
 االمن العام: التزام ملحوظ بالقرارات 
الحكومية من قبل المواطنين

 عجلون: وزير البيئة يتفقد موقع 
حريق االشجار في باعون

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عجلون

ت��ف��ق��د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ووزي����ر ال��زراع��ة 

ام�س  اخلراب�شه  �شالح  الدكتور  املكلف 

اجلمعة، موقع حريق اال�شجار احلرجية 

الذي  عجلون  مبحافظة  باعون  بلدة  يف 

االرا���ش��ي  م��ن  1300 دومن  ع��ل��ى  ات���ى 

احلرجية والزراعية.

ه����ن����اك خ��ط��ط��ا  ان  ال�����وزي�����ر  وق��������ال 

مدرو�شة لفتح الطرق يف االماكن الوعرة 

بني الغابات ملنع االعتداءات املتكررة على 

احلرائق  اخماد  حركة  وت�شهيل  الغابات 

بني الغابات.

���ش��راء  �شيتم  اأن���ه  اإىل  ال��وزي��ر  واأ����ش���ار 

اطفائيات بالتن�شيق مع الدفاع واجلهات 

وطبيعة  تتنا�شب  بحيث  ال��ع��اق��ة  ذات 

اىل  ال��و���ش��ول  ل�شرعة  اجلبلية  امل��ن��اط��ق 

احل����رائ����ق وال�������ش���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه��ا م���وؤك���دا 

ن��ي��ة ال�����وزارة تتجه ل��ت��دري��ب ك����وادر من 

الدفاع  ك���وادر  م��ع  للم�شاهمة  البلديات 

املدين والزراعة يف عمليات االطفاء.

الدفاع  كوادر  وثمن اخلراب�شة جهود 

امل���دين وال���زراع���ة وب��ل��دي��ة ال��ع��ي��ون التي 

ب���ذل���ت وت���ب���ذل ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ام��اك��ن 

وق��ع��ت يف مواقع  ال��ت��ي  احل��رائ��ق  ن�شوب 

متعددة ومب�شاحات كبرية من االرا�شي 

احلرجية والزراعية اململوكة.
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ال�شبت   17  حمرم  1442 هـ  - املوافق   5  اأيلول  2020 م - العدد  5442   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

تسجيل  55 إصابة محلية بـ»كورونا« و28 حالة شفاء

جابر: تحذير مركز االوبئة االميركي يشمل اغلب دول العالم

مؤشرات لبدء تسجيل 80 - 120 إصابة يوميا

االنباط-وكاالت

االأ���ش��رى،  ل��درا���ش��ات  فل�شطني  م��رك��ز  اأك���د 

يتعر�شون  االح��ت��ال  �شجون  يف  االأ���ش��رى  اأن 

هذه االأيام اىل ظروف �شعبة وقا�شية للغاية، 

يف ظ���ل م��وج��ة احل���ر ال�����ش��دي��د ال��ت��ي ت�����ش��رب 

امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث حت��ول��ت ال�����ش��ج��ون اىل اأف���ران 

م�شتعلة كما و�شفها االأ�شرى

وبني املركز، اأن االأ�شرى االأكرث معاناة من 

موجة احلر الذين يقبعون يف �شجون اجلنوب 

واي�شل”  ون��ف��ح��ه،  ورمي���ون،  “النقب،  وه���ىي 

وت�����ش��م م��ا ي��ق��ارب م��ن ن�شف ع���دد االأ���ش��رى، 

فيها  ترتفع  �شحراوية  منطقة  يف  تقع  حيث 

درج���ات احل����رارة اإىل م��ع��دالت ك��ب��رية، وال��ت��ي 

حت��ول��ت اىل ق��ط��ع��ة م��ن ج��ه��ن��م يف ظ��ل احل��ر 

اأنها حتولت  �شعروا  املرتفعة، حيث  والرطوبة 

اإىل اأفران م�شتعلة، وبع�شهم يعاين من �شيق 

ال��ن��ف�����س ن��ت��ي��ج��ة ال��ن��ق�����س ال�����ش��دي��د يف و���ش��ائ��ل 

التهوية، وكذلك اغاق الغرف ب�شكل حمكم

وحذر الباحث ريا�س االأ�شقر مدير املركز، 

مثل  يف  االأ�شرى  على  ال�شلبية  التداعيات  من 

ه���ذا ال���ظ���روف امل��ن��اخ��ي��ة اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، حيث 

اأو  ا�شابة بع�شهم ب�شربات �شم�س  يخ�شى من 

اإغ��م��اء نتيجة درج��ة احل���رارة والهواء  ح��االت 

االأ���ش��رى  ع��ن  يخفف  م��ا  ي��وج��د  وال  ال�شاخن، 

من وط��اأة ه��ذا احل��ر �شوى امل��اء ال��ذي يبللون 

على  ير�شونه  و  م�شتمر  ب�شكل  ماب�شهم  ب��ه 

اأر�شيات الغرف واملمرات وحتى على فرا�شهم.
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 في ظل موجة الحر السجون اإلسرائيلية تحولت إلى أفران

عجلون: الحرائق تفتك باالشجار المعمرة والنادرة

اللجنة االولمبية.. تقرر عودة 
االنشطة الرياضية

 اجتماع الفصائل.. إشادة من 
حماس و الجهاد تتحفظ جزئيا

 اللقاح الروسي لكوفيد-19 أنتج 
أجساما مضادة

مهاجرون.. يتدفقون على بريطانيا 
بفضل تخفيف إغالقات كورونا

 توزيع الكهرباء : انقطاع التيار الكهربائي عن 
ة بسبب ازالة أعمدة آيلة للسقوط الكريمَّ

 عجلون:مشروع التنمية االقتصادية يدرب 
1000 فني ومهندس بمجال الطاقة والتنمية

العريان يحذر من حدث جلل في 
أسواق األسهم األميركية.. 

االنباط

 ق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة ت��وزي��ع 

الكهرباء يف وادي االأردن وال�شرقية املهند�س 

الكهربائي  التيار  انقطاع  ان  عبيدات،  �شعيد 

ع��ن م��ن��اط��ق يف ال��ك��رمي��ة ون��واح��ي��ه��ا، ال��ي��وم 

اإزال�����ة وع��م��ل �شيانة  ب�����ش��ب��ب  اجل��م��ع��ة، ج���اء 

الأع���م���دة يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��ل��ي��خ��ات ك��ان��ت اآي��ل��ة 

لل�شقوط تتغذى من حمطة ا�شتفينا.

ع��ن  االإن����ق����ط����اع  ان   ، ع���ب���ي���دات  وا�����ش����اف 

م��ن��اط��ق ال���ك���رمي���ة ون���واح���ي���ه���ا يف ق����رى اأب���و 

ال�شمالية  االغ���وار  ل��واء  يف  و���ش��وف��رة  �شيدو 

4 �شاعات وت�شبب ب�شكوى  ا�شتمر نحو  الذي 

كان  ارتفاع درجات احلرارة،  املواطنني جراء 

قبل  م��ن  �شابقاً  عنه  االع���ان  ومت  م��رجم��اً 

ال�����ش��رك��ة، ف��ي��م��ا مت��ت ال�����ش��ي��ان��ة خ���ال ف��رة 

املناخية  ل��ل��ظ��روف  م��راع��اة  ال��ب��اك��ر  ال�����ش��ب��اح 

احلالية.

حالة  يف  الفنية  ال�شركة  ك���وادر  اأن  وب��ني 

امل��وج��ة احل���ارة حت�شباً الأي  ط���وارىء يف ظ��ل 

انقطاع يف التيار الكهربائي الذي يت�شبب به 

الكهربائية  ال�شبكة  االأحمال على  زيادة  عادة 

او اأية ظروف اأخرى.
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االنباط-عجلون

����ش���اه���م م�������ش���روع ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة 

)���ش��ي��د(  االردن  يف  امل�������ش���ت���دام���ة  وال����ط����اق����ة 

وامل���م���ول م���ن احل��ك��وم��ة ال��ك��ن��دي��ة و���ش��ن��دوق 

عجلون،  مبحافظة  املتجددة  الطاقة  ت�شجيع 

ف��ن��ي  م���ت���درب   1000 م���ن  اك����رث  ب���ت���دري���ب 

وا�شتخداماتها. الطاقة  مبجال  ومهند�س 

حممد  املهند�س  امل�شروع  عام  مدير  وقال 

ان��ط��ل��ق ع��ام  امل�����ش��روع وال����ذي  اإن   ، رم�����ش��ان 

مايني   9 قيمتها  كندية  مبنحة   2016
دي���ن���ار ي���ه���دف وم����ن خ����ال خ��ط��ة ع��م��ل��ه يف 

جم����ال ال���ط���اق���ة مب��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ول����واء 

ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة  ت��ع��زي��ز  دي���رع���ا اىل 

املواطنني. على  االعباء  وتخفيف 
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االنباط-عمان

ان  �سعد جابر،  الدكتور  ال�سحة  وزير  قال 

على  ال�سيطرة  مركز  اطلقه  ال��ذي  التحذير 

بعدم  الأمريكيني  للرعايا  الأم��ريك��ي  الأوب��ئ��ة 

على  مقت�سرا  لي�س  موبوءة  دول  اىل  ال�سفر 

الردن فقط وامنا �سمل غالبية دول العامل،من 

بينها دول املنطقة.

وا���س��اف ال��دك��ت��ور ج��اب��ر ام�����س اجلمعة، 

لها  ات�سال  يف  اك��دت  المريكية  الوكالة  ان 

للمواطنني  اعتيادي  اإج���راء  هو  التحذير  ان 

الأمريكيني بن�سيحتهم عدم ال�سفر اىل الدول 

العامل  دول  كل  �سمل  و  لل�سرورة  ال  امل��وب��وءة 

با�ستثناء 8 دول ا�ستقر فيها الو�سع الوبائي.

واو�سح الدكتور جابر، اإنه يف الوقت الذي 

اأن  اإل  اململكة،  اأرا���س��ي  التحذير  فيه  �سمل 

اأ���س��ادت  الدولية  للتنمية  الأم��ريك��ي��ة  الوكالة 

احلكومة  تتخذها  التي  الوقائية  ب��الج��راءات 

للحد من انت�سار الوباء، كما اأ�سادت باإجراءات 

املعاجلة والتق�سي بعد ثبوث الإ�سابة.

ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  جهتها  من 

يف  امل�ستجّد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة   68

اململكة ام�س اجلمعة، منها 55 حملية، لريتفع 

وتوزعت   .2301 اإىل  للإ�سابات  الكلي  العدد 

الإعلمي  املوجز  ح�سب  اجلديدة  الإ�سابات 

ال�سحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�سة  عن  ال�سادر 

على النحو الآتي.
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عجلون -عمان

اخلمي�س  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي  احل��رائ��ق  ت�شببت 

حمافظة  مناطق  من  ع��دد  يف  اجلمعة  وام�س 

ع��ج��ل��ون ب���اأ����ش���رار ك��ب��رية وخ�����ش��ائ��ر ب��ال��رثوة 

والنادرة. املعمرة  اال�شجار  وخا�شة  احلرجية 

وت��وا���ش��ل ك����وادر م��دي��ري��ة ال���دف���اع امل���دين 

يف امل��ح��اف��ظ��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��دي��ري��ة زراع���ة 

اأت��ت  ال��ت��ي  احل��رائ��ق  اخ��م��اد  بعمليات  ع��ج��ل��ون 

انت�شارها  ملنع  احلرجية  الدومنات  مئات  على 

واالثار  اال�شرار  وتقليل  اخرى  م�شاحات  اىل 

. عنها  تنجم  قد  التي  ال�شلبية 

وق�����ال م���دي���ر زراع�����ة امل��ح��اف��ظ��ة امل��ه��ن��د���س 

رائ���د ال�����ش��رم��ان ، ان ك���وادر احل���راج وال��دف��اع 

احلريق  اخ��م��اد  على  تعمل  وال�����ش��رط��ة  امل��دين 

ال�����ذي ان���دل���ع يف ع����دد م���ن م��ن��اط��ق ال��غ��اب��ات 

هيا  م�شت�شفى  طريق  جنا  وعني  باعون  ومنها 

 1400 على  ات��ى  وال��ذي  وعجلون  الع�شكري 

ومم���ل���وك���ة  ح���رج���ي���ة  ا�����ش����ج����ار  زراع��������ي  دومن 

ه���ذه  اك������ر  ان  اىل  م�������ش���ريا  ل���ل���م���واط���ن���ني، 

احلرائق كان يف باعون .

احلرائق  اأن  اىل  ال�شرمان  املهند�س  وا�شار 

ت��ع��ت��ر م���ن اك����ر ال���ت���ه���دي���دات ال���ت���ي ت��واج��ه 

ال����رثوة احل��رج��ي��ة وخ��ا���ش��ة ان اغ��ل��ب��ه��ا ت��ك��ون 

ت��ن��ف��ذ خ��ط��ة  امل���دي���ري���ة  م��ف��ت��ع��ل��ه، م��ب��ي��ن��ا ان 

م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ح��د م��ن احل���رائ���ق ب��ال��ت��ع��اون مع 

. املعنية  اجلهات 
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دبي --العربية

ب����اأك����ر  �����ش����ري����ت  وول  م���ن���ي���ت  اأن  ب����ع����د 

خ�شائرها اليومية يف عدة اأ�شهر، حذر اخلبري 

االقت�شادي حممد العريان من حدوث موجة 

ت�����ش��ح��ي��ح ع��ن��ي��ف��ة يف اأ�����ش����واق االأ����ش���ه���م خ��ال 

توجهات  يف  متوقع  تغري  م��ع  املقبلة  ال��ف��رة 

املقبلة. امل�شتثمرين خال الفرة 

وق������ال ال���ع���ري���ان يف م���داخ���ل���ة م����ع ���ش��ب��ك��ة 

امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  اإن  االأم���ريك���ي���ة   »CNBC«

االأموال  من  الرخي�شة  ال�شيولة  على  ح�شلوا 

ال��ف��ي��درايل يف االأ���ش��واق وق��ام��وا  ال��ت��ي �شخها 

الذي  التوجه  وهو  االأ�شهم  اأ�شواق  يف  ب�شخها 

املقبلة  االأي�����ام  ح��ا���ش��م��ا يف  اخ��ت��ب��ارا  ���ش��ي��واج��ه 

ق��راءة  على  لاعتماد  امل�شتثمرين  ع���ودة  م��ع 

اأ�شا�شيات ال�شوق والتي ال تف�شر ذلك ال�شعود 

القيا�شي يف خ�شم اأزمة كورونا.

احلبل  �شد  لعبة  “اإنها  ال��ع��ري��ان  واأ���ش��اف 

ال��ف��رة  خ���ال  االأ����ش���واق  يف  �شن�شهدها  ال��ت��ي 

احلقيقية  اجل��ي��ن��ات  ���ش��ت��ظ��ه��ر  وال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة 

للم�شتثمرين«.

هبوط  م��ع  ال��ع��ري��ان  ت�شريحات  وت��زام��ن��ت 

جماعي  هبوط  مع   5٪ بنحو  نا�شداك  موؤ�شر 

الأ�شهم التكنولوجيا يف وقت �شجل فيه موؤ�شر 

داوجونز خ�شائر بنحو 2.8٪ .
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يوميا ومع تزايد اعداد م�شابي كورونا والذي بداأ يتجاوز ال�شتني حالة حمليه ب�شكل 

يومي ينتج عنه وب�شكل طبيعي ومنطقي اعداد كبريه من املخالطني من الدرجة االوىل 

و�شيزداد او يت�شاعف العدد عند الدرجه الثانيه او الثالثه من املخالطه.

جمرمني  اعتبارهم  ل��درج��ه  ي�شل  املخالطني  م��ع  املخت�شه  اجل��ه��ات  تعامل  طريقة 

ويجب التعامل معهم باق�شى درجات الق�شوه ويطبق معهم ما هو اقرب للمداهمه االأمنية 

ا�شافة اىل ما يرافق ذلك من ت�شهري بكل �شخ�ص تقف امام بيته �شيارات التق�شي الوبائي 

واملرافقه االمنية حيث يتجمع عدد من ال�شيارات امام منازل املخالطني يجعل اجلميع 

يعلم ان هناك حاالت خمالطه يف هذه املنازل.

لي�شت جرميه خمالطة م�شاب الكورونا وكلنا عر�شه الن ن�شاب بالكورونا  او نخالط 

ال�شريه حفاظا  بقدر من  يحاط  ان  يجب  املخت�شه  اجلهات  فتعامل  ا�شخا�ص م�شابني 

امام بيوت  التق�شي وبرفقة امنيه  ان ناتي ب�شيارات  النا�ص فال يجوز  على خ�شو�شيات 

ا�شخا�ص تهتمهم خمالطة م�شابني بكورونا.

خمالطة ا�شخا�ص م�شابني ا�شبحت مبثابة ارتكاب املخالط لف�شيحه يف حني ان كل 

اآخرين او لق�شور يف  ذلك يتم دون علم امل�شاب با�شابته وهو �شحيه اي�شا لعدم التزام 

االإجراءات احلكوميه للوقاية من هذا الفايرو�ص .

يجب البدء بتغيري ا�شلوب التعامل مع املخالطني وتغيري اليات الو�شول اىل منازلهم 

او دعوتهم وعدم جتميع �شيارات التق�شي واملرافقة االمنيه امام بيوتهم ب�شكل ي�شهرهم 

وكانهم جمرمني فالتعامل يجب ان يراعي حفظ كرامة النا�ص واقناعهم ان الفحو�شات 

هدفها حماية ا�شرهم والبلد  .

وحتى فيما يخ�ص تطبيق امان فمن يثبت خمالطته وي�شله ر�شاله يطلب منه الذهاب 

اىل اجراء الفح�ص ورمبا يتكرر مع من ي�شله تنبيه من امان نف�ص االإجراءات التي تطبق 

مع املخالطني من تطبيق من ي�شبه املداهمه االآمنيه ملنزل املخالط ولذلك فتجنبا لكل 

ذلك وتخوفا من ذلك الت�شهري وتلك املداهمة من فرق التق�شي املرتافقه بوجود امني 

فقد قررت ازالة تطبيق امان من هاتفي ولن احمله على جهازي مطلقا.

المسلماني امجد 

 هل أصبحت مخالطة 
مصاب الكورونا جريمه

 تنمية المفرق تنجز 77 طلب إعفاء 
الشخاص من ذوي اإلعاقة

 الزرقاء : مخالفة 5 منشآت تجارية 
لعدم التزامها بأمر الدفاع

 العقبة تسجل أعلى درجة حرارة 
امس في المملكة

االنباط-املفرق

ال���ت���ن���م���ي���ة  اأجن�������������زت م�����دي�����ري�����ة   

منذ  املفرق  ق�شبة  ل��واء  االإجتماعية 

اإعفاء  77 طلب  ال��ع��ام اجل��اري  ب��داي��ة 

الأ�شخا�ص من ذوي االإعاقة واأ�شدارت 

اأ�شخا�ص من ذوي  54 تو�شية الإعفاء 

االإع���اق���ة م��ن ر���ش��وم ت�����ش��اري��ح العمل 

ال�شتخدام خادمات من اخلارج.

املفرق  ق�شبة  تنمية  م��دي��ر  وق���ال 

اأ�شدرت  املديرية  اإن   ، اخل��وال��دة  بكر 

تو�شية   54 احل��ايل  العام  بداية  منذ 

الإع��ف��اء اأ���ش��خ��ا���ص م��ن ذوي االإع��اق��ة 

ال�شتخدام  العمل  ت�شاريح  ر�شوم  من 

خ���ادم���ات م���ن اخل������ارج، واأجن������زت 23 

ط���ل���ب اع����ف����اء الأ����ش���خ���ا����ص م����ن ذوي 

االإع�����اق�����ة الإع�����ف�����اء ����ش���ي���ارات���ه���م م��ن 

ت��ب��داأ  اأن  ق��ب��ل  ال���ر����ش���وم اجل��م��رك��ي��ة 

واإ���ش��دار  با�شتقبال  اجل��م��ارك  دائ���رة 

ه���ذه ال��ط��ل��ب��ات ال��ك��رتون��ي��ا، وك��ذل��ك 

296 طلبا الأ�شر فقرية متكنها  درا�شة 

م���ن احل�������ش���ول ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ت��اأم��ني 

ال�شحة  وزارة  مبراكز  للعالج  �شحي 

وم�شت�شفياتها.

االنباط-الزرقاء

 قامت كوادر مديرية �شناعة وجتارة 

 16 ومتوين حمافظة الزرقاء، بتوجيه 

11، منها  ال���دف���اع رق���م  خم��ال��ف��ة الأم���ر 

خم��ال��ف��ة 5 م��ن�����ش��اآت جت���اري���ة، اإ���ش��اف��ة 

يلتزموا  مل  ملواطنني  خمالفة   11 اإىل 

بارتداء الكمامات داخل املن�شاآت.

وب��ني م��دي��ر امل��دي��ري��ة ع��م��اد ال��ب��زور، 

ان امل��خ��ال��ف��ات ج����اءت اأث���ن���اء اجل����والت 

ال��رق��اب��ي��ة وال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة خ���الل االأي����ام 

حمالت  �شملت  والتي  املا�شية،  االأربعة 

مل�������واد مت���وي���ن���ي���ة، وخم����اب����ز وم���ط���اع���م 

ومالحم ودواج��ن، اإ�شافة اإىل حمالت 

واالأج��ه��زة  واخل�شار  للحلويات  اأخ��رى 

الكهربائية واخللوية.

االنباط- العقبة

�شجلت اعلى درجة حرارة يف اململكة 

مطار  ر�شد  حمطة  يف  اجلمعة،  ام�ص 

درجة   48 وبلغت  العقبة  ح�شني/  امللك 

مئوية، فيما �شجلت درج��ة احل��رارة يف 

عمان ام�ص 43 درجة مئوية.

االر�����ش����اد  اإدارة  ت���ق���ري���ر  وب��ح�����ش��ب 

كتلة  اىل  امل��م��ل��ك��ة  ت��ت��ع��ر���ص  اجل����وي����ة، 

ه��وائ��ي��ة ح���ارة وج��اف��ة وم��ن امل��ت��وق��ع ان 

املقبل،  اال�شبوع  منت�شف  حتى  ت�شتمر 

ت������وؤدي اىل ارت����ف����اع درج������ات احل�����رارة 

مب���خ���ت���ل���ف م���ن���اط���ق امل���م���ل���ك���ة، داع���ي���ة 

م���ن �شغط  ال��ت��خ��ف��ي��ف  امل��واط��ن��ني اىل 

ل��ل��م��رك��ب��ات التي  ال���ه���واء يف االط������ارات 

ت�شلك الطرق اخلارجية.

االنباط-عجلون

ت��ف��ق��د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ووزي�����ر ال���زراع���ة 

ام�ص  اخلراب�شه  �شالح  الدكتور  املكلف 

اجلمعة، موقع حريق اال�شجار احلرجية 

الذي  عجلون  مبحافظة  باعون  بلدة  يف 

االرا�����ش����ي  م����ن  دومن   1300 ع���ل���ى  ات�����ى 

والزراعية. احلرجية 

وقال الوزير ان هناك خططا مدرو�شة 

ل��ف��ت��ح ال��ط��رق يف االم���اك���ن ال���وع���رة بني 

ال��غ��اب��ات مل��ن��ع االع���ت���داءات امل��ت��ك��ررة على 

احلرائق  اخماد  حركة  وت�شهيل  الغابات 

بني الغابات.

���ش��راء  �شيتم  اأن���ه  اإىل  ال���وزي���ر  واأ����ش���ار 

اطفائيات بالتن�شيق مع الدفاع واجلهات 

وطبيعة  ت��ت��ن��ا���ش��ب  ب��ح��ي��ث  ال��ع��الق��ة  ذات 

اىل  ال��و���ش��ول  ل�شرعة  اجلبلية  امل��ن��اط��ق 

احل����رائ����ق وال�������ش���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه��ا م���وؤك���دا 

ن��ي��ة ال�����وزارة ت��ت��ج��ه ل��ت��دري��ب ك����وادر من 

ال��دف��اع  ك���وادر  م��ع  للم�شاهمة  البلديات 

املدين والزراعة يف عمليات االطفاء.

