 

م��ن��اف�����ش��ي��ه وي��ت��ج��ه ����ش���وب ت�����ش��ج��ي��ل اأ����ش���واأ 

تكلفة  يقل�س  مم��ا  �شهر،  يف  اأ�شبوعي  اأداء 

العمالت  حائزي  من  للم�شتثمرين  الذهب 

االأخرى.

بفريو�س  االإ�شابة  حاالت  ارتفاع  واألقى 

كورونا ب�شكوك على تعايف االقت�شاد �شريعا 

اأ�شعار  خف�س  على  املركزية  البنوك  وحفز 

مما  ال��ن��ق��دي��ة،  ال�شيا�شة  وتي�شري  ال��ف��ائ��دة 

28 باملئة  �شاعد الذهب على االرتفاع بنحو 

منذ بداية العام.

االأخ���رى،  النفي�شة  للمعادن  وبالن�شبة 

دوالر   27.40 اإىل  باملئة   1.3 الف�شة  ربحت 

لالأ�شبوع  االرتفاع  �شوب  وتتجه  لالأون�شة 

2.3 باملئة. الثاين على التوايل بن�شبة 

 932.58 اإىل  باملئة   0.4 البالتني  و�شعد 

1.1 باملئة اإىل  دوالر بينما ارتفع البالديوم 

2184.21 دوالر.

االقت�صاد دبي-بوابة 

ق���ال���ت ���ش��رك��ة ك��اب��ي��ت��ال اإي��ك��ون��وم��ي��ك�����س 

ل��الأب��ح��اث االق��ت�����ش��ادي��ة اإن م��وج��ة اأخ���رى 

القيود  ت�شديد  واإع��ادة  كورونا  فريو�س  من 

واالإغالق يف منطقة ال�شرق االأو�شط خالل 

االأ�شابيع املقبلة ميكن اأن توؤديا اإىل حتديات 

اأكرب للتعايف االقت�شادي لدول املنطقة.

االأزم��������ة  اأن  ل����ه����ا  ت����ق����ري����ر  يف  وب����ّي����ن����ت 

االق��ت�����ش��ادي��ة ال��ن��اج��م��ة ع���ن »ك����ورون����ا« قد 

اق��ت�����ش��ادي��ة ع��م��ي��ق��ة يف نهاية  اآث������اراً  ت���رك 

امل���ط���اف، وه����و م���ا اأظ���ه���رت���ه ب��ال��ف��ع��ل م�شح 

اأك��ر من 75%  اأن  اأجرته غرفة جت��ارة دب��ي 

تتوّقف  ق��د  وال�شفر  ال�شياحة  �شركات  م��ن 

عن العمل بحلول نهاية العام احلايل.

ب����وؤرة  اخل���ل���ي���ج  م��ن��ط��ق��ة  ك���ان���ت  وزادت: 

اال�شتجابة  بف�شل  اأنه  اإال  »كورونا«،  لتف�ّشي 

ب��ف��ر���س عمليات  ال�����ش��ل��ط��ات  ال�����ش��ري��ع��ة م��ن 

اإغ���الق ���ش��ارم��ة واإج����راء اخ��ت��ب��ارات وا�شعة 

ع���دد  ان���خ���ف���ا����س  اإىل  ذل�����ك  اأدى  ال���ن���ط���اق 

احلاالت باالإ�شابة.

وم��ع ذل��ك، ب��داأت االإ���ش��اب��ات يف االإم���ارات 

املا�شية  القليلة  االأ�شابيع  خ��الل  باالرتفاع 

يوليو.  منت�شف  منذ  م�شتوياتها  اأعلى  اإىل 

اإذا  اأن���ه  م��ن  االإم��ارات��ي��ة  ال�شلطات  وح����ّذرت 

ا�شتمر التدهور يف عدد االإ�شابات فاإنها قد 

تعيد فر�س حظر جتّول جمددا.

وق�������ال ج���ي���م�������س ����ش���وان�������ش���ت���ون اخل���ب���ري 

االق��ت�����ش��ادي مل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق االأو����ش���ط يف 

»ك���اب���ي���ت���ال اإي���ك���ون���وم���ي���ك�������س«: ت�����ش��ّك��ل دب���ي 

اأم���ام  املنطقة  يف  �شعفا  االأك����ر  االق��ت�����ش��اد 

اإجراءات التباعد االجتماعي وحظر ال�شفر 

وع��م��ل��ي��ات االإغ�����الق، وك��م��ا ح���ّذرن���ا يف وق��ت 

���ش��اب��ق م���ن ه���ذا ال���ع���ام، ف����اإن ه��ن��اك خ��ط��راً 

اأن االأزم�����ة االق��ت�����ش��ادي��ة قد  ح��ق��ي��ق��ي��ا م���ن 

تت�شّبب يف جتدد م�شاكل الديون لالإمارة.

واأ����ش���اف: رغ��م مت��ّك��ن دول اخل��ل��ي��ج، اىل 

حد كبري، من ال�شيطرة على تف�ّشي فريو�س 

اأخ�����رى؛ م��ث��ل: امل��غ��رب  ك���ورون���ا، ف����اإن دواًل 

ان��ت�����ش��اراً  ت�شهد  ول��ب��ن��ان  واالأردن،  وت��ون�����س 

���ش��ري��ع��اً ل��ل��ف��ريو���س يف االأ���ش��اب��ي��ع االأخ����رية، 

االأك��ر  ه��ي  االق��ت�����ش��ادات  ه��ذه  اأن  مو�شحاً 

الفريو�س  احتواء  اإجراءات  لت�شديد  عر�شة 

وقد  ب��اأ���ش��ره��ا،  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف 

يتبنّي اأن التعايف االقت�شادي يف تلك الدول 

اأ�شعف من توّقعاتنا احلالية.

�صنغافورة - رويرتز

انخف�شت اأ�شعار النفط ام�س اجلمعة، لتعو�س خ�شائر 

عا�شفة  تهب  اإذ  ال�شابقة،  اجلل�شة  يف  تكبدتها  حم��دودة 

�شناعة  قلب  متجاوزة  االأمريكية  االأرا���ش��ي  على  كبرية 

ت�شبب  اأن  دون  وتك�شا�س  لويزيانا  يف  االأم��ريك��ي  النفط 

خ�شائر وا�شعة النطاق مل�شايف التكرير.

اأكتوبر،  ت�شليم  برنت  خلام  االآجلة  العقود  وانخف�شت 

والتي يحل اأجلها ام�س اجلمعة، �شبعة �شنتات اإىل 44.99 

دوالر للربميل.

الو�شيط  تك�شا�س  االآجلة خلام غرب  العقود  وتراجعت 

دوالر   43.01 اإىل  ���ش��ن��ت��ات  ث���الث���ة  مب���ق���دار  االأم����ريك����ي 

للربميل.

ل��ورا يف وق��ت مبكر اخلمي�س والي��ة  االإع�����ش��ار  واج��ت��اح 

240 ك��ي��ل��وم��را يف  ل��وي��زي��ان��ا حم��م��ل��ة ب���ري���اح ���ش��رع��ت��ه��ا 

اأ���ش��ج��ار  ت��دم��ري م��ب��ان و���ش��ق��وط  اإىل  اأدى  ال�����ش��اع��ة، مم��ا 

يف  �شخ�س  األف   650 عن  يزيد  ما  عن  الكهرباء  وانقطاع 

التكرير جتنبت خماوف  لكن م�شايف  وتك�شا�س،  لويزيانا 

من في�شانات هائلة.

ي��ح��ول��ون  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  اإن  ي���ق���ول���ون  ل���ك���ن حم��ل��ل��ني 

خماوفهم من توقف االإنتاج اإىل ت�شرر الطلب.

اخل��ام  “اأ�شعار  م��ذك��رة  يف  كابيتال  اآر.ب��ي.���ش��ي  وق��ال��ت 

حت��رك��ت ب��ال��ك��اد ه���ذا االأ����ش���ب���وع، ل��ك��ن ه��وام�����س ال��ت��ك��ري��ر 

اأمناط  تعطيل  يف  مفاجئة  في�شانات  ت�شببت  اإذ  ت�شررت 

بقاء  من  االأرج��ح  على  اأطول  لفرة  العادية،  اال�شتهالك 

االإنتاج يف )خليج املك�شيك( يف حالة توقف«.

برميل  مليون   1.56 اإنتاج  اأمريكيون  منتجون  واأوق��ف 

اإنتاج  باملئة من   83 يعادل  ما  اأو  النفط اخلام،  يوميا من 

 2.9 نحو  ت�شع م�شاف  نحو  اأوقفت  بينما  املك�شيك،  خليج 

 %15 اأو ما يعادل  مليون برميل يوميا من طاقة االإنتاج، 

من طاقة التكرير يف الواليات املتحدة.

االقت�صادي
40

الذهب يرتفع 1% بفضل تراجع الدوالر وإشارات المركزي األميركي

»خبراء« ارتفاع التحديات االقتصادية في منطقة الشرق األوسط

تداوالت هادئة للنفط دون 45 دوالرًا بعد انحسار مخاوف اإلعصار

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

المستثمرون يهربون من أسواق 
األسهم األمريكية #األسهم_األمريكية 

الين يقفز مع تسبب استقالة 
أبي في ضبابية سياسية

بوابة االخبار -وكاالت

ب��ن��ك  اوف ام��ري��ك��ي ام�س  ق���ال حمللو 

يف  امل���ال  �شخوا  امل�شتثمرين  اإن  اجل��م��ع��ة، 

�شناديق ال�شندات لالأ�شبوع الع�شرين على 

 2.8 بقيمة  اأم���وال  �شحبوا  بينما  ال��ت��وايل، 

االأ�شهم  �شناديق  اإ�شافية من  دوالر  مليار 

االأم��ري��ك��ي��ة  االأ���ش��ه��م  بلغت  اإذ  االأم��ري��ك��ي��ة 

م�شتوى قيا�شيا مرتفعا

اأداء  و�شجلت �شناديق االأ�شواق النا�شئة 

اأ�شبوعيا قويا، فيما �شهدت �شناديق الدين 

 2.4 اأ�شبوعي للتدفقات، عند  اأك��رب دخ��ول 

مليار دوالر، منذ يناير/كانون الثاين 2020

اأك��رب  و���ش��ه��دت �شناديق االأ���ش��ه��م ث���اين 

ت��دف��ق��ات اأ���ش��ب��وع��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل للمرة 

تقديرات  بح�شب  العام  بداية  منذ  االأوىل 

حمللني لدى بنك اأوف اأمريكا ت�شتند اإىل 

بيانات التدفقات املالية يف اأ�شبوع حتى يوم 

االأربعاء

 16.7 ال�����ش��ن��دات  ���ش��ن��ادي��ق  وا�شتقطبت 

مليار دوالر ونزح املال من �شناديق االأ�شهم 

لل�شناديق  االأم��ر  ك��ان  وكذلك  االأمريكية، 

نزوحا  �شهدت  التي  واالأوروب��ي��ة  اليابانية 

حم��دودا لالأموال يف االأ�شبوع املنتهي يوم 

االأمريكية  االأ�شهم  اأ�شواق  وبلغت  االأربعاء 

االأ�شبوع،  ه��ذا  مرتفعة  قيا�شية  م�شتويات 

عن  ناجمة  ف��ادح��ة  خ�شائر  م��ن  لتتعافى 

جائحة فريو�س كورونا

واأ�شار حمللو بنك اأوف اأمريكا اإىل اأنه 

اإذا بلغ املوؤ�شر �شتاندرد اند بورز، الذي يقبع 

 3630 م�شتوى  ح��ال��ي��ا،  نقطة   3484 ع��ن��د 

نقطة بحلول موعد االنتخابات الرئا�شية 

الثالث من نوفمرب ت�شرين  االأمريكية يف 

الثاين، فاإن هذا �شيمثل اأعظم �شعود على 

االإطالق من حيث ال�شرعة واملدى

خطة املركزي االأمريكي اجلديدة

و�����ش����ع ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي االأم����ري����ك����ي 

ا�شراتيجية جديدة، يف مواجهة اأكرب ركود 

يف 73 عاما يف الربع الثاين من 2020، وذلك 

ال���ش��ت��ع��ادة ال��ت��وظ��ي��ف ال��ك��ام��ل وا���ش��ت��ه��داف 

معدل ت�شخم %2

االحت���ادي  االحتياطي  جمل�س  وك�شف 

االأم��ري��ك��ي )ال��ب��ن��ك امل��رك��زي االأم��ري��ك��ي(، 

، ع���ن ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة ال���ش��ت��ع��ادة 

ال��ت��وظ��ي��ف ال���ك���ام���ل ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

اأف�شل  م�شتويات  اإىل  بالت�شخم  وال��ع��ودة 

َي��رى  اأو����ش���اع  ل�شالمة االق��ت�����ش��اد يف ظ��ل 

تهدد  متزايدة  خماطر  على  تنطوي  اأنها 

التوظيف والت�شخم

ومب���وج���ب ال��ن��ه��ج اجل���دي���د، ال������وارد يف 

طويلة  االحتياطي  جمل�س  الأه���داف  بيان 

النقدية  ال�شيا�شة  وا�شراتيجية  االأم����د 

اأق��ره جميع �شناع �شيا�شاته ال�شبعة ع�شر، 

ي�شتهدف البنك املركزي االأمريكي ت�شخما 

فرات  تعوي�س  مع  املتو�شط،  يف   %2 يبلغ 

ال��راج��ع ع��ن 2% مب��ع��دالت اأع��ل��ى لبع�س 

الوقت ، ومب��ا يكفل ع��دم ن��زول التوظيف 

عن �شعته الق�شوى

طوكيو - رويرتز

قفز الني من اأدنى م�شتوى يف اأ�شبوعني 

ام�س اجلمعة عقب اأنباء باأن رئي�س الوزراء 

لال�شتقالة،  ي��ت��اأه��ب  اآب���ي  �شينزو  ال��ي��اب��اين 

ال������دوالر ���ش��ع��وب��ات الإح����راز  ي���واج���ه  بينما 

تقدم مقابل عمالت اأخرى اإذ ت�شغط اآفاق 

لفرة  االأمريكية  الفائدة  اأ�شعار  انخفا�س 

طويلة على العملة.

