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 السفيرة جادو تطلع وفدا إسبانيا على التطورات الفلسطينية
 رام اهلل- الحي��اة الجدي��دة- 
أطلعت مساعد وزير الخارجية 
ن  و للش��ؤ بي��ن  لمغتر ا و
األوروبية السفير  أمل جادو 
أم��س، المبع��وث اإلس��باني 
للش��رق األوس��ط وش��ؤون 
المتوسط الس��فير الفونسو 
المراف��ق  والوف��د  لوثين��ي 
ل��ه، عل��ى مجم��ل األوض��اع 
المأس��اوية والخطي��رة التي 
تمر بها القضية الفلسطينية.

الس��فيرة ج��ادو،  ووضع��ت 
المبع��وث اإلس��باني والوفد 
المرافق خالل استقبالها لهم 
ف��ي مقر الوزارة بمدينة رام 
اهلل، ف��ي صورة االج��راءات 
التعسفية والقمعية الفاشية 
اس��رائيل  تمارس��ها  الت��ي 
باالحت��الل  القائم��ة  الق��وة 
والمتمثل��ة بف��رض المزي��د 
من سياس��ة االغالقات على 
الضف��ة الغربي��ة وتحويله��ا 
ال��ى »كانتون��ات« منفصلة، 
في مس��عى لتطبي��ق نظاٍم 
فصٍل عنص��ري »أبرتهايد« 
بي��ن المواطنين، إضافة الى 
اجتي��اح المدن الفلس��طينية 
خالل األس��ابيع الماضية ليل 
نه��ار في محاول��ة لتقويض 
وج��ر  واألم��ن  االس��تقرار 
جه��ة  موا ل��ى  ا لمنطق��ة  ا
مباش��رة مع االحت��الل، وإلى 
استمرار التغول االستيطاني 
الصهيون��ي  االس��تعماري 
ف��ي ط��ول وع��رض األرض 

الفلس��طينية المحتل��ة ف��ي 
تحدٍ ص��ارخ لكافة المواثيق 
واألع��راف الدولية والدعوات 
األممي��ة لوقف��ه، وانعكاس 
ذل��ك على مبدأ حل الدولتين 
الت��ي تحاول إس��رائيل وعبر 
أنشطتها المختلفة وبمباركة 
إضاف��ة   ل��وأده،  أمريكي��ة 
لالنتهاكات اليومية للمقدسات 
االس��المية والمس��يحية في 
الق��دس وتحدي��دًا المس��جد 
االقصى المبارك وما يشهده 
م��ن اقتحام��ات يومي��ه من 
قب��ل قطعان المس��توطنين 
تح��ت حماي��ة  المتطرفي��ن 
وحراس��ة ش��رطة االحت��الل 
االس��رائيلي، والى اس��تمرار 
عملي��ات ه��دم المن��ازل في 
القدس تحت ذرائع وقوانين 
واهية هدفها تطهير المدينة 
وإفراغها من سكانها وأهلها 
األصليين وتهويدها، محذرًة 
م��ن خطة 2020 الرامية الى 
إسكان مليون مستوطن في 

الضفة الغربية والقدس.
واعتبرت أن أي خطة س��الم 
الدول��ة  إقام��ة  تتضم��ن  ال 
لمس��تقلة  ا لفلس��طينية  ا
وعاصمتها القدس الشرقية 
على حدود عام 1967 سيكون 
مصيرها الفش��ل. مؤكدًة أن 
قرار الرئيس ترمب االعتراف 
بالق��دس الغربي��ة عاصم��ة 
إلسرائيل ونقل السفارة إليها 
أسهم في تكريس االحتالل 

واالس��تيطان وإلحاق المزيد 
من الضرر بمستقبل عملية 
الس��الم في المنطقة ككل، 
على اعتب��ار ان القدس هي 
إحدى قضايا الوضع النهائي 
بين الجانبين، مش��ددًة على 
أن هذه الخطوة االس��تباقية 
دفعت إس��رائيل للتنكر لكل 
ق��رارات الش��رعية الدولي��ة 
والقان��ون الدول��ي والقانون 
الدول��ي االنس��اني وأعط��ت 
الضوء األخضر اللتهام المزيد 

