
 مدارس ستداوم كالمعتاد وبعضها بشكل جزئي
    واألقلية سيكون التعلم فيها عن بعد

 نعّد أنفسنا لمواجهة آثار تتطلب الصبر بمواجهة
   هذا الخصم الشرس

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة
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االثنني   5  حمرم  1442 هـ  - املوافق   24  اآب  2020 م - العدد  5430   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

سنتدرج بآلية الحظر على مستوى الحي أو اللواء أو المحافظة

الرزاز: مستعدون لموجة 
»كورونا« الثانية

االنباط - وكاالت

يف  �أر�ضهم  ع��ن  للدفاع  �ملو�طنني  جتمع  ب��ات 

�ل�ضفة  �ضمايل  طولكرم  و�ضرقي  جنوبي  قرى 

�ل��غ��رب��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة، م�����ض��ه��د� م��ت��ك��رر� يف �لأي����ام 

طريق  �ضق  �مل�ضتوطنون  با�ضر  بعدما  �لأخ���رة 

�إقامة  �أو�ضال �ملنطقة بهدف  ُيقّطع  ��ضتيطاين 

منطقة �ضناعية ��ضتيطانية.

للتخطيط  �لأع��ل��ى  »�ملجل�س  ي�ضمى  ما  وك��ان 

�لإ�ضر�ئيلية  �مل��دن��ي��ة  ل�����إد�رة  �ل��ت��اب��ع  و�ل��ب��ن��اء« 

�إي������د�ع  ع����ن   2019 ن���وف���م���ر   11 يف  �أع����ل����ن 

خم��ط��ط ت��ف�����ض��ي��ل��ي ج��دي��د ي��ح��م��ل �ل���رق���م )ت 

�ضناعية  منطقة  �إق��ام��ة  و�ملت�ضمن   ،)158/

�إ�ضر�ئيلية جديدة على ما م�ضاحته 788 دومنا 

�ملنطقة  يف  و�ضوفة  ج��ب��ارة  قريتي  �أر����ض��ي  م��ن 

�ملعروفة با�ضم ”و�دي �لتني”.

وفوجئ �ملو�طنون موؤخر� بجر�فات �لحت�ل 

ت��ط��ب��ق �مل��خ��ط��ط وت�����ض��ق ط��ري��ق��ا ����ض��ت��ي��ط��ان��ي��ا 

ي��ق��ط��ع �أر����ض���ا ت��اب��ع��ة ل�����ض��وف��ة ت��ع��رف »ب��اجل��ب��ل 

�لتي تخدم  �إطار �ضبكة �لطرق  �لو�ضطاين«، يف 

�لتو�ضع �ل�ضتيطاين مل�ضتوطنة »�فني حيتف�س« 

و�لنقطة �لع�ضكرية �ملقامة يف �ملنطقة.

يف  �ل�ضتيطان  مقاومة  يف  �لنا�ضط  ويو�ضح 

�ضوفة مر�د دروبي �أن �جلبل �لو�ضطاين يقع يف 

وبالتايل  و�ضوفة،  و�ل��ر�أ���س  جبارة  بني  �ملنطقة 

فاإن �ضق هذ� �لطريق �ضيقطع �أو�ضال �ملنطقة.

التفا�صيل �ص »9«

»الجبل الوسطاني«.. بؤرة صراع جديدة مع المستوطنين بطولكرم

الخارجية: لم ندخر جهدًا في تأمين 
عودة المواطنين 

مزرعة في الشونة الجنوبية تنتج 
أكثر من 100 طن سمك سنويًا

 تأمين عودة 35308 حتى اآلن

الجغبير: سحاب الصناعية 
ملتزمة بتطبيق إجراءات السالمة 

والصحة العامة

 منتدى االستراتيجيات يدعو لدراسة أسباب االزدياد بمعدالت الثانوية

8 االف من طلبة »العلمي« و2244 من »األدبي« حصلوا على %95 

أيلة تجدد اتفاقية التعاون 
مع مرصد طيور العقبة 

 المستقلة لالنتخاب: 440 ألف 
ناخب ضمن القيود الراكدة

االنباط-عمان

 ب��ل��غ ع���دد �مل��و�ط��ن��ني �ل��ذي��ن ج���رى ت��اأم��ني 

 35308 �مل��م��ل��ك��ة  �إىل  وع��ائ���ت��ه��م  ع��ودت��ه��م 

و�لرية  �جلوية  �ملنافذ  خ�ل  من  مو�طنني، 

�لر�ضمي  �لناطق  بح�ضب  �لآن،  حتى  و�لبحرية 

�مل��غ��رب��ني،  و����ض���وؤون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ب��ا���ض��م 

�لفايز. �هلل  �ضيف  �ل�ضفر 

 HLS �ضحفي،  ت�ضريح  يف  �لفايز،  وق��ال 

157 رحلة �إخ�ء جوية نفذت من  �لأحد، �إن 

6 دول  من  برية  �إخ�ء  رحلة  و34  دولة   34
�إخ�ء بحرية و�حدة من م�ضر. ورحلة 

جهد  ه��و  �ملو�طنني  ع��ودة  ت�ضهيل  �أن  و�أك��د 

خلية  مع  �لوز�رة  فيه  تت�ضارك  بامتياز،  وطني 

�مل��ع��ي��ار  ك���اف���ة، و�إن  �مل��ع��ن��ي��ة  �لأزم�����ة و�جل���ه���ات 

�ل��وح��ي��د ه���و �ل��ط��اق��ة �ل���ض��ت��ي��ع��اب��ي��ة لأم���اك���ن 

وخ�ضو�ضاً  �ل��ف��ن��ي��ة،  �ل��ط��و�ق��م  وق���درة  �حل��ج��ر 

ه��ذه  ظ��ل  يف  �لأع����د�د  م��ع  بالتعامل  �ل�ضحية 

�ل�ضتثنائية. �لظروف 

�مل��رح��ل��ة �خل��ام�����ض��ة  �ل���رح����ت يف  �أن  وب���ني 

رح�ت  وهناك  م�ضتمرة،  ز�ل��ت  ما  )�حلالية( 

�إخ������ء ل��ك��ل م���ن ج���دة و�ل���ري���ا����س و�ل��ق��اه��رة 

لأبوظبي  رح�ت  وث�ث  لرنكا  �إىل  ورحلتني 

�ضخ�س.  1200 نحو  لنقل 

جهد�ً  تدخر  مل  �ل��وز�رة  �أن  �لفايز  و�أو�ضح 

يف ت��اأم��ني ع����ودة �مل��و�ط��ن��ني ح��ت��ى يف �حل���الت 

�ملفرج  �لأردن��ي��ون  �ضمنهم  وم��ن  �ل�ضتثنائية، 

يف  �ل�ضبل  بهم  تقطعت  وم��ن  �خل��ارج  يف  عنهم 

نائية. �أماكن 

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- مثقال العدوان 

ت�����ض��ك��ل م�����ز�رع �لأ����ض���م���اك يف �مل��م��ل��ك��ة �أح���د 

من  متعددة  ل�ضر�ئح  �لقت�ضادية  �لأذرع  �أه��م 

نظر�ً  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  و�ملتخ�ض�ضني  �مل��ز�رع��ني 

�لغنية  �ل�����ض��م��ك   م���ادة  ع��ل��ى  �مل��ت��ز�ي��د  ل��ل��ط��ل��ب 

و�ل�ضحية  �لغذ�ئية  باملكونات 

 وقال  �ضاحب مزرعة فرح  ل�أ�ضماك  زياد 

طناً   ١٢٠ �ضنوياً  تنتج  مزرعته  �أن  مو�ضى  �ب��و 

�ضنوياً �لبولطي   �أ�ضماك   من 

�ل��ف��رح  �أن  م���زرع���ة  �أب�����و م��و���ض��ى  و�أ�����ض����اف 

ل���أ���ض��م��اك خم��ت�����ض��ة ف��ق��ط يف ت��رب��ي��ه �أ���ض��م��اك 

�مل�ضط )�لبولطي( حيث نقوم بربية �لأ�ضماك 

�أحدث   ��ضتخد�م  �إىل   �إ�ضافة   حديثة..  بطرق 

لربية  �مل�ضتخدمة  للمياه   �لوقائيه  �لطرق 

�أن �لوقاية خر من �لع�ج  �لأ�ضماك  م�ضر�ً  

بد�خلها  �لتي  �ملياه  باحلفاظ على  نقوم  حيث  

طريق  عن  م�ضاكل  �أية  حتدث  ل  كي  �لأ�ضماك 

�ملياه  تبديل حركة  �إىل   �إ�ضافة  �ملياه  م�ضخات 

م�ضتمر. ب�ضكل  �مل�ضتخدمة  

�لأ�ضماك   كانت  �إن  معرفة  كيفية  وح��ول   -

�أب����و م��و���ض��ى �ن��ن��ا   ط���ازج���ة  �أم م����ردة �أو����ض���ح 

ن�����ض��ت��ط��ي��ع مت��ي��ي��ز �ل�����ض��م��ك �ل���ط���ازج ع��ن �مل��رد 

) �مل��ج��م��د (   ع��ن ط��ري��ق ل��ون �ل��ع��ني ف��ان ك��ان 

�إذ�   �أم��ا  ط��ازج  �ضمك   فهو  ب��ر�ق��اً   للعني  �للون 

وق��دمي��ة  لفتاً  م��ردة  فهي  �ل��ل��ون معتم  ك��ان 

�إىل وج����ود ط��ري��ق��ة �أخ����رى وه����ي  ع���ن ط��ري��ق 

�لأ����ض���م���اك  �أن�������و�ع  �أن  م�����ض��ت��درك��اً  �خل��ي��ا���ض��ي��م 

قيام  �إىل   �إ���ض��اف��ة  �خليا�ضيم  ل��ون  يف  تختلف 

ف��اإذ�  �ل�ضمكه  ظ��ه��ر  ع��ل��ى  بال�ضغط  �ل��ب��ع�����س   

ق��م��ت ب��ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى ظ��ه��ر �ل�����ض��م��ك��ة وم���ن ثم 

�لظهر. �ضكل  عاد 
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االنباط-عمان

�أك����������د ت�����ق�����ري�����ر ��������ض�������ادر ع�������ن م���ن���ت���دى 

در����ض��ة  ���ض��رورة  �لأردين  �ل���ض��ر�ت��ي��ج��ي��ات 

�لثانوية  معدلت  يف  �لزدياد  ور�ء  �لأ�ضباب 

�ل���ع���ام���ة، وخ���ا����ض���ة �ل���ف���رع �ل��ع��ل��م��ي م��ن��ه��ا، 

مل  �لطلبة  م��ع��دلت  يف  �لرت��ف��اع  �أن  �ضيما 

�أو  �ل��رب��وي��ة  �لعملية  يف  ب��ت��ط��ور�ت  يرتبط 

�ل��زي��اد�ت  ه��ذه  تف�ضر  �ضاأنها  م��ن  ت��ط��ور�ت 

�لتغير يف طبيعة  با�ضتثناء  �لفروع  يف كافة 

�لت�ضحيح. و�آليات  �لمتحانات 

و�أ������ض�����ار �ل���ت���ق���ري���ر، �ل������ذي ج�����اء ���ض��م��ن 

»نتائج  بعنو�ن:  قوة  �ملعرفة  تقارير  �ضل�ضلة 

 :2020 –  2019 لعام  �لعامة  �لثانوية 

�ل��ت��ح�����ض��ي��ل دون  ق��ف��زة ك��ب��رة يف م���ع���دلت 

م�����رر�ت«، وت�����ض��م��ن ����ض��ت��ع��ر����ض��اً وحت��ل��ي��ً� 

�ل���ف���رع���ني  �ل���ع���ام���ة يف  �ل���ث���ان���وي���ة  ل���ن���ت���ائ���ج 

�أن ه��ذه  �إىل  �ل��ع��ام،  ل��ه��ذ�  �لأدب���ي و�ل��ع��ل��م��ي 

توجهات  م��ع  تتعار�س  �مل��ع��دلت  يف  �ل��زي��ادة 

دعت  �لتي  �لب�ضرية  �لتنمية  ��ضر�تيجية 

�لتقنية  �لتخ�ض�ضات  يف  �لطلبة  زي��ادة  �إىل 

�ضوق  و�ح��ت��ي��اج��ات  ين�ضجم  ذل��ك  لأن  ن��ظ��ر� 

�مل�ضتحدثة. �لعمل  وفر�س  �لعمل 

�لعلمي  �ل��ف��رع  طلبة  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  وب��ني 

 95 �حل��ا���ض��ل��ني ع��ل��ى م���ع���دلت �أع���ل���ى م���ن 

8 �آلف  �أع���د�ده���م ق��ر�ب��ة  ب��امل��ئ��ة ق��د ب��ل��غ��ت 

م��ن  2244 ط��ال��ب��ا  ف��ي��م��ا ح�����ض��ل  ط���ال���ب، 

 95 �ل��ف��رع �لأدب��ي على م��ع��دلت �أع��ل��ى م��ن 

بالرتفاع  �أخ��ذت  �مل��ع��دلت  �أن  مبيناً  باملئة، 

2018- �لدر��ضي  �لعام  منذ  جلي  ب�ضكل 

.2019
�لذين يح�ضلون  �أعد�د  �أن  �لتقرير  وبني 

ب�ضكل  بالزيادة  بد�أت  مرتفعة  معدلت  على 

2018- �لأك����ادمي����ي  �ل���ع���ام  م��ن��ذ  و�����ض���ح 

�لطلبة  �أع����د�د  ت�ضاعفت  ح��ي��ث  2019؛ 
95 ف��م��ا ف��وق  �ل��ذي��ن ح�����ض��ل��و� ع��ل��ى م��ع��دل 

ب�ضكل لفت مل يرتبط بتطور�ت يف �لعملية 

تف�ضر  ���ض��اأن��ه��ا  م��ن  ت��ط��ور�ت  �أو  �ل��رب��وي��ة 

�رتفعت  �إذ  �ل��ف��روع،  كافة  �ل��زي��اد�ت يف  ه��ذه 

�أع��������د�د �ل���ط���ل���ب���ة �ل���ن���ظ���ام���ي���ني �مل��ت��ق��دم��ني 

بن�ضبة  �لعلمي  �ل��ع��ام��ة  �لثانوية  لم��ت��ح��ان 

�لعام �حلايل. يف  باملئة  4ر18 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ج�������ددت ����ض���رك���ة و�ح�������ة �أي����ل����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 

موؤخر�ً،  �لطبيعة  حلماية  �مللكية  و�جلمعية 

�ت��ف��اق��ي��ة �ل��ت��ع��اون و�ل�����ض��ر�ك��ة �مل�����ض��ت��م��رة منذ 

�إىل  و�ل���ه���ادف���ة  �جل���ان���ب���ني،  ب���ني  ���ض��ن��و�ت   6
در�����ض���ة �أث����ر �مل�����ض��ط��ح��ات �مل��ائ��ي��ة و�مل�����ض��اح��ات 

�لطيور  ��ضتقطاب  على  �أيلة  د�خل  �خل�ضر�ء 

�ملحلية  �ل��ط��ي��ور  ��ضتد�مة  وت��ع��زي��ز  �مل��ه��اج��رة 

�ل�ضت�ضار�ت  وتقدمي  د�ئ��م  ب�ضكل  �ملقيمة  �أو 

للممار�ضات  وفقاً  بزيادتها  �خلا�ضة  �لفنية 

�ل��ب��ي��ئ��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة. وت��ع��ّد �أي��ل��ة ن��ق��ط��ة ج��ذب 

يف  �ملقيمة  و�لطيور  �ملهاجرة  للطيور  هامة 

�ملنطقة.
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االنباط-عمان

 ق����ال �ل��ن��اط��ق �لإع�����م����ي ب��ا���ض��م �ل��ه��ي��ئ��ة 

�لعدد  �إن  �ملومني،  جهاد  ل�نتخاب،  �مل�ضتقلة 

�لقيود  �ضمن  �ملدرجني  للناخبني  �لإجمايل 

�ألف ناخب وناخبة.  440 بلغ نحو  �لر�كدة 

�لر�كدة  �لقيود  �أن  �م�س  �ملومني،  و�أ�ضاف 

�أ�ضمائهم  ن�ضر  مت  �لأول  جز�أين؛  �إىل  تنق�ضم 

من  �أو�ضاعهم،  ت�ضويب  على  حثهم  لغايات 

�ملئة  فوق  �أعمارهم  �أ�ضخا�س   2705 بينهم 

�لتبليغ  يتم  �حلياة، ومل  فارق  وبع�ضهم  عام، 

�أل��ف  ع��ن وف��ات��ه��م م��ن ق��ب��ل ذوي���ه���م، و158 

�ضخ�ضية،  ب��ط��اق��ات  م�����ض��دري��ن  غ��ر  �ضخ�س 

�ضخ�س  �أل��ف   54 �أ�ضماء  �إدر�ج  يتم  مل  فيما 

. م�ضجلني

التفا�صيل �ص »3«

على مكتب وزير التربية والتعليم..

مدارس خاصة تشترط دفع القسط 
كامال قبل الكتب والزي

االنباط-عمان

يف ����ض��ل��وب ج��دي��د لج���ب���ار �ول���ي���اء �م���ور 

�ل��ط��ل��ب��ة ل���دف���ع �ل��ق�����ض��ط �مل���در����ض���ي ك��ام���، 

»حيلة«  �ىل  �خل��ا���ض��ة  �مل��د�ر���س  بع�س  جل��اأت 

حبث  �لطلبة،  �ه��ايل  على  لل�ضغط  ج��دي��دة 

����ض��رط��ت ه���ذه �مل���د�ر����س ت�����ض��دي��د �ل��ر���ض��وم 

�مل��ال��ي��ة �مل��در���ض��ي��ة ق��ب��ل ب��ي��ع �ول���ي���اء �لم���ور 

ذلك  جاء  �لر�ضمي،  و�ل��زي  �ملدر�ضية  �لكتب 

�ىل  �مل��د�ر���س  ه��ذه  �د�ر�ت  بعثتها  ر���ض��ائ��ل  يف 

�ب«. »�لو�ت�س  �لطلبة عر  �هايل 

ي��اأت��ي ذل���ك يف �ل��وق��ت �ل���ذي �ع��ل��ن��ت فيه 

م���د�ر����س خ��ا���ض��ة �خ����رى ع���ن خ�����ض��م ن�����ض��ب��ة 

ك��ب��رة م���ن �ل��ق�����ض��ط �ل�����ض��ن��وي يف ح���ال ك��ان 

�لتعليم عن بعد كما حدث يف �ل�ضابيع  فيها 

�ل��ث��اين من  �ل��در����ض��ي  �لف�ضل  م��ن  �لخ���رة 

�خل�ضم  وو���ض��ل  �مل��ا���ض��ي��ة،  �ل��در����ض��ي��ة  �ل�ضنة 

من  �ملد�ر�س  لهذه  �ع�نات  بح�ضب  »�لوعد« 

٢٠% �ىل %5٠.

وك�����ان ن��ق��ي��ب �مل����د�ر�����س �خل���ا����ض���ة م��ن��ذر 

ن�����ض��ب��ة  �إن  �خ�������ر�،  ����ض���رح  ق����د  �ل���������ض����ور�ين 

�ل��ت�����ض��ج��ي��ل يف �مل���د�ر����س �خل��ا���ض��ة ت��ر�ج��ع��ت 

هناك  �أن  و�أ���ض��اف   .%5٠ �ل���  ت��ت��ج��اوز  بن�ضبة 

�����ض����غ����وط����ات ك����ب����رة ج������د� ع����ل����ى �مل�����د�ر������س 

�لأخرى.  �لقطاعات  على  كما هو  �خلا�ضة، 

التفا�صيل �ص »2«

6

عزل 11 بناية بالعاصمة 

29 إصابة محلية بـ »كورونا«
االنباط-عمان

�ضعد  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��ا���ض��م��ة  ق���ال حم��اف��ظ 

�ل�����ض��ه��اب، �إن���ه ج��رى �م�����س �لأح����د، ع��زل ١١ 

فيها. كورونا  �إ�ضابات  �كت�ضاف  بعد  بناية 

وقال �ل�ضهاب يف ت�ضريحات ، �إن �لبنايات 

ع��ب��دون  وو�دي  �ل��ب��ن��ي��ات  م��ن��اط��ق؛  يف  ت��ق��ع 

�ملهند�ضني  �إ�ضكان  �ل�ضباق/  ونادي  و�ضويلح 

و�ضحاب  �لربوة  /حي  و�ملرقب  �لن�ضر  وجبل 

و�لأ�ضرفية و�جلبيهة/  و�ملوقر/ مغاير مهنا 

ماركت  �ضوير  �إغ�ق  �إىل  �إ�ضافة  زويتينة  �م 

48 ���ض��اع��ة ل��غ��اي��ات  يف م��ارك��ا �ل�����ض��م��ال��ي��ة مل���دة 

لتعقيم. �

�أن������ه مت �ل���ت���ع���ام���ل م��ع  و�أك��������د �ل�������ض���ه���اب 

�ل��ب��ن��اي��ات وت��ع��ق��ي��م��ه��ا مل��ن��ع �ن��ت�����ض��ار �ل��ع��دوى 

�ملعتمدة. �ل�ضحية  �لإجر�ء�ت  بح�ضب 

وب��ني �ل�����ض��ه��اب �أن���ه مت �ت��خ��اذ �لإج����ر�ء�ت 

�ضرطة  دوري��ة  وتاأمني  �ل�زمة  �لح��ر�زي��ة 

ل�ضمان عدم دخول �أو خروج �أي �ضخ�س من 

�لوبائي  �لتق�ضي  فرق  تتمكن  حتى  �لبنايات 

�ل��ب��ن��اي��ات  �أن  �إىل  �ل��ع��ي��ن��ات، لف��ت��اً  �أخ���ذ  م��ن 

���ض��ت��ب��ق��ى حت���ت �حل���ج���ر ح��ت��ى ظ���ه���ور ن��ت��ائ��ج 

�لعينات. فح�س 

ت�ضجيل  �ل�ضحة  وز�رة  �أعلنت  جهتها  من 

33 �إ����ض���اب���ة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا �مل�����ض��ت��ج��ّد يف 

٢9 منها حملية لرتفع  �ململكة �م�س �لأحد، 

.١6٠9 �إىل  �لعدد �لإجمايل ل�إ�ضابات 

وت����وزع����ت �لإ�����ض����اب����ات �جل����دي����دة ح�����ض��ب 

�ملوجز �لإع�مي �ل�ضادر عن رئا�ضة �لوزر�ء 

حالة   ٢9 �لآتي:  �لنحو  على  �ل�ضحة  ووز�رة 

. حملّية

التفا�صيل �ص »3«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني  24 / 8 / 2020 

 منتدى االستراتيجيات يدعو لدراسة أسباب االزدياد بمعدالت الثانوية

8 االف من طلبة »العلمي« و2244 من »األدبي« حصلوا على %95 

دعوة المواطنين للحصول على الخدمات الضريبية إلكترونيا

العواملة: دفع رسوم العمل االستشاري تزيد تكاليف الشقق السكنية

على مكتب وزير التربية والتعليم..

مدارس خاصة تشترط دفع القسط كامال قبل الكتب والزي

المستشفى األردني ببيروت 
تعامل مع 1200 حالة

الثقافة العسكرية تستعد 
الستقبال العام الدراسي

إربد: مخالفة شخصين لعدم 
التزامهم بأمر الدفاع

االنباط - عمان 

اأك���������د ت����ق����ري����ر �������س������ادر ع������ن م���ن���ت���دى 

درا�سة  ���س��رورة  االأردين  اال�سرتاتيجيات 

االأ�سباب وراء االزدياد يف معدالت الثانوية 

ال��ع��ام��ة، وخ��ا���س��ة ال���ف���رع ال��ع��ل��م��ي م��ن��ه��ا، 

مل  الطلبة  معدالت  يف  االرت��ف��اع  اأن  �سيما 

اأو  الرتبوية  العملية  يف  بتطورات  يرتبط 

الزيادات  هذه  تف�سري  �ساأنها  من  تطورات 

يف ك���اف���ة ال���ف���روع ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ال��ت��غ��ي��ري يف 

الت�سحيح. واآليات  طبيعة االمتحانات 

واأ�سار التقرير، الذي جاء �سمن �سل�سلة 

“نتائج  ب���ع���ن���وان:  ق����وة  امل���ع���رف���ة  ت���ق���اري���ر 

 :2020 –  2019 ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 

دون  التح�سيل  م��ع��دالت  يف  ك��ب��رية  ق��ف��زة 

وحتلياًل  ا�ستعرا�ساً  وت�سمن  مربرات”، 

ل��ن��ت��ائ��ج ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة يف ال��ف��رع��ن 

هذه  اأن  اإىل  ال��ع��ام،  لهذا  والعلمي  االأدب��ي 

توجهات  تتعار�ض مع  املعدالت  الزيادة يف 

دعت  التي  الب�سرية  التنمية  ا�سرتاتيجية 

التقنية  التخ�س�سات  الطلبة يف  زيادة  اإىل 

�سوق  واحتياجات  ين�سجم  ذلك  الأن  نظرا 

امل�ستحدثة. العمل  العمل وفر�ض 

العلمي  الفرع  طلبة  اأن  التقرير  وب��ن 

احل��ا���س��ل��ن ع��ل��ى م���ع���دالت اأع���ل���ى م���ن 95 

اآالف   8 ق��راب��ة  اأع���داده���م  بلغت  ق��د  ب��امل��ئ��ة 

طالب، فيما ح�سل 2244 طالبا من الفرع 

باملئة،   95 من  اأعلى  معدالت  على  االأدب��ي 

ب�سكل  باالرتفاع  اأخذت  املعدالت  اأن  مبيناً 

جلي منذ العام الدرا�سي 2019-2018.

وبن التقرير اأن اأعداد الذين يح�سلون 

ع��ل��ى م���ع���دالت م��رت��ف��ع��ة ب�����داأت ب��ال��زي��ادة 

-2018 العام االأكادميي  ب�سكل وا�سح منذ 

ال��ط��ل��ب��ة  اأع������داد  ت�����س��اع��ف��ت  ح��ي��ث  2019؛ 

فوق  فما   95 م��ع��دل  على  ح�سلوا  ال��ذي��ن 

ب�����س��ك��ل الف�����ت مل ي���رت���ب���ط ب���ت���ط���ورات يف 

�ساأنها  من  تطورات  اأو  الرتبوية  العملية 

ال��ف��روع،  ك��اف��ة  ال���زي���ادات يف  ه���ذه  تف�سري 

ال��ن��ظ��ام��ي��ن  ال��ط��ل��ب��ة  اأع������داد  ارت��ف��ع��ت  اإذ 

امل��ت��ق��دم��ن الم���ت���ح���ان ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة 

العلمي بن�سبة 4ر18 باملئة يف العام احلايل 

باملئة  7ر17  وبن�سبة   ،2019 بالعام  مقارنة 

لطلبة الفرع االأدبي.

الطلبة  ع��دد  يف  ال��زي��ادة  اإىل  وبالن�سبة 

احلا�سلن على معدالت مرتفعة يف الفرع 

ح�سل  م��ن  فئة  اأن  التقرير  ب��ن  العلمي، 

ازدادت  باملئة   98-  95 بن  ما  معدل  على 

بن�سبة كبرية وم�سطردة، يف حن ارتفعت 

معدل  على  ح�سلوا  الذين  الطلبة  ن�سبة 

1 ب��امل��ئ��ة م���ن جم��م��وع  99 ف��م��ا ف����وق م���ن 

الطلبة املتقدمن للح�سول على الثانوية 

العامة يف عام 2019 اإىل 4ر1 باملئة يف العام 

احلايل، اأي بن�سبة 40 باملئة.

االمتحانات  طبيعة  اأن  التقرير  وب��ن 

املبا�سرة  االأ�سئلة  �سياغة  على  والرتكيز 

وم���ت���ع���ددة اخل����ي����ارات و���س��ه��ول��ة ال��ت��وق��ع 

وال��ت��ح�����س��ري ل��ه��ا ب�����س��ب��ب ال���ظ���روف ال��ت��ي 

راف����ق����ت ج���ائ���ح���ة ك�����ورون�����ا خ�����الل ال���ع���ام 

الدرا�سي املا�سي اأدت اإىل ما ميكن و�سفه 

“الت�سخم” يف م�ستويات التح�سيل. ب� 

ب��دوره على  �سيوؤثر  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

تكن  مل  اآفاقا  لهم  ويفتح  الطلبة  خيارات 

متاحة يف ظل الظروف الطبيعية، كما اأن 

تربير  دون  واملح�سلة  املرتفعة  العالمات 

���س��ت��وؤث��ر ع��ل��ى م�����س��داق��ي��ة امتحان  وا���س��ح 

ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة وال����ذي ي�����س��ك��ل ع��الم��ة 

فارقة يف حياة الطلبة يف االأردن.

للنظر  املا�سة  احل��اج��ة  التقرير،  واأك���د 

العامة  الثانوية  برنامج  تطوير  �سبل  يف 

لت�سبح  امل��در���س��ي  التعليم  ب��رام��ج  وك��اف��ة 

م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ق��ي��ا���ض امل���ه���ارات ال��ت��ي يجب 

اأن ي��ك��ت�����س��ب��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة ق��ب��ل ال���دخ���ول يف 

يف  درا���س��ت��ه��ا  ي��رغ��ب��ون  ال��ت��ي  التخ�س�سات 

على  مبنية  تكون  اأن  من  ب��داًل  اجلامعات 

التلقيني. والتعليم  املعلومات  ا�ستذكار 

وط����ال����ب ال���ت���ق���ري���ر ب���ال���ت���دخ���ل امل��ب��ك��ر 

يختاروا  اأن  ميكن  ال��ذي��ن  ال��ط��الب  لفرز 

مرحلة  الو�سول  قبل  مهنية  تخ�س�سات 

الثانوية العامة، م�سرياً اإىل املفارقة يف اأن 

ن�سبة  رافقه  املرتفعة  العالمات  حت�سيل 

ح����وايل5ر43  بلغت  ن�سبيا  ع��ال��ي��ة  ر���س��وب 

االختيارات  �سوء  على  دليل  وه��ذا  باملئة، 

وتاأخري اتخاذ قرارات يف االأوقات املنا�سبة 

الفروع؛  كافة  الطلبة يف  وق��درات  تتالءم 

ت��ك��ون  اأن  ال��ت��ق��ري��ر �����س����رورة  اأك�����د  ح��ي��ث 

االخ���ت���ب���ارات يف م���راح���ل م��ع��ي��ن��ة ���س��ارم��ة 

وقادرة على قيا�ض القدرات.

تطوير  على  بالعمل  التقرير  واأو���س��ى 

برنامج الثانوية العامة بناًء على درا�سات 

م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ب���ي���ان���ات ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة مل��ع��رف��ة 

االجتماعية  وظروفهم  الطلبة  خ�سائ�ض 

واالق���ت�������س���ادي���ة ل��ت��ف�����س��ري ارت����ب����اط ه���ذه 

ال���ع���وام���ل ب������اأداء ال��ط��ل��ب��ة يف االم��ت��ح��ان، 

تنظيم  يف  ب��ال��ب��دء  بالتفكري  اأو���س��ى  ك��م��ا 

ال��ق��ب��ول يف اجل���ام���ع���ات على  ام��ت��ح��ان��ات 

على  ت�سرتط  التي  املتقدمة  الدول  غرار 

التي  ال��ك��ل��ي��ات  اخ��ت��ب��ارات  جت���اوز  الطلبة 

اإل��ي��ه��ا يف اجلامعات  االن�����س��م��ام  ي��رغ��ب��ون 

وال�����ذي  ال���ع���ام���ة  ال���ث���ان���وي���ة  ج���ان���ب  اإىل 

عمليات  تنظيم  يف  امل�����س��اه��م��ة  ���س��اأن��ه  م��ن 

االل��ت��ح��اق ب��اجل��ام��ع��ات وحت�����س��ن اجل��ودة 

والكفاءة.

االنباط - عمان 

ح���ث���ت دائ������رة ���س��ري��ب��ة ال����دخ����ل وامل���ب���ي���ع���ات، 

امل����واط����ن����ن ع���ل���ى احل���������س����ول ع���ل���ى اخل����دم����ات 

الدفاع  اأمر  مع  ان�سجاما  اإلكرتونيا؛  ال�سريبية 

اإجراءات ال�سالمة العامة  11، والتزاما بتطبيق 

للحفاظ على �سالمة املوظفن واملراجعن.

وقالت الدائرة يف بيان �سحفي ام�ض االأحد: 

اإلكرتونيا،  املقدمة  اخلدمات  جميع  وفرت  اإنها 

وك���ذل���ك ق���اع���ات وغ���رف���ا خ��ا���س��ة ع��ل��ى م��داخ��ل 

الدائرة دون احلاجة اإىل قيام املراجعن بدخول 

مكاتبها.

ال��دائ��رة وف���رت خدمات  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ���س��اف 

امل��ب��ن��ىى،  م��دخ��ل  ع��ن��د  ال��ع��ام��ة  االإدارة  دي�����وان 

وهيئات  للمدققن  اجتماعات  وغ��رف  وق��اع��ات 

االع����رتا�����ض م���ع امل���ن���اب وامل���ف���و����ض ال�����س��ري��ب��ي 

ال�ستقبال  �سالة  وتوفري  ال�سركات،  من  واملعني 

امل���راج���ع���ن ع��ل��ى اخ���ت���الف اأن���واع���ه���م ل��ت��ق��دمي 

اخلدمات لهم دون احلاجة اإىل مراجعة مكاتب 

الدائرة والتجول فيها.

ي�سرف  مكتبا  ال��ب��ي��ان،  بح�سب  وف����رت،  ك��م��ا 

عليه جمموعة من املوظفن للتاأكد من �سالمة 

جميع االأ�سخا�ض الذين يدخلون للدائرة �سواء 

قيا�ض  خالل  من  مراجعن  اأو  موظفن  اأكانوا 

وتنزيلهم  الكمامة  لب�ض  من  والتاأكد  حرارتهم، 

وت��اأم��ن  النقالة  هواتفهم  على  اأم���ان  لتطبيق 

املوظفن باأقنعة الوجه واملعقمات والكمامات.

تقدمي  وف��رت خدمات  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  ي�سار 

االإق��������رارات ال�����س��ري��ب��ي��ة وال���دف���ع االإل���ك���رتوين 

وتعديل  منها  والتحقق  ال��ذم��ة  ب���راءة  واإ���س��دار 

ق�سائم  وت��ق��دمي  وامل��ال��ي��ة  ال�سخ�سية  ال��ب��ي��ان��ات 

امل���ع���ل���وم���ات وت����ق����دمي اق���ت���ط���اع���ات امل���وظ���ف���ن 

االأخ���رى،  االق��ت��ط��اع��ات  وت��ق��دمي  وامل�ستخدمن 

ومبيعات  دخل  ال�سرائب  بيان  عن  واال�ستعالم 

وال��ت�����س��ج��ي��ل االإل�����ك�����رتوين ل���غ���اي���ات احل�����س��ول 

ع��ل��ى رق��م �سريبي واحل�����س��ول ع��ل��ى االإق����رارات 

قانون  بحث  حمرك  اإىل  باالإ�سافة  ال�سريبية، 

�سريبة  ق��ان��ون  بحث  وحم��رك  ال��دخ��ل  �سريبة 

وامل�ساحلات،  للت�سويات  طلب  وتقدمي  املبيعات، 

وت���ق���دمي ط��ل��ب ل��الن�����س��م��ام ل��ل��ق��ائ��م��ة ال��ذه��ب��ي��ة 

وت����ق����دمي ط���ل���ب ل���الع���رتا����ض دخ����ل وم��ب��ي��ع��ات 

وتقدمي اخلدمات واملرا�سالت مع كبار املكلفن.

االنباط - برتا

اأك����د رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ق��ط��اع 

االإ�سكان كمال العواملة، اأن التعليمات اجلديدة 

ل��دف��ع ر���س��وم ال��ع��م��ل اال���س��ت�����س��اري ال��ت��ي اأق��رت��ه��ا 

تكاليف  زي����ادة  ع��ل��ى  �ستعمل  امل��ه��ن��د���س��ن  ن��ق��اب��ة 

ال�سكنية. ال�سقق 

�ساأنها  من  اجل��دي��دة  التعليمات  اأن  واأو���س��ح، 

رفع الكلف التي يدفعها املواطن للح�سول على 

ال��دخ��ل  ت��راج��ع م��ع��دل  م��ن��ا���س��ب يف ظ��ل  م�سكن 

ال�سنوي، وتراجع اال�ستثمار حملياً وعاملياً.