الدفاع  ك��وادر  جهود  اخلراب�شة  وثمن 

امل���دين وال���زراع���ة وب��ل��دي��ة ال��ع��ي��ون التي 

ب���ذل���ت وت���ب���ذل ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ام��اك��ن 

ن�����ش��وب احل��رائ��ق ال��ت��ي وق��ع��ت يف م��واق��ع 

االرا�شي  من  كبرية  ومب�شاحات  متعددة 

اململوكة. احلرجية والزراعية 

عام  مدير  يرافقه  ال��وزي��ر  تفقد  كما 

ال��دف��اع امل���دين ال��ع��م��ي��د اأن����ور ال��ط��راون��ة 

الع�شاف  اأح��م��د  ع��رج��ان  ق�����ش��اء  وم��دي��ر 

وم���دي���را ال���زراع���ة وال��ب��ي��ئ��ة امل��ه��ن��د���ش��ان 

ال�شرمان وحممد فريحات ورئي�ص  رائد 

ب��ل��دي��ة ال��ع��ي��ون ع����زت ع��ن��ي��زات ورئ��ي�����ص 

ملنطقة وادي الريان.م���واق���ع واأم����اك����ن احل���ري���ق ال�����ذي ام��ت��د جم��ل�����ص حم��ل��ي ب��اع��ون ف��خ��ري ع��ن��ي��زات 

االنباط-عمان

اظ���ه���ر امل����واط����ن����ون ام�������ص اجل��م��ع��ة، 

احلكومية  بالقرارات  ملحوظا  التزاما 

وم�شاعدة اجلهات املعنية يف اداء واجبها، 

بح�شب بيان ملديرية االأمن العام.

وا���ش��اف ال��ب��ي��ان، ان م��دي��ري��ة االم��ن 

ال����ع����ام ك��ث��ف��ت م����ن ان���ت�������ش���اره���ا االأم���ن���ي 

وال��زرق��اء،  عمان  العا�شمة  مبحافظتي 

ح���ي���ث ب���ذل���ت ك�����وادره�����ا ج����ه����ودا ك��ب��رية 

يف امل��ح��اف��ظ��ت��ني وم��ن��ذ ���ش��ري��ان احل��ظ��ر 

ل�شبط ال�شيطرة االأمنية وانفاذ تطبيق 

ام�����ر ال����دف����اع ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ال�����ش��الم��ة 

العامة .

تلبية  امل��دين  ال��دف��اع  ك��وادر  ووا�شلت 

امل�شاعدة  لتقدمي  املواطنني  احتياجات 

االإن�����ش��ان��ي��ة ال������واردة ال��ي��ه��ا ع���ر ه��ات��ف 

ه���ذه  وت����اأت����ي   .911 امل����وح����د  ال�����ط�����وارئ 

الوطنية  للجهود  ا�شتمرارا  االإج���راءات 

يف احل���د م���ن ان��ت�����ش��ار ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 

ح���ي���ث ق����ام����ت م���دي���ري���ة االأم��������ن ال���ع���ام 

مبحافظتي  االأم��ن��ي  انت�شارها  بتكثيف 

تعاون  و�شط  وال��زرق��اء،  عمان  العا�شمة 

والتزام من املواطنني

االنباط-عمان

الكهرباء  �شركة  يف  م�شوؤول  م�شدر  اكد 

ان��دل��ع على  ال����ذي  االردن���ي���ة، ان احل��ري��ق 

ال�شمي�شاين  مبنطقة  املباين  احدى  �شطح 

ام�ص اجلمعة غري ناجت عن حمول لل�شركة 

او اي من اجزاء ال�شبكة الكهربائية.

الكهربائية  ال�شبكة  اإن   ، امل�شدر  وق��ال 

ت��ع��م��ل ب��ك��ل ك���ف���اءة، وي��ت��م ت��و���ش��ي��ل ال��ت��ي��ار 

ب�����ش��ك��ل م��ن��ت��ظ��م ب���رغ���م اإرت�����ف�����اع درج�����ات 

ال��ف��ن��ي��ة  ال���ف���رق  امل��م��ل��ك��ة، وان  احل�����رارة يف 

م��دار  على  كاملعتاد  تعمل  بالعمل  املكلفة 

ال�شاعة الدامة اخلدمة للم�شرتكني.

اع���الم  و����ش���ائ���ل  اإن  امل�������ش���در،  واأ�����ش����اف 

حم��ل��ي��ة ت���داول���ت ال���ي���وم خ����راً م���ف���اده، اأن 

احل��ري��ق ناجم ع��ن اإح���رتاق اح��د حم��والت 

ال�شركة  تنفي  لذلك  وتو�شيحا  الكهرباء 

غ��ري  احل���ري���ق  وان  ب����احل����ادث؛  ���ش��ل��ة  اأي 

حموالتها  اي  او  ال�شركة  ب�شبكة  مرتبط 

واي من اجزاء ال�شبكة الكهربائية.

االنباط-عجلون

ح������ذرت ج��م��ع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة االردن�����ي�����ة يف 

ب��ي��ان ام�����ص اجل��م��ع��ة م���ن خ���ط���ورة ان���دالع 

احلرائق املتكررة التي تتعر�ص لها الغابات 

واال�شجار يف حمافظة عجلون .

واك���د ال��ب��ي��ان، ان ان���دالع احل��رائ��ق على 

م�شاحات وا�شعة وباكرث من مكان مبناطق 

ع��ج��ل��ون ي�����ش��ت��ن��زف اجل���ه���ود واالم���ك���ان���ات 

وخا�شة يف ظل االرتفاع الكبري على درجات 

احل������رارة وال���ت���واج���د ال��ك��ث��ي��ف ل��الع�����ش��اب 

انت�شار  ل�شرعة  وق��ودا  تعتر  التي  الياب�شة 

النريان.

تتطلب  احل��رائ��ق  اأن  اىل  البيان  وا���ش��ار 

حاكمية  من  اجلهات  جميع  جهود  تكاتف 

بيئية من  م��دين وجمعيات  ودف���اع  اداري���ة 

اث��اره��ا  العمل على احل��د منها وم��ن  اج��ل 

يف  النباتي  الغطاء  تقلي�ص  على  ال�شلبية 

احلرائق  م�شل�شل  اأن  اىل  الفتا  املحافظة، 

العابثني  م��ع  ب�شدة  التعامل  اإىل  بحاجة 

ال����ذي ي��ك��ل��ف��ون ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة اجلهد 

والوقت واملال االمر الذي ي�شتدعي تنفيذ 

بهذا  املجتمع  اأب��ن��اء  وت��ع��اون  وا�شعة  حملة 

اخل�شو�ص.

واك����د ال��ب��ي��ان اه��م��ي��ة ف��ت��ح مم����رات بني 

املدين  الدفاع  فرق  على  للت�شهيل  الغابات 

وزي��ادة عدد  اإىل مواقع احلرائق  للو�شول 

احلرجية،  ال���رثوة  حلماية  املراقبة  اأب���راج 

مبناطق  ت��ك��ون  احل��رائ��ق  معظم  اأن  ح��ي��ث 

املحافظة  ت�شاري�ص  طبيعة  ب�شبب  وع���رة 

اجلبلية، داعيا املزارعني حلراثة اأرا�شيهم 

لالأع�شاب  ال�شلبية  االآث����ار  م��ن  للتخفيف 

اجلافة على االأرا�شي واحلد من احلرائق 

للمناطق  وال�شياح  ال���زوار  ت��ع��اون  واأه��م��ي��ة 

احلرجية من خالل عدم ترك املخلفات اأو 

اإ�شعال النار تالفيا للحرائق.

االنباط-جر�ش

ن��ظ��م��ت م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة ج��ر���ص م�����ش��اء 

برنامج   / االأدب��ي  ملتقى جر�ص  اخلمي�ص، 

)ت��ع��ال��ي��ل(، ���ش��م��ن ب���رام���ج احل���ف���اظ على 

الق�شائد  م��ن  جمموعة  ت�شمنت  ال���رتاث 

التي تغنت بالوطن والرتاث وحكايات من 

املا�شي وعزف على الربابة.

وقال مدير ثقافة جر�ص الدكتور عقلة 

ي��اأت��ي  “ تعاليل”  ب��رن��ام��ج  اإن   ، ال���ق���ادري 

يقوم  ال��ت��ي  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �شل�شلة  ���ش��م��ن 

عليها ملتقى جر�ص االأدبي وب�شكل �شهري 

بهدف البقاء على توا�شل م�شتمر للحفاظ 

على الرتاث.

ق�شائد  ال�شعراء  م��ن  جمموعة  وال��ق��ى 

ال�شرمان  وعبدالكرمي  اجل��راح  علي  منهم 

ع�شيبات  وحممد  م�شطفى  بني  وحممد 

الربابة  �شاعر  ق��دم  فيما  ع�شيبات،  وعلي 

علي اجلراح وال�شاعر عبدالكرمي ال�شرمان 

و�شالت فنية متنوعة.

االنباط-عجلون

 يعاين مواطنون يف عدد من مناطق حمافظة 

املياه ملنازلهم الأك��رث من  اإي�شال  عجلون من ع��دم 

ثالثة اأ�شابيع يف ظل ارتفاع درج��ات احل��رارة التي 

تزيد من ا�شتهالك املياه.

منطقة  ان  الق�شاة،  ف��ال��ح  علي  امل��واط��ن  واأك���د 

حي العيد يف عني جنا تعاين من االنقطاع امل�شتمر 

للمياه يف احلي ولفرتات طويلة، حيث ان املياه مل 

مطالبا  اأ�شابيع،  ثالثة  م��ن  اأك���رث  منذ  لهم  ت�شل 

ج��ذري  ب�شكل  امل�شكلة  ح��ل  عجلون  م��ي��اه  مديرية 

اإ�شافية وكافية للمنطقة  وتزويد املنطقة بكميات 

التي ت�شهد معاناة والنق�ص احلاد يف كميات املياه.

واأك������د م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة راج�����ب امل��ه��ن��د���ص ب�����ش��ام 

جديدة  �شبكات  اىل  بحاجة  املنطقة  ان  فريحات، 

للمحافظة على تقليل ن�شبة الفاقد باالإ�شافة اىل 

و�شع حماب�ص جديدة لبع�ص التجمعات التي تقع 

يف مناطق عالية من اأجل اإي�شال مياه ال�شرب، مبينا 

ان بع�ص التجمعات ما تزال تعاين من عدم اإي�شال 

منا�شدا  مرتفعة  مناطق  يف  وقوعها  ب�شبب  امل��ي��اه 

جمل�ص املحافظة تخ�شي�ص مبالغ من خم�ش�شات 

املياه لتح�شني الواقع املائي يف منطقة راجب.

وطالب رئي�ص بلدية راجب �شابقا نا�شر فريحات 

امل��ل��ول  ح��ي  ب��ح��ل م�شكلة منطقة  امل��ي��اه  م��دي��ري��ة 

املياه  املياه وتغيري خطوط  زي��ادة ح�شة  من حيث 

واملحاب�ص للحي الن املياه ت�شل �شعيفة وال يتمكنون 

ب�شببها من تعبئة خزانات املياه يف منازلهم.

زي��ادة  اأهمية  اإىل  الق�شاة  املواطن مهند  واأ���ش��ار 

كميات املياه للمنطقة التي ت�شهد نق�شا حادا يف املياه 

واأن بع�ص االأحياء ال�شكنية اأ�شبحت بحاجة ما�شة 

الإي�����ش��ال امل��ي��اه لها نظرا الرت��ف��اع درج���ات احل���رارة 

امل�شكلة  ه��ذه  على حل  العمل  املياه  �شلطة  مطالبا 

التي اأ�شبحت توؤرق ال�شكان .

وق����ال امل���واط���ن ���ش��ي��ف ال�����ش��م��ادي م���ن منطقة 

ع��ن��ج��رة ان ه��ن��اك ع���ددا م��ن االأح���ي���اء ال�شكنية يف 

ي��وم��ا وه��ذا   18 م��ن  اأك���رث  املنطقة مل ت�شلها منذ 

للمناطق  بانتظام  املياه  دور  توزيع  ع��دم  ي��دل على 

ال�شكنية.

املهند�ص  عجلون  مياه  اإدارة  مياه  مدير  وق��ال 

من  لعدد  ال���دور  ت��وزي��ع  برنامج  ان  ال�شلول  �شامل 

املناطق والتجمعات كان يزود املناطق كل اأ�شبوعني 

يف  ي�شل  اأ�شبح  املائية  امل�شادر  نق�ص  ب�شبب  ولكن 

بع�ص املناطق اىل اأكرث من 20 يوما.

حمافظة  م��ن  املخ�ش�شة  ال��ك��م��ي��ات  ان  واأ����ش���ار 

مل  بال�شاعة  مكعبا  م���رتا   150 ت�شل  وال��ت��ي  اأرب����د 

ال��ذي  املا�شي االأم���ر  اي���ار  ب��داي��ة  اإي�شالها م��ن  يتم 

املغذية  املائية  امل�شادر  ل�شعف  نظرا  �شعوبة  �شكل 

للتجمعات ال�شكانية يف املحافظة.

ملتابعة  تعمل  املديرية  ك���وادر  اأن  ال�شلول  واأك���د 

الو�شع املائي يف املحافظة من خالل معاجلة امل�شاكل 

تتعلق  وال��ت��ي  التجمعات  بع�ص  منها  ت��ع��اين  ال��ت��ي 

اال���ش��رتاك��ات  وتنفيذ  املتبع  امل��ي��اه  ت��وزي��ع  برنامج 

املياه  ل�شبكات  الالزمة  ال�شيانة  واإج���راء  اجلديدة 

باملياه  املحافظة  اأب��ن��اء  ت��زوي��د  ا�شتمرارية  ل�شمان 

دون تعطيل كما تتابع الكوادر مالحظات املواطنني 

اإدام���ة  اج���ل  م��ن  املمكنة  بال�شرعة  معها  للتعامل 

الو�شع املائي بانتظام .

 عجلون: وزير البيئة يتفقد موقع حريق االشجار في باعون

 االمن العام: التزام ملحوظ بالقرارات الحكومية من قبل المواطنين

 الكهرباء االردنية: حريق في الشميساني اليمت بصلة لشبكة الشركة وال إنقطاع للتيار 

 عجلون: جمعية البيئة تحذر من خطورة الحرائق المتكررة على االشجار

 ثقافة جرش تنظم ملتقى تعاليل للحفاظ على التراث

 عجلون : منازل لم تصلها المياه منذ اكثر من 3 اسابيع
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عجلون: الحرائق تفتك باالشجار المعمرة والنادرة

 دراسة طبية تكشف العالقة بين 
البدانة واإلصابات الخطيرة بكورونا

 توقف ضخ المياه عن مناطق بعمان 
بسبب انقطاع التيار الكهربائي

 توزيع الكهرباء : انقطاع التيار الكهربائي عن 
ة بسبب ازالة أعمدة آيلة للسقوط الكريمَّ

االنباط-عمان

ان  اإىل  اأوروب��������ي��������ون  خ��������راء  خ���ل�������ص   

املرتبطة  واملناعية  االلتهابية  اال�ستجابات 

بالبدانة قد ت�ساعد يف تف�سري ازدياد احتمال 

االإ�����س����اب����ة ب����ح����االت اأخ����ط����ر ل�����دى م��ر���س��ى 

كوفيد-19.

امل����وؤمت����ر االأوروب��������ي  ويف ع���ر����ص خ�����ال 

والدويل حول البدانة، نقلت �سبكة يورونيوز 

االأوروب�����ي�����ة ام�������ص اجل��م��ع��ة ع���ن ال��ب��اح��ث��ن 

ق��ول��ه��م، اإن االل���ت���ه���اب ال��ن��اج��م ع���ن ت��راك��م 

واملرتبط  البدناء،  ل��دى  الدهنية  االأن�سجة 

ب��اأم��را���ص اأخ����رى م��ث��ل ال�����س��ك��ري م��ن ال��ن��وع 

الدموية،  واالأوعية  القلب  واأمرا�ص  الثاين 

املر�سى  ا�ستجابة  يف  دورا  ي����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 

ال��ري��ن��ن  ن���ظ���ام  اإن  ل���ك���وف���ي���د-19. وق����ال����وا، 

اأجنيوتن�سن واالألدو�ستريون املنظم ل�سغط 

ال�����دم وي���ح���وي االإن�������زمي ال�����ذي ي��ل��ت�����س��ق به 

يكون مرتبطا  قد  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص 

االإ�سابة  م��ن  اأخ��ط��ر  ح��االت  بت�سجيل  اأي�سا 

ومي��ك��ن اأن ي��ع��م��ل ال��ن��ظ��ام امل���ذك���ور ب�����س��ورة 

مفرطة لدى االأ�سخا�ص امل�سابن بالبدانة.

الطبي  امل��رك��ز  م��ن  غ��و���س��ن��ز  وق���ال غي�ص 

زي��ادة  اأن  الهولندية،  ما�سرتيخت  بجامعة 

كتلة الدهون قد ت�ساهم بزيادة ن�ساط نظام 

ال��ري��ن��ن اأجن��ي��وت��ن�����س��ن واالأل���دو����س���ت���ريون 

واالل��ت��ه��اب��ات يف ح����االت ال��ب��دان��ة، م��ا يوفر 

التجاوب  وزي����ادة  ال��ب��دان��ة  ب��ن  راب��ط��ا مهما 

ال�سعيف بوجه كوفيد-19 وت�سجيل  املناعي 

حاالت اأ�سواأ لدى امل�سابن. واأ�سار اإىل اأن هذا 

االأمر قد يكون م�سوؤوال جزئيا عن احلاالت 

ال�سن  املر�ص لدى كبار  االأك��ر خطورة من 

امل�سابن بكوفيد-19، نتيجة انخفا�ص كتلة 

الع�سات لديهم وزيادة كتلة الدهون. 

االنباط-عمان

قالت �سركة مياه االردن مياهنا، اإن 

الكهربائي  التيار  يف  متكرراً  انقطاعا 

ع����ن ب��ع�����ص امل�������س���ادر امل���ائ���ي���ة امل�����زودة 

�سخ  ب��وق��ف  ت�سبب  ع��م��ان؛  للعا�سمة 

انتهاء  قبل  عمان  يف  مناطق  عن  املياه 

اأدوارها .

املناطق  بيان لل�سركة، فان  وبح�سب 

ال��ت��ي ت��اأث��رت اأدواره�����ا ج��زئ��ي��ا ه���ي: ام 

االجنليزية،  امل��دار���ص  بجانب  ال�سماق 

������س�����ارع اب�����وه�����دي�����ب، م���ن���ط���ق���ة خ���ل���دا 

خ��ل��ف م��ي��دا���ص، خ��ل��ف م��ط��اع��م عالية 

اجلزء  خلدا،  �سرفي�ص  قرب  ومقابلها، 

امل��رت��ف��ع م��ن ت���اع ال��ع��ل��ي واج����زاء من 

لواء املوقر.

االنباط-عمان

 ق����ال امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ت��وزي��ع 

املهند�ص  وال�سرقية  االأردن  وادي  الكهرباء يف 

�سعيد عبيدات، ان انقطاع التيار الكهربائي عن 

مناطق يف الكرمية ونواحيها، اليوم اجلمعة، 

اإزال����ة وع��م��ل �سيانة الأع��م��دة يف  ج��اء ب�سبب 

منطقة ال�سليخات كانت اآيلة لل�سقوط تتغذى 

من حمطة ا�ستفينا.

وا�ساف عبيدات ، ان االإنقطاع عن مناطق 

الكرمية ونواحيها يف قرى اأبو �سيدو و�سوفرة 

يف لواء االغوار ال�سمالية الذي ا�ستمر نحو 4 

�ساعات وت�سبب ب�سكوى املواطنن جراء ارتفاع 

درج��ات احل���رارة، ك��ان مرجماً ومت االع��ان 

ع��ن��ه ���س��اب��ق��اً م���ن ق��ب��ل ال�����س��رك��ة، ف��ي��م��ا متت 

مراعاة  الباكر  ال�سباح  ال�سيانة خال فرتة 

ك��وادر  اأن  املناخية احل��ال��ي��ة. وب��ن  ل��ل��ظ��روف 

ال�سركة الفنية يف حالة طوارىء يف ظل املوجة 

احلارة حت�سباً الأي انقطاع يف التيار الكهربائي 

ال���ذي يت�سبب ب��ه ع���ادة زي����ادة االأح���م���ال على 

ال�سبكة الكهربائية او اأية ظروف اأخرى، الفتاً 

اىل اأنه مت تخ�سي�ص 6 ور�ص فنية تعمل على 

ال�سمالية  ال�سونة  مناطق  �ساعة يف   24 م��دار 

ودير عا وال�سونة اجلنوبية.

التيار  انقطاع  من  �سكوا  مواطنون  وك��ان 

الكهربائي الذي تركز يف بلدات الكرمية وابو 

اأ�سرهم  مبعاناة  ت�سبب  م��ا  و���س��وف��رة،  �سيدو 

خا�سة لفئات املر�سى وكبار ال�سن واالأطفال، 

ج�����راء ارت���ف���اع درج������ات احل�������رارة يف م��ن��اط��ق 

االغوار والتي جتاوزت 46 درجة مئوية.

ودعا رئي�ص جمل�ص حملي الكرمية، عقاب 

العوادين، اىل �سرورة جتنب اعمال ال�سيانة 

احل��رارة  درج���ات  ظ��ل  الكهربائية يف  لل�سبكة 

التي  تلك  خا�سة  االغ���وار،  مبناطق  املرتفعة 

ب��االم��ك��ان اج��رائ��ه��ا ق��ب��ل ال���دخ���ول يف ف�سل 

ال�سيف.

ت�سبب  الكهربائي  التيار  انقطاع  ان  وب��ن 

اأي�ساً بوقف �سخ املياه عن تلك املناطق، م�سرياً 

اأن ع��ودة �سخ االآب���ار يحتاج لعدة �ساعات  اىل 

بكميات  املياه  ت�سل  حيث  التيار  انقطاع  بعد 

قليلة اىل منازل املواطنن

االنباط-عجلون

���س��اه��م م�����س��روع ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة 

)���س��ي��د(  االردن  يف  امل�����س��ت��دام��ة  وال���ط���اق���ة 

و�سندوق  الكندية  احلكومة  م��ن  وامل��م��ول 

ت�سجيع الطاقة املتجددة مبحافظة عجلون، 

فني  م����ت����درب   1000 م����ن  اك�����ر  ب���ت���دري���ب 

ومهند�ص مبجال الطاقة وا�ستخداماتها.

وقال مدير عام امل�سروع املهند�ص حممد 

انطلق عام  وال���ذي  امل�����س��روع  اإن   ، رم�����س��ان 

2016 مبنحة كندية قيمتها 9 ماين دينار 

ي��ه��دف وم��ن خ��ال خطة عمله يف جمال 

ديرعا  ول��واء  عجلون  مبحافظة  الطاقة 

وتخفيف  االقت�سادية  التنمية  تعزيز  اىل 

االعباء على املواطنن.

امل�سروع  ان  رم�سان،  املهند�ص  وا���س��اف 

ي��ق�����س��م اىل حم����اور رئ��ي�����س��ي��ة، اه��م��ه��ا رف��ع 

اىل  الو�سول  خ��ال  م��ن  املنزلية  التوعية 

املنزلية  التوعية  مبجال  م��واط��ن  ال��ف   83

والعمل  احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وامل��دار���ص 

على تركيب االل��واح ال�سم�سية وال�سخانات 

ال�سم�سية واللمبات املوفرة للطاقة لتوفري 

االع���ب���اء امل���ادي���ة ع��ل��ى امل��واط��ن��ن وخ��ا���س��ة 

فاتورة الكهرباء، م�سريا اىل انه مت تركيب 

املدار�ص  انظمة تكييف وتريد �سم�سية يف 

وعمل �سيانة لها واقامة خمترات الطاقة 

فيها وتوقيع اتفاقيات مع 6 مراكز �سحية 

الطاقة  باأنظمة  امل��دار���ص  ت��زوي��د  فيها  مت 

ال�سم�سية.

واو����س���ح رم�����س��ان، ان امل�����س��روع اع��ط��ى 

التي  املحافظة  يف  ال�سياحة  لقطاع  اهمية 

تعتر رئ��ة االردن من خ��ال تركيب ان��ارة 

القلعة  يف  ال�سمي�سة  ال��ط��اق��ة  ن��ظ��ام  ع��ل��ى 

مبحطات  الغابات  ملراقبة  اب��راج   4 وتزويد 

ك���ه���رو����س���وئ���ي���ة ت��ع��م��ل ع���ل���ى ال���ب���ط���اري���ات 

الن���ارة االب���راج مل�ساندة اجل��ه��ود للحد من 

ال��ت��ي تتعر�ص لها  االع���ت���داءات واحل��رائ��ق 

الروة احلرجية.

 40 م����ع  ال���ت���ع���اق���د  اأن������ه مت  وا�����س����ار اىل 

جمعية خريية وتعاونية وتدريبهم للعمل 

ب��امل��ح��اف��ظ االق���را����س���ي���ة ب��ت��م��وي��ل ان��ظ��م��ة 

نظام  على  للمواطنن  ال�سم�سية  الطاقة 

م���راب���ح���ة ا����س���ام���ي���ة، م��ب��ي��ن��ا ان امل�����س��روع 

ل�سركات  وف��ن��ي��ة  ا�ست�سارية  خ��دم��ات  ق���دم 

ال��ك��ه��رب��اء وه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع ال��ط��اق��ة 

و�سندوق الطاقة للم�ساعدة بهدف تخفيف 

االجراءات على املواطنن و�سهولة الو�سول 

اىل خدمات الطاقة.