الفلس��طينية  األرض  م��ن 
لصالح مش��اريع استعمارية، 
الحدي��ث ع��ن صفق��ة  وأن 
مج��رد  ع��ن  عب��ارة  ق��رن 
»مضيعة للوق��ت«، ومؤكدًة 
الفش��ل«،  »مصيره��ا  أن 
مش��يرًة إلى أن��ه ال يمكن أن 
تب��قَ الواليات المتحدة راعيًا 
وحي��دًا لعملية الس��الم، وأن 
دورها يج��ب أن يكون ضمن 
جه��د دول��ي كبي��ر يعط��ي 
ق��رارات  لتنفي��ذ  األولوي��ة 

الشرعية الدولية ذات العالقة 
الفلس��طينية وأن  بالقضية 
ن  يمثل��و لفلس��طينيين  ا

أنفسهم بأنفسهم.
الفونس��و  الس��فير  وأك��د 
لوثين��ي دع��م ب��الده إلحياء 
عملية السالم بين الطرفين 
على أساس القرارات الدولية 
ومبدأ ح��ل الدولتين، معتبرًا 
أن استمرار البناء االستيطاني 
يق��وض ف��رص الثق��ة بين 

الطرفين.

 »التربية والتعليم العالي« تعلن 
نتائج مسابقة الطالب الجامعي الباحث

رام اهلل- الحياة الجديدة- أعلنت وزارة التربية 
والتعلي��م العالي، أم��س، برعاية ومش��اركة 
وزيره��ا د. صبري صي��دم، نتائج المس��ابقة 
الوطني��ة األولى ف��ي البحث العلم��ي للطالب 

الجامعي.
وحضر الحفل الوكيل المساعد لشؤون التعليم 
العال��ي د. إيهاب القبج، ومدي��ر عام العالقات 
الدولية والعامة نديم س��امي والقائم بأعمال 
مدي��ر ع��ام التطوير والبحث العلم��ي د. أحمد 
عثم��ان، وعدد من ممثلي مؤسس��ات التعليم 

العالي واألسرة التربوية والطلبة. 
وأك��د صي��دم أهمي��ة البحث العلم��ي للطالب 
الجامعي والمؤسسات التعليمية الفلسطينية، 
معتب��رًا إي��اه المخ��زون الحقيق��ي للتحرر من 
كاف��ة التحديات الت��ي تقف في وجه الش��عب 
الفلس��طيني، مش��ددًا على المضي ٌقدمًا في 
تطوير البحث العلمي في الجامعات، معبرًا عن 
أمله في توس��يع حجم المشاركة في األعوام 
القادم��ة، الفتًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة 
في سبيل تعزيز البحث العلمي، من خالل زيادة 

موازناته في الجامعات العام الماضي. 
ونياب��ة عن مؤسس��ات التعليم العالي، ش��دد 
حسني عوض على أهمية ترسيخ هذه األبحاث 

ونتائجها على أرض الواقع. 
وأكد النائب األكاديمي في جامعة األزهر صادق 
أبو س��ليمان ف��ي كلمته نيابة ع��ن الجامعات 
الفلس��طينية في قطاع غزة ضرورة مواصلة 
مس��يرة اإلب��داع واس��تثمار العق��ول لتحقيق 
الغايات المنشودة، مشيداً بالمسابقة التي تعزز 
البحث العلمي الذي يساعد على خلق جيل واعد 

ووطن مزدهر. 
وألقت الطالبة غدير خليل من الجامعية العربية 
األمريكي��ة كلمة الطلبة، حيث عبرت فيها عن 
ش��كرها للوزارة على تنظيم هذه المسابقة، 
والتي تمهد الطريق الستكمال األبحاث العلمية، 

آملة تجسيد هذه األبحاث لخدمة المجتمع. 
وف��ي ختام الحف��ل الذي تول��ى عرافته مدير 
التطوي��ر والبح��ث العلم��ي د. بس��ام الح��ج، 
تم تكري��م طلبة الماجس��تير والبكالوريوس 
الفائزين في المسابقة، التي قسمت إلى خمسة 
مجاالت، وهي: الهندس��ة، وتكنولوجيا ونظم 
المعلوم��ات، والعلوم االجتماعي��ة والتربوية، 
والعلوم اإلدارية والمالي��ة والقانون، والعلوم 

الطبية والطبيعية. 