وطرحت نقابة املهند�سن اآلية جديدة لدفع 

ر�سوم العمل اال�ست�ساري، وبداأت العمل بها منذ 

ب��داي��ة ���س��ه��ر مت���وز امل��ا���س��ي ت��رك��ز ع��ل��ى اجل��ان��ب 

امل����ادي وت��ف��ت��ق��ر ل��ل��ج��ان��ب ال��ف��ن��ي يف ظ��ل ت��راج��ع 

تكاليف  من  يزيد  مما  وعامليا  حمليا  اال�ستثمار 

ال�����س��ق��ق ال�����س��ك��ن��ي��ة وي��ن��ع��ك�����ض م��ب��ا���س��رة ع��ل��ى ما 

يدفعه املواطن يف ظل تراجع الدخل ال�سنوي.

م��ع  ت��ت��ف��ق  “اجلمعية  اأن  ال���ع���وام���ل���ة  وب����ن 

ومنه  الهند�سي  للمنتج  الفني  امل�ستوى  تطوير 

خطط  ب��و���س��ع  لي�ض  ول��ك��ن  ال�سكنية،  امل�����س��اري��ع 

ور���س��م ���س��ي��ا���س��ات ع��ل��ى ال����ورق ال ي��ق��اب��ل��ه��ا عمل 

على  ال��رتك��ي��ز  اإىل  داع��ي��ا  العملي،  ال��واق��ع  على 

ح�سب  ب��رات��ب  ب��امل�����س��روع  املقيم  املهند�ض  وج���ود 

احلقوق  بكافة  ومتتعه  الهند�سية  الرواتب  �سلم 

م���ن ���س��م��ان اج��ت��م��اع��ي وت����اأم����ن ���س��ح��ي، مم��ا 

ال�سكنية  ال�سقق  �سي�ساهم يف رفع م�ستوى جودة 

باملكتب  وث��ق  ال���ذي  امل��واط��ن  ي��دف��ع ثمنها  ال��ت��ي 

االأعمال  على  لالإ�سراف  الهند�سي كجهة ممثلة 

وزارة  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال��ك��ودات  متطلبات  ح�سب 

االأ�سغال العامة واالإ�سكان.

ال  الهند�سية  امل��ك��ات��ب  م��ن  ال��ع��دي��د  ان  وق���ال 

املهند�ض  بتعين  منها  امل��ط��ل��وب  ب��ال��دور  ت��ق��وم 

املقيم واال�سراف الفعلي على االأعمال االن�سائية 

بامل�سوؤولية  امل��ق��اول  مع  امل�سرف  يت�سامن  التي 

الع�سرية ل�سالمة املن�ساأة وفق القانون املدين.

امل��ك��ت��ب  ي���ل���زم  اأن ع��ق��د االإ������س�����راف  واأو�����س����ح 

له  ال��داع��م��ة  اأو  امل��ت��ع��اق��دة  اجل��ه��ة  اأو  الهند�سي 

بتقدمي خدمة االإ�سراف الهند�سي ح�سب العقد 

ال���ذي ي��وق��ع ب��ن امل��ك��ت��ب وامل���ال���ك، م�����س��ددا على 

�سحيح  ب�سكل  املطابقة  �سهادة  تفعيل  ���س��رورة 

وب���ال���ت���ع���اون م���ع اجل���ه���ات ال��ر���س��م��ي��ة وامل��ان��ح��ة 

ت��اأم��ي��ن��ات  اأو  ر����س���وم  ف���ر����ض  دون  ل��ل��رتاخ��ي�����ض 

اإ�سافية تعيق عجلة اال�ستثمار.

���س��ي��وؤدي  ال���ن���ظ���ام  اأن ه����ذا  ال���ع���وام���ل���ة  وب����ن 

امل�ساريع  اأ�سحاب  على  امل��ايل  ال��ع��بء  زي���ادة  اإىل 

اخل���ا����س���ة وامل�������س���ت���ث���م���ري���ن، مم����ا ����س���ي���وؤدي اإىل 

واال�ستثمار يف قطاع  االأموال  �سخ  عزوفهم عن 

قطاع  عمل  على  �سلبا  �سيوؤثر  مم��ا  االإن�����س��اءات 

املنتج  وان��ح�����س��ار  الهند�سية  وامل��ك��ات��ب  امل��ق��اوالت 

االقت�ساد  عجلة  وع��ل��ى  خ��ا���ض  ب�سكل  ال�سكني 

االأردين ب�سكل عام.

االنباط - عمان

امور  اولياء  الجبار  جديد  ا�سلوب  يف 

كامال،  امل��در���س��ي  الق�سط  ل��دف��ع  الطلبة 

جل������اأت ب��ع�����ض امل�����دار������ض اخل���ا����س���ة اىل 

اه��ايل  على  لل�سغط  ج��دي��دة  “حيلة” 
ال��ط��ل��ب��ة، ح��ب��ث ا���س��رتط��ت ه��ذه امل��دار���ض 

ت�سديد الر�سوم املالية املدر�سية قبل بيع 

اول��ي��اء االم����ور ال��ك��ت��ب امل��در���س��ي��ة وال���زي 

بعثتها  ر���س��ائ��ل  ذل���ك يف  ج���اء  ال��ر���س��م��ي، 

الطلبة  اه��ايل  اىل  امل��دار���ض  ه��ذه  ادارات 

عرب “الوات�ض اب”.

اعلنت فيه  الذي  الوقت  ياأتي ذلك يف 

ن�سبة  خ�سم  عن  اخ��رى  خا�سة  م��دار���ض 

ك���ب���رية م���ن ال��ق�����س��ط ال�����س��ن��وي يف ح��ال 

يف  حدث  كما  بعد  عن  التعليم  فيها  كان 

الدرا�سي  الف�سل  من  االخ��رية  اال�سابيع 

ال��ث��اين م��ن ال�����س��ن��ة ال��درا���س��ي��ة امل��ا���س��ي��ة، 

ب��ح�����س��ب  “الوعد”  اخل�������س���م  وو�����س����ل 

20% اىل  امل���دار����ض م���ن  ل��ه��ذه  اع���الن���ات 

.%50

منذر  اخل��ا���س��ة  امل��دار���ض  نقيب  وك���ان 

ن�سبة  اإن  اخ����ريا،  ���س��رح  ق��د  ال�����س��وراين 

تراجعت  اخلا�سة  امل��دار���ض  يف  الت�سجيل 

بن�سبة تتجاوز ال� 50%. واأ�ساف اأن هناك 

���س��غ��وط��ات ك���ب���رية ج����دا ع��ل��ى امل���دار����ض 

اخل����ا�����س����ة، ك���م���ا ه����و ع���ل���ى ال���ق���ط���اع���ات 

االأخ�������رى. وب����ن ان امل����دار�����ض اخل��ا���س��ة 

املعلم  نخ�سر  وبخ�سارتها   ، م�ساريع  هي 

والطالب.

ان  يقولون  االأه���ايل  بع�ض  ان  واردف 

عليها  املدار�ض  لكن   ، مرتفعة  االأق�ساط 

ت�سغيلية كبرية. كلف 

ا���س��ب��ح  اذا  ان����ه  ال�������س���وراين  واع���ت���رب 

ال��ف�����س��ل ال����ق����ادم ب���ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن 

وال��ك��ث��ري من  �سيدمر  ال��ق��ط��اع  ف��ان  ب��ع��د 

امل����دار�����ض ���س��ت��غ��ل��ق، م��ع��ت��ربا ان ال��ق��ط��اع 

ي��ح��ت��اج اىل ان���ق���اذ وامل����دار�����ض اخل��ا���س��ة 

ك��ب��رية  م��ن��ه��ا  واالن�����س��ح��اب��ات  “ف�سيت” 
�سوى  “ال حل  وا���س��اف:  وغ��ري معقولة. 

فنحن  ال�سفوف”  يف  الدرا�سة  تكون  ان 

غ����ري ق�����ادري�����ن ع���ل���ى ت����اأم����ن ال����روات����ب 

للمعلمن الذين جددت عقودهم تلقائيا 

مبوجب اأوامر الدفاع.

م��ن ج��ه��ت��ه، اك��د رئ��ي�����ض ال����وزراء عمر 

الرزاز ام�ض، اأن بدء العام الدرا�سي قائم 

مبوعده يف االول من ايلول، الفتا اىل انه 

يفيِ �سوء تطورات الو�سع الوبائي �سيكون 

ب��دائ��ل ج��اه��زة تعتمد  ه��ن��اك جم��م��وع��ة 

على م�ستوى اخلطورة؛ فبع�ض املدار�ض 

احلكومية واخلا�سة �ستداوم كاملعتاد مع 

وبع�سها  ال�سحية،  باملتطلبات  االل��ت��زام 

التي  االأماكن  يف  واالأقلية  جزئي،  ب�سكل 

عن  فيها  التعلم  �سيكون  عزلها  ي��ج��ري 

بعد”.

م��ا  ال���ت���ي  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة 

ت������زال دائ�������رة ال��ت��ع��ل��ي��م اخل����ا�����ض ف��ي��ه��ا 

املدار�ض  حول  ال�سمت”  “التزام  تف�سل 

امور  اولياء  بحق  متار�سه  وم��ا  اخلا�سة 

ال��ق��ادم  ال��درا���س��ي  ال��ف�����س��ل  ال��ط��ل��ب��ة ازاء 

ب��ات على االب���واب، كما ك��ان االمر  ال��ذي 

عن  “التعليم  اىل  ال���ل���ج���وء  ب��ع��د  ذات�����ه 

الف�سل  من  االخ��رية  اال�سابيع  يف  بعد” 

ال��درا���س��ي ال��ث��اين امل��ا���س��ي وال���ذي طالب 

اولياء االمور يف نهايته املدار�ض اخلا�سة 

ب��خ�����س��م ن�����س��ب��ة م���ن ال��ق�����س��ط امل��در���س��ي 

ا�ستجد من امور خالل فرتة  تنا�سب ما 

التعليم عن بعد.

 واأك����د وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور 

ت��ي�����س��ري ال��ن��ع��ي��م��ي ام�����ض، ان ال��ع��ام ال��درا���س��ي 

قائما يف موعده  زال  ما   2020/2021 اجلديد 

اأي��ل��ول  امل��ع��ت��اد يف االأول م��ن  امل��ح��دد وب�����س��ك��ل��ه 

املقبل.

اإن ال����وزارة م��ا زال���ت ت��در���ض بع�ض  وق���ال، 

االأ�سبوع  نهاية  عنها  �سيعلن  التي  اخل��ي��ارات 

احلايل ب�ساأن �سكل عودة الطلبة للمدار�ض يف 

الوبائية بعد مناق�ستها مع  ظل تطور احلالة 

املخت�سة. اجلهات 

واأو�سح اأن الدوام �سيكون يف �سكله املعتاد يف 

بع�ض املناطق يف ظل ا�ستقرار الو�سع الوبائي 

ال��وب��اء،  م��ن  وخلوها  فيها  العامة  وم��الحم��ه 

واأمن���اط  ت��رت��ي��ب��ات  اىل  ال����وزارة  �ستلجاأ  فيما 

ما  امل��دار���ض يف مناطق  ل��دوام  اأخ��رى  متعددة 

زالت ت�سهد ت�سجيل اإ�سابات بفريو�ض كورونا.

االنباط - عمان 

االأردين  امليداين  امل�ست�سفى  طواقم  تعاملت 

ب���ريوت م��ن��ذ و���س��ول��ه��ا ح��ت��ى االآن م��ع نحو  يف 

جميعها  ترواحت  واإ�سابة  مر�سية  حالة   1200

بن خفيفة ومتو�سطة.

وقال مدير امل�ست�سفى: منذ اللحظة االأوىل 

لو�سول طواقم امل�ست�سفى اإىل بريوت ومبا�سرة 

اأعمالها بتاريخ 6 اآب احلايل، وهي تقدم جميع 

اأنواع اخلدمة العالجية والطبية الالزمة.

ق��دم��ت  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ط����واق����م  اأن  واأ������س�����اف 

من  للتخفيف  ال��الزم��ة  ال��ع��الج��ي��ة  اخل��دم��ات 

م��ع��ان��اة االأ���س��ق��اء ال��ل��ب��ن��ان��ي��ن ج���راء االن��ف��ج��ار 

ال����ذي ���س��رب م���رف���اأ ب����ريوت ق��ب��ل ن��ح��و ث��الث��ة 

اأ�سابيع.

العامل  دول  مقدمة  يف  االأردن  اأن  اإىل  ي�سار 

ال�سقيقة  للدول  ميدانية  م�ست�سفيات  باإر�سال 

اأر���س��ل��ت  امل�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اأن  اإذ  وال�����س��دي��ق��ة، 

خمتلف  يف   30 من  الأكرث  ميدانية  م�ست�سفيات 

الواجبات  م��ن  العديد  ون��ف��ذت  ال��ع��امل،  اأرج���اء 

االإغ��اث��ي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة م��ن م��ن��ط��ل��ق ر���س��ال��ت��ه��ا 

االإن�سانية.

االنباط - عمان 

اأن��ه��ت م��دي��ري��ة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م والثقافة 

الع�سكرية ا�ستعداداتها ال�ستقبال الطلبة اجلدد يف 

العام الدرا�سي مطلع اأيلول املقبل.

وقال مدير املديرية يف ت�سريح �سحفي، ام�ض 

االأحد: اإن املديرية بداأت منذ ثالثة اأ�سهر باأعمال 

مع  مدار�سها  م��راف��ق  جلميع  ال��الزم��ة  ال�سيانة 

مراعاة ما تقت�سيه الظروف ال�سحية الراهنة يف 

ظل انت�سار فريو�ض كورونا من اإج��راءات لتحقيق 

ال�سالمة العامة.

واأ�����س����اف: ب���داأن���ا يف امل���دي���ري���ة ب��ع��ق��د ور���س��ات 

التعامل مع الفريو�ض، واالأ�س�ض  للتوعية بكيفية 

والتعليمات الواجب اتباعها للحد من انت�ساره من 

ال��ذي �سيقدم  خ��الل الدليل التوعوي االإر���س��ادي 

للطالب واالأه����ايل م��ع ب��دء ال��ع��ام ال��درا���س��ي، كما 

جهزت املديرية املواد الدرا�سية للتعلم عن بعد يف 

حال اأقرت وزارة الرتبية والتعليم ذلك.

 ،46 عددها  البالغ  املديرية  م��دار���ض  اأن  يذكر 

ت�سم نحو 19 الف طالب وطالبة وتقدم اخلدمات 

التعليمية واالجتماعية والتنموية ل�سرائح وا�سعة 

م���ن اأب���ن���اء ال��ع�����س��ك��ري��ن ال��ع��ام��ل��ن وامل��ت��ق��اع��دي��ن 

امل�سلحة  ال���ق���وات  ومنت�سبي  االأردن���ي���ة  وال��ب��ادي��ة 

االأردنية - اجلي�ض العربي واالأجهزة االأمنية.

االنباط - برتا

 ح������رر م���ف���ت�������س���و م����دي����ري����ة ال�������س���ن���اع���ة 

والتجارة والتموين يف حمافظة اإربد ام�ض 

يلتزما  مل  ل�سخ�سن  خم��ال��ف��ت��ن  االأح����د، 

اج��راءات  باتخاذ  القا�سي   11 الدفاع  باأمر 

ال���وق���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة وارت�������داء ال��ك��م��ام��ة يف 

فريو�ض  تف�سي  من  للحد  العامة  االأم��اك��ن 

امل�ستجد. كورونا 

اإن  املديرية رائد اخل�ساونة  وقال مدير 

خمتلف  يف  واملن�ساآت  التجارية  املحال  تقيد 

م��ن��اط��ق امل��ح��اف��ظ��ة ب����االإج����راءات ال��وق��ائ��ي��ة 

العاملن  وارت����داء  التعقيم  م���واد  وت��وف��ري 

التباعد اجل�سدي  الكمامات واحلفاظ على 

جيد، م�سريا اإىل عدم اغالق حمالت اليوم، 

فيما وجهت خمالفة الحد املحال التجارية 

ب��اإع��الن الئ��ح��ة االأ���س��ع��ار وفق  ل��ع��دم تقيده 

ال�سناعة والتجارة. تعليمات قانون 

وب���ل���غ ع�����دد امل���خ���ال���ف���ات ال���ت���ي وج��ه��ت��ه��ا 

امل���دي���ري���ة م��ن��ذ ت��ط��ب��ي��ق اأم�����ر ال����دف����اع، 57 

خمالفة  و22  اغ���الق���ات   9 م��ن��ه��ا  خم��ال��ف��ة، 

مل���واط���ن���ن ل���ع���دم ال���ت���زام���ه���م ب����االإج����راءات 

ال�����س��ح��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة، و26 خم��ال��ف��ة مل��ح��ال 

جتارية لعدم اإعالن قوائم االأ�سعار.
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االنباط-عمان

 اأعلن مركز احل�سني لل�سرطان عن وقف 

ابتداء  املقيمني  للمر�سى  اليومية  الزيارات 

من ام�س وحتى اإ�سعار اآخر.

الدكتور عا�سم  امل��رك��ز،  ع��ام  وق��ال مدير 

اإن  الأح���د  ال��ي��وم  �سحفي  ب��ي��ان  يف  من�سور، 

ح��ظ��ر ال���زي���ارات ل��ل��م��ر���س��ى امل��ق��ي��م��ني ي��اأت��ي 

ح���م���اي���ة ل���ه���م، وح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ���س��ام��ت��ه��م 

و�سامة املر�سى.

االنباط-عمان

 دعت وزارة ال�سياحة والآثار، ام�س الأحد، 

كافة املن�ساآت امل�ساركة يف برنامج اأردننا جنة، 

 23 ل���س��ت��غ��ال ف���رة تعليق ال��رن��ام��ج م��ن 

اإىل 25 اآب احلايل، واإجراء عمليات التعقيم 

الطبية  وال��ف��ح��و���س��ات  ل��ل��م��ن�����س��اآت،  ال��ك��ام��ل 

الازمة لاأ�سخا�س املرافقني للمجموعات 

امل�ساركة يف الرنامج.

ك���م���ا دع�����ت ال����������وزارة، يف ك���ت���اب وج��ه��ت��ه 

و�سركات  مكاتب  وجمعية  الفنادق  جلمعية 

ال�������س���ي���اح���ة وال�������س���ف���ر وج���م���ع���ي���ة امل���ط���اع���م 

ال�����س��ي��اح��ي��ة وج��م��ع��ي��ة ال���ن���ق���ل ال�����س��ي��اح��ي 

التعميم  اإىل  منه،  ن�سخة  على  املتخ�س�س، 

ع��ل��ى ك��اف��ة امل��ن�����س��اآت امل�����س��ارك��ة ب��ال��رن��ام��ج، 

�ست�ستاأنف  الرنامج  رح��ات  اأن  اإىل  لفتة 

ك���امل���ع���ت���اد ب���ع���د اإج��������راء ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ق��ي��م 

املطلوبة. والفحو�سات 

االنباط-عمان

 اأغ���ل���ق���ت ف�����رق ال��ت��ف��ت��ي�����س وال�����س��ح��ة 

ام�س  العمل،  وزارة  يف  املهنية  وال�سامة 

30 م��ن�����س��اأة يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق  الأح������د، 

.11 اململكة ملخالفتها اأمر الدفاع 

البطاينة، يف  العمل، ن�سال  وقال وزير 

التفتي�سية  اجل��ولت  اإن  �سحفي،  ت�سريح 

املفاجئة التي نفذتها الوزارة خال الأيام 

املغلقة  امل��ن�����س��اآت  ح�سيلة  رف��ع��ت  امل��ا���س��ي��ة 

بن�سو�س  تقيدها  ل��ع��دم  م��ن�����س��اأة،   65 اإىل 

ل  التي  املن�ساآت  اأن  مبينا   ،11 الدفاع  اأمر 

وبو�سع  امل��ق��ررة  التباعد  مب�سافات  تلتزم 

 100 عن  تقل  ل  بغرامة  تعاقب  الكمامة 

دينار ول تزيد على 200 دينار.

التفتي�س  فرق  اأن  اإىل  البطاينة  ولفت 

خال  نفذت  املهنية  وال�سامة  وال�سحة 

اأقل من اأ�سبوع 3 اآلف و71 جولة تفتي�سية 

وجهت  اململكة،  حمافظات  جميع  �سملت 

اإىل  بالإغاق، م�سريا  اإنذاراً   530 خالها 

الإنذار  حترير  بعد  تلتزم  التي  املن�ساأة  اأن 

ب��ح��ق��ه��ا ل ي��ت��م اإغ���اق���ه���ا ن��ت��ي��ج��ة ���س��رع��ة 

والتزامها. جتاوبها 

ال���ت���ي مت��ت  امل���ن�������س���اآت  اأن ع����دد  واأ�����س����ار 

الإغاق ودفعت  خمالفتها ومل ت�سل حد 

لأمر  وفقا  للمخالفة  الأدن��ى  احل��د  قيمة 

بلغ عددها  دينار   100 11 وقيمتها  الدفاع 

42 من�ساأة.

وبالتوازي  ال���وزارة  اأن  البطاينة  واأك��د 

اأخ����رى  وم���وؤ����س�������س���ات  وزارات  ج���ه���ود  م���ع 

وذل��ك  املخالفة،  املن�ساآت  م��ع  ت��ت��ه��اون  ل��ن 

للعاملني  وال�سامة  ال�سحة  على  حفاظا 

يف ه���ذه امل��ن�����س��اآت وع��ل��ى ���س��ح��ة امل��رت��ادي��ن 

ل���ه���ا م����ن امل����واط����ن����ني، خ�����س��و���س��ا يف ظ��ل 

م�سيدا  اململكة،  يف  الوبائي  الو�سع  تغري 

ب��امل��ن�����س��اآت واأ����س���ح���اب ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع 

اخل���ا����س ال���ذي���ن ال���ت���زم���وا ب��ت��ن��ف��ي��ذ اأم���ر 

الدفاع 11.

االنباط-عمان

اأك���دت ال�����س��ف��ارة الأوك��ران��ي��ة يف عمان   

م��ت��ان��ة ال��ع��اق��ات امل��ت��م��ي��زة م��ع الأردن يف 

املجالت. خمتلف 

وق��ال��ت يف ب��ي��ان ���س��ح��ايف وزع��ت��ه ام�س 

اإن  لأوك��ران��ي��ا،  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  مبنا�سبة 

ال��ع��اق��ات الأردن��ي��ة الأوك��ران��ي��ة، تطورت 

من  املا�سية،  �سنة   28 ال���� خ��ال  تدريجيا 

خ���ال ت���ب���ادل ال����زي����ارات ال��ر���س��م��ي��ة على 

الت��ف��اق��ي��ات  وت��وق��ي��ع  خمتلفة  م�ستويات 

والتعليم  القت�ساد  جم��الت  يف  الثنائية 

وال��ث��ق��اف��ة وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري وال��ت��م��وي��ل 

وت��ن��ظ��ي��م ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، ب��ه��دف 

البلدين ال�سديقني. التقريب بني 

وجهات  تطابق  اإىل  ال�سفارة  وا���س��ارت 

ال���ن���ظ���ر ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ح�����ول ال��ق�����س��اي��ا 

ال���دول���ي���ة م���ث���ل ح���م���اي���ة الأم������ن ال��ع��امل��ي 

دعم  موؤكدة  وال�سام،  الإرهاب  ومكافحة 

البع�س. بع�سهما  البلدين 

ت��وح��ي��د  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال�����س��ف��ارة  ودع����ت 

امل�سرك  العاملي  ال��ع��دو  ملواجهة  اجل��ه��ود 

توحيد  اأن  معترة  كورونا”،  “جائحة 
جهودنا هو حجر الزاوية يف التغلب على 

هذا التحدي يف جميع اأنحاء العامل.

اأوك��ران��ي��ا ع��ل��ى تعزيز  واأك����دت ح��ر���س 

اأن  اإىل  م�������س���رية  الأردن،  م���ع  ت���ع���اون���ه���ا 

ال�����س��ف��رية الأوك����ران����ي����ة اجل����دي����دة ل��دى 

لديها  �سريباتيوك،  مريو�سافا  اململكة 

ت���وج���ي���ه���ات م����ن ال���رئ���ي�������س الأوك���������راين 

روؤي���ة  ب�سياغة  زيلين�سكي،  ف��ول��ودمي��ري 

مع  ال�سراكة  بتطوير  يتعلق  فيما  �ساملة 

الأردن.

ج��ذور  لديهما  البلدين  اأن  واو�سحت 

ال�سعبية،  الدبلوما�سية  يف  ج���ًدا  عميقة 

اأوك���راين  اآلف  ن��ح��و5  الأن  يعي�س  ح��ي��ث 

تقريًبا  ال��ع��دد  نف�س  وك��ذل��ك  الأردن،  يف 

نحو  اأوكرانيا،  يف  يقيمون  الأردنيني  من 

ال��ذي��ن  الأردن���ي���ني  ال��ط��اب  م��ن  ن�سفهم 

مي�سور  اأوك��ران��ًي��ا  ع��ال��ًي��ا  تعليًما  اخ��ت��اروا 

من  الآخ��ر  والن�سف  وتناف�سًيا،  التكلفة، 

الأردن��ي��ني يف اأوك��ران��ي��ا ه��م رج��ال اأع��م��ال 

املنا�سبة  الأع���م���ال  بيئة  م��ن  ي�ستفيدون 

واملحفزة.

عزل 11 بناية بالعاصمة 

29 إصابة محلية بـ»كورونا«

 المستقلة لالنتخاب: 440 ألف ناخب ضمن القيود الراكدة

 األجهزة الرسمية في الطفيلة تنفي تلوث مياه سد وادي األحمر

االنباط-عمان

قال حمافظ العا�سمة الدكتور �سعد ال�سهاب، اإنه جرى ام�س 

الأحد، عزل 11 بناية بعد اكت�ساف اإ�سابات كورونا فيها.

تقع يف مناطق؛  البنايات  اإن   ، ال�سهاب يف ت�سريحات  وق��ال 

ال��ب��ن��ي��ات ووادي ع���ب���دون و���س��وي��ل��ح ون�����ادي ال�����س��ب��اق/ اإ���س��ك��ان 

املهند�سني وجبل الن�سر واملرقب /حي الربوة و�سحاب واملوقر/ 

مغاير مهنا والأ�سرفية واجلبيهة/ ام زويتينة اإ�سافة اإىل اإغاق 

�سوير ماركت يف ماركا ال�سمالية ملدة 48 �ساعة لغايات التعقيم.

ملنع  وتعقيمها  البنايات  م��ع  التعامل  مت  اأن��ه  ال�سهاب  واأك���د 

انت�سار العدوى بح�سب الإجراءات ال�سحية املعتمدة.

وبني ال�سهاب اأنه مت اتخاذ الإج��راءات الحرازية الازمة 

وتاأمني دورية �سرطة ل�سمان عدم دخول اأو خروج اأي �سخ�س 

م��ن ال��ب��ن��اي��ات ح��ت��ى تتمكن ف���رق التق�سي ال��وب��ائ��ي م��ن اأخ��ذ 

العينات، لفتاً اإىل اأن البنايات �ستبقى حتت احلجر حتى ظهور 

نتائج فح�س العينات.

من جهتها اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 33 اإ�سابة بفريو�س 

كورونا امل�ستجّد يف اململكة ام�س الأحد، 29 منها حملية لريتفع 

العدد الإجمايل لاإ�سابات اإىل 1609.

وتوزعت الإ�سابات اجلديدة ح�سب املوجز الإعامي ال�سادر 

عن رئا�سة ال��وزراء ووزارة ال�سحة على النحو الآت��ي: 29 حالة 

حملّية جاءت تفا�سيلها كما يلي: 26 حالة يف حمافظة العا�سمة 

عّمان )21 حالة منها خمالطة مل�سابني �سابقني، و5 حالت حتت 

مل�سابني  خمالطة  م��اأدب��ا،  حمافظة  م��ن  وح��ال��ة  ال�ستق�ساء(، 

�سابقني، وحالة من حمافظة العقبة، لعامل من جن�سّية عربّية 

من  تبلغ  ل�سّيدة  وف��اة  حالة  اإىل  اإ�سافة  ال�ستق�ساء(،  )حت��ت 

العمر 94 عاماً، مّت اكت�ساف اإ�سابتها اأم�س وتوّفيت يف م�ست�سفى 

الب�سري.

كما �سجلت 4 ح��الت خ��ارج��ّي��ة، لقادمني م��ن اخل���ارج مّمن 

يقيمون يف فنادق احلجر )1 من البحرين، و1 من تركيا، و1 من 

ال�سعودّية، و1 من بنغاد�س(.

واأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 52 حالة �سفاء، منها 8 حالت يف 

ة لعزل  م�ست�سفى الأم��ري حمزة، و 44 حالة يف املنطقة اخلا�سّ

امل�سابني يف البحر املّيت، لفتا اإىل اإجراء 7827 فح�ساً خمرّياً، 

لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الوباء 

وحتى الآن 745100 فح�س.

ودع����ت ال������وزارة اجل��م��ي��ع يف ���س��وء ارت���ف���اع ع���دد الإ���س��اب��ات 

املحلّية اإىل للتزام باأمر الّدفاع رقم )11( ل�سنة 2020، واّتباع 

اإقامة  وع��دم  الكّمامات،  وارت���داء  وال��وق��اي��ة،  ال�سامة  معايري 

التجّمعات لأكرث من )20( �سخ�ساً، وا�ستخدام تطبيقي “اأمان” 

و”�سحتك”.

االنباط-عمان

الهيئة  ب��ا���س��م  ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي  ق���ال   

امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب، ج��ه��اد امل��وم��ن��ي، اإن 

�سمن  املدرجني  للناخبني  الإجمايل  العدد 

ناخب  األ��ف   440 نحو  بلغ  ال��راك��دة  القيود 

وناخبة.

واأ�ساف املومني، ام�س اأن القيود الراكدة 

تنق�سم اإىل جزاأين؛ الأول مت ن�سر اأ�سمائهم 

ل��غ��اي��ات ح��ث��ه��م ع��ل��ى ت�����س��وي��ب اأو���س��اع��ه��م، 

فوق  اأع��م��اره��م  اأ�سخا�س   2705 بينهم  م��ن 

امل���ئ���ة ع�����ام، وب��ع�����س��ه��م ف�����ارق احل����ي����اة، ومل 

ذويهم،  قبل  م��ن  وفاتهم  ع��ن  التبليغ  يتم 

بطاقات  م�سدرين  غري  �سخ�س  األف  و158 

 54 اأ���س��م��اء  اإدراج  ي��ت��م  مل  ف��ي��م��ا  �سخ�سية، 

الناخيني،  ب�سجات  م�سجلني  �سخ�س  األف 

ول��دي��ه��م ب��ط��اق��ات ���س��خ�����س��ي��ة، ول��ك��ن غري 

ب��ل��غ ع��دد  حم��ددي��ن م��ك��ان الإق���ام���ة، بينما 

اأ�سماوؤهم  ومدرجة  اململكة  خ��ارج  املقيمني 

225 األف �سخ�س. �سمن القيود الراكدة 

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب��ج��م��وع الع���را����س���ات 

بالعرا�س  واملتعلقة  الهيئة  تلقتها  التي 

ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  امل���وم���ن���ي  ق�����ال  ال����غ����ري،  ع���ل���ى 

فيها  النظر  و�سيتم  اع��را���س��ا،   740 تلقت 

زادت  فيما  ب��ه��ا،  املتعلقة  الأح��ك��ام  لإ���س��دار 

ل��دائ��رة  امل��ق��دم��ة  ال�سخ�سية  الع��را���س��ات 

الأح�����وال امل��دن��ي��ة واجل������وازات ح��ت��ى ال��ي��وم 

األف اعرا�س، والنظر فيها   13 الأحد عن 

من اخت�سا�س دائرة الأحوال املدنية، وبعد 

للهيئة  تر�سل  النهائية،  ق��رارات��ه��ا  اإ���س��دار 

لعتمادها. لانتخاب  امل�ستقلة 

وح������ول جم����م����وع امل���خ���ال���ف���ات ال����ت����ي مت 

اإىل  املومني  اأ�سار  الهيئة،  قبل  ر�سدها من 

خمالفات  وه��ي  خمالفة،   35 بلغ  العدد  اأن 

اأن  مو�سحا  املخالفني،  تنبيه  ومت  متفاوتة 

الهيئة تتدرج يف التعامل مع املخالفات ويف 

املخالفة  بتحويل  تقوم  التجاوب  عدم  حال 

للبت فيها. للق�ساء 

لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اأن  اإىل  ونوه 

خمالفتني  بتحويل  ���س��اب��ق  وق���ت  يف  ق��ام��ت 

بن�سر  متعلقة  الأوىل  ال���ع���ام،  امل��دع��ي  اإىل 

اأح�����د الأ����س���خ���ا����س م���ن�������س���ورا ع���ر م���واق���ع 

ف��ي��ه ع��ن بيع  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي يعلن 

اأ�����س����وات، وامل��خ��ال��ف��ة الأخ������رى ق���ي���ام اأح���د 

ينوي  �سخ�س  على  املح�سوبني  الأ�سخا�س 

بتقدمي وعود لأهايل  الر�سح لانتخابات 

مت  ح��ال  يف  لهم  اإن���ارة  بركيب  �سكني  ح��ي 

انتخابه.

خ��ال  م��ن  ا���س��ت��ف�����س��ارات  الهيئة  وت��ل��ق��ت 

الأرق���ام )94455-117100(م������ا ي��ق��ارب 197 

األ����ف ا���س��ت��ف�����س��ار، ف��ي��م��ا ت��ل��ق��ت ع���ر امل��وق��ع 

الإلكروين ما يزيد عن 68 الف ا�ستعام.

الطفيلة االنباط- 

ن���ف���ت الأج�����ه�����زة ال���ر����س���م���ي���ة امل���ع���ن���ي���ة يف 

ال�������س���ح���ة وال���ب���ي���ئ���ة وال���������س����دود امل���ائ���ي���ة يف 

حمافظة الطفيلة ام�س وجود تلوث مبياه 

ال�سرقية من  املنطقة  الأحمر يف  وادي  �سد 

اإج��راء  بعد  وذل��ك  ال��ع��ادم��ة،  باملياه  املدينة 

فحو�سات خمرية وك�سوفات ميدانية.

ن�����س��ر ���س��ور وف��ي��دي��وه��ات لتلوث  واآث�����ار 

لاأ�سماك  ون��ف��وق  الأح��م��ر  وادي  �سد  مل��ي��اه 

م���ع ان��ت�����س��ار ل���ل���روائ���ح ال���ك���ري���ه���ة، ا���س��ت��ي��اء 

الطفيلة  يف  املواطنني  من  وا�سعة  �سريحة 

املحافظة  يف  املائية  ال�سدود  لأهمية  نظرا 

باعتبارها نقاط جذب للمتنزهني، وم�سادر 

زراعة  مديرية  مدير  وق��ال  حيوية.  مائية 

ال��ط��ف��ي��ل��ة امل��ه��ن��د���س ح�����س��ني ال��ق��ط��ام��ني ان 

ال�����س��د ي��ق��ع ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ط��ف��ي��ل��ة ب��اجت��اه 

ويت�سع  الحمر  وادي  مبنطقة  احل�سا  لواء 

230 ال����ف م���ر م��ك��ع��ب م���ن م��ي��اه  ل���زه���اء 

ل�سقاية  م�����س��درا  ي��ع��ت��ر  ف��ي��م��ا  الأم����ط����ار، 

املوا�سي املتواجدة يف حميطه ونقطة جذب 

اأبناء الطفيلة. للمتنزهني من 

الطفيلة  زراع��ة  مديرية  ان،  اىل  وا�سار 

ل��ون  يف  ت��غ��ريات  اإىل  ت�سري  ���س��ك��اوى  تلقت 

ورائ��ح��ة م��ي��اه ال�����س��د الأم���ر ال���ذي دع��ا اىل 

حو�س  يف  املياه  على  للك�سف  فريق  ت�سكيل 

ال�������س���د، ح��ي��ث ت��ب��ني ان امل���ي���اه ال����س���ن���ة او 

كريهة  روائ��ح  انت�سار  ا�سباب  اأح��د  ال��راك��دة 

ان  القطامني  املهند�س  وتوقع  ال�سد.  ملياه 

“ زبل  م��ن  امل��وا���س��ي  وخملفات  بقايا  تكون 

من  ال�سيول  جرفتها  التي  “ وغ��ريه  بلدي 

الأمطار  خ��ال  وتفرعات  واودي���ة  م�سبات 

ال��روائ��ح  ه��ذه  ا�سباب  م��ن  م��وؤخ��را  الغزيرة 

وت��غ��ري ل���ون امل��ي��اه. واأ����س���ار م��دي��ر مديرية 

املهند�س ه�سام اخللفات  الطفيلة  البيئة يف 

املديرية  اإىل  وردت  التي  املاحظة  ان  اىل 

ب���وج���ود ���س��ه��اري��ج ل��ل��م��ي��اه ال���ع���ادم���ة ت��ق��وم 

متابعتها  مت  ال�����س��د  يف  ح��م��ولت��ه��ا  ب��ط��رح 

ملوقع  ف��ورا  بالتحرك  قام  فريق  خال  من 

ال�������س���د، ومل ي��ث��ب��ت وج�����ود م���ي���اه ل��ل�����س��رف 

واأ�ساف  ال�سد.  مياه  مع  خمتلطة  ال�سحي 

يف  ال��ع��ادم��ة  امل��ي��اه  نقل  �سهاريج  جميع  اأن 

اإلكرونية  تتبع  اأج��ه��زة  حت��ت��وي  الطفيلة 

�سهريا  تقريرا  املديرية  وت�سدر   ،)GPS(

بعدم  املعد  التقرير  اأظ��ه��ر  حيث  بحركتها 

و�سول اأي �سهريج ملنطقة ال�سد.