500 متطوع  ن��ح��و  ب����اأن  وب���ن رم�����س��ان 

ل��ل��ط��اق��ة برتكيب  ك�����س��ف��راء  ل��ه��م دور  ك���ان 

1000 لوح كهرو�سوئي للمنازل وباقي 400 

وديرعا،  عجلون  يف  حاليا  تركيبهم  يتم 

مع  اتفاقيات  وق��ع  امل�سروع  اأن  اىل  ا�سافة 

ك�سريك  بدورها  اميانا  البلديات  من  عدد 

فيها  �سم�سية  حقول  الق��ام��ة  ا�سرتاتيجي 

وم�ساندتها يف التخفيف عليها.

واكد رم�سان ان التحديات كبرية ب�سبب 

الظروف اال�ستثنائية التي يعي�سها الوطن 

ب�سبب جائحة كورونا اال انه يجب التعامل 

مع هذه الظروف والعمل من اجل االرتقاء 

امل�سلحة  تخدم  التي  بالتنمية  والنهو�ص 

املعنية  اجلهات  كافة  جهود  مثمنا  العامة، 

واالع��ام وموؤ�س�سات  امل�سروع  �ساندت  التي 

املجتمع املدين والهيئات التطوعية.

 عجلون:مشروع التنمية االقتصادية يدرب 1000 فني ومهندس بمجال الطاقة والتنمية

ن�سان  مي���ان واالإ خ���رة واالإ الدنيا واالآ امل�ست�سفى هنالك م�ساهد تخت�سر قيمة احلياة  يف 

ن�سانية والعلم وغريها، ويف زمن كورونا الفايرو�ص مل يبقي ومل يذر؛ فاخلوف هاج�ص  واالإ

ي�سيطر على كل النا�ص؛ والروتوكوالت الطبية تقت�سي االإلتزام وعدم االإقرتاب حيث العزل 

اإىل اهلل  التقّرب  االإن�سان ب�سرورة  واحلجر والتباعد اجل�سدي؛ ففي حالة ال�سعف ي�سعر 

تعاىل و�سرورة االإميانيات والروحانيات:

جنحة فرح لوالدة طفل ويف اجلناح  1. يف امل�ست�سفى اإخت�سار مل�سهد احلياة ففي اإحدى االأ

خر حزن لكهل يحت�سر؛ وهذا يعزز اأن ن�سهد احلياة بن الفرح واحلزن. االآ

ن�سانية من طبيب اأو ممر�ص اأو اأي عامل يف الفرق  2. يف امل�ست�سفى تتجلى اأ�سمى معاين االإ

الطبية واجلي�ص االأبي�ص وما اأكرهم، وه��وؤالء اأبدعوا اإب��ان جائحة كورونا؛ ولهم منا كل 

ال�سكر واالإحرتام؛ وباملقابل هنالك بع�ص التقاع�ص من البع�ص لعدم القيام بواجباتهم وهم 

قلة و�سيندمون واحلمد هلل تعاىل.

مي��ان املطلق حيث حقائق احلياة وقيمتها يف امليزان، فهي ال  3. يف امل�ست�سفى ير�سخ االإ

ن�سان يفارق احلياة الدنيا باأي حلظة. ت�ستحق جناح بعو�سة، االإ

مومة واملحبة بن النا�ص وغريها،  بوة واالأ 4. يف امل�ست�سفى تتجلى قيم ر�سا الوالدين واالأ

فالكل م�سغول وفق منا�سبة ح�سوره اإليها.

5. يف امل�ست�سفى درو�ص كثرية مل�ساهد عديدة ملن طغى وجتّر، فذلك ال ي�ستطيع التنف�ص 

وهذا ال ي�ستطيع الوقوف وتلك مقطوعة الرجل وهذه فاقدة الب�سر، وطفل با اأم وطفلة 

تئن، وغريها من امل�ساهد املوؤملة واملحزنة والتي جتعلنا نعتر.

بال�سفاء،  اإليها وخروجهم  النا�ص  دخ��ول  وبعد  قبل  العلم  قيمة  نعرف  امل�ست�سفى  6. يف 

دوية وغريها نتاج العلم واملعرفة والبحث  حيث املعاجلن باإذن اهلل تعاىل واأدوات العاج واالأ

العلمي.

7. يف امل�ست�سفى نعرف قيمة �سكر اهلل تعاىل على ِنَعِمه، و�سكر من يقدمون امل�ساعدة للنا�ص 

من بعده اأطباء وممر�سن وغريهم.

8. اأن�سح اأ�سحاب القلوب القا�سية بزيارة امل�ست�سفيات واملر�سى وحاالت طبية متعددة ع�سى 

اأن تلن قلوبهم وتخ�سع! وبالطبع هذه الن�سيحة ال يوؤخذ بها يف زمن كورونا بل بعدها.

9. من يدخل امل�ست�سفى وي��زور املر�سى وي�ساهد تنوع ح��االت مر�سهم يوؤمن رغماً عنه 

خرة وما  ويّتع�ص بالفطرة ويحزن ال �سعورياً ويفي�ص دمعه دون حت�سري وي�ستذكر احلياة االآ

اأعددنا لها، وي�ساهد الكثري ليبداأ حياته م�ستقيمة من جديد -اإال اإذا كان على قلبه غ�ساوة-.

ب�سراحة: بالرغم من خطورة و�سول امل�ست�سفيات يف زمن كورونا؛ ففي امل�ست�سفى تختلط 

امل�ساعر بن احلزن والفرح، ونعرف القيمة احلقيقية للدنيا، وهنالك بروفات نهاية احلياة، 

ن احلياة ال ت�ستحق-، ومطلوب اأن نعّد  واملطلوب اأن نحب بع�سنا وال ننّغ�ص حياة بع�سنا -الأ

العدة لاآخرة. فهّا فعلنا!

خرة �سباح الدنيا واالآ

د.محمد طالب عبيادت

تأّمالت من المستشفيات 
في زمن كورونا مؤشرات لبدء تسجيل 80 - 120 إصابة يوميا

تسجيل  55 إصابة محلية بـ»كورونا« و28 حالة شفاء

جابر: تحذير مركز االوبئة االميركي يشمل اغلب دول العالم
االنباط-عمان

قال وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر، 

ال�سيطرة  ان التحذير الذي اطلقه مركز 

على االأوبئة االأمريكي للرعايا االأمريكين 

بعدم ال�سفر اىل دول موبوءة لي�ص مقت�سرا 

على االردن فقط وامنا �سمل غالبية دول 

العامل،من بينها دول املنطقة.

اجلمعة،  ام�ص  جابر  الدكتور  وا���س��اف 

ان الوكالة االمريكية اكدت يف ات�سال لها 

ان التحذير هو اإجراء اعتيادي للمواطنن 

اىل  ال�سفر  ع��دم  بن�سيحتهم  االأمريكين 

الدول املوبوءة اال لل�سرورة و �سمل كل دول 

العامل با�ستثناء 8 دول ا�ستقر فيها الو�سع 

الوبائي.

واو���س��ح ال��دك��ت��ور ج��اب��ر، اإن���ه يف الوقت 

اململكة،  اأرا�سي  التحذير  فيه  �سمل  ال��ذي 

اإال اأن الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية 

اأ�سادت باالجراءات الوقائية التي تتخذها 

كما  ال���وب���اء،  انت�سار  م��ن  للحد  احل��ك��وم��ة 

ب��اإج��راءات املعاجلة والتق�سي بعد  اأ���س��ادت 

ثبوث االإ�سابة.

من جهتها اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 

امل�ستجّد يف  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  اإ���س��اب��ة   68

حملية،   55 منها  اجل��م��ع��ة،  ام�����ص  اململكة 

لريتفع العدد الكلي لاإ�سابات اإىل 2301.

وت���وزع���ت االإ����س���اب���ات اجل���دي���دة ح�سب 

امل���وج���ز االإع����ام����ي ال�������س���ادر ع���ن رئ��ا���س��ة 

ال��وزراء ووزارة ال�سحة على النحو االآتي: 

55 حالة حملّية منها 38 حالة يف حمافظة 

العا�سمة عّمان، خمالطة مل�سابن �سابقن، 

و8 ح��االت يف حمافظة ال��زرق��اء، خمالطة 

حمافظة  يف  ح��االت  و6  �سابقن،  مل�سابن 

اإرب�����دك�����ان ق���د اع���ل���ن ع��ن��ه��ا م���دي���ر �سحة 

حمافظة اربد الدكتور ريا�ص ال�سياب،.

، ان ا���س��اب��ت��ن من  ال�����س��ي��اب  واو����س���ح 

اال�����س����اب����ات ال����ث����اث ���س��ج��ل��ت ل��ع��ام��ل��ت��ن 

بنغالية  ل��ع��ام��ل��ة  خم��ال��ط��ت��ن  واف����دت����ن 

ث��ب��ت��ت ا���س��اب��ت��ه��ا ب���وق���ت ���س��اب��ق واظ���ه���رت 

نتائج العينات التي جمعت من خمالطن 

والثانية  االوىل  ال���درج���ات  م��ن  للعاملة 

وال��ث��ال��ث��ة ح��ي��ث ظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج العاملتن 

الوافدتن ايجابية.

الثالثة  اال�سابة  ان  اىل  ال�سياب  وا�سار 

�سجلت ل�سيدة خم�سينية موجودة يف ق�سم 

الفتا  ب�سمة،  االم���رية  مب�ست�سفى  العناية 

�سمن  ج���اءت  التي  عينتها  نتيجة  ان  اىل 

توؤخذ  ال��ت��ي  الع�سوائية  العينات  جم��م��وع 

وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  مل��راج��ع��ي  ب��ان��ت��ظ��ام 

ال�سحية جاءت ايحابية.

ولفت اىل انه مت تنفيذ اجراءات العزل 

ملنزل ال�سيدة من قبل قوات م�سرتكة من 

ال�سرطة والدرك.

من جانبه بن مدير م�ست�سفى االمري 

ب�����س��م��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال���دك���ت���ور حم��م��د بني 

االثنن  م�ساء  ادخلت  ال�سيدة  ان  يا�سن، 

املا�سي اىل ق�سم العزل يف امل�ست�سفى نتيجة 

ا�سابتها بالتهابات حادة يف اجلهاز التنف�سي 

ما اثار احتمالية ا�سابتها بفريو�ص كوورنا 

وهو ما دفع اىل و�سعها بق�سم العزل املجهز 

اح��رتازي��ا ملثل ه��ذه احل���االت وي��ق��وم عليه 

فريق خمت�ص ومدرب.

ح��ال��ت��ه��ا  ان  اىل  ي���ا����س���ن  ب���ن���ي  ول���ف���ت 

غرفة  نقلها  اخلمي�ص  ا�ستدعت  ال�سحية 

العزل بق�سم العناية احلثيثة، م�سريا اىل 

انه مت على الفور بعد الك�سف عليها اخذ 

ع��ي��ن��ات م��ن��ه��ا وم���ن م��راف��ق��ي��ه��ا وار���س��ال��ه��ا 

�ساعة  يف  نتيجتها  ظهرت  حيث  للفح�ص 

م���ت���اأخ���رة م���ن ي����وم اأم�������ص اخل��م��ي�����ص ان��ه��ا 

اليوم  نقلها  كورونا ومت  بفريو�ص  م�سابة 

اىل م�ست�سفى االمرية حمزة بعمان.

ونوه بني يا�سن اىل انه مت اأخذ عينات 

التي  العناية  اق�����س��ام  يف  العاملة  ل��ل��ك��وادر 

تعاملت مع املري�سة بالرغم من تواجدها 

يف ق�سم العزل منذ دخولها امل�ست�سفى اىل 

م�ست�سفى امللك املوؤ�س�ص مرجحا ان تظهر 

نتائجها ام�ص.

ال��ب��ل��ق��اء،  حم���اف���ظ���ة  يف  ح������االت  و3   ،

خمالطة مل�سابن �سابقن.

منها  خ��ارج��ّي��ة  ح��ال��ة   13 �سجلت  ك��م��ا 

11 حالة بن القادمن من اخل��ارج، مّمن 

يقيمون يف ف��ن��ادق احل��ج��ر، وح��ال��ت��ان من 

ال�سياحة  لغايات  ق��ادم��ن  عربّية  جن�سّية 

العاجّية.

واأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 28 حالة �سفاء 

24 ح��ال��ة يف م�ست�سفى  ي��ل��ي:  ك��م��ا  ج����اءت 

امل��ن��ط��ق��ة  االأم�������ري ح����م����زة، و3 ح������االت يف 

املّيت،  البحر  يف  امل�سابن  بعزل  ة  اخلا�سّ

وحالة واحدة يف م�ست�سفى امللكة علياء.

ف��ح�����س��اً   11875 اإج���������راء  اإىل  ول���ف���ت 

خمرّياً، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات 

التي اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى االآن 

873205 فحو�سات.

�ساعات  اأن  اإىل  االإع��ام��ي  املوجز  ون��وه 

ح��ظ��ر ال���ت���ج���ّول ال�����س��ام��ل يف حم��اف��ظ��ت��ّي 

متام  يف  تنتهي  وال��زرق��اء  عّمان  العا�سمة 

الليلة،  ه��ذه  م��ن  ع�سرة  احل��ادي��ة  ال�ساعة 

ل���ت���ب���داأ ب���ع���ده���ا ����س���اع���ات ح���ظ���ر ال���ت���ج���ّول 

حمافظات  جميع  يف  املطّبقة  االع��ت��ي��ادّي��ة 

اململكة كاملعتاد، والتي ت�ستمّر حتى ال�ساعة 

ال�ساد�سة من �سباح يوم غد ال�سبت.

ودع��ت ال���وزارة اجلميع يف �سوء ارتفاع 

باأمر  االلتزام  اإىل  املحلّية،  االإ�سابات  عدد 

واّت���ب���اع   ،2020 ل�سنة   )11( رق���م  ال���ّدف���اع 

م��ع��اي��ري ال�����س��ام��ة وال����وق����اي����ة، وارت������داء 

الأكر  التجّمعات  اإقامة  وع��دم  الكّمامات، 

تطبيقي  وا����س���ت���خ���دام  ���س��خ�����س��اً،   20 م���ن 

“اأمان” و”�سحتك«.
ال��وب��ائ��ي  اال�ستق�ساء  ف���رق  ق��ام��ت  ك��م��ا 

عينة   130 ب�����س��ح��ب  ع��ج��ل��ون  مب��ح��اف��ظ��ة 

ب��ف��ريو���ص ك���ورون���ا يف  امل�����س��اب��ن  ملخالطي 

مدينة عنجره ومنطقة عن الب�ستان.

وب��ح�����س��ب م���دي���ري���ة ���س��ح��ة امل��ح��اف��ظ��ة 

فانه مت البدء ب�سحب العينات منذ م�ساء 

اخل��م��ي�����ص ب��ع��د ث��ب��وت ا���س��اب��ت��ن مبدينة 

عنجره للتاأكد من عدم انت�سار الفريو�ص، 

�سحب  اال�ستق�ساء  ف���رق  �ستوا�سل  فيما 

ال��ع��ي��ن��ات واإج��������راء ع��م��ل��ي��ة م�����س��ح ���س��ام��ل 

مل��در���س��ة ع��ن ال��ب�����س��ت��ان ال��ث��ان��وي��ة للبنن 

واإج��راء فحو�ص للطلبة واملعلمن، داعية 

والتعليمات  االج���راءات  اتباع  �سرورة  اىل 

ال�����س��ح��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة واالل����ت����زام ب���اأوام���ر 

الدفاع حفاظا على �سامتهم 

وقال رئي�ص ق�سم االوبئة وم�سوؤول ملف 

ك���ورون���ا مب��دي��ري��ة �سحة م���اأدب���ا ال��دك��ت��ور 

يون�ص التاوي، اأنه �سيتم رفع احلجر عن 

املقبل،  االأح��د  �سبع مدار�ص مبخيم ماأدبا 

وعودة طلبتها اىل مقاعدهم كاملعتاد وذلك 

ب��ع��د ان��ت��ه��اء م���دة احل��ج��ر ال�سحي ال��ذي 

فر�ص عليها .

واأو�سح الدكتور التاوي ام�ص اجلمعة، 

اأن���ه مت ع��زل اأرب���ع ب��ن��اي��ات و�سبع م��دار���ص 

بعد ظهور خم�ص اإ�سابات يف خميم ماأدبا 

ك��اإج��راء  امل��ي��ت  البحر  ل��ف��ن��ادق  وحتويلهم 

احرتازي ومنع انت�سار املر�ص، م�سريا اىل 

ان فرق التق�سي الوبائي اأجرت منذ بداية 

اأزم���ة ف��ريو���ص ك��ورون��ا 14 األ���ف عينة من 

مواطنن وموظفن وعمال م�سانع مباأدبا 

وذيبان. واأ�سار اإىل اأن الفرق امليدانية تقوم 

بالفح�ص الع�سوائي للمواطنن باالإ�سافة 

ال�سحية،  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  يف  لفرق 

العينات ما زال م�ستمراً  اأن �سحب  موؤكداً 

بجميع مناطق املحافظة وب�سكل ع�سوائي.

انت�سار  اإح�����س��ائ��ي��ات  ال��ب��اح��ث يف  وق���ال 

فريو�ص كورونا، االأ�ستاذ الدكتور معت�سم 

���س��ع��ي��دان، اإن ه��ن��ال��ك م���وؤ����س���رات ق��وي��ة، 

حل���دوث ت�ساعف م��ن ال��درج��ة ال��راب��ع��ة، 

خال االأ�سبوع  املقبل، يف االأردن.

واأ����س���اف ���س��ع��ي��دان اأن ال��ت�����س��اع��ف من 

االأردن،  يدخل  اأن  يعني  الرابعة،  الدرجة 

بالفريو�ص  اإ���س��اب��ات  ت�سجيل  م��رح��ل��ة  يف 

اإىل  اليومية،  االإ�سابات  وترتفع  جديدة، 

نحو 80 - 120 حالة.

الت�ساعف، ما  اأن��ه ُيحكم على  واأو���س��ح 

الرقم  ا�ستمر  اإذا  بحيث  اأي���ام،   5 -  3 ب��ن 

بالثبات، فاإن املوؤ�سر جيد، اأما اإذا هبط، فاإن 

االأمور بداأت تتجه نحو ال�سيطرة، واإذا كان 

هنالك تذبذب يف االأرقام، فاإن ذلك يعني، 

اأن هنالك انح�سارا اأو �سيطرة اإىل حد ما.

اأم���ا اإذا ب���داأت االأرق����ام يف ال��ت��زاي��د دون 

ت��راج��ع، م��ع م���رور اأك���ر م��ن ي���وم عليها، 

وحدثت زيادة بعد اليوم الرابع، اإ�سافة اإىل 

حاالت جديدة جمهولة امل�سدر، يعني ذلك 

ح�سول م�سكلة، وفقا ل�سعيدان.

اإ�سابات اخلمي�ص،  اأن  واعتر �سعيدان، 

ب��وؤر،  ع��دة  اأن هنالك  اإىل  م��وؤ���س��را،  تعطي 

حتى يف ظل عدم وجود زخم باالإ�سابات يف 

تلك البوؤر.

انت�سار  اإح�سائيات  الباحث يف  وبح�سب 

فريو�ص كورونا، فاإنه عند مراقبة املنحنى 

اأي��ام،   10 منذ  الفريو�ص  النت�سار  الوبائي 

جند ت�ساعفا مع ثبات لكن مع زيادة، دون 

الرجوع اإىل املربع االأول.

وي��و���س��ح ���س��ع��ي��دان، اأن����ه يف ح���ال م��رور 

خم�سة اأي���ام دون ت��راج��ع يف احل���االت، ويف 

ف��اإن الباد،  ال�ساد�ص ظهرت زي��ادة،  اليوم 

وف��ق��ا  ال����ق����ادم،  االأ����س���ب���وع  خ����ال  �ست�سهد 

للموؤ�سرات، زيادة يف االإ�سابات.

وب�����س��ان احل��ظ��ر يف ي���وم اجل��م��ع��ة، ق��ال 

اإىل  اجت����ه����وا  امل���واط���ن���ن  اإن  ����س���ع���ي���دان، 

يومن،  اأو  ب��ي��وم  احل��ظ��ر  قبل  املحافظات 

م���ا ���س��اه��م ب��ان��ت��ق��ال ال��ف��ريو���ص اإىل ع��دة 

حمافظات.

واأ�ساف �سعيدان، اأن حاالت املحافظات، 

بداأت بالظهور بعد نحو 6 اأي��ام، من حظر 

اجلمعة، اأي االأربعاء.

وفقا  االأردن،  يبداأ  اأن  �سعيدان،  وتوقع 

 120  -  80 بت�سجيل  احلالية،  للموؤ�سرات 

م��ا يعني  املقبل،  االأ���س��ب��وع  اإ���س��اب��ة، مطلع 

يف  ال��وب��ائ��ي  املنحنى  يف  ت�سري  ال��ب��اد  اأن 

اجل��وار  دول  فيه  ت�سري  ال��ذي  الن�سق  ذات 

اأع���داد  يف  ملحوظا  ارت��ف��اع��ا  ت�سهد  ال��ت��ي 

االإ�سابات.

وبّن اأن االأردن االآن، على اأعتاب املرحلة 

الرابعة يف ت�ساعف االإ�سابات، م�ستدركا اأن 

املحافظة على االأرقام احلالية لاإ�سابات، 

االج��ت��م��اع��ي،  بالتباعد  االل���ت���زام  تتطلب 

واإجراءات ال�سامة العامة.

عجلون -عمان

اخلمي�ص  اندلعت  التي  احل��رائ��ق  ت�سببت 

وام�ص اجلمعة يف عدد من مناطق حمافظة 

ع��ج��ل��ون ب��اأ���س��رار ك��ب��رية وخ�����س��ائ��ر ب��ال��روة 

احلرجية وخا�سة اال�سجار املعمرة والنادرة.

وت��وا���س��ل ك����وادر م��دي��ري��ة ال���دف���اع امل��دين 

يف امل��ح��اف��ظ��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ة زراع���ة 

اأت��ت  التي  احل��رائ��ق  اخ��م��اد  بعمليات  عجلون 

على مئات الدومنات احلرجية ملنع انت�سارها 

اىل م�ساحات اخرى وتقليل اال�سرار واالثار 

ال�سلبية التي قد تنجم عنها .

وقال مدير زراعة املحافظة املهند�ص رائد 

ال�سرمان ، ان ك��وادر احل��راج وال��دف��اع املدين 

ال��ذي  احل��ري��ق  اخ��م��اد  على  تعمل  وال�سرطة 

اندلع يف عدد من مناطق الغابات ومنها باعون 

الع�سكري  هيا  م�ست�سفى  ط��ري��ق  جنا  وع��ن 

وعجلون وال��ذي اتى على 1400 دومن زراعي 

ا�سجار حرجية ومملوكة للمواطنن، م�سريا 

اىل ان اكر هذه احلرائق كان يف باعون .

اأن احلرائق  ال�سرمان اىل  املهند�ص  وا�سار 

تعتر من اكر التهديدات التي تواجه الروة 

مفتعله،  تكون  اغلبها  ان  وخا�سة  احلرجية 

مبينا ان املديرية تنفذ خطة متكاملة للحد 

من احلرائق بالتعاون مع اجلهات املعنية .

واكد �سرورة تعاون اجلميع من مواطنن 

ال���روة  ه���ذه  ع��ل��ى  للحفاظ  معنية  وج��ه��ات 

احل��رج��ي��ة وخ��ا���س��ة يف ظ���ل ارت���ف���اع درج����ات 

احلرائق  اإ�ستعال  بزيادة  ي�سهم  مما  احل��رارة 

وتو�سعها .

م��ن جهته ق��ال ال��ن��اط��ق االإع��ام��ي با�سم 

م��دي��ري��ة االأم����ن ال��ع��ام، اأن ف���رق االإط���ف���اء يف 

م��دي��ري��ة دف����اع م���دين ع��ج��ل��ون واإ����س���ن���اد من 

اإ�سناد  مديرية دفاع مدين غرب اربد وقيادة 

�ساح  من  طائرة  ومب�ساركة  الو�سط  واإن��ق��اذ 

اجلو امللكي تكافح حريقا اندلع يف م�ساحات 

وا���س��ع��ة م���ن االأع�������س���اب اجل���اف���ة واالأ����س���ج���ار 

احلرجية يف حمافظة عجلون.

ال�سبت    5  /  9  / 2020



العربية- رويرتز

�ألك�سندر  �لرو�سي  �لطاقة  وزير  قال 

�إن �لطلب �لعاملي  نوفاك �م�س �جلمعة 

يتتر�وح  مبتتا  ينخف�س  قتتد  �لنفط  على 

بني 9 و10 ماليني برميل يومياً ب�سبب 

�لتاأثري �ل�سلبي لفريو�س كورونا.