وق�����ال م�����ش��در م��ق��رب م���ن م�������ش���وؤول يف 

احلزب احلاكم ام�س اجلمعة اإن اآبي، �شاحب 

اأطول مدة لتويل من�شب رئي�س ال��وزراء يف 

البالد، �شيتنحى عن من�شبه ب�شبب تدهور 

حالته ال�شحية. وكانت هناك تكهنات ب�شاأن 

�شحته طوال االأ�شبوع. وارتفع الني، الذي 

كان يراجع، بنحو 0.5% الأعلى م�شتوى يف 

اجلل�شة عند 106.10 للدوالر بف�شل االأنباء 

قبل اأن يراجع قلياًل اإىل 106.32.

اآم���ن بف�شل  وُي��ع��ت��رب ال���ني عملة م���الذ 

مكانة ال��ي��اب��ان ك��اأك��رب دائ���ن ع��امل��ي. ويقول 

اآبي  ا�شتقالة  اأن��ب��اء  اإن��ه قفز بفعل  حمللون 

حتفز  رمب��ا  ال�شيا�شية  ال�شبابية  اأن  ب�شبب 

اإىل  اأموالها  جلب  على  اليابانية  ال�شركات 

داخل البالد وحتويلها اإىل الني.

اليابانية  االأ���ش��ه��م  انخف�شت  ذل���ك،  اإىل 

ام�����س اجل��م��ع��ة ب��اأك��رب ق���در يف ق��راب��ة �شهر 

ب��ف��ع��ل اأن���ب���اء اال���ش��ت��ق��ال��ة مم���ا ي�����ش��ع نهاية 

مفاجئة حلكومة م�شتقرة ومزيج �شيا�شات 

من التحفيز النقدي واملايل القوي.

 %2.65 القيا�شي  نيكاي  املوؤ�شر  وتراجع 

منخف�شا  ي��غ��ل��ق  اأن  ق��ب��ل  اجل��ل�����ش��ة  خ����الل 

1.41% عند 22882.65 نقطة.

وتعاونه  اآب��ي  نفذه  ق��وي  و�شاهم حتفيز 

امل����رك����زي يف تن�شيط  ال��ب��ن��ك  م���ع  ال��وث��ي��ق 

اأعلى  اإذ بلغ املوؤ�شر نيكي  االأ�شهم اليابانية، 

م�شتوى يف 27 عاما يف 2008. وخ�شر املوؤ�شر 

توبك�س االأو�شع نطاقا 0.68% اإىل 1604.87 

نقطة فيما ارتفعت قيمة التداوالت الأعلى 

 2.825 عند  �شهرين  م��ن  اأك���ر  يف  م�شتوى 

تريليون ين )26.60 مليار دوالر(.

وفقدت اأ�شهم النمو 1.21% بينما ا�شتقرت 

اأ�شهم القيمة تقريبا، اإذ ا�شرى امل�شتثمرون 

اأخرى  قيمة  واأ�شهم  املالية  ال�شركات  اأ�شهم 

مراجعة عقب ا�شراتيجية �شيا�شية طويلة 

االأجل جديدة ملجل�س االحتياطي االحتادي 

)ال���ب���ن���ك امل����رك����زي االأم�����ريك�����ي( ل��ل�����ش��م��اح 

للت�شخم باالرتفاع.

عقب  اآ�شيا  يف  �شغوطا  ال����دوالر  وواج���ه 

خ����ط����اب جل�������ريوم ب�������اول رئ���ي�������س جم��ل�����س 

االح��ت��ي��اط��ي االحت������ادي )ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 

�شيتبنى  امل��رك��زي  اإن  ق��ال فيه  االأم���ريك���ي( 

هدفا متو�شطا للت�شخم، مما يعني اأن اأ�شعار 

الفائدة �شتبقى منخف�شة على االأرجح حتى 

اإذا ارتفع الت�شخم قليال يف امل�شتقبل.

وت��ل��ق��ى ال�����دوالر ال��دع��م يف ال��ت��ع��ام��الت 

املبكرة يف اجلل�شة االآ�شيوية من قفزة اأثناء 

الليل يف عوائد �شندات اخلزانة االأمريكية، 

اإذ ت�شع ال�شوق يف احل�شبان ت�شخما اأعلى. 

ل���ك���ن م����ع م�����ش��ي اجل��ل�����ش��ة ق����دم����ا، حت���ول 

اأخ��رى،  م��رة  ال���دوالر  بيع  اإىل  امل�شتثمرون 

االأمريكية  الفائدة  اأ�شعار  اأن  يعتقدون  اإذ 

و�شتبقى  طويلة  لفرة  منخف�شة  �شتظل 

كذلك حتى اإذا ارتفع الت�شخم.

0.5% الأعلى  ال��دوالر االأ�شرايل  و�شعد 

دوالر   0.7303 ع��ن��د  ع��ام��ا   20 يف  م�����ش��ت��وى 

اأمريكي و�شعد الدوالر النيوزيلندي بنف�س 

الوترية اإىل 0.6668 دوالر اأمريكي.

واأ�شاف اليورو 0.4% اإىل 1.1867 دوالر، 

اإذ جتاهل امل�شتثمرون على ما يبدو ارتفاعا 

يف العوائد االأمريكية ليعودوا لبيع الدوالر. 

و�شعد اجلنيه اال�شرليني ن�شفا باملئة اإىل 

1.3260 دوالر.

وا�صنطن - رويرتز

اإن��ه حال  ت��رم��ب  ق��ال الرئي�س االأم��ريك��ي دون��ال��د 

ر���ش��وم��ا على  �شتفر�س  اإدارت����ه  ف���اإن  ان��ت��خ��اب��ه،  اإع����ادة 

يف  وظائف  خللق  املتحدة  ال��والي��ات  تغادر  �شركة  اأي 

اخلارج.

قبوله  خطاب  خالل  اخلمي�س  م�شاء  ترمب  وقال 

يف  الرئا�شة  النتخابات  اجلمهوري  احل��زب  لر�شيح 

على  ر�شوما  “�شنفر�س  اجلمهوري  الوطني  املوؤمتر 

اخل��ارج...  يف  وظائف  خللق  اأمريكا  تغادر  �شركة  اأي 

�شنتاأكد من اأن �شركاتنا ووظائفنا �شتبقى يف البالد، 

اأفعل. اأجندة جو بايدن �شنع يف ال�شني،  مثلما كنت 

اأجندتي �شنع يف اأمريكا«.

و�شن الرئي�س االأمريكي حرب جتارية على ال�شني 

التكنولوجيا  ون��ق��ل  ال��ت��ج��اري��ة،  مم��ار���ش��ات��ه��ا  ب�شبب 

على  عقابية  ر�شوما  وفر�س  ال�شناعية،  وال�شيا�شات 

370 مليار دوالر من ال�شلع ال�شينية. ما قيمته 

وه����دد ب��ف��ر���س ���ش��رائ��ب ج��دي��دة ع��ل��ى ال�����ش��رك��ات 

املتحدة،  الواليات  خ��ارج  �شلعا  تنتج  التي  االأمريكية 

يف حت���رك اآخ���ر ق��د ت��ق��وم ب��ه اإدارت�����ه ل��دف��ع �شال�شل 

االإمدادات بعيدا عن ال�شني وفر�س حواجز جتارية 

جديدة.

اإىل ذل����ك، اق����رب ع���دد االأم���ريك���ي���ني امل��ت��ق��دم��ني 

من  البطالة  اإع��ان��ة  على  للح�شول  جديدة  بطلبات 

اإىل  ي�شري  املا�شي مما  االأ�شبوع  نحو مليون طلب يف 

ا���ش��ت��م��رار جائحة  م��ع  يتعر  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  ت��ع��ايف  اأن 

كوفيد-19 وتوقف م�شاعدة مالية من احلكومة.

اإج���م���ايل  اإن  االأم���ريك���ي���ة  ال��ع��م��ل  وزارة  وق���ال���ت 

البطالة  اإع��ان��ة  ع��ل��ى  للح�شول  اجل��دي��دة  ال��ط��ل��ب��ات 

مليون   1.006 بلغ  املو�شمية  العوامل  �شوء  املُعدل يف 

مع  م��ق��ارن��ة  اآب  اأغ�����ش��ط�����س   22 يف  املنتهي  ل��الأ���ش��ب��وع 

1.104 مليون يف االأ�شبوع ال�شابق.

وك����ان اق��ت�����ش��ادي��ون ا���ش��ت��ط��ل��ع��ت روي�����رز اآراءه�����م 

اأن يبلغ عدد الطلبات مليون طلب يف اأحدث  توقعوا 

اأ�شبوع.

دفع  يف  اأي��ار  مايو  يف  االأن�شطة  فتح  اإع��ادة  و�شاهم 

طلبات االإعانة لالنخفا�س من م�شتوى قيا�شي عند 

6.867 مليون يف مار�س اآذار، حني جرى غلق املن�شاآت 

فريو�س  انت�شار  الإب��ط��اء  م�شعى  يف  ال�شرورية  غ��ري 

كورونا. وانخف�س عدد الطلبات دون املليون يف وقت 

ب��داأت  منذ  االأوىل  للمرة  اجل���اري  ال�شهر  م��ن  مبكر 

اجلائحة يف الواليات املتحدة.

ال��ت��ج��ارة  وزارة  ع��ن  ���ش��ادر  منف�شل  ت��ق��ري��ر  واأك���د 

اأكرب انكما�س  اأن االقت�شاد عانى من  اليوم اخلمي�س 

فيما ال يقل عن 73 عاما يف الربع الثاين.

وه���وى ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل ب��وت��رية �شنوية 

احلكومة  قالت  م��ا  بح�شب  املا�شي  ال��رب��ع  يف   %31.7

وترية  من  تعديال  ذلك  وميثل  الثاين.  تقديرها  يف 

32.9% اأعلنت ال�شهر املا�شي. قدرها 

وانزلق االقت�شاد اإىل ركود يف فرباير �شباط.

ترمب يتعهد بفرض ضرائب على الشركات التي تغادر أميركا

ال�سبت    29  /  8  / 2020
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االأنباط ــ  وكاالت 

ت�شكيلية  ف��ن��ان��ة  ه��ي  ���ش��ع��ن��ان،  ف��اط��ن��ة 

م��غ��رب��ي��ة م���ن م��دي��ن��ة ال�����دار ال��ب��ي�����ش��اء، 

ا�شتغلت على عدة مدار�س فنية وتقنيات 

وموا�شيع خمتلفة طيلة م�شارها الفني، 

ك��م��ا ك����ان ل��ه��ا ال���ع���دي���د م���ن امل�����ش��ارك��ات 

يف امل��ع��ار���س ال��ف��ن��ي��ة ب��امل��غ��رب وخ��ارج��ه، 

كاأوروبا، اأمريكا وكندا، �شواء يف معار�س 

فردية اأو جماعية.

 

�لفنان يحول �ملحنة �إىل منحة

كانت  ،ال��ت��ي  ب�شعنان  ال��ت��ق��ت  ���ش��ي��دت��ي 

ت��ت��واج��د ب��اإ���ش��ب��ان��ي��ا ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 

وعلقت هناك بعد اإغالق احلدود، والتي 

الفنان  اأداة  دائماً  كانت  الفنون  اإن  قالت 

ل��ل��ت�����ش��ب��ث مب��ظ��اه��ر احل����ي����اة، وم��ق��اوم��ة 

اخلوف الذي اأ�شبح مالزماً حلال معظم 

���ش��ع��وب ال���ع���امل ب�����ش��ب��ب ف���رو����س ي��ط��ارد 

اجلائحة،  ا�شتغالل  ق��ررت  ل��ذا  الأرواح، 

فنانة  كونها  حمظوظة  نف�شها  معتربًة 

من  اخل���روج  ا�شتطاعت  ح��ي��ث  ت�شكيلية 

ال��ع��زل��ة والإح�����ش��ا���س ب��ال��ف��راغ ال���ذي كان 

نف�شيتها. يدمر 

�ل�صحي �صمفونية �حلجر 

وقالت �شعنان:" بعد اأكرث من اأربعة 

نتيجة  ا�شبانيا  يف  العي�س  م��ن  اأ���ش��ه��ر 

تف�شي فرو�س  ب�شبب  احل��دود  اإغ��الق 

19"، حولُت  "كوفيد  امل�شتجد   كورونا 

عمل  اإىل  ال�شعبة  الفرتة  ه��ذه  حمنة 

ف��ن��ي، واأن��ت��ج��ُت ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��وح��ات 

الفنية".

ل��وح��ات��ه��ا  اأن  ���ش��ع��ن��ان  واأو�����ش����ح����ت 

ال���ف���ن���ي���ة ا���ش��ت��ل��ه��م��ت��ه��ا م�����ن امل��ح��ي��ط 

والظروف اللذان عا�شتهما يف ا�شبانيا، 

الأن��دل�����س،  يف  اأت��واج��د  :"اأنا  م�شيفًة 

يف م��دي��ن��ة ���ش��اط��ئ��ي��ة ���ش��غ��رة اإ���ش��م��ه��ا 

"مازاغن" ذات طبيعة خالبة، ويومياً 
املياه،  وزرقة  ال�شم�س،  بغروب  ا�شتمتع 

الثقافة  الذهبية، ف�شاًل عن  والرمال 

الإ���ش��ب��ان��ي��ة ال��غ��ن��ي��ة، وامل��و���ش��ي��ق��ى التي 

الفرتة من  كانت تالزمني طيلة هذه 

الفالمينكو،  مو�شيقى  وه��ي  الإب����داع 

ل����ذل����ك اأع����ط����ي����ت مل���ع���ر����ش���ي ع����ن����وان، 

�شمفونية من احلجر ال�شحي". 

لوحة �لكعبة �مل�صرفة

تتمنى  ال��ق��ادم��ة،  م�شاريعها  وح��ول 

فاطنة اأن تر�شم لوحة للكعبة امل�شرفة 

واحل����ج����اج ي���ط���وف���ون ح��ول��ه��ا ك��ه��دي��ة 

ال�شعودي. لل�شعب 

مدينة  مواليد  من  �شعنان  الفنانة 

�شهادة  على  حا�شلة  البي�شاء،  ال���دار 

يف ال��ربجم��ة وال��ت��ح��ل��ي��ل امل��ع��ل��وم��ات��ي، 

�شهادات  وع��دة  التجميل،  يف  و���ش��ه��ادة 

ال��ل��م��ف��اوي، لكن  ال��ت��دل��ي��ك  اأخ����رى يف 

اإىل عامله  ا���ش��ت��ه��واه��ا، ودخ��ل��ت  ال��ر���ش��م 

لنف�شها  وتخلق  فيه،  لتبدع  بال�شدفة 

اإ�شماً مميزاً يف فن الر�شم املغربي.