وجاءت النتائج على النحو اآلتي:
الفائ��زون بالمرك��ز األول في المس��ابقة من 
طلبة الماجستير »تخصص الهندسة«، وهم: 
محمد القيسي، وفراس حداد، وإياد هشلمون، 
م��ن جامع��ة بوليتكن��ك فلس��طين، والمركز 
الثان��ي ج��ورج قريط��م من جامع��ة بيرزيت، 
وف��ي تخصص تكنولوجيا ونظ��م المعلومات 
المرك��ز األول من جامع��ة بيرزيت كميل زيد، 
والمركز الثاني من جامعة القدس ملك شريف، 
وف��ي تخصص العل��وم االجتماعية والتربوية 
المركزي��ن األول والثاني م��ن جامعة القدس 
المفتوحة مها خال��د عبد اهلل صباح، ومنتصر 
حمدان، وفي تخصص العلوم اإلدارية والمالية 
والقان��ون المركز األول م��ن الجامعة العربية 
األميركي��ة غدي��ر خلي��ل والمرك��ز الثاني من 
جامعة بيرزيت إسماعيل الرزي، وفي تخصص 
العلوم الطبي��ة والطبيعية المرك��ز األول من 
جامعة القدس ابرار جاموس، والمركز الثاني 
من جامعة األزهر صالح عبد الرحمن الصادي.

والفائزون من طلبة البكالوريوس هم:
المركز األول في تخصص الهندسة من جامعة 
األزه��ر دع��اء أبو ن��دى، ولبنى عيس��ى، وفي 
المركز الثاني من جامعة النجاح الوطنية، أماني 
حج يوسف، وعزيزة سليم، ومنى األحمد، وفي 
تخصص تكنولوجيا ونظم المعلومات المركز 
األول م��ن الجامعة اإلس��المية محم��د حمادة، 
والمركز الثاني من جامعة فلس��طين األهلية 
وه��م آالء علي��ان، وأن��وار علي��ان، وميلي��س 
شحادة، ومصطفى أبو سرحان، وفي تخصص 
العلوم االجتماعية والتربوية في المركز األول 
م��ن جامعة القدس المفتوحة ريما عصام أبو 
ص��الح، وهديل جمال ش��حادة، وف��ي المركز 
الثاني من جامعة األقصى مي حس��ام سعدي 
صاف��ي، وإيم��ان مني��ر رش��دي وش��اح، وفي 
تخصص العل��وم اإلدارية والمالي��ة والقانون 
المرك��ز األول م��ن الكلي��ة الجامعي��ة للعلوم 
التطبيقية، س��ندس زاه��ر طموس، وخديجة 
تيس��ير خضر، ونور إبراهيم الش��حري، وفي 
المرك��ز الثاني من جامع��ة القدس المفتوحة 
إس��راء نبيل محمود هصي��ص، وأوس محمد 
حسن هندي، وغدير جمال أحمد خطيب، وفي 
تخصص العل��وم الطبي��ة والطبيعية المركز 
األول م��ن جامعة بيرزي��ت وجدان بيضا، ومن 

جامعة القدس أصالة سلهب.