ال��ط��ف��ي��ل��ة  م���ي���اه  اإدارة  م���دي���ر  واأو�����س����ح 

امل��ه��ن��د���س م�����س��ط��ف��ى زن����ون اأن����ه مت اإج����راء 

�سمن  وه��و  امل��ي��اه  مكونات  على  فحو�سات 

و�سيتم  الأردن  وادي  ���س��ل��ط��ة  اخ��ت�����س��ا���س 

ملياه  الدورية  الفحو�سات  اإجراء مزيد من 

ال�سد.

 مركز الحسين للسرطان يعلن 
وقف الزيارات حتى إشعار آخر

 السياحة تدعو المنشآت المشاركة 
بأردننا جنة إجراء عمليات التعقيم الكامل

وزارة العمل تغلق 30 منشأة لمخالفتها 
أمر الدفاع 11

سفارة أوكرانيا تؤكد متانة 
العالقات مع األردن

االنباط- اجمد الكرميني

رع���ى ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ���س��ل��م��ان اأب���و داري 

يخمد  ل  عزمنا  من�سة  ا�ست�ساريني  كبري 

ال�����س��ب��اب��ي��ة  ح��ف��ل اإ���س��ه��ار  م��ب��ادرة لننجوا 

املن�سة  مبادرات  اإح��دى  تعد  التي  براثنا 

من  ع��دد  بح�سور   zoom تقنية   ع��ر 

ال����راث  امل��ه��ت��م��ني يف جم����ال  اخل������راء و 

بالإ�سافة لفريق عمل املبادرة من خمتلف 

حمافظات اململكة . 

ع��ن  داري  اأب�������و  ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور    ع����ر 

���س��ك��ره ل��ف��ري��ق ع��م��ل امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت�سم 

ن��خ��ب��ة م����ن ال�������س���ب���اب ال����ذي����ن ي��ط��م��ح��ون 

ل��رف��ع اأ����س���م ال���وط���ن ع��ال��ي��اً، وت���ط���رق اأب���و 

على  ق������ادراً  الأردين  ال�����س��ب��اب  اأن  داري  

اإجن������از امل�����س��ت��ح��ي��ل و ت��وظ��ي��ف ال��ط��اق��ات 

ال�����س��ب��اب��ي��ة م��ن خ���ال الأع���م���ال اخل��ريي��ة 

يف  املن�سة  برامج  �سمن  ومن  والتطوعية 

تعزيز  اإىل  �سعت  التي  كورونا  ظل جائحة 

�سرائح  كافة  لدى  وال��ولء  النتماء  مبداأ 

على  بالركيز  خ�سو�سا  الأردين  املجتمع 

الإرث و الراث الوطني الذي يحتاج منا 

جمعيا دعم هذه املبادرة الوطنية لتحقيق 

اأهدافها ور�سالتها باملحافظة على الراث 

الوطني الذي يعد جزء من م�سرية البناء 

و العطاء الوطني .

رئي�س  ال���ب���دور   ال��دك��ت��ور حم��م��د   ثمن 

اإعمال  امللتقى الوطني للتوعية والتطوير 

باقي  ع��ن  مت��ي��زت  ال��ت��ي  ال�سبابية  املن�سة 

العمل  خطة  و  اجلهد  لن  نظرا  املبادرات 

ال���ت���ي مت احل���دي���ث ع��ن��ه��ا حت���ت���اج ال��دع��م 

و ت��وف��ري ك��اف��ة الإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة من 

خمتلف املوؤ�س�سات الوطنية لرجمة روؤية 

واأهداف املبادرة على ار�س الواقع .  

الفاعوري  علي  ال�ساعر  الدكتور   اأ�سار  

املن�سة  ع��م��ل  ف��ري��ق  اأه��م��ي��ة احل��م��ا���س  اإىل 

ال���دم���اء اجل���دي���دة يف ج�سد  ي�����س��خ  ال����ذي 

تراثنا  ع��ن  لنا  غنى  ل  اأن  واأك���د  ال��وط��ن، 

جميعاً  ج��اه��دي��ن  ن��ع��م��ل  اأن  ي��ج��ب  واأن���ن���ا 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����راث ال���وط���ن���ي ب��ك��اف��ة 

اإ�سكاله .

  ق���ال رئ��ي�����س م��ن�����س��ة ع��زُم��ن��ا ل يخمد  

ه��ذه  ت���اأت���ي  داري  اأب�����و  امل��ه��ن��د���س حم��م��د 

املبادرة بهدف احلفاظ على تراث اأجدادنا 

و ���س��م��ان و����س���ول���ة لأب��ن��ائ��ن��ا ب�����س��ه��ول��ة و 

امل��ن��ط��ل��ق ال��وط��ن��ي  و����س���وح ، و م���ن ه����ذا 

مت اإط����اق امل���ب���ادرة ال�����س��ب��اب��ي��ة وف���ق روؤي���ة 

�ساحب اجلالة امللك عبد اهلل الثاين بن 

ال�سباب كل  اياء  احل�سني وويل عهده يف 

الدعم و اإن على �سبابنا اخلروج باملبادرات 

النتماء لن  و  الولء  لتعزيز  التي تهدف 

الراهن احلقيقي دوما على ال�سباب .

اإىل  اأب��و عمرية  ف��را���س  الأ���س��ت��اذ   تطرق 

اأهمية املبادرة التي ت�سب يف جمع الراث 

ب��ني   رب�����ط  يف  م���راح���ل���ه  ب���ك���اف���ة  الأردين 

على  حفاظا  وامل�ستقبل  باحلا�سر  املا�سي 

تراثنا الوطني من الندثار .

فكرة  ال��ع��ب��ادي  عرين  الأ���س��ت��اذة   وبينت 

امل���ب���ادرة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ح�����س��ر ع���دد ك��ايف 

امل�ساقات  يف  الت�سجيات  و  ال��رواي��ات  من 

امل��خ��ت��ارة ال��ث��اث ، الأزي�����اء ، امل���اأك���ولت و 

الأه��ازي��ج و الأ���س��ع��ار . م��ن خ��ال تدريب 

التفريغ  و  ال��ب��ح��ث  اإل��ي��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ط��وع��ني 

ال��رواة  مع  التعامل  كيفية  و   ، ال�سحيحة 

لتوثيق كافة مناحي الراث الوطني وفق 

نهج املواطنة ال�ساحلة . 

 اأدار اجلل�سة اللكرونية الأ�ستاذة فرح 

ق��دم��ت ع��ر���س��اً خمت�سرا  ال��ت��ي  ال��ت��م��ي��م��ي 

الأردين  ال�سباب  دور  واأهمية  املن�سة  حول 

الطموح يف احلفاظ على تراثه  وفق جهد 

تطوعي .

 zoom إطالق مبادرة شبابية  بعنوان »لننجوا بتراثنا« عبر
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ب��ال��رغ��م م��ن �شيطرتنا ع��ل��ى ال��و���ش��ع ال��وب��ائ��ي يف اخل��م�����س ���ش��ه��ور الأخ����رة والإج�����راءات 

وباء  العامل يف مكافحة  دول  الأردن يف مقدمة  و�شعت  التي  الناجحة  الر�شمية  الإحرتازية 

كورونا؛ اإل اأن الإ�شتهتار والالمباله والرتاخي الذي �شهدناه يف ال�شهر الأخر بداأنا نتلقى 

ال�شربات املوجعة كنتيجة لذلك؛ فالو�شع  الوبائي بداأ ي�شّكل خطورة كبرة جعل احلكومة 

تفّكر يف تعديل م�شفوفة فتح القطاعات وكذلك بفر�س اإجراءات احلظر وغرها؛ فالو�شع 

اإ�شرتاتيجيتنا من  الوبائي يحتاج اليوم قبل الغد -كنتيجة لتفاقم الأعداد ن�شبياً- ملراجعة 

العامل وحدودنا حتتاج لفتح لدعم  التعامل مع اجلائحة؛ لأننا غر مغلقني عن  جديد يف 

امللف الإقت�شادي مع املحافظة على امللف الطبي؛ ومع ذلك نحتاج لإثارة الكثر من النقاط 

كمراجعة ملوقفنا:

١. و�شعنا الوبائي بات يتاأرجح بني الأزرق معتدل اخلطورة والأ�شفر متو�شط اخلطورة 

يف  اإجتماعي  خلل  لوجود  يوؤ�شر  مما  املحافظات؛  بني  للفايرو�س  الأفقي  لالإنت�شار  كنتيجة 

الثقافة املجتمعية للتنقل الدائم والإ�شتهتار للمخالطني وعدم الإلتزام بالطلبات احلكومية 

من قبل البع�س مما ي�شاهم يف اإنت�شار الفايرو�س بني املحافظات والألوية وحتى القرى.

امل�شوؤولية يف الرتاخي الذي ح�شل على حدود جابر والعمري  اأي�شاً  ٢. تتحمل احلكومة 

للتهاون  ال�شمال حتى اجلنوب كنتيجة  املحافظات من  اإىل بع�س  �شّرب بع�س احل��الت  مما 

وال�شتهتار يف التعامل مع الفايرو�س؛ ولذلك واجب حتميل امل�شوؤولية وامل�شاءلة بات �شروري 

لأن ذلك اأجه�س اخلطة الر�شمية واجلهد الوطني الكبر الذي قامت به الأجهزة الر�شمية 

بتوجيهات ملكية �شامية.

وع��دم  والالم�شوؤولية  وال��رتاخ��ي  الإ�شتهتار  حالة  املواطنني  بع�س  يتحّمل  باملقابل   .٣

البع�س  ونظرية  وغ��ره��ا؛  الكمامات  وو�شع  وال�شحة  العامة  ال�شالمة  مبعاير  الإل��ت��زام 

اإ�شتهتارهم وعدم تقبلهم لإج��راءات ال�شالمة العامة  ‘هو يف كورونا؟’ كموؤ�شر على  مبقولة 

والتباعد اجل�شدي والإجتماعي؛ وبالطبع لن ي�شّدقوا ذلك اإل اإذا وقعوا �شحية الفايرو�س 

ل �شمح اهلل تعاىل!

والتباعد  الإختالط  لعدم  بدعوات احلكومة  النا�س  اإلتزام من كثر من  هنالك عدم   .٤

اجل�شدي؛ والدليل على ذلك وجود حفالت املزارع والتوجيهي واملنا�شبات وغرها والتي ما 

اأك��ر �شرامة من احلكومة ج��راء ذلك  زال��ت تقوم هنا اأو هناك؛  ولذلك مطلوب اإج��راءات 

لأننا بتنا نخاف اأن يقع املحظور باأي حلظة وخ�شو�شاً اأن بع�س املخالطني يتنقلون يف عدة 

اأيام! واأحدهم خالط مائة و�شبعني  مواقع  وب�شرعة لدرجة بع�شهم يخالط املئات يف ب�شع 

يف يوم واحد!

٥. اأ�شبحت اأ�شفق على فرق التق�شي الوبائي التي ُت�شكر من القلب على جهودها الوطنية 

املخل�شة؛ لكن املخالطني اأتعبوهم واأ�شنكوهم  لدرجة الدوخان من كر احلالت املخالطة 

هنا وهناك؛ ولهذا فاإن جهدهم الوطني بات كبراً هذه الأيام؛ وباإمكاننا تخفيفه من خالل 

الطلب من النا�س بالإلتزام بتخفيف احلركة والتوا�شل الإجتماعي الفيزيائي واإقت�شاره على 

التوا�شل الإجتماعي الإلكرتوين.

الوطنية  اجل��ه��ود  ُن�شّيع  ل  واأن  ال��وط��ن  ه��ذا  يف  اهلل  يخافوا  اأن  اجلميع  م��ن  مطلوب   .٦

املخل�شة؛ فالأ�شل تطبيق قرار الدفاع رقم ١١ ب�شرامة وعلى املواطنني الإلتزام بالكمامات 

والوقاية ال�شحية وال�شالمة العامة والتباعد اجل�شدي؛ ومن يخالف ذلك يتحمل امل�شوؤولية 

القانونية واجلزائية؛  لأننا بتنا ل منلك ترف الوقت اأبداً!

اإج��راءات احل��دود واحلجر وتطبيق ق��رارات الدفاع بقّوة  ٧. مطلوب من احلكومة �شبط 

وباملقابل مطلوب من املواطن اأن ي�شدع لالإجراءات التي تطالب ب�شالمته و�شالمة املواطنني 

كافة؛ ول ميكن اأن ُنهادن اأحداً ي�شتهرت يف هذا الواجب الوطني الذي يتطلب التنفيذ فوراً 

دومنا تباطوؤ اأو تلكوؤ من اأحد.

٨. مطلوب اإجراءات حكومية متنع الإنت�شار الأفقي للفايرو�س واملواءمة بني امللفني الطبي 

والإقت�شادي؛ ومطلوب من املواطن التحّمل حتى ولو عدنا للحظر ال�شامل؛ ومطلوب اأن ل 

ن�شتهرت يف اأي قرار اأو اإجراء لأن ذلك كله ي�شب يف م�شلحة الوطن واملواطن على ال�شواء.

ب�شراحة: الإنت�شار الأفقي وحتى العمودي للفايرو�س بان ُمقلقاً ويوؤ�شر للموجة الثانية 

للفايرو�س؛ ولذلك مطلوب اإجراءات حكومية �شريعة رادعة وكذلك مطلوب اإلتزام �شعبي من 

املواطنني بالإجراءات دومنا اإ�شتهتار لنعود للنجاحات التي حققناها يف بداية عهد مكافحة 

مواطنني  باأننا  واأج��زم  لالأ�شفر!!  درج��ة  الوبائي  بالو�شع  نرتاجع  اأن  من  ب��دًل  الفايرو�س 

وحكومة قادرين على ذلك.

�شباح الوطن اجلميل

د.محمد طالب عبيدات

كفى إستهتارًا 
في زمن كورونا
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 تأمين عودة 35308 حتى اآلن

الخارجية: لم ندخر جهدًا في تأمين عودة المواطنين 

 مواطنون يشتكون من الزامهم بالدفع للفاليه واالمانة 
تؤكد مخالفته لقوانين الترخيص

االنباط-عمان

تاأمني  ال��ذي��ن ج��رى  املواطنني  ع��دد  بلغ   

 ٣٥٣0٨ امل��م��ل��ك��ة  اإىل  وع��ائ��الت��ه��م  ع��ودت��ه��م 

مواطنني، من خالل املنافذ اجلوية والربية 

ال��ن��اط��ق  ب��ح�����ش��ب  الآن،  ح���ت���ى  وال���ب���ح���ري���ة 

و����ش���وؤون  ب��ا���ش��م وزارة اخل��ارج��ي��ة  ال��ر���ش��م��ي 

املغرتبني، ال�شفر �شيف اهلل الفايز.

 HLS ،وقال الفايز، يف ت�شريح �شحفي

الأحد، اإن ١٥٧ رحلة اإخالء جوية نفذت من 

٦ دول  اإخ���الء برية م��ن  ٣٤ دول��ة و٣٤ رحلة 

ورحلة اإخالء بحرية واحدة من م�شر.

اأن ت�شهيل عودة املواطنني هو جهد  واأكد 

وطني بامتياز، تت�شارك فيه الوزارة مع خلية 

املعيار  واإن  ك��اف��ة،  املعنية  واجل��ه��ات  الأزم����ة 

لأم��اك��ن  ال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  ه��و  ال��وح��ي��د 

وخ�شو�شاً  الفنية،  الطواقم  وق��درة  احلجر 

الأع���داد يف ظل هذه  بالتعامل مع  ال�شحية 

الظروف ال�شتثنائية.

اخلام�شة  املرحلة  يف  ال��رح��الت  اأن  وب��ني 

)احلالية( ما زالت م�شتمرة، وهناك رحالت 

اإخ����الء ل��ك��ل م��ن ج���دة وال��ري��ا���س وال��ق��اه��رة 

ورحلتني اإىل لرنكا وثالث رحالت لأبوظبي 

لنقل نحو ١٢00 �شخ�س.

واأو�شح الفايز اأن الوزارة مل تدخر جهداً 

املواطنني حتى يف احل��الت  ع��ودة  ت��اأم��ني  يف 

املفرج  الأردنيون  ال�شتثنائية، ومن �شمنهم 

عنهم يف اخلارج ومن تقطعت بهم ال�شبل يف 

اأماكن نائية.

واأ�شار اإىل اأنه وبالتن�شيق مع خلية الأزمة 

واجلهات املعنية، قامت الوزارة بتاأمني عودة 

ال�شعودية  يف  عنهم  امل��ف��رج  م��ن  م��واط��ن��ا   ٥١

م�شاء  اململكة  اإىل  نقلهم  وج��رى  ال�شقيقة، 

اخلمي�س املا�شي على رحلة خا�شة من مطار 

٣0 مواطنا من احلالت  جدة، وتاأمني عودة 

الإن�شانية، ويجري حالياً الرتتيب لعودة ٥٥ 

مدينة  من  عنهم  املفرج  من  اأردن��ي��ا  مواطنا 

ليبلغ  عائالتهم،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ري��ا���س، 

والرتتيب  �شخ�س،   ٣00 الكلي نحو  املجموع 

لعودة ١١ مواطنا من املفرج عنهم يف الكويت.

بتاأمني  ك��ذل��ك  ق��ام��ت  ال�����وزارة  اأن  وت��اب��ع 

واإثيوبيا  اليمن  اأردنيا من  ٣٦ مواطنا  عودة 

على منت طائرات الأمم املتحدة، والرتتيب 

ل��ت�����ش��ه��ي��ل ع�����ودة ٥ م��واط��ن��ني اأردن����ي����ني من 

املوزمبيق، مثمنا ملنظمات الأمم املتحدة على 

جهودها يف هذا اخل�شو�س. ولفت اإىل تاأمني 

عودة ٣ مواطنني اأردنيني ب�شورة فردية من 

غانا واأنغول ونيجريا على رحالت الإخالء 

اللبنانية.

يف  ه��ي  املواطنني  خدمة  اأن  الفايز  واأك���د 

للتوجيهات  تنفيذاً  ال��وزارة  اأولويات  مقدمة 

امل��ل��ك��ي��ة ال�������ش���ام���ي���ة؛ ح���ي���ث ت��ع��م��ل ال�������وزارة 

وال��ب��ع��ث��ات الأردن����ي����ة يف اخل�����ارج ع��ل��ى م���دار 

ال�شاعة والعطل الر�شمية، خ�شو�شاً يف دول 

اآخ��ذًة  املواطنني  معامالت  لإجن���از  اخلليج، 

و�شرورة  ال�شحية  الإر�شادات  العتبار  بعني 

الل���ت���زام ب��ه��ا واإجن�����از م��ع��ام��الت امل��واط��ن��ني 

بال�شرعة املمكنة.

القن�شلية  امل��ع��ام��الت  ع���دد  اأن  واأو����ش���ح 

املنجزة من قبل البعثات الأردنية يف اخلارج، 

املنجزة  املعامالت  ع��دد  تاريخه  حتى  جت��اوز 

معاملة،   ٥٤٢0٦١ بلغت  والتي   ،٢0١9 خ��الل 

ووث��ائ��ق  �شفر  ج����وازات  اإ���ش��دار  �شمنها  م��ن 

���ش��ه��ادات حيوية  واإ���ش��دار  ا���ش��ط��راري��ة  �شفر 

ال���وزارة  اأن  وب��ني  نقل جثامني.  وم��ع��ام��الت 

تبنت العديد من الإجراءات بهدف الت�شهيل 

على امل��واط��ن��ني الأردن��ي��ني يف اخل���ارج، منها 

اإ�����ش����دار ال�������ش���ه���ادات احل���ي���وي���ة اإل���ك���رتون���ي���اً 

)اأون�����الي�����ن(، ك��م��ا اإط��ل��ق��ت خ���دم���ة جت��دي��د 

جوازات ال�شفر الكرتونياً )اأونالين( للبعثات 

ق��ري��ب��اً  الأردن����ي����ة يف دول اخل��ل��ي��ج، و���ش��ي��ت��م 

اإط���الق ه��ذه اخل��دم��ة يف ك��ل م��ن بريطانيا 

واأملانيا  الأمركية  املتحدة  والوليات  وكندا 

واأ�شرتاليا. 

االنباط-عمان

 ا���ش��ت��ك��ى م��واط��ن��ون م��ن اإج���ب���ار ال��ع��دي��د من 

مل��راج��ع��ي��ه��ا بت�شليم  ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة  امل��ن�����ش��اآت 

“الفاليه”،  �شياراتهم لعمال خدمة ال�شطفاف 

واإل��زام��ه��م ب��دف��ع مبلغ م���ايل م��ق��اب��ل ذل��ك،ع��ل��ى 

ال��رغ��م م��ن ان اإل�����زام امل���راج���ع ب��ال��دف��ع خمالف 

لقوانني الرتخي�س بالأمانة.

وق����ال����وا ان����ه ي��ت��م ت�����ش��ل��ي��م امل���راج���ع���ني ب��ط��اق��ة تخلي 

م�شوؤولية املن�شاأة الكاملة عن اأي �شرر قد يلحق بال�شيارة.

واأعربوا خالل جولة عن ا�شتيائهم من قيام 

مقابل  اأجرة  بتقا�شي  العامة  امل�شت�شفيات  بع�س 

امل�شت�شفى،  �شاحات  يف  بنف�شه  املراجع  ا�شطفاف 

ج��زء  اأو  ���ش��اع��ة  ك��ل  “دينار” ع��ن  مبلغ  وف��ر���س 

اأحيانا  يحتاجوا  اأنهم  اإىل  لفتني  ال�شاعة،  من 

للمكوث فرتات اأطول قد متتد اإىل اأربع �شاعات، 

يف كل زيارة للم�شت�شفى، ما يعني تكلفة ال�شخ�س 

مببلغ 4 دنانر على الأقل عن كل زيارة.

واع��ت��ربوا ذل��ك ا�شتغالل حل��اج��ة ال��ن��ا���س يف 

معاناة  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  امل�شت�شفيات  م��راج��ع��ة 

البع�س من و�شع مايل �شيئ، ما ي�شتدعي اإيجاد 

حل لهذه امل�شكلة من اجلهات املعنية.

ت���ق���ول دي���ن���ا ال���ت���ي ت���راج���ع وال���دت���ه���ا اإح����دى 

امل�شت�شفيات العامة، اإنها تدفع يف كل زيارة مبلغ 

يف  ا�شطفافها  مقابل  دن��ان��ر،  اأرب��ع��ة  اىل  ثالثة 

املتكررة  مراعاة حلاجتها  دون  امل�شت�شفى،  م��راآب 

لتلقي العالج.

لإح��دى  مراجعة  ك��ل  يف  في�شطر  �شامر  اأم��ا 

ت�شليم  اىل  ابنته،  ل��ع��الج  اخلا�شة  امل�شت�شفيات 

ل  اأن���ه  اإىل  م�شرا  “الفاليه”،  مل��وظ��ف  �شيارته 

ي�شمح له باخلروج من بوابة امل�شت�شفى اإل اإذا قام 

بدفع املبلغ.

مدير الإدارة امل�شرتكة يف اأمانة عمان املهند�س 

حممد الفاعوري قال اإن الأمانة لي�شت م�شوؤولة 

عن �شركات “الفاليه” داخل �شور املن�شاآت اإل ما 

يخ�س ا�شتقبال ال�شكاوى املتعلقة بها، اأما اإجبار 

ودف��ع  ���ش��ي��ارت��ه  ت�شليم  ع��ل��ى  للموؤ�ش�شة  امل��راج��ع 

مبلغ مقابل ذلك فهذه م�شاألة اأدبية تتعامل بها 

املوؤ�ش�شة مع املواطنني.

ب��ال��ت��ف��ت��ي�����س  الأم����ان����ة  اإن ح���م���الت  واأ�����ش����اف 

املرخ�شة  وال�شاحات  ال�����ش��وارع  ت�شمل  وامل��راق��ب��ة 

وغ���ر امل��رخ�����ش��ة )اخل��ارج��ي��ة(، ودع���ا م��ن يريد 

اإىل مراجعة  ب��ه��ذا اخل�����ش��و���س  ���ش��ك��وى  ت��ق��دمي 

اللجنة  تقوم  حيث  عمان،  باأمانة  الرقابة  دائ��رة 

امل��ع��ن��ي��ة مب��ت��اب��ع��ة ذل����ك. م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال م��دي��ر 

ال��رتاخ��ي�����س وامل���ه���ن يف اأم���ان���ة ع���م���ان ال��ك��ربى 

ترخ�س  ل  الأم��ان��ة  اإن  �شهيبة،  ع��ادل  املهند�س 

املن�شاآت،  داخ���ل  تعمل  ال��ت��ي  “الفاليه”  �شركات 

مو�شحا اأن املن�شاأة مرخ�شة اأ�شال بوجود اأماكن 

لرتخي�شها  داع��ي  فال  لال�شطفاف،  خم�ش�شة 

مرة اأخرى.

تاأمني  املوؤ�ش�شات  على  يجب  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار 

اأن  ومو�شحا  ل��رواده��ا،  جمانية  �شيارات  مواقف 

اإل���زام امل��راج��ع بالدفع  م��ا ي��ق��وم ب��ه البع�س م��ن 

خمالف لقوانني الرتخي�س بالأمانة.

للموؤ�ش�شات  مراجعتها  ل��دى  اإن��ه  ره��ام  تقول 

بطاقة  ت�شتلم  فاإنها  اخلا�شة،  اأو  العامة  ���ش��واء 

اأي �شرر  “الفاليه” عن  �شركة  تخلي م�شوؤولية 

مم��ك��ن ح���دوث���ه ف����رتة ا���ش��ت��الم ���ش��ي��ارت��ه��ا منها 

داخلها، كال�شرقة اأو حدوث عطل ما، وترى ذلك 

تاأمني  يف  حقه  يفقد  اذ  للمراجع،  من�شف  غر 

�شيارته ومقتنياتها.

العامة  العالقات  ق�شم  رئي�س  يقول  حني  يف 

جلاأ  امل�شت�شفى  اإن  اخلا�شة،  امل�شت�شفيات  اأحد  يف 

ب�شبب  “فاليه”  ل�شركة  ك��راج��ات��ه  ت�شمني  اإىل 

تعر�شهم ملواقف كثرة يقوم بها بع�س املراجعني 

وقت  يف  ل�شرر  تعر�شت  ال��ت��ي  �شياراتهم  ب��رك��ن 

ال�����ش��رر،  ه���ذا  ب��اإحل��اق  امل�شت�شفى  وات��ه��ام  ���ش��اب��ق 

ح�شابهم  على  وت�شليحه  م�شوؤوليته  ليتحملوا 

من باب التحايل.

ب��ط��اق��ة تخلي  امل���راج���ع  ت�����ش��ل��ي��م  اأن  واأو����ش���ح 

هو  ال�شيارة  مقتنيات  ع��ن  امل�شت�شفى  م�شوؤولية 

اأمر قانوين.

م��ن م�شوؤولية  ال�����ش��ي��ارة  م��وج��ودات  اأن  واأك���د 

���ش��اح��ب��ه��ا ب���ع���دم اإح�������ش���اره���ا م���ن الأ����ش���ا����س، اأو 

اأخذها معه عند مغادرة ال�شيارة، لفتا اإىل اأنهم 

يتحملون م�شوؤولية ال�شيارة يف حال مت �شرقتها 

اأو ���ش��رق��ة اأح����د اأج���زائ���ه���ا، وت��ت��ب��ع��ه��ا م���ن خ��الل 

كامرات املراقبة.

ن�شبة  اأي  يتقا�شى  امل�شت�شفى ل  اأن  اإىل  ون��وه 

ماليا  مبلغا  يتقا�شى  لكن  اخلدمة،  هذه  مقابل 

ال�شاحة املخ�ش�شة ملواقف  تاأجر  ب�شيطا مقابل 

ال�شركة  العقد املربم مع  ال�شيارات فقط، ح�شب 

ال�شيارات  تاأمني  جم��ال  يف  القانوين  املت�شمنة. 

التي  البطاقة  اإن  ق��ال  ���ش��اه��ني،  �شائد  امل��ح��ام��ي 

ي�شتلمها �شاحب ال�شيارة من موظف “الفاليه” 

ه���ي مب��ث��اب��ة ع��ق��د ب���ني ال���ط���رف���ني وج���ائ���ز من 

يعترب  ا�شتالمها  ومب��ج��رد  القانونية،  الناحية 

موافقا على ما فيها.

م�شوؤولية  يخلي  ل  ال��ع��ق��د  ه���ذا  اأن  واأو����ش���ح 

جزئيا  يحميها  لكنه  متاما،  “الفاليه”  �شركة 

يف ح���ال ال�����ش��رق��ات اخل��ف��ي��ف��ة، اأم���ا يف ح���ال فقد 

قطع من ال�شيارة اأو اإحلاق �شرر بها، فاإنه يحق 

الق�شية  يف  للتحقيق  ال�شرطة  اإب��الغ  ل�شاحبها 

“الفاليه” يف  م��وظ��ف��ي  اأح����د  ح��ق��ه.  وا����ش���رتداد 

اأح����د امل��ن�����ش��اآت ق���ال اإن��ه��م ي��خ��رون ال���زائ���ر بني 

ال�شطفاف بنف�شه اأو مب�شاعدتهم، لكنه يف كلتا 

لأنه  مغادرته  قبل  الدفع  على  جمرب  احلالتني 

فاإن  املوؤ�ش�شة.  مع  امل��ربم  العقد  ح�شب  لهم  حق 

من�شاأة  ب��ني  تختلف  “الفاليه”  خدمة  ت�شعرة 

واأخرى، ول يوجد اأية �شوابط عليها، بالإ�شافة 

اإىل حتفظ كثر من املعنيني على الت�شريح مبا 

يخ�س املردود املايل الذي يعود عليهم جراء هذه 

اخلدمة. 
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ج�������ددت ����ش���رك���ة واح�������ة اأي�����ل�����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 

م��وؤخ��راً،  الطبيعة  حلماية  امللكية  واجلمعية 
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���ش��ن��وات ب��ني اجل��ان��ب��ني، وال��ه��ادف��ة اإىل درا���ش��ة 

اخل�شراء  وامل�����ش��اح��ات  امل��ائ��ي��ة  امل�شطحات  اأث��ر 

املهاجرة  الطيور  ا�شتقطاب  على  اأي��ل��ة  داخ��ل 

املقيمة  اأو  املحلية  الطيور  ا�شتدامة  وتعزيز 

ب�����ش��ك��ل دائ����م وت���ق���دمي ال����ش���ت�������ش���ارات ال��ف��ن��ي��ة 

البيئية  للممار�شات  وفقاً  بزيادتها  اخلا�شة 

املعتمدة.

وت���ع���ّد اأي���ل���ة ن��ق��ط��ة ج����ذب ه���ام���ة ل��ل��ط��ي��ور 

وي�شهم  املنطقة،  يف  املقيمة  والطيور  املهاجرة 

امللكية  اجلمعية  مع  التعاون،  اتفاقية  جتديد 

الطيور  مر�شد  خ��الل  م��ن  الطبيعة  حلماية 

التي  ال�شتدامة  جهود  تعزيز  على  العقبة  يف 

ت��ق��وم ب��ه��ا اأي��ل��ة وت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى اأن���واع 

جتد  التي  والزائرة/املهاجرة  املقيمة  الطيور 

اأو  ل��ل��زي��ارة  الآم��ن��ة  البيئة  وم��راف��ق��ه��ا  اأي��ل��ة  يف 

الإقامة.

اأيلة  واح��ة  ل�شركة  التنفيذي  املدير  وع��رّب 

�شعادته  ع��ن  دودي��ن  �شهل  املهند�س  للتطوير 

مب��وا���ش��ل��ة ال���ت���ع���اون م���ع اجل��م��ع��ي��ة وم��ر���ش��د 

ال��ط��ي��ور وه���و م��ا ي��ج�����ش��د ال���روؤي���ة امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 

البيئية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ت��ب��ن��ي  ع��رب  لأي��ل��ة 

امل�شتدام،  وال�شياحة  ال�شكن  منط  تعزز  التي 

ح���ي���ث ت�����ش��ه��م الت���ف���اق���ي���ة يف ����ش���م���ان اأف�����ش��ل 

الزاوية  حجر  وت�شكل  البيئة  حلماية  الطرق 

املهاجرة. بالطيور  الهتمام  يف 

امل�������ش���اري���ع  اأح�������د  “اأيلة  دودي���������ن:  وق�������ال 

احل�������ش���ري���ة ال�����ش��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة و���ش��ن��وا���ش��ل 

ن��ه��ج ال��ع��ن��اي��ة ال��ف��ائ��ق��ة ب����امل����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

عن  اأ�شفر  الطيور  مر�شد  مع  التعاون  فهذا 

البيئة ب�شكل عام  اإيجابية مبا يخ�س  اإجنازات 

ج��رى   2014 ال��ع��ام  الطيورفمنذ  فيها  مب��ا 

الطيور  من  الأ�شناف  ع�شرات  روؤي��ة  ت�شجيل 

اأي��ل��ة وت��ت��زاي��د اأع��داد  ال��ن��ادرة يف الأردن داخ��ل 

يف  اإقامتها  وف��رتة  واملهاجرة  املقيمة  الطيور 

الدورية  امل�شوحات  ح�شب  ملحوظ  ب�شكل  اأيلة 

ب��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة م��ن خ���الل مر�شد  ال��ت��ي ت��ق��وم 

ط���ي���ور ال��ع��ق��ب��ة مم���ا ي��دف��ع��ن��ا لإظ����ه����ار اأن�����واع 

�شياحة  ت�شويق  يف  وامل�شاهمة  الطيور  واأع��داد 

جديدة  كفئة  العاملية  الطيور  ور�شد  مراقبة 

يف  واملتنامية  ال��واف��دة  البيئية  ال�شياحة  م��ن 

العامل. املجال حول  هذا 

امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ج��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة 

اأوجه  اإىل  اأ�شار  املهند�س يحيى خالد  الطبيعة 

اإىل  به  والنتقال  اأيلة،  مع  امل�شتقبلي  التعاون 

ال�شابقة  النجاحات  على  تبني  جديدة  مرحلة 

وزي���ادة  وال��ت��وع��ي��ة  التثقيف  جم��ال  يف  خ��ا���ش��ة 

املوائل. عدد 

م����ن ج���ان���ب���ه ا����ش���ت���ع���ر����س م����دي����ر م��ر���ش��د 

ر�شد  نتائج  رحاحلة  فرا�س  املهند�س  الطيور 

م���راق���ب���ة ال���ط���ي���ور يف ال��ع��ق��ب��ة خ����الل ال��ف��رتة 

امل��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث اأظ���ه���ر م�����ش��ح ال��ط��ي��ور ال���ذي 

اأيلة،  يف  للموائل  مميزة  نتائج  املر�شد  اأج��راه 

وك��ان  والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة  يف  اأن�شطتها  ودور 

اليوم  يف  عائلية  احتفالية  تنظيم  اأبرزها  من 
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عن  ف�شاًل  املحلي،  املجتمع  من  �شخ�س  الف 

اأوروب���ا  يف  للطيور  معر�س  اأك��رب  يف  امل�����ش��ارك��ة 

وت��ن��ظ��ي��م رح��ل��ة مل�����ش��اه��دة ال��ط��ي��ور ل��ع��دد من 

العقبة. يف  املتخ�ش�شني  الإعالميني 

واأع�����ل�����ن ال���رح���اح���ل���ة ع����ن ا������ش�����دار ف��ي��ل��م 

ث��م��رة  وه����و   bird eye  360 اف���رتا����ش���ي 

ت���ع���اون ب���ّن���اء وم�������ش���رتك ب���ني امل���ر����ش���د واأي���ل���ة 

لإنتاج  للتطوير  اأيلة  واحة  �شركة  من  وبدعم 

وطرق  م�شارات  يتناول  الذي  الفيلم  وت�شوير 

اأيلة  يف  لال�شرتاحة  ومرورها  الطيور  هجرة 

العقبة. طيور  ومر�شد 

اأيلة تعمل حالياً وبالتعاون  اأن  اإىل  ي�شار 

تطوير  ا�شتكمال  على  الطيور  مر�شد  مع 

واطالق عدة م�شارات خا�شة بهواة وع�شاق 

وتوفر  اأيلة  من  انطالقاً  الطيور  مراقبة 

امل��راق��ب��ة  ب��رام��ج  لإجن���اح  الت�شهيالت  ك��اف��ة 

الدولية.