االأنباط ــ  وكاالت 

اكت�شف علماء الفلك جمرًة ت�شبه جمرة 

�شنة  م��ل��ي��ار   12 ع��ن��ا  ت��ب��ع��د  ال��ت��ب��ان��ة،  درب 

كانت  عنها  �شورتنا  اأن  يعني  مما  �شوئية؛ 

 1.4 عندما كان الكون �شغراً ن�شبياً، بعمر 

ف��اإن  النحو؛  ه��ذا  وع��ل��ى  ف��ق��ط،  �شنة  مليار 

للنظر  املذهل يوفر طريقة  الكت�شاف  هذا 

اإىل الوراء، وحتديداً يف فرتة تكّون املجرات 

يف ب���داي���ات ال���ك���ون، وم���ا و���ش��ع ال��ع��ل��م��اء يف 

حرة من اأمرهم اكت�شافهم اأن هذه املجرة 

البعيدة جداً، لي�شت يف حالة فو�شوية كما 

كان متوقعاً؛ اإذ اأن توقعات علماء الفلك يف 

الأوىل  بداياتها  يف  امل��ج��رات  اأن  هي  ال��ع��ادة 

م�شتقرة،  وغ��ر  م�شطربة  حالة  يف  تكون 

حول  املوجودة  النظريات  مع  يتما�شى  مبا 

املجرات. تكوين 

جمرة جديدة ت�صبه جمرة

 درب �لتبانة

الكت�شاف  ه��ذا  ي���وؤدي  اأن  املتوقع  وم��ن 

لكيفية  جديد  فهم  اإىل  ب��دوره  »امل��ف��اج��ئ« 

اأن  ميكن  التي  والعمليات  املجرات،  ت�شكل 

حتدث يف الكون يف وقت مبكر من ت�شكله، 

»كابتني«  معهد  م��ن  الفلك  ع��امل  وي��ق��ول 

هولندا،  يف  غرونينجن  بجامعة  الفلكي 

وامل���وؤل���ف امل�����ش��ارك ل��ل��درا���ش��ة ال��ت��ي ُن�����ش��رت 

ف��رات��رن��ايل:  فيليبو  »نيت�شر«،  دوري���ة  يف 

اأن  اكت�شاف  ه��ي  ال��ك��ربى  امل��ف��اج��اأة  »ك��ان��ت 

ه����ذه امل���ج���رة ت�����ش��ب��ه يف ال����واق����ع امل���ج���رات 

التوقعات  كل  عك�س  على  مت��ام��اً،  القريبة 

الأق��ل  ال�شابقة  وامل��الح��ظ��ات  ال��ن��م��اذج  م��ن 

ت��ف�����ش��ي��اًل«، وع��ن��دم��ا ن��ظ��ر ال��ب��اح��ث��ون اإىل 

با�شم  امل��ع��روف��ة  ح��دي��ث��اً،  املكت�َشفة  امل��ج��رة 

SPT0418-47، راأوا اأن لها �شمات مميزة 

ملجرتنا درب التبانة.

وك����ان����ت امل����ج����رة حت���ت���وي ع���ل���ى ق��ر���س 

حول  النجوم  م��ن  كبرة  وجمموعة  دوار 

قبل  من  روؤيتها  ي�شبق  مل  والتي  و�شطها، 

يف وقت مبكر من هذا الكون.

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت الأ���ش��ت��اذة يف معهد 

م���اك�������س ب����الن����ك ل���ل���ف���ي���زي���اء ال��ف��ل��ك��ي��ة يف 

»متثل  بيان:  يف  ري��زو،  فران�شي�شكا  اأملانيا، 

تكوين  جم��ال  يف  اخ��رتاق��اً  النتيجة  ه��ذه 

التي  الهياكل  اأن  على  ي��دل  مما  امل��ج��رات؛ 

القريبة  احللزونية  املجرات  يف  نالحظها 

موجودة  كانت  التبانة،  درب  جمرتنا  ويف 

12 مليار �شنة«. بالفعل منذ 

غر اأن املجرة بعيدة جداً عن جمرتنا، 

ب��ح��ي��ث ي�����ش��ع��ب روؤي��ت��ه��ا ح��ت��ى ب��ا���ش��ت��خ��دام 

على  اإن�شاوؤها  مت  التي  التل�شكوبات  اأق��وى 

ال���ف���ري���ق مت���ك���ن م��ن  اأن  الإط��������الق، غ���ر 

»عد�شة  ي�شمى  تاأثر  با�شتخدام  فح�شها 

اجل����اذب����ي����ة«؛ ح��ي��ث ي��ع��م��ل ال���ك���ون ن��ف�����ش��ه 

ك��ع��د���ش��ة م��ك��ربة وي�����ش��م��ح ل��ل��ع��ل��م��اء ب��روؤي��ة 

الكون بعمق.

املجرة  تلك  روؤي���ة  م��ن  العلماء  ومت��ك��ن 

م��ن خ���الل »م�����ش��ف��وف��ة اأت��اك��ام��ا« ال��ك��ب��رة 

راأوا  ح��ي��ث  ALMA؛  اأو  امل��ل��ي��م��رتي��ة، 

امل��ج��رة،  ح��ول  مثالية  �شبه  �شوئية  حلقة 

با�شتخدام  امل�����ش��ف��وف��ة  ب��ن��اء  اأع��ي��د  ع��ن��دم��ا 

يف  جن��ح��وا  احلا�شوبية  النمذجة  تقنيات 

احلقيقي. ب�شكلها  روؤيتها 

�شيمونا  امل�����ش��ارك��ة  امل��وؤل��ف��ة  واأو����ش���ح���ت 

ف���ي���ج���ي���ت���ي، م�����ن م���ع���ه���د م���اك�������س ب���الن���ك 

ل��ل��ف��ي��زي��اء ال��ف��ل��ك��ي��ة؛ ق��ائ��ل��ة: »م���ا وج��دن��اه 

النجوم  تكّون  رغم  اإذ  للغاية؛  حمراً  كان 

امل���ج���رة، وب��ال��ت��ايل كونها  مب��ع��دل ع���اٍل يف 

م���وق���ع���اً ل��ع��م��ل��ي��ات ح��ي��وي��ة ل��ل��غ��اي��ة؛ ف���اإن 

جمرة  قر�س  اأك��رث  ه��و   47-SPT0418

يف  الإط���الق  على  مالحظته  مت��ت  ترتيباً 

متوقعة  غر  النتيجة  وهذه  املبكر،  الكون 

متاماً، ولها اآثار مهمة على الطريقة التي 

نعتقد اأن املجرات تتطور بها«.

امل��زي��د  اإج�����راء  الآن يف  ال��ع��ل��م��اء  ي���اأم���ل 

تكون  اأن  ميكن  كيف  لفهم  الدرا�شات  من 

م��ث��ل ه���ذه امل��ج��رات ال�����ش��غ��رة ج���داً ولكن 

املت�شابهة جداً، يف اأماكن اأخرى من الكون 

املبكر.

علقت بإسبانيا..تشكيلية مغربية تحول محنتها إلى لوحات

العثور على مجرة تشبه درب التبانة تبعد عنا 12 مليار سنة ضوئية

االنباط - وكاالت

ميتكلون  ال��ب�����ش��ر  ب��ع�����س  اأن  ت��ع��ل��م��ون  ه���ل 

ح�����وا������س اأخ����������رى غ�����ر احل������وا�������س اخل���م�������س 

وال�شم  وال�شمع  والب�شر  اللم�س  الأ�شا�شية: 

والتذوق؟ اإذ تر�شل اأجهزة ال�شت�شعار املرتبطة 

مل�شاعدتنا  ال��دم��اغ  اإىل  معلومات  حا�شة  بكل 

على فهم واإدراك العامل من حولنا، وذلك تبعاً 

لعدة درا���ش��ات واأب��ح��اث ج��رت خ��الل ال�شنوات 

امل��ا���ش��ي��ة، وال��ت��ي ت��و���ش��ل��ت اإىل وج���ود ح��وا���س 

اأخرى غر احلوا�س الأ�شا�شية.

حو��س �أخرى غري �حلو��س 

�لأ�صا�صية �خلم�صة 

�للم�س حا�صة 

يطوره  اإح�شا�س  اأول  هو  اللم�س  اأن  ُيعتقد 

للفل�شفة.  �شتانفورد  ملو�شوعة  وف��ق��اً  الب�شر، 

يتم  مميزة  اأحا�شي�س  عدة  من  اللم�س  يتكون 

ت��و���ش��ي��ل��ه��ا اإىل ال���دم���اغ م���ن خ����الل اخل��الي��ا 

ال�شغط  اجل���ل���د.  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال��ع�����ش��ب��ي��ة 

واللم�س اخلفيف واله��ت��زاز  ودرج��ة احل���رارة 

من  ج��زء  كلها  الأخ���رى  والأحا�شي�س  والأمل 

حا�شة اللم�س وُتن�شب جميعها اإىل م�شتقبالت 

خمتلفة يف اجللد.

ال��ل��م�����س ل��ي�����س جم�����رد ح���ا����ش���ة ُت�����ش��ت��خ��دم 

للتفاعل مع العامل؛ يبدو اأي�شاً اأنه مهم جداً 

اأن  ُوجد  املثال،  �شبيل  على  الإن�شان.  لرفاهية 

اللم�س ينقل التعاطف من اإن�شان اإىل اآخر.

ميكن اأن يوؤثر اللم�س اأي�شاً يف كيفية اتخاذ 

الن�شيج  يرتبط  اأن  ميكن  ل��ل��ق��رارات.  الب�شر 

�شيء  مل�س  يوؤثر  اأن  مبفاهيم جم��ردة، وميكن 

ال�شخ�س، وفقاً  التي يتخذها  القرارات  ما يف 

جامعة  يف  نف�س  علماء  اأج��راه��ا  درا���ش��ات  ل���6 

من   24 عدد  يف  ُن�شرت  ييل،  وجامعة  هارفارد 

يونيه 2010 من جملة العلوم.

�لنظر حا�صة 

خالل  م��ن  الأ���ش��ي��اء  اإدراك  اأو  النظر  ُي��ع��د 

ال����ع����ي����ون ع��م��ل��ي��ة م����ع����ق����دة، وف����ق����اً جل��م��ع��ي��ة 

الب�شريات الأمريكية. تقوم الأقماع برتجمة 

وتفا�شيل.  وروؤي��ة مركزية  األ��وان  اإىل  ال�شوء 

ت��ق��وم ال��ق�����ش��ب��ان ب��رتج��م��ة ال�����ش��وء اإىل روؤي���ة 

وحركة حميطية. متنح الق�شبان اأي�شاً روؤية 

مثل  ال�شوء حم��دوداً،  يكون  عندما  لالإن�شان 

ال��ل��ي��ل. يتم اإر���ش��ال امل��ع��ل��وم��ات امل��رتج��م��ة من 

عرب  ال��دم��اغ  اإىل  كهربائية  كنب�شات  ال�شوء 

الأ�شخا�س  يعو�س  وق��د  ال��ب�����ش��ري،  الع�شب 

ال�شمع  بتح�شني  ب�شر  ل��دي��ه��م  لي�س  ال��ذي��ن 

ُن�شرت  لدرا�شة  وفقاً  وال�شم،  واللم�س  والذوق 
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وقد تكون ذاكرتهم ومهاراتهم اللغوية اأف�شل 

من اأولئك الذين ُولدوا بب�شر اأي�شاً.

�ل�صمع حا�صة 

اخلارجية،  الأذن  عرب  ال�شوت  مترير  يتم 

ويتم �شخه يف القناة ال�شمعية اخلارجية، ثم 

ت�شل املوجات ال�شوتية اإىل الغ�شاء الطبلي اأو 

الن�شيج  من  رقيقة  طبقة  وه��ذه  الأذن،  طبلة 

ال�����ش��ام ت��ه��ت��ز ع��ن��دم��ا ت�����ش��ط��دم ب��ه��ا امل��وج��ات 

ال�شوتية.

لأن  بالتوازن؛  باإح�شا�شهم  النا�س  يحتفظ 

يف  البلعومي،  الأن��ب��وب  اأو  اإ���ش��ت��اك��ي��و���س،  ق��ن��اة 

الأذن الو�شطى، تعادل �شغط الهواء يف الأذن 

الو�شطى مع �شغط الهواء يف الغالف اجلوي. 

الداخلية  الأذن  يف  الدهليزي  امل��رك��ب  ُيعترب 

يحتوي  لأن��ه  ال��ت��وازن؛  لتحقيق  اأي�����ش��اً  مهماً 

ب��ال��ت��وازن،  ال�����ش��ع��ور  ت��ن��ظ��م  م�شتقبالت  ع��ل��ى 

الدهليزي  بالع�شب  مت�شلة  الداخلية  والأذن 

ال��ق��وق��ع��ي، ال�����ذي ي��ن��ق��ل م��ع��ل��وم��ات ال�����ش��وت 

والتوازن اإىل الدماغ.

ل�صم حا�صة 

الب�شر من �شم  للباحثني، قد يتمكن  وفقاً 

ذل��ك مع  رائ��ح��ة. يفعلون  اأك��رث م��ن تريليون 

امل��وج��ود ع��ل��ى �شطح جتويف  ال�����ش��م��ي،  ال�����ش��ق 

الأم��ري��ك��ي��ة،  الأن����ف  الأن�����ف، ووف���ق���اً جلمعية 

تقوم النهايات الع�شبية يف ال�شق ال�شمي بنقل 

الروائح اإىل املخ.

على  الرائعة  قدرتها  بقوة  الكالب  ُتعرف 

الب�شر  اأن  اإىل  ت�����ش��ر  الأب���ح���اث  ل��ك��ن  ال�����ش��م، 

يتمتعون بنف�س جودة اأف�شل �شديق لالإن�شان، 

11 من  ع���دد  امل��ن�����ش��ورة يف  الأب���ح���اث  ت�شر  اإذ 

اإىل   »Science« جم��ل��ة  م���ن   2017 م��اي��و 

تريليون   1 ب��ني  التمييز  ميكنهم  الب�شر  اأن 

رائحة خمتلفة بعد اأن كان ُيعتقد اأنه ميكنهم 

ا�شتيعاب 10000 رائحة خمتلفة فقط.

حا�صة �لتذوق

اإىل  ال���ت���ذوق  ي��ت��م تق�شيم ح��ا���ش��ة  ع���ادة م��ا 

حلو،  م��ال��ح،  خمتلفة:  اأذواق  لأرب��ع��ة  ت�����ش��ور 

من  العديد  هناك  يكون  قد  ومرير.  حام�س 

النكهات الأخرى التي مل يتم اكت�شافها بعد. 