كتتتمتتتا قتتتتتال نتتتتوفتتتتاك يف متتتتوؤمتتتتتر عتتر 

ترتفع  قتتد  �لنفط  �أ�سعار  �إن  �لإنتترنتتت 

�لعام  يف  للرميل  دولر�ً   65 نحو  �إىل 

بالتقلب،  تت�سم  �أن  توقع  لكنه  �لتتقتتادم، 

وفقا لوكالة “رويرتز«.

دولر�ً   44 قتتترب  �لتتنتتفتتط  ويتتتتتمتتا�تتستتك 

�تتستتوب ت�سجيل  ويتتتتتجتته  �متت�تتس �جلتتمتتعتتة 

�إذ  يونيو،  منذ  �أ�سبوعي  �نخفا�س  �أكر 

�لطلب  �سعف  �إىل  ت�سري  �أرقتتام  ُت�ساف 

�لتعايف من جائحة  ب�ساأن بطء  ملخاوف 

كوفيد-19.

و�أظتتتتهتتتتر تتتقتتريتتر حتتكتتومتتي �أمتتتريكتتتي 

�لبنزين  على  �ملحلي  �لطلب  �نخفا�س 

يف �أحتتتتتتدث �أ�تتتستتتبتتتوع. وكتت�تتستتفتتت بتتيتتانتتات 

ر�تتتستتتمتتتيتتتة �رتتتتتتتفتتتتتتاع خمتتتتتتزونتتتتتتات نتتتتتو�جت 

وهي  �سنغافورة  يف  �لو�سيطة  �لتقطري 

متتركتتز لتتتتتختتزيتتن �لتتنتتفتتط يف �آ�تتستتيتتا فتتوق 

�أعلى م�ستوى يف ت�سعة �أعو�م.

و�تتستتعتتد ختتتام �لتتقتتيتتا�تتس �لتتعتتاملتتي برنت 

�إىل   %0.1 يتتعتتادل  متتا  �أو  �سنتات  خم�سة 

�سوب  ويتجه  للرميل،  دولر   44.12

وتتتر�جتتع  �لأ�تتستتبتتوع.  يف   %2.3 �نخفا�س 

�لأمريكي  �لو�سيط  تك�سا�س  غرب  خام 

ويتجه  دولر   41.34 �إىل  �سنتات  ثالثة 

خم�سة  يف  �أ�سبوعي  هتتبتتوط  �أول  �تتستتوب 

�أ�سابيع.

لندن - العربية 

قيا�سياً جديد�ً  لت بريطانيا رقماً  �سَجّ

يتتتوم �لأربتتتعتتتاء �ملتتا�تتستتي متتن حتتيتتث �أعتتتتد�د 

�ملهاجرين غري �ل�سرعيني �لذين و�سلو� 

وذلك  �لإقليمية،  ومياهها  �أر��سيها  �إىل 

�إجتتر�ء�ت �لإغالق  بالتز�من مع تخفيف 

�ل�سابق  يف  ل�سهور  مفرو�سة  ظلت  �لتي 

�نت�سار فريو�س  على  �ل�سيطرة  �أجتتل  من 

“كورونا” �مل�ستجد.

ويتتتتتوم �لأربتتتتتعتتتتتاء �ملتتتا�تتتستتتي و�تتتستتتل 409 

�سو�طئ  �إىل  �تتستترعتتيتتني  غتتري  متتهتتاجتتريتتن 

تهريب  �أو  هتتجتترة  متتوجتتة  يف  بتتريتتطتتانتتيتتا 

�لتت�تتستتغتترية مل يتم  �لتتتتقتتتتو�رب  بتتو��تتستتطتتة 

ت�سجيل �أي مثيل لها منذ �سنو�ت.

وقالت و�سائل �لإعالم �لريطانية يف 

“�لعربية.نت” �إن  عليها  �طلعت  تقارير 

هذ� “رقم قيا�سي جديد مل ي�سبق �أن مت 

ت�سجيله خالل يوم و�حد يف بريطانيا«.

ومتكنت قو�ت بريطانية من �عر��س 

�لإجنليزية  �لتتقتتنتتاة  يف  �ملهاجرين  متتئتتات 

�لتي تربط بني فرن�سا وبريطانيا، بينما 

�لو�سول  متتن  �آختتتترون  متتهتتاجتترون  متكن 

�إىل �ل�سو�طئ.

وكتتتتتان �أعتتتلتتتى متت�تتستتتتتوى �تتستتابتتق قتتتد مت 

ت�سجيله عند 235 مهاجر�ً يف 6 �أغ�سط�س 

�ملا�سي.

ويتتتتتترفتتتتتتع هتتتتتتتتذ� �لتتتتتتعتتتتتتدد �لإجتتتتتتمتتتتتتايل 

�إىل  �لتتبتتحتتر  عتتترو�  �لتتذيتتن  للمهاجرين 

بريطانيا يف عام 2020 �إىل �أكرث من 5600 

�إعالمية حملية  مهاجر، بح�سب تقارير 

يف لندن.

ويتتاأتتتي ذلتتك يف �لتتوقتتت �لتتذي قتتال فيه 

رئي�س �لوزر�ء بوري�س جون�سون للرملان 

ومغناطي�س”  “هدف  بتتريتتطتتانتتيتتا  �إن 

بتغيري  وتتتعتتهتتد  بتتالتتبتت�تتستتر،  لتتلتتمتتتتتاجتتريتتن 

�لقانون للم�ساعدة يف معاجلة �لأزمة.

و�سوهدت �أعد�د كبرية من �ملهاجرين 

جنوبي  كينت  ميناء  �إىل  �إح�سارهم  يتم 

�إجنلر�، معباأين على منت زو�رق دورية 

تتتابتتعتتة لتتقتتو�ت �حلتتتتدود ويتتجتتلتت�تتستتون على 

مقدمة قو�رب �لنجاة.

وخالل �لأ�سابيع �لأخرية وجهت وز�رة 

�لد�خلية �لريطانية �للوم �إىل �ل�سلطات 

�لنا�سطني”،  و”�ملحامني  �لتتفتترنتت�تتستتيتتة 

وقتتتالتتتت �إنتتتهتتتم �لتت�تتستتبتتب يف �رتتتتتفتتتتاع عتتدد 

طالبي  �إبتتعتتاد  و�سعوبات  �لعبور  عمليات 

�للجوء مبجرد و�سولهم �إىل بريطانيا.

برلني - رويرتز

�ل�سلع  طتتلتتبتتيتتات  �أن  �جلتتمتتعتتة  �متت�تتس  بتتيتتانتتات  �أظتتتهتتترت 

 %2.8 عتتنتتد  �ملتتتتتوقتتع  متتن  بتتاأقتتل  ز�دت  �لأملتتانتتيتتة  �ل�سناعية 

�أ�سا�س �سهري يف يوليو، مما يعرقل �أكرث �لآمتتال يف  على 

�أن مبقدور �أكر �قت�ساد يف �أوروبتتا �لتعايف بقوة يف �لربع 

�لثالث من �سدمة فريو�س كورونا.

 %5 بارتفاع  لرويرز  توقع  مع  مقارنة  �لتتزيتتادة  وتاأتي 

�لأزمتتة.  قبل  ما  م�ستويات  �إىل  بطيئة  عتتودة  �إىل  وت�سري 

بن�سبة  زيتتادة  لتظهر  بالرفع  يونيو  �أرقتتام  تعديل  وجتترى 

28.8% بدًل من 27.9% يف �ل�سابق.

وقتتتتال متتكتتتتتب �لإحتتت�تتتستتتاء�ت �لحتتتتتتتادي �إن �لتتطتتلتتبتتيتتات 

منخف�سة 8.2% مقارنة مع فر�ير، قبل فر�س �إجر�ء�ت 

�لتتعتتزل �لتتعتتام �لتتهتتادفتتة لإبتتطتتاء �نت�سار فتتريو�تتس كتتورونتتا. 

و�نخف�ست �لطلبيات �ملحلية 10.2% على �أ�سا�س �سهري يف 

يوليو. و�رتفعت �لطلبيات من �خلارج %14.4.

مبيعات  �أن  �أظهرت  �لأربعاء  يوم  ُن�سرت  بيانات  وكانت 

يوليو،  يف  �ملتوقع  غري  على  �نخف�ست  �لأملانية  �لتجزئة 

لت�سحق �آمال يف �أن يقود �إنفاق �لأ�سر تعافيا قويا يف �لربع 

�لثالث من �سدمة فريو�س كورونا.

االقت�صادي
40

روسيا: النفط قد يصل إلى 60 دوالرًا للبرميل في 2021

مهاجرون يتدفقون على بريطانيا بفضل تخفيف إغالقات كورونا

تعثر عجلة التصنيع في ألمانيا.. آمال التعافي تتبدد

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

ترمب: 1.37 مليون وظيفة جديدة 
والبطالة تراجعت إلى %8.4

44 مليار دوالر خسائر في يوم 
واحد تكبدها حفنة من األثرياء

بنك أوف أميركا: المستثمرون 
يقبلون على الذهب والسندات

وا�شنطن - رويرتز

دونالد ترمب  �لأمريكي  �لرئي�س  قال 

وظيفة  متتلتتيتتون   1.37 خلقت  �أمتتريكتتا  �إن 

 %8.4 �إىل  تتتر�جتتعتتت  و�لتتبتتطتتالتتة  جتتتديتتتدة، 

خالل �أغ�سط�س.

و�أظهر تقرير وز�رة �لعمل �لأمريكية 

�لأ�سبوعي للوظائف �لذي يحظى مبتابعة 

وثتتيتتقتتة �متت�تتس �جلتتمتتعتتة، �أن �لتتوظتتائتتف يف 

 1.371 ز�دت  �لتتزر�عتتيتتة  غتتري  �لتتقتتطتتاعتتات 

�رتفعت  �أن  بعد  �ملا�سي  �ل�سهر  يف  مليون 

1.734 مليون يف يوليو.

 %8.4 �إىل  �لبطالة  متتعتتدل  و�نخف�س 

من 10.2% يف يوليو. كان خر�ء �قت�ساد 

��ستطلعت رويتترز �آر�ءهتتم توقعو� �إ�سافة 

وتر�جع  �أغ�سط�س  يف  وظيفة  مليون   1.4

معدل �لبطالة �إىل %9.8.

متتن قطاعات  تتتتتر�وح  �تتستتركتتات  وتعلن 

�لتتنتتقتتل �إىل �لتت�تتستتنتتاعتتات �لتتتتتحتتويتتلتتيتتة عن 

عن  �ملتتوؤقتتت  �ل�ستغناء  �أو  وظائف  خف�س 

�لبيت  عاملني مما يفر�س �سغوطا على 

�لأبي�س و�لكونغر�س ل�ستئناف مفاو�سات 

متعرثة ب�ساأن حزمة مالية �أخرى.

�لوظائف  يقدم و�سع  �أن  �ملرجح  ومتتن 

�لدميقر�طي  للحزبني  �سيا�سية  ذختتترية 

و�جلمهوري مع �لقر�ب من �لنتخابات 

�لتترئتتا�تتستتيتتة �لتتتتتتتي جتتتتتترى بتتعتتد �تتستتهتتريتتن 

فح�سب.

 4.791 عند  ذروة  �لوظائف  منتتو  وبلغ 

مليون يف يونيو.

العربية- وكالة بلومربغ

ت�سببت موجة ت�سحيح عنيفة يف �أ�سو�ق 

بتتجتتلتت�تتستتة �خلمي�س  �لأمتتتريكتتتيتتتة  �لأ�تتتستتتهتتتم 

�ملا�سي يف تكبد �أغنى 10 �أ�سخا�س بالعامل 

خل�سائر بلغت نحو 44 مليار و�سط موجة 

�لتي  �لتكنولوجيا  قطاع  �أ�سهم  على  بيع 

قادت تر�جع �ملوؤ�سر�ت �لأمريكية.

لها  تقرير  بلومرغ يف  وكتتالتتة  وقتتالتتت 

�إن �خل�سائر �حلتتادة �لتي مني بها هتتوؤلء 

�لأ�تتتستتتختتتا�تتتس جتتتتتتاءت و�تتتستتتط خمتتتتتتاوف يف 

�أو�ساط �مل�ستثمرين ب�ساأن فقاعة يف �سوق 

متتبتتالتتغتتة ت�سببت يف  وتتتقتتيتتيتتمتتات  �لأ�تتستتهتتم 

على  لالأ�سهم  �لقيا�سية  �ل�سعود  موجة 

مد�ر �لأ�سهر �ملا�سية.

وتتت�تتستتدر جتتيتتف بتتيتتزو�تتس قتتائتتمتتة �أكتتتر 

�خلتتا�تتستتريتتن متتتع هتتبتتوط ثتتتروتتتته بتتنتتحتتو 9 

�أ�سهم  متتلتتيتتار�ت دولر يف يتتوم متتع هتتبتتوط 

يومية منذ  وتتترية هبوط  باأ�سو�أ  �أمتتتازون 

�إيلون  ثتتروة  هبطت  فيما  �ملا�سي،  يونيو 

8.5 مليار دولر مع تر�جع  ما�سك بنحو 

�لكهربائية  لل�سيار�ت  ت�سال  �سركة  �أ�سهم 

للجل�سة �لثالثة على �لتو�يل بعد تخفي�س 

م�ستثمر رئي�سي بال�سركة ح�سته دون %5 

لاللتز�م بقو�عد �سوق �ملال.

ومتتنتتذ متتطتتلتتع �لتتتعتتتام �جلتتتتتاري، �سهدت 

ثتتتترو�ت �لأغتتنتتيتتاء �تتستتعتتود� فلكيا متتع قيام 

�مل�ستثمرين ب�سخ �سيولة قيا�سية يف �أ�سهم 

�أنه �نعز�ل  �سركات �لتكنولوجيا فيما بد� 

�لقت�سادية  �لأو�تتستتاع  طبيعة  عن  و��سح 

يف زمن كورونا مع فقد�ن ماليني �لب�سر 

لوظائفهم حول �لعامل.

ورغم �خل�سائر �لتي تكبدها �لأثرياء يف 

جل�سة �أم�س، ما ز�لت مكا�سبهم منذ مطلع 

�لعام تقدر مبليار�ت �لتتدولر�ت، �إذ ت�سري 

بيانات موؤ�سر بلومرغ لأغنى 500 �سخ�س 

عتتلتتى وجتتته �لأر�تتتتتس �إىل �رتتتفتتاع ثتترو�تتتهتتم 

بنحو 830 مليار دولر منذ مطلع �لعام.

ول يز�ل جيف بيزو�س يف �سد�رة �أثرياء 

منذ  �ل�سنوية  مكا�سبه  بلغت  �إذ  �لتتعتتامل 

83 مليار دولر يليه يف  �لعام نحو  مطلع 

�ملركز �لثاين �إيلون ما�سك موؤ�س�س ت�سال 

�لعام  مطلع  منذ  مكا�سبه  بلغت  و�لتتتتذي 

نحو 69 مليار دولر مع �ل�سعود �لقيا�سي 

موجة  ت�سهد  �لتتتتتي  ت�سال  �سركة  لأ�تتستتهتتم 

ت�سحيح بالآونة �لأخرية.

لندن - رويرتز

�أ�سبوعية  تتتدفتتقتتات  �إحتت�تتستتاء�ت  �أظتتهتترت 

متتن بتتنتتك �أوف �أمتتتريكتتتا �متت�تتس �جلتتمتتعتتة �أن 

�مل�ستثمرين �سخو� �ملال يف �سناديق �ل�سند�ت 

�لثاين من  يف  �ملنتهي  �لأ�سبوع  يف  و�لذهب 

�إذ تكبح  �سبتمر وتتتختتارجتتو� متتن �لأ�تتستتهتتم، 

�ملخاوف �إز�ء �لنتخابات �لأمريكية �ل�سهية 

للمخاطرة.

تظل  �أن  �أمتتتتريكتتتتا  �أوف  بتتنتتك  ويتتتتتتتوقتتتع 

�لأ�سو�ق “متقلبة” و�أن يبلغ �ملوؤ�سر �ستاندرد 

�ند بورز 500 م�ستوى 3630 قبل �لنتخابات 

�لأمتتتريكتتتيتتتة �لتتتتتتتي جتتتتترى يف �لتتتثتتتالتتتث من 

نوفمر. وقال بنك �أوف �أمريكا �إن �سناديق 

 22 بقيمة  تدفقات  نتتزوح  �سجلت  �ل�سند�ت 

�لتت�تتستتنتتد�ت  ��ستقطبت  بينما  دولر  متتلتتيتتار 

بال�ستثمار  جتتديتترة  درجتتتتة  عتتنتتد  �مل�سنفة 

16.6 مليار دولر وهي ثالث �أعلى تدفقات 

على �لإطتتالق لها. وغتتذى ذلتتك م�سريات 

�أ�سول للبنوك �ملركزية �لتي تبلغ 1.4 مليار 

يف �ل�ساعة منذ مار�س، حني ت�سببت جائحة 

فريو�س كورونا يف ��سطر�ب �لأ�سو�ق �ملالية.

دبي --العربية

بعد �أن منيت وول �سريت باأكر خ�سائرها �ليومية 

يف عدة �أ�سهر، حذر �خلبري �لقت�سادي حممد �لعريان 

�لأ�سهم  �أ�تتستتو�ق  يف  عنيفة  ت�سحيح  موجة  حتتدوث  متتن 

ختتتالل �لتتتفتتترة �ملتتقتتبتتلتتة متتتع تتتغتتري متتتتتوقتتع يف تتتوجتتهتتات 

�مل�ستثمرين خالل �لفرة �ملقبلة.

 »CNBC« �سبكة  متتع  متتد�ختتلتتة  �لتتعتتريتتان يف  وقتتتال 

�لأمتتتريكتتتيتتتة �إن �ملتت�تتستتتتتثتتمتتريتتن حتت�تتستتلتتو� عتتلتتى �لتت�تتستتيتتولتتة 

�لتترختتيتت�تتستتة متتن �لأمتتتتتتو�ل �لتتتتتي �سخها �لتتفتتيتتدر�يل يف 

�لأ�سو�ق وقامو� ب�سخها يف �أ�سو�ق �لأ�سهم وهو �لتوجه 

�لذي �سيو�جه �ختبار� حا�سما يف �لأيام �ملقبلة مع عودة 

�مل�ستثمرين لالعتماد على قر�ءة �أ�سا�سيات �ل�سوق و�لتي 

ل تف�سر ذلك �ل�سعود �لقيا�سي يف خ�سم �أزمة كورونا.

�لتتتتتي  �تتستتد �حلتتتبتتتل  لتتعتتبتتة  “�إنها  �لتتتعتتتريتتتان  و�أ�تتتتستتتتاف 

و�لتتتتتي  �ملتتقتتبتتلتتة  �لتتفتترة  ختتتالل  �لأ�تتتستتتو�ق  �سن�سهدها يف 

�ستظهر �جلينات �حلقيقية للم�ستثمرين«.

وتتتز�متتنتتت تتت�تتستتريتتحتتات �لتتعتتريتتان متتع هتتبتتوط موؤ�سر 

نتتتتا�تتتتستتتتد�ك بتتتنتتتحتتتو 5% متتتتع هتتتتبتتتتوط جتتتمتتتاعتتتي لأ�تتتستتتهتتتم 

�لتكنولوجيا يف وقت �سجل فيه موؤ�سر د�وجونز خ�سائر 

بنحو 2.8% فيما تر�جع موؤ�سر S&P 500 بنحو 3% يف 

�أ�سو�أ هبوط يومي لالأ�سهم �لأمريكية منذ عدة �أ�سابيع.

ويرى �لعريان �أن �لأ�سو�أ مل ياأت بعد لأ�سو�ق �ملال �إذ� 

�لفرة  �مل�ستثمرين خالل  توجهات  تغيري يف  ما حدث 

�ملقبلة و�لنظر �إىل �أ�سا�سيات �ل�سوق.

وقال “قد ن�سهد تر�جعا �آخر يف �أ�سو�ق �لأ�سهم بنحو 

10% خالل �لفرة �ملقبلة �إذ� بد�أ �لنا�س يف �لتفكري حول 

من  �مل�ستثمرين  عقلية  تغريت  �إذ�  �ل�سوق...  �أ�سا�سيات 

�لنظر للعو�مل �لفنية �إىل �لأ�سا�سيات فاإن هذ� �سيوؤدي 

�أن  علينا  ولكن  جتتديتتدة  تتتر�جتتع  موجة  �إىل  تاأكيد  بكل 

ننتظر �أول لرنى �إذ� ما كانت توجهاتهم �ستتغري �أم ل«.

بالأ�سهم  بها  منيت  �لتي  �لتتر�جتتعتتات  موجة  وتتتاأتتتي 

�إعتتانتتة  طلبات  ب�ساأن  �إيجابية  بيانات  رغتتم  �لأمتتريكتتيتتة 

�لتتبتتطتتالتتة يف �أكتتتتر �قتتتتت�تتستتاد بتتالتتعتتامل �إذ جتتتتاءت بتتيتتانتتات 

بلوغ  مع  �ملحللني  توقعات  من  �أف�سل  �ملا�سي  �لأ�سبوع 

عدد �لطلبات نحو 881 �ألف طلب فقط فيما كانت ت�سري 

�لتوقعات �إىل نحو 950 �ألف طلب يف عالمة على حت�سن 

�أو�ساع �سوق �لعمل �لذي بد�أ يتعافى ب�سورة جزئية من 

تبعات جائحة كورونا.

وقال �لعريان �أي�سا �إن �سوق �ملال يف �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكي  �لقت�ساد  عن  فقط  لي�س  منف�سال  يتتز�ل  ل 

ولكن �أي�سا مع كافة �لأدو�ت �ل�ستثمارية �لأخرى �لتي 

�إلتتيتته �لأو�تتستتاع يف زمن  تعطي �تتستتورة �أو�تتستتح ملتتا و�سلت 

كورونا.

�لأ�سا�سيات  �إىل  �مل�ستثمرون  نظر  متتا  “�إذ�  و�ختتم 

�لإفال�س  وحتتالت  �لأو�ساع غري م�ستقرة  �أن  �سيجدون 

فاإن  ذلك  ورغتتم  �رتفاع مطرد،  �ل�سركات يف  �أو�ساط  يف 

�أغ�سط�س  يف  �سهري  �أد�ء  �أف�سل  �سجلت  �لأ�سهم  �أ�سو�ق 

يف �تتستتنتتو�ت كتتثتترية وهتتو �أمتتتر غتتري متترر يف خ�سم تلك 

�لأو�ساع«.

العريان يحذر من حدث جلل في أسواق األسهم األميركية.. 

ال�سبت    5  /  9  / 2020
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االأنباط ــ  وكاالت 

وج�������د ال����ع����ل����م����اء دل�����ي�����ًا ع����ل����ى وق�����وع 

زل����زال غ��ر م�����س��ب��وق اأط��ل��ق��وا ع��ل��ي��ه ا���س��م 

الأطل�سي  املحيط  ق��اع  هز  “بومراجن” 
 7.1 2016. ب��داأ ه��ذا ال��زل��زال بقوة  يف ع��ام 

الأر�ض، يف  اأعماق  على مقيا�ض ريخرت يف 

بعد  على  الأطل�سي،  املحيط  ق��اع  يف  ج��رح 

�ساحل  قبالة  م��ي��ًا   650 م��ن  بقليل  اأك��ر 

ل��ي��ب��ري��ا، يف غ���رب اإف��ري��ق��ي��ا. ان��دف��ع نحو 

ال�سرق واأعلى، ثم قام بتحويل وجهه وعاد 

العلوي من  ال���وراء على ط��ول اجل��زء  اإىل 

كبرة  ب�سرعة  ت�سدق  ل  ب�سرعات  ال�سدع 

ل��ل��دوي  اجل��ي��ول��وج��ي��ة  الن�سخة  يف  ت�سبب 

ال�����س��وت��ي. واأك�����د ال��ع��ل��م��اء وج����ود زل����زال 

للغاية  وال��ق��وي  الغام�ض  “بومراجن” 
لأول مرة يف التاريخ، مما يفتح الباب اأمام 

اإم��ك��ان��ي��ة ح���دوث اأن���واع اأك���ر ت��دم��راً من 

الأحداث الزلزالية، بح�سب ما ذكره موقع 

.”Nationalgeographic“

زلزال مرتد بقوة 7.1

هيك�ض،  �ستيفن  بقيادة  الباحثون  ق��ام 

ع�����امل ال���������زلزل يف اإم�����ري�����ال ك���ول���ي���دج، 

مقيا�ًسا   39 م��ن  البيانات  بدرا�سة  ل��ن��دن، 

�سل�سلة  م��ن  ب��ال��ق��رب  و�سعها  مت  ل��ل��زلزل 

ج��ب��ال و���س��ط امل��ح��ي��ط الأط��ل�����س��ي مل��راق��ب��ة 

دليًا  اأخ��راً  ال��زل��زايل، ووج��دوا  الن�ساط 

الذي غالًبا ما كان  على زلزال بومراجن 

ويعرف  مطلًقا،  ي�سهده  مل  ولكنه  نظرًيا 

“عك�سي” انت�سار التمزق. ا با�سم  اأي�سً

7.1 درج�����ة ع��ل��ى  ب���ق���وة  ����س���رب زل������زال 

 650 بعد  على  البحر  ق��اع  يف  ���س��دع  ط��ول 

اأغ�سط�ض  يف  ليبريا  �ساحل  قبالة  ميًا 

ولكنه  قوياً  ك��ان  اإن��ه  العلماء  وق��ال   ،2016

غ��ر م��ل��ح��وظ اإىل ح��د م��ا، ح��ت��ى اأظ��ه��رت 

البيانات الزلزالية حدوث �سدته الكبرة.