ع�����ش��رات  ت�شجيل  مت  ال��رح��اح��ل��ة:  وق���ال 

الأن�����واع م���ن ال��ط��ي��ور امل��ه��اج��رة م���ن ال��ع��ام 

املجمل  ويف  احل���ايل،  ال��ع��ام  وح��ت��ى   2014
م��ن  ن�����وع خم��ت��ل��ف   103 ت�����ش��ج��ي��ل  ج�����رى 

3 اأ����ش���ن���اف م��ن��ه��ا  ال��ط��ي��ور ع���رب امل���ر����ش���د؛ 

وواح���د  الأردن،  يف  الت�شجيل  ن���ادرة  ك��ان��ت 

العقبة.  يف  م��رة  لأول  ت�شجيله  ك��ان  منها 

وكان اآخر عمليات التوثيق قد جرى مطلع 

املحار” �أو  “اآكل  طائر  وه��و   2020 العام 

 Oystercatcher ”ال�شدفيات “اآكل 
اآخ����ر ت��وث��ي��ق ل��ت�����ش��ج��ي��ل��ه على  وال�����ذي ك���ان 

وع��ل��ى   1992 ال���ع���ام  ال��ع��ق��ب��ة يف  ���ش��واط��ئ 

.2004 العام  اململكة خالل  م�شتوى 

يعّد  العقبة  طيور  مر�شد  اأن  اإىل  ي�شار 

م���ن امل���ن���اط���ق ال���ه���ام���ة ل��ه��ج��رة ال���ط���ي���ور يف 

ال���ع���امل وب����اأع����داد ط��ي��ور ك��ب��رة ج����داً، كما 

امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني  الأداء  ل��ت��ك��ام��ل  ي��ع��د م��ث��اًل 

فريد  بيئي  �شياحي  منتج  لبناء  الوطنية 

نوعه. من 

أيلة تجدد اتفاقية التعاون مع مرصد طيور العقبة 

  تسجيل عشرات األصناف على مدار السنوات الماضية

النعيمي: اإلعالن نهاية األسبوع عن 
ترتيبات عودة الطلبة للمدارس

االنباط-عمان

اأك������د وزي������ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���دك���ت���ور 

اجل��دي��د  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  ان  النعيمي،  تي�شر 

2021/2020 ما زال قائما يف موعده املحدد 
وب�شكله املعتاد يف الأول من �شهر اأيلول املقبل.

النعيمي يف ت�شريحات ام�س  الدكتور  وق��ال 

الأحد، اإن الوزارة ما زالت تدر�س بع�س اخليارات 

التي �شيعلن عنها نهاية الأ�شبوع احلايل ب�شاأن 

�شكل عودة الطلبة للمدار�س يف ظل تطور احلالة 

بعد مناق�شتها مع اجلهات  اململكة،  الوبائية يف 

املخت�شة.

واأو�شح اأن ال��دوام �شيكون يف �شكله املعتاد يف 

الوبائي  الو�شع  ا�شتقرار  ظل  يف  املناطق  بع�س 

ومالحمه العامة فيها وخلوها من الوباء، فيما 

متعددة  واأمن���اط  ترتيبات  اىل  ال����وزارة  �شتلجاأ 

اأخ��رى ل��دوام امل��دار���س يف املناطق التي ما زالت 

ت�شهد ت�شجيل اإ�شابات بفرو�س كورونا امل�شتجد.

واأكد وزير الرتبية والتعليم، التحاق املعلمني 

للتدريب  اململكة  مناطق  جميع  يف  مبدار�شهم 

على الربوتوكول الذي اعدته ال��وزارة بالتعاون 

مع وزارة ال�شحة ب�شاأن العودة للمدار�س، مبينا 

اأن الدوام الفعلي للمعلمني يف املدار�س �شيبداأ يف 

اخلام�س والع�شرين من ال�شهر احلايل.
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االنباط- عجلون

 

بغطائها  عجلون  غ��اب��ات  حممية  ت��زه��و 

ق��راب��ة  ث��ن��اي��اه  ال���ذي تختبئ يف  االأخ�����ض��ر، 

 67 اإىل  تنتمي  النباتات،  من  نوعا   573
ا���ض��ت��خ��دام��ات  ذات  ج��ن�����ض��ا  و309  ع��ائ��ل��ة، 

ب�ضرية متنوعة.

وحت����ظ����ى امل����ح����م����ي����ة، ال����ت����ي ت���اأ����ض�������ض���ت 

دائم  البلوط  نبات  حماية  بهدف   1989
اخل�����ض��رة اأو م���ا ي��ع��رف ب��ا���ض��م ال�����ض��ن��دي��ان 

تتنوع  التي  بالنباتات  االأمن���اط،  اأح��د  وه��و 

ا�ضتخداماتها فمنها ما ي�ضتخدم ال�ضتخراج 

للحطب  كم�ضدر  ومنها  العالجات  بع�ض 

التي  الربية  لالأنواع  م�ضدر  هو  ما  ومنها 

تعي�ض داخل املحمية.

نباتاتها  يف  ف��ري��دة  املحمية  يجعل  وم��ا   

و  طبياً،  نباتا   52 ت�ضمل  االأن���واع  ه��ذه  اأن 

185 نوعاً رعوياً و 42 نوعاً قاباًل لالأكل، 
و20 نبات زينة، و نوعا11ً تعترب م�ضدراً 

لالأخ�ضاب و 12 نباتاً �ضاماً.

متوا�ضلة  جهودا  املحمية  ك��وادر  وتبذل 

املحمية  يف  الفريد  النباتي  التنوع  حلماية 

اأن���واع���اً ج��دي��دة من  ح��ي��ث �ضجلت م��وؤخ��را 

املقامة  احلماية  اأن  على  يدل  ما  النباتات، 

�ضاعد  ع��ال  م�ضتوى  على  كانت  املنطقة  يف 

يف وجود هذه االأنواع، بح�ضب ما قال مدير 

حممية غابات عجلون عثمان الطوالبة.

ال��ف��ري��د بني  ال��ت��ن��وع  و يف اجت���اه حماية 

خالل  الرعي  متنع  املحمية  اأن  الطوالبة  

ف����رة االإزه�������ار حل��م��اي��ة اأن������واع ال��ن��ب��ات��ات، 

اأوقات  وت�ضمح به يف بقية الف�ضول و�ضمن 

حمددة، بهدف نقل بذور النبات وامل�ضاعدة 

على اإكثاره”.

واأ�ضاف الطوالبة يف ت�ضريح �ضحفي اأن 

املحمية حتظى بالعديد من االزهار الربية 

وامل�ضجلة على اتفاقية ال�ضايت�ض متل ازهار 

التوريد.

ال��ع��ام  اأن����ه ويف  اإىل  ال��ط��وال��ب��ة  واأ�����ض����ار   

عجلون  غابات  حممية  اإعالن  مت   2000
الطبيعة  امللكية حلماية  قبل اجلمعية  من 

كمنطقة  الطيور  حلماية  العاملي  واملجل�ض 

مهمة للطيور يف االأردن.

التي  و  عجلون  غابات  حممية  اأن  وب��ني 

وتتميز  م���را  ك��ي��ل��و   12 م�����ض��اح��ت��ه��ا  ت��ب��ل��غ 

ب��غ��ن��اه��ا احل���ي���وي ح��ي��ث ت�����ض��م ب��االإ���ض��اف��ة 

 23 قرابة  النباتات  من  الفريدة  ل��الأن��واع 

نوعا من الزواحف و 57 نوعا من الطيور 

ما بني مهاجر ومقيم و14 من الثديات ٨ 

اأنواع من املفر�ضات و ٥ اأنواع من القوار�ض 

باالإ�ضافة للخنزير الربي.

وب��ح�����ض��ب م���ا ق����ال ال���ب���اح���ث ال��ب��ي��ئ��ي يف 

امل��ح��م��ي��ة امل��ه��ن��د���ض ���ض��ام��ح خ��ط��اط��ب��ة ف���اإن 

كبريا  دورا  تلعب  اأن  ا�ضتطاعت   املحمية 

يف ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ت��ن��وع احل��ي��وي 

امل���وج���ود ���ض��م��ن ح����دود م��ن��ط��ق��ت��ه��ا وال����ذي 

ل�ضون  الفاعلة  و  الهامة  التدابري  من  هو 

اأ�ض�ض  وحماية وتنمية التنوع احليوي وفق 

ا�ضراتيجيات  خ��الل  م��ن  منظمة  علمية 

اإت���ب���اع وت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج واأن�����ض��ط��ة واآل���ي���ات 

املوجود  احليوي  التنوع  حماية  اإىل  ت��وؤدي 

احليوي  ال��ت��ن��وع  اأن  اإىل  الف��ت��ا  املحمية،  يف 

امل��ح��اف��ظ��ة على  ي��ت��ج��زاأ م���ن ارث  ج����زءا ال 

امتداد م�ضاحاتها لبقاء احلياة على االأر�ض 

ن�ضبية  ميزات  من  به  تتمتع  ملا  وخ�ضو�ضا 

وطبيعية وبيئية.

وب�����ني خ���ط���اط���ب���ة ان  حم��م��ي��ة غ���اب���ات 

وت��ق��ع  12 كم²  م�����ض��اح��ة  ت��غ��ط��ي  ع��ج��ل��ون 

�ضمن مرتفعات عجلون �ضمن اإقليم البحر 

البحر االأبي�ض املتو�ضط، ويراوح ارتفاعها 

�ضطح  ف���وق  م���راً   600-1100 ب��ني  م��ا 

االأودي��ة  من  �ضل�ضلة  على  وحتتوي  البحر، 

املتعرجة.

وباالإ�ضافة للبلوط دائم اخل�ضرة يعي�ض 

يف امل��ح��م��ي��ة ال���زع���رور وال��ق��ي��ق��ب وال�����ض��وي��د 

واإل��ب��ط��م  واخل����زرق  وال��ع��ب��ه��ر  الفل�ضطيني 

الفل�ضطيني.

االأ�ضجار  ه��ذه  كانت  ال�ضنني  مر  على  و 

كم�ضدر  املنطقة  ل�ضكان  االأهمية  يف  غاية 

للحطب ويف بع�ض االأحيان كقيمة غذائية 

وطبية اأو بب�ضاطة كم�ضدر للطعام.

 تنوع نباتي فريد في محمية عجلون

 األمانة تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة
االنباط-عمان

اأع���ل���ن���ت اأم����ان����ة ع���م���ان ال���ك���ربى ام�����ض 

اإلكرونية  7 خدمات  اإطالق  االأحد، عن 

جديدة.

وق�����ال اأم�����ني ع���م���ان ال���دك���ت���ور ي��و���ض��ف 

اإن ه���ذه اخل���دم���ات اجل��دي��دة  ال�����ض��وارب��ة 

التحول  م�ضروع  يف  االإجن��از  ن�ضبة  رفعت 

اإىل  ب��امل��ئ��ة،م�����ض��ريا   85 اإىل  االإل���ك���روين 

يف  حتول  نقطة  �ضي�ضهد  احلايل  العام  اأن 

اإلكرونيا  االأمانة  خدمات  تقدمي  كيفية 

املو�ضوعة. بح�ضب اخلطة 

اأطلقتها  التي  وت�ضمل حزمة اخلدمات 

ترخي�ض  ال��ت��خ��ط��ي��ط،  ق��ط��اع  االأم���ان���ة يف 

بناء  وترخي�ض  ق��ائ��م،  ب��ن��اء  ف��وق  م��ق��رح 

قائمة  زيادات  وترخي�ض  الأول مرة،  قائم 

ل���ب���ن���اء م���رخ�������ض، وت���رخ���ي�������ض خم��ط��ط 

ت��ع��دي��ل��ي، وخ���دم���ة اإ����ض���دار خ��ري��ط��ة من 

موتى  دفن  طلب  تقدمي  وخدمة   ،GIS
اإل��ك��رون��ي��اً، وخ��دم��ة ا���ض��دار وث��ي��ق��ة اإذن 

االإ�ضغال لتكون معتمدة من خالل الرقم 

.)QR( املرجعي

ب���ي���ان: ان ط��ل��ب��ات  وق���ال���ت االأم���ان���ة يف 

اخلدمة يف قطاعاتها املختلفة متاحة من 

الر�ضمي لالأمانة  للموقع  الدخول  خالل 

amman.jo واختيار نافذة اخلدمات 
االإلكرونية ثم القطاع املعني باخلدمة.

ال��ع��م��ل ج����ار ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات  اأن  ي���ذك���ر 

اإذن االأ���ض��غ��ال  اإ����ض���دار وجت��دي��د  ب��رجم��ة 

منظومة  م�ضفوفة  لتكتمل  اإل��ك��رون��ي��اً 

ت��راخ��ي�����ض االأب��ن��ي��ة داخ���ل ح���دود االأم��ان��ة 

قبل نهاية هذا العام.

 مستشفى الجامعة: لن نستقبل 
المرضى دون موعد مسبق

 المفرق: إصابة 6 بالتسمم 
لتناولهم الشاورما

االنباط-عمان

االأردن��ي��ة،  اجلامعة  م�ضت�ضفى  اأع��ل��ن   

اأن����ه ل���ن ي�����ض��ت��ق��ب��ل امل��ر���ض��ى دون م��وع��د 

الزمينة  الفرة  و�ضمن  م�ضبق،  ر�ضمي 

املحددة على من�ضة املواعيد.

ب����ي����ان ام�������ض  امل�������ض���ت�������ض���ف���ى يف  وق�������ال 

���ض��ي��ك��ون  امل���واع���ي���د  ح���ج���ز  اإن  االأح��������د: 

م���ن خ����الل ال���راب���ط االإل����ك����روين على 

http://الر�ضمي امل�ضت�ضفى  م��وق��ع 

a p p h o s p . j u . e d u . j o /

Appointment /log in .

بتعليمات  االل��ت��زام  اإىل  داعيا   ،aspx
الكمامة  ب���ارت���داء  ال�ضخ�ضية  ال��وق��اي��ة 

اأم��ان  م�ضافة  وت��رك  والقفازات  الطبية 

اإال ملرافق  ال�ضماح  املراجعني، وعدم  بني 

اأو امل���راج���ع،  واح����د ف��ق��ط م���ع امل��ري�����ض 

وا����ض���ت���م���رار وق�����ف ال�����زي�����ارة ل��ل��م��ر���ض��ى 

والتوا�ضل  ال�ضفاء  اأ�ضّرة  على  الراقدين 

معهم عرب و�ضائل االت�ضال املختلفة

االنباط-املفرق

عائلة  من  اأ�ضخا�ض  �ضتة  اأ�ضيب   

واحدة بحاالت ت�ضمم جراء تناولهم 

املطاعم يف  اأحد  �ضاورما من  وجبات 

حمافظة املفرق �ضباح ام�ض االأحد.

وق��������ال حم����اف����ظ امل�����ف�����رق ي���ا����ض���ر 

ال��ع��دوان ان��ه مت ن��ق��ل امل�����ض��اب��ني اىل 

لتلقي  احل��ك��وم��ي  امل��ف��رق  م�ضت�ضفى 

االإ����ض���ع���اف���ات االأول����ي����ة وال���ع���الج���ات 

اإغ���الق  اأن���ه مت  ال���الزم���ة، الف��ت��ا اإىل 

املطعم احرازيا.

االنباط-عمان

 اكد رئي�ض الوزراء الدكتور عمر الرزاز اأن احلكومة، ولغايات احلد 

من االثر االجتماعي واالقت�ضادي لكورونا، �ضتتدرج باآلية احلظر على 

اإج��راء من  اأي  نتوانى عن  ول��ن  املحافظة،  اأو  اللواء  اأو  احل��ي  م�ضتوى 

�ضاأنه حماية مواطنينا من هذه اجلائحة التي ترجح منظمة ال�ضحة 

العاملية باأن العامل لن يتخل�ض منها قبل عامني من االآن.

اإن احل��ك��وم��ة  ام�����ض:  ال�����وزراء يف كلمته اال���ض��ب��وع��ي��ة  رئ��ي�����ض  وق����ال 

ا�ضبحت اكرث ا�ضتعدادا للتعامل مع املوجة الثانية من اجلائحة التي 

جتتاح غالبية دول العامل بوترية اإ�ضابات اأعلى بكثري مما كانت عليه 

�ضابقا، م�ضريا اإىل اأنه وبرعاية وتوجيهات امللك افتتح عدد من املراكز 

احلثيثة  العناية  اأ�ضرة  وزي��ادة  اأخ��رى  وتطوير  وامل�ضت�ضفيات،  ال�ضحية 

واأجهزة التنف�ض.

العمل  ه��و  ال��ف��ريو���ض  انت�ضار  م��ن  احل��د  على  �ضاعدنا  م��ا  ان  ولفت 

�ضوياً ويدا بيد مت�ضامنني متكافلني، واأدركنا اأن ح�ضول املواطن على 

ب��اإج��راءات  وعيه  زي��ادة  يف  ي�ضهم  للمخاطر  وفهمه  الدقيقة  املعلومة 

الوقاية، ك�ضرط اأ�ضا�ضي للنجاح.

ال��ت��زم ع��ن ح��ر���ض ووع���ي وفهم  مل��ن  ال����وزراء التحية  ووج���ه رئي�ض 

للمخاطر، مو�ضحا، ان قناعات االن�ضان حقه وال ي�ضتطيع اأي �ضخ�ض 

تعّر�ض  يت�ضّرف بطريقة  اأن  لي�ض من حقه  لكن  اأخ��رى عليه؛  فر�ض 

حياة االآخرين للخطر«.

وا�ضار اإىل االإجراءات االحرازية والوقائية التي اتخذتها احلكومة 

باإغالق ح��دود جابر  ب��دءا  ال��وب��اء،  انت�ضار  املا�ضية للحد من  االأي��ام  يف 

موؤقتاً ل�ضمان �ضالمة االإجراءات، مرورا باإجراءات اإعادة النظر باآليات 

العمل يف العمري، وعزل الرمثا ومراقبة بوؤر يف العا�ضمة، واال�ضتمرار 

وبفحو�ضاتها  ت�ضاعفت  ال��ت��ي  ال��وب��ائ��ي  التق�ضي  ف���رق  ع���دد  ب���زي���ادة 

املوجهة اإىل البوؤر املحتملة وانتهاء بالفح�ض الع�ضوائي ال�ضتباق تف�ضي 

العدوى«.

يفيِ �ضوء  ان��ه  اىل  قائم مبوعده، الفتا  الدرا�ضي  العام  ب��دء  اأن  واك��د 

تطورات الو�ضع الوبائي �ضيكون هناك جمموعة بدائل جاهزة تعتمد 

االلتزام  مع  كاملعتاد  �ضتداوم  املدار�ض  فبع�ض  م�ضتوى اخلطورة؛  على 

باملتطلبات ال�ضحية، وبع�ضها ب�ضكل جزئي، واالأقلية يف االأماكن التي 

يجري عزلها �ضيكون التعلم فيها عن بعد«.

عدد  رف��ع  و�ضيجري  م�ضتمرة،  املغربني  ع��ودة  ان  ال���رزاز  اك��د  كما 

الغرف الفندقية املتاحة ال�ضتقبال عدد اأكرب منهم وفتح باب الت�ضجيل 

ومعادلة ال�ضهادات البنائهم يف املدار�ض حتى قبل عودتهم.

املتاحة  الفر�ض  من  لال�ضتفادة  احلكومة  وبرامج  خلطط  وعر�ض 

الوطني  اقت�ضادنا  وتعايف  منعتنا  زيادة  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  �ضت�ضهم  التي 

من خالل اإ�ضالحات جذرية يف قطاعات مهمة كالزراعة والتعدين.

وتاليا ن�ض كلمة رئي�ض الوزراء،

وتعايف  االأردن  ملنعة  ا�ضراتيجي مهم  �ضاأبداأ حديثي مبو�ضوع  كنت 

ال���ذات يف قطاعني  امل��زي��د م��ن االع��ت��م��اد على  ال��وط��ن��ي، وه��و  اقت�ضاده 

اأ���ض��ا���ض��ي��ني، وه��م��ا ال��زراع��ة وال��ت��ع��دي��ن، وه���ذا م��و���ض��وع وط��ن��ي �ضيادي 

و�ضاأعود  اهتمامنا  بجل  �ضيحظى  �ضيدي �ضاحب اجلاللة  وبتوجيهات 

له يف نهاية احلديث.

الثانية  املوجة  وهو  املواطن،  ي��وؤرق  �ضاأبداأ مبو�ضوع خمتلف  ولكني 

تواجه  ال��ي��وم  ال���دول  كافة  ال��ع��امل،  التي جتتاح  ال��ك��ورون��ا  م��ن جائحة 

كانت  بكثري مما  اأعلى  االإ�ضابات  ووت��رية  اجلائحة  الثانية من  املوجة 

عليه �ضابقا.

ف��ف��ي االأ���ض��ه��ر ال�����ض��ت��ة االأوىل ك���ان ع���دد االإ���ض��اب��ات يف ال��ع��امل 10 

يزيد  ما  اإىل  ت�ضاعف  لوحدها  االأخ��رية  ال�ضتة  االأ�ضابيع  ماليني، ويف 

على 20 مليونا، ومنظمة ال�ضحة العاملية ترجح اأننا لن نتخل�ض من 

اجلائحة قبل عامني من االآن.

حتى الدول التي مل ت�ضهد اأ�ضابات تذكر يف االأ�ضهر االأربعة االأوىل 

اأف�ضل  و�ضع  يف  اأننا  اإال  االإ�ضابات،  عدد  ويرتفع  العدوى  فيها  تنت�ضر 

بكثري من غالبية دول العامل يف الت�ضدي للفريو�ض.

كل واحد منا كان يتمنى اأن ي�ضحو يوماً يف القريب العاجل لي�ضمع 

اأن الكورونا اأ�ضبحت خلفنا، فيحدث اأبناءه واأحفاده عن هذه التجربة 

التاريخية الع�ضيبة وكيف جتاوزناها.

ندرك  اأن  وعلينا  ذل��ك،  عك�ض  اإىل  ت�ضري  امل��وؤ���ض��رات  ولالأ�ضف  ولكن 

اآثار �ضحية  اأنف�ضنا ملواجهة  باأننا نخو�ض نزاال طويل االأمد، واأن نعّد 

يف  والتكافل  واملثابرة  واجللد  ال�ضرب  تتطلب  واقت�ضادية  واجتماعية 

مواجهة هذا اخل�ضم ال�ضر�ض.

ما �ضاعدنا على احلد من انت�ضار الفريو�ض، لي�ض اأننا منتلك احلل 

اأننا عملنا  بل  �ضمح اهلل-  اأننا مع�ضومون عن اخلطاأ -ال  اأو  ال�ضحري 

وم�ضّممون  الهزمية،  نقبل  ال  متكافلني  مت�ضامنني  بيد  وي��دا  �ضوياً 

نخطئ  جنتهد،  مبكرا،  اإجراءاتنا  نتخذ  باجلميع،  نعنى  النجاح،  على 

املواطن  ح�ضول  اأن  واأدركنا  قدما.  ومن�ضي  اخلطاأ  ون�ضحح  ون�ضيب، 

على املعلومة الدقيقة وفهمه للمخاطر ي�ضهم يف زيادة وعيه باإجراءات 

يف  جهداً  احلكومة  ت��األ  مل  وهنا  للنجاح،  اأ�ضا�ضي  �ضرط  وهو  الوقاية، 

لب�ض  اأهمية  واأماكنها و�ضرح  باالإ�ضابات  املتعلقة  املعلومات  ن�ضر جميع 

الكمامة والتباعد وغريها من اإجراءات ال�ضالمة.

وي��ب��ق��ى ال�����ض��رط االآخ���ر للنجاح ه��و االل���ت���زام ال��ك��ام��ل ب���االإج���راءات 

الوعي  بن�ضر  انف�ضهم  واملواطنني  املدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  وم�ضاهمة 

املدنية  رائعة من موؤ�ض�ضاتنا  اأمثلة  وراأينا  التزام اجلميع،  اأهمية  حول 

و�ضبابنا وحتى م�ضابينا ت�ضعى لن�ضر الوعي وااللتزام.

للمخاطر.  وفهم  ووع��ي  حر�ض  ع��ن  ال��ت��زم  م��ن  لكل  التحية  نقدم 

وملن مل يلتزم نقول، من حق االإن�ضان اأن ي�ضّدق اأو ال ي�ضّدق اأي �ضيء، 

فقناعات االإن�ضان حقه، وال ي�ضتطيع اأي �ضخ�ض فر�ض قناعات اأخرى 

حياة  تعّر�ض  بطريقة  يت�ضّرف  اأن  االإن�ضان  حق  من  لي�ض  لكن  عليه؛ 

االل��ت��زام. ومنّد  ت��راٍخ يف  اأو جمرد  اأك��ان عن قناعة،  االآخرين للخطر، 

خلفنا،  اأ�ضبحت  اجلائحة  ب��اأن  االعتقاد  اأراد  اأو  اعتقد  م��ن  لكل  يدنا 

فراخى واطماأن واأهمل م�ضوؤوليته اأمام نف�ضه واأ�ضرته واالآخرين.

اإن  معاً  �ضننجح  اجلائحة،  من  اجلديدة  املوجة  مواجهة  ويف  اليوم 

�ضاء اهلل، كما جنحنا يف املوجة االأوىل.

يف االأي����ام االأخ�����رية، اأغ��ل��ق��ن��ا ح���دود ج��اب��ر م��وؤق��ت��اً ل�����ض��م��ان �ضالمة 

تنقالت  ت�ضمنت  العمري  معرب  يف  اإج���راءات  اتخذنا  كما  االإج���راءات، 

الرمثا  ل��واء  لعزل  وا�ضطررنا  جميعها.  العمل  باآليات  النظر  واإع���ادة 

�ضنقوم  بالتح�ضن  الو�ضع  ا�ضتمرار  ح��ال  ويف  مطمئنة  ب��دت  والنتائج 

البوؤر يف  بع�ض  ونراقب  املقبل؛  الثالثاء  من  اعتباراً  اللواء  بفك عزل 

التي  الوبائي  التق�ضي  فرق  عدد  بزيادة  ون�ضتمر  كثب،  عن  العا�ضمة 

فحو�ضاتها  ويف  االأخ����رية  االأ���ض��اب��ي��ع  يف   95 اىل   25 م��ن  ت�ضاعفت 

املوجهة للبوؤر املحتملة والفح�ض الع�ضوائي ال�ضتباق تف�ضي العدوى.

عدة  افتتحنا  �ضيدنا،  وتوجيهات  فربعاية  اأك��رث،  م�ضتعدون  نحن 

مراكز �ضحية وم�ضت�ضفيات، طّورنا على امل�ضت�ضفيات ال�ضابقة، كما قمنا 

بزيادة اأ�ضرة العناية احلثيثة واأجهزة التنف�ض.

ومرة اأخرى اأدعو اجلميع لتحميل تطبيق اأمان الذي طور باأيادي 

امل�ضابني  خمالطي  وينبه  اخل�ضو�ضية  يحفظ  اأردن��ي��ني  متطوعني 

الإجراء الالزم لك�ضر �ضل�ضلة العدوى ب�ضكل �ضريع.

وللحد من االثر االجتماعي واالقت�ضادي نتدرج باآلية احلظر على 

اإج��راء من  اأي  نتوانى عن  ول��ن  املحافظة،  اأو  اللواء  اأو  احل��ي  م�ضتوى 

�ضاأنه حماية مواطنينا.

اما بالن�ضبة ملدار�ضنا وبدء العام الدرا�ضي فهو قائم مبوعده يف 1/ 

الو�ضع الوبائي �ضيكون هناك جمموعة بدائل  تطورات  �ضوء  ويفيِ   ،9
جاهزة تعتمد على م�ضتوى اخلطورة، فح�ضب املنطقة، بع�ض املدار�ض 

احلكومية واخلا�ضة �ضتداوم كاملعتاد مع االلتزام باملتطلبات ال�ضحية، 

�ضيكون  التي يجري عزلها  االأماكن  واالأقلية يف  ب�ضكل جزئي،  بع�ضها 

التعلم فيها عن بعد. وقد وجهت وزير الربية والتعليم بعقد موؤمتر 

�ضحفي ي�ضرح فيه تفا�ضيل االإجراءات ال�ضحية املطلوبة.

فالعملية  الوطن،  اأر�ض  اإىل  العائدين  املغربني  الأبنائنا  وبالن�ضبة 

الغرف  عدد  لرفع  ال�ضياحة  وزير  وجهت  االأ�ضبوع  هذا  ففي  م�ضتمرة، 

الفندقية املتاحة ال�ضتقبال عدد اأكرب من املغربني.

اأي�����ض��ا ب��ف��ت��ح ب���اب الت�ضجيل وم��ع��ادل��ة  ك��م��ا وج��ه��ت وزي����ر ال��رب��ي��ة 

الرابط  خالل  من  عودتهم  قبل  حتى  املدار�ض  يف  الأبنائهم  ال�ضهادات 

اخلا�ض يف وزارة الربية والتعليم.

اال�ضراتيجي  اجل��ان��ب  اإىل  االآن��ي��ة  التحديات  جمابهة  م��ن  اأنتقل 

زيادة  يف  مبا�ضر  ب�ضكل  �ضت�ضهم  التي  املتاحة  الفر�ض  من  واال�ضتفادة 

يف  جذرية  اإ�ضالحات  خ��الل  من  الوطني  اقت�ضادنا  تعايف  ويف  منعتنا 

قطاعات مهمة كالزراعة والتعدين.

وج��دان  ال��ق��ط��اع مكانة خا�ضة يف  ل��ه��ذا  اأن  ب��ال��زراع��ة، حيث  واأب����داأ 

االأردنيني، ناهيك عن اأنه يحقق اأمننا الغذائي، وزود االأردن مبنتجات 

الفواكه واخل�ضار الطازجة والدواجن واللحوم واالألبان خالل االأزمة، 

امل��دن.  ع��ن  البعيدة  الريفية  املناطق  يف  والتنمية  االإن��ت��اج  يف  و�ضاهم 

املا�ضية، وبالتعاون مع جميع  الزراعة على مدى االأ�ضهر  عملت وزارة 

والنقابات  وال��غ��رف  واالحت����ادات  اخل��ا���ض  القطاع  م��ن  القطاع  �ضركاء 

للتنمية  الوطنية  اال�ضراتيجية  تطوير  على  املعنية،  واجل��م��ع��ي��ات 

القطاع  بهذا  االرتقاء  اإىل  تهدف  متكاملة  خطة  املت�ضمنة  الزراعية، 

تنمية  تت�ضمن  التي  الزراعية  ال�ضناعة  اإىل  التقليدية  ال��زراع��ة  من 

احلراج واملراعي، والعمل مع التعاونيات مل�ضاعدة �ضغار املزارعني على 

مبا  املزارعني،  لكبار  املتاحة  واخلدمات  التقنيات  كافة  من  اال�ضتفادة 

اال�ضراتيجية،  املحا�ضيل  التكنولوجيا، والركيز على  ا�ضتخدام  فيها 

اإىل  والت�ضدير  الزراعي  والت�ضنيع  والت�ضويق  االإنتاج  �ضل�ضلة  وتطوير 

اخلارج. وعلى مدى هذا االأ�ضبوع، �ضيقدم وزير الزراعة املعامل الرئي�ضة 

ال��واق��ع  اأر�����ض  ع��ل��ى  تنفيذها  ب��داأن��ا  ال��ت��ي  وامل�����ض��اري��ع  لال�ضراتيجية 

وبربنامج زمني وا�ضح.

اما قطاع التعدين، فلم يحظ بالعناية التي ي�ضتحقها منذ �ضنوات 

20 باملئة م��ن ���ض��ادرات��ن��ا ه��ي م��ن هذا  اأن نحو  ب��ال��رغ��م م��ن  ط��وي��ل��ة، 

وال��رثوة  الطاقة  وزارة  قامت  ولهذا  هائلة.  فيه  واالإمكانيات  القطاع 

لتحديد  كوادر وطنية متخ�ض�ضة  نفذته  �ضامل  م�ضح  باإعداد  املعدنية 

ما  اململكة  انحاء  يف  املختلفة  املعدنية  ال��رثوات  تواجد  واأماكن  نوعية 

كما  فيها.  لال�ضتثمار  و�ضفافة  وا�ضحة  اأ�ض�ض  �ضمن  امل��ج��ال  �ضيفتح 

وافق جمل�ض الوزراء على نظام “م�ضاريع ا�ضتغالل البرول وال�ضخر 

حتفيز  اال�ضراتيجية” ب��ه��دف  وامل���ع���ادن  احل��ج��ري  وال��ف��ح��م  ال��زي��ت��ي 

اال�ضتثمار وفق اأ�ض�ض ومبادئ تقوم على ال�ضفافية والو�ضوح. و�ضتقوم 

هذه  بت�ضويق  ال����وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اال���ض��ب��وع،  ه��ذا  اال�ضتثمار  هيئة 

لل�ضباب  عمل  فر�ض  يتيح  ما  املعدنية،  للرثوات  اال�ضتثمارية  الفر�ض 

االأردنيني يف حمافظات عديدة.

االمتحان احلقيقي للدول وال�ضعوب يكون يف ال�ضدائد، ونحن لها، 

مر،  اأحالها  وخيارات  �ضعبة،  فيها  اخليارات  تكون  ظروفاً  نواجه  قد 

ولكن  بالتمني،  لي�ض  لكن  اهلل،  مب�ضيئة  و�ضيمر  �ضيمر،  مر  كل  ولكن 

باإرادة وعزم وت�ضميم االأردنيني جميعا بقيادة وتوجيهات �ضيدنا اأطال 

اهلل يف عمره.

سنتدرج بآلية الحظر على مستوى الحي أو اللواء أو المحافظة

مدارس ستداوم كالمعتاد وبعضها بشكل جزئي واألقلية سيكون التعلم فيها عن بعد
الرزاز: مستعدون لموجة »كورونا« الثانية

االثنني   24/ 8 / 2020

* نعّد أنفسنا لمواجهة آثار تتطلب الصبر بمواجهة هذا الخصم الشرس
* عودة المغتربين مستمرة وإصالحات جذرية في قطاعي الزراعة والتعدين
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

املهند�س  وعمان،  االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  قال   

تطبق  ال�سناعية  ���س��ح��اب  م��دي��ن��ة  اإن  اجل��غ��ب��ري،  فتحي 

يتنا�سب  مبا  املهنية،  وال�سحة  ال�سالمة  درج��ات  اأعلى 

اخل�سو�س. بهذا  احلكومة  اأ�سدرتها  التي  واالإجراءات 

واأ����س���اف اجل��غ��ب��ري، يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س االأح����د، 

اأن ال��ع��م��ل��ي��ة االإن��ت��اج��ي��ة يف امل�����س��ان��ع م�����س��ت��م��رة، م�����س��ددا 

املحلية  ال�����س��وق  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ة  ت�����س��ت��ط��ي��ع  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 

واخلارجية.

خالل  املا�سي،  اخلمي�س  م�ساء  تفقد  اجلغبري  وك��ان 

زي���ارت���ه م��دي��ن��ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اب����ن احل�����س��ن 

يف  املتبعة  الوقائية  االإج����راءات  �سحاب؛  يف  ال�سناعية 

املهنية.  وال�سحة  ال�سالمة  ل�سمان  امل�سانع 

االنباط- عمان 

اأطلقت دائرة اجلمارك عرب من�ستها 

مركبة  اعفاء  طلب  خدمة  االإلكرتونية 

لذوي االعاقة االلكرتونية.