 ليلة شرطيين في نابلس
نابلس- وفا- يقف الضابطان 
ربيع رض��وان وبرهان ظاهر 
في س��احة مستشفى رفيديا، 
يتناقش��ان فيما ج��رى معهما 
ليلة أم��س االول، عقب حادث 
تعرضا له، خالل تأدية واجبهما 
ومس��اعدة المواطني��ن الذين 
علق��وا ف��ي الطري��ق نتيج��ة 
المنخف��ض الجوي ال��ذي أثر 

على البالد.
المالزم أول في شرطة نابلس 
ربيع رضوان من محافظة جنين 
تع��رض لكس��ور ف��ي الكتف 
ورض��وض، عق��ب محاولت��ه 
مركب��ات  إح��دى  مس��اعدة 
المواطنين، بعد مخالفته أوامر 
الشرطة والتجاوز عن منطقة 
كان��ت فيه��ا لوح��ة إعالني��ة 
آيلة للس��قوط، عق��ب تلقيه 
إش��ارة تفيد بضرورة التوجه 
لمس��اعدة الجه��ات المختصة 
وتنظيم حركة المرور في آخر 
ش��ارع القدس جنوبي مدينة 
نابل��س. الم��الزم أول برهان 
ظاهر من قرية ياصيد شمال 
نابلس، نقل إلى المستشفى 
أيض��ا عقب تعرض��ه إلصابة 
ف��ي ال��رأس نتيج��ة تزحلقه، 
وه��و يح��اول مس��اعدة أح��د 
المواطني��ن، وال��ذي تعطل��ت 
مركبت��ه ف��ي ش��ارع عم��ان، 

بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وتأثرت فلس��طين بمنخفض 
جوي عميق، تس��اقطت خالله 
الثلوج على بعض المرتفعات 
العالي��ة، فيم��ا وصل��ت ش��دة 
الري��اح ألكثر م��ن 90 كم في 

الساعة.
وأكدت نائ��ب محافظ نابلس 
عنان االتيرة أن غرفة عمليات 
وط��وارئ مش��تركة، للتعامل 

مع تأثيرات المنخفض الجوي، 
وكانت تتابع اإلشارات والحوادث 
في مختل��ف أنحاء المحافظة، 
التامة  بالتنس��يق والجاهزية 
بين مختلف األجه��زة االمنية 

والمؤسسات المدنية.
وقال��ت »كان��ت هن��اك حال��ة 
للتعام��ل  اس��تجابة س��ريعة 
م��ع الح��وادث والح��االت التي 
تص��ل ال��ى غرف��ة العمليات، 
المشتركة، من إطفاء للحرائق 
والتعام��ل مع س��قوط جدران 
اس��تنادية جنوب��ي المدين��ة، 
األمط��ار  مي��اه  ومداهم��ة 
للمن��ازل والمنش��آت الزراعية 
في فروش بيت دجن، وغيرها 

من الحوادث.
وأضاف��ت »ج��رى توزي��ع عدد 
من اآلليات في 4 مواقع داخل 
المدين��ة، لتكون جاهزة تماما 
لفتح الطرق في حال تساقط 
وتراك��م الثل��وج خاص��ة في 

المناطق المرتفعة«.
س��م  با ث  لمتح��د ا ل  ق��ا و
الشرطة العقيد لؤي ارزيقات 
مختل��ف  ف��ي  الش��رطة  إن 
المحافظ��ات قدم��ت وتعاملت 
م��ع أكثر م��ن 379 اس��تغاثة 
ومساعدة للمواطنين معظمها 
كانت ف��ي محافظ��ة الخليل، 
وتنوعت هذه المساعدات بين 
إزالة عوائق سقطت بالطرقات 
والشوارع العامة ووصلت إلى 
18 حالة، ومساعدة مواطنين 
له��م  ز منا ل��ى  إ ل  ص��و للو
وللمستش��فيات وبلغت 154، 
ومنها أيضا مس��اندة شركات 
الكهرب��اء والهيئ��ات المحلي��ة 
ب�4 حاالت، فيما تم مس��اعدة 
مواطنين تعطل��ت مركباتهم 

ب�203 حاالت.