ع�����ادة م���ا ت���رتك���ز ����س���دة اله����ت����زاز م��ن 

ال����زل����زال يف الجت������اه ال�����ذي ي�����س��ر ف��ي��ه 

ال��زل��زال. لكن ال��زل��زال امل��رت��د، اأو »مت��زق 

العلمية،  الناحية  م��ن  اخل��ل��ف��ي«  التكاثر 

منطقة  عر  ال�سديد  اله��ت��زاز  ين�سر  قد 

اأو�سع. ل يزال من غر املوؤكد مدى �سيوع 

الزلزل املرتدة - وعدد الأ�سخا�ض الذين 

لكن  العالية.  ال�سرعات  ب��ه��ذه  ي�سافرون 

يف  اليوم  ُن�سرت  التي  اجل��دي��دة،  الدرا�سة 

 ،Nature Geoscience جم��ل��ة 

يف  الت�سابك  فك  نحو  رئي�سية  خطوة  تعد 

الفيزياء املعقدة وراء هذه الأحداث وفهم 

املحتملة. خماطرها 

م��ن  ال�����رغ�����م  “على  ه���ي���ك�������ض:  وق�������ال 

اأن  اإل  ب�����س��ي��ًط��ا،  ي��ب��دو  ال�����س��دع  ه��ي��ك��ل  اأن 

تكن  مل  ال��زل��زال  بها  من��ا  ال��ت��ي  الطريقة 

كذلك، وكان هذا خمالًفا متاًما للطريقة 

اأن  اأن ينظر بها الزلزال قبل  التي توقعنا 

نبداأ يف حتليل البيانات”.

القاع،  البحار حتت  اأعماق  زل��زال  وب��داأ 

و�سط  ج��ب��ال  �سل�سلة  نحو  �سرقا  ف��ان��دف��ع 

امل��ح��ي��ط الأط��ل�����س��ي ق��ب��ل اأن ي��رتاج��ع عن 

ن��ف�����س��ه وي�����س��ع��د ع��ر اجل����زء ال��ع��ل��وي من 

 11000 اإىل  ت�سل  فائقة  ب�سرعات  ال�سدع 

ب�����س��رع��ة كافية  ت��ق��ري��ًب��ا،  ال�����س��اع��ة  م��ي��ل يف 

اأقل  يف  لندن  اإىل  نيويورك  من  للو�سول 

من 20 دقيقة.

ال��زلزل  عامل  اأديرهولد،  كي�سي  يقول 

اإن���ك���ورب���وري���ت���د  الأب�����ح�����اث  يف م���وؤ����س�������س���ة 

ل��ع��ل��م ال�����زلزل »ت�����س��اع��دن��ا درا����س���ات مثل 

ه����ذه ع��ل��ى ف��ه��م ك��ي��ف��ي��ة ح����دوث ال����زلزل 

الزلزل  تنفجر  اأن  ميكن  وكيف  ال�سابقة، 

بالتاأثر  ذل��ك  يرتبط  وكيف  امل�ستقبلية، 

املناطق  م��ن  ب��ال��ق��رب  ل��اأع��ط��ال  املحتمل 

بال�سكان«. املاأهولة 

االأنباط ــ  وكاالت 

يف ع�����س��ر ي���ح���ارب ف��ي��ه امل���زي���د وامل��زي��د 

منا - من جميع الأجيال - احلمل الزائد 

ل��ل��م��ع��ل��وم��ات والع���ت���م���اد ع��ل��ى ه��وات��ف��ن��ا 

واأج����ه����زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر امل��ح��م��ول��ة ل��دي��ن��ا 

نعهد  اأن  اع��ت��دن��ا  ال��ت��ي  الأ����س���ي���اء  ل��ت��ذك��ر 

ب��ه��ا اإىل اأدم��غ��ت��ن��ا، ت��ع��د ال��ذاك��رة ال��رائ��ع��ة 

امل��ه��ارات،  جميع  مثل  ولكن  رائ��ع��ة.  ميزة 

اأو كبًرا، نحتاج  يجب تطويرها. �سغًرا 

اأردن�����ا  اإذا  ذاك���رت���ن���ا  ت��ق��وي��ة  اإىل  ج��م��ي��ًع��ا 

اأن ت��ظ��ل يف ح��ال��ة ج���ي���دة. اج��ع��ل��ه��ا ح���ادة 

و�سترتك انطباًعا رائًعا.

ف��ي��م��ا ي��ل��ي ب��ع�����ض الأ����س���ال���ي���ب امل��ف��ي��دة 

:inc. com بح�سب موقع

1. االنتباه

هي  ذاك��رت��ك  لتح�سني  ط��ري��ق��ة  اأف�����س��ل 

ب��ب�����س��اط��ة الن��ت��ب��اه. ع��ن��دم��ا ت���رتك عقلك 

ذك��ري��ات  ت��ك��وي��ن  تف�سل يف  ف��اإن��ك  ����س���ارداً، 

م�سكلة  تواجه  اأن  املحتمل  ومن  وظيفية، 

يف ا�سرتداد املعلومات. كلما زاد اهتمامك، 

زادت قدرتك على الحتفاظ.

2. التخيل

ق��م ب��اإن�����س��اء ���س��ورة مل��ا ت��ري��د ت��ذك��ره اأو 

ارب��ط��ه يف رم���ز. ج���زء ك��ب��ر م��ن ال��ذاك��رة 

مرئي، لذا متنحك ال�سورة فر�سة اأف�سل 

لتتمكن من تذكر �سيء ما.

3. التكرار

كرر ما تريد اأن تتذكره يف ذهنك مراًرا 

وتكراًرا. يعمل هذا ب�سكل جيد مع املواقع 

والأ�سخا�ض والأ�سياء كرر حتى يتم زرعها 

يف ذاكرتك.

4. اكت�سف ال�سبب.

»�سبب« ما حتاول تعلمه. ربطه  فكر يف 

لغر�ض يجعل اأي �سيء ل ين�سى.

5. التدوين

اك���ت���ب ق���ائ���م���ة ب���الأ����س���ي���اء ال���ت���ي ت��ري��د 

الأف���ك���ار  ت�����س��ن��ي��ف  ع��م��ل��ي��ة  اإن  ت���ذك���ره���ا. 

وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا جت��ع��ل��ه��ا اأ����س���ه���ل يف ال��ت��ذك��ر، 

امل��ادي  الفعل  اأن  ال��درا���س��ات  بع�ض  وتظهر 

 - عليه  ال�سغط  ولي�ض   - ما  �سيء  لكتابة 

ي�ساعد يف تعزيزه يف عقلك.

6. تكوين املجموعات

قدمية  حيلة  املجموعات  تكوين  يعتر 

تعي�ض  »���س��وزان  ذاك��رت��ك.  لتح�سني  مثبتة 

يف �سارع كلينتون« ت�سبح »�سوزان تعي�ض يف 

�سارع با�سم رئي�ض �سابق«.

التق�سيم  .7

ُيعتقد اأن الذاكرة ق�سرة املدى حتتوي 

على عدد حمدود من العنا�سر. اعمل مع 

املعلومات  تق�سيم  ط��ري��ق  ع��ن  القيد  ه��ذا 

اأ�سغر.  اأجزاء  اإىل  املعقدة، خا�سة الأرقام، 

الهواتف. من  اأرق��ام  تق�سيم  �سبب  هذا هو 

عن   5432-987-568 تذكر  بكثر  الأ�سهل 

.5689875432

8. ا�ستخدم الكلمات الرئي�سية.

اأو  مفهوم  تذكر  حتاول  كنت  اإذا  خا�سة 

عامة«  »�سع  الأ���س��ي��اء،  م��ن  ع��دد  فهر�سة 

ع��ل��ى م��ات��ري��د ت��ذك��ره م��ن خ���ال تطوير 

ق���ائ���م���ة م����ن ال���ك���ل���م���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي 

ت�ستهدف ما تعمل على تذكره.

�سيء  لتذكر  طريقة  اأف�سل  ال�سرح.   .9

مبا  ���س��ارك  اآخ���ر.  ل�سخ�ض  �سرحه  ه��ي  م��ا 

اأن��ه  و�ستجد  �سديق،  اأو  زميل  م��ع  تعرفه 

من الأ�سهل تذكره.

10. ا�ستخدم فن اال�ستذكار.

اأو  اأمن����اط احل����روف  ت�����س��اع��د  اأن  مي��ك��ن 

الأفكار اأو الرتباطات الذاكرة ب�سكل كبر. 

الدرا�سة  جم��الت  م��ن  جم��ال  ك��ل  ي�ستفيد 

تقريًبا من فن ال�ستذكار التقليدي.

نوع جديد من الزالزل يحير العلماء

االنباط - وكاالت

مينحون   - حياتنا  يف  مهمون  الأ���س��دق��اء 

ويجلبون  بالنتماء،  �سعوًرا  البع�ض  بع�سهم 

اإ�سافية  يًدا  املرح وال�سحك، وميدون  لبع�ض 

ل��ل��م�����س��اع��دة، وي���ق���دم���ون ال���دع���م ال��ع��اط��ف��ي، 

اإليه. و�سواء  التوجيه عند احلاجة  ويقدمون 

اأم ل، ف��اإن تاأثرهم ميتدد مدى  اأدرك��ت ذلك 

احلياة. ت�ساعد �سداقاتك واختيار اأ�سدقائك 

على ت�سكيل م�سار حياتك.

ف��ي��م��ا ي��ل��ي ب��ع�����ض ال��ط��رق ال��ت��ي ي��وؤث��ر بها 

بح�سب  حياتك  على  كبر  ب�سكل  الأ���س��دق��اء 

blogs. webmd موقع

1. يوؤثر االأ�سدقاء على الطرق التي 

تفكر بها وت�سعر بها جتاه نف�سك.

قوي  تاأثر  لهم  �سيكونون  الوقت،  مب��رور 

ع��ل��ى ان��ط��ب��اع��ك ع���ن ن��ف�����س��ك. يف ع���ام 1999، 

وج���دت جم��م��وع��ة م��ن ال��ب��اح��ث��ني م��ا اأط��ل��ق��وا 

تقرتن  عندما  اأي  اأجنلو.  مايكل  تاأثر  عليه 

ال��ذي  ال�سخ�ض  مثل  بالفعل  ي���راك  ب�سريك 

ترغب يف اأن ت�سبح عليه يف امل�ستقبل، �ستكون 

���س��داق��ت��ك��م ل��ه��ا ت��اأث��ر اإي��ج��اب��ي ع��ل��ي��ك لأن��ه��ا 

بنف�سك  �سبهاً  اأك��ر  ت�سبح  اأن  على  ت�ساعدك 

ا توقع تاأثر مماثل من  املثالية. ميكنك اأي�سً

الأ�سدقاء املقربني. ومع ذلك، من املرجح اأن 

معاملة  يعاملونك  ال��ذي��ن  لاأ�سدقاء  يكون 

�سخ�سيتك  ع��ل��ي  عك�سي  ت��اأث��ر  ل��ه��م  �سلبية 

الع��ت��ب��ار؛ اخرت  ه��ذا يف  ل��ذا، �سع  امل�ستقبلية 

�سريكك واأ�سدقاءك بحكمة.

2. يوؤثر االأ�سدقاء على املتطلبات 

ال�سخ�سية واأمناط احلياة

 لبع�سهم البع�ض.

عندما ي�سارك الأ�سدقاء املو�سيقى ويرون 

ت��ت��اأث��ر  اأن  مي��ك��ن  ال��ب��ع�����ض،  بع�سهم  م��اب�����ض 

ي��ك��ون  ق���د  ال��ب��ع�����ض.  ع��ل��ى بع�سهم  اأذواق����ه����م 

له  يكون  قد  ولكن  ن�سبًيا،  تافًها  التاأثر  هذا 

امل��ث��ال، ميكن  اأك���ر. على �سبيل  ت��اأث��ر  ��ا  اأي�����سً

بها  تختار  التي  الطريقة  على  ذل��ك  يوؤثر  اأن 

اأموالك، مثل �سراء املزيد من الأ�سياء،  اإنفاق 

اأو توفر مالك.  اأك��ر،  اإج��ازات  اأو الذهاب يف 

ا على كيفية ق�ساء وقتك،  ميكن اأن يوؤثر اأي�سً

مقابل  اخلرية  بالأعمال  القيام  اختيار  مثل 

ق�ساء املزيد من الوقت يف ال�سرتخاء واإ�ساعة 

اأمناط  التاأثر يف  الوقت. وميكن لاأ�سدقاء 

حياة بع�سهم البع�ض، مثل عاداتهم الغذائية 

اأن  ميكن  التمارين.  اأول��وي��ات  حتديد  وكيفية 

توؤثر هذه الأنواع من القرارات ب�سكل مبا�سر 

على �سحتك و�سعادتك.

3. ال�سداقات يف احلا�سر توؤثر على 

طبيعة �سداقاتك يف امل�ستقبل.

على  الن��ف��ت��اح  يف  ال�سخا�ض  رغ��ب��ة  تتغر 

خ��ي��ان��ة �سديق  ب�����س��ب��ب  الأب�����د  اإىل  الآخ���ري���ن 

مقرب. من ناحية اأخرى هناك اأ�سخا�ض كانوا 

قلقني م��ن الن��ف��ت��اح على الآخ��ري��ن، وال��ذي��ن 

عانوا من الوحدة، ي�سعرون بالرتياح والتجدد 

من خال جتربة عاقة حب. لذلك، العثور 

على اأ���س��دق��اء داع��م��ني والح��ت��ف��اظ بهم اأم��ر 

��ا  ����س���روري ل��ت��ك��ون ���س��ع��ي��ًدا، ف��م��ن امل��ه��م اأي�����سً

حماية نف�سك من اأولئك الذين قد يرتكونك 

الأم����ان يف  وع���دم  ب��ال��وح��دة  ت�سعر  النهاية  يف 

العامل.

4. ترتبط ال�سبكة االجتماعية 

القوية بحياة اأطول واأكرث �سحة.

اأظهرت الكثر من الأبحاث اأن الأ�سخا�ض 

الذين لديهم اأ�سدقاء وعائلة داعمة اأقل توتًرا 

اأك��دت  ج��ي��دة.  بدنية  ب�سحة  يتمتعون  واأن��ه��م 
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عمر  من  تزيد  ما  غالًبا  القوية  الجتماعية 

الأ�سخا�ض.

توؤثر  التي  املختلفة  العديدة  نظًرا للطرق 

ب��ه��ا ���س��داق��ات��ك ع��ل��ي��ك، م���ن امل��ه��م اأن ت��ك��ون 

دقيقاً عند اختيار الأ�سدقاء. هل ميتلك هذا 

ال�سخ�ض �سفات تبحث عنها يف �سديق؟ كيف 

ال��ع��ام  خ���ال  عليك  ي���وؤث���روا  اأن  املحتمل  م��ن 

القادمة؟  �سنوات  الع�سر  حتى  اأو  اخلم�ض  اأو 

بالأ�سدقاء،  لالتقاء  تخطط  عندما  لذلك، 

التي  ال��ع��اق��ات  ه��ي  تلك  كانت  اإذا  فيما  فكر 

تريدها يف حياتك.

ال�سبت    5  /  9  / 2020

أساسيات العالج بالقراءة

االأنباط ــ  وكاالت 

العامة،  ال�سارقة  مكتبات  نّظمت 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب، 

حملت  ُبعد)  (عن  افرتا�سية  جل�سة 

عنوان "كيف تعالج طفلك بالقراءة" 

ا���س��ت�����س��اف��ت خ���ال���ه���ا ع����ر ت��ط��ب��ي��ق 

"ويبك�ض" امل��درب��ة  امل��رئ��ي  ال��ت��وا���س��ل 

هالة  وال�سرية  النف�سية  وامل�ست�سارة 

هذا  عمل  اآل��ي��ة  ع��ن  للحديث  الأب��ل��م 

الناجحة  وجت��ارب��ه  ال��ع��اج��ي  املنهج 

الأبلم  وعّرفت  العاملي،  امل�ستوى  على 

قّدمتها  التي  الثانية  اجلل�سة  خال 

�سل�سلة  �سمن  مهنا  راما  الإعامية 

التي  وامل��ع��رف��ي��ة  الثقافية  اجلل�سات 

اأغ�����س��ط�����ض،  خ���ال  امل��ك��ت��ب��ات  نظمتها 

يف  ال����ق����راءة  ودور  ال���ع���اج  ب��اأه��م��ي��ة 

اك���ت�������س���اف ال���ك���ث���ر م���ن الأ����س���خ���ا����ض 

ال������ذي������ن ي�����ع�����ان�����ون م������ن اأم������را�������ض 

وح��������الت ن���ف�������س���ي���ة وع�������س���ب���ي���ة م��ث��ل 

ال��ق��ل��ق والك��ت��ئ��اب واحل���زن واخل��ج��ل 

وغرها.

تعرف  قرائية  م�سامني 

النف�سية  م�ساكله  على  االإن�سان 

وعالجاتها

م�ستهل حديثها  الأبلم يف  وعرفت 

اأن  ال��ع��اج  واأ�سحت  ال��ن��وع م��ن  ه��ذا 

ال���ك���ت���اب م���ل���يء ب���امل���ع���ارف وال���ع���وامل 

بالقراءة وجدت  ومن خال عاقته 

ق���درت���ه ع���ل���ى م���ع���اجل���ة ال���ك���ث���ر م��ن 

احل���الت ال�����س��ع��وري��ة ل��دى الإن�����س��ان، 

النف�سية  �سواء على �سعيد الأمرا�ض 

اإىل  وال��ع�����س��ب��ي��ة، لف��ت��ة  ال��ذه��ن��ي��ة  اأو 

ل��دي��ه��م  امل����ر�����س����ى  م����ن  ال���ك���ث���ر  اأن 

���س��ل��وك��ي��ات وا����س���ط���راب���ات خم��ت��ل��ف��ة، 

مي���ك���ن اك���ت�������س���اف���ه���ا ع����ر امل���اح���ظ���ة 

توفر م�سامني  اأهمية  واأنها وجدت 

الإن�سان  تعّرف  اأن  ت�ستطيع  قرائية 

ع��ل��ى احل���ل���ول امل��ه��م��ة مل��ع��اجل��ة ه��ذه 

امل�����س��ك��ات وب��ال��ف��ع��ل ح�����س��دت ن��ت��ائ��ج 

فكرة  وقالت:"  ون��اج��ح��ة،  اإي��ج��اب��ي��ة 

ه����ذا ال���ن���وع م���ن ال���ع���اج ب�����داأت م��ن 

على  العامة  ال�سارقة  مكتبات  خال 

م����دار خ��م�����ض ���س��ن��وات ح��ر���س��ت م��ن 

خ��ال��ه��ا ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة م��ن امل���واد 

ال���ق���رائ���ي���ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا رف��وف��ه��ا، 

ب���������داأت يف و�����س����ع خ��ط��ة  وب���ال���ف���ع���ل 

ا���س��ت��ه��دف��ت م���ن خ���ال���ه���ا الأط���ف���ال 

الأن�������س���ط���ة  امل�������س���ارك���ني يف خم���ت���ل���ف 

وانطلقت  تنظمها  ال��ت��ي  وامل��خ��ي��م��ات 

ب����ه����ذه ال���ت���ج���رب���ة وجن����ح����ت وق���م���ت 

ب��ت��ك��راره��ا اأك���ر م��ن م���رة، وح��اول��ت 

الأعمال  من  جديد  هو  عما  البحث 

مع  تتنا�سب  اأن  ميكن  التي  القرائية 

املختلفة". احلالت 

وع�������ن م������راح������ل ال������ع������اج ق���ال���ت 

حت��دي��د  يف  اب����داأ  م��ا  دائ���م���اً  الأبلم": 

امل�����س��ك��ل��ة وم���ن ث���م اأب���ح���ث ل��ه��ا ح���ًا، 

امل�سكات  اك��ت�����س��اف  ع��ل��ى  ق���ادرة  ف��اأن��ا 

واخ��ت��ي��ار امل��ن��ا���س��ب ل��ه��ا وه����ذا الأم���ر 

الآباء  �سواء  به  القيام  ميكن للجميع 

فالأمر  املكتبات  اأمناء  اأو  املعلمني  اأو 

وخال  والفطنة،  باملاحظة  يتعلق 

الأطفال  من  الكثر  وجدت  جتربتي 

لهذا  مبا�سرة  لاأوامر  ي�ستمعون  ل 

للتعامل  منهجية  اإيجاد  على  عملت 

الإمكان  ق��در  منهم  والتقّرب  معهم 

م��ن خ���ال م��ا ي��ح��ب��ون��ه، وك����ّل طفل 

اأي  يف  اأو  ال��ن��وم  ق��ب��ل  لق�سة  ي�ستمع 

وق����ت م���ن ح��ي��ات��ه ���س��ي��ك��ون حم�����س��ن��اً 

النف�سية  امل��خ��اط��ر  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن 

العاج  هذا  يف  واجلميل  وال�سلوكية، 

اأن ل ُعمر حمدد له فقط نحتاج لأن 

اأم��ام��ن��ا يعي  ي��ك��ون ال�����س��خ�����ض ال���ذي 

." يقراأ اأو  ي�سمع  ما  ويفهم 

التي ميكن  الأمرا�ض  وعن نوعية 

ال���ق���راءة  الأبلم:"  ق���ال���ت  ع��اج��ه��ا 

نلحظ  اأن  ميكن  ال��ذي  القلق  تعالج 

نحتاج  وهنا  كبر،  ب�سكل  �سلوكياته 

ال�سخ�ض  جت��ع��ل  ق��رائ��ي��ة  م����واد  اإىل 

ي��ت��ع��م��ق يف ذات�����ه، ف���الأط���ف���ال مي��ك��ن 

ت��ع��ري��ف��ه��م ع���ل���ى م���ا مي��ت��ل��ك��ون��ه م��ن 

ق������درات م���ن خ����ال ق������راءة ق�����س�����ض 

ت�������س���ع���ره���م وحت����ف����زه����م ن����ح����و ه����ذا 

الإح���������س����ا�����ض، ك���م���ا مي���ك���ن م��ع��اجل��ة 

الأم��را���ض  اأح��د  يعّد  ال��ذي  الكتئاب 

ال���ع�������س���ب���ي���ة ف���م���ن خ������ال جت���رب���ت���ي 

ل��ع��ب  حت������زن(  )ل  ك���ت���اب  اأن  راأي�������ت 

 10 اأك���ر م��ن  اإخ���راج  دوراً ف��اع��ًا يف 

ح���الت م��ن م��واق��ف خم��ت��ل��ف��ة ع��ان��وا 

يفّرغوا احلزن  اأن  وا�ستطاعوا  منها، 

وال��ت��ع��ب ال��داخ��ل��ي ح��ت��ى و���س��ل��وا اإىل 

يح�سب  اأي�ساً  وهذا  الداخلي  ال�سام 

ل���ل���م���ادة امل���ك���ت���وب���ة وك����م مت��ت��ل��ك م��ن 

القّراء". على معاجلة  قدرة 

ل  ط����ف����ل  ي�����وج�����د  وتابعت:"ل 

الآب��اء  يبداأ  اأن  يجب  ال��ق��راءة،  يحّب 

على  اأطفالهم  يعّرفوا  واأن  باأنف�سهم 

ق��ي��م��ة ال���ك���ت���اب، ف��ال��ط��ف��ل ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه 

يلقي  وه���ذا  وال���دي���ه  لتقليد  ي�����س��ع��ى 

اإذ  على عاتق الآباء م�سوؤولية كبرة، 

ال��ق��راءة يف  ح��ّب  يتم غر�ض  اأن  يجب 

يكونوا  كي  اجلديدة  الأجيال  نفو�ض 

امل�������س���ت���ق���ب���ل، غ����ر ذل���ك  ق����ارئ����ني يف 

وه��ذا  اأخ���رى  اأ���س��ي��اء  اإىل  �سيلتفتون 

اأمر غر �سحي".