وت������اأت������ي ه�������ذه اخل�����دم�����ة ت�������س���ه���ي���اًل 

ع��ل��ى م��ت��ل��ق��ي��ه��ا ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن ال��ت��ق��دم 

ب���ط���ل���ب���ه���م م�����ن خ�������الل م����وق����ع دائ�������رة 

اإىل  احل���اج���ة  دون  م��ب��ا���س��رة  اجل���م���ارك 

م��راج��ع��ة اي م���ن ال�������وزارات وال���دوائ���ر 

االخ�����رى وحت��م��ي��ل ال���وث���ائ���ق امل��ط��ل��وب��ة 

https:// ال����ت����ايل  ال�����راب�����ط  ع���ل���ى 

services .customs .gov .

jo/JcCsuOnline/Login.

aspx

االأنباط –عمان

 اطلقت جمعية توا�سل �سيدات ورجال 

بالتعاون  املغرتبن  االردن��ي��ن  االع��م��ال 

مع هيئة اال�ستثمار البوابة االلكرتونية 

) ا�ستثمر يف االردن ( من خالل الرابط 

 investinjo.com االل���ك���رتوين 

والتي تهدف لت�سهيل مهمة امل�ستثمرين 

امل���غ���رتب���ن ال����ذي����ن ي���رغ���ب���ون ب���ال���ع���ودة 

م��ن  وغ���ريه���م  االردن  يف  واال����س���ت���ث���م���ار 

اأعمال. م�ستثمرين ورجال 

 وق��ال ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال���وزين رئي�س 

يف  )ا�ستثمر  ب��واب��ة  ان  اال�ستثمار  هيئة 

�سيدات  جمعية  اطلقتها  ال��ت��ي  االردن( 

ورج����ال االع���م���ال االردن���ي���ن امل��غ��رتب��ن 

ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ة ت���اأت���ي يف اط���ار 

واخلا�س  العام  القطاعن  بن  ال�سراكة 

وغريهم  االردن��ي��ن  امل��غ��رتب��ن  لتحفيز 

من رجال االعمال يف اخلارج لال�ستثمار 

امل�ستثمرين  ال�����وزين  ودع����ى  االردن  يف 

بيئة  اإليه  و�سلت  ما  اآخ��ر  على  للوقوف 

ع��ل��ى  واالط���������الع  االردن  يف  االأع�����م�����ال 

م���ا ت���زخ���ر ب���ه اخل����ارط����ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة 

امل��م��ل��ك��ة، م���وؤك���دا ع��ل��ى ح��ر���س هيئة  يف 

الت�سهيالت  كافة  توفري  على  اال�ستثمار 

ال���الزم���ة و���س��رع��ة االإج��������راءات وات��خ��اذ 

اال�ستثمار  لتحفيز  املنا�سبة  القرارات 

من جانبه او�سح فادي املجايل رئي�س 

ورج���ال  ���س��ي��دات  ج��م��ع��ي��ة  ادارة  جم��ل�����س 

العمل  ان  املغرتبن  االردن��ي��ن  االع��م��ال 

وامل��ب��ت��ك��ر لتقدمي  وامل�����س��رتك  ال��ت��ك��ام��ل��ي 

التي جتعل  الت�سهيالت واخلدمات  كافة 

االأردن  اال���س��ت��ث��م��اري��ة يف  ال��ت��ج��رب��ة  م��ن 

مميزة بعوائدها وجناحها هو م�سوؤولية 

م�����س��رتك��ة ب���ن ج��م��ي��ع االط������راف، وق���ال 

املجايل ان هذه املبادرة التي مت متويلها 

م���ن ج��م��ع��ي��ة ���س��ي��دات ورج�����ال االع��م��ال 

بالتعاون  طلقت 
ُ
واأ املغرتبن  االردن��ي��ن 

م��ع ه��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��ار ت�����س��ع��ى ل��ل��و���س��ول 

اىل اك��رب فئة م��ن امل��غ��رتب��ن االردن��ي��ن 

وغ���ريه���م م���ن م�����س��ت��ث��م��ري��ن يف اخل����ارج 

البيئة  ع��ل��ى  تعريفهم  م��ه��م��ة  وت�سهيل 

وامل�����س��اه��م��ة  االردن  يف  اال����س���ت���ث���م���اري���ة 

الهيئة يف �سمان �سال�سة  وبالتن�سيق مع 

بت�سجيل  املتعلقة  االج����راءات  و���س��الم��ة 

انه  املجايل  وبن  اال�ستثمارية  امل�ساريع 

ميكن للجميع زيارة البوابة االلكرتونية 

 )investinjo.com( امل��وق��ع  ع��رب 

ت��ع��ري��ف��اً  ال���ب���واب���ة حت���ت���وي  م�����س��ريا اىل 

ل��ل��م��ب��ادرة ور���س��ال��ة م��ن ���س��رك��اء امل��ب��ادرة 

وجمموعة من امل�ساريع بدرا�سات جدوى 

الحقاً  لزيادتها  �سي�سار  والتي  مبدئية 

ال��ب��واب��ة االل��ك��رتون��ي��ة على  كما حت��ت��وي 

باال�ستثمار  للراغبن  الكرتوين  من��وذج 

مع  ومتابعته  باي�ساله  اجلمعية  ت��ق��وم 

هيئة  ل��دى  باملغرتبن  املخت�سة  االدارة 

الكبري  ال��دور  املجايل  وثمن  اال�ستثمار، 

وادائها  اال�ستثمار  هيئة  به  تقوم  ال��ذي 

املتطور والديناميكي والذي بات يلم�سه 

اجلميع.

الجغبير: سحاب الصناعية ملتزمة بتطبيق 
إجراءات السالمة والصحة العامة

الجمارك األردنية تطلق خدمة 
طلب اعفاء مركبة لذوي االعاقة

سيدات ورجال االعمال المغتربين تطلق بوابة )استثمر في االردن( 
بالتعاون مع هيئة االستثمار

االثنني   24  /  8  / 2020

 االنباط- عمان

للزيوت  املنا�سري  �سركة  اإ�سرتاتيجية  �سمن 

اأن��ح��اء  ك��اف��ة  بالتو�سع واالإن��ت�����س��ار يف  وامل��ح��روق��ات 

اإفتتاح  اهلل  بعون  مت  الها�سمية،  االردن��ي��ة  اململكة 

�سمن  تقع  لل�سركة  تابعة  ج��دي��دة  وق���ود  حمطة 

اإق���ل���ي���م ال���و����س���ط يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة ع��م��ان 

،�ساحية االأمريعلي ، �سارع ك�ساب اجلازي ومقابل 

م����دار�����س ب��ي��ت امل���ق���د����س، ل��ي�����س��ب��ح ع����دد حم��ط��ات 

عن  ي��زي��د  م��ا  ال��و���س��ط  اإق��ل��ي��م  يف  املنا�سريالعاملة 

للمنطقة  اأك��رب  تغطية  ل�سمان  حالياً  حمطة   40

اأف�����س��ل للجمهور  اجل��غ��راف��ي��ة ول�����س��م��ان خ��دم��ات 

وعمالئنا يف عمان.

���س��رك��ة امل��ن��ا���س��ري ل���ل���زي���وت وامل���ح���روق���ات من 

وت�سغيل  بناء  يف  حملياً  ال��رائ��دة  ال�سركات  اأوائ���ل 

ت�سغيل  مت  ح��ي��ث  ال���وق���ود  حم��ط��ات  م���ن  �سل�سلة 

ومميز  ج���ذاب  ب�سكل   2001 ع���ام  حمطاتها  اأوىل 

ال��دول  يف  مثيالتها  ت�ساهي  عاملية  ومبوا�سفات 

امل��ت��ق��دم��ة، وح��ر���س��ت ال�����س��رك��ة م��ن��ذ ال��ب��داي��ة على 

خلدمة  التكنولوجية  التقنيات  اأح��دث  اإ�ستخدام 

زب��ائ��ن��ه��ا ورواده��������ا م���ن ت���ق���دمي خ���دم���ات ال��دف��ع 

وتقدمي  للعميل  االئتمانية  البطاقات  باإ�ستخدام 

االلكرتونية  البطاقات  مثل  التعبئة  اأع��ادة  حلول 

اخل���ا����س���ة ب�����س��رك��ة امل��ن��ا���س��ري امل���دف���وع���ة م�����س��ب��ق��اً 

eCash  وبطاقة اأعادة التعبئة االلكرتونية من 
املنا�سري ال eFill ،واأي�ساً اخلدمة االأكرث تطوراً 

Aman Fill   والتي تعمل على  باململكة وهي 

التزود بالوقود من خالل خا�سية ترددات الراديو 

للتعرف على هوية املركبات .

باأعلى  حمطاتها  جميع  اأي�ساً  ال�سركة  وتوؤمن 

معايري ال�سحة وال�سالمة املهنية والبيئية يف كافة 

 9001 االي���زو  �سهادة  على  حا�سلة  وه��ي  ف��روع��ه��ا، 

وهي  �سنوات  ع�سر  اك��رث من  منذ   14001 واالي���زو 

اأول �سركة تعمل بهذا املجال حت�سد �سهادة  اأي�ساً 

االيزو 45001.

كما ي�ساف ل�سركة املنا�سري للزيوت واملحروقات 

اإهتمامها بقطاع الطاقة املتجددة وتوفري احللول 

لالإ�ستفادة من الطاقة ال�سم�سية لتوليد الكهرباء 

وت��ع��د اأول ���س��رك��ة وف����رت خ��دم��ة ���س��ح��ن امل��رك��ب��ات 

ال�سحن  وح����دات  ع���دد  وي��ب��ل��غ  للعامة  الكهربائية 

العاملة  حالياً  15 وحدة �سحن  تغطي جميع اأنحاء 

اململكة والعمل جاري على اأ�سافة 10 وحدات اأخرى 

جديدة خالل ال�سهر القادم.

وك���ان���ت ���س��رك��ة حم���ط���ات امل��ن��ا���س��ري ل��ل��زي��وت 

وامل��ح��روق��ات ق��د اط��ل��ق��ت حملة ف��ري��دة وت��ق��دم 6 

�سيارات ل� 6 رابحن  لعمالئها �سمن اأول برنامج 

اول  ت�سليم  ومت  اأب�����س��ر-    - للمحروقات  م��ك��اف��اآت 

���س��ي��ارة ل��� ال���راب���ح االول خ���الل ال�����س��ه��ر احل����ايل . 

باال�سافة اىل مكافاآة العمالء بالهدايا والعرو�س 

اخلا�سة نظري ا�ستخدام البطاقة مل�سرتياتهم من 

املحروقات داخل حمطات املنا�سري وهذا الربنامج  

االأول  واأي�����س��اً  اململكة  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول  يعترب 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال�����س��رق االو����س���ط يف جم���ال قطاع 

املحروقات.

ومن اجلدير بالذكر اأن ال�سركة ت�سم بكادرها 

اأك���رث م��ن 2000 م��وظ��ف وت�سغل م��ا ي��زي��د ع��ن 78 

حمطة وقود عاملة وتقدم خدمات اأخرى عديدة 

التجارية  االأ����س���واق  م��ن  �سل�سلة  مثل  مبحطاتها 

)ل���وم���ي م���ارك���ت( وم��ط��اع��م ال��وج��ب��ات ال�����س��ري��ع��ة 

وال�سيدليات واخلدمات البنكية وخدمة ال�سراف 

االآيل وعدد من املحالت التجارية املتنوعة لتوفر 

خدمات متكاملة يف مكان واحد لتوقف العمالء.

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات

 »Global Business Promotion « شركة
 COBIT 2019 تنجز تطبيق معيار

لبنك صفوة اإلسالمي

بورصة عمان تغلق تعامالتها على انخفاض

بموجب اتفاقية بين الجمعية والشركة 

تحالف استراتيجي بين »انتاج«
 و »VirtuPort« لعقد المؤتمر 
األقليمي لحلول أمن المعلومات 

االنباط- عمان 

بينهما،  ج��م��ع  ال����ذي  ال��ت��ع��اون  اإط�����ار  يف   

 Global Business �سركة  ا�ستكملت 

Promotion، ال�سركة االأردنية الرائدة 
يف اأع���م���ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات واحل��ل��ول 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق اأح������دث اإ�����س����دارات 

 COBITاملعلومات واإدارة  حوكمة  اإط���ار 

وبرنامج  لها، معيار  امل�ساحبة  والتكنولوجيا 

االإ�سالمي  �سفوة  لبنك   ،2019  COBIT
ال��ب��ن��وك وم��ن رواد  اأوائ���ل  ليكون ب��ذل��ك م��ن 

ال��ع��م��ل امل�����س��ريف االإ����س���الم���ي ت��ط��ب��ي��ق��اً ل��ه��ذا 

املعيار.

التنظيمية،  البيئة  حت�سن  يف  ي�سهم  و   

التهديدات  م��ن  ال��وق��اي��ة  تعزيز  ع��ن  ف�ساًل 

ب��االإ���س��اف��ة  ومتابعتها،  ور���س��ده��ا  وامل��خ��اط��ر 

ل��ت��ق��ل��ي�����س االأخ����ط����اء، وحت���دي���د ال�����س��واب��ط 

اخل��ا���س��ة ب�����اإدارة ال��ت��غ��ي��ري، االأم����ر ال���ذي من 

���س��اأن��ه ت��ع��زي��ز اال���س��ت��خ��دام االأم���ث���ل ل��ل��م��وارد 

ما  وهو  واالإنتاجية،  الكفاءة  زي��ادة  وبالتايل 

االأط��راف  كافة  م�سالح  خدمة  عن  �سي�سفر 

املعنية على نحو اأف�سل. 

على   2019  COBIT املعيار  وينطوي 

جمموعة من االأدوات والعمليات واالإر�سادات 

امل��ح��دث��ة اخل��ا���س��ة ب��امل��ح��رك��ات ال��رئ��ي�����س��ة يف 

امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، مب���ا ي��ت��واف��ق مع 

م��وف��راً  االأردين،  امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  متطلبات 

اإط��������اراً ����س���ام���اًل ل��ل��ع��م��ل مي���ّك���ن ال���ب���ن���ك م��ن 

واحلوكمة  ب���االإدارة  املتعلقة  اأه��داف��ه  حتقيق 

�سركة  ق��ام��ت  وق��د  امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا 

 Global Business Promotion
ك��ام��ل��ة اخل��ا���س��ة   40 ال��ع��م��ل��ي��ات ال  ب��ت��ط��ب��ي��ق 

���س��ف��وة  ل��ب��ن��ك   2019  COBIT مب��ع��ي��ار 

االإ�سالمي.

 / التميمي  �سامر  �سرح  املنا�سبة  وبهذه   

االإ�سالمي  �سفوة  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 

اطاراً  توفر  التي  اخلطوة  بهذه  �سعادته  عن 

اأهدافها  حتقيق  يف  املوؤ�س�سات  ي�ساعد  �ساماًل 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإدارة  و  ب��احل��وك��م��ة  اخل���ا����س���ة 

 Global ���س��رك��ة  ���س��ك��ر  وك��م��ا  امل��ع��ل��وم��ات، 

الإن�����س��اء   Business Promotion
البنك  املعلومات يف  تكنولوجيا  اإطار حوكمة 

االإط��ار  �سمن  امل�����س��روع  تنفيذ  يف  وامل�����س��اع��دة 

الزمني املحدد . 

وك����م����ا ����س���ك���ر ف����را�����س ����س���م���ارة ال��رئ��ي�����س 

 Global Business ل�سركة  التنفيذي 

وف���ري���ق  ال���ب���ن���ك  اإدارة   Promotion
عملهم  ع��ل��ى  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإدارة 

امل�����س��روع،  ه���ذا  بتطبيق  وت��ع��اون��ه��م  امل��ت��ف��اين 

احللول  لتقدمي  دائ��م��اً  ي�سعى  اأن���ه  اأ���س��اف  و 

امل��ب��ت��ك��رة مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه وا����س���ت���دام���ة ع��م��ل��ه م��ع 

البعيد.  امل���دى  على  اال���س��الم��ي  �سفوة  بنك 

 Global Business �سركة  اأن  ويذكر 

االأردنية  ال�سوق  يف  تعمل   Promotion
رائ���داً حللول  م���زوداً  وتعترب   2008 ع��ام  منذ 

تقنية املعلومات، وهي ال�سريك اال�سرتاتيجي 

ال��دول��ي��ة   »HansaWorld« ل�����س��رك��ة 

والعديد من ال�سركات واملنظمات الدولية.

قائمة  متكاملة  ح��ل��واًل  ال�����س��رك��ة  وت��ق��دم   

قائمة  ال�سركة  ومتتلك  رائ��دة.  تقنيات  على 

القطاعات  العاملن يف خمتلف  العمالء  من 

اإي��اه��م بحلول  داخ��ل و خ��ارج االأردن، م��زودة 

م�ساريع  تنفيذ  يف  كفاءتها  مثبتًة  منوذجية، 

���س��ف��وة  ب���ن���ك  اأن  اإىل  وي�������س���ار  م���ت���ك���ام���ل���ة. 

االإ����س���الم���ي ك����ان م���ن ال���ب���ن���وك االإ���س��الم��ي��ة 

واأمتتة  الرقمي  التحول  اإح��الل  يف  ال�سباقة 

وذل��ك  جوانبها،  جميع  يف  عملياته  خمتلف 

ل��ري��ادة  ال��رام��ي��ة  روؤي��ت��ه  لتحقيق  منه  �سعياً 

ال��ع��م��ل امل�����س��ريف االإ���س��الم��ي ب��االع��ت��م��اد على 

احلديثة. التكنولوجيا 

االنباط- عمان 

على  االأح��د،  ام�س  عمان،  بور�سة  اغلقت 

 2341 على  موزعة  �سهم،  مليون  6ر5  ت��داول 

4ر4  بلغت  اإجمالية  ت��داوالت  بقيمة  �سفقة، 

مليون دينار.

النقطة  اإىل  البور�سة  موؤ�سر  وانخف�س 

اإغ��الق  مع  مقارنة  باملئة  49ر0  بن�سبة   1571

ال�سابقة. اجلل�سة 

لل�سركات  االإغ��الق  اأ�سعار  مقارنة  ول��دى 

35 �سركة اأظهرت  اأ�سهمها، تبن اأن  املتداولة 

ارتفعت  بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا 

اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م 26 ���س��رك��ة، وا���س��ت��ق��رت اأ���س��ع��ار 

اأ�سهم 35 �سركة اخرى.

االنباط- عمان 

اب�����رم�����ت ج���م���ع���ي���ة �����س����رك����ات ت��ق��ن��ي��ة 

م��ع  ‘انتاج’  واالت�������س���االت  امل���ع���ل���وم���ات 

����س���رك���ة ب����واب����ة ال���ت���وا����س���ل ل���الأع���م���ال 

 ”VirtuPort“ االل����ك����رتون����ي����ة 

ات���ف���اق���ي���ة حت��ال��ف  وم���ق���ره���ا يف دب������ي، 

ا����س���رتات���ي���ج���ي ل���دع���م اإق����ام����ة م���وؤمت���ر 

 MENA Information“
 Security Conference
منطقة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  الأم���ن    ”2020

 2020 اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 

اأع���م���ال ال�����دورة ال��ث��ام��ن��ة يف اخل��ام�����س 

اول. ت�سرين  �سهر  من  وال�ساد�س 

خ��الل  م��ن  ‘انتاج’  جمعية  وت�����س��ع��ى 

االت��ف��اق��ي��ة ل��ت��م��ك��ن ����س���رك���ات ال��ق��ط��اع 

وعر�س  املوؤمتر  يف  امل�ساركة  من  حمليا 

خ���ربات���ه���ا يف اك�����رب جت���م���ع م����ن ن��وع��ه 

ال�سيرباين. االمن  خمت�س يف 

وع������الوة ع��ل��ى ذل�����ك، ي�����س��ع��ى امل���وؤمت���ر 

ع��ل��ى م��دى ي��وم��ن -مب�����س��ارك��ة اك��رث من 

اأف�������س���ل ����س���رك���ات االأم����ن  45 خ���ب���ريا م���ن 

ال�������س���ي���رباين وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات 

الفكرية  ال��ق��ي��ادة  ت��ع��زي��ز   - واالت�����س��االت 

لالأمن ال�سيرباين وتبادل املعلومات عرب 

والبحرين  وم�سر  واالإم��ارات  ال�سعودية 

عمان. و�سلطنة  والكويت  واالأردن 

ال��ب��ي��ان  يف  ‘انتاج’  ج��م��ع��ي��ة  وق���ال���ت 

�سي�ساهم  امل��وؤمت��ر  ان  اأ���س��درت��ه،  ال���ذي 

ال���ن���ق���ا����س���ات ح������ول االم����ن  ت���غ���ذي���ة  يف 

ال�������س���ي���رباين ���س��م��ن ج��ل�����س��ات م��ن��ت��دى 

االت�������س���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 

مل���ن���ط���ق���ة ال���������س����رق االأو�������س������ط و����س���م���ال 

اإفريقيا الذي �سينعقد يف االأردن خالل 

ال���ع���ام امل��ق��ب��ل، ب��االإ���س��اف��ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

روؤي����ة  يف  ال�������س���ي���رباين  االأم������ن  دور  يف 

يف  ال�������س���وق  ومن����و   ،  2030 ال�����س��ع��ودي��ة 

م�سر، وال�سناعات الذكية يف االإمارات، 

الوطنية. املبادرات  من  وغريها 

وق������ال رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة امل����دي����ري����ن يف 

حوامدة  ب�سار  الدكتور  ‘انتاج’  جمعية 

ت��وع��ي��ة  ال���ي���ات  ���س��ي��ن��اق�����س  امل����وؤمت����ر  ان 

ال�������س���رق  ق�������ادة االأع�����م�����ال يف م���ن���ط���ق���ة 

االأو����س���ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا واالأق��ال��ي��م 

ق��رارات  يف  ال�����س��ي��رباين  االأم���ن  باأهمية 

والتكنولوجيا  واالت�����س��االت  املعلومات 

التحديات  وم��واج��ه��ة  يتخذونها  ال��ت��ي 

يف حت��ق��ي��ق ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال��ف��ع��ال 

واملرونة  االأعمال  مرونة  بن  واملواءمة 

االإلكرتونية. 

ان  ال���دك���ت���ور ح���وام���دة، اىل  واأ����س���ار 

ف��ك��ر  ق���ي���ادة  يف  االأول  ي��ع��ت��رب  امل����وؤمت����ر 

ال�سرق  منطقة  يف  ال�����س��ي��رباين  االأم���ن 

يقوم  حيث  اإفريقيا،  و�سمال  االأو���س��ط 

ب����دور ت��ك��ام��ل��ي ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ا���س��ت��دام��ة 

العاملن  كبار  ب��ن  والتوا�سل  ال��رب��ط 

م�ستوى  على  املعلومات  اأم��ن  جمال  يف 

امل��ن��ط��ق��ة ورف���ده���م ب��ال��ث��ق��اف��ة االأم��ن��ي��ة 

والت�سريعات،  كاالمتثال،  ال�سرورية، 

وغريها  ال�سحابي  واالأم��ن  واحلوكمة، 

م����ن ال���ت���ح���دي���ات االأم����ن����ي����ة امل��خ��ت��ل��ف��ة 

الرقمي. والتحول  التجارية  لالأعمال 

ي���ن���اق�������س  امل������وؤمت������ر  ان  واأ��������س�������اف   

احلو�سبة  تقنية  اإىل  االنتقال  حتديات 

ال�����س��ح��اب��ي��ة وح��م��اي��ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

احل���ي���وي���ة واال�����س����ت����ف����ادة م����ن اإن���رتن���ت 

االأ����س���ي���اء  ودع�����م ال���ل���وائ���ح احل��ك��وم��ي��ة 

امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات 

مثل  ال�سيرباين  واالأم���ن  واالت�����س��االت 

.  SAMA و   ECC و   NCA
وب������دوره، ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

‘نحن   عمر،  �سمري  املهند�س  للموؤمتر 

���س��ع��داء ب��اا���س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة مع 

مواجهة   يف  معا  لنقف  ‘انتاج’  جمعية 

جائحة  يف  يتمثل  العامل  يف  حت��ٍد  اأك��رب 

ع���ط���ل���ت ح���ي���ات���ن���ا ج���م���ي���ًع���ا ع���ل���ى ه���ذا 

الكوكب‹.

املعلومات  تكنولوجيا  عامل  ان  وزاد: 

وحت���دي���داً ج��م��ه��ور االأم����ن ال�����س��ي��رباين 

تاأثر ب�سكل كبري من جراء هذه االأزمة 

ال�����س��ي��ربان��ي��ن من  ح��ي��ث زاد اخل�����س��وم 

)امل�ست�سفيات  ال�سناعة  على  هجماتهم 

وال���ب���ن���وك واالت���������س����االت واجل���ام���ع���ات 

100 �سعف. واحلكومات( مبقدار 

واك������د ع���ل���ى امل����ومت����ر ���س��ي�����س��ع��ى اىل 

االرت�����ق�����اء  ب���ال���ق���ي���ادة ال���ف���ك���ري���ة ون��ق��ل 

امل���ع���رف���ة ب����امل����ه����ارات ع���ال���ي���ة اجل������ودة، 

اأك�����رث م��ن  امل����وؤمت����ر ج��ل��ب  م�����س��ي��ف��ا ان 

45 ���س��رك��ة م��ن اأف�����س��ل ���س��رك��ات االأم���ن 

ال�سيرباين.



االعالين
07

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة بلتاوي وفار�س  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/4/17 بتاريخ   )  119538(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200073268(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

منتهى خليل �سابا ال�سايب

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة حمالت الهالل 

بتاريخ   )4430( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

1976/2/28

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/23 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/23

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200000549(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

عي�سى علي �سالح دع�سان

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ثائر قطاوي و�سريكه 

بتاريخ   )79286( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2006/2/12

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/23 وقد قام 

يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  /�سركائه  �سريكه  باإبالغ 

رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/23

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الدعا�س  بكر  ابو  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكته  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  حتت الرقم )118085 (

 بتاريخ 2018/3/25 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200099676(

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

او�س عالء �سعدي �سعدي

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة ميثم �سعدي و�سركاه

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )92753( بتاريخ 

2008/11/25

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2020/8/23 وقد 

قام باإبالغ �سريكه /�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل 

يت�سمن رغبته بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 

2020/8/23

وا�ستنادا لأحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  مركز زهره ال�ست�ساري لتجارة الجهزة 

حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م   الطبية  

الرقم  ) 29954 ( بتاريخ ) 2012/9/23(

م�ستحقة  كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين  خالل  وذلك   ، ل   ام  الدفع 

اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : خليل ا�سامة عبد القدمي زلوم

– عمارة  احلديد  – جبل  – القوي�سمة  عمان   : امل�سفي  عنوان 

رقم 20

خلوي ) 0788137536 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وت�سنيم  الرحمن  عبد  علي  عي�سى  ام��ل  �سركة  ب��ان  والتجارة 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  �سويلم    اب��و 

لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2020/1/27 بتاريخ   )120525(

التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : امل عي�سى علي عبد الرحمن 

وت�سنيم ابو �سويلم

اإىل �سركة : حممود ابو �سويلم و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

امل�سري  منت�سر  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

واولده  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2014/10/15 بتاريخ   )  18090(

هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200177907(

ل�سنة  رقم)22(  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة : باأن ال�سيد /ال�سادة

حممود احمد عي�سى احللحويل

ال�سريك/ال�سركاء يف �سركة رمزي خمي�س و�سركائه 

بتاريخ   )120935( الرقم   حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2020/7/21

قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ وقد قام باإبالغ �سريكه /

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2020/8/19

ي�سري  ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��ان  القانون  لأحكام  وا�ستنادا 

اعتبارا من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى الت�سال باأرقام دائرة مراقبة ال�سركات التالية من 5600260 – 5600289 

، ومركز الت�سال الرقم )5600270( ، اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة ح�سني وعالء العتله  

 )  113035( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/1/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الرائع لتجارة اجهزة الت�سالت  التوا�سل  باأن �سركة 

ذات  ال�����س��رك��ات  ���س��ج��ل  يف  ل��دي��ن��ا  م�سجلة  ذ.م.م 

بتاريخ   )57699( الرقم  حتت  حم��دودة/  م�سوؤولية 

 )2020/8/13(

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

املحدودة بتاريخ )2020/8/23(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

وزارة ال�سناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�سركة مركز زهره 

�سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  الطبية   الجهزة  لتجارة  ال�ست�ساري 

ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )29954( بتاريخ 

بتاريخ   املنعقد  العادي  2012/9/23 قد قررت باجتماعها غري 

2020/8/18  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

لل�سركة،  زلوم  م�سفيا  القدمي  ا�سامة عبد  ال�سيد خليل  وتعيني 

وان عنوان امل�سفي هو :

20 - هاتف  – عمارة رقم  – جبل احلديد  – القوي�سمة  عمان 

0788137536

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وامل�سجلة  ام�سيح   ايوب  و  �سعيد  ميخائيل  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )100339( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2011/1/12  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ميخائيل �سعيد و ايوب ام�سيح

اإىل �سركة : رجا وففني ام�سيح

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

 )189706( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  ال�سعبي(  ال�سعر  بيت  مقهى   (

با�سم ) خالد يو�سف احمد ابو �سليم  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) حممد خالد يو�سف 

ابو �سليم ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم)9( ل�سنة 2006 ، يعلن م�سجل 

ال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن ال�سم التجاري

) حمطة نبع احلمر للمياه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )217366( با�سم 

) رغده حممد ابراهيم بنات  ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عبد الرحمن حممد عقاب 

خراب�سه ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن . 

م�سجل ال�سماء التجارية

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200157095(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة مرمي العمران و�سركاها  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/13 بتاريخ   )115120( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/3/4 

العمران   خليف  م�سلم  مبارك  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�سقيق  ذي��ب��ان   – م��ادب��ا  امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0770281488

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعــــــــــالن 
صادر عن بلدية املفرق الكبـــرى

للمرة االوىل
تعلن بلدية املفرق الكربى عن طرح عطاء ان�ساء ت�سريف مياه امطار فعلى 

ال�سادة املقاولني الراغبني بدخول العطاء تقدمي ا�سعارهم بالظرف املختوم .

ولال�ستف�سار مراجعة مديرية العطاءات على هاتف رقم ) 0797702710 (

 وذلك ح�سب ال�سروط واملوا�سفات املعدة من قبل بلدية املفرق الكربى .

2020/9/13 ويو�سع يف  اخر يوم ليداع وفتح العطاء يوم الحد املوافق 

�سندوق العطاءات يف مبنى البلدية ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحًا .

تقدمي كفالة بنكية م�سدق بقيمة 3% من قيمة العطاء ول تقبل ال�سيكات 

�سارية املفعول 90 يوم من تاريخ دخول العطاء ) كفالة دخول عطاء ( .

وعبارات  ا�ستنادية  وجدران  عبارات  ثالثة  فئة  املقاول  ت�سنيف  يكون  ان 

ت�سريف .

ثمن ن�سخة العطاء ) 50 ( دينار غري م�سرتدة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر .

رئيس بلدية املفرق الكربى
عامر نايل الدغمي

اعلن أنا 

السيد جمال الدين 

حسني محمد بلعاوي 

التجارية  حم��الت��ي  ت�سمني  ع��ن 

الواقعة يف �سارع الها�سمي

علياء  لل�سيدة  ملكيتها  العائدة  و 

حممد �سويلح

لل�سيد حممد زياد حممود اأبو بكر

مراجعة  عليه  اع��رتا���س  له  من  و 

كاتب عدل اربد خالل ثمانية ايام 

من تاريخ هذا العالن

اعــالن بيع صيدلية

���س��ام��ر حممد  ال�����س��ي��دلين /  ان���ا 

“جنى  �سيدلية  مالك  �سالح  احمد 

و�سريين / عمان / طرببور / قرب 

دوار الدبابة “

لل�سيدلين  ال�سيدلية  ببيع  ارغب 

عالء ا�سحق حممد رباح فمن لديه 

اع���رتا����س م��راج��ع��ة ك��ات��ب ع��دل 

عمان / ق�سر العدل خالل ثمانية 

ايام من تاريخ العالن
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الأط�������راف  ت���ب���ذل���ه���ا  “�صعبة”  ج���ه���ود 

ال��و���ص��ي��ط��ة، لح���ت���واء ال��ت�����ص��ع��ي��د يف ق��ط��اع 

غزة، بهذه العبارة و�سف م�سدر فل�سطيني 

ب����اأن حتقيق  ال���ق���ط���اع، واو����س���ح  ل��و���س��ع يف 

مرتبط  و”اإ�سرائيل”،  غ���زة  ب��ن  ال��ه��دوء 

جتاه  التزاماتها  االحتالل  �سلطات  بتنفيذ 

مع  �سابقاً  اأبرمتها  التي  التهدئة  تفاهمات 

الفل�سطينية. الف�سائل 

الو�سطاء،  يبذلها  التي  اجل��ه��ود  وح��ول 

على  “م�ستمرة  االت�ساالت  اإن  امل�سدر  قال 

امل�سري  الوفد  زي��ارة  اأعقاب  يف  و�ساق  ق��دم 

حما�س  اأبلغ  وال��ذي  املا�سي،  االأ�سبوع  لغزة 

اأن����ه ي��وا���س��ل ج���ه���وده ب�����س��ك��ل م��ك��ث��ف ب��ه��ذا 

ال�ساأن«.

وبح�سب امل�سدر، فاإن هناك م�ساٍع حثيثة 

ُت���ب���ذل م���ن ق��ب��ل ك���ل م����ن: م�����س��ر، وق��ط��ر، 

اجن����رار  ع����دم  ل�����س��م��ان  امل���ت���ح���دة؛  واالأمم 

تلك  اأن  اىل  وا���س��ار  الت�سعيد.  اإىل  االأم���ور 

اجلهود مل ُتفلح حتى االآن يف حتقيق تقدم 

االأم��ور ما  واإن  االأزم��ة،  ملمو�س ينزع فتيل 

زالت �سعبة«.

وك�������س���ف ع����ن زي������ارة م��رت��ق��ب��ة ل��ل�����س��ف��ر 

القطرية  اللجنة  رئي�س  ال��ع��م��ادي،  حممد 

ل��وزارة اخلارجية  )تتبع  اإعمار غزة  الإع��ادة 

ال��ق��ط��ري��ة(، اإىل ال��ق��ط��اع خ���الل االأ���س��ب��وع 

اجل��������اري، يف حم����اول����ة الح����ت����واء ال��ت��وت��ر 

القائم. وقال اإن تلك الزيارة تاأتي مببادرة 

اإط���ار ج��ه��ود الو�سطاء  ذات��ي��ة م��ن ق��ط��ر، يف 

الت�سعيد. للم�ساهمة يف جتنب 

وب��ح�����س��ب امل�����س��در، ف����اإن ب��واع��ث ال��ت��وت��ر 

االمتعا�س  حالة  من  نابعة  غزة  يف  احلايل 

ال�����س��دي��د ل����دى ح��م��ا���س وال��ف�����س��ائ��ل، من 

تنفيذ  يف  وت��ل��ك��وؤه��ا  اإ���س��رائ��ي��ل  “مماطلة 
احل�سار  رف��ع  ب�����س��اأن  ال�سابقة،  ال��ت��زام��ات��ه��ا 

اخلانق عن قطاع غزة«.

وي�������س���ود ال���ق���ط م���ن���ذ ن���ح���و اأ����س���ب���وع���ن، 

حيث  وامل��ي��داين،  االأم��ن��ي  التوتر  م��ن  حالة 

قطاع  يف  اه���داف���اً  بق�سف  االح��ت��الل  ي��ق��وم 

غ����زة ب���زع���م اط�����الق ال���ب���ال���ون���ات احل���ارق���ة 

ال���ت���ي ي��ط��ل��ق��ه��ا ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ل��ل�����س��غ��ط 

ع��ل��ى االح���ت���الل ل��رف��ع احل�����س��ار امل��ف��رو���س 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع. وت��ت��خ��ذ ���س��ل��ط��ات االح��ت��الل 

اجراءات عقابية ُم�سددة بحق قطاع غزة.

ك��م��ا ق�����ررت ���س��ل��ط��ات االح���ت���الل ام�����س، 

والب�سائع  ال�سلع  اأن���واع  ك��اف��ة  اإدخ���ال  منع 

اأب��و �سامل  اإىل ق��ط��اع غ��زة، ع��رب معرب ك��رم 

والطبية”  “الغذائية  با�ستثناء  )جنوبا(، 

“اإ�سرائيل”  اأ�سبوع، متنع  منها. ومنذ نحو 

عرب  للقطاع  وال��وق��ود  البناء  م��واد  اإدخ���ال 

اأمام  البحر  ُتغلق  �سامل، كما  اأبو  معرب كرم 

ال�سيادين. واأعلنت حمطة توليد الكهرباء 

اإط��ف��اء م��ول��دات��ه��ا ب�سكل  ال��وح��ي��دة يف غ��زة 

الوقود  اإدخ���ال  اإ�سرائيل  منع  ج��راء  ك��ام��ل، 

لت�سغيلها. الالزم 

وك�����س��ف امل�������س���در، ع���ن ت��ف��ا���س��ي��ل زي����ارة 

االأ�سبوع  للقطاع،  امل�سري،  االأم��ن��ي  ال��وف��د 

املا�سي. وقال اإن الوفد ا�ستمع اإىل مطالب 

قيادة حما�س ونقلَها الإ�سرائيل. واأ�ساف اإن 

مبادرات،  اأو  حلوال  يطرحوا  مل  امل�سرين 

اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال����زي����ارة.  خ���الل 

هناك  يكون  “لن  اأن��ه  مفادها  ر�سالة  تلّقت 

ه�����دوء، ط���امل���ا مل ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��ف��اه��م��ات 

ال��رد  اأن  م�سيفاً  احل�سار،  باإنهاء  املتعلقة 

االإ�سرائيلي الر�سالة مل ياأِت بعد«.