أن��ه  إل��ى  ارزيق��ات  وأش��ار 
أصي��ب عنصران م��ن عناصر 
الشرطة بجروح أثناء مساعدة 

المواطنين.
وأف��اد مدير العالق��ات العامة 
واالعالم في محافظة نابلس 
المق��دم أمج��د فراحت��ه، بأنه 
بناء عل��ى توجيه��ا مدير عام 
الشرطة اللواء حازم عطا اهلل، 
ومدير شرطة محافظة نابلس 
العميد خالد التميمي، وحسب 
خطة الطوارئ المعدة لمواجهة 
المنخف��ض الجوي  تداعي��ات 
ف��ي محافظ��ة نابل��س، ت��م 
التعامل م��ع عدد من الحوادث 
وتقديم المس��اعدة للطواقم 
المختص��ة، إضاف��ة لتس��يير 
دوري��ات الش��رطة والدوريات 
المش��تركة في أرجاء المدينة 
لمس��اندة الطواقم المختصة 

ومساعدة المواطنين.
واشار الى ان طبيعة الحوادث 
التي تم التعامل معها، من قبل 

الطواق��م المختصة وبإس��ناد 
دوري��ات الش��رطة واالجه��زة 
االمني��ة، هي س��قوط عمود 
كهرباء في بلدة طلوزة نتيجة 
ش��دة الري��اح، لوح��ة إعالنية 
كبي��رة عل��ى ش��ارع الق��دس 
آيله للس��قوط بس��بب ش��دة 
الرياح، س��قوط عمود كهرباء 
في عورتا بسبب شدة الرياح، 
تساقط زجاج من بناية تجارية 
في رفيديا، اغالق عبارة مياه 
بس��بب تراك��م مي��اه األمطار 
وإغالق الطري��ق فروش بيت 

دجن.
وتعام��ل الدف��اع المدن��ي مع 
الح��وادث، تمثل��ت ف��ي اخماد 
حريقي��ن ف��ي بل��دة ح��وارة 
نابل��س،  جن��وب  وبوري��ن 
والتعام��ل م��ع س��قوط جدار 
اس��تنادي ف��ي س��هل بالطة، 
وس��قوط عم��ود كهرب��اء في 
بلدة عزموط شرقي المدينة، 
حس��ب مدير العالقات العامة 

في الدف��اع المدني بمحافظة 
نابلس النقيب محمود مصلح.

وق��ال مصل��ح إنه ج��رى رفع 
الجهازي��ة واالس��تعداد لكافة 
مراك��ز التدخل ف��ي محافظة 
نابلس، وتكثيف عناصر الدفاع 
المدني داخل المراكز وتجهيز 
كافة المعدات الالزمة لمواجهة 

الظروف الجوية.
وق��ال مدي��ر اطفائي��ة بلدية 
نابلس رامز الدلع، إن طواقم 
اإلطفائية تعاملت مع نحو 28 
حادث وحالة طوارئ، من إزالة 
ألواح من الصفيح فوق احدى 
العم��ارات المرتفع��ة، إضافة 
إلى إزال��ة لوحات اعالنية آيلة 
للسقوط، والتعامل مع حادثي 
س��ير ف��ي المدين��ة، وانق��اذ 
مواطني��ن كان��وا عالقين في 
المصاعد نتيجة انقطاع التيار 
الكهربائي، وعددا من حوادث 
تصريف المياه في عدة مواقع 

من المدينة.

الشرطيان رضوان وظاهر

 وفد »فتح« يختتم زيارته لجمهورية الصين الشعبية
رام اهلل- الحي��اة الجدي��دة- اختتم وفد حركة 
»فت��ح« زيارت��ه لجمهورية الصين الش��عبية 
التي اس��تمرت لعش��رة أيام، تخللته��ا لقاءات 
مس��ؤولين صينيين، وزيارات رس��مية للعديد 
من المؤسس��ات التنظيمية والمدارس التابعة 
للحزب الش��يوعي الصيني، ومؤسسات الدولة 
في المجال االقتصادي والتجاري والتكنولوجي 
والتجمعات الس��كانية في المناط��ق الريفية، 
إل��ى زيارته��م المواق��ع األثري��ة  باإلضاف��ة 