حيل مذهلة لتقوية الذاكرة

تأثير األصدقاء على بعضهم البعض
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االنباط-وكاالت

�أك���د م��رك��ز فل�سطني ل��در����س��ات �لأ����س���رى، �أن 

���س��ج��ون �لح��ت��ال يتعر�سون ه��ذه  �لأ����س���رى يف 

�لأي��ام �ىل ظروف �سعبة وقا�سية للغاية، يف ظل 

موجة �حلر �ل�سديد �لتي ت�سرب �ملنطقة، حيث 

حتولت �ل�سجون �ىل �أف��ر�ن م�ستعلة كما و�سفها 

الأ�سرى

وب��ني �مل��رك��ز، �أن �لأ���س��رى �لأك���ر معاناة من 

�جلنوب  �سجون  يقبعون يف  �ل��ذي��ن  �حل��ر  موجة 

وهىي “�لنقب، ورميون، ونفحه، و�ي�سل” وت�سم 

ما يقارب من ن�سف عدد �لأ���س��رى، حيث تقع يف 

منطقة �سحر�وية ترتفع فيها درج��ات �حل��ر�رة 

�إىل م��ع��دلت ك��ب��رة، و�ل��ت��ي حت��ول��ت �ىل قطعة 

من جهنم يف ظل �حلر و�لرطوبة �ملرتفعة، حيث 

�سعرو� �أنها حتولت �إىل �أفر�ن م�ستعلة، وبع�سهم 

�ل�سديد  �لنق�ص  �لنف�ص نتيجة  يعاين من �سيق 

يف و�سائل �لتهوية، وكذلك �غاق �لغرف ب�سكل 

حمكم وحذر �لباحث ريا�ص �لأ�سقر مدير �ملركز، 

من �لتد�عيات �ل�سلبية على �لأ�سرى يف مثل هذ� 

�لظروف �ملناخية �ل�ستثنائية، حيث يخ�سى من 

�إغماء  �أو ح��الت  ��سابة بع�سهم ب�سربات �سم�ص 

نتيجة درجة �حلر�رة و�لهو�ء �ل�ساخن، ول يوجد 

ما يخفف عن �لأ�سرى من وطاأة هذ� �حلر �سوى 

�مل��اء �ل��ذي يبللون به ماب�سهم ب�سكل م�ستمر و 

ير�سونه على �أر�سيات �لغرف و�ملمر�ت وحتى على 

فر��سهم

مركز  يف  �لأ����س���رى  �أن  �إىل  �لأ����س���ق���ر،  و�أ����س���ار 

�لتوقيف و�لتحقيق يختنقون يف مثل هذه �لأيام، 

حيث ل يوجد ما يعينهم على �لتخفيف من �حلر 

حتى �ملاء غر متوفر لن �حلمامات خارج �لغرف 

ول يوجد م��ر�وح �و ماء بارد لل�سرب، و�لفر�سات 

خ�سنة ل ي�ستطيعون �لنوم عليها، و�لأغطية عبارة 

عن بطانية مت�سخة ومهرتئة

و�أو���س��ح �لأ���س��ق��ر، �أن درج���ات �حل���ر�رة و�سلت 

يزيد  ما  �إىل  �ل�سحر�وي  �لنقب  �سجن  يف  �ليوم 

ع��ن 44 درج��ة مئوية، �لأم���ر �ل��ذي �سبب معاناة 

متفاقمة لهم، ومل ي�ستطيعو� �خلروج �إىل �ساحات 

�لق�سام �و �لفورة، وهذه �لو�ساع �ل�سعبة ت�ساف 

ممار�سات  نتيجة  �أ���س��ا  �لقا�سية  ظروفهم  �إىل 

عليهم  �ملفرو�سة  و�لعقوبات  �لقمعية،  �لحتال 

ون���وه �إىل �أن ه���ذه �لج����و�ء �حل����ارة و�جل��اف��ة يف 

�مل��ن��اط��ق �ل�����س��ح��ر�وي��ة ت��دف��ع ب��خ��روج �ل��زو�ح��ف 

و�حل�سر�ت �خلطرة و�ل�سامة، كاأفاعي �ل�سحر�ء 

�لقاتلة و�لقو�ر�ص و�لعقارب، و�لتي من �ل�سهل �ن 

ت�سل �إىل �أق�سامهم وخيامهم، و ت�سبب خطر على 

حياتهم، وخا�سة �ن �إد�رة �ل�سجون متنع �لأ�سرى 

من �قتناء و�سائل �حلماية من خطرها كاملبيد�ت 

ملنع  �لأق�سام  حماية  �و  عليها  للق�ساء  و�لأدوي����ة 

دخولها

�ملوؤ�س�سات �لدولية �ىل  ودع��ا مركز فل�سطني، 

�لأح��و�ل  تد�عيات  �لأ�سرى من  �لتدخل حلماية 

�لحتال  ممار�سات  �ىل  ت�ساف  و�لتي  �جل��وي��ة، 

�لأ���س��رى، و�لتي تزيد من حجم  �لتع�سفية بحق 

�ل�ستثنائية  �لظروف  معاناتهم وخا�سة يف هذه 

مع �نت�سار جائحة كورونا

االنباط-وكاالت

ق��ب��ل ث��اث��ة ���س��ه��ور وث��م��ان��ي��ة �أي����ام ف��ق��ط من 

ق�ساها  عاما   18 وبعد  �ملنتظر،  �حل��ري��ة  موعد 

�لأ�سر  روح  �رتقت  �لأح��ي��اء،  مقابر  يف  متنقًا 

قهر  ت�سكو  باريها  �إىل  �خلطيب  د�وود  �ل�سهيد 

�ملحتل وظلم �ل�سجان

جدر�ن �ملنزل وحميطه متلوؤها لفتات �لنعي 

و�ل��ت��ع��زي��ة ب���دًل م��ن لف��ت��ات �لتهنئة ب��الإف��ر�ج، 

و�لحتفال �ملعّد �حتفاًء به حتول �إىل بيت عز�ء

»كنت �أقّلب هاتفي و�إذ به يعج بخرب ��ست�سهاد 

�هلل  عبد  ي��روي  كال�ساعقة”،  �خل��رب  ك��ان  د�ود، 

�خلطيب �سقيق �ل�سهيد وقع تلقيه نباأ ��ست�سهاد 

�أمل  مع  عاماً   18 �سرب  “بعد  م�سيفا:  �سقيقه 

�للقاء، ها قد رحل د�ود �إىل �لأبد«

�ملتبقية فرتة ق�سرة  �ل�سهور �لثاثة  كانت 

�هلل  عبد  ويفيد  و�لعائلة،  ل��د�ود  بالن�سبة  ج��د�ً 

�أو���س��اه  �سقيقه  “�سفا” �أن  ل��وك��ال��ة  ح��دي��ٍث  يف 

كّن  �أخ��و�ت��ه  �أن  كما  ��ستقباله،  لزّفة  بالتجهيز 

 41 �أوف���ى  �ل��ذي  ل�سقيقهن  ع��رو���ٍص  ع��ن  يبحثن 

�أن ق�سى ن�سف عمره وريعان �سبابه  عاماً، بعد 

يف �ملعتقل

�أما و�لد �ل�سهيد وو�لدته فقد لقتهما �ملنية 

�لأم  �ن��ت��ظ��رت  ول��ط��امل��ا  ب��ال��ل��ق��اء،  ينعما  �أن  ق��ب��ل 

ب�سقيقهم  بالعناية  �أبناءه  �لو�لد  و�أو�سى  ِبكرها 

وق�ساء حاجاته يف �لأ�سر

جتربة  خا�ص  �سقيقه  �أن  �هلل،  عبد  و�أو���س��ح 

�أ�سٍر مريرة، تلقى فيها خرب وفاة و�لديه و�أحد 

2017 عانى  �أ�سقائه و�أ�سيب بنوبة قلبية يف عام 

�سجون  يف  �لطبي  �لإهمال  �سيا�سة  من  خالها 

�نتهت  �هلل  بحمد  ه��ي  “ها  م�سيفاً  �لح��ت��ال، 

با�ست�سهاده«

وحّمل �سلطات �لحتال م�سوؤولية ��ست�سهاد 

يعاين  �ل����ذي  �ل��ط��ب��ي  �لإه���م���ال  ب�سبب  �سقيقه 

منه �لأ�سرى، و�إج��ر�ء�ت �لت�سييق و�لعتد�ء�ت 

�ملتكررة من قبل جنود �لحتال

ن��ق��ل��ت �سباح  �لح���ت���ال  ق����و�ت  �أن  و�أ����س���اف 

�خل��م��ي�����ص ج��ث��م��ان �ل�����س��ه��ي��د �إىل م��ع��ه��د �ل��ط��ب 

�لعديل “�أبو كبر”، ومل يتبني �إىل �لآن �إذ� كان 

�لحتال ينوي ت�سليم جثمان �ل�سهيد لذويه

�ل�سهيد  ج��ث��م��ان  �ح��ت��ج��از  وي���زي���د خم����اوف 

يف م��ق��اب��ر �لأرق������ام، م��ا ���س��ادق��ت ع��ل��ي��ه حكومة 

�لح����ت����ال ب���ع���دم ت�����س��ل��ي��م ج��ث��ام��ني �ل�����س��ه��د�ء 

�مل��ت��ه��م��ني ب��ت��ن��ف��ي��ذ �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل���ف���د�ئ���ي���ة �سد 

�لحتال

�ل�سهيد يف  �عتقلت  �لح��ت��ال  ق��و�ت  وك��ان��ت 

عام 2001 على خلفية ن�ساطه �ملقاوم يف �نتفا�سة 

�لأق�����س��ى و�ن��ت��م��ائ��ه ل��ك��ت��ائ��ب ���س��ه��د�ء �لأق�����س��ى، 

وب��ا���س��ت�����س��ه��اده ي��رت��ف��ع ع����دد ����س���ه���د�ء �حل��رك��ة 

�لأ�سرة �إىل 225 �سهيد�ً

�لأ�سر  ��ست�سهد  حيث  عوفر  �سجن  و�سهد 

�ملعتقلني  بني  وغ�سب  ��ستنفار  حالة  �خلطيب، 

�لحتال  قابلتها قو�ت  رفيقهم،  ��ست�سهاد  على 

بالعتد�ء عليهم ور�ّسهم بالغاز

االنباط-وكاالت

و�ج�����ه�����ت خم�����رج�����ات �ج����ت����م����اع �ل���ف�������س���ائ���ل 

�إ�سادة من حركة حما�ص  �لفل�سطينية، �جلمعة، 

 ، �لإ�سامي  �جلهاد  حركة  من  جزئي  وحتفظ 

وفق بيانني منف�سلني

للف�سائل  �لعاّمني  �لأم��ن��اء  �جتماع  و�نعقد 

�هلل  ر�م  يف  ب��ال��ت��ز�م��ن  �خلمي�ص  �لفل�سطينية، 

وبروت، مب�ساركة �لرئي�ص �لفل�سطيني حممود 

حما�ص  حلركة  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ورئي�ص  عبا�ص 

خطة  م��و�ج��ه��ة  �سبل  ملناق�سة  هنية،  �إ�سماعيل 

�ل�سم �لإ�سر�ئيلي

�لف�سائل  لجتماع  �خلتامي  �لبيان  و�أع��ل��ن 

ترتيب  و�إع����ادة  �لوطنية  �ل��وح��دة  على  �لت��ف��اق 

للتحديات  �ل��ت�����س��دي  ب��ه��دف  �ل��د�خ��ل��ي  �ل��ب��ي��ت 

على  و�لتاأكيد  �لق�سية،  تو�جه  �لتي  و�ملوؤ�مر�ت 

م�سره،  ت��ق��ري��ر  يف  �لفل�سطيني  �ل�����س��ع��ب  ح��ق 

�لقد�ص  وعا�سمتها  �مل�ستقلة،  دول��ت��ه  و�إق���ام���ة 

�ملحتلة

على  ذ�ت��ه،  �لبيان  يف  �لف�سائل،  �أجمعت  كما 

تاريخية  �لفل�سطينية متر مبرحلة  �لق�سية  �أن 

خ���ط���رة يف ظ����ل ���س��ف��ق��ة �ل����ق����رن �لأم���ري���ك���ي���ة 

�ملزعومة، وخطة �ل�سم �لإ�سر�ئيلية لأجز�ء من 

مع  �لعربي  و�لتطبيع  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة 

�إ�سر�ئيل

بدورها، قالت حركة حما�ص يف بيان �جلمعة، 

�إن �لجتماع بقيادة هنية يف بروت قدم برناجما 

وح����دوي����ا وط���ن���ي���ا ي���ع���رب ع����ن �ل����وع����ي ب��ح��ا���س��ر 

وم�ستقبل �لق�سية ويقدم حلول �إنقاذية جذرية 

حلمايتها من حماولت �لت�سفية

�ل��ث��و�ب��ت  ي��ح��ف��ظ  �ل���ربن���ام���ج  �أن  و�أ����س���اف���ت 

�ل��وط��ن��ي��ة وي���وؤك���د �ل���س��ت��م��ر�ر يف ن��ه��ج �مل��ق��اوم��ة 

ا ت�سحيات �ل�سعب  بجميع و�سائلها، ويحفظ �أي�سً

�لفل�سطيني ويطمئن جميع �لفل�سطينيني على 

حا�سرهم وم�ستقبلهم

�آم��ال  عن  يعرب  �لربنامج  ه��ذ�  �أن  و�أو�سحت 

وطني  ل��ع��م��ل  وي��وؤ���س�����ص  �لفل�سطينيني  ج��م��ي��ع 

�آليات  وفق  تكاملي،  فل�سطيني حقيقي  وحدوي 

موؤ�س�ساتية و��سحة ، ح�سب �لبيان ذ�ته

من جهتها، حتفظت حركة �جلهاد �لإ�سامي 

، يف ب��ي��ان، ع��ل��ى ب��ن��دي��ن م��ن خم��رج��ات �جتماع 

�لف�سائل �لفل�سطينية

و�أ�سار �لبيان �إىل �لتحفظ على بند �ملو�فقة 

ع��ام  ع��ل��ى ح���دود  �إق��ام��ة دول���ة فل�سطينية  ع��ل��ى 

منظمة  تفعيل  باأ�س�ص  يتعلق  �آخ��ر  وبند   ،1967

�لتحرير �لفل�سطينية

على  بالعمل  �لتم�سك  على  �حلركة  و�سددت 

�لنهر  �إىل  �لبحر  م��ن  كاملة  فل�سطني  حت��ري��ر 

وعدم �لتفريط باأي ذرة من تر�بها �ملقد�ص

ب��ن��اء وت��ف��ع��ي��ل منظمة  �إع����ادة  ك��م��ا دع���ت �إىل 

�لتفاق  يتم  �أ�س�ص  وفق  �لفل�سطينية،  �لتحرير 

ح�سب   ، �لفل�سطينية  �ل��ق��وى  جميع  م��ن  عليها 

�لبيان

وت����ر�أ�����ص ه��ن��ي��ة �ج���ت���م���اع �أم����ن����اء �ل��ف�����س��ائ��ل 

�خلمي�ص يف ب��روت، يف �إط��ار زي��ارة يجريها �إىل 

لبنان، بالتز�من مع �جتماع عبا�ص يف ر�م �هلل

االنباط-وكاالت

 ذكرت و�سائل �إعام �لعربّية نقًا عن تقدير�ت 

للموؤ�س�سة �لأمنية �لإ�سر�ئيلية �أّن حزب �هلل �سرد 

�ملجاهد علي حم�سن خال ع��دو�ٍن  ��ست�سهاد  على 

ل�ساح �جلّو يف �ل�22 من �سهر متوز )يوليو( �ملا�سي، 

�ستُحّل يف  �لتي  �ل��ع��ربي��ة،  �ل�سنة  ر�أ����ص  قبل  وذل���ك 

18 حتى 20 �أيلول )�سبتمرب( �جل��اري، وعلى �سوء 

ذلك، وبح�سب �سحيفة �إ�سر�ئيل هيوم ، فاإّن �لتاأهب 

�ل��ع��ايل جلي�ص �لح��ت��ال �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ّي على طول 

�حلدود �ل�سمالية م�ستمر، على حّد تعبرها، علًما 

�لإ�سر�ئيلّي  �جلي�ص  يف  �ملُ�ستوى  رفيعة  م�سادر  �أّن 

حالة  �أّن  �ل��ع��ربّي  بالتلفزيون  �ل����12  للقناة  �أّك����دت 

�لتاأهب �لق�سوى �ست�ستّمر �إىل �أجٍل غُر ُم�ّسمى

ذ�تها،  �ل�سحيفة  �أ���س��ارت  ذل���ك،  �إىل  بالإ�سافة 

وهي �ل�سحيفة �لتي ُتعترب مقرّبًة جًد� من رئي�ص 

�لوزر�ء �لإ�سر�ئيلّي، بنيامني نتنياهو، �أ�سارت �إىل �أّن 

تقدير�ت للجي�ص �لإ�سر�ئيلي، تفيد باأن حزب �هلل 

م�سمم على تنفيذ �لعملية قبل �لأعياد �ليهودّية، 

ع��ل��ى ح���ّد تعبرها وح���ول ف��ر���س��ي��ات �ل����رد، �أّك���دت 

�أب��ي��ب لل�سحيفة  ت��ل  �مل�����س��ادر �لأم��ن��ّي��ة �لرفيعة يف 

�أّن����ه ل ُي�ستبعد �ح��ت��م��ال �إط���اق  �أّك����دت  �ل��ع��ربّي��ة، 

)م���ز�رع  ه���اردوف  على منطقة  �ساروخية  ق��ذ�ئ��ف 

�سبعا �ملُحتّلة(، وعملية ت�سلل، و�إطاق �ساروخ �سد 

�ل����دروع، و�إط����اق ن��ار م��ن ���س��اح خفيف وغ��ره��ا، 

بح�سب �مل�سادر، �لتي تابعت قائلًة �إّن �لأمني �لّعام 

للحزب لن يتوّقف عن حماولته للثاأر من �إ�سر�ئيل، 

�أك��ر لتثبيت  �أْو  �إ�سر�ئيلًيا  �أْن يقتل جندًيا  �إّل بعد 

كّل  ُمقاِبل  �إ�سر�ئيلّي  �لتي و�سعها: جندّي  �ملعادلة 

�أْو  �سورّية  �إ�سر�ئيل يف  تقتله  عن�سٍر من حزب �هلل 

يف لبنان، وهي �ملعادلة �لتي و�سعها بعد �أْن و�سعت 

حرب لبنان �لثانية �أوز�ره��ا يف �آب )�أغ�سط�ص( من 

�لعام 2006، و�لتي ��ستمّرت 34 يوًما

�جلي�ص  �أّن  هيوم  �إ�سر�ئيل  �سحيفة  و�أ���س��اف��ت 

�لإ�سر�ئيلّي يرى �أّن حزب �هلل لي�ص معنًيا مبو�جهٍة 

�لعملية  تنفيذ  ���س��ُي��ح��اِول  ذل��ك  ومب��وج��ب  �ساملٍة، 

، ت�ستطيع �لدولة  ب�سكل مرّكز، �سد هدٍف ع�سكريٍّ

ب���دون �لجن����ر�ر ه��ي �لأخ���رى  �ل��ع��ربّي��ة ��ستيعابه 

ملُو�جهِة �ساملٍة �سّد حزب �هلل

ّناع �لقر�ر يف تل �أبيب  ولكن ما يُق�ّص م�ساجع �سُ

لي�ست فقط فقط �لتوّتر على �حلدود �ل�سمالّية مع 

لبنان، فقد �أفادت �سحيفة معاريف �لعربّية، نقًا 

�لط��اع،  و��سعة  باأّنها  و�سفتها  �أمنّيٍة  عن م�سادر 

ل���دى جي�ص �لح��ت��ال  �أّن ه��ن��اك خم����اوف  �أف�����ادت 

�لإ�سر�ئيلّي من �ن��دلع موجة عمليات فردية على 

�سوء وقوع ثاث عمليات يف �ل�سفة �لغربية �ملُحتّلة 

ف��اإّن  �ل��وق��ت نف�سه  يف غ�سون �سهٍر و�ح���ٍد، لكن يف 

متخوفة  ذ�ت��ه��ا،  �مل�سادر  تابعت  �لأم��ن��ي��ة،  �ملوؤ�س�سة 

�أكر من �نهيار حمتمل لل�سلطة �لفل�سطينية بعد 

��ستمر�ر �لقطيعة ووقف �لتن�سيق �لأمنّي، كما �أّكدت 

لل�سحيفة �لعربّية

�ل�سحيفة  �أّك���دت  �أبيب  تل  يف  للم�سادر  وطبًقا 

�أّن  ترى  �لإ�سر�ئيلّية  �لأمنية  �ملوؤ�س�سة  �أّن  �لعربّية 

عامًا  �سي�سكل  �لقبيل  ه��ذ�  م��ن  �سيناريو  ح���دوث 

�لأمنّي  �ل�ستقر�ر  على  كبر  تاأثر  له  در�ماتيكًيا 

و�رت��ف��اع ع��دد �لهجمات يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة 

وخارجها وم�ست �ل�سحيفة قائلًة، بح�سب �مل�سادر 

�ل��رف��ي��ع��ة يف ت���ل �أب���ي���ب، �إّن�����ه ب��ع��د ���س��ن��و�ت ع��دي��دة 

�ل�سلطة  رئي�ص  ت��ه��دي��د�ت  �إ�سر�ئيل  فيها  �ع��ت��ربت 

باإلقاء  م���ازن(  )�أب���و  عّبا�ص  حممود  �لفل�سطينّية، 

�أّنها فارغة، لكن �لآن هناك  �ملفاتيح وحّل �ل�سلطة 

خرب�ء �إ�سر�ئيليون يتحدثون عن �أّن هذ� �ل�سيناريو 

قابل للحدوث مع �أْو بدون �إبقاء �لأجهزة �لأمنية، 

�أّن��ه مع  ا  �أي�سً على ح��ّد قولها وج��اء يف )معاريف( 

�إ�سر�ئيليون  وممثلون  �أمنية  جهات  تو��سل  ذل��ك، 

ر�سميون عقد لقاء�ٍت مع جهاٍت فل�سطينّيٍة مهمٍة، 

بع�سها م��ق��رب��ة م���ن رئ��ي�����ص �ل�����س��ل��ط��ة ع��ّب��ا���ص، يف 

حماولة ل�ستئناف �لعاقات، �أْو على �لأقل ��ستئناف 

�لتن�سيق �لأمنّي بني �لطرفني، لفتًة يف �لوقت ذ�ته 

�إىل �أّن �ل�سعور يف �إ�سر�ئيل هو �أّن �أبو مازن يقرتب 

�ل�سعب يف  �لو�سع  و�أّن  ط���رٍق،  م��ن مفرتق  ك��ث��ًر� 

�إْن كان �لقت�سادّي و�إْن كان  �ل�سلطة �لفل�سطينّية، 

تف�ّسي وباء �ل� كورونا ، �سيتطلب منه قر�ًر� �سخ�سًيا 

ح��ا���س��ًم��ا ودر�م��ات��ي��ك��ًي��ا، ويف غ�����س��ون ذل����ك، ���س��ّدّدت 

�ملوؤ�س�سة  يف  �ملعنيون  يجهد  �لإ�سر�ئيلّية،  �مل�سادر 

�لأمنية ل�ستئناف �لتن�سيق �لأمني بني �لطرفنْي، 

ولكن لغاية �لآن دون جناح، وفق �أقو�لها

 في ظل موجة الحر السجون اإلسرائيلية تحولت إلى أفران

 3 أشهر بقي لإلفراج عنه. بعد 18 سنة في األسر.. األسير الخطيب يتنسم عبق الحرية شهيًدا

 اجتماع الفصائل.. إشادة من حماس و الجهاد تتحفظ جزئيا

االحتالل يتخوف من عملية لحزب اهلل في 18 الجاري 
توجس من عمليات طعن بالضفة

 دراسة: ثالثة سيناريوهات محتملة 
لمستقبل السلطة

 مساعدات من اإلمارات تصل مطار دمشق

 الموجة الثانية من فيروس كورونا »قد 
تستهدف الشباب وتكون مختلفة تماما«

االنباط-وكاالت

ن�سر مركز �لزيتونة للدر��سات و�ل�ست�سار�ت 

�ل�سلطة  م�ستقبل  تناولت  در��سة  �جلمعة  ي��وم 

�لفل�سطينية يف �سوء توّجه حكومة �لحتال 

�لغربية  �ل�سفة  من  �أج���ز�ء  ل�سّم  �لإ�سر�ئيلي 

ل��ل��رو�ي��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  وت��ب��ّن��ى  �مل��ح��ت��ّل��ة، 