واأو�سح اأن مطالب الف�سائل، ال تقت�سر 

���س��امل،  اأب����و  ك���رم  م��ع��رب  ف��ت��ح  “اإعادة  ع��ل��ى 

الوقود  واإدخ���ال  ال�سيد،  م�ساحة  زي���ادة  اأو 

مل��ح��ط��ة ال��ك��ه��رب��اء، واإمن����ا ه��ن��اك ت��ف��اه��م��ات 

ج���رى االت���ف���اق ع��ل��ي��ه��ا م�����س��ب��ق��اً والب����د من 

على  ُم�سممون  غ��زة،  “يف  وق��ال  تنفيذها«. 

للم�سي  وم�ستعدون  املطالب،  تلك  حتقيق 

ب��ع��ي��داً الإج���ب���ار اإ���س��رائ��ي��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا«. 

ول��ي�����س��ت  ق���دمي���ة  امل���ط���ال���ب  “هذه  وت����اب����ع 

بتحقيقها  تعهدت  اإ�سرائيل  وكانت  جديدة، 

العامن  خ��الل  ال��ت��ه��دئ��ة  ت��ف��اه��م��ات  �سمن 

�سيئاً من ذلك مل يحدث،  اأن  اإال  املا�سين، 

وبقيت تلك البنود تراوح مكانها«.

بلغ  غ����زة  ع��ل��ى  “احل�سار  اإن  واو�����س����ح 

م��راح��ل ال مي��ك��ن ت��ق��ّب��ل ا���س��ت��م��راره��ا، واإن 

اإال خيار  ل��ك��ل اخل���ي���ارات،  امل��ق��اوم��ة ج��اه��زة 

اإبقاء احل�سار وا�ستمرار معاناة املواطنن«

االنباط - وكاالت

ُتنّغ�س  ال��ت��وايل،  على  ال��ث��اين  لليوم 

ق����وات االح���ت���الل ف��رح��ة اأه����ل ال��ق��د���س 

امل��ح��ت��ل��ة خ���الل اح��ت��ف��ال��ه��م ب��اأع��را���س��ه��م 

وم��ن��ا���س��ب��ات��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة، ل��ي��ت��ح��ّول 

واع����ت����داءات  ح����رب  ���س��اح��ة  اإىل  امل���ك���ان 

ت��ن��ت��ه��ي ب��اع��ت��ق��االت وف���ر����س خم��ال��ف��ات 

“الفرح”.  بحجة 

ب��االأم�����س، ���س��ادت اأج����واء م��ن ال��ت��وّت��ر 

ال�����س��دي��د يف ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة مب��دي��ن��ة 

على  اع��ت��داء  تخّللها  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��ق��د���س 

اأهلها، بعد اقتحام قوات االحتالل حفل 

خطوبة يف “�سوق القطانن”.

ال��ع�����س��رات من  اأن  م�����س��ادر  واأف������ادت 

ُمتمعن  كانوا  القدمية  البلدة  اأهايل 

يف ح��ف��ل خ��ط��وب��ة ال�����س��اب ل���وؤي ه��دي��ب، 

املكان  االحتالل  ق��وات  اقتحمت  حينما 

امل�ساركن  على  واعتدت  مفاجئ،  ب�سكل 

اأطلقوا  اأنهم  بحجة  وال��ّدف��ع،  بال�سرب 

مبنا�سبتهم.  حُم��ت��ف��ل��ن  ن���اري���ة  األ���ع���اًب���ا 

اعتقلت  االحتالل  عنا�سر  اأن  واأ�سافت 

وجن��ل��ه  جن��ي��ب  اإي���ه���اب  الفل�سطينين؛ 

ت��وف��ي��ق وه�����س��ام ب�����س��ي��ت��ي، وذل����ك عقب 

عليهم. االعتداء 

االح���ت���الل  ق�����وات  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 

اقتحمت منزل العري�س  وفر�ست عليه 

جنيب  عن  اأفرجت  كما  مالية،  خمالفة 

وجنله �سرط احلب�س املنزيل ملدة خم�سة 

اأي����ام وف��ر���س خم��ال��ف��ة م��ال��ي��ة، وم���ددت 

اعتقال ب�سيتي لعر�سه على املحكمة.

ت��ك��ررت  ه���ذه احل���ادث���ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

م��ن ق��ب��ل االح���ت���الل، ح��ي��ث مت اق��ت��ح��ام 

بالبلدة  ال��ب��ك��ري  لعائلة  خطوبة  حفل 

املا�سي. القدمية اجلمعة 

وادي  م���ع���ل���وم���ات  م����رك����ز  واأو�������س������ح 

عبد  اعتقلت  االح��ت��الل  ق��وات  اأن  حلوة 

ال��رح��م��ن ال��ب�����س��ي��ت��ي، اأده�����م ال���زع���ري 

توقيفهم  وب��ع��د  اجل�����والين،  وع���ب���داهلل 

خمالفات  عليهم  فر�ست  �ساعات  لعدة 

مالية كبرة.

ويف ال��ع��ي�����س��اوي��ة اق��ت��ح��م��ت ال��ع�����س��رات 

م���ن ق����وات ���س��رط��ة االح���ت���الل ال��ق��ري��ة 

ال�����واق�����ع�����ة �����س����م����ايل ������س�����رق ال����ق����د�����س، 

بع�س  وفّت�ست  اأحيائها،  بن  وانت�سرت 

واندلعت  ا�ستفزازية.  بطريقة  �سّبانها 

م��واج��ه��ات يف ال��ق��ري��ة ع��ق��ب االق��ت��ح��ام، 

الغازية  القنابل  ال��ق��وات  اأطلقت  حيث 

لت�سجيل  اأدى  م��ا  املطاطية،  واالأع����رة 

عدد من االإ�سابات باالختناق.

االنباط - وكاالت

ق���ال ح�����س��ن ن�����س��راهلل، االأم����ن ال��ع��ام 

احل������دود  اإن  ال����ل����ب����ن����اين،  اهلل  حل������زب 

امل�������س���وؤول���ي���ة،  ُت�������س���ق���ط  اجل���غ���راف���ي���ة ال 

جتاه  امل�سوؤولية  “حتمل  وج��ود  م��وؤك��دا 

ك���ل ج��م��اع��ة ب�����س��ري��ة ن���ع���رف م�����س��اك��ل��ه��ا 

ال���دف���اع ع��ن بلدنا  واخ��ب��اره��ا وواج��ب��ن��ا 

ُيعتدى عليهم”. و�سعبنا عندما 

“هل  ام�����������س:  ك���ل���م���ة  يف  واأ��������س�������اف 

ي�ستطيع اأن يّدعي اأحد اأن وجودنا داخل 

حدود جغرافية معينة ي�سقط عنا املهام 

وامل�سوؤوليات جتاه االآخرين؟.. ال حدود 

ال��ل��ون وال��ع��ن�����س��ر وال��ل��غ��ة واجل��غ��راف��ي��ا 

ال��ك��ث��ر من  ت�سقط  ال��دي��ن��ي  واالن��ت��م��اء 

امل�����س��وؤول��ي��ات ع��ل��ي��ن��ا جت����اه االآخ����ري����ن.. 

ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ت���ت���دخ���ل ب���ال���ق���وة 

وال�سالح واجليو�س واملخابرات يف كثر 

األ��ي�����س��ت مطالبة  ال��ع��امل..  م��ن م��ن��اط��ق 

باأن ال تتدخل يف �سوؤون الدول؟”

بعدم  اهلل  ح���زب  “يطالبون  وت��اب��ع: 

التدخل يف االقليم فيما كل هذه الدول 

وخمابراتها،  باأموالها  بلبنان  تتدخل 

واأن��ت  حروًبا  ت�سن  اأن  ت�ستطيع  اأمركا 

ت��دي��ن  ك��ل��م��ة  ت��ت��ك��ل��م  اأن  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ال 

العدوان.. ملاذا يحق لكم اأن تتدخلوا يف 

�سوؤون الدول وت�سنوا احلروب وال يحق 

اأن ميّد يد امل�ساعدة للدول  لنا ولغرنا 

عليها؟” املعتدى 

اجلبهات  م��ن  ال��ك��ث��ر  “هناك  وراأى 

ن��ك��ون  اأن  م�����س��وؤول��ن  ل�����س��ن��ا  ال���ع���امل  يف 

م��وج��ودي��ن ف��ي��ه��ا ب�����س��ب��ب ع���دم ق��درت��ن��ا 

اأن ن�ساعده  على ذلك.. من ال ن�ستطيع 

اأ�سعف االإميان اأن نتاأمل الأمله اأو اأن ندعو 

بحقوقه..  ونطالب  ال�سوت  ونرفع  له 

اأو  الفل�سطيني  ال�سعب  ت��دع��م  ع��ن��دم��ا 

ت��ذه��ب اإىل ���س��وري��ا ل��ت��ق��ات��ل اجل��م��اع��ات 

م�سلحة  ه��ذه  ه��ل  االإره��اب��ي��ة،  امل�سلحة 

باال�ستعداد  م�ستمرون  ال؟..  اأم  وطنية 

الت�سحيات”. للت�سحية مهما علت 
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�سار منت�سر الفاخوري يف ممر �سيق يحيطه 

�سياج �سائك داخل حاجز وادي اخلليل “ميتار”، 

يتبعه ثالثة اآخرون من رفاقه، قا�سدين عملهم، 

ليجدوا جنود االحتالل ممن ي�سمون ب�”حر�س 

عليهم  وي���ن���ه���ال���وا  ب���امل���ر����س���اد،  ل��ه��م  احلدود” 

بال�سرب املربح بطريقة وح�سية الأكرث من �ساعة 

ون�سف، بالهراوات واالآالت احلادة.

ب���ع���د م������رور ���س��ه��ر ع���ل���ى احل�����ادث�����ة، ف��وج��ئ 

منت�سر بو�سائل اإع��الم خمتلفة تتناقل مقاطع 

فيديو م�سورة تظهره واثنن من رفاقه، وهم 

يتعر�سون للتعذيب بطريقة وح�سية وهمجية، 

اأثناء  ال�سخ�سية  الكرامة  ويف حماولة المتهان 

توجههم اإىل عملهم على مراأى وم�سمع العامل 

اأجمع، دون اكراث الأية اأعراف وقوانن دولية.

ال��ف��اخ��وري )21 عاما(  وع��ن احل��ادث��ة يقول 

“اعتدى ج��ن��ود االح��ت��الل علينا  م��ن اخل��ل��ي��ل، 

ب��ال�����س��رب، م�����س��ت��خ��دم��ن ال�����ه�����راوات واأع���ق���اب 

باآلة حادة  البنادق، واالآالت احل��ادة، ومت �سربي 

كانت ب��ح��وزة اأح��د اجل��ن��ود على راأ���س��ي، ث��م على 

ت�سيل مني، وفوجئت  وال��دم��اء  بطني وق��دم��ي، 

باأنهم  انت�سر بعد ف��رة، و�سدمت  الفيديو  ب��اأن 

امل�سهد خميفا  “كان  وي�سيف  ي�سورونا«.  كانوا 

جًدا كنت اأنظر الأ�سدقائي والدماء على وجوه 

اجلميع، وهم ي�سرخون ب�سوت ع��اٍل.. اعتقدت 

اأننا �سنموت من �سدة �سربهم لنا، اعتقدت اأين 

لن اأخرج حًيا اأبدا، واأين �ساأتلقى ر�سا�سة«.

بتعذيبنا،  ي��ت��ل��ذذون  اجل��ن��ود  “كان  وي��ت��اب��ع 

�سي�سرب  ح��ول من  البع�س  بع�سهم  ويتحدون 

اأكرث، ومن �سيوجع اأكرث، نحن ال ن�ستغرب هذا 

ال��ع��م��ل ع��ن االح��ت��الل ال���ذي يقتل وي��ذب��ح ب��دم 

بارد«.

ورفاقه  منت�سر  بحوزة  ما  كل  اجلنود  �سرق 

اأم�����وال، واأل��ق��وا بهم على ق��ارع��ة الطريق،  م��ن 

واأج�سادهم ال تقوى على احلراك.

لليوم، يعاين منت�سر من ر�سو�س يف قدمه 

الي�سرى وال ي�ستطيع الدو�س عليها ب�سكل جيد، 

ل��ه والتي  وي���ردد اىل طبيب نتيجة م��ا ج��رى 

ويوؤكد  النف�سي.  ق��وي على و�سعه  ب�سكل  اأث��رت 

“توجهت ملوؤ�س�سات حقوقية وقدمت اإفادتي حول 
اجلرمية، خا�سة اأنها مثبتة عرب الفيديو الذي 

توفر  ب�����س��رورة  مطالبا  الكثرون”،  ت��داول��ه 

االأو���س��اع  ه��ذه  للعمال، خا�سة يف ظل  احلماية 

ال�صعبة.

مهداوي  رام��ي  العمل  وزارة  با�سم  املتحدث 

مبا�سرة،  العمال  مع  التوا�سل  ج��رى  اأن��ه  يوؤكد 

واأخ��ذ اإفادتهم حول ما حدث و�سيتم رفعها اىل 

منظمة العمل الدولية مبا�سرة. وي�سر اإىل اأنه 

العام  ول��الحت��اد  للمنظمة،  الفيديو  اإر���س��ال  مت 

لنقابات العرب، ومنظمة العمل العربية، لف�سح 

ممار�سات االحتالل بحق عمالنا الفل�سطينين، 

ف�ساًل ع��ن اأن���ه ج��رى توثيق م��ي��داين م��ن قبل 

مديرية عمل اخلليل للحادثة، لر�سده كانتهاك 

ان�ساين وحقوقي.

وي���ق���ول “مت رف����ع ع�����س��رات ال��ق�����س��اي��ا ح��ول 

االن��ت��ه��اك��ات، وال��ف��ي��دي��و االأخ����ر ط���رح انتهاك 

��ا  ق�سية اجل�����س��د واالم��ت��ه��ان االن�����س��اين، واأي�����سً

هناك عمليات قر�سنة تقوم بها قوات االحتالل 

وهي  للعمال  الفردية  االأم����وال  على  ب��االع��ت��داء 

تقدر مبالين الدوالرات. 

وي��ع��ل��ق االأم����ن ال��ع��ام الحت���اد ن��ق��اب��ات عمال 

فل�سطن �ساهر �سعد، االحتالل دائما ما يعتدي 

على العمال اأو يقتلهم اأو يعتقلهم، وما اأقدم عليه 

اجلنود يعرب عن عنجهيتهم وفا�سيتهم، وعندما 

ع  ُيعتدى على العمال يعتقد املحتل اأنه �سيخ�سِ

وي�سدد، منذ  ول��الإره��اب.  ل��الإم��الءات  االأغلبية 

و�سائل  توفر  وع��دم  االه��م��ال  اأدى  العام  بداية 

احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ب��ح��ق ال��ع��م��ال ل��وف��اة 34 

داخ��ل اأرا���س��ي العام 48، يف حن ت��ويف اأك��رث من 

اآخ���ري���ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي نتيجة االإه���م���ال يف   45

م�ساألة ال�سحة وال�سالمة املهنية، وعدم اكراث 

اإ�سافة اىل  االأم��ر،  بهذا  االإ�سرائيلين  امل�سغلن 

العام  العمال خ��الل  500 اعتداء على  اأك��رث من 

اجلاري.

امل�ستقلة  الهيئة  يوؤكد مدير عام  من جهته، 

حلقوق االإن�سان عمار دويك اأن ما جرى مبثابة 

دائمة  اجلرائم  وه��ذه  االن�سان،  لكرامة  امتهان 

وتعرب عن عقلية عن�سرية و�سعف يف اإج��راءات 

ي�ست�سهلون  ح��ي��ث  ل��ه��م،  وامل��ح��ا���س��ب��ة  امل�����س��اءل��ة 

االع����ت����داء، وال��ت��ب��اه��ي ب��ال�����س��رب وال��ت�����س��وي��ر. 

اأخ��رى  حقوقية  وموؤ�س�سات  الهيئة  ان  وي�سيف 

وجهت اأكرث من نداء ملنظمة العمل الدولية الأن 

تفر�س رقابتها، واأن ت�سدر تقاريرها وتتدخل يف 

هذا املو�سوع، خا�سة يف ظل “كورونا”، وما رافق 

ذلك من تزايد يف حاالت االعتداء على العمال.

غزة.. الهدوء مقابل تنفيذ االحتالل التزاماته تجاه تفاهمات التهدئة

االحتالل ينغص على »المقدسيين« احتفاالتهم واعراسهم 

نصراهلل: يطالبونا عدم التدخل باإلقليم وكل هذه الدول تتدخل بلبنان 

جريمة مصورة لجنود االحتالل.. ال عقاب وال اكتراث 
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فل�سطينين  اأ���س��رى  خم�سة  يوا�سل 

اإ�سرابهم املفتوح عن الطعام يف �سجون 

االإداري  رف�����س��ا الع��ت��ق��ال��ه��م  االح��ت��الل 

والعزل. والتع�سفي 

اأن  واأف���������ادت م���وؤ����س�������س���ات االأ������س�����رى 

االأ�����س����ر م���اه���ر االأخ�����ر������س م����ن ج��ن��ن 

رف�سا  يوما؛   28 منذ  اإ�سرابه  يوا�سل 

العتقاله االإداري.

اهلل،  رام  م����ن  وه������دان  حم���م���د  اأم�����ا 

م�����س��رب م��ن��ذ 19 ي��وم��ا ع��ل��ى ال��ت��وايل؛ 

كما  التع�سفي.  اعتقاله  على  احتجاجاً 

م���ن رام اهلل،  ي��وا���س��ل م��و���س��ى زه�����ران 

على  احتجاجا  ي��وم��ا،   17 منذ  اإ���س��راب��ه 

اعتقاله االإداري.

وي���وا����س���ل االأ�����س����ر ع���ب���د ال��رح��م��ن 

�سوقي �سعيبات من مدينة بيت �ساحور 

مب���ح���اف���ظ���ة ب���ي���ت حل����م اإ�����س����راب����ه ع��ن 

ال��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ت���وايل، 

االإداري  االع���ت���ق���ال  ل�����س��ي��ا���س��ة  رف�������س���اً 

ب��ح��ق��ه. و����س���رع ح���م���دي ق���رع���ان ام�����س 

على  احتجاجا  ال��ط��ع��ام؛  ع��ن  ب��اإ���س��راب 

وائ��ل  لالأ�سر  ال�سجون  م�سلحة  ع��زل 

اجلاغوب. 

وي���ق���رر االأ����س���رى خ��و���س االإ����س���راب 

عن الطعام كخطوة لل�سغط على اإدارة 

مطالبهم  لتحقيق  االح��ت��الل  ���س��ج��ون 

وح��ق��وق��ه��م، ح��ي��ث اأن م��ع��ظ��م االأ���س��رى 

العتقالهم  رف�سا  االإ���س��راب  يخو�سون 

االإداري.

هو  االإداري  االع��ت��ق��ال  اأن  اإىل  ُي�سار 

يعتمد  حماكمة،  اأو  تهمة  دون  اعتقال 

ميكن  ال  �سرية  واأدل���ة  �سري  ملف  على 

عليها،  االط���الع  حماميه  اأو  للمعتقل 

ومي���ك���ن ب��ح�����س��ب االأوام�������ر ال��ع�����س��ك��ري��ة 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة جت��دي��د اأم����ر االع��ت��ق��ال 

م���������رات غ������ر حم������������دودة، ح����ي����ث ي��ت��م 

لفرة  اإداري  اع��ت��ق��ال  اأم���ر  ا���س��ت�����س��دار 

اأق�ساها �ستة �سهور قابلة للتجديد.
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ق���ال���ت ال���ك���وي���ت اإن����ه����ا ���س��ت��ع��ي��د ب��ن��اء 

ال��وح��ي��دة يف  ال��ك��ب��رة  احل��ب��وب  �سومعة 

ل��ب��ن��ان، ال��ت��ي دم��ره��ا االن��ف��ج��ار ال��ه��ائ��ل 

اأث��ار خم��اوف من  يف ميناء ب��روت، مم��ا 

من  بالفعل  يعاين  بلد  يف  ال��غ��ذاء  نق�س 

انهيار مايل.

ل��ب��ن��ان، عبد  ال��ك��وي��ت يف  �سفر  وق���ال 

ُب��ن��ي��ت  ال�����س��وم��ع��ة  اإن  ال��ق��ن��اع��ي،  ال���ع���ال 

ت��ن��م��ي��ة  ب��ق��ر���س   1969 ع����ام  م����رة  الأول 

بناء  �ستعيد  الكويت  اإن  وا�ساف  كويتي. 

“كيفية  ل���  رم��زا  تظل  بحيث  ال�سومعة 

�سقيقتن  دول��ت��ن  ب��ن  ال��ع��الق��ات  اإدارة 

حترم كل منهما االأخرى«.

االق��ت�����س��اد يف حكومة  وزي���ر  وط���م���اأن 

ن��ع��م��ة،  راوؤول  االأع�������م�������ال،  ت�������س���ري���ف 

اأزم���ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ل��ن  ب��اأن��ه  اللبنانين 

ي�����س��ري معظم  ال����ذي  ل��ب��ن��ان،  خ��ب��ز يف 

قمحه من اخلارج.

وق��������ال م���������س����وؤول ب���������االأمم امل���ت���ح���دة 

اإقليمي  حبوب  وخبر  موانئ  وم�سوؤول 

�سومعة  اإن�ساء  خطط  اإن  �سابق  وقت  يف 

ح��ب��وب اأخ����رى يف ط��راب��ل�����س، ث���اين اأك��رب 

ميناء يف لبنان، علقت منذ �سنوات ب�سبب 

التمويل. نق�س 

 180 مقتل  اإىل  امل��ي��ن��اء  ان��ف��ج��ار  واأدى 

وت��دم��ر  االآالف  واإ����س���اب���ة  االأق�����ل  ع��ل��ى 

م�ساحات �سا�سعة من العا�سمة اللبنانية، 

مما دفع احلكومة اإىل اال�ستقالة.
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ت��وج��ه وف��د احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة اإىل 

الثالثة  اجل��ول��ة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ج��ن��ي��ف 

الد�ستورية”  ل�”اللجنة  امل�������س���غ���رة 

التي  ال�سوري  الد�ستور  تعديل  ملناق�سة 

ال��ي��وم االث��ن��ن وت�ستمر  اأع��م��ال��ه��ا  ت��ب��داأ 

حتى يوم اجلمعة القادم.

وي���ت�������س���ك���ل ال�����وف�����د احل����ك����وم����ي م��ن 

ال���دك���ت���ور اأح����م����د ال���ك���زب���ري )رئ��ي�����س��ا 

م�ساركا للجنة(، وعددا من االأع�ساء.

قبل   PCR لفح�س  الوفد  وخ�سع 

يخ�سع  اأن  على  ام�س،  دم�سق  مغادرته 

جنيف  اإىل  و���س��ول��ه  ف��ور  اآخ���ر  لفح�س 

وقبل التوجه اإىل مقر اإقامته.

ال�سورية  احلكومة  وف��د  ي��راف��ق  وال 

ه��ذه امل���رة وف��د اإع��الم��ي ���س��وري، نظرا 

لالإجراءات ال�سوي�سرية ال�سارمة جتاه 

ال���واف���دي���ن ال���ذي���ن ي��خ�����س��ع��ون ل��ف��رة 

ا���س��ت��ث��ن��اء  ي��وم��ا ومت   14 م��دت��ه��ا  ح��ج��ر 

امل�ساركة ح�سرا. الوفود 

وت���ت���األ���ف ال��ل��ج��ن��ة امل�����س��غ��رة م���ن 45 

ع�سوا، 15 للوفد احلكومي، و15 ملمثلي 

ل��ل��م��ع��ار���س��ات،  و15  امل������دين،  امل��ج��ت��م��ع 

عن  كزبري  د.اأحمد  هما  رئي�سن  ومن 

ال��وف��د احل��ك��وم��ي، وه���ادي ال��ب��ح��رة عن 

اجلل�سات  يف  وي�سارك  املعار�سات،  وف��د 

غر  ل�سوريا،  اخلا�س  االأمم��ي  املبعوث 

بيدر�سون، ب�سفة م�سر اأعمال اللجنة.

ال��ث��ال��ث��ة للجنة  وه����ذه اجل���ول���ة ه���ي 

مناق�سة  ع��ن جل��ن��ة  امل��ن��ب��ث��ق��ة  امل�����س��غ��رة 

ت��ع��دي��ل ال���د����س���ت���ور، وال���ت���ي ت�����س��م 150 

ع�����س��وا، خ��م�����س��ون ع���ن ك���ل ط����رف من 

االأطراف الثالثة امل�ساركة.

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم

الكويت تتعهد بإعادة بناء صومعة 
القمح التي دمرها انفجار بيروت

الجولة 3 لمناقشة تعديل 
الدستور السوري تنطلق اليوم
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املياه  �للسللاح  امل�سلحة  االرهللابلليللة  املللجللمللوعللات  ا�ستخدمت 

واليوم  وحلب،  دم�سق  �سد  ال�سورية  احلللرب  يف  والتعطي�ش 

ت�ستخدمه اأنقرة �سد مليون �سوري يف احل�سكة، بعدما اأغلق 

م�سلحون تدعمهم اأنقرة حمطة »علوك« م�سدر ماء ال�سرب 

اإىل  اأن يرقى  واأريافها، يف ما ميكن  ملدينة احل�سكة  الوحيد 

ولل�سغط  ال�سورية  الدولة  البتزاز  االإن�سانية  �سد  جرمية 

على »ق�سد«، ورمبا لتربير احتال اأرا�ش �سورية جديدة.

يذوقون مرارة ف�سل جديد من  �سوري  اأكرث من مليون 

اأ�سابيع يف  املياه لثاثة  با�ستمرار قطع  املرة  العط�ش، وهذه 

املناطق. بع�ش 

البازار  رهينة  باتت  التي  املياه  ورقللة  ان  حمللون،  ويللرى 

االأخللللرة  احلللتلللال  مللنللذ  اللل�للسلليللا�للسللي بني” ق�سد” واأنللللقللللرة، 

مدينتي راأ�ش العني وتل اأبي�ش خال عملية “نبع ال�سام”، 

لتخدمي  عليها  واللل�للسللغللط  دملل�للسللق  البللتللزاز  تللركلليللا  ت�ستغلها 

عن  ا�ستنكفت  بعدما  ال�سورية،  االأرا�سي  يف  حتتلها  مناطق 

ذلك. ورمبا ت�ستغلها اأي�ساً ذريعة لتو�سيع احتالها لل�سمال 

اأرادت  التي  االآمنة”  “املنطقة  وا�ستكمال  ل�سوريا  ال�سرقي 

بداًل  كيلومرتاً   450 اإىل  ال�سام” لت�سل  “نبع  عرب  ر�سمها 

من 130 كيلومرتاً بني راأ�ش العني وتل اأبي�ش التي قطعتها 

والللدوريللات  ال�سوري  احلللدود  حر�ش  بن�سر  ودم�سق  مو�سكو 

الرو�سية.

تاأمني  عللرب  احل�سكة  جنللدة  حمللاولللة  اإىل  �سارعت  دم�سق 

�للسللهللاريللج املللليلللاه، وبللالللدعللوة اإىل تللدخللل اأممللللي عللاجللل لكن 

النظر  اأبعد، فبغ�ش  اإىل ما هو  املياه  اأزمة  الق�سية تتخطى 

جماريها  اإىل  املياه  املبذولة الإعادة  جنحت امل�ساعي  اإذا  عما 

للتكرار  مر�سحة  املاأ�ساة  تبقى  تنجح،  مل  اأم  جزئياً  اأو  كلياً 

ما  ويبقى  املللتللغللرة،  ال�سيا�سة  بح�سابات  ربللطللاً  وقللت  اأي  يف 

رافقت  التي  ال�سائكة  االأ�سئلة  وهو  تاأثراً،  واأبعد  اأخطر  هو 

االأزمة حتى باتت جزءاَ اأ�سيَا منها.

ويللتلل�للسللاءل هللللللوؤالء، ملللللاذا هللللذا الللتللعللامللل اللللرتكلللي املللغللرق 

اإىل ملل�للسللتللوى اجللللرميلللة �سد  الللللذي قلللد يللرقللى  يف قلل�للسللوتلله، 

على  اإردوغلللان  طيب  رجللب  الرئي�ش  ي�سر  وملللاذا  االإن�سانية؟ 

ا�للسللتللعللداء اللل�للسللعللب اللل�للسللوري؟ وتللكللريلل�للش �للسللرخ قللد ال تكفي 

مللعللطلليللات اجلللللوار اجلللغللرايف لللردملله؟ ومللللاذا تللعللنللي الللنللظللرة 

بع�ش  بللا�للسللتللثللنللاء  املللنللطللقللة  تللعللم  الللتللي  تللركلليللا  جتلللاه  ال�سلبية 

االإ�سامية”؟ “التيارات 
يقول االأمني العام ال�سابق للموؤمتر القومي العربي معن 

ب�سور، اإن “التعطي�ش جزء من �سيا�سة معتمدة �سد بادنا«. 

قبلها  عانته  تعطي�ش  مللن  احل�سكة  تعانيه  “ما  اأن  ويللوؤكللد 

دم�سق وحلب وبغداد وبروت وغزة”، م�سراً اإىل اأنه “يجب 

اأن تتم ماحقة كل من يعتمد هذا ال�ساح غر االإن�ساين«.

منذ  اأنللهللا  تللللدرك  الللرتكلليللة  “القيادة  اأن  يلل�للسلليللف  بلل�للسللور 

وليبيا  و�سوريا  العراق  يف  العربية  الللدول  �سوؤون  يف  تدخلت 

ما  يللتللابللع  “َمن  اأن  علللللى  ملل�للسللدداً  ر�سيدها”،  تخ�سر  بلللداأت 

يجري يف حزب العدالة والتنمية يكت�سف املاأزق الذي اأدخله 

اإىل  مللدعللوة  الرتكية  “القيادة  اأن  ويو�سح  اإردوغللللان«.  فيه 

الللرتاجللع عللن اخلللطللوات غللر االإنلل�للسللانلليللة واإجللللراء مراجعة 

الللقلليللادة  “على  اأنللله  اإىل  الفللتللاً  �سيا�ساتها”،  ملجمل  جللذريللة 

الرتكية اأن تدرك اأن تاأييد البع�ش لها ال يغر ال�سورة التي 

تر�سمها لنف�سها عرب قطع املياه«.

واحللداً،  �سيئاً  لي�ست  االإ�سامية  “التيارات  اأن  وي�سيف 

وهناك تيارات ال تقبل مبا جرى يف �سوريا وغرها«. ويقول 

املدنيني  �سد  مللائللي  اإرهلللاب  هللو  احل�سكة  يف  يللجللري  “ما  اأن 

الرتكية«. ال�سيا�سة  خلدمة 

“اأنقرة” امللليللاه  فيها  تقطع  الللتللي   13 اللللل امللللرة  هللي  وهلللذه 

“االإدارة  قطع  على  الرد  بذريعة  املا�سي  االأول  ت�سرين  منذ 

اأبي�ش  وتللل  الللعللني  راأ�لللش  عللن  الللكللهللربللاء  الذاتية” الللكللرديللة 

واأريافهما

االنباط - وكاالت

العهد  الللكللويللت وويل  اأملللر  نللائللب  قللال 

يف  ال�سباح  اجلللابللر  االأحللمللد  نللواف  ال�سيخ 

جهات  مللن  ت�سريبات  هللنللاك  اإن  للله،  كلمة 

اأمنية تهدف اإىل �سق ال�سف الوطني، واإن 

والفو�سى  االنق�سام  زرع  يحاول  البع�ش 

بالباد.

اإىل  االأحللللللد  امللل�لللش  الللعللهللد  وللللفلللت ويل 

يلللللدور يف  ملللا  االأ�للللسللللف  بللكللل  “ن�سهد  اأنلللنلللا 

اللل�للسللاحللة املللحللللليللة مللللوؤخللللرا ملللن مللظللاهللر 

الوطن  بكيان  وامل�سا�ش  والفو�سى  العبث 

الت�سريبات  ببدعة  يت�سل  وما  وموؤ�س�ساته 

�ساذة  مللن ممللار�للسللات  �سابها  ومللا  االأخلللرة 

ملللرفلللو�لللسلللة وتلللعلللد علللللللى حللللريللللات الللنللا�للش 

يف  العاملني  بع�ش  تطال  وخ�سو�سياتهم 

االأمنية«. موؤ�س�ساتنا 

حملللاوللللة  ملللن  “برز  اأنللللله  اإىل  واأ�للللسللللار 

واأود  الللفللن  واإثللللارة  اللل�للسللف  �للسللق  البع�ش 

يللحللظللى  االأملللللللر  هلللللذا  اأن  علللللللى  اللللتلللنلللويللله 

�للسللخلل�للسلليللا ومللتللابللعللتللي جلميع  بللاهللتللمللامللي 

اإجللللللراءاتلللللله واخللل�لللسلللاعللله بلللرملللتللله وكلللافلللة 

الللنللزيلله«.  الللعللادل  ق�سائنا  بلليللد  تفا�سيله 

الللوزراء  جمل�ش  رئي�ش  يف  “لنا  واأ�للسللاف: 

ثقة  امللفات  لهذه  الت�سدي  على  وقللدرتلله 

املخل�سني  مع  بالتعاون  م�ستحقة  كبرة 

من اأبناء هذا البلد«.

وتللللابللللع  نلللائلللب اأملللللر اللللكلللويلللت قللائللا: 

ملللواجللهللة هذا  وحللازمللة  جلللادة  وقللفلله  “لنا 
اخلطر املدمر بكل عزم وقوة واأن حماربة 

الف�ساد لي�ست خيارا بل هي واجب �سرعي 

اأخاقية  وم�سوؤولية  د�ستوري  وا�ستحقاق 

وم�سروع وطني ي�سرتك اجلميع يف حتمل 

م�سوؤوليته«.

وتلللوجللله نلللائلللب االأملللللر لللكللل ملللن يثر 

الللتلل�للسللاوؤل حلللول حمللا�للسللبللة اأبلللنلللاء االأ�لللسلللرة 

احلللاكللمللة ملللوؤكلللدا اأنلللهلللم جللللزء ملللن اأبلللنلللاء 

اللل�للسللعللب الللكللويللتللي وتللل�لللسلللري عللللليللهللم ذات 

م�سوؤولية  يتحمل  يخطئ  ومللن  القوانني 

خطئه فلي�ش هناك من هو فوق القانون.

االبتزاز المائي بالحسكة.. رسائل ضغط من أنقرة على دمشق
مليون سوري يذوقون مرارة فصل جديد من العطش في الحسكة

نائب أمير الكويت: البعض يحاول شق الصف وإثارة الفتن 

ألول مرة- بالون يقطع الكهرباء عن 
مستوطني »الغالف«

العراق.. قوات »التحالف الدولي« 
تنسحب من قاعدة التاجي

محاكمة »سفاح المسجدين«.. 
توقعات بحكم لم تعرفه نيوزيلندا

االنباط - وكاالت

ا�للسللتللخللدمللهللا  اأن  ملللنلللذ  ملللللللرة،  الأول 

الفل�سطينيون ك�ساح ملحاربة االحتال، 

تت�سبب  احلارقة  البالونات  عامني،  قبل 

يف  امل�ستوطنني  عللن  الللكللهللربللاء  بللانللقللطللاع 

يف  و”مفا�سيم”  عام”  “نر  كيبوت�سي 

ما يعرف بل “غاف غزة«.

الكهرباء  اإن  عللربيللة،  ملل�للسللادر  وقللالللت 

انلللقلللطلللعلللت علللللن اللللكلللبللليلللوتللل�لللسلللني نللتلليللجللة 

ال�سطدام بالون حارق بعاامود للكهرباء، 

االحلللتللليلللاطللليلللة  املللللللولللللللدات  تلل�للسللغلليللل  ومت 

للكيبوت�سني اإىل حني اإ�ساح اخللل.

ملللن نللاحلليللة اأخلللللللرى، ذكلللللرت ملل�للسللادر 

�سبت  احللللرائلللق  علل�للسللرات  اأن  اإ�للسللرائلليللللليللة 

االإقللللليللمللي  باملجل�ش  ي�سمى  مللا  يف  املل�للش 

لبالونات  نتيجة  اأ�سكول  وحللوف  اأ�سكول 

حارقة.

االإ�سرائيلي  االإطللفللاء  جللهللاز  وبح�سب 

انللدلللعللت يف حقول  احلللرائللق  فلللاإن معظم 

ت�سكل  ن�سبية ومل  وكانت �سغرة  اأ�سواك 

امل�ستوطنني. خطرا على 

االنباط - وكاالت

يف  امللل�للسللرتكللة  العمليات  قلليللادة  اأعلللللنللت 

8 يف مع�سكر  رقم  املوقع  ت�سلمها  العراق، 

التاجي، من قوات التحالف الدويل.

وقلللللللال املللللتللللحللللّدث بلللا�لللسلللم الللعللمللللليللات 

اإّن  اخلللفللاجللي،  حت�سني  اللللللواء  امل�سرتكة 

وجتهيز  لللتللدريللب  ي�ستخدم  كلللان  املللوقللع 

قوات  قبل  من  العراقية  الكوادر  وتاأهيل 

�سوف  املللوقللع  اأن  اإىل  ملل�للسللراً  الللتللحللالللف، 

يللخلل�للسلل�للش للللللللقلللوات االأملللنللليلللة الللعللراقلليللة 

باقي  ت�سليم  اأن  واأو�لللسلللح  ال�للسللتللخللداملله. 