والحضارية الصينية.
وأكد نائب وزير دائرة العالقات الخارجية للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي جون، 
خالل لقائه رئيس الوفد عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، مف��وض العالقات الدولية روحي 
فتوح، جديتهم في تطوير العالقات مع حركة 
فت��ح. وق��ال ج��ون: إن الصين بقي��ادة اللجنة 
المركزية ونواتها الرئيس شي جين بينغ تقف 
إلى جانب نضال وكفاح الش��عب الفلسطيني 
لتحقي��ق طموحاته في التخلص من االحتالل 
اإلسرائيلي، ونيل حريته واستقالله الوطني، 
وبناء دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 
الراب��ع م��ن حزي��ران ع��ام 1967 وعاصمتها 
القدس الش��رقية. وأض��اف، ان موقف الصين 
ثابت وداعم تجاه حقوق الش��عب الفلسطيني 
في المنظمات الدولية، وهيئة األمم المتحدة، 

حتى يتمكن من نيل حقوقه المشروعة.

وأشار  إلى أن بالده تولي اهتماما كبيرا بمتابعة 
ما يجري من انتهاكات االحتالل داخل األراضي 
الفلس��طينية، خاصة ازدياد وتيرة االستيطان 
الذي يهدد حل الدولتين، موضحا أن تصريحات 
ومواقف الرئيس الصيني شي جين بينغ تؤكد 
ضرورة حل الصراع الفلسطيني– اإلسرائيلي، 
وأنه من دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه 
المش��روعة لن يكون هناك سالم حقيقي في 

منطقة الشرق األوسط.
وأطل��ع فت��وح الصينيي��ن عل��ى االنته��اكات 
التي تمارس��ها س��لطات االحتالل اإلسرائيلي 
ضد ش��عبنا المناضل، مش��يرا إل��ى أن القيادة 
الفلس��طينية تؤم��ن بالس��الم الع��ادل لح��ل 
بجمي��ع  والتزامه��ا  الفلس��طينية،  القضي��ة 
التعه��دات واالتفاقي��ات به��ذا الش��أن، إال أن 
الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة تتنصل بشكل 
مستمر من االتفاقيات كافة، وتستمر في بناء 
الوحدات االستيطانية وهدم المنازل، واعتقال 
آالف المواطنين، واالستيالء على أراضيهم، عدا 
عن اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد 

األقصى المبارك.
وأكد فتوح »أن شعبنا ماٍض في النضال وبناء 
دولته ف��وق تراب��ه الوطني بدعم ومس��اندة 
األصدق��اء األحرار في العال��م، وفي مقدمتها 
الصي��ن الش��عبية التي نكن له��ا كل االحترام 

والتقدير على دعمهم المتواصل لشعبنا«.

 اإلرشادات تبطل تأثير الرياح
 طوباس- وفا- يتسلق مجموعة من األشخاص أحد الدفيئات 
البالس��تيكية في قرية بردل��ة باألغوار الش��مالية، لترميم 
البالس��تيك الذي يغطي »الجملون« من دفيئة بالس��تيكية، 

وقد تضرر بفعل الرياح التي صاحبت المنخفض األخير.
ويضم »الجملون« الواحد عددا من األقواس المرتبة تباعا، 
وتش��كل كل أربع��ة »جملونات« كما يس��ميها المزارعون، 
دفيئة واحدة بمس��احة دونم واح��د. كان هذا عند المدخل 
الش��رقي لقرية بردلة، وكانت ه��ذه الدفيئة بين عدد من 
الدفيئات المحيطة بها، التي لم تتضرر. لكن بإجماع رسمي 
م��ن مديري��ة الزراعة في طوب��اس، ومزارع��ي المنطقة 
ف��إن األض��رار كانت أق��ل مما توقعوا؛ بس��بب اإلرش��ادات 
الت��ي اتبعوها قب��ل المنخفض. فكيف تعام��ل المزارعون 
م��ع المنخفض؟ يقول عزيز صوافط��ة، وهو أحد مزارعي 
المنطقة: »قب��ل المنخفض تجولت في المزرعة لتفقدها 
وإلص��الح الرديء منها«. ويضيف: »أزرع 7 دونمات، تضرر 
»الجملون« واحد منها..، كان يجب أن أبدله قبل شهرين ألنه 
رديء«. وتشتهر قرية بردلة بالزراعة المروية، بحكم تواجد 
المياه الجوفية، ويعتمد س��كان القري��ة على هذه الزراعة 
بش��كل أساس��ي في حياته��م اليومية. وتمتد المس��احات 