�لرئي�ص  �سفقة  لإن��ف��اذ  و�سعيها  �ل�سهيونية 

�لأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب �ل��ت��ي تنهي عملًيا 

م�سار �لت�سوية �ل�سلمية �لقائم على �تفاق �أو�سلو

�حل��دي��ث  �إّن   ، در�����س���ت���ه  يف  �مل����رك����ز  وق������ال 

�ل�سلطة  م�ستقبل  ع���ن  �مل��ا���س��ي��ة  �لأ����س���ه���ر  يف 

�لفل�سطينية و�إمكانات حلها �أو �نهيارها تز�يد 

و�ّت��خ��ذ �سكًا ج��ّدًي��ا م��ع ق���ر�ر ق��ي��ادة �ل�سلطة 

بني  �ملوقعة  �لت��ف��اق��ات  جميع  م��ن  �لن�سحاب 

منظمة �لتحرير و�لحتال

و�أو�سح �ملركز �أّن هناك ثاثة �سيناريوهات 

حمتملة مل�ستقبل �ل�سلطة، �أّولها حلُّ �ل�سلطة، 

“غر م��ط��روح ب�سكل  �أّن����ه ���س��ي��ن��اري��و  م��ع��ت��رًب� 

ج��ّدي ل��دى قيادة �ل�سلطة مع وج��ود خماوف 

من عدم قدرة �جلانب �لفل�سطيني على حتّمل 

تد�عياته«

وظيفة  تغير  “فهو  �ل��ث��اين  و�ل�����س��ي��ن��اري��و 

من  �لعديد  ل��دى  بقوة  مطروح  وه��و  �ل�سلطة 

مهمة  تقت�سر  بحيث  و�ل�سيا�سيني،  �ملثقفني 

�ل�سلطة على �جلانب �لإد�ري، بينما يتم حتويل 

�لتحرير”،  منظمة  �إىل  �ل�سيا�سي  �جل��ان��ب 

بح�سب مركز �لزيتونة للدر��سات و�ل�ست�سار�ت

“�سيناريو  ف��ه��و  �ل��ث��ال��ث  �ل�����س��ي��ن��اري��و  �أّم�����ا 

ما  وه��و  نف�سه،  �مل�سار  يف  و�ل�ستمر�ر  �لنتظار 

يظهر �أن قيادة �ل�سلطة ت�سر فيه، على �لأقل 

بانتظار نتائج �لنتخابات �لأمريكية«

االنباط-وكاالت

و����س���ل���ت ط����ائ����رة م�������س���اع���د�ت ط��ب��ي��ة 

من  مقدمة  �ل���دويل  دم�سق  م��ط��ار  �إىل 

�لهال  �إىل  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهال 

�لأح����م����ر �ل���ع���رب���ي �ل�������س���وري، ت��ت�����س��م��ن 

ل��ل��وق��اي��ة م��ن ف��رو���ص  جت��ه��ي��ز�ت طبية 

كورونا

“�سانا” �ل�����س��وري��ة،  وك��ال��ة  وب��ح�����س��ب 

م��ن  ط����ن����ا   25 �مل���������س����اع����د�ت  ت���ت�������س���م���ن 

�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت �ل��ط��ب��ي��ة و�لأدوي�����ة ول���و�زم 

�لتعقيم و�لوقاية من فرو�ص كورونا

االنباط-وكاالت

ق��د يكونون  �ل�سباب  �أن  ح��ذر �خل���رب�ء م��ن 

ثانية  م��وج��ة  �أن  ح��ي��ث  للخطر  ع��ر���س��ة  �أك���ر 

من فرو�ص كورونا “قادمة على �لأرج��ح هذ� 

�ل�ستاء«

�مللكية  للجمعية  �ملنتخب  �لرئي�ص  وح���ذر 

للطب من �أن �ملوجة �لثانية �لتي ل مفر منها 

من فرو�ص كورونا قد تكون “خمتلفة متاما” 

عن �ملوجة �لأوىل

و�أ����س���در �ل��ربوف��ي�����س��ور روج����ر ك��رب��ي ه��ذ� 

�لتحذير، بعد �أن مت �لك�سف عن خماوف رئي�ص 

�أن موجة ثانية  �ل��وزر�ء بوري�ص جون�سون من 

من “كوفيد-19” قد ت�سرب �ململكة �ملتحدة يف 

غ�سون �أ�سبوعني

وياأتي هذ� يف �أعقاب تف�سي �ملر�ص �جلديد 

عامات  وج���ود  م��ع  �أخ����رى،  ودول  �إ�سبانيا  يف 

�أوروب����ا  �ل��ث��ان��ي��ة يف  �مل��وج��ة  �إىل و���س��ول  ت�سر 

�لقارية

�لربيطانيني  �إخ��ب��ار  مت  ذل���ك،  غ�سون  ويف 

�إن��ذ�ر  �سابق  �إ�سبانيا فجاأة ودون  �لعائدين من 

ي��وم��ا، يف   14 مل��دة  �ل�سحي  ب��الل��ت��ز�م باحلجر 

�إعان �سدر نهاية �لأ�سبوع

نكون  ق��د  �إن��ن��ا  �لربوفي�سور كربي  وي��ق��ول 

ع��ل��ى ����س���و�ب يف �ل���ق���ل���ق، ح��ي��ث ع��ق��د م��وؤمت��ر 

تعلمه  ما مت  ملناق�سة  �خل��رب�ء  وكبار  لاأطباء 

عن “كوفيد-19” منذ حدوثه يف �أوروبا

وح����ذر م��ن �أن �ل�����س��ب��اب ق��د ي��ك��ون��ون �أك��ر 

�ملوجة  يف  �لفرو�ص  تغر  مع  للخطر  عر�سة 

�لثانية

ويف حني �أن “كوفيد-19” �أثر ب�سكل رئي�سي 

على كبار �ل�سن و�لأقليات �لعرقية و�لأ�سخا�ص 

�لذين يعانون من ظروف �سحية �أ�سا�سية، فقد 

يكون �ل�سباب �أكر عر�سة للخطر

عام  �لإ�سبانية  �لإن��ف��ل��ون��ز�  جائحة  و�أودت 

1918 بحياة 50 مليون �سخ�ص يف جميع �أنحاء 

�لعامل. و�ندلعت يف مار�ص 1918 و�أثرت ب�سكل 

رئي�سي على كبار �ل�سن و�لعجزة خال �حلرب 

�لعاملية �لأوىل

وبحلول �أغ�سط�ص 1918، كان من �ملاأمول �أن 

يقرتب �لوباء من نهايته، لكن �لوفيات �رتفعت 

وتطور  نوفمرب.  �إىل  �سبتمرب  يف  �أخ���رى  م��رة 

�ل�سباب  �أ�سابت  جديدة  �سالة  �إىل  �لفرو�ص 

�لأ�سحاء

وق������ال �ل���ربوف���ي�������س���ور ك���رب���ي يف ب��رن��ام��ج 

“تود�ي” على �إذ�عة “بي بي �سي 4”: “�ل�ستاء 

قادم ومن �سبه �ملوؤكد �أن موجة ثانية من هذ� 

�لفرو�ص ق��ادم��ة. وم��ا ر�أي��ن��اه يف ع��ام 1918 يف 

�ملوجة �لثانية، كان خمتلفا عن �ملوجة �لأوىل 

و�أث������ر ع��ل��ى جم��م��وع��ة خم��ت��ل��ف��ة م���ن �ل��ن��ا���ص، 

وخا�سة �ل�سباب«

ويخ�سى خرب�ء �لأوبئة من �أن مير فرو�ص 

م�سابه   »W “منحنى  ع��رب  “كوفيد-19” 
يف  فتكا  �لأك��ر  �ل��وب��اء  �لإ�سبانية،  لاإنفلونز� 

�لتاريخ

و���س��ه��دت �لإن��ف��ل��ون��ز� �لإ���س��ب��ان��ي��ة لأول مرة 

يف  رئ��ي�����س��ي��ان  �رت���ف���اع���ان  �أي   ،»U “منحنى 
�لوفيات بني كبار �ل�سن و�سغار �ل�سن

حيث   ،»W “منحنى  لح��ق��ا  �أ���س��ب��ح  لكنه 

�رت��ف��ع��ت م���ع���دلت �ل��وف��ي��ات ب���ني �لأ���س��خ��ا���ص 

�أعمارهم بني 25 و30  �لأ�سحاء �لذين ترت�وح 

عاما

�أمريكا يخ�سون  �إن �لأطباء يف  �أي�سا  ويقال 

�أن تكون �جتاهات �لوفيات مماثلة لتلك �ملوثقة 

.NY1 يف �لإنفلونز� �لإ�سبانية، وفقا لتقارير

com
�لرئي�ص  ف��ا���س��ك��ي��ز،  ر�وؤول  �ل��دك��ت��ور  وق����ال 

�ملتحدة  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  ل�سبكة  �لتنفيذي 

�لأخ��ب��ار،  ملوقع  ب��اف��ال��و،  �ل��ك��ربى يف  للم�ساءلة 

�لإ���س��ب��ان��ي��ة  �لإن���ف���ل���ون���ز�  �إن   ،com.NY1

 »U منحنى“ جاءت يف ثاث موجات، وميثل 

�ملوجتني �لأوليني

لكن يف �ملوجة �لأخرة، �أ�سبح �ملنحنى على 

�سهدت  حيث   W �سكل  على  �ل��ب��ي��اين  �ل��ر���س��م 

�ملجموعة �ل�سكانية �لثالثة ملن ترت�وح �أعمارهم 

بني 20 �إىل 40 عاما وفيات غر متنا�سبة، ولي�ص 

فقط كبار �ل�سن �أو �ل�سغار جد�

ويف جائحة �لإنفلونز� �لإ�سبانية، �نتهى كل 

�سيء بحلول �سيف عام 1919

وكانت �حلقيقة �لوح�سية �آنذ�ك �أن كل من 

�أ�سيب بالفرو�ص �إما تويف �أو طّور مناعة �سد 

�ملر�ص

و�أ�سار �جلر�ح �ملتقاعد �لربوفي�سور كربي 

و�أن  كبرة”  “م�سكلة  ت��ع��د  �ل�سمنة  �أن  �إىل 

�لأ���س��خ��ا���ص �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن زي����ادة �ل���وزن 

معر�سون بدرجة �أكرب خلطر �ملوجة �لثانية

�ل��وزن  يف  ك��ب��رة  م�سكلة  “لدينا  و�أو����س���ح: 

معاجلتها.  �إىل  بحاجة  ون��ح��ن  �لبلد  ه���ذ�  يف 

�لر�سالة �لتي جاءت من هذ� �ملوؤمتر �إىل �ملر�سى 

يف جميع �أنحاء �لعامل، هي �إذ� كنت تريد حماية 

نف�سك من �ملوجة �لثانية، ف��اإن �حل�سول على 

�للياقة وفقد�ن �لوزن �أمر بالغ �لأهمية«
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 االولمبية تقرر عودة االنشطة الرياضية

 التعادل مع المانيا يرضي راموس

 الغاء الدوري النسوي والثانية والثالثة

 سيرينا تواصل مشوارها في امريكا للتنس

االنباط – عمان

الأوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  قرر 

الأردنية يف اجتماعه الذي ُعقد م�ساء يوم 

اخلمي�س، عرب تقنية الإت�سال املرئي، عودة 

والأن�سطة  الوطنية  املنتخبات  تدريبات 

التناف�سية لالحتادات الريا�سية بدًءا من 

ي��وم الأح���د املقبل وف��ق ���س��واب��ط حم��ددة 

ل�سمان  وذل��ك  لأ�سبوعني  دام  توقف  بعد 

احلالة  ظل  يف  الريا�سي  القطاع  �سالمة 

ق��رر  اململكة. كما  يف  احل��ال��ي��ة  ال��وب��ائ��ي��ة 

امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي وب��ال��ت��ع��اون م��ع احت��اد 

ال��ط��ب ال��ري��ا���س��ي حت��دي��ث ال��ربوت��وك��ول 

ال��وب��ائ��ي  ال��و���س��ع  م��ع  ليتنا�سب  ال�سحي 

احلايل لعودة املناف�سات الريا�سية والذي 

فريو�س  فحو�سات  اإج��راء  �سرورة  ي�سمل 

)الالعبني  وت�سمل  اللعبة  لأركان  كورونا 

والإداري������ني واحل���ك���ام وجميع  وامل���درب���ني 

م����ن ي��ت��ط��ل��ب ت�����واج�����ده يف ال���ب���ط���ولت( 

مناف�سة  اأي  اإج�����راء  م��ن  ���س��اع��ة   ٧٢ ق��ب��ل 

الريا�سية  الحت���ادات  مظلة  حتت  تندرج 

تطبيق  بتحميل  اإلزامهم  اىل  بالإ�سافة 

اجلميع. كما  ���س��الم��ة  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  اأم����ان 

اخلا�سة  ال�سحية  الج��راءات  حتديث  مت 

بع�س  تت�سمن  والتي  الريا�سي  بالقطاع 

ال���ت���ع���دي���الت ل�����س��م��ان ����س���الم���ة اجل��م��ي��ع 

به  ال��ري��ا���س��ي��ة  الحت����ادات  ت��زوي��د  و�سيتم 

امل��وق��ع الإل���ك���روين للجنة  ون�����س��ره ع��ل��ى 

على  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  الأوملبية. و�سدد 

ال�سحية  ب���الج���راءات  الل���ت���زام  ���س��رورة 

الأردن��ي��ة  الأوملبية  اللجنة  و�سعتها  التي 

يف وق���ت ���س��اب��ق ل��ع��ودة ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع 

ال���ري���ا����س���ي ل�����س��م��ان ���س��الم��ة امل��ن��ظ��وم��ة 

ال��ري��ا���س��ي��ة ك��م��ا و���س��ي��ت��م اإج�����راء ج���ولت 

تفقدية دورية من قبل فرق ُتثل اللجنة 

املخت�سة  احل��ك��وم��ي��ة  واجل��ه��ات  الأومل��ب��ي��ة 

واحت������اد ال���ط���ب ال���ري���ا����س���ي ل��ل��ت��اأك��د م��ن 

ال�سحي  ب���ال���ربوت���وك���ول  الل���ت���زام  م���دى 

وال���ت���ع���ل���ي���م���ات والإر���������س��������ادات ال�����س��ح��ي��ة 

والوقائية.

مدريد – وكاالت

ق��ائ��د منتخب  رام��و���س،  �سريجيو  اأع���رب 

اإ����س���ب���ان���ي���ا، ع����ن ر�����س����اه ب���ال���ت���ع���ادل امل���ت���اأخ���ر 

�سمن  ���س��ت��وجت��ارت  يف   ،)1-1( اأمل���ان���ي���ا  م���ع 

الأوروب���ي���ة  وق���ال  الأمم  دوري  م��ن��اف�����س��ات 

�سبكة  اأوردت��ه��ا  ت�سريحات  رامو�س، خالل 

الأمل..  نفقده هو  ما  )تيليديبورتي( »اآخر 

لي�سبح  الفوز  ك��ان  والإرادة،  بالثقة  حتلينا 

نتيجة غري عادلة بالن�سبة لهم، بعد مباراة 

كل  وب��ذل��ن��ا  “جاريناهم  مرهقة«. واأردف: 

جهدنا، وحتلينا بالتنظيم والإرادة كي ننتزع 

بالتعادل،  را�سني  “نعود  التعادل«. واأ�ساف 

اأننا كنا  التاأخر، رغ��م  اأن��ه ج��اء بعد  ل �سيما 

وظهر  للتو،  ب��داأ  املو�سم  لكن  ال��ف��وز..  نريد 

ال��ت��اأث��ر وا���س��ح��ا يف ال��ن��واح��ي ال��ب��دن��ي��ة.. اأن��ا 

بها«. واأبرز  ظ��ه��رن��ا  ال��ت��ي  ب��ال�����س��ورة  �سعيد 

اإ���س��ب��ان��ي��ا يف  ق��دم��ت��ه  ال����ذي  الأداء  رام���و����س 

التعادل  اإدراك  وال�سعي نحو  الأول،  ال�سوط 

يف ال�سوط الثاين. واعترب جنم ريال مدريد 

وال�سيطرة على  رائ��ع،  اأول  �سوط  “بعد  اأن��ه 

املناف�س،  مل��رم��ى  ن�سل  مل  اللعب،  جم��ري��ات 

“فكرنا  بهدف«. وختم:  ���س��ب��اك��ن��ا  وم��ن��ي��ت 

وق���ررن���ا ت��غ��ي��ري ب��ع�����س الأم�����ور، اأغ��ل��ق��وا هم 

خطوطهم جيدا، لكننا تكنا من الخراق 

عرب الأجناب.. جنحنا يف ذلك وجاء الهدف 

ل��دى منتخب  اأخ���ريا، بف�سل روح الإ���س��رار 

كبري«.

االنباط – عمان

قرر الحتاد الأردين لكرة القدم برئا�سة 

�سمو الأمري علي بن احل�سني، رئي�س الهيئة 

ال��ب��ط��ولت  ا�ستئناف  ل��الحت��اد،  التنفيذية 

والأن�����س��ط��ة ال��ف��ن��ي��ة والإداري�������ة يف الحت����اد، 

اب��ت��داًء من ي��وم غد الأح��د مع انتهاء فرة 

 14 ل���  ا�ستمرت  وال��ت��ي  الح��رازي��ة  التعليق 

ال��ط��وارئ بعودة  ق��رار جلنة  ي��وم��اً. وا�ستمل 

ال��ك��روي��ة،  املناف�سات  جميع  على  ال��ن�����س��اط، 

وال��درج��ة  الثانية  ال��درج��ة  دوري  با�ستثناء 

ال��ث��ال��ث��ة، وامل�����س��ت��وى ال���ث���اين م���ن ال�����دوري 

�سحي  ب��روت��وك��ول  تخ�سي�س  م��ع  الن�سوي، 

م�������س���دد، ي��ت�����س��م��ن ت��ع��زي��ز ال���رق���اب���ة خ��الل 

تخفي�س  جانب  اإىل  وامل��ب��اري��ات،  التدريبات 

وياأتي قرار عدم  التنظيمية.  الكوادر  اأع��داد 

والغاء  الثالثة،  ال��درج��ة  مباريات  ا�ستكمال 

الثاين  امل�ستوى  ومناف�سات  الثانية  الدرجة 

للدوري الن�سوي، لل�سيطرة على الإجراءات 

ال�سحية باأكرب قدر ممكن من خالل تركيز 

والتدقيق  بالرقابة  الطبية،  اللجنة  جهود 

ال�سحية يف  ب����الإج����راءات  الل���ت���زام  وم���دى 

مناف�سات  مقدمتها  ويف  ال��ب��ط��ولت،  ب��اق��ي 

ركيزة  ت�سكل  باعتبارها  ال��ع��م��ري��ة،  ال��ف��ئ��ات 

اأ���س��ا���س��ي��ة يف ا���س��رات��ي��ج��ي��ة الحت����اد لإع���داد 

اأجيال امل�ستقبل.

اإع����ادة تنظيم  و���س��رياع��ي الحت����اد، ع��ن��د 

املقبل،  املو�سم  يف  الثالثة  ال��درج��ة  بطولة 

مواقف الفرق التي و�سلت اإىل الدور ُثمن 

النهائي يف هذا املو�سم قبل اإلغاء البطولة، 

وفق اآلية ت�سمن حتقيق مبداأ العدالة. كما 

اإق��ام��ة ب��ط��ول��ة ال��درج��ة  يق�سي ق���رار ع��دم 

ال��ث��ان��ي��ة ه��ذا امل��و���س��م، ب��اإل��غ��اء ال��ه��ب��وط من 

الب��ق��اء  م��ع   ،٢0٢0 الأوىل  ال��درج��ة  دوري 

اإىل  وو�سيفه  البطل  �سعود  تعليمات  على 

املقابل،  ٢0٢1. يف  م�ساف دوري املحرفني 

الإداري  العمل  الن�ساط،  ا�ستئناف  ي�سمل 

ا�ستقبال  اق��ت�����س��ار  م��ع  الحت�����اد،  م��ق��ر  م��ن 

م���روراً  امل�سبقة،  امل��واع��ي��د  �سمن  ال��زي��ارات 

ال��ت��دري��ب��ي��ة  امل����درب����ني  دورات  ب��ا���س��ت��ئ��ن��اف 

وي�����س��دد   .٢0٢0 ال���ع���ام  اأج���ن���دة  يف  امل���درج���ة 

الحت����اد ع��ل��ى ����س���رورة ال��ت��ق��ي��د ب���اإج���راءات 

الربوتوكول ال�سحي املحدث على م�ستوى 

الوبائي  الو�سع  ظ��ل  يف  املناف�سات،  جميع 

ب��ال��ت��زام��ن م��ع تفعيل  امل��م��ل��ك��ة،  احل���ايل يف 

تعليق  اأي  واأن  11، خا�سة  رقم  الدفاع  اأم��ر 

م�����س��ت��ق��ب��اًل ل��ل��ن�����س��اط، ي���ه���دد ا���س��ت��م��راري��ة 

البطولت هذا املو�سم. كما قرر �سمو الأمري 

نائب  برئا�سة  خا�سة  جلنة  ت�سكيل  ع��ل��ي، 

الطباع،  م�سطفى  التنفيذية  الهيئة  رئي�س 

اإ�سابات بفايرو�س  للمتابعة والتحري، لأي 

اأركان منظومة اللعبة،  كورونا امل�ستجد، يف 

لرئي�س  ت��ق��اري��ره��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ت��رف��ع  اأن  ع��ل��ى 

التنفيذية لالحتاد مبا�سرة. الهيئة 

امريكا - وكاالت

ع����ربت ���س��ريي��ن��ا ول���ي���ام���ز اخ���ت���ب���ار ال����دور 

ال���ث���اين ب��ب��ط��ول��ة اأم��ري��ك��ا امل��ف��ت��وح��ة للتن�س 

بتغلبها على الرو�سية مارجريتا جا�سباريان 

لتوا�سل  املا�سية  الليلة  و4-6   ٢-6 بنتيجة 

م�سريتها نحو لقبها ٢4 يف البطولت الأربع 

الأوىل  املجموعة  �سريينا  الكربى. وح�سمت 

ب�سهولة اإذ اأنهت ال�سوط الأول ب�سربة اإر�سال 

غري  مناف�ستها  اإر����س���ال  ك�����س��رت  ث��م  �ساحقة 

الالعبة  تظهر  ٢-0. ومل  لتتقدم  امل�سنفة 

الأمريكية البالغ عمرها 38 عاما اأي عالمة 

النظر عن خطاأ م��زدوج  على ال�سعف بغ�س 

 35 يف  املجموعة  اأن��ه��ت  اإذ  �سهلة  اأخ��ط��اء  و3 

دقيقة فقط. وحتول الزخم خالل املجموعة 

اأداء  عاما(   ٢6( جا�سباريان  وقدمت  الثانية 

واثقا فيما ارتكبت �سريينا، الفائزة باللقب 6 

الالعبة  اأخطاء مزدوجة. واأجربت   4 م��رات، 

الرو�سية غري امل�سنفة مناف�ستها على التقدم 

عند ال�سباك ثم �سددت �سربة اأمامية ناجحة 

قبل اأن جتربها على ارتكاب خطاأ يف النقطة 

اإىل  الفارق  لتقل�س  اإر�سالها  وتك�سر  التالية 

“الأمر مل  املباراة:  3-٢. وقالت �سريينا بعد 

يكن حمبطا كما بدا. الراجع يف املجموعة 

ع��ل��ى م��ع��رف��ة م��ا يجب  ال��ث��ان��ي��ة �سي�ساعدين 

جتنبه يف املرة املقبلة«. ومت اإغالق �سقف امللعب 

الأمطار  هطول  ب�سبب  الإح��م��اء  انتهاء  بعد 

وخيم �سمت مطبق على املباراة يف ظل غياب 

ك��ورون��ا. ف��ريو���س  جائحة  ب�سبب  اجلماهري 

�سريينا  اأب��ل��غ��ت  امللعب  ن�سف  ت��ب��ادل  وخ���الل 

اإىل  الو�سول  اأجل  احلكم اإنها “ت�سرع” من 

ال�سحية  التعديالت  م��ن  واح���دة  يف  املن�سفة 

ال��ت��ي ت��ن��ع اإم�������س���اك اأط���ف���ال ج��م��ع ال��ك��رات 

باملنا�سف. وقالت: “لي�س لدي الوقت الكايف. 

اأري��د احل�سول على حتذير )لعدم تنفيذ  ل 

الإر����س���ال يف ال��وق��ت امل��ح��دد( لكن ه��ذا لي�س 

ل�ست  اأن��ن��ي  دائ��م��ا  “اأ�سعر  طبيعيا«.وتابعت: 

اأم��را  لي�س  ه��ذا  مثالية.  كنت  ل��و  اإل  مثالية 

ممتعا لتتعاي�س معه يف م�سريتك اأو حياتك«.