اأي�����ش��اً، احل���ارة لي�شت ط��ع��م��اً. اإن��ه��ا يف ال��واق��ع 

للطب  ال��وط��ن��ي��ة  للمكتبة  وف��ق��اً  اأمل،  اإ����ش���ارة 

.»NLM«

�شاعدت حا�شة التذوق يف التطور الب�شري، 

النا�س  �شاعد  ال��ذوق  لأن  ل�»NLM«؛  وفقاً 

ي�شر  اإذ  تناولوه،  ال��ذي  الطعام  اختبار  على 

الطعم املر اأو احلام�س اإىل اأن النبات قد يكون 

�شاماً اأو فا�شداً. ومع ذلك، فاإن �شيئاً ما ماحلاً 

اأو حلواً يعني غالباً اأن الطعام غني باملغذيات.

�لعميق �حل�س 

الأ�شا�شية،  حوا�س  اخلم�س  اإىل  بالإ�شافة 

هناك �شعور اآخر يتعامل مع كيفية فهم عقلك 

ُي�شمى  املعنى  ه��ذا  الف�شاء.  يف  ج�شمك  ملكان 

احل�س العميق.

الإح�شا�س  العميق  احل�س  ا�شتقبال  ي�شمل 

على  وع�شالتنا.  اأطرافنا  ومو�شع  باحلركة 

العميق  احل�����س  ا�شتقبال  يتيح  امل��ث��ال،  �شبيل 

لل�شخ�س اأن يلم�س اإ�شبعه بطرف اأنفه، حتى 

من  ال�شخ�س  متكن  اإن��ه��ا  عينيه.  اإغ���الق  م��ع 

قد  خطوة.  كل  اإىل  النظر  دون  ال��درج  �شعود 

ي��ك��ون الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن �شعف 

احل�س العميق اأخرقني وغر من�شقني.

وجد الباحثون يف املعاهد الوطنية لل�شحة 

من  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  اأن   »NIH«

خا�س  ب�شكل  العميق  احل�س  ا�شتقبال  �شعف 

-ال����ق����درة على  الآيل  ال��ت��ح�����ش�����س  خ����الل  م���ن 

ي�شغط  عندما  ال�شعور  مثل  بالقوة،  ال�شعور 

�شخ�س ما على جلدك.

�إ�صافية حو��س وتنوعات 

ه����ن����اك ح�����وا������س اأك��������رث دق������ة ل ي���درك���ه���ا 

هناك  امل��ث��ال،  �شبيل  على  اأب���داً.  النا�س  معظم 

م�����ش��ت�����ش��ع��رات ع�����ش��ب��ي��ة ت�����ش��ت�����ش��ع��ر احل���رك���ة 

توجد  ال���راأ����س.  واإم���ال���ة  ال���ت���وازن  يف  للتحكم 

م�شتقبالت حركية حمددة للك�شف عن متدد 

على  النا�س  ي�شاعد  م��ا  والأوت�����ار؛  الع�شالت 

الأخرى  امل�شتقبالت  تكت�شف  اأطرافهم.  تتبع 

م�شتويات الأك�شجني يف بع�س �شرايني جمرى 

الدم.

ال��ن��ا���س حتى  يف بع�س الأح��ي��ان، ل ي���درك 

احلوا�س بالطريقة نف�شها. ميكن لالأ�شخا�س 

ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون م���ن احل�������س امل����واك����ب روؤي����ة 

م�شاهد  رب��ط  اأو  األ����وان  هيئة  على  الأ����ش���وات 

معينة بالروائح.

حواس إضافية غير الحواس الخمس اإلساسية لإلنسان

�ل�صبت    29  /  8  / 2020

أسباب االكتئاب في مكان العمل
االنباط - وكاالت

امل��وظ��ف��ون يف جميع  ي�����ش��ع��ر  ع��ن��دم��ا 

اأماكن  يف  وال�شعادة  بالراحة  منا�شبهم 

�شتعود  احل��ال��ة  ه��ذه  بالتاأكيد  عملهم، 

ع���ل���ى امل���وؤ����ش�������ش���ات ال���ت���ي ي��ع��م��ل��ون ب��ه��ا 

بع�س  هناك  لكن  وال��ن��ج��اح،  بالربحية 

الأم�����ور ال��ت��ي جت��ع��ل امل��وظ��ف يف ح��ال��ة 

النف�شية  ترى اخلبرة  اإذ  �شعيدة،  غر 

»اأمرة حرباير«، اأنه اإذا وجدت �شعوبة 

ال����ذه����اب اإىل  ن��ف�����ش��ك ع��ل��ى  يف حت��ف��ي��ز 

ت�شعر  دائ��م��اً  نف�شك  وج��دت  اأو  العمل، 

فمن  ال��وظ��ي��ف��ة،  يف  والإره�����اق  بالك�شل 

املمكن اأن تتعامل مع الكتئاب يف مكان 

عملك. وعليه دعونا نتعرف على بع�س 

اأ�شباب الكتئاب يف العمل.

 �أ�صباب �لإكتئاب يف مكان �لعمل

�كتئاب يف مكان �لعمل

للوظيفة: مالئمتك  • عدم 
اإذا �شعرت بقوة اأنك تعمل يف وظيفة 

اأن  فيمكنك  ف��ي��ه��ا؛  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ل 

والك��ت��ئ��اب،  ب��الإره��اق  ال�شعور  يف  ت��ب��داأ 

وي����ق����ول األ�������ني م���ي���ل���ر، م����دي����ر امل�������وارد 

 Paper Fellows يف  ال��ب�����ش��ري��ة 

ع��ن ال�����ش��ع��ور ب��الك��ت��ئ��اب: »ي��ح��دث ه��ذا 

ت��ع��م��ل يف وظ���ي���ف���ة ل حت��ب��ه��ا،  ع���ن���دم���ا 

املغادرة.  ت�شتطيع  ل  اأن��ك  ت�شعر  لكنك 

من  هنا  تعمل  اأن  يجب  اأن��ك  ت�شعر  قد 

كلتا  يف  املظاهر.  ملواكبة  اأو  امل��ال،  اأج��ل 

احل��ال��ت��ني، مي��ك��ن اأن ي�����ش��ب��ب ل���ك ه��ذا 

النف�شي«. الأذى 

باملنزل: الوقت  ق�شاء  • �شعور 
مع  ثميناً  وقتاً  تق�شي  اأن  تريد  اأنت 

ت��ع��م��ل على  اأن  ي��ج��ب  اأط��ف��ال��ك، ول��ك��ن 

احلفاظ على �شقف فوق راأ�س عائلتك. 

من ال�شعب احلفاظ على التوازن.

املالية: • امل�شكالت 
ج����داً،  م��ن��خ��ف�����ش��اً  رات����ب����ك  ك����ان  اإذا 

بالتوتر  �شعورك  يف  ذل��ك  يت�شبب  فقد 

والقلق، مما قد يوؤدي اإىل الكتئاب.

معقولة: غر  • مطالب 
اأك���رث  ال��ع��م��ل  ع��ل��ي��ك  اأن  ل��ن��ف��رت���س 

ا�شتمر حدوث  اإذا  اإ�شايف.  لوقت  فاأكرث 

ذلك؛ فقد يتداخل مع حياتك املنزلية. 

���ش��ي��وؤدي ه���ذا ال���ت���وازن ال�����ش��ع��ي��ف اإىل 

ال�������ش���ع���ور ب���الك���ت���ئ���اب ل����دى ك���ث���ر م��ن 

النا�س.

العمل: يف  • التنمر 
يعترب التنمر يف مكان العمل م�شكلة 

���ش��وى ع���دد كبر  ي��ق��وم  ح��ق��ي��ق��ي��ة، ول 

م���ن ال���ع���م���ال ب����الإب����الغ ع��ن��د ح���دوث���ه. 

اأو  القيمة  عدمي  باأنك  ت�شعر  �شيجعلك 

ي��وؤدي ذلك  العمل؛ فقد  اأنك �شغر يف 

ب�شهولة اإىل الكتئاب.

منخف�شة: معنويات   •
ف��اإن  ال�����ش��اق،  ع��م��ل��ك  اإذا مت جت��اه��ل 

املعنويات املنخف�شة ت�شاهم ب�شكل كبر 

يف الكتئاب يف مكان العمل.

كيفية منع �لكتئاب

التي  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  بع�س  اإل��ي��ك 

جتربتها: ميكنك 

اعرف متى ت�شاب بالكتئاب:

���ش��ت��ج��د اأن�����ك ت��خ�����ش��ى ال���ذه���اب اإىل 

ال���ع���م���ل، وق����د ت�������ش���اب ب���ال���ب���ك���اء اأث���ن���اء 

وجودك يف مكان العمل، وجتد �شعوبة 

يف التفاعل مع اأي �شخ�س.

حاول واح�شل على دعم الأقران:

يف  م����ا  ���ش��خ�����س  م����ع  ت���وا����ش���ل���ت  اإذا 

املكتب جيداً، فراجع ما اإذا كان ميكنك 

التحدث معه حول ما يحدث. ميكن اأن 

ي�شاعدك التحدث يف و�شع م�شاكلك يف 

ال�شحيح. منظورها 
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االنباط-وكاالت

 يللوا�للسللل اأربلللعلللة اأ�لللسلللرى يف �للسللجللون االحللتللال 

رف�ساً  الطعام  عن  املفتوح  اإ�سرابهم  االإ�سرائيلي، 

العتقالهم اأقللدمللهللم االأ�للسللر مللاهللر االأخللر�للس من 

اإدارة  جنني، وامل�سرب منذ 33 يوما، والللذي نقلته 

�سجون االحتال، اإىل م�ست�سفى �سجن “الرملة”، 

اليوم اجلمعة، نظرا خلطورة و�سعة ال�سحي، وفقا 

ملا اأفاد به نادي االأ�سر

االأ�سرى  يعاين  االأخللر�للس،  االأ�للسللر  واإىل جانب 

امل�سربون عن الطعام وهم: حممد وهدان، ومو�سى 

�سحية  اأو�ساعا  �سعيبات،  الرحمن  وعبد  زهلللران، 

�سعبة، ال�سيما االأ�للسللر االأخللر�للس الللذي بللداأ يتقياً 

املاء يف االأيام االأخرة ومعاناته ازدادت من �سعوبة 

احلركة، ويرف�س اأخذ املدعمات، واإجراء الفحو�س 

الطبية

واعللتللقللل االأ�للسللر االأخلللر�لللس )49 عللامللا(، يف 27 

متوز/ يوليو املا�سي، وجرى حتويله اإىل االعتقال 

زنازين  يف  اليوم  ويقبع  اأ�سهر،  اأربعة  ملللدة  االإداري 

�سجن “عوفر”