املواِقع �سيتم وفقاً جلدول زمني.

وتلللعلللر�لللش رتللللل لللوجلل�للسللتللي اأمللللركللللي، 

اللل�للسللبللت، لللهللجللوم بللالللعللبللوات الللنللا�للسللفللة يف 

ان�سحابه  اأثلللنلللاء  بلللغلللداد،  غلللرب  الللغللزاللليللة 

دوي  �للسللمللع  حلليللث  الللتللاجللي،  مع�سكر  مللن 

االنفجار يف العا�سمة العراقية.

ل�سواريخ  التاجي هدفاً  وكانت قاعدة 

اأبرزها ما  العراقية غر مرة،  الكاتيو�سا 

�سواريخ   10 �سقط  حيث  اآذار،  يف  حللدث 

على القاعدة، ما اأدى اإىل مقتل جنديني 

 10 واإ�للسللابللة  بريطاين،  واآخللر  اأمركيني 

جنود من جن�سيات خمتلفة.

واأعلللللللن الللرئلليلل�للش االأملللركلللي دونللالللد 

تلللراملللب خلللال لللقللائلله بللرئلليلل�للش اللللللوزراء 

البيت  يف  الللكللاظللمللي  م�سطفى  الللعللراقللي 

املتحدة  الواليات  اأن  اخلمي�ش،  االأبي�ش، 

التحالف  لقوات  �سريع  بخروج  ملتزمة 

الدويل من العراق خال 3 �سنوات.

االنباط - وكاالت

و�سط توقعات ب�سدور حكم مل تعرفه 

اليوم  تبداأ حمكمة،  نيوزيلندا من قبل، 

احلكم  ب�ساأن  ا�ستماع  جل�سات  االثللنللني، 

اأثناء �ساة  م�سلما   51 بقتل  املتهم  على 

اجللللملللعلللة، يف مللذبللحللة �للسللدمللت الللعللامل 

وفلللجلللرت حللملللللة عللامللليللة للللللتللخللللل�للش من 

خطاب الكراهية عرب االإنرتنت.

اأ�سرتايل  تارانت، وهو  ونفذ برينتون 

االأبلليلل�للش، هجوما  الللعللرق  بتفوق  مللوؤمللن 

اجلمعة  ل�ساة  جتمعوا  م�سلمني  على 

يف م�سجدين مبدينة كراي�ست�سر�ش، يف 

م�ستخدما  املا�سي،  العام  من  مار�ش   15

بللنللدقلليللة نلل�للسللف اآللللليللللة، وبلللللث الللهللجللوم 

“في�سبوك«. مبا�سرة عرب 

تلللارانلللت  اأقللللللر  امللللا�لللسلللي،  مللللار�للللش  ويف 

اإللليلله، التي  بللالللذنللب يف الللتللهللم املللوجللهللة 

تهمة  و40  بللالللقللتللل  تللهللمللة   51 تللتلل�للسللمللن 

عمل  ارتكاب  وتهمة  القتل،  يف  بال�سروع 

اإرهابي.

املوؤبد  بال�سجن  تارانت حكما  ويواجه 

اإطاق  دون  17 عاما من  اإىل  ت�سل  ملدة 

�لللسلللراح ملل�للسللروط، لللكللن الللقللا�للسللي لللديلله 

دون  من  ب�سجنه  قرار  التخاذ  �ساحية 

اإمكانية الإطاق �سراحه على االإطاق.

ويعني االحتمال االأخر اأنه قد يظل 

وهللو حكم  عللمللره،  مللن  بقي  ملللا  م�سجونا 

نيوزيلندا.  يف  مثله  �سدر  اأن  ي�سبق  مل 

باحلكم  النطق  جل�سات  ت�سهد  و�للسللوف 

منفذ  بني  مبا�سرة  مواجهة  مللرة،  الأول 

الناجني من الهجوم  الهجوم وعدد من 

واأقللللللارب اللل�للسللحللايللا، اللللذيلللن �للسلليللكللونللون 

موجودين يف قاعدة املحكمة.

االنباط - وكاالت

قرى  يف  اأر�سهم  عن  للدفاع  املواطنني  جتمع  بللات 

جللنللوبللي و�للسللرقللي طللولللكللرم �للسللمللايل اللل�للسللفللة الغربية 

املحتلة، م�سهدا متكررا يف االأيام االأخرة بعدما با�سر 

اأو�للسللال  ُيللقللّطللع  ا�ستيطاين  طللريللق  �سق  امل�ستوطنون 

املنطقة بهدف اإقامة منطقة �سناعية ا�ستيطانية.

للتخطيط  االأعلللللللى  “املجل�ش  يلل�للسللمللى  ملللا  وكلللللان 

اأعلن يف  االإ�سرائيلية  املدنية  لللاإدارة  والبناء” التابع 

اإيللداع خمطط تف�سيلي جديد  2019 عن  11 نوفمرب 

منطقة  اإقللامللة  واملت�سمن   ،)158/ )ت  الللرقللم  يحمل 

 788 م�ساحته  مللا  على  جللديللدة  اإ�سرائيلية  �سناعية 

املنطقة  اأرا�للسللي قريتي جللبللارة و�سوفة يف  مللن  دومنللا 

املعروفة با�سم ”وادي التني”.

وفللوجللئ املللواطللنللون ملللوؤخلللرا بللجللرافللات االحللتللال 

اأر�سا  تطبق املخطط وت�سق طريقا ا�ستيطانيا يقطع 

اإطار  يف  الو�سطاين”،  “باجلبل  تعرف  ل�سوفة  تابعة 

�للسللبللكللة اللللطلللرق اللللتلللي تلللخلللدم الللتللو�للسللع اال�للسللتلليللطللاين 

الع�سكرية  والللنللقللطللة  حيتف�ش”  “افني  مللل�للسللتللوطللنللة 

املقامة يف املنطقة.

�سوفة  يف  اال�ستيطان  مقاومة  يف  النا�سط  ويو�سح 

مراد دروبي اأن اجلبل الو�سطاين يقع يف املنطقة بني 

جبارة والراأ�ش و�سوفة، وبالتايل فاإن �سق هذا الطريق 

مئات  �سيعزل  اأنلله  عن  عللدا  املنطقة،  اأو�للسللال  �سيقطع 

الدومنات خلفها.

ويقول اإن �سق الطريق جزء من خمطط ي�ستهدف 

“فم�ساره  املنطقة،  كامل  على  التدريجية  ال�سيطرة 

الحقا  اإليها  الو�سول  �سيتطلب  مناطق  لعزل  يللوؤدي 

غر  وهلللذا  اأخللللرى،  طللرق  مللن  طويلة  م�سافات  قطع 

مت�سلة  اأرا�سيها  مناطق  فهذه  للمواطنني،  مقبول 

املناه�سة  ال�سعبية  الفعاليات  اأن  تللاريللخلليللا«.ويللوؤكللد 

�ستتوا�سل  املللنللطللقللة  يف  اال�للسللتلليللطللانلليللة  للمخططات 

“لن ن�ست�سلم  اأننا  وي�سدد على  طبيعي«.  حق  “الأنها 
املنطقة  وحتويله  االحتال  جلي�ش  امل�ستمر  للتواجد 

اأن  اإىل  ويلل�للسللر  عللزلللهللا«.  بللهللدف  ع�سكرية  ثكنة  اإىل 

ا�ستيطانية يف  اإقامة منطقة �سناعية  الطريق يخدم 

افني  م�ستوطنة  لتو�سيع  جديد  �سكل  “وهو  املنطقة 

جميع  اأن  �سوفة  من  مو�سى  اأحمد  ويوؤكد  جيفت�ش«. 

قانوين  ب�سكل  مملوكة  جتريفها  يتم  التي  االأرا�للسللي 

ر�سمي،  ب�سكل  وم�سجلة  ولعائاتها،  �سوفة  الأهلللايل 

يعني  ما  واللوز  الزيتون  “كروم من  اأنها  اإىل  م�سًرا 

اأنها اأرا�سي معمرة ولي�ست مهملة«. ويقول اإن خمطط 

اأقرت �سلطات  املا�سي حني  اال�ستياء بداأ يف نوفمرب 

االحلللتلللال خمللطللطللات و�للسللع الللليلللد، و�لللسلللادرت مللئللات 

الدومنات يف املنطقة الواقعة يف اجلبل الو�سطاين بني 

جبارة و�سوفة؛ بهدف �سق الطريق �سمن خمططات 

املنطقة ال�سناعية التي اأعلن عنها حينها على اأرا�سي 

�سوفة وجبارة والراأ�ش بطولكرم.

وجبارة  �سوفة  وعزبة  �سوفة  قرى  اأهللايل  ويوا�سل 

ونللهللارا،  للليللا  الللتللجللريللف  الأعللمللال  امل�ستمر  ت�سديهم 

حتى  ليا  بلله  بالعمل  االحللتللال  جي�ش  �للسللرع  بعدما 

يباغت املواطنني.

اأن  اإىل  ويلللللللفلللت علللللللي �لللسلللاللللح مللللن قلللريلللة جللللبللللارة 

قطعة،  قطعة  املنطقة  علللللى  ي�ستولون  امل�ستوطنني 

لل�سيطرة  جلللاء  االأخلللللرة  “املخطط  اإن  يللقللول  لللكللنلله 

الللتللني، بني  بللا�للسللم وادي  تللعللرف  كللاملللللة  علللللى منطقة 

التي  االأرا�للسللي  اأن جممل  وي�سيف  و�للسللوفللة«.  جللبللارة 

�للسلليللتللم اال�للسللتلليللاء عللللليللهللا يف املللخللطللط اجللللديلللد تقع 

جبارة  يف  الق�سر  و�سفحة  حميد  خلة  مناطق  �سمن 

والللرا�للش، واأرا�للسللي الللبللرة، �سفحة الللبللرة، امللللزروب، 

حمودة،  وادي  الو�سطاين،  اجلبل  �سلمى،  اأبللو  خليل 

الللعللقللبللة، احللللدب واملللبللعللات، خلللللة املللنللطللا�للش يف �سوفة. 

ويلفت اإىل اأن م�ستوطنة “افني حيفت�ش” اأقيمت على 

اأرا�سي املنطقة عام 1987 على م�سطح 722 دومنا من 

التفافية، فيما  اأرا�سينا، و420 دومناً على �سكل طرق 

)ج(  اأنها مناطق  �سوفة على  اأرا�سي  90% من  ت�سنف 

وفق اتفاق اأو�سلو.

»الجبل الوسطاني«.. بؤرة صراع جديدة مع المستوطنين بطولكرم

االثنني   24/ 8 / 2020
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الـريـا�ضي

عمان - وكاالت

ال���و����س���ط  ال����ك����ث����رون يف  ت���ف���اع���ل 

نباأ  مع  والعربي،  العماين  الريا�سي 

املرمى املخ�سرم، علي  اعتزال حار�س 

احل��ب�����س��ي. ول���ع���ب احل��ب�����س��ي ل�����س��ال��ح 

والهالل  عمان،  يف  والن�سر  امل�سيبي 

وبولتون  الرنويجي،  ال�سعودي، ولني 

بروميت�س  وو�ست  وريدينج  ووي��ج��ان 

اأول  احل��ب�����س��ي،  وي���ع���د  اإجن����ل����را.  يف 

الع����ب ع���رب���ي ي���ف���وز ب���ك���اأ����س االحت����اد 

اأف�سل  ن���ال ج��ائ��زة  االإجن��ل��ي��زي، ك��م��ا 

5 م�����رات.  وق���دم  ح���ار����س يف اخل��ل��ي��ج 

احل�����س��اب ال��ر���س��م��ي ل��الحت��اد ال���دويل 

ل���ك���رة ال����ق����دم، ع���ل���ى م���وق���ع ت���وي���ر، 

العماين،  باحلار�س  واالإ�سادة  التهنئة 

ب���ع���د م�����س��رت��ه ال���ك���روي���ة ال���رائ���ع���ة.

“احلار�س  ب�  الفيفا، احلب�سي  وو�سف 

ق���دم���ه  م�����ا  ن����ظ����ر  االأ�سطوري”، 

م�سرته  ط��وال  اإجن��ازات  وحققه من 

“خال�س  ال���ف���ي���ف���ا  ال����ك����روي����ة.وق����ال 

ت��ه��ان��ي��ن��ا ل��ل��ح��ار���س االأ����س���ط���وري علي 

احل��ب�����س��ي، ع��ل��ى م�����س��رت��ه ال��ك��روي��ة 

ال��رائ��ع��ة، ب��ع��دم��ا ق���رر االع���ت���زال بعد 

����س���ن���وات م���ن ال���ت���األ���ق ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

“�سكًرا  واأ�ساف  واملنتخب”.  االأندية 

العالية.  واالأخ����الق  ال��ذك��ري��ات  ع��ل��ى 

ب���ك���ل ال����ن����ج����اح يف ج��م��ي��ع  مت���ن���ي���ات���ن���ا 

وت���اأم���ل  امل�ستقبلية”.  اخ���ت���ي���ارات���ك 

اجلماهر العمانية، اأن يتم اال�ستفادة 

ريا�سي  من�سب  بتوليه  احلب�سي،  من 

ال�سلطنة.  يف 

01

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على الباركود

لرى اأخبار »الريا�سة« 

يف املوقع االلكروين

 الفيفا يشيد بمسيرة الحارس الحبسي

 اول بطولة العاب قوى في زمن كورونا

 الظاهر مدربا لسيدات شباب االردن

 تأجيل دوري طائرة الجيش

 فيورنتينا يصاب بالكورونا

طوكيو - وكاالت

يف  اجلديد  االأوملبي  اال�ستاد  احت�سن 

الأل��ع��اب  االأح���د، م�سابقة  ام�����س  ط��وك��ي��و، 

م����رة، مب�����س��ارك��ة الع��ب��ني  الأول  ال���ق���وى 

�سمحت  بطولة  يف  يابانيني،  اأغلبيتهم 

رق��م  بت�سجيل  ت��ان��اك��ا  ن��وزوم��ي  ل��ل��ع��داءة 

قيا�سي وطني جديد يف �سباق 1500 مر. 

ا�ستخدم الأول مرة على  امللعب قد  وكان 

يناير/  من  االأول  يف  الريا�سي  امل�ستوى 

كانون ثان املا�سي حني ا�ست�ساف مباراة 

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ك��اأ���س االإم���راط���ور  نهائي 

ب���ني ف��ي�����س��ي��ل ك��وب��ي وك��ا���س��ي��م��ا اأن��ت��ل��رز، 

من�ساآته  لكن   ،1-2 االأول  بفوز  وانتهت 

مل تكن قد ا�ستخدمت من قبل مل�سابقات 

البداية كانت اخلطة  القوى. ويف  األعاب 

الذهبية  اجلائزة  م�سابقة  تكون  اأن  هي 

اأقيمت االأحد، حدثا دوليا  الكرى التي 

تقام  اأن  املقرر  من  وك��ان  القوى  الألعاب 

ق��ب��ل ع���دة اأ���س��ه��ر، ل��ك��ن ان��ت�����س��ار ف��رو���س 

ويف  تاأجيلها،  اإىل  اأدى  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

اإىل م�����س��اب��ق��ة  ال��ن��ه��اي��ة حت���ول���ت ع��م��ل��ي��ا 

تاناكا  نوزومي  العداءة  وطنية.وحققت 

ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 20 ع��ام��ا، امل��ف��اج��اآة 

بلغ  1500 م��ر يف زم���ن  ب��ع��دم��ا رك�����س��ت 

4:05.27 دقائق، لتحطم الرقم القيا�سي 

الذي كانت حتمله يوريكا كوبايا�سي عام 

2006، والذي بلغ4:68.07 دقاق.

  االنباط - عمان

االردن  ����س���ب���اب  ن�������ادي  ادارة  ق�������ررت 

ت��ع��ي��ني ال���ك���اب���ن رائ�����د ال���ظ���اه���ر م��درب��ا 

ا�ستعدادا  ال��ق��دم،  لكرة  ال�سيدات  لفريق 

ل��ل��م��ن��اف�����س��ات ال��ر���س��م��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة. وي��اأت��ي 

ال�سابق  امل����درب  خل��الف��ة  ال��ظ��اه��ر  تعيني 

ع�����س��ام حم��م��ود ال����ذي ان��ت��ق��ل ل��ل��ع��م��ل يف 

اجلهاز الفني لفريق الرمثا لكرة القدم،. 

وكان النادي قد قرر تعيني و�سيم البزور 

م��درب��ا ل��ف��ري��ق ال���رج���ال يف ال���ن���ادي، بعد 

ا�ستقالة املدرب حممود احلديد .

روما - وكاالت

اأثبتت الفحو�سات الطبية، ام�س االأحد، 

جيدوتي،  و�سيمون  بوجلار  اإري���ك  اإ�سابة 

كورونا  بفرو�س  فيورنتينا  فريق  العبي 

امل�ستجد. واأو�سح النادي يف بيان ر�سمي اأنه 

واملوظفني  اإج��راء فحو�سات لالعبني  مت 

املو�سم  قبل  الطبي  ل��ل��روت��وك��ول  وف��ق��ا   ،

اجلديد. واأ�سار اإىل اأن الفحو�سات اأثبتت 

اإ���س��اب��ة ال��ث��ن��ائ��ي ب��ف��رو���س ك���ورون���ا، واأن 

اأعرا�س  وب��دون  الالعبني يف حالة جيدة 

اأن  اإىل  ودخ��ال يف احلجر ال�سحي. ولفت 

االإث��ن��ني،  ال��ي��وم  تدريباته  �سيبداأ  الفريق 

ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد.

االنباط - عمان

ي���وا����س���ل جن����وم ف���ري���ق ال��ف��ي�����س��ل��ي امل�����س��اب��ني 

اىل جانب  الوباء  كورونا عالجهم من  بفرو�س 

الالعبني  وب��ث  ال��ل��وازم  وم�سوؤول  الفريق  مدلك 

مقاطع فيديو ظهروا من خاللها مبعنويات عالية 

اكدت تقبلهم ملراحل العالج ب�سورة ايجابية وا�سار 

الالعبني مطمئنة  او�ساع  ان  اىل  م�سدر مطلع 

جدا وانهم يتلقون العالجات الالزمة اىل جانب 

توفر كافة اخلدمات االخرى لهم  وطماأن النادي 

موؤكدا  امل�سابني  العبيه  اأو���س��اع  على  جماهره 

اأنهم يخ�سعون للعالج يف امل�ست�سفيات املخ�س�سة 

يتمتعون  ال��الع��ب��ني  اأن  الفي�سلي  ب��ع��م��ان.واأك��د 

ا�سابتهم  رغ��م  عالية،  ومعنويات  جيدة،  ب�سحة 

بالفرو�س، ويواظبون على تلقي العالج الالزم، 

يف موؤ�سر على قرب تعافيهم.

�ساعة متاخرة من  اأ�سدر يف  النادي قد  وك��ان 

ت�سرفات  ح��ول  تو�سحياً  بياناً  االول  ام�س  ليلة 

حمرفه البولندي لوكا�س،  جاء فيه لقد تابعنا 

االإع���الم  على  وامل�ستمرة  امل��ت��ك��ررة  الت�سريحات 

وم���واق���ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، غ���ر امل����ررة، 

واالت��ه��ام��ات  وزوج��ت��ه  لوكا�س  البولندي  لالعب 

املبطنة الإدارة النادي”. واأو�سح: “اإدارة الفي�سلي 

اتبعت كافة االجراءات اخلا�سة بال�سالمة العامة 

وح�سب الروتوكول ال�سحي ال�سادر عن االحتاد 

ب��ال��ك��وادر  ونفتخر  “نعتز  واأ����س���اف:  االأردين”. 

ممثلة  ال�سحة  وزارة  ل���دى  وال��ط��ب��ي��ة  ال�سحية 

ب��ال��دك��ت��ور ���س��ع��د ج��اب��ر وجل��ن��ة االأوب���ئ���ة الطبية 

التخاذ  املطلقة  وبال�سرعة  ال��ت��ام  جتاوبهم  على 

االإجراءات الالزمة با يتعلق بامل�سابني”.

هذه  ترف�س  الفي�سلي  “اإدارة  البيان:  وختم 

لعقد  وه��ي خمالفة  االت��ه��ام��ات جملة وتف�سيال 

ال��الزم��ة بحقه”.  ال��الع��ب و�ستتخذ االإج�����راءات 

�سفحته  على  ن�سر  ق��د  لوكا�س  البولندي  وك���ان 

عر اإن�ستجرام باأنه يعاين من عدم ح�سوله على 

الطعام وال�سراب، ويرغب بالعودة اإىل منزله.

االنباط - عمان

با�ستقبال  االأردن���ي���ة،  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ب����داأت 

اأن  بعد  للمبني،  اخلارجية  ال�ساحة  مراجعيها يف 

انت�سار  ملكافحة  وق��ائ��ي  اج���راء  يف  مكاتبها،  نقلت 

فرو�س كورونا، اعتبارا من االأحد.وبداأت اللجنة 

على  للح�سول  م��راج��ع��ي��ه��ا  با�ستقبال  االأومل��ب��ي��ة 

يف  للت�سجيل  متهيدا  الريا�سي،  التفوق  �سهادات 

اجل��ام��ع��ات. وق���ال امل�����س��وؤول االإع��الم��ي يف اللجنة 

زيد ال�سرايرة ل )ب��را(، اإن هذا يهدف اىل منع 

حركة  وتنظيم  اجل�����س��دي،  وال��ت��ق��ارب  التجمهر 

انت�سار  ملكافحة  اللجنة  �سعي  اط��ار  يف  املراجعني، 

ف���رو����س ك��ورون��ا.وك�����س��ف ع���ن خ�����س��وع موظفي 

ال��ل��ج��ن��ة االأومل��ب��ي��ة ، ل��ف��ح��و���س��ات ك���ورون���ا، بهدف 

االطمئنان على �سالمتهم، قبل ا�ستقبال املراجعني 

الذين ترتفع اعدادهم يف هذه الفرة.

االنباط - عمان

ت���وج ال��ف��ار���س ح��م��زة ال��ك�����س��واين ل��ق��ب فئتي 

م��ن بطولة  اجل��ول��ة اخلام�سة  خ��ت��ام  ال��ك��ب��ار يف 

ك��اأ���س ن����ادي اجل����واد ال��ع��رب��ي ل��ف��رو���س��ي��ة القفز 

ع��ن احل��واج��ز، ال��ت��ي اأق��ام��ه��ا ن���ادي اجل���واد على 

م��ي��دان��ه اخل���ارج���ي ،ويف غ��ي��اب اجل��م��ه��ور وف��ق 

الفرو�سية  واحت����اد  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  تعليمات 

امللكي، واأقيمت مناف�سات اجلولة، وفقا ل�سروط 

االأردين،  امل��ل��ك��ي  ال��ف��رو���س��ي��ة  وت��ع��ل��ي��م��ات احت����اد 

املتعلقة مبزاولة البطوالت الوطنية للفرو�سية، 

وك����ان 166م�����س��ارك��ة ل��ف��ار���س وف��ار���س��ة ���س��ارك��وا 

ب��ال��ب��ط��ول��ة م��ن م��راك��ر ال��ع��ري��ان ف��ور���س��ت هيل 

كيايل  وا���س��ط��ب��الت  اخل��ي��ل  و�سهيل  وال�سيفي 

وفر�سان النادي.

اأ���س��ح��اب  ويف اخل���ت���ام مت ت��ت��وي��ج ال��ف��ر���س��ان 

املراكز االأوىل عل النحو التايل

���س��م،   145-140 ح���واج���ز  ب���اإرت���ف���اع  ف��ئ��ة   –
)الينور(  اجل���واد  على  الك�سواين  االأول:ج��م��زة 

وبزمن 18: 79ث، الثاين: حمزة الك�سواين على  

الثالث:  ث،   81  :05 وب��زم��ن  )ديكيما(  اجل���واد 

ن�سوح كيايل على اجلواد )بنامرا( وبزمن 53: 

77ث واربعة اخطاء.

االأول:   ، �سم   135-130 حواجز  باإرتفاع  فئة 

ح���م���زة ال���ك�������س���واين ع���ل���ى اجل�������واد )ه��اب��ي��ث�����س( 

ال��ث��اين :رام���ي �ساهني على  وب����زم����ن:75:05ث، 

الثالث:   ، 80:76ث  وبزمن  )ك��ام��ردج(  اجل��واد 

ب�����س��ر ك���ي���ايل ع���ل���ى اجل�������واد )ب���ل���وج���ا( وب���زم���ن 

84:39ث خطاأ واحد ، الرابع: ن�سوح كيايل على 

اجلواد )اك�س فاكتور( وبزمن 31: 76ث واربعة 

البكري على اجلواد  يو�سف  اخطاء.، اخلام�س: 

)ام��ي�����س��ورا( وب��زم��ن08: 78ث وارب��ع��ة اخ��ط��اء.، 

ال�������س���اد����س:ه���دى ك��ي��ايل ع��ل��ى اجل�����واد )ال��ي��ن��ا( 

وبزمن 79:88ث واربعة اخطاء.

 ، ����س���م   125-120 ح����واج����ز  ب����اإرت����ف����اع  ف���ئ���ة 

االأول:يو�سف البكري على اجلواد )ا�سد العراق(

العبدالالت  اهلل  ال��ث��اين:ع��ب��د  35:99ث،  ب��زم��ن 

39:96ث،  وب���زم���ن  )���س��ي��ك��اغ��و(  اجل������واد  ع��ل��ى 

)بونتينا(  اجل����واد  ع��ل��ى  ح�����س��ون  ال��ث��ال��ث:ف��الح 

على  ك���ي���ايل  ال���راب���ع:ب�������س���ر  37:80ث،  وب���زم���ن 

اجل���واد )ك��ادان�����س( وب��زم��ن 38:54ث،اخل��ام�����س: 

ي��و���س��ف ال�������راوي ع��ل��ى اجل������واد )���س��ك��ب(ب��زم��ن 

اجل��واد  على  يعقوب  39:66ث،ال�ساد�س:�ستفني 

وخ��ط��اأ  42:61ث  وب���زم���ن:   ) ت�����س��اك��و  )اك�����س��را 

واحد.

فئة ارت��ف��اع 110���س��م ، ، االأول:حم��م��ود الفار 

69:19ث،  ب��ي��وت��ي(ب��زم��ن  ع��ل��ى اجل�����واد )واي�����ت 

الثاين:عبد اهلل احلوراين على اجلواد )كلنت زد( 

وبزمن 71:95ث، الثالث:رعد نا�سر على اجلواد 

العريان  الرابع:يزن  72:24ث،  وبزمن  )دي�سي( 

على اجلواد )كاليد( وبزمن 74:81ث،اخلام�س: 

ع��ب��د اهلل احل�����وراين ع��ل��ى اجل����واد )دمي��ان��دي��ا(

ب��زم��ن 78:72ث،ال�����س��اد���س:���س��ن��د احل�����س��ن على 

اجلواد )جد فازر( وبزمن: 79:04ث. 

 كورونا لم تضعف معنويات نجوم الفيصلي

 االولمبية تستقبل المراجعين في الساحة

 الكسواني يتصدر فئات الكبار لفروسية نادي الجواد

االنباط - عمان

قرر االحتاد الريا�سي الع�سكري، تاأجيل انطالقة دوري القوات امل�سلحة 

وك��ان من  املقبل.  ال�سهر   16 الطائرة، حتى  للكرة  العربي  االأردن��ي��ة اجلي�س 

املقرر اإقامة البطولة خالل الفرة من 26 احلايل وحتى 2 ال�سهر املقبل، قبل 

اأن يتم تاأجيل انطالقتها حتى يوم 16 املقبل، وذلك ب�سبب تداعيات انت�سار 

فرو�س كورونا. و�سهد مقر االحتاد الريا�سي الع�سكري ام�س االأحد، اجتماعا 

للفرق ال�سبعة امل�ساركة يف الدوري الع�سكري للكرة الطائرة، حيث مت مناق�سة 

تعليمات البطولة، قبل االعالن عن تاأجيلها بناء على قرار اللجنة االأوملبية 

اإط���ار مكافحة  الريا�سية، يف  اي��ق��اف االن�سطة  اأم�����س  ق��ررت  التي  االأردن��ي��ة، 

الفرو�س امل�ستجد.
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 رونالدو يقيم فندق في مانشستر

الزمالك سعيد واالهلي قمة االحباط

 كونتي يقترب من وداع االنتر

 كورونا يضرب منتخب انجلترا
لندن - وكاالت

الأح���د، عن  اأك��د تقرير �صحفي بريطاين، 

ظ��ه��ور اإ���ص��اب��ات ج��دي��دة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا يف 

منتخب اإجنلرتا وال��دوري الإجنليزي املمتاز.

فاإن  الربيطانية،  �صن”  “ذا  ل�صحيفة  ووفًقا 

جنوم  اأح��د  اإ�صابة  اأثبتت  الطبية  الخ��ت��ب��ارات 

م��ن��ت��خ��ب اإجن����ل����رتا و2 م����ن لع���ب���ي ال������دوري 

الإجنليزي املمتاز بفرو�س كورونا، بعد ق�صاء 

اإج��ازات��ه��م يف ج���زر ي��ون��ان��ي��ة. واأ����ص���ارت اإىل اأن 

اإجن��ل��رتا، قلق من  ج��اري��ث �صاوثجيت، م��درب 

اأن ي�صرب الفرو�س ع��دًدا اأكرب من الالعبني 

بالأ�صود الثالثة عقب انتهاء الإجازة. واأو�صحت 

امل�صابني  الالعبني  اأن  الربيطانية  ال�صحيفة 

ب���ك���ورون���ا م���ن ال���ربمي���رل���ي���ج مي���ث���الن ف��ري��ق 

�صيفيلد يونايتد. وقالت اإن �صاوثجيت �صيعلن، 

يوم الثالثاء، قائمة فريقه ملباريات دوري الأمم 

الأوروبية اأمام اأي�صلندا والدمنارك.

لندن - وكاالت

رونالدو،  كري�صتيانو  الربتغايل  ع��اد 

جن������م ي����وف����ن����ت����و�����س احل����������ايل ولع������ب 

للظهور  الأ���ص��ب��ق،  ي��ون��اي��ت��د  مان�ص�صرت 

الإجن���ل���ي���زي���ة  م���ان�������ص�������ص���رت  م���دي���ن���ة  يف 

م�����رة اأخ��������رى، ل���ك���ن ه�����ذه امل������رة ب��ه��دف 

�صن”  “ذا  ل�صحيفة  ا�صتثماري.ووفًقا 

يناف�س  كري�صتيانو  ف���اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

احلمر،  ال�صياطني  يف  القدامى  زم��الءه 

ف���ن���دق  يف  ال����ص���ت���ث���م���ار  ق������رر  اأن  ب���ع���د 

ف���اخ���ر مب��دي��ن��ة م��ان�����ص�����ص��رت ك���ج���زء من 

اإم��رباط��وري��ت��ه ال���ص��ت��ث��م��اري��ة. واأ���ص��ارت 

ال�����ص��اب��ع  ���ص��ي��ك��ون  ال��ف��ن��دق  ه���ذا  اأن  اإىل 

م���ن ال�����ص��ل�����ص��ل��ة ال���ت���ي حت��م��ل ال��ع��الم��ة 

 .”CR7“ ل��ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و  ال���ت���ج���اري���ة 

واأو����ص���ح���ت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

اأن���ه م��ن امل��ق��رر اف��ت��ت��اح ال��ف��ن��دق اجلديد 

يذكر   .2023 ع��ام  يف  ال��ربت��غ��ايل  للنجم 

زم��الء  جيجز،  وري���ان  نيفيل  ج���اري  اأن 

رونالدو ال�صابقني، ميلكان فندقني مًعا 

يف مدينة مان�ص�صرت.

القاهرة - وكاالت

املدير  ك��ارت��رون  باتري�س  الفرن�صي  اأك��د 

ال���ف���وز ع���ل���ى الأه���ل���ي  اأن  ل���ل���زم���ال���ك  ال���ف���ن���ي 

املناف�س التقليدي يف غاية الأهمية خا�صة اأن 

بقوته  امل�صري معروف  بالدوري  القمة  لقاء 

وج��م��اه��ري��ت��ه وف���از ال��زم��ال��ك ع��ل��ى الأه��ل��ي 

بنتيجة )3-1( م�صاء اليوم ال�صبت يف اجلولة 

وق��ال  امل�صري  ل��ل��دوري  والع�صرين  احل��ادي��ة 

كارترون يف املوؤمتر ال�صحفي عقب املباراة: 

ال��دوري  م��ب��اراة  ب��ني  كبرة  ف���وارق  “هناك 
بالإمارات”  امل�صري  ال�صوبر  لقاء  يف  وفوزنا 

وزاد: “يف لقاء ال�صوبر كان الإجهاد م�صيطراً 

ب��رك��الت  ف���وزاً �صعباً  ال��ف��ري��ق وح��ق��ق��ن��اً  ع��ل��ى 

�صد  اأي��ام  باأربعة  قبلها  لعبنا  لأننا  الرتجيح 

الرتجي التون�صي يف ال�صوبر الأفريقي”

م��ه��م��اً  ف������وزاً  ح��ق��ق��ن��ا  “اليوم  واأ������ص�����اف: 

وال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة اأع���ل���ى ب��ك��ث��ر م���ن ل��ق��اء 

بالفوز  ن��ري��د  م��ا  وحققنا  امل�����ص��ري،  ال�صوبر 

اإىل  التقليدي”واأ�صار  املناف�س  الأه��ل��ي  على 

امل��ن��اف�����ص��ة على  ي��ف��رط يف  ل���ن  ال���زم���ال���ك  اأن 

ويبحث  بواقعية  يلعب  ولكنه  ال���دوري  لقب 

ع���ن ح�����ص��م ����ص���راع امل���رك���ز ال���ث���اين وحت��ق��ي��ق 

الن���ت�������ص���ارات وال��ت��ج��ه��ي��ز ل���ص��ت��ك��م��ال دوري 

اأفريقيا اأبطال 

وقال: “حزين لإ�صابة حممد عبد ال�صايف 

ول�����ص��ت را���ص��ي��اً ع��م��ا ح���دث جت���اه لع���ب مهم 

اأكرث  اإ�صابته  واأري��د عدم احلديث عن  مثله، 

لنا  بالن�صبة  �صيكون م�صكلة  من ذلك وغيابه 

اأن  خا�صة  املتاحة  بالعنا�صر  �صاألعب  ولكنني 

غياب عبد ال�صايف �صيطول”

 3-3-4 ب��ط��ري��ق��ة  ل��ع��ب  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ص����ار 

يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء م��و���ص��ح��اً اأن���ه رف�����س ال��ب��دء 

واأن  اأف���ري���ق���ي���اً  ق���ي���ده���م  ل���ع���دم  ب��ال��ن��ا���ص��ئ��ني 

م�����ص��ط��ف��ى حم��م��د م��ه��اج��م ال��زم��ال��ك لع��ب 

رائع و�صجل هدفاً مميزاً وعودته كانت قوية

لعباً  متلك  “عندما  ك��ارت��رون:  واختتم 

ت�صرب  اأن  مثل م�صطفى حممد يجب  كبراً 

عليه حتى اإذا مل ي�صجل”

فايلر،  رينيه  ال�صوي�صري  اأكد  جانبه   من 

امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��الأه��ل��ي، اأن ه��ن��اك ح��ال��ة من 

الإح���ب���اط ال�����ص��دي��د واحل�����زن ب��ع��د اخل�����ص��ارة 

ب��ث��الث��ي��ة  اأم����ام ال��زم��ال��ك، يف ق��م��ة م��ب��اري��ات 

اجل��ول��ة 21 م��ن م�����ص��اب��ق��ة ال�����دوري امل�����ص��ري 

املمتاز

وق�����ال ف��اي��ل��ر يف امل���وؤمت���ر ال�����ص��ح��ف��ي��ع��ق��ب 

ال�صوط  يف  ت��ت��اأخ��ر  “عندما  امل���ب���اراة:  ن��ه��اي��ة 

وح��اول��ن��ا  ح��ل��ول  ع��ن  تبحث  اأن  عليك  الأول 

ال�صوط  يف  اللعب  طريقة  تغير  خالله  من 

الثاين، لكن مل نوفق”

النتيجة  تلك  م��ن  “حمبطون  واأ���ص��اف: 

التح�صر  وعلينا  ال��ق��دم  ك��رة  ه��ي  ه��ذه  لكن 

املقبلة جيدا للمباريات 

واأو�صح فايلر: “تغير اأجاي لأنه مل يكن 

قمت  ولذلك  الأول،  ال�صوط  يف  كفاية  جيدا 

بتغيره بني �صوطي املباراة”

نهائي  ن�����ص��ف  ق��ب��ل  ق��ل��ق��ا  “ل�صت  وت���اب���ع: 

ت�����ص��ح��ي��ح  وع��ل��ي��ن��ا  اإف���ري���ق���ي���ا  اأب����ط����ال  دوري 

الأخطاء يف الفرتة املقبلة

وع�����ن الن����ت����ق����ادات ال���ت���ي ت���وج���ه ل��ب��ع�����س 

الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  الالعبني 

اأعتقد  ول  واإع��الم  �صحافة  “در�صت  اأو�صح: 

اأن ت��ل��ك الن���ت���ق���ادات ت���وؤث���ر ع��ل��ى اأدائ���ه���م يف 

امللعب”

تغير كل  “ل ميكن  الأهلي:  واأمت مدرب 

لع��ب غ��ر م��وف��ق والأخ���ط���اء ج��زء م��ن ك��رة 

ال��ق��دم ولب���د اأن اأم��ن��ح ال��الع��ب��ني م��زي��د من 

الفر�س .