 فوز ودي للرمثا على معان

 فاتي ينجح في اول ظهور دولي

 التحقيق في اختفاء كأس افريقيا

االنباط – عمان

���س��م��ن اط����ار ا���س��ت��ع��دادات ف���رق دوري 

ال��دوري  مباريات  ل�ستئناف  املحرفني 

الرمثا  فريق  حقق  املقبل  اخلمي�س  ي��وم 

بنتيجة  )0-1(،  معان  فريق  على  الفوز 

اخلمي�س. يوم  جمعتهما  ودي��ة  مباراة   يف 

للرمثا، لعبه عبد  ال��ف��وز  ه��دف  واأح���رز 

الوىل  امل��ب��اراة  الكا�س.  يف  اأب���و  الرحمن 

ال��ت��ي ي��خ��و���س��ه��ا ال��رم��ث��ا ب��ق��ي��ادة م��درب��ه 

اجل��دي��د ال��ك��اب��ن ج��م��ال حم��م��ود ال��ذي 

ح����ل ب���دي���ال ل���ل���م���درب ال�������س���اب���ق ع��ي�����س��ي 

الرك فكانت فر�سة امامه للتعرف على 

م��درب  ع��م��ل  ح��ني  فريقه ..يف  ام��ك��ان��ات 

القططي  اهلل  عبد  الكابن  معان  فريق 

ع��ل��ى جت��رب��ة ع���دد م��ن ال��الع��ب��ني ال��ذي��ن 

ال��ت��ع��اق��د م��ع��ه��م م���وؤخ���را اىل ج��ان��ب  مت 

الالعبني  بقية  م�ستوى  على  الطمئنان 

ب��روف��ة  مب��ث��اب��ة  م��ع��ان  م���ب���اراة  . وتعترب 

مهمة ل��ل��رم��ث��ا، ق��ب��ل م��واج��ه��ة ال��وح��دات 

امل��ق��ب��ل، يف م��ب��اراة م��وؤج��ل��ة عن  اخلمي�س 

املركز  الرمثا  اخلام�سة. ويحتل  اجلولة 

ال�����س��اب��ع يف ال������دوري ب��ر���س��ي��د 5 ن��ق��اط، 

ي��اأت��ي  بينما  م��واج��ه��ات،   4 م��ن  ح�سدها 

بعدما  ن��ق��اط،   8 بر�سيد  خام�سا  م��ع��ان 

خا�س 5 لقاءات.

مدريد – وكاالت

���س��ج��ل ل��وي�����س ج���اي���ا، ه���دف ال��ت��ع��ادل 

ال��ق��ات��ل لإ���س��ب��ان��ي��ا، يف م��رم��ى اأمل��ان��ي��ا، يف 

الأوروب��ي��ة،  الأمم  دوري  مناف�سات  اإط��ار 

لكن  خيا،  دي  ديفيد  احل��ار���س  تاألق  كما 

املهاجم النا�سئ اأن�سو فاتي، هو من حظي 

باهتمام وتركيز و�سائل الإعالم. وخا�س 

اأول  بر�سلونة،  مهاجم  عاما(   1٧( فاتي 

الإ�سباين،  املنتخب  مع  له  دولية  مباراة 

ح���ي���ث �����س����ارك يف ت����ع����ادل ال���ف���ري���ق م��ع 

م�سيفه الأملاين. واأ�سادت و�سائل الإعالم 

الإ���س��ب��ان��ي��ة اجل��م��ع��ة، ب��اجل��ي��ل اجل��دي��د 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب الإ����س���ب���اين.ول���ع���ب ف���ات���ي يف 

ي�سجل  وكاد  املباراة،  من  الثاين  ال�سوط 

ه���دف ال��ت��ع��ادل ل��ل��ف��ري��ق، ل��ي��ك��ون ه��دف��ه 

األ��غ��ى  امل����ات����ادور، ل��ك��ن احل��ك��م  الأول م��ع 

ب�سبب  راأ�س  الذي �سجله ب�سربة  الهدف 

اآخرين. واأ�سبح  وجود خطاأ بني لعبني 

ف����ات����ي، ث������اين اأ�����س����غ����ر لع������ب ي��خ��و���س 

الإ���س��ب��اين،  املنتخب  م��ع  الأوىل  م��ب��ارات��ه 

“قائد  ب��اأن��ه  م��ارك��ا  �سحيفة  وو���س��ف��ت��ه 

ال���ث���ورة«. واأه���ال ل��وي�����س اإن��ري��ك��ي امل��دي��ر 

ال��ف��ن��ي ل��ل��م��ن��ت��خ��ب الإ����س���ب���اين، ع���ب���ارات 

الإ�سادة على فاتي وفريان توري�س الذي 

���ا م���ب���ارات���ه ال��دول��ي��ة  خ��ا���س اأم�������س اأي�������سً

يلعب  “فريان  اإن��ري��ك��ي  الأوىل. وق��������ال 

م��ا نعلمه  اأظ��ه��ر  واأن�����س��و  رائ���ع،  مب�ستوى 

ع��ن��ه ب��ال��ف��ع��ل. اإن����ه لع���ب خم��ت��ل��ف وم��ن 

لعبني  اإن��ري��ك��ي،  منح  خا�س«. كما  ن��وع 

اآخرين، مباراتهما الدولية الأوىل، حيث 

ميكيل  م��ن  بكل  ال��ث��اين  ال�سوط  يف  دف��ع 

مريينو لعب ريال �سو�سييداد، واأو�سكار 

رودريجيز مهاجم اإ�سبيلية.

القاهرة – وكاالت

ق�����رر احت�������اد ال����ك����رة امل���������س����ري، ف��ت��ح 

حت��ق��ي��ق ع����اج����ل، يف اخ���ت���ف���اء ال��ن�����س��خ��ة 

والتي  الأفريقية،  الأمم  لكاأ�س  الأ�سلية 

اح��ت��ف��ظ ب��ه��ا ال��ف��راع��ن��ة، ب��ع��د ال��ت��ت��وي��ج 

التوايل اأعوام  على  م��رات   3 بالبطولة 

اأع�ساء  و٢010. واكت�سف  و٢008   ٢006

الن�سخة  اخ��ت��ف��اء  اخل��م��ا���س��ي��ة،  ال��ل��ج��ن��ة 

الأ���س��ل��ي��ة، ل��ي��ت��ق��رر ف��ت��ح حت��ق��ي��ق ع��اج��ل 

اأع�����س��اء  ب��ع�����س  ال�سبت .وحمل  ���س��ي��ب��داأ 

ال���ل���ج���ن���ة اخل���م���ا����س���ي���ة، ول����ي����د ال���ع���ط���ار 

امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي، م�����س��ئ��ول��ي��ة ���س��ي��اع 

الأم��ور  كافة  عن  امل�سئول  كونه  الكاأ�س، 

داخل  والعاملني  واملوظفني  التنفيذية 

ال��ت��وا���س��ل  يف  ب�����داأ  اجلبالية. العطار 

اأي��ن  مل��ع��رف��ة  ال���ك���رة،  احت���اد  مع موظفي 

املعتادة  بالإجابة  لي�سطدم  اللقب،  ذهب 

ال��ع��ط��ار  ول���ي���د  اأن  اأع���ل���م«. امل���ث���ري  “ل 
اللجنة  رئ��ي�����س  اجل��ن��اي��ن��ي  ل��ع��م��رو  اأك����د 

لكاأ�س  الأ�سلية  الن�سخة  اأن  اخلما�سية، 

ف��رة  م��ن��ذ  الأفريقية، خمتفية  الأمم 

ط���وي���ل���ة، وق���ب���ل ت���ول���ي���ه امل�����س��ئ��ول��ي��ة، يف 

حماولة لتربئة نف�سه من الأمر.

ال�سبت    5  /  9  / 2020
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 اللقاح الروسي لكوفيد-19 أنتج أجساما مضادة

االنباط- وكاالت

طبيبة  دوري���ة  ن�شرتها  نتائج  �أف���ادت 

ال��ل��ق��اح  اأن  ام�������س اجل��م��ع��ة،  م���ع���روف���ة، 

با�سم  امل��ع��روف  لكوفيد19-،  الرو�سي 

ا���س��ت��ج��اب��ة  ح���ف���ز  “�سبوتنيك5-”، 
ب��ت��ك��وي��ن اأج�����س��ام م�����س��ادة ل���دى جميع 

امل�ساركني يف جتارب املراحل املبكرة.

واأ�سادت رو�سيا بالنتائج، التي اأ�سارت 

ال��ط��ب��ي��ة،  الن�سيت”  “ذا  دوري����ة  اإل��ي��ه��ا 

وو�سفتها باأنها رد على املنتقدين، وفقا 

لرويرتز.

ن���ت���ائ���ج  اإن  الن���������س����ي����ت  ذا  وق������ال������ت 

يونيو  اأج��ري��ت��ا يف  ال��ل��ت��ني  ال��ت��ج��رب��ت��ني 

 76 فيهما  و���س��ارك  املا�سيني،  ويوليو 

امل�����س��ارك��ني  ج��م��ي��ع  اأن  تك�سف  �سخ�سا، 

ط������وروا اأج�������س���ام���ا م�������س���ادة ل�����ف��رو���س 

اآثار جانبية  كورونا اجلديد، ومن دون 

خطرة.

“التجربتني  اأن  ال��دوري��ة  واأو�سحت 

و�سملتا  ي��وم��ا،   42 ا�ستغرقتا  ال��ل��ت��ني 

اآث��ار  اأي  تظهرا  مل  �سليما،  بالغا   38
واأثبتتا  امل�ساركني،  جانبية خطرة بني 

ا���س��ت��ج��اب��ة  ي��ح��ف��ز  امل���ر����س���ح  ال���ل���ق���اح  اأن 

اأج�سام م�سادة”. بتكوين 

ل��ت��ج��ارب  ح��اج��ة  “هناك  واأ����س���اف���ت 

ت�ستمل  االأم���د  طويلة  ال��ن��ط��اق  وا���س��ع��ة 

وعلى  الوهمي  العالج  مع  املقارنة  على 

م���زي���د م���ن امل���راق���ب���ة الإث����ب����ات ���س��الم��ة 

امل���دى الطويل  ال��ل��ق��اح وف��ع��ال��ي��ت��ه ع��ل��ى 

للوقاية من عدوى كوفيد19-”.

 ي�سار اإىل اأن رو�سيا اأ�سدرت ترخي�سا 

على  يعطى  ال���ذي  ال��ل��ق��اح،  ب��ا���س��ت��خ��دام 

جرعتني، يف الداخل يف اأغ�سط�س، وهي 

اأول دولة تقدم على ذلك وقبل ن�سر اأي 

بيانات اأو بدء جتربة وا�سعة النطاق.

وت����اأت����ي ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج ب�������س���اأن ل��ق��اح 

بع�س  ك���ان  اأن  5”بعد  “�سبوتنيك 
اخل�������راء ال���غ���رب���ي���ني ق����د ح�������ذروا م��ن 

ا�����س����ت����خ����دام����ه ق����ب����ل اج����ت����ي����از ج��م��ي��ع 

االخ���ت���ب���ارات واخل����ط����وات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

دوليا. املعتمدة 

ال��ن��ت��ائ��ج الأول م��رة  ن�����س��ر  ب��ع��د  ل��ك��ن 

من  ل��ت��دق��ي��ق  تخ�سع  ع��امل��ي��ة  دوري����ة  يف 

االأق��������ران، وم����ع ب����دء جت���رب���ة امل���راح���ل 

40 األف �سخ�س االأ�سبوع  املتاأخرة على 

امل��ا���س��ي، ق��ال م�����س��وؤول رو���س��ي كبر اإن 

مو�سكو ت�سدت ملنتقديها يف اخلارج.

وق�����ال ك���ري���ل دم���ي���رتي���ي���ف، رئ��ي�����س 

����س���ن���دوق اال����س���ت���ث���م���ار امل���ب���ا����س���ر وه���و 

���س��ن��دوق ال�����روة ال�����س��ي��ادي ال��رو���س��ي 

)امل��ن�����س��ور(  “بهذا  ال��ل��ق��اح  دع���م  ال����ذي 

ن���رد ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأ���س��ئ��ل��ة ال���غ���رب ال��ت��ي 

ُطرحت بعناية خالل االأ�سابيع الثالثة 

امل��ا���س��ي��ة، ب��ه��دف ���س��ري��ح ووا���س��ح وه��و 

الرو�سي”. اللقاح  ت�سويه 

إصابة »الرجل الوطواط« 
بفيروس كورونا

االنباط- وكاالت

“ذا  �أو  الوطواط”  “الرجل  فيلم  بطل  اإ�سابة  اإع��الم، اخلمي�س، عن  و�سائل  ك�سفت 

بامتان” بفرو�س كورونا اجلديد امل�سبب لوباء كوفيد19-.

واأ�سارت و�سائل االإعالم اإىل اأن اإ�سابة “الرجل الوطواط” بفرو�س كورونا اأدى اإىل 

وقف العمل موؤقتا يف ت�سوير الفيلم.

ثبتت  اأن��ه  اخلمي�س،  ريبورتر”،  هوليوود  و”ذا  فر”  “فانيتي  جملتا  واأو���س��ح��ت 

موؤقت  وقف  اإىل  اأدى  ما  كورونا،  بفرو�س  باتن�سون  روب��رت  الريطاين  املمثل  اإ�سابة 

للعمل يف بريطانيا يف موقع ت�سوير فيلم “ذا بامتان”.

وقالت �سركة وارنر براذرز يف بيان اإن “ع�سوا يف فريق اإنتاج فيلم ’ذا بامتان‘“ ثبتت 

اإ�سابته ب�فرو�س كورونا، لكنها مل تك�سف ا�سمه.

بح�سب رويرتز.  واأ�ساف ال�سركة يف البيان اأن “ت�سوير الفيلم توقف موؤقتا”، 

واأ�سار متحدث با�سم �سركة “وارنر برارذرز” اإىل اأن “الفرد امل�ساب عزل حاليا وفقا 

كما اأفادت وكالة االأ�سو�سيتد بر�س. للروتوكوالت املعمول بها”، 

ي�سار اإىل اأن روبرت باتن�سون يلعب دور البطولة يف الفيلم اجلديد، وهو من اإخراج 

مات ريفز، الذي ا�ستاأنف الت�سوير قبل اأيام قليلة تقريبا بعد توقف دام 6 اأ�سهر ب�سبب 

تف�سي فرو�س كورونا.

كان من املفرت�س اأن يتم طرح فيلم “ذا بامتان” يف دور العر�س يف يونيو 2021، 

غر اأنه مت تاأجيل ذلك اإىل اأكتوبر ب�سبب التاأخر.

 »كلب« في مهمة بطولية.. استخراج األمل من تحت ركام بيروت

 حاميها حراميها.. غش »بطريقة جهنمية« في امتحان قبول المعلمات

االنباط-وكاالت

متكن كلب يعمل �سمن فريق اإنقاذ ت�سيلي، 

و�سل حديثا اإىل العا�سمة اللبنانية بروت، 

م��ن التعرف على وج��ود جثتني حت��ت مبنى 

دمره االنفجار ال�سخم يف مرفاأ بروت مطلع 

اأغ�سط�س املا�سي.

وكانت ا�ستجابة الكلب الت�سيلي، اخلمي�س، 

لوجود  وال��رائ��ح��ة،  ال�سم  حا�سة  خ���الل  م��ن 

جثتني على االأق��ل حتت املبنى املدمر، باعثا 

لالأمل يف العثور على مفقودين اأو ناجني مل 

يعر لهم على اأثر منذ انفجار مرفاأ بروت 

يف 4 اأغ�سط�س املا�سي.

وم����ا اأن مت��ك��ن ال��ك��ل��ب م���ن اال���س��ت��ج��اب��ة 

ا�ستطاع  ال��رك��ام،  حتت  من  املنبعثة  للرائحة 

رج���ال االإن���ق���اذ م��ن خ���الل اأج��ه��زة امل�سح من 

اال�ستدالل على نب�سات قلب حتت االأنقا�س، 

االأم�����ر ال����ذي اأع���ط���ى م���وؤ����س���رات ع��ل��ى وج���ود 

�سخ�س حي.

وقال حمافظ بروت مروان عبود خالل 

م��ار خمايل  ���س��ارع  البحث يف  اأع��م��ال  تفقده 

يف ب��روت، اإن فرقة اإنقاذ و�سلت حديثا من 

املدربة لديها،  الكالب  اأح��د  ت�سيلي، وا�ستدل 

على رائحة.

للمبنى  الفريق  معاينة  “بعد  واأ���س��اف:   

الذي انهارت طوابقه العليا، عر جهاز م�سح 

اأن��ه توجد على ما  ح��راري متخ�س�س، تبنينّ 

اأحياء”،  ي��وج��د  ورمب���ا  جثتان  اأو  جثة  ي��ب��دو 

م�سيفاً اأن اجلهاز ر�سد “دقات قلب”.

وقال عامل اإنقاذ لبناين ي�سارك يف عمليات 

رف���ع ال���رك���ام ل��ق��ن��اة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة حم��ل��ي��ة، اإن 

الدقيقة  يف  نف�ساً   19“ التقط  امل�سح  جهاز 

الواحدة”، م�سرا اىل وجود احتماالت اأخرى 

د اأن “الكلب مدرنّب على  غر احلياة، اإال اأننّه اأكنّ

اكت�ساف رائحة االإن�سان فقط”.

وظ��ه��ر ال��ك��ل��ب و���س��ط ع��م��ال االإن���ق���اذ وه��و 

فوق ركام املبنى املدمر، ويف �سور اأخرى ظهر 

اأحد رجال االإنقاذ وهو يداعب الكلب، وكاأنه 

ي�سكره على م��ا ق��ام ب��ه م��ن اال���س��ت��دالل على 

اجلثتني.

�سبعة  اأن  اإىل  اأن  ر�سمية  تقديرات  وتفيد 

اأ���س��خ��ا���س ع��ل��ى االأق�����ل ال ي���زال���ون يف ع���داد 

هز  ال��ذي  ال�سخم  االنفجار  منذ  املفقودين 

 190 م��ن  اأك����ر  م��ق��ت��ل  اإىل  واأدى  ب�����روت، 

�سخ�سا، واإ�سابة 6500 اآخرين.

وال ميلك لبنان جتهيزات الإدارة الكوارث 

اىل  ع��دة  دول  و�سارعت  تقنية.  اإم��ك��ان��ات  وال 

اإر����س���ال ف���رق اإغ��اث��ة وم�����س��اع��دات تقنية بعد 

 300 نحو  بت�سريد  ت�سبب  ال���ذي  االن��ف��ج��ار 

األف �سخ�س. وتفاعل اللبنانيون بتاأثر �سديد 

مع احتمال وجود اأحياء. وكتب اأحد املغردين 

“ثمة قلب ينب�س، بروت”. ون�سر ر�سم قلب. 
“اأكر م��ن �ستة  اأخ�����رى:  ت��غ��ري��دة  وج����اء يف 

ماليني نب�سة تدعو يف اللحظة ذاتها لنب�س 

�سخ�س واحد حتت االأنقا�س”.

االنباط-وكاالت

بطريقة ال تخطر على بال اأحد، حاولت فتيات 

احل�سول على وظائف كمعلمات، باللجوء اإىل الغ�س 

لكن  القبول،  امتحان  يف  االأظافر”  “طالء  ع��ر 

حماوالتهن باءت بالف�سل.

و���س��ب��ط��ت جل��ن��ة االم���ت���ح���ان 35 ���س��اب��ة وه��ن 

ال�سلك  اإىل  دخولهن  امتحان  يف  الغ�س  يحاولن 

اأن  بعد  املك�سيك،  يف  ميت�سواكان  بوالية  التعليمي 

ر�سمن منط االإجابة ال�سحيح على اأظافرهن.

وكانت نتائج امتحان القبول باأكملها يف املدار�س 

التعليمية يف ميت�سواكان مو�سع ا�ستباه منذ املرحلة 

االأوىل من االختبارات، التي جرت يف اليوم االأخر 

من �سهر يوليو املا�سي، اإذ مت الك�سف عن اأن العديد 

من املتقدمني لالمتحان قد ا�سرتوا االإجابات.

ورغم عدم وجود اأدل��ة على ذلك، فقد تبني اأن 

على  اأج��اب��وا  االختبار  خا�سوا  مم��ن  متقدما   50
جميع اأ�سئلة االمتحان املائة ب�سكل �سحيح، بينما 

اأجاب 300 اآخرون على 99 ب�سكل �سحيح.

النتائج  اأن  االم��ت��ح��ان��ات  للجنة  ب���دا  وع��ن��دم��ا 

غ��ر ع��ادي��ة، خ�سو�سا اأن اأق���ل ع��الم��ة ك��ان��ت 71 

من 100، قررت ال�سلطات اإع��ادة االختبار يف 21 

اأغ�سط�س اجلاري، ومتكنت هذه املرة من ك�سف 35 

ام��راأة يحاولن الغ�س بطريقة مل تخطر على بال 

�أحد.

فقد ا�ستخدمت الفتيات طالء االأظافر للر�سم 

على اأظافر اأيديهن الع�سرة منط االإجابة ال�سحيح 

عن اأ�سئلة االمتحان املائة، وكلها كانت اختيار من 

متعدد.

 ون�سرت �سفحات مواقع التوا�سل االجتماعي 

طالء  من��ط  يظهر  م�سورا  ت�سجيال  املك�سيك،  يف 

االأظافر بطريقة منقطة ب�سكل معني، بحيث تقابل 

كل نقطة اإجابة عن �سوؤال حمدد.

الفتيات  اأظ��اف��ر  التنقيط على  نظام  ك��ان  وق��د 

�سك  ال���ذي جعلهن حم��ط  االأم���ر  كلهن مت�سابها، 

ملونة  نقاط   10 اأظفر  كل  على  وك��ان  املراقبني، 

اإجابة يف كتيب  اإجماال 100  خمتلفة، مبا يعادل 

االختبار.

ومن املثر اأن الفتيات الالتي �سبطن متلب�سات 

ت��اأدي��ة االم��ت��ح��ان، واكتفت  بالغ�س مل مينعن م��ن 

اللجنة بف�سلهن عن بقية املجموعة، وُطلب منهن 

ارتداء قفازات غر �سفافة الإخفاء اأيديهن متاما، اأو 

تغطية اأظافرهن املطلية ب�سريط ال�سق.

 » السماء تمطر مخدرات«
 في تل أبيب

االنباط- وكاالت

ميدان  على  املخدر،  القنب  نبات  وكاأنه  بدا  ملا  عبوات  م�سرة  طائرة  اأ�سقطت 

رئي�سي يف تل اأبيب، اخلمي�س، بعد اأن وعد ن�سطاء، يعملون على تقنني ا�ستخدام 

النبات املخدر يف اإ�سرائيل، بتوزيعه جمانا من اجلو.

التي  الطائرة  بت�سير  قاما  رجلني  اعتقلت  اإنها  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  وقالت 

حلقت فوق ميدان رابني، وهو مكان كثرا ما ي�ستخدم لالحتجاجات والتجمعات 

ال�سيا�سية.

وقالت جماعة “غرين درون” املوؤيدة لتقنني املخدر على قناتها للرتا�سل على 

الطائرة  اإنها  ال  طائرة؟  هي  هل  طائر؟  هو  هل  ح��ان...  قد  “الوقت  اإن�ستغرام: 

امل�سرة اخل�سراء )غرين دورن( تر�سل لكم القنب جمانا من ال�سماء”.

حتتوي  ال�سغرة  العبوات  تكون  اأن  يف  ا�ستبهت  اإنها  بيان  يف  ال�سرطة  وقالت 

على مادة خطرة، واإن ال�سباط متكنوا من م�سادرة ع�سرات منها. واأظهرت �سور 

التقطتها ال�سرطة ما بدا اأنه قنب.

وق���ال م��وق��ع م��ع��اري��ف االإخ���ب���اري، ال���ذي ن�سر ���س��ورا ل��ل��ط��ائ��رة امل�����س��رة وه��ي 

اإن املارة اأخذوا بع�سها قبل و�سول ال�سرطة. واأظهرت اللقطات  ت�سقط العبوات، 

اأ�سخا�سا و�سط الزحام املروري يلتقطون العبوات من االأر�س.

وحاليا ت�سمح اإ�سرائيل باال�ستخدام الطبي للقنب، لكنها ال ت�سمح با�ستخدامه 

للرتفيه، واإن كان ذلك غر جمرم بدرجة كبرة.

اأمام  الطريق  ميهد  مما  الطبي،  القنب  بت�سدير  اإ�سرائيل  �سمحت  مايو  ويف 

مبيعات للخارج تتوقع احلكومة اأن حتقق عائدات مباليني الدوالرات.

ال�سبت    5  /  9  / 2020