كما ويوا�سل االأ�سر مو�سى ح�سن زهللران )53 

عاماً( من قرية دير اأبو م�سعل �سمال غرب مدينة 

رف�ساً  يوماً   13 منذ  الطعام  اإ�سرابه عن  اهلل،  رام 

العتقاله االإداري، علماً اأن قوات االحتال اعتقلته 

يف 7 متوز/ يوليو املا�سي، وجرى حتويله لاعتقال 

االإداري ملدة �ستة اأ�سهر

وزهران اأ�سر �سابق اأم�سى ما جمموعه 5 اأعوام 

اإداري،  اأحللكللام واعللتللقللال  يف �سجون االحللتللال بللني 

وهو متزوج واأب لولدين، ويقبع يف زنازين �سجن 

“عوفر”
 30( �سعيبات  الرحمن  عبد  االأ�للسللر  ويخو�س 

علللاملللاً( اإ�للسللرابلله املللفللتللوح عللن الللطللعللام لللللليللوم اللللل 9 

“النقب  زنلللازيلللن �سجن  اللللتلللوايل، ويللقللبللع يف  علللللى 

ال�سحراوي”، وكان قد اُعتقل يف 5 حزيران/ يونيو 

املا�سي، وجرى حتويله لاعتقال االإداري ملدة اأربعة 

اأ�سهر، علماً اأنه اأ�سر �سابق اأم�سى 4 اأعوام يف �سجون 

االحتال بني اأحكام واعتقال اإداري، وهو متزوج

وي�ستمر االأ�لللسلللر حمللمللد وحلليللد وهلللللدان، من 

بلدة رنتي�س يف رام اهلل يف اإ�سرابه لليوم الل 24 على 

التوايل يف زنازين �سجن “عوفر”، حيث جرى نقله 

جنوب  “حواره”  معتقل  يف  اُحتجز  اأن  بعد  اإليها 

نابل�س

االنباط-وكاالت

قرر البنك املركزي العراقي، جتميد اأر�سدة 

9 م�سوؤولني �سابقني وحاليني،  وحجز ممتلكات 

بينهم �سهر رئي�س الوزراء االأ�سبق نوري املالكي، 

على خلفية عدم ت�سديد ديون م�ستحقة للدولة

جلللللاء ذللللللك وفلللللق تللعللملليللم ر�لللسلللملللي للللللبللنللوك 

من  متاأخر  وقت  يف  �سدر  العراقية،  وامل�سارف 

م�ساء اخلمي�س، واطلعت عليه االأنا�سول

املنقولة  االأملللوال  حجز  على:  الللقللرار  ون�س 

)�سهر  �سخيل  يا�سر  مللن  لكل  املنقولة  وغللر 

وحمللافللظ  �سخيل،  لللقللمللان  و�سقيقه  املللالللكللي(، 

من  )مللقللرب  الطريحي  عقيل  ال�سابق  كللربللاء 

املللالللكللي(، وزهللللر االأعلللرجلللي )نللائللب بللرملللاين(، 

وحللللاجللللم احلللل�لللسلللنلللي )رئللليللل�لللس جمللللل�للس احلللكللم 

االأ�سبق(

و�سملت قائمة االأ�سماء اأي�سا: علي القري�سي 

)مللل�لللسلللوؤول بللللللوزارة اخللللارجللليلللة(، وولللليلللد ر�للسللا 

)مللل�لللسلللوؤول مبللكللتللب رئلليلل�للس الللللللللوزراء(، و�للسللعلليللد 

خ�سر، وعبد اهلل حممد عبد اهلل )دون حتديد 

�سفاتهما الوظيفية(

�سبب  املللللركللللزي  الللبللنللك  تللعللملليللم  يلللذكلللر  ومل 

هللللذه الللعللقللوبللات، لللكللن ملل�للسللدر يف الللبللنللك ذكللر 

اإن  لاأنا�سول، مف�سا عدم الك�سف عن ا�سمه، 

امل�سوؤولني املذكورين مل ي�سددوا ديونا م�ستحقة 

تعود  منازل  ا�ستئجارهم  مقابل  للدولة  عليهم 

للحكومة

العراقية  احلكومية  املالكي،  نللوري  وتللراأ�للس 

خال الفرتة من 2006 اإىل 2014، وخال فرتة 

م�ساحة  ثلث  على  داع�س  تنظيم  �سيطر  حكمه 

الباد

الللوزراء  رئي�س  تّعهد  منا�سبة،  اأكللر من  ويف 

جميع  بللاإحللالللة  الللكللاظللمللي،  م�سطفى  الللعللراقللي 

الللنللظللر عن  بللغلل�للس  الللقلل�للسللاء  اإىل  الللفللا�للسللديللن 

مواقعهم يف الدولة

وتللعللد حمللاربللة الللفلل�للسللاد علللللى راأ�للللس مطالب 

احتجاجات عارمة ي�سهدها العراق منذ اأكتوبر/ 

ت�سرين االأول املا�سي

اأكلللر دول الللعللامل ف�سادا،  والللعللراق مللن بللني 

الدولية على  ال�سفافية  مبوجب موؤ�سر منظمة 

مدى ال�سنوات املا�سية، وترد تقارير دولية على 

الدوام بهدر واختا�س

االنباط-وكاالت

اآبللي  الللللوزراء اللليللابللاين �سينزو  اأعلللللن رئلليلل�للس 

الأ�سباب  من�سبه  مللن  ا�ستقالته  اجلمعة  املل�للس 

اإىل  مهامه  اأداء  �سيوا�سل  اأنلله  مللوؤكللدا  �سحية، 

حني تعيني رئي�س جديد للحكومة

وقللللللال اآبللللللي خلللللال مللللوؤمتللللر �للسللحللفللي: “ال 

اأ�ستطع  مل  اإذا  للوزراء  رئي�سا  اأكللون  اأن  ميكنني 

التنحي  قررت  لل�سعب.  القرارات  اأف�سل  اتخاذ 

عن من�سبي”

واأو�للسللح اآبلللي )65 عللامللا(، اللللذي يللعللاين منذ 

التقرحي  القولون  التهاب  مر�س  مللن  �سنوات 

منت�سف  منذ  تتدهور  بللداأت  �سحته  اأن  املزمن، 

ال�سهر املا�سي

قلبه”  �سميم  “من  يللعللتللذر  اإنللله  اآبلللي  وقلللال 

من�سبه،  مللهللام  اأداء  علللن  لللعللجللزه  للللللمللواطللنللني 

م�سيفا اأنه لي�س من �ساأنه حتديد من �سيخلفه

و�ستوؤدي ا�ستقالة اآبي اإىل �سباق على القيادة 

يف احللللللزب اللللدميلللقلللراطلللي الللللللليلللرايل احلللاكللم 

يرجح اأن ت�ستمر ملدة اأ�سبوعني اأو ثاثة، ويجب 

الرملان  يف  ر�سميا  فيه  الفائز  انتخاب  يتم  اأن 

زعيم  ي�سغل  اأن  على  للحكومة،  جديد  كرئي�س 

احلزب اجلديد هذا املن�سب للفرتة املتبقية من 

والية اآبي

االنباط-وكاالت

قللال الللرئلليلل�للس االأمللريللكللي دونللالللد تللرامللب، 

اإن افللتللتللاح اللل�للسللفللارة االأمللريللكلليللة اجلللديللدة يف 

القد�س يف عام 2018، كلف امليزانية االأمريكية 

نللحللو األللفللي ملللرة اأقللللل ممللا كلللان خمللطللطللا للله، 

العقارية و�سبه ذلك بال�سفقة 

متاأخر  وقت  يف  كلمته  يف  ترامب،  واأ�ساف 

ملللن الللللليلللللة املللا�للسلليللة يف احلللديللقللة اجلللنللوبلليللة 

للللللبلليللت االأبللليللل�لللس خلللللال املللللوؤمتللللر الللوطللنللي 

من  العديد  عك�س  “على  اجلمهوري:  للحزب 

الروؤ�ساء الذين �سبقوين، فقد وفيت بوعدي، 

الإ�للسللرائلليللل،  احلقيقية  بالعا�سمة  واعللرتفللت 

بتنفيذ  وقمنا  الللقللد�للس.  اإىل  �سفارتنا  ونقلنا 

اإنفاق مليار دوالر على  ذلك فعا. وبدال من 

املللبللنللى اجللللديلللد كللمللا كلللان خمللطللطللا، اخللرتنللا 

مبنى قائما يف اأف�سل املناطق. �سفقة عقارية، 

األي�س كذلك؟ لقد افتتحنا ال�سفارة باأقل من 

500 األف دوالر”

امللللتلللحلللدة،  اللللللواليلللللات  اأن  اإىل  اأ�للللسللللار  كلللملللا 

مرتفعات  على  اإ�للسللرائلليللل  ب�سيادة  “اعرتفت 
“التو�سل  اللل�للسللهللر  هلللذا  مت  واأنلللله  اجلوالن”، 

منذ  االأو�سط  ال�سرق  يف  �سام  اتفاق  اأول  اإىل 

العربية  واالإمللارات  اإ�سرائيل  عاما” )بني   25

املتحدة(

الرئي�س،  من�سب  توليت  “عندما  وقلللال: 

كاملة:  فو�سى  حالة  يف  االأو�سط  ال�سرق  كان 

كان تنظيم داع�س يعربد هناك، وتعزز موقف 

االأفللق  يف  تلوح  نهاية  هناك  تكن  ومل  اإيلللران، 

مللن جانب  وخللرجللت  اأفللغللانلل�للسللتللان.  يف  للحرب 

واحد من االتفاق النووي مع اإيران”

وحلل�للسللب تلللراملللب فللللاإن الللللواليللللات املللتللحللدة 

وعلى  داع�س،  خافة  على  تام  ب�سكل  “ق�ست 
اأبو بكر البغدادي” موؤ�س�سها وزعيمها 

االنباط-وكاالت

هلللاجلللملللت اأرملللللللللة اللللرئللليللل�لللس الللفللللل�للسللطلليللنللي 

ال�سلطة  قيادات  �سهى،  عرفات،  يا�سر  الراحل 

جهنم  اأبللللواب  “فتح  بللل  متعهدة  الفل�سطينية، 

عليهم اإذا اأرادوا هم ذلك”

قناة )كان(  لها مع  لقاء  وقالت عرفات، يف 

مع  ملللرة  الأول  “تتحدث  اإنللهللا  االإ�للسللرائلليللللليللة، 

لب�س  ال  ر�سالة  وتر�سل  االإ�سرائيلي  التلفزيون 

اإذا  الفل�سطينية  ال�سلطة  م�سوؤويل  اإىل  فيها 

فاإنها  عائلتها،  بللاأفللراد  اأو  اإيللذائللهللا  يف  ت�سببوا 

�ستقاوم بكل قوة”

واأ�سافت عرفات: “هناك تعليمات ت�سورين 

مكتب  من  �سادرة  والتعليمات  خائنة،  وكاأنني 

اأبو مازن؛ اإذا حاولوا ايذائنا حتى ب�سعرة منا، 

ف�سوف احمل امل�سوؤولية على عاتق ال�سلطة. اإذا 

اأرادوا فتح اأبواب اجلحيم، ف�ساأفتح اأي�ساً”

اإذا  اأبواب جهنم عليهم،  “�ساأفتح  واأ�سافت: 

رغبوا بفتح �سفحاتهم. بطاقاتي هي ذاكرتي، 

كل �سوؤونهم، ويا�سر عندي مذكراته، كتب عن 

كل منهم؛ اإذا ن�سرت نقطة حول ما قاله يا�سر 

عنهم ف�ساأحرقهم اأمام �سعبهم”

حممود  الفل�سطيني  الرئي�س  وبخ�سو�س 

عبا�س، قالت �سهى عرفات: “هو بعيد عن كل 

�سيء لكنهم ي�سللونه، اأنا اأحب اأبو مازن كلهم 

لكن  اللحظة؛  وينتظر  ي�سلله  الكل  ي�سللونه 

اأكللر من  100 عللام ويعي�س  اأبللو مللازن �سيعي�س 

من  لكن  جلليللدة؛  �سحته  الأن  بللر�للس  �سمعون 

عللرفللات. نحن  يللريللدون تدمر عائلة  حللوللله؟ 

اأقوى، لدينا اأنا�س اأكر منهم”

 أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ونقل األسير 
األخرس إلى المستشفى لخطورة وضعه الصحي

 العراق.. تجميد أرصدة 9 مسؤولين بينهم صهر المالكي

 بعد إعالن استقالته.. شينزو آبي يعتذر لليابانيين

 ترامب يشبه نقل السفارة األمريكية إلى القدس بصفقة عقارية

 سهى عرفات: سأفتح على مسؤولي السلطة أبواب جهنم

 الرئاسة اللبنانية تجري مشاورات يوم 
اإلثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء

 االحتالل يبدأ بتركيب أجهزة إنذار 
إضافية في مستوطنة سديروت

 االحتالل يزعم احباط محاولة تهريب 
ذخيرة إلى الضفة الغربية

 بؤرة استيطانية إسرائيلية
 »حجر أساسها« خيم وحظيرة أغنام

االنباط-وكاالت

اإنلللهلللا �ستجري   قلللاللللت الللرئللا�للسللة اللللللبللنللانلليللة 

م�ساورات مع الكتل النيابية يوم االإثنني لت�سمية 

رئي�س جديد للوزراء بعد ا�ستقالة احلكومة هذا 

ال�سهر يف اأعقاب االنفجار املروع مبرفاأ بروت

والرئي�س مطالب بت�سمية مر�سح ينال اأعلى 

قدر من التاأييد بني نواب الرملان

اال�سم  �سعد احلريري هو  ال�سني  وال�سيا�سي 

للمن�سب  كمر�سح  يلللرتدد  اللللذي  الوحيد  اجللللاد 

اإنلللله لي�س  االأ�للسللبللوع  هلللذا  قلللال  االآن. لكنه  حللتللى 

مر�سحا بعدما اأعربت عدة اأحزاب كرى عن عدم 

تاأييد لعودته للمن�سب

االنباط-وكاالت

قالت و�سائل اعام اإ�سرائيلية، ام�س اجلمعة، 

اإن قللليلللادة اجلللبللهللة الللداخللللليللة بللللللداأت بللرتكلليللب 

اإنللذار اإ�سافية يف بع�س اأحياء م�ستوطنة  اأجهزة 

“�سديروت” بعد �سكاوى �سابقة من اأن االإنذار ال 
ي�سمع جيدا فيها

تركيب  اأن  العرية،  ال�سابعة  القناة  واأفلللادت 

اأجلللهلللزة االإنلللللذار اجللللديلللدة، جلللاءت بللعللد �سكاوى 

عديدة من �سكان “�سديروت” يف االأيام االأخرة 

باأنهم مل ي�سمعوا �سوت �سفارات االإنذار التي مت 

تفعيلها يف املدينة، حيث بداأ اجلي�س االإ�سرائيلي 

اإ�سافية يف  اإنلللذار  اأجللهللزة  االأ�سبوع برتكيب  هللذا 

يف  وغللرهللا  وهكرميم”  �سيكما  “نئوت  اأحلليللاء 

املدينة

اجلمعة،  ام�س  فجر  االإنللللذار،  �سفارات  دوت 

بالتزامن مع ق�سف  يف م�ستوطنات غاف غزة 

طائرات االحتال االإ�سرائيلي مواقع للمقاومة 

يف قطاع غزة

اأن 6 �سواريخ  وذكر موقع حد�سوت العري، 

اأطلللللللقلللت ملللن قلللطلللاع غلللللزة، �للسللقللطللت يف مللنللاطللق 

مفتوحة يف ناحال العوز وعالوميم

االنباط-وكاالت

زعللللم جلليلل�للس االحللللتللللال االإ�للسللرائلليلللللي 

�للسللبللاح املل�للس اجلللمللعللة، حمللاولللة تهريب 

ذخللللللرة عللللر اأحللللللد امللللعلللابلللر يف اللل�للسللفللة 

الللغللربلليللة، كللانللت يف طللريللقللهللا لللاأرا�للسللي 

لفل�سطينية ا

االإ�للسللرائلليللللليللة:  احلللللرب  وزارة  وقللالللت 

اجلي�س  بللللوزارة  املللعللابللر  هيئة  “موظفو 
ريحان  معر  على  ام�س،  �سباح  اأحبطوا 

اآالف ر�للسللا�للسللة من   10 تللهللريللب  حمللاولللة 

اإىل مناطق ال�سلطة بال�سفة” اإ�سرائيل 

االنباط-وكاالت

اأقللللدم ملل�للسللتللوطللنللون علللللى نلل�للسللب خلليللام 

�سنجل  بلدة  اأرا�سي  على  اأغنام  وحظرة 

�سمال رام اهلل يف ال�سفة الغربية

مللتللداولللة حلظة قيام  �للسللور  واأظللهللرت 

امل�ستوطنني بن�سب اخليام يف بلدة �سنجل

بلللاأن  “وفا”  وكلللاللللة  قلللاللللت  ذلللللك  اإىل 

بللاإقللامللة  اخلللملليلل�للس،  �للسللرعللوا  م�ستوطنني، 

بوؤرة ا�ستيطانية جديدة على اأرا�سي بلدة 

عبوين �سمال رام اهلل

وقال رئي�س بلدية عبوين ناجي حمد، 

اإن م�ستوطنني ن�سبوا اأربعة بيوت متنقلة 

يف  املللواطللنللني  اأرا�للسللي  على  “كرفانات” 
)عللبللويللن،  بلللللدات  تتو�سط  الللتللي  املنطقة 

�سنجل( جلجليا، 

عليها  اأقيمت  التي  االأر�س  اأن  واأ�ساف 

املحيطة  واالأرا�للسللي  اال�ستطانية  الللبللوؤرة 

“طابو”  الللثللاث،  للللللبلللللدات  الللتللابللعللة  بللهللا 

توؤكد  ر�سمية  اأوراقلللا  ميلكون  واأ�سحابها 

“وفا” ملكيتها، بح�سب 

ال�سبت    29  /  8  / 2020
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 العدوان يؤكد .. ما حذرنا منه حصل !