المزروعة في لوحات خضراء، بترتيب يأخذ الش��كل المربع 
في أغل��ب الحاالت. وبالرغم من أن دائ��رة األرصاد الجوية 
توقع��ت قب��ل حل��ول المنخف��ض، أن تصل هب��ات الرياح 
المصاحبة له 90 كلم/س��اعة، إال أن األضرار بالمش��اهدة 
العينية كانت بسيطة جدا، وهي أقل من العام الماضي، كما 
وصف المزارعون. وهو األمر الذي أكده القائم بأعمال مدير 
زراعة طوباس رافع عديلي، عندما قال لمراسل »وفا«: »ال 

خسائر تذكر مقارنة بمساحة الزراعة في القرية«.
لك��ن بطبيعة الح��ال فإن األمر لم يخل م��ن بعض الدمار 
الجزئي الذي لحق بعض البيوت البالستيكية، وهذا ما لوحظ 
عند المزارع ثائر صوافطة، الذي تكس��رت بعض األقواس 
الحديدية لديه. وقال عديلي: »هناك أربع بيوت بالستيكية 

تدمر الحديد في أجزاء منها..، هذا شيء بسيط جدا«.
وكان��ت مديرية زراعة عملت على تعميم اإلرش��ادات على 

المزارعين في األغوار الشمالية.
وق��ال عديلي »أرش��دناهم بش��كل مباش��ر، أو عن طريق 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي، والرس��ائل النصي��ة على 
الهوات��ف النقال��ة«. ويضي��ف: »قبل المنخفض��ات عادة ما 
نرش��د المزارعين بكيفية التعامل معها، ومع تبعاتها مثل 

االنجماد«. وتعامل المزارعون بعد اإلرشادات التي وصلتهم 
من الجهات المختصة، أو من التجربة الش��خصية لهم، مع 
المنخفض األخير، كما قال بعضهم. ويقول عبادة صوافطة، 
وهو م��ن عائلة زراعية في قرية بردل��ة: »تجولت مع أبي 
وش��قيقي يوم أمس في المزرعة، وثبتنا كل شيء توقعنا 

أن يتضرر«.
ويزرع في األغوار الشمالية بحسب إحصاءات مديرية زراعة 
طوباس، نحو 1700 دونم دفيئات بالس��تيكية، وما يقارب 
8 آالف دونما مكشوفة. ويقول الفتى صوافطة: »كنا نظن 
أننا س��نجد بعض المحاصيل األرضية المغطاة قد تدمرت، 

لكننا ثبتناها يوم أمس بالتراب ولم تتضرر«.
وبلغ��ت نس��بة المياه ف��ي المنخفض األخير حس��ب دائرة 
األرص��اد الجوي��ة 34 ملم، وبذلك تصبح كمي��ة المياه في 
طوباس منذ بداية المنخفض 358، أي ما نسبته %83 من 

المعدل السنوي.
وعندم��ا هب��ت ظهرا، نس��مات اله��واء الباردة ف��ي القرية 
المحاذي��ة لبيس��ان، قال بع��ض المزارعين: »نخش��ى من 
الصقي��ع«، وق��د رد عليه��م عديلي انه يج��ب عليهم اتباع 
اإلرشادات لتفادي ما يمكن تفاديه من الخسائر المتوقعة.