 تلفزيون شبابي تفاعلي في وزارة الشباب

 مستقبل ميسي على المحك ونيمار ينصح

 كلوب جاهز للقاء االرسنال وال لميسي

االنباط – عمان

بكر  ال�سيد  الفي�سلي  ال��ن��ادي  رئي�س  اك��د 

العدوان ان النادي �سبق وان حذر من ا�سابة 

ي�سمعوا  ومل  ك���ورون���ا  ب��ف��رو���س  ال��اع��ب��ن 

راي���ن���ا ل��ك��ن ق��م��ن��ا ب��ف��ح�����س ال���اع���ب���ن وم��ا 

ح��ذرن��ا م��ن��ه ح�سل ك���ان ه��ن��اك ان��ف��ت��اح ادى 

8 من ك��وادر النادي من  اىل ح�سول ا�سابة 

العبن وادارين وا�سار يف حديثه عرب املجلة 

الريا�سية يف التلفزيون االردين .. ان و�سع 

يوم  و�سيخرجوا  م�ستقر  ال�سحي  الاعبن 

اخلمي�س القادم ومتنى على االحتاد الرتيث 

عام  ب�سكل  نتحدث  حاليا  ق��رار  ات��خ��اذ  قبل 

�سيما  ال  متاحة  �ستكون  الفنية  احل��ال��ة  ه��ل 

ال���ت���دري���ب  ال����ف����رق م����ن  وان االحت�������اد م���ن���ع 

االن��دي��ة ت�����س��ررت ب�سبب ال��ت��وق��ف   وح��ول 

الع��ب  اطلقها  ال��ت��ي  امل�سيئة  ال��ت�����س��ري��ح��ات 

ال��ع��دوان  ا���س��ار  لوكا�س  امل��ح��رتف  الفي�سلي 

اىل ان ال��اع��ب خ��رج ع��ن ���س��روط العقد يف 

بها  يتقيد  ان  وك��ان يجب  االع��ام  مو�سوع 

و�ستكون هناك عقوبة على الاعب يف ا�سرع 

 ... وقت قد ت�سل اىل مرحلة ف�سخ تعاقده 

اأن اجلهاز  وكان النادي الفي�سلي قد اعلن  

القدم،  ك��رة  فريق  والعبي  واالإداري  الفني 

لفحو�سات جديدة  م�ساء اخلمي�س  خ�سعوا 

لفرو�س كورونا، 

وذل�����ك ب���ه���دف ال���ت���اأك���د م���ن ���س��ام��ت��ه��م. 

ومتنى الفي�سلي ال�سامة والعافية ملنظومة 

فريق كرة القدم، وال �سيما اأن االأيام املا�سية 

���س��ه��دت اإ���س��اب��ة 8 م���ن اأع�����س��ائ��ه ب��ف��رو���س 

كورونا. وقام االحتاد بتاأجيل بطولة الدوري 

مل��دة اأ���س��ب��وع��ن بعد ت��اأك��د اإ���س��اب��ة اأك���ر من 

كورونا. بفرو�س  الفي�سلي  ب�سفوف  العب 

وتنتظر االأندية يف اليومن املقبلن �سدور 

ق����رار م���ن االحت�����اد ي�����س��م��ح ل��ه��ا ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف 

من  املقبلة  ل��ل��ج��والت  ا���س��ت��ع��داداً  تدريباتها 

بطولة الدوري.

االنباط – عمان

�سبابكم  و���س��رك��ة  ال�����س��ب��اب  وزارة  وق��ع��ت 

مبجال  املتخ�س�سة  ال�سبابية  ل��ل��م��ب��ادرات 

م�ستوى  على  التفاعلي  ال�سبابي  االإع����ام 

ال�������س���رق االأو�����س����ط، اخل��م��ي�����س يف ال�������وزارة، 

ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م�����س��رتك يف جم���ال العمل 

التفاعلي.  االإع��ام��ي  وال��ت��دري��ب  ال�سبابي، 

ال���وزارة  ع��ن  وقعها  ال��ت��ي  االتفاقية  ون�ست 

االإعامي  الناطق  االإعام واالت�سال  مدير 

العام  م��دي��ره��ا  ال�سركة  وع��ن  ال��ع��زام،  عمر 

امل����خ����رج حم���م���د ال���ن�������س���ور، ب��ح�����س��ور وزي����ر 

ال��ربي��زات، واأم��ن  ال��دك��ت��ور ف��ار���س  ال�سباب 

ع��ام ال����وزارة ال��دك��ت��ور ح�سن اجل��ب��ور، على 

اإن�ساء تلفزيون �سبابي تفاعلي عرب من�سات 

ت�سليط  يف  ي�ساهم  االج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 

ال�����س��وء ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ات وح��اج��ات ال�سباب 

ب�سكل  االأردين  وال�سباب  عام  ب�سكل  العربي 

وتطلعاتهم  حاجاتهم  يعك�س  بحيث  خا�س، 

ب���ق���ال���ب اإع����ام����ي ت��ف��اع��ل��ي وي����ط����رح اأب�����رز 

ال�سباب  ت��واج��ه  التي  والتحديات  الق�سايا 

اإىل �سناع  اإي�����س��ال��ه��ا  وي��ع��اجل��ه��ا م��ن خ���ال 

على  ال�سباب  تدريب  اإىل  باالإ�سافة  القرار، 

جمموعة من املهارات االإعامية يف االإعام 

الإعداد مرا�سلن ميدانين يف كل حمافظة 

على توقيع  اململكة. وتعقيباً  من حمافظات 

فار�س  الدكتور  ال�سباب  وزير  اأكد  االأتفاقية 

اأ�سكال  كافة  تقدمي  �سرورة  على  الربيزات، 

لل�سباب،  االأ���س��ا���س��ي��ة  االإع���ام���ي���ة  امل���ه���ارات 

االإعام  ي�سهده  الذي  الكبر  للتطور  نظراً 

ال�سباب  من  اإعامي  جيل  الإيجاد  الرقمي، 

الرقمية  للثورة  وم��واك��ب  بحاجاته  م��درك 

يف م��ي��ادي��ن االإع����ام ال��رق��م��ي. وم��ن جانبه 

توطن  على  ال���وزارة  العزام:”�ستعمل  ق��ال 

ال�سركة  تطرحها  التي  االإعامية  املبادرات 

للوزارة،  التابعة  ال�سبابية  املراكز  جميع  يف 

االإعامي  باملجال  املهتمن  ال�سباب  لتزويد 

واملهارات  املوا�سيع  من  بالعديد  ومتكينهم 

اأو االإع��ام  امل��واط��ن  االإع��ام��ي��ة يف �سحافة 

بدخول  ي��رغ��ب��ون  ال��ذي��ن  لل�سباب  اجل��دي��د، 

امل���ج���ال االإع����ام����ي، اأو ح��ت��ى ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ات 

االإع���ام م��ن خ��ال امل��راك��ز ال�سبابية داخ��ل 

احلرم اجلامعي”. من جهته قال مدير عام 

اإن  ال�سبابية:”  ل��ل��م��ب��ادرات  �سبابكم  �سركة 

ال�سراكة مع وزارة ال�سباب ج�سدت تو�سيات 

احل�سن  اب��ن  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جالة 

حفظه اهلل باالهتمام بال�سباب ومببادراتهم 

وتطلعاتهم .

روما – وكاالت

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي اإي����ط����ايل، عن 

االأرجنتيني  م�ستقبل  ب�ساأن  جديد  تطور 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي جن���م وق���ائ���د ب��ر���س��ل��ون��ة. 

دي��ل��ل��و  “الجازيتا  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ووف�����ًق�����ا 

مي�سي  خ��ط��ة  ف���اإن  �سبورت” االإي��ط��ال��ي��ة، 

بر�سلونة  ع��ن  ال��رح��ي��ل  ت��ظ��ل  االأ���س��ا���س��ي��ة 

جم���اًن���ا، وف���ًق���ا ل��ب��ن��د ف�����س��خ ال��ت��ع��اق��د بن 

�سهر  انتهى يف  البند  اأن  ورغم  الطرفن. 

ي���ون���ي���و/ح���زي���ران امل���ا����س���ي، ل��ك��ن ت��ق��اري��ر 

على  ���س��رك��ز  مي�سي  اأن  زع��م��ت  �سحفية 

الرحيل؛  �سرط  فعالية  ا�ستمرار  جزئية 

ب�سبب تاأجيل املو�سم ملا يقرب من 3 اأ�سهر 

ع��ق��ب اأزم�����ة ف���رو����س ك����ورون����ا. واأ����س���ارت 

حالة  يف  اأن���ه  اإىل  االإي��ط��ال��ي��ة  ال�سحيفة 

جماًنا،  بر�سلونة  عن  مي�سي  رحيل  ف�سل 

العقد  لف�سخ  ال��اع��ب  حمامو  �سيتحرك 

االنتقاالت  لوائح  يف   17 امل��ادة  طريق  عن 

باالحتاد الدويل لكرة القدم.

واأو�سحت اأن املادة متنح الاعبن ممن 

ويتبقى  عاما،  ثاثن  عن  عمرهم  يزيد 

يف ع���ق���وده���م ع����ام واح������د، ح����ق ال��رح��ي��ل 

مع  مي�سي  عقد  تعوي�س.وينتهي  نظر 

بر�سلونة يف �سيف 2021، ويت�سمن �سرًطا 

جزائًيا بقيمة 700 مليون يورو.

عن  اإ���س��ب��اين،  �سحفي  ت��ق��ري��ر  وك�����س��ف 

االأرجنتيني  م�ستقبل  ب�ساأن  جديد  تطور 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي جن���م وق���ائ���د ب��ر���س��ل��ون��ة. 

االإ���س��ب��ان��ي��ة،  “ماركا”  ل�سحيفة  ووف���ًق���ا 

�سان  ب��اري�����س  جن��م  �سيلفا،  دا  ن��ي��م��ار  ف���اإن 

ج����رم����ان،  ات�����س��ل مب��ي�����س��ي، حل��ث��ه على 

االأمراء”.  “حديقة  يف  اإل��ي��ه  االن�����س��م��ام 

بن  العاقة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 

من  اأن��ه  اإال  للغاية،  جيدة  ونيمار  مي�سي 

ان��ت��ق��ال ال��ربغ��وث اإىل �سان  امل��رج��ح  غ��ر 

ج���رم���ان خ���ال امل��و���س��م امل��ق��ب��ل. وك��ان��ت 

ت���ق���اري���ر ف��رن�����س��ي��ة، ق����د ذك������رت م����وؤخ����ًرا 

���س��ان  ال���ت���ي مت��ن��ح  ال���وح���ي���دة  اأن احل���ال���ة 

جرمان فر�سة �سئيلة ل�سم مي�سي، هي 

املميزين يف  اأحد الاعبن  اال�ستغناء عن 

االأمر  مبابي(،  كيليان  اأو  )نيمار  الفريق 

ال���ذي ي��رف�����س��ه ���س��ن��اع ال��ق��رار يف ال��ن��ادي 

الباري�سي.

لندن – وكاالت

اأنه  كلوب  يورجن  ليفربول  مدرب  اأكد   

بعر�س  ليفربول  يتقدم  اأن  امل�ستحيل  من 

مي�سي  ليونيل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  النجم  ل�سم 

ال����راغ����ب يف ت����رك ب��ر���س��ل��ون��ة واالن���ت���ق���ال 

اآخ����ر. وق����ال ك��ل��وب يف امل��وؤمت��ر  اإىل ف��ري��ق 

ال�����س��ح��ف��ي االف���رتا����س���ي م�����س��اء اجل��م��ع��ة، 

املجتمع  درع  م���ب���اراة  م��ن  واح���د  ي���وم  ق��ب��ل 

“هل ه��ن��اك اه��ت��م��ام؟ من  اأر���س��ن��ال:  اأم����ام 

ال  لكن  ف��ري��ق��ه؟  اإىل  مي�سي  �سم  ي��ري��د  ال 

ويت�سدر مان�س�سرت �سيتي  توجد فر�سة”. 

ذل��ك  وع��ن  مي�سي،  ب�سم  املهتمن  ق��ائ��م��ة 

)ان�����س��م��ام  اأن  ال��وا���س��ع  “من  ك��ل��وب:  ق���ال 

اأمرا  �سيتي  على  التغلب  �سيجعل  مي�سي(، 

اأك����ر ���س��ع��وب��ة، ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ربمي��ر ليج 

ل�ست متاأكدا من  لكني  رائعا،  اأمرا  �سيكون 

له  ي�سبق  الدفعة، مل  امل�سابقة لهذه  حاجة 

القدم خمتلفة  اآخر، كرة  اأن لعب يف دوري 

ه��ن��ا، ����س���اأود م�����س��اه��دة االأم�����ر ل��ك��ن��ي ل�ست 

و�سدد كلوب على  متاأكدا اأنني �ساأ�ساهده”. 

اأمام  اأن فريقه �سياأخذ مباراة درع املجتمع 

“ال  واأ���س��اف:  اأر���س��ن��ال على حممد اجل��د، 

نلعب الوديات، نخو�س مباريات اختبارية، 

اأن حت�سل على  ال��ن��ادر  وم��ن  ب��ط��ول��ة  اإن��ه��ا 

لدينا  ل��ل��م��ب��اراة،  للتح�سر  م��ث��ايل  وق���ت 

املمتاز،  ل��ل��دوري  للتح�سر  اأ�سابيع  اأرب��ع��ة 

�ساأتفاجاأ  الدولية،  املباريات  جولة  تتخلها 

لكننا  مم��ك��ن��ة  م���ب���اراة  اأف�����س��ل  ق��دم��ن��ا  اإذا 

ظهره  اأن  كلوب  للقتال”.واأكد  ج��اه��زون 

االأمي������ن ت��ري��ن��ت األ���ك�������س���ن���در-اأرن���ول���د، قد 

“جوردان  بقوله:  اليوم  مباراة  عن  يغيب 

ه��ن��در���س��ون ي��ظ��ه��ر ب�����س��ورة ج��ي��دة، اأوك�����س 

و�سع  يف  ت�سامربلن(  اأوك�سليد  )األيك�س 

جدا  قريب  ترينت  كذلك،  �ساكري  جيد، 

لكن يجب اتخاذ قرار بهذا ال�ساأن”.

 لقاءات مثيرة في الدوري 
المصري

 رونالدو يريد غزو العالم  

 تياغو سيلفا رسميًا في تشيلسي

القاهرة – وكاالت

ي���خ���و����س االأه�����ل�����ي م���ت�������س���در ت��رت��ي��ب 

ال�������دوري امل�������س���ري، اخ���ت���ب���ارا ج���دي���دا يف 

 43 للمرة  ال����دوري  لقب  حل�سم  م�����س��واره 

يف تاريخه، حن يحل �سيفا على امل�سري 

ال��ب��ور���س��ع��ي��دي، م�����س��اء ال�����س��ب��ت يف ملعب 

يت�سلح  االأهلي  باالإ�سكندرية.  العرب  برج 

القاتل  وف���وزه  اجل��ون��ة  لقاء  ب�سحوته يف 

 59 ل��ل��دوري بر�سيد  ع��زز �سدارته  ال��ذي 

ن��ق��ط��ة.وا���س��ت��ع��اد ال��ف��ري��ق االأح���م���ر بع�س 

الهدوء بعد ذلك الفوز، خ�سو�سا اأنه جاء 

اأم��ام الزمالك، بينما  عقب خ�سارة القمة 

اأكد املدرب ال�سوي�سري رينيه فايلر املدير 

الفني لاأهلي يف ت�سريحات �سحفية، اأن 

و�سيعود  طبيعي  اأم��ر  فريقه  اأداء  تذبذب 

ل��ق��م��ة م�������س���ت���واه ك���م���ا ك�����ان ق���ب���ل ت��وق��ف 

كورونا.ويواجه  الدوري النت�سار فرو�س 

�سعبة  ظ��روف  يف  امل�سري،  فريق  االأهلي 

مع  البور�سعيدي  النادي  بها  مير  للغاية 

مديره الفني طارق الع�سري ب�سبب كرة 

اكتمال  وعدم  كورونا  بفرو�س  االإ�سابات 

جاهزية الاعبن املتعافن.

اأم��ام  بعد خ�سارته  اجل��ري��ح  ال��زم��ال��ك 

املقاولون يخو�س �سراعا من نوع خا�س 

اأم��ام اإنبي يف هذه اجلولة يف ظل احلرب 

الكامية التي دارت يف اأوقات �سابقة بن 

مرت�سى من�سور رئي�س الزمالك وحلمي 

ط��والن م��درب اإن��ب��ي. وي��اأم��ل الزمالك يف 

مواجهة االأحد، الثاأر من اإنبي الذي اأحلق 

به الفوز يف لقاء ال��دور االأول خا�سة بعد 

اخل�����س��ارة اأم���ام امل��ق��اول��ون ويف ظ��ل �سراع 

ال����دوري.  ت��رت��ي��ب  ع��ل��ى و���س��اف��ة  م�ستعل 

براميدز الذي ي�سارع من اأجل الو�سافة، 

�سيخو�س اختبارا لي�س �سها اأمام اأ�سوان� 

ال��دوري.  ا�ستكمال  بعد  االأ���س��ود  احل�سان 

با�ستمرار  ال��ع��رب  امل��ق��اول��ون  يحلم  بينما 

�سحوته مع مدربه عماد النحا�س، الذي 

قاد الفريق للفوز على الزمالك وحتقيق 

اجلونة  م�سيفه  يواجه  حن  جديد  ف��وز 

يف لقاء مثر. وي�سعى االحتاد ال�سكندري 

للثاأر من االإ�سماعيلي الذي اأطاح به خارج 

منذ  ف��وز  اأول  وحتقيق  العربية  البطولة 

اأث��ارت  ت��ع��ادالت   4 بعد  ال���دوري  ا�ستئناف 

�سياع  الثغر من  زعيم  خم��اوف جماهر 

حلم املربع الذهبي.

روما – وكاالت

الربتغايل  ال��ق��دم  ك��رة  مل يفقد جن��م 

ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو ط��م��وح��ه وي��ري��د 

ت���ع���وي�������س خ���ي���ب���ة اخل����������روج م�����ن ث��م��ن 

اأم����ام ليون  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  ن��ه��ائ��ي دوري 

ال��ف��رن�����س��ي، واأك������د اخل��م��ي�����س ان����ه ي��ري��د 

االأرق�������ام  و”حتطيم  العامل”  “غزو 
ح�سابه  يف  ال�”دون”  كتب  القيا�سية”. 

“فيما  “ان�ستاغرام”:  م���وق���ع  ع���ل���ى 

ك�)بيانكونرو(،  الثالث  ملو�سمي  ا�ستعد 

روحي وطموحي يف اأعلى م�ستوياتهما”. 

ت��اب��ع امل��ه��اج��م ال��ب��ال��غ 35 ع���ام���اً وامل���ت���ّوج 

ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل الع���ب يف ال��ع��امل خم�س 

االلتزام،  االنت�سارات،  “االأهداف،  مرات 

العطاء واالحرتاف. بكل قوتي وامل�ساعدة 

ال��ث��م��ي��ن��ة م���ن زم���ائ���ي وج��م��ي��ع اع�����س��اء 

ي��وف��ن��ت��و���س، ���س��ن��ع��م��ل ج��م��ي��ع��اً ع��ل��ى غ��زو 

ايطاليا جمدداً، اأوروبا والعامل ولتحطيم 

اإىل  ق��دوم��ه  وم��ن��ذ  القيا�سية”.  االرق����ام 

املحلي  ال���دوري  رون��ال��دو  اأح���رز  ايطاليا، 

مرتن لكنه مل يتخط عتبة ربع النهائي 

ه��ذا  يف  اأق�������س���ي  اإذ  االب����ط����ال،  دوري  يف 

الهولندي  اأم�سرتدام  اأياك�س  اأم��ام  ال��دور 

�سد  احل��ايل  املو�سم  قبل خيبة   ،2019 يف 

ل���ي���ون. و���س��ج��ل ال��ن��ج��م ال���ربت���غ���ايل 37 

امل�سابقات،  خمتلف  يف  املو�سم  ه��ذا  هدفاً 

“ال�سيدة  م��ن  ل��اع��ب  قيا�سي  رق��م  وه��و 

م��دري��د  ري�����ال  جن���م  اأ����س���اف  العجوز”. 

اال�سباين ال�سابق “لنقدم املزيد واأف�سل، 

للنجاح يف كل التحديات التي �ستواجهنا.

من  اأف�سل  مغامرة  �سنة  كل  �سنجعل   

اأجل  من  �سيء  بكل  والفوز  �سبقتها  التي 

امل�����س��ج��ع��ن. ل��ن��ك��ن ح��ام��ل��ي ه���ذا ال�����س��رح 

الفريق  ل��ه��ذا  ال��ف��ري��د  وال��ع�����س��ق  العظيم 

ونرتقي لتاريخه”.

لندن – وكاالت

اأع���ل���ن ن�����ادي ت�����س��ي��ل�����س��ي االإن���ك���ل���ي���زي 

املدافع  مع  تعاقده  عن  ر�سمياً  اجلمعة 

ال�����س��اب��ق ل��ف��ري��ق ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان 

�سيلفا.  ت��ي��اغ��و  ال���ربازي���ل���ي  ال��ف��رن�����س��ي، 

ميتد  عقد  على  عاماً(   35( �سيلفا  ووّقع 

مل��و���س��م واح���د م��ع خ��ي��ار ال��ت��م��دي��د ملو�سم 

جرمان  �سان  باري�س  نادي  و�سكر  اآخ��ر. 

اأبطال  بطل فرن�سا وو�سيف بطل دوري 

اأوروبا يف كرة القدم، مدافعه الربازيلي 

امل��خ�����س��رم ع��ل��ى م�����س��رت��ه ال��ط��وي��ل��ة يف 

الباري�سي  ال��ن��ادي  رئي�س  وق��ال  ال��ن��ادي. 

�سكراً  “تياغو،  بيان  يف  اخلليفي  نا�سر 

لثماين �سنوات ال تن�سى، مليئة بذكريات 

دائ����م����ة، وع���ل���ى م�������س���ارك���ت���ك وت��ف��ان��ي��ك 

“�ستكون اإىل االأبد اأحد  وهالتك”. تابع 

ومكانتك  التاريخ،  يف  الاعبن  اأف�سل 

االأ�سطورية هنا يف باري�س �سان جرمان 

�ستظل اىل االأبد”.

ال�سبت    29  /  8  / 2020
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 بسبب كورونا.. الصحة العالمية تغير »حالة الطوارئ« إلى األبد

االنباط- وكاالت

اأع����ل����ن����ت م���ن���ظ���م���ة ال�������ص���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة، 

يف  ل��ل��ن��ظ��ر  جل��ن��ة  �صت�صكل  اأن��ه��ا  اخل��م��ي�����س، 

ت��غ��ي��ر ال���ق���واع���د اخل��ا���ص��ة ب���اإع���ان ح��ال��ة 

انتقادات  بعد  العاملية،  ال�صحية  ال��ط��وارئ 

كوفيد19-. ال�صتجابتها جلائحة 

�صحية  ط��وارئ  “حالة  املنظمة  واأعلنت 

ف��رو���س  دولًيا” ب�����ص��اأن  ق��ل��ًق��ا  ت��ث��ر  ع��ام��ة 

ذل��ك  ويف  ي��ن��اي��ر،   30 يف  امل�صتجد  ك��ورون��ا 

ال��وق��ت ك���ان امل��ر���س ال���ذي ي��ه��اج��م اجل��ه��از 

�صخ�س   100 اأقل من  اأ�صاب  التنف�صي قد 

خ�����ارج ال�������ص���ن، ومل ي���وق���ع وف���ي���ات خ���ارج 

حدودها.

الدولية  ال�صحية  اللوائح  ظل  يف  ولكن 

التي حتكم اال�صتعداد واال�صتجابة  احلالية 

حل������االت ال�����ط�����وارئ ال�����ص��ح��ي��ة، ال ت��وج��د 

م�صتويات منخف�صة ومتو�صطة من االإنذار 

حت��ت ح��ال��ة ال���ط���وارئ ال�����ص��ح��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة، 

�صواء على امل�صتوى العاملي اأو االإقليمي.

وواج�����ه�����ت م��ن��ظ��م��ة ال�������ص���ح���ة ال��ع��امل��ي��ة 

ب��اإ���ص��اءة  ات��ه��ام��ات، ال �صيما م��ن وا���ص��ن��ط��ن، 

انتظرت  وباأنها  اجلائحة،  حيال  الت�صرف 

طويا لدق ناقو�س اخلطر.

العاملية  ال�صحة  منظمة  خ��راء  والتقى 

املرحلة  تلك  يف  لكن  ي��ن��اي��ر،  و23   22 يف 

حالة  ي�صتحق  ال��وب��اء  اأن  اإىل  يخل�صوا  مل 

ال��ت��اأه��ب ال��ق�����ص��وى حل��ال��ة ط���وارئ �صحية 

عامة كاملة.

وقال املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية 

موؤمتر  يف  غيري�صو�س  اأده��ان��وم  تيدرو�س 

كوفيد19-  جائحة  اإن  اخلمي�س،  �صحفي، 

وك��ذل��ك  ل��ل��دول  حا�صماً”  “اختباراً  ك��ان��ت 

الدولية. ال�صحة  للوائح 

ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  اإن  ت���ي���درو����س  وق�����ال 

���ص��ت�����ص��ك��ل االآن جل��ن��ة م���ن خ���راء  ال��ع��امل��ي��ة 

ملعرفة  العاملية  اللوائح  ملراجعة  م�صتقلن 

ما اإذا كان ينبغي اإجراء اأي تغيرات.

واأ���ص��اف اأن���ه ح��ت��ى ق��ب��ل ان��ت�����ص��ار جائحة 

مثل  الطوارئ  ح��االت  ك�صفت  كوفيد19-، 

جمهورية  ���ص��رق  يف  اإي��ب��وال  ف��رو���س  تف�صي 

ال���ك���ون���غ���و ال���دمي���ق���راط���ي���ة ع����ن ع���ي���وب يف 

الدولية. ال�صحية  اللوائح 

وق���ال ت��ي��درو���س اإن م��ث��ل ه���ذه احل���االت 

ع��ن��ا���ص��ر  “بع�س  اأن  اأظ����ه����رت  ال���ط���ارئ���ة 

اإىل  ق��د حت��ت��اج  ال��دول��ي��ة  ال�صحية  ال��ل��وائ��ح 

الثنائية  الطبيعة  ذل��ك  يف  مب��ا   - مراجعة 

“فران�س  نقلت  ما  وفق  )التنبيه(”،  الآلية 

بر�س”.

اأك���ر دق��ة،   ودع���ت دول ع���دة اإىل ن��ظ��ام 

ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال م���ع 3 م�����ص��ت��وي��ات من 

اإن����ذارات  اأو  م�صتوين،  م��ن  ب���داًل  التنبيه، 

االإقليمي. امل�صتوى  على 

وياأمل تيدرو�س اأن تقدم اللجنة تقريًرا 

وهي  العاملية،  ال�صحة  جمعية  اإىل  مرحلًيا 

ه��ي��ئ��ة ���ص��ن��ع ال���ق���رار يف م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة 

االأع�صاء،  ال��دول  من  موؤلفة  وهي  العاملية 

اجلمعية  اإىل  ك��ام��ًا  وت��ق��ري��راً  نوفمر،  يف 

يف مايو.

ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  “منظمة  اإن  وق�����ال 

والعمل  اجلائحة،  على  بالق�صاء  ملتزمة 

ول�صمان  منها،  للتعلم  البلدان  جميع  مع 

اأننا مًعا نبني العامل االأكر �صحة واالأكر 

اأماًنا واإن�صاًفا الذي نريده”.

امل�صتقلة  اللجنة  عن  منف�صلة  واللجنة 

ل���ل���ت���اأه���ب ل���ل���وب���اء واال����ص���ت���ج���اب���ة ل����ه، وق���د 

العاملية  اال���ص��ت��ج��اب��ة  لتقييم  اإن�����ص��اوؤه��ا  مت 

كوفيد19-. جلائحة 

للوباء  للتاأهب  امل�صتقلة  اللجنة  وتراأ�س 

نيوزيلندا  وزراء  رئ��ي�����ص��ة  ل��ه  واال���ص��ت��ج��اب��ة 

ليبريا  ورئي�صة  ك���ارك،  هيلن  ال�صابقة 

اإلن جون�صون �صرليف. ال�صابقة 

 العمالقان» يتحدان من أجل 
صفقة «تيك توك”

االنباط- وكاالت

االأع��م��ال  ل�صراء  مايكرو�صوفت  اإىل  تن�صم  ق��د  اإن��ه��ا  اخلمي�س،  مارت”،  “وول  �صركة  اأعلنت 

تعر�س  وال���ذي  لل�صن،  امل��م��ل��وك  ال�صهر  الفيديو  تطبيق  ت���وك،  لتيك  االأم��رك��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 

النتقادات من اإدارة الرئي�س دونالد ترامب.

“تيك توك”، من خال مقاطع الفيديو الق�صرة، مئات املاين من امل�صتخدمن  واكت�صب 

التجارية  االأع��م��ال  لبيع  ال�صيني  مالكها  جت��ر  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  لكن  ال��ع��امل.  م�صتوى  على 

االأمركية، اإذا اأرادت ال�صركة اال�صتمرار يف العمل يف الباد.

وقالت “وول مارت” �صاحبة متاجر التجزئة الهائلة بطول الواليات املتحدة وغربها، يف بيان، 

االإعانية  اأعمالها  اأن ي�صاعدها يف تو�صيع  اإب��رام �صفقة مع مايكرو�صوفت وتيك توك، ميكن  اإن 

والو�صول اإىل املزيد من املت�صوقن.

مايكرو�صوفت خدمات  توفر  بالفعل، حيث  �صريكن جتارين  مارت  وول  مايكرو�صوفت  وتعد 

احلو�صبة ال�صحابية التي ت�صاعد يف ت�صغيل متاجر التجزئة والت�صوق عر االإنرتنت.

2018، ما مكنهما من توحيد اجلهود �صد  �صنوات يف عام   5 ملدة  �صراكة  ال�صركتان  ووقعت 

املناف�س امل�صرتك، اأمازون.

ال�صينية  ملكيتها  ب�صبب  املتحدة  الواليات  يف  توك  تيك  عمليات  لبيع  ترامب  اإدارة  وت�صغط 

وهددت بحظر التطبيق، الذي تقول تيك توك اإنه ي�صم 100 مليون م�صتخدم اأمركي، م�صرة 

اإىل خماوف تتعلق باالأمن القومي.

ال�صينية، دعوى  دان�س” التكنولوجية  “بايت  ل�صركة  اململوكة  ويف املقابل رفعت “تيك توك”، 

ق�صائية لوقف احلظر،

اأخرى،  تكنولوجيا  �صركات  اأن  ورد  اإج��راء مناق�صات مع تيك توك، كما  واأك��دت مايكرو�صوفت 

ا باال�صتحواذ املحتمل. مثل اأوراكل، مهتمة اأي�صً

باتخاذ  املتحدة، وهددت  الواليات  بيع عملياتها يف  ملتابعة  “تيك توك” اإنها م�صتعدة   وتقول 

اإجراءات قانونية اإذا مل يتم التعامل معها باإن�صاف.

وت�صعر ال�صلطات االأمركية بالقلق من اأن تقوم “تيك توك” بت�صليم بيانات امل�صتخدمن اإىل 

ال�صلطات ال�صينية واأنها تفر�س رقابة على املحتوى الذي قد يزعج ال�صن.

وتنفي “تيك توك” اأنها �صاركت بيانات امل�صتخدمن مع احلكومة ال�صينية ولن تفعل ذلك اإذا 

ُطلب منها ذلك، ومل تخ�صع مقاطع الفيديو للرقابة بناًء على طلب ال�صلطات ال�صينية، وتقول 

اإنها ال متثل تهديًدا لاأمن القومي

 رسم أول خريطة لخاليا البعوض المناعية.. وهذه الفائدة المرجوة

 حاميها حراميها.. غش »بطريقة جهنمية« في امتحان قبول المعلمات

االنباط- وكاالت

كاملة  خ��ري��ط��ة  اأول  ر���ص��م  يف  ع��ل��م��اء   جن���ح 

للخايا املناعية للبعو�س، ووجدوا نوعا جديدا 

اأن ي��ك��ون ل��ه دور يف ق��درة  م��ن اخل��اي��ا مي��ك��ن 

احل�صرة ال�صارة على الت�صدي للماريا.

يف  ن�صرت  ال��ت��ي  النتائج  اإن  الباحثون  وق���ال 

يف  العلماء  ت�صاعد  اأن  ميكن  “�صاين�س”،  دوري��ة 

ن�صر  م��ن  البعو�س  ملنع  ج��دي��دة  ط��رق  اكت�صاف 

طفيل املاريا للب�صر، وك�صر �صل�صلة االنتقال.

200 مليون  اأك��ر من  وت��وؤث��ر امل��اري��ا على 

�صخ�س يف جميع اأنحاء العامل، وقتلت ما يقدر 

 ،2018 ع����ام  يف  ���ص��خ�����س  اآالف   405 ب��ن��ح��و 

�صن  دون  واالأط�����ف�����ال  ال���ر����ص���ع  م���ن  م��ع��ظ��م��ه��م 

اخلام�صة.

اأخبار ذات �صلة

اجل��ي�����س ال��ري��ط��اين ي�����ص��ت��خ��دم امل��ن��ت��ج منذ 

فرتة

قد  ح�صرات”  “بخاخ  بريطانية..  م��ف��اج��اأة 

يقتل فرو�س كورونا

الدرا�صة اأجريت يف اإيطاليا

درا�صة  كورونا؟  فرو�س  البعو�س  ينقل  هل 

حت�صم اجلدل

وامل�������اري�������ا م����ر�����س ن�������اجت ع�����ن ط��ف��ي��ل��ي��ات 

“بازمودمي” التي تنقلها لدغات اإناث بعو�س 
االأنوفيلة.

وقال اأوليفر بيلكر، خبر العدوى اجلزيئية 

���ص��ارك  ال����ذي  “اإمييا” ال�����ص��وي��دي��ة  ج��ام��ع��ة  يف 

ن���ادرا من  ن��وع��ا  “اكت�صفنا  ال��درا���ص��ة:  ق��ي��ادة  يف 

اخل��اي��ا اجل���دي���دة امل��ه��م��ة، اأط��ل��ق��ن��ا ع��ل��ي��ه ا�صم 

يف  عاما  يكون  اأن  ميكن  ال��ذي  )ميغا�صايت(، 

مزيد  اإىل  ي��وؤدي  اأن��ه  ويبدو  املناعي،  التح�صر 

من اال�صتجابات املناعية لطفيل بازموديوم”.

اأن جهاز  ال��درا���ص��ة  يف  بيلكر  ف��ري��ق  واأو���ص��ح 

احل�صرة  نقل  كيفية  يتحكم يف  للبعو�س  املناعة 

ال  االآن،  حتى  لكن  الفرو�صات،  اأو  للطفيليات 

يعرف العلماء �صوى القليل عن اأنواع اخلايا.

االأنوفيلة  بعو�صة  م��ن  ك��ا  ال��ف��ري��ق  ودر����س 

الزاعجة  وبعو�صة  للماريا،  الناقلة  اجلامبية 

اأمرا�صا  ت�صبب  فرو�صات  حتمل  التي  امل�صرية 

الدجن”  “حمى  م��ث��ل  ل��ل��ب�����ص��ر،  اأخ�����رى  م��ع��دي��ة 

و”�صيكونغونيا” و”زيكا”.

خ��ل��ي��ة   8500 م����ن  اأك������ر  ال���ف���ري���ق  وح���ل���ل 

يف  ن�صطت  التي  اجلينات  ملعرفة  فردية  مناعية 

كل خلية، وحتديد العامات اجلزيئية لكل نوع 

خلية على حدة.

وق��ال��ت ���ص��ارة ت��ي�����ص��م��ان، اخل��ب��رة يف معهد 

يف  �صاركت  التي  الريطاين  �صانغر”  “ويلكم 
يتمتع  ال��ب��ع��و���س  اأن  “يبدو  ال���درا����ص���ة:  و���ص��ع 

امل��اري��ا.  م��ث��ل  الطفيليات  ���ص��د  ج��ي��دة  مب��ن��اع��ة 

مناعة كافية حتول دون موت البعو�س لكنها ال 

تكفي للق�صاء على الطفيل”.

االنباط-وكاالت

بطريقة ال تخطر على بال اأحد، حاولت فتيات 

احل�صول على وظائف كمعلمات، باللجوء اإىل الغ�س 

لكن  القبول،  امتحان  يف  االأظافر”  “طاء  ع��ر 

حماوالتهن باءت بالف�صل.

و���ص��ب��ط��ت جل��ن��ة االم���ت���ح���ان 35 ���ص��اب��ة وه��ن 

ال�صلك  اإىل  دخولهن  امتحان  يف  الغ�س  يحاولن 

اأن  بعد  املك�صيك،  يف  ميت�صواكان  بوالية  التعليمي 

ر�صمن منط االإجابة ال�صحيح على اأظافرهن.

وكانت نتائج امتحان القبول باأكملها يف املدار�س 

التعليمية يف ميت�صواكان مو�صع ا�صتباه منذ املرحلة 

االأوىل من االختبارات، التي جرت يف اليوم االأخر 

من �صهر يوليو املا�صي، اإذ مت الك�صف عن اأن العديد 

من املتقدمن لامتحان قد ا�صرتوا االإجابات.

ورغم عدم وجود اأدل��ة على ذلك، فقد تبن اأن 

على  اأج��اب��وا  االختبار  خا�صوا  مم��ن  متقدما   50
جميع اأ�صئلة االمتحان املائة ب�صكل �صحيح، بينما 

اأجاب 300 اآخرون على 99 ب�صكل �صحيح.

النتائج  اأن  االم��ت��ح��ان��ات  للجنة  ب���دا  وع��ن��دم��ا 

غ��ر ع��ادي��ة، خ�صو�صا اأن اأق���ل ع��ام��ة ك��ان��ت 71 

من 100، قررت ال�صلطات اإع��ادة االختبار يف 21 

اأغ�صط�س اجلاري، ومتكنت هذه املرة من ك�صف 35 

ام��راأة يحاولن الغ�س بطريقة مل تخطر على بال 

اأحد.

فقد ا�صتخدمت الفتيات طاء االأظافر للر�صم 

على اأظافر اأيديهن الع�صرة منط االإجابة ال�صحيح 

عن اأ�صئلة االمتحان املائة، وكلها كانت اختيار من 

متعدد.

 ون�صرت �صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي 

طاء  من��ط  يظهر  م�صورا  ت�صجيا  املك�صيك،  يف 

االأظافر بطريقة منقطة ب�صكل معن، بحيث تقابل 

كل نقطة اإجابة عن �صوؤال حمدد.

الفتيات  اأظ��اف��ر  التنقيط على  نظام  ك��ان  وق��د 

�صك  ال���ذي جعلهن حم��ط  االأم���ر  كلهن مت�صابها، 

ملونة  نقاط   10 اأظفر  كل  على  وك��ان  املراقبن، 

اإجابة يف كتيب  اإجماال 100  خمتلفة، مبا يعادل 

االختبار.

ومن املثر اأن الفتيات الاتي �صبطن متلب�صات 

ت��اأدي��ة االم��ت��ح��ان، واكتفت  بالغ�س مل مينعن م��ن 

اللجنة بف�صلهن عن بقية املجموعة، وُطلب منهن 

ارتداء قفازات غر �صفافة الإخفاء اأيديهن متاما، اأو 

تغطية اأظافرهن املطلية ب�صريط ال�صق.

نهاية مأساوية للعم وست.. اللبؤة 
قتلته أمام عيني زوجته

االنباط-وكاالت

اإثر  اأ�صود جنوب اإفريقي  اأن ق�صى جزءا من حياته مدافعا عن البيئة، قتل مربي  بعد 

تعر�صه لهجوم غادر من لبوؤة خال جتواله املعتاد معها، ح�صبما اأكدت اأ�صرته.

وقالت عائلة و�صت ماثيو�صون )69 عاما(، اإن الرجل كان مي�صي مع لبوؤتن االأربعاء، 

اإن����ذار ف���اأردت���ه ق��ت��ي��ا، وف��ق��م��ا ذك���رت �صحيفة  ���ص��اب��ق  اإح���داه���ن م��ن دون  ع��ن��دم��ا هاجمته 

“غارديان” الريطانية.
االأ�صود مملوكة للعائلة، مبقاطعة  املاأ�صاوي يف من�صاأة خم�ص�صة لرعاية  ووقع احلادث 

“العم و�صت”،  ليمبوبو ال�صمالية يف جنوب اإفريقيا، حيث كان ماثيو�صون، املعروف با�صم 

يربي االأ�صود منذ �صغرها وكان معتادا على التعامل معها.

وقالت  للهجوم،  تعر�س  عندما  خلفه  �صيارة  يف  عاما(   65( ماثيو�صون  زوج��ة  وكانت 

مل  لكنها  زوج��ه��ا،  الإن��ق��اذ  جهدها  ق�صارى  “بذلت  بيان:  يف  بوثا  مارينا  االأ���ص��رة  حمامية 

تتمكن من ذلك”.

اأ�صدين هربا من املن�صاأة وقتا رجا يعمل يف عقار  اأن  اأفادت تقارير   ،2017 ويف عام 

 3 جماور، وقال ماثيو�صون يف ذلك الوقت اإن االأ�صود مل تكن عدوانية، واإنه مي�صي معها 

اإىل 4 �صاعات يف اليوم.

وقد مت نقل اللبوؤتن موؤقتا اإىل من�صاأة ثانية بعد احلادث يف انتظار اتخاذ قرار ب�صاأن 

م�صتقبلها، واأكدت االأ�صرة اأنه �صيتم “اإطاق �صراحهما يف اأف�صل بيئة متاحة لهما”.

وي�صهد كثرون ملاثيو�صون باأنه اأنقذ االأ�صود من ال�صيد اجلائر، وجاء يف بيان املحامية 

اأن “االأ�صرة حزينة لفقدان زوجها ووالدها وجدها. عزاوؤهم اأنه تويف وهو يعي�س حلمه يف 

الطبيعة مع اأ�صوده”.

ويبلغ عدد االأ�صود التي تربى يف مواقع مغلقة يف جنوب اإفريقيا نحو 8 اآالف، متهيدا 

بح�صب  اجلامعية،  والبحوث  وال�صياحة  بالعظام  واالجت��ار  ال�صيد  الأغرا�س  ال�صتخدامها 

تقديرات جماعات الدفاع عن احلياة الرية.

ويف املقابل، هناك نحو 3 اآالف اأ�صد بري تعي�س يف حمميات وطنية يحظر فيها ال�صيد.

ال�سبت    29  /  8  / 2020