روما - وكاالت

ك�����ص��ف��ت ت���ق���اري���ر ���ص��ح��ف��ي��ة، ع���ن م��وع��د 

اأنطونيو  �صيجمع  ال��ذي  املنتظر  الجتماع 

ب��اإدارة  م��ي��الن،  لإن��رت  الفني  امل��دي��ر  كونتي 

�صواء  م�صتقبله  حت��دي��د  اأج��ل  م��ن  ال��ن��ادي، 

اأو ال��رح��ي��ل ع��ن ال��ف��ري��ق.وذك��رت  ب��ال��ب��ق��اء 

ك��ون��ت��ي  اأن  �صبورت”،  “توتو  ���ص��ح��ي��ف��ة 

يف  باأكملها،  م��ي��الن  اإن��رت  ب����اإدارة  �صيجتمع 

ق��م��ة ح��ا���ص��م��ة وج���ًه���ا ل��وج��ه ي���وم ال��ث��الث��اء 

امل��ق��ب��ل، ل��ت��ح��دي��د م���ا ���ص��ي��ت��م يف امل�����ص��ت��ق��ب��ل. 

واأ���ص��اف��ت اأن����ه ب��ع��د خ��ي��ب��ة الأم����ل وخ�����ص��ارة 

اأع��ط��ى كونتي  ال����دوري الأوروب������ي،  ن��ه��ائ��ي 

اإن��رت  يف  مغامرته  اأن  يعترب  ب��اأن��ه  انطباًعا 

توليه  من  فقط  واح��د  ع��ام  بعد  انتهت  قد 

�صتتم  اأن��ه  اإىل  واأ���ص��ارت  الفنية.  امل�صوؤولية 

م��ن��اق�����ص��ة م�����ص��ت��ق��ب��ل امل�����درب ي���وم ال��ث��الث��اء 

وفهم ما اإذا كانت الظروف �صتكون منا�صبة 

مل���وا����ص���ل���ة ه����ذه امل���غ���ام���رة م���ًع���ا يف امل��و���ص��م 

الرئي�صية  امل�صكلة  اأن  اإىل  ونوهت  اجلديد. 

ت��ك��م��ن يف ���ص��م��ان ت��خ�����ص��ي�����س ا���ص��ت��ث��م��ارات 

وجعله  ال��ف��ري��ق  حت�صني  اأج���ل  م��ن  �صخمة 

وتف�صي  ال��ن��ادي  م��ي��زان��ي��ة  اأن  اإل  تناف�صيا 

ف����رو�����س ك����ورون����ا ل ي�������ص���اع���دان الإن������رت. 

اأن  اإىل  اأ���ص��ارت  �صحفية  ت��ق��اري��ر  اأن  ي��ذك��ر 

املف�صل  املر�صح  هو  األيجري  ما�صيميليانو 

رحيل  لالإنرت يف حال  الفنية  املهمة  لتويل 

كونتي.

امريكا - وكاالت

ع���������ت ف���ي���ن���و����س وي����ل����ي����ام����ز، ب���ط���ول���ة  ودَّ

للتن�س  امل��ف��ت��وح��ة  ����ص���اذرن  اآن�����د  وي�����ص��رتت 

اإثر  الأول،  ال��دور  نيويورك، من  املقامة يف 

ه��زمي��ت��ه��ا م�����ص��اء ال�����ص��ب��ت اأم����ام الأوك��ران��ي��ة 

داي���ان���ا ي��ا���ص��رتمي�����ص��ك��ا، امل�����ص��ن��ف��ة رق����م 16 

ع��ل��ى ال���ع���امل.ومت���ك���ن���ت وي��ل��ي��ام��ز ال��ب��ال��غ��ة 

عامليا،   65 وامل�صنفة  ع��اًم��ا،   40 العمر  م��ن 

املجموعة  يف   )4-2( تاأخرها  تعوي�س  م��ن 

لكنها   .)7-5( بنتيجة  بها  وف��ازت  الأوىل، 

خ�������ص���رت امل���ج���م���وع���ت���ني ال���ت���ال���ي���ت���ني اأم�����ام 

القوية  ال�����ص��رب��ات  �صاحبة  يا�صرتمي�صكا، 

دقيقة.  و36  �صاعتني  بعد  و)7-5(،   ،)6-2(

العمر  من  تبلغ  التي  يا�صرتمي�صكا  وتلقت 

20 ع���اًم���ا، وال��ت��ي ق��ف��زت ل��ل��م��رك��ز احل���ادي 

لالعبات  العاملي  الت�صنيف  يف  والع�صرين 

ال��ت��ن�����س امل���ح���رتف���ات يف وق����ت ����ص���اب���ق ه���ذا 

بطولة  يف  الثاين  باملركز  فوزها  بعد  العام 

اإلتواء كاحلها  اأدياليد، رعاية طبية ب�صبب 

لكنها متا�صكت  امل��ب��اراة،  خ��الل  م��رات  ع��دة 

ب���ق���وة وف�����ازت ب���امل���ب���اراة ال�����ص��ع��ب��ة.وت��ل��ت��ق��ي 

بالأمريكية  التالية  املباراة  يا�صرتمي�صكا يف 

الع�صراء برناردا برا.

القاهرة - وكاالت

�صيكابال  ال���رازق  عبد  حم��م��ود  وج��ه 

ق���ائ���د ال���زم���ال���ك ر����ص���ال���ة ����ص���اخ���رة ب��ع��د 

ف���وز ف��ري��ق��ه ع��ل��ى م��ن��اف�����ص��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي 

يف  ال�صبت  م�����ص��اء   1-3 بنتيجة  الأه��ل��ي 

�صيكابال  وكتب  امل�صري.  ال��دوري  قمة 

“تويرت” ق���ال خ��الل��ه��ا:  ت��غ��ري��دة ع��رب 

���ص��ورت��ه  ون�����ص��ر  الأوتوبي�س”  “هنا 

تغريدة  وج��اءت  الزمالك.  حافلة  اأم��ام 

ج��م��اه��ر  ����ص���خ���رت  اأن  ب���ع���د  ���ص��ي��ك��اب��ال 

الأهلي من عدم و�صول حافلة الزمالك 

ال����دور الأول  ل��ق��اء  ال��ق��اه��رة يف  ل�����ص��ت��اد 

لع��ت��ب��ار  اأدى  م����ا  امل�������ص���ري  ل����ل����دوري 

وغاب  نظيفة.  بثنائية  خا�صراً  الأبي�س 

���ص��ي��ك��اب��ال ع����ن ال���زم���ال���ك لإي���ق���اف���ه 8 

ال�صوبر  ل��ق��اء  اأح����داث  ب�صبب  م��ب��اري��ات 

امل�صري بالإمارات اأمام الأهلي.

روما - وكاالت

ان�صحب من  اإن��ه  اإن��ي��و���س،  ق��ال فريق 

ب��ط��ول��ة اإي��ط��ال��ي��ا ل���ل���دراج���ات ال�����ص��ب��ت، 

نتيجة  اأن جاءت  بعد  اح��رتازي  كاإجراء 

وقال  اإيجابية.  مت�صابقيه  اأح��د  فح�س 

الفريق الربيطاين يف بيان اإن ليوناردو 

فح�صه  نتيجة  ج��اءت  عاما(   26( با�صو 

اأي  ع��ل��ي��ه  ت��ظ��ه��ر  ل���ك���ن مل   ، اإي���ج���اب���ي���ة 

الفريق  واأ���ص��اف  لكوفيد-19.  اأع��را���س 

بوت�صيو  و�صالفاتوري  جانا  فيليبو  اأن 

وج��ي��اين م��و���ص��ك��ون ال��ذي��ن ت���درب���وا مع 

ملدة  �صخ�صي  ل��ع��زل  �صيخ�صعون  با�صو 

اأ�صخا�س من   4 اأي�صا  اأ�صبوعني وكذلك 

ب��اع��ت��ب��اره��م خمالطني  ال��ف��ن��ي  ال��ط��اق��م 

ل��ل��م��ت�����ص��اب��ق امل�������ص���اب اأي�������ص���ا. وه�����وؤلء 

امل��ت�����ص��اب��ق��ون الأرب����ع����ة خ�����ارج ت�����ص��ك��ي��ل��ة 

فرن�صا  �صباق  يف  �صت�صارك  التي  الفريق 

اآب  اأغ�����ص��ط�����س/   29 يف  �صينطلق  ال���ذي 

اجلاري يف ني�س بجنوب فرن�صا.

 دايانا تبعد ويليامز عن ويسترت للتنس

 شيكاباال يسخر من االهلي

 انيوس ينسحب من بطولة ايطاليا
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االنتخابات.. ليست أولوية المواطن

القول الفصل

رغم  ال��ي��وم،  امل��واط��ن  اأول��وي��ات  �سلم  اأ�سفل  اليوم  النيابية  االنتخابات  حتتل 

ب��ال��روي��ج  ب���داأوا  ملر�سحني  اململكة  م��ن��اط��ق  معظم  ت�سهده  ب��ات  ال��ت��ي  احل���راك 

الناخب. ود  لك�سف  الأنف�سهم 

تكن يف  ال��ن��واب مل  االردين مبجل�س  ثقة  اأن  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  ع��دي��دة  االأ���س��ب��اب 

نواب  خطه  الذي  الذريع  الف�سل  بعد  اليوم،  عليه  هي  مما  اأ�سواأ  االأيام  من  يوم 

احلايل. املجل�س 

نائب ك�سف  الذي لعبه كل  الت�سريعي والرقابي  الدور  "را�سد" ب�ساأن  تقرير 

اثبت  التقرير  ه��ذا  واأن  خ�سو�سا  املحلي،  املجتمع  بني  كبرية  اأم��ل  خيبات  عن 

اأن  بل  منهم،  مطلوب  هو  مبا  القيام  عن  النواب  من  كبري  ع��دد  تقاع�س  م��دى 

اأكرث من ح�سوره. كان غيابه  العديد 

للعزوف  الرئي�سي  ال�سبب  ه��و  لي�س  ال��ن��ي��اب��ي  باملجل�س  ال��ث��ق��ة  ع��دم  اأن  ب��ي��د 

اأن  ب��ع��د  ح��اال  ب��اأف�����س��ل  لي�ست  احل��ك��وم��ة  م��ع  ال��ع��اق��ة  اأن  اإذ  للناخبني،  امل��ت��وق��ع 

اأي�سا  طالت  بل  كال�سريبة،  قوانني  فر�س  عرب  واأرزاق��ه��م  املواطنني  على  اأت��ت 

اتنهاك  املتفرج على  ال�سعب موقف  والتعبري، يف وقت وقف ممثلو  الراأي  حرية 

للمواطن. احلكومة 

االأ�سعدة،  خمتلف  على  عنها  جنمت  التي  ال�سلبية  واالأثار  كورونا،  زمن  ويف 

املواطن  هم  اآخ��ر  ف��اإن  وال��ف��رد،  واالقت�ساد،  واملوؤ�س�سات،  ال��دول��ة،  م�ستوى  على 

لن  اأن��ه��م  ب��داي��ة  ي��درك  ه��و  نائبا،   130 الخيتار  االق��راع  ل�سندوق  التوجه  ه��و 

مع  التعاي�س  هو  ل��اأردين  بالن�سبة  االأولوية  �سبقهم.  مما  حاال  اأف�سل  يكونوا 

العمل  يف  اال�ستمرار  عرب  �سببها،  التي  التحديات  على  والتغلب  الفريو�س،  هذا 

التي تزداد يوما بعد يوم. تاأمني متطلبات احلياة  اأجل  من 

املرحلة  عنوان  هو  م�سبوقة،  غري  احباط  وحالة  مرتقب،  دميقراطي  عر�س 

التح�سري  ب��داأت  التي  الدولة  تواجه  مع�سلة  واأك��رب  االأردن،  تاريخ  من  املقبلة 

الذي  للم�ساركة يف هذا االحتفال  النا�س  اقناع  االنتخابي هو  اليوم  مبكرا لهذا 

املحلية  اال�سابة  ح��االت  ت�سجيل  تطور  مع  ال�سعوبة،  يف  غاية  ظ��روف  يف  ياأتي 

بخذالن  ي�سعرون  حيث  للمدار�س،  العودة  ملف  يف  اجلاري  والتخبط  بكورونا، 

ح��ك��وم��ي ك��ب��ري يف ه��ذا ال�����س��اأن ن��ظ��را ل��ع��دم وج���ود م��وق��ف ح��ك��وم��ي ح��ا���س��م جت��اه 

بعد؟. عن  اأم  نظامي  �سيكون  وهل  التعليم،  و�سكل  طبيعة 

اأي  ي�ستطيع  فهل  عليها،  اجابة  ايجاد  لنا  ميكن  ال  التي  االأ�سئلة  من  العديد 

للم�ساركة  النا�س  دفع  امكانية  ب�ساأن  �سوؤال  على  يجيب  اأن  احلكومة  يف  م�سوؤول 

يعيد  واأن  املعادلة،  ط��ريف  بني  الكبرية  الفجوة  ظل  يف  خ�سو�سا  باالنتخابات، 

الثقة مبجال�س النواب. اأجزم اأن اأحدا يف الدولة ال ميكنه اأن يجد حا �سحريا 

اأم  �سئنا  الت�سويت،  يف  امل�ساركة  ن�سب  �ست�سيب  العا�سفة  اأن  يعني  م��ا  ل��ذل��ك، 

ابينا.

ال���ي���وم جم��ل�����س ال���ن���واب ي��دف��ع ث��م��ن��ا ب��اه��ظ��ا ل��ل��ح��م��اق��ة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا طيلة 

�سخ�سية  م�سالح  املواطن،  ح�ساب  على  مررت  قرارات  املا�سية،  االأربع  ال�سنوات 

نواب  الرقابي،  الدور  ح�ساب  على  الت�سريعية،  ال�سلطة  اأع�ساء  لبع�س  حتققت 

الت�سريعية. نظريتها  على  تغولت  التنفيذية  ال�سلطة  واقعهم،  عن  متاما  غابوا 

النا�س ل�سناديق االقراع،  بالغة يف جذب  املر�سحون والدولة �سعوبة  �سيجد 

على  واأن��ن��ا  خ�سو�سا  مبكر،  ب�سكل  معطياتها  م��ع  التعامل  يجب  حقيقة  ه��ذه 

اأغلب  حال  د�ستوري.  كا�ستحقاق  االنتخابات  اج��راء  عن  ب�سيطة  خطوات  بعد 

"با جمل�س نواب با هم". املواطنني يقول 

الجغبير حسين 

االنباط-عمان

اأول����ئ����ك  ع����ن  االأردن  ت�����غ�����ف�����اأوراجن  مل 

املتقدمني  م��ن  احل��ظ  يحالفهم  مل  ال��ذي��ن 

ل��ل��ربجم��ة،  اأوراجن  الأك��ادمي��ي��ة  ل��ان�����س��م��ام 

يف  املتقدمني  ه���وؤالء  لرغبة  منها  وت��ق��دي��راً 

م��ت��ق��دم��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

ل��ت��ح�����س��ني خ���ربات���ه���م وف���ت���ح اآف������اق ج���دي���دة 

ت��ع��زز ف��ر���س��ه��م��ال��وظ��ي��ف��ي��ة، ق��ام��ت ال�����س��رك��ة 

العاملية  �سي�سكو  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

االإنرنت  عرب  لهم  جماين  تدريب  بتنظيم 

م��دار  ع��ل��ى   Pythonالربجمة ل��غ��ة  ع��ل��ى 

اأ�سابيع. ثاثة 

مل  ال��ذي��ن  االأردن،ف������اإن  اأوراجن  وبح�سب 

يتمكنوا من االلتحاق باأكادمييتها للربجمة 

لهم ن�سيب من اهتمامها، خا�سة واأنها تعمل 

ي�ستفيد  ك��ي  ج��ه��وده��ا  ت�سخري  ع��ل��ى  دائ���م���اً 

م��ن��ه��ا اأك����رب ع����دد م���ن ال�����س��اب��ات وال�����س��ب��اب، 

ذات  دورات جمانية  ق��راره��ا توفري  ك��ان  ل��ذا 

لتح�سني  دافعاً حقيقياً  قيمة م�سافة لتكون 

اأدائهم ومنحهم خربات جديدة، كما اأن مثل 

هذه الدورات الهامة تدعم �سريتهم الذاتية 

عند تقدمهم للح�سول على وظائف.

ترجمة  اخلطوة  هذه  اأن  ال�سركة  واأك��دت 

الت�سغيل”  اأج����ل  م���ن  “التدريب  مل��ب��دئ��ه��ا 

االأردين  ال�سباب  للت�سهيل على  تبنته  والذي 

من  وا���س��ت��ق��راراً  اأم��ان��اً  اأك��رث  م�ستقبل  لبناء 

ما هو جديد ومطلوب يف  بكل  رف��ده  خ��ال 

مما  االإقليمي،  اأو  املحلي  �سواًء  العمل  �سوق 

التنمية  يف  فاعل  ب��دور  للقيام  �سعيها  يدعم 

يف  امل�ساهمة  عرب  واالقت�سادية  االجتماعية 

التخفيف من حدة البطالة بني ال�سباب.

�سي�سكو  واأكادميية  االأردن  اأوراجن  وجتمع 

توفري  يتم من خالها  ا�سراتيجية  �سراكة 

العاملية  برامج تدريبية معتمدة من �سي�سكو 

حتت  تندرج  التي  الطفيلة  اإعمار  حمطة  يف 

ال��رق��م��ي��ة،  امل��ج��ت��ع��ي��ة  اأوراجن  م���راك���ز  م��ظ��ل��ة 

حمافظة  اأب��ن��اء  من  املتدربني  تاأهيل  بهدف 

ال��ط��ف��ي��ل��ة ل��ل��ت��ق��دم الم���ت���ح���ان���ات اأك���ادمي���ي���ة 

برجمة  جم��االت  يف  �سهاداتها  ونيل  �سي�سكو 

ال�سيرباين،  االأم��ن  ال�سبكات،  واأم��ن  واإدارة 

الريادة وغريها.

ال��ط��اب  اأن  ه����ذا وم����ن اجل���دي���ر ذك�����ره 

ال���ذي���ن مل ي��ح��ال��ف��ه��م احل����ظ ب��االن�����س��م��ام 

والثاين  االأول  مبو�سميها  اأوراجن  الأكادميية 

قد بدوؤوا الدورات التدريبية عرب االإنرنت 

على لغة الربجمةPython والتي تهدف 

الإثراء خرباتهم ومعرفتهم وخا�سة باللغات 

واملهارات املطلوبة ب�سوق العمل.

االنباط-عمان

االأ���س��رة،  ب�سحة  ال��ع��ن��اي��ة  معهد  ن�����س��رة  رك���زت 

م��وؤ���س�����س��ة امل���ل���ك احل�������س���ني، ام�������س االأح�������د، ع��ل��ى 

ا�ستخدامها  وط��رق  اأنواعها  حيث  من  الكمامات 

ال�سحيحة.

ي���اأت���ي ح��دي��ث امل��ع��ه��د ع���ن ال��ك��م��ام��ات ك��اج��راء 

وقائي، يف اإطار �سل�سلة ن�سراته التوعوية بخطورة 

ال��وق��اي��ة منه، خ�سو�سا  ك��ورون��ا، وط��رق  ف��ريو���س 

مع ارتفاع عدد االإ�سابات ب�سكل ملحوظ يف االأيام 

االأخرية.

اأك���دت احلكومة  11، ال��ذي  اأم��ر ال��دف��اع  واأل���زم 

املن�ساآت  اأ�سحاب  املا�سي،  االأ�سبوع  بداية  تفعيله 

واالأف��������راد ب�������س���رورة االل����ت����زام ب��اأق�����س��ى درج����ات 

احليطة واحلذر، وفر�س عقوبات على كل من�ساأة 

ال ي��ل��ت��زم ال��ع��ام��ل��ون ف��ي��ه��ا، اأو م��رت��ادوه��ا ب��ارت��داء 

الكمامات.

العدوى،  انت�سار  ملنع  ت�ستخدم  التي  الكمامات 

عبارة عن اأقنعة تغطي االأنف والفم، ولها حلقات 

يتم  اأربطة  اأو  االأذن،  حول  اجلهتني  من  لو�سعها 

ربطها حول موؤخرة الراأ�س لتثبيتها.

املعتمدة من  ال��ك��م��ام��ات  ا���س��ت��خ��دام  امل��ه��م  وم��ن 

جائحة  ظ��ه��ور  م��ع  خ�سو�سا  املخت�سة،  اجل��ه��ات 

كوفيد-19.

اأنواع الكمامات املوجودة 

ا�ستخدامها: وكيفية 

- اجلراحية:

كمامات ت�ستخدم ملرة واحدة فقط تغطي اأنفك 

اأج���ل حماية  م��ن  وه���ي م�سممة  وذق��ن��ك،  وف��م��ك 

مرتديها من القطريات كبرية احلجم، كما متنع 

ان��ت��ق��ال اإف������رازات اجل��ه��از ال��ت��ن��ف�����س��ي امل��ع��دي��ة من 

مرتديها اإىل االآخرين.

اأن ت��خ��ت��ل��ف ال��ك��م��ام��ات اجل���راح���ي���ة يف  مي��ك��ن 

ال��ت�����س��م��ي��م، ل��ك��ن ال��ق��ن��اع ن��ف�����س��ه غ��ال��ًب��ا م���ا ي��ك��ون 

ويحتوي  طيات.  مع  ال�سكل  وم�ستطيل  م�سطًحا 

اجل���زء ال��ع��ل��وي م��ن ال��ق��ن��اع ع��ل��ى ���س��ري��ط معدين 

ميكن ت�سكيله على اأنفك.

ت�ساعد االأربطة املرنة التي ت�سبه احللقات التي 

الطويلة  االأرب��ط��ة  اأو  االأذن���ني  ح��ول  و�سعها  يتم 

الراأ�س  موؤخرة  ح��ول  ربطها  يتم  التي  امل�ستقيمة 

يف تثبيت القناع اجلراحي يف مكانه اأثناء ارتدائه.

:)N95( كمامات -

يعد هذا النوع من الكمامات اأكرث اإحكاًما على 

الوجه، وباالإ�سافة اإىل القطريات املتطايرة كبرية 

 95 ت�سفية  ا  اأي�سً الكمامات  لهذه  ميكن  احلجم، 

ي�سمل  وه��ذا  ج��ًدا  ال�سغرية  اجلزيئات  من  باملائة 

والبكترييا. الفريو�سات 

وهي  بي�ساوي  اأو  دائ��ري  �سكل  الكمامة  لهذه 

م�سممة لت�سكيل غطاء حمكم على وجهك، حيث 

ت�ساعد االأربطة املرنة على تثبيتها بقوة.

الزفري،  �سمام  على  االأن��واع  بع�س  حتتوي  قد 

وهو اأحادي االجتاه ي�سمح لهواء الزفري باخلروج 

ع���رب م�����س��ار وا����س���ح وال����ذي مي��ك��ن اأن ي�����س��اع��د يف 

اأك�سيد  وث���اين  واحل����رارة  ال��رط��وب��ة  م��ن  التقليل 

مقا�س  ذات  لي�ست   )N95  ( وكمامات  ال��ك��رب��ون. 

واحد ينا�سب اجلميع، اإذ يجب يف الواقع اختبارها 

ق��ب��ل ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ل��ل��ت��اأك��د م���ن ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا ق��ن��اع��اً 

منا�سباً وحمكم االإغاق على الوجه.

اإذا كان القناع غري حمكم االإغاق ب�سكل فعال 

املنا�سبة.  احلماية  على  حت�سل  فلن  وجهك،  على 

ال�سحية  اخلدمات  ملقدمي  منا�سبة  االأقنعة  هذه 

الذين على متا�س مبا�سر مع املر�سى.

القما�شية: الكمامات 

حت��ب�����س االأق����ن����ع����ة امل�������س���ن���وع���ة م����ن ال��ق��م��ا���س 

ال��ق��ط��ريات ال��ت��ي ي��ت��م اإط��اق��ه��ا ع��ن��دم��ا يعط�س 

اأو  ي�����س��ع��ل  اأو  ال���ق���ن���اع  ي���رت���دي  ال�����ذي  ال�����س��خ�����س 

يتحدث. لذلك فهي تقلل من انت�سار الفريو�سات 

غ�سلها  ومي��ك��ن  ال�����س��ن��ع،  اأو  ال�����س��راء  �سهلة  وه���ي 

وارتداوؤها مرة اأخرى.

ي��ت��ج��ن��ب م���رت���دوه���ا مل�س  اأن  ���ا  اأي�������سً امل��ه��م  م���ن 

اأو  بتعقيم  اأن يقوم  واإذا فعل ذلك، يجب  االأقنعة، 

مبلًا  القما�سي  القناع  اأ�سبح  واإذا  االأي��دي،  غ�سل 

اأو مت�سًخا، فمن املهم تبديله باآخر نظيف، ويجب 

عدم م�ساركة هذه االأقنعة.

ن�شائح عند ا�شتخدام الكمامة:

اأن��ه��ا ننظيفة،  ت��اأك��د  ال��ك��م��ام��ة،  ارت����داء  ق��ب��ل   -

وجافة، وغري تالفة ونظف يديك باملاء وال�سابون 

اأو با�ستخدام معقم يدين )يحتوي على 60٪ على 

االأقل من الكحول(.

- تاأكد اأن القناع منا�سب ب�سكل مريح لوجهك 

بحيث يغطي اأنفك وفمك وذقنك بالكامل.

- اأث����ن����اء ارت�������داء ال��ك��م��ام��ة ال ت��ل��م�����س اجل���زء 

اإذا ق��م��ت ب���ذل���ك، ن��ظ��ف ي��دي��ك  االأم���ام���ي م��ن��ه��ا. 

مل�����س وج��ه��ك، ح��ي��ث ال  وجففهما ج��ي��داً، وجت��ن��ب 

ال��ع��دوى عن طريق مل�س  املمكن ح��دوث  ي��زال من 

ب�سكل  وجهك  قناع  ترتدي  ال  كنت  اإذا  اأو  عينيك 

�سحيح.

اال�ستخدام.  اأثناء  الكمامات  حتريك  جتنب   -

الأ�سفل  اأو  الأعلى  �سحبها  يتم  ال  اأن  ذلك  يت�سمن 

ذقنك. اإذا كنت بحاجة اإىل اإزالة الكمامة )لتناول 

ب��اأم��ان،  ب��اإزال��ت��ه  امل���ث���ال( ق��م  ال��ط��ع��ام ع��ل��ى �سبيل 

وتخل�س منه ب�سكل منا�سب ونظف يديك.

- اإزال����ة ال��ك��م��ام��ة ب��اأم��ان ون��ظ��ف ي��دي��ك ب��امل��اء 

ا�ستخدم معقم يدين )يحتوي على  اأو  وال�سابون 

من  تاأكد  ثم  الكحول(  من  االأق��ل  على  باملائة   60

اأن  )دون  اخللف  من  باإزالتها  وق��م  يديك  جفاف 

فك  طريق  عن  منها(  من  االأمامي  اجل��زء  تلم�س 

االأرب���ط���ة اأو اإزال�����ة احل��ل��ق��ات ب��ع��ي��ًدا ع��ن وج��ه��ك، 

واحر�س على عدم مل�س عينيك واأنفك وفمك عند 

ب�سكل  منها  تخل�س  اأو  نظفها  ثم  الكمامة  اإزال���ة 

اأخ��رى  م��رة  ي��دي��ك  ون��ظ��ف  نوعها  ح�سب  منا�سب 

بعد ذلك.

- ا�ستبدل الكمامة اإذا اأ�سبحت رطبة اأو تالفة 

اأو مت�سخة، وجتنب م�ساركتها مع �سخ�س اآخر.

أورانج تقدم تدريبات مجانية بالتعاون مع »سيسكو« 

 الكمامات.. أنواعها ونصائح مهمة عند استخدامها

 هذا ما فعلته مدينة يابانية 
بأغطية »بالوعات الشوارع«

الشرطة تبحث عن »موزع عناق 
كورونا« وتطلب المساعدة

االنباط-وكاالت

�سورة  لتح�سني  مبتكرة  حم��اول��ة  يف 

عليها،  جمالية  مل�سة  واإ���س��ف��اء  ال�����س��وارع 

اإحدى املدن  حولت ال�سلطات املحلية يف 

يف  البالوعات  اأغطية  م��وؤخ��را  اليابانية 

ال�سوارع اإىل لوحات فنية.

م���دي���ن���ة  ال���������س����ل����ط����ات يف  وك�������س���ف���ت 

العا�سمة  ���س��م��ال  ال��واق��ع��ة  ت����وك����وروزاوا 

عن  اجل���اري،  اأغ�سط�س  مطلع  طوكيو، 

يف  ال�سحي  ال�سرف  لفتحات  غطاء   27

�سا�سات  على  باحتوائها  تتميز  ال�سوارع، 

.”LED“ م�سيئة تعمل بتقنية

اأغطية  واج��ه��ات  اأن  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة 

ال�سم�سية،  ب��ال��ط��اق��ة  تعمل  ال��ب��ال��وع��ات 

اأي�����س��ا ب��ت�����س��ام��ي��م ملونة  ف��اإن��ه��ا ت��ت��م��ي��ز 

م�������س���ت���وح���اة م�����ن ال����ر�����س����وم امل���ت���ح���رك���ة 

وخارجها،  اليابان  يف  املعروفة  ال�سهرية 

وفقما اأظهر ت�سجيل م�سور منت�سر على 

و�سائل التوا�سل االجتماعي.

وث��ب��ت ع��م��ال ق�����س��م امل���ي���اه وال�����س��رف 

اأغطية  ت���وك���وروزاوا  مدينة  يف  ال�سحي 

م��ن  االأول  يف  اجل�����دي�����دة  ال���ب���ال���وع���ات 

م��وق��ع��ا من   27 اأغ�����س��ط�����س اجل������اري يف 

املدينة، يف واقعة تعد االأوىل من نوعها 

يف الباد.

اأن  امل��دي��ن��ة يف  ال�����س��ل��ط��ات يف  وت���اأم���ل 

يف  امل�سيئة  ال��ب��ال��وع��ات  اأغ��ط��ي��ة  ت�ساعد 

ال  املدينة،  الليلية  اجلرائم  ارتكاب  منع 

اإىل  منها،  الرئي�سية  ال�����س��وارع  يف  �سيما 

جانب دورها اجلمايل.

األواح �سم�سية  ويقع كل غطاء بجوار 

خ��ا���س��ة ب���ه وي��ت�����س��ان حت���ت االأر�������س، 

اخلام�سة  من  تلقائيا  االأغطية  وت�سيء 

م�ساء حتى الثانية �سباحا.

اأغطية ال�سرف  وعرب التاريخ، كانت 

ال�سحي حمط اأنظار الفنانني يف اليابان 

وجزءا مهما من الثقافة الباد.

ومي��ك��ن اإرج������اع ه����ذا ال�����س��ك��ل ال��ف��ن��ي 

املا�سي،  ال��ق��رن  ثمانينيات  اإىل  الفريد 

ع��ن��دم��ا ب����داأت امل���دن ال��ي��اب��ان��ي��ة يف �سنع 

م�ستوحاة  بت�ساميم  للبالوعات  اأغطية 

م����ن ال���ه���وي���ة ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ت���اري���خ���ي���ة 

للمنطقة.

الفن  ال�سنني، تطور هذا  ومع م��رور 

من خال دمج عنا�سر ثقافية حديثة يف 

�سخ�سيات  مثل  والر�سومات،  الت�ساميم 

ال��ر���س��وم امل��ت��ح��رك��ة وال��ت��م��ائ��م امل��ح��ل��ي��ة، 

كما  فيها  التكنولوجيا  دمج  اإىل  و�سوال 

فعلت توكوروزاوا يف االآونة االأخرية.

االنباط-وكاالت

يف ب���ل���د ي���ع���د االأك��������رث ت�������س���ررا م��ن 

والية  ال�سرطة يف  اأعلنت  العاملي،  الوباء 

ما�سا�سو�ست�س االأمريكية اأنها تبحث عن 

رجل، متهم بنقل عدوى فريو�س كورونا 

امل�ستجد بني زوار اأحد املتاجر.

م���دي���ن���ة  يف  ال�����������س�����رط�����ة  وط�����ل�����ب�����ت 

ال�سكان  م�ساعدة  اجلمعة،  �سربنغفيلد، 

يف التعرف على املتهم، الذي كان يتم�سى 

يف متجر “ووملارت” ويحت�سن رواده، ثم 

ح�سب  بالفريو�س،  م�ساب  اأنه  يخربهم 

ب��ي��ان ن�����س��رت��ه ع��ل��ى ح�����س��اب ر���س��م��ي لها 

مبوقع “في�سبوك”.

وق��ال��ت امل�����س��ادر اإن ال��رج��ل ك��ان ميد 

يده مل�سافحة زوار املتجر، ثم يحت�سنهم 

فجاأة ويقول: “لقد اأعطيتكم للتو عناق 

بكوفيد”،  م�سابون  االآن  اأن��ت��م  كوفيد. 

قبل اأن ي�سحك ويغادر.

اأحد من عانقهم  اأن  ال�سرطة  واأكدت 

الرجل كان مري�س �سرطان �سابقا، مما 

ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا قد  اإ���س��اب��ت��ه  اأن  يعني 

ي�سكل خطرا على حياته، فيما مل يعرف 

بكورونا  م�سابا  املتهم  ك��ان  اإذا  م��ا  بعد 

فعا اأم ال.

اأم��ريك��ي��ة،  ت��ق��اري��ر �سحفية  وح�����س��ب 

ك�سف متحدث با�سم ال�سرطة اأن الرجل 

تهما  ي��واج��ه  االأح�سان”  “وزع  ال����ذي 

هجمات  وتنظيم  وال�سرب  ب�”االعتداء 

اإرهابية”.

بنقل  التهديد  اأن  ال�سرطة  وتعترب 

فريو�س كورونا، حتى لو مل يكن �ساحبه 

قدم  على  معه  التعامل  �سيتم  م�سابا، 

امل�ساواة مع التهديد بتفجري قنبلة.

االنباط- مثقال العدوان 

اأح��د  امل��م��ل��ك��ة  االأ���س��م��اك يف  م����زارع  ت�سكل 

اأهم االأذرع االقت�سادية ل�سرائح متعددة من 

املزارعني واملتخ�س�سني يف هذا املجال نظراً 

الغنية  ال�سمك   م��ادة  على  املتزايد  للطلب 

وال�سحية  الغذائية  باملكونات 

ف���رح  لاأ�سماك   م��زرع��ة  وق���ال  �ساحب   

 120 زياد ابو مو�سى اأن مزرعته تنتج �سنوياً 

طناً من اأ�سماك  البولطي  �سنوياً

واأ����س���اف اأب���و م��و���س��ى اأن  م��زرع��ة ال��ف��رح 

اأ�سماك  تربيه  يف  فقط  خمت�سة  لاأ�سماك 

)البولطي(  امل�سط 

ح���ي���ث ن���ق���وم ب���رب���ي���ة االأ����س���م���اك ب��ط��رق 

ح��دي��ث��ة.. اإ����س���اف���ة  اإىل  ا���س��ت��خ��دام اأح���دث  

الطرق الوقائيه للمياه  امل�ستخدمة لربية 

االأ����س���م���اك  م�����س��رياً  اأن ال��وق��اي��ة خ���ري من 

العاج حيث  نقوم باحلفاظ على املياه التي 

اأية م�ساكل  االأ�سماك كي ال حتدث  بداخلها 

عن طريق م�سخات املياه اإ�سافة اإىل  تبديل 

حركة املياه امل�ستخدمة  ب�سكل م�ستمر.

- وحول كيفية معرفة اإن كانت االأ�سماك  

اأب���و م��و���س��ى اننا   ط��ازج��ة  اأم م���ربدة اأو���س��ح 

ن�ستطيع متييز ال�سمك الطازج عن املربد ) 

املجمد (   ع��ن ط��ري��ق ل��ون ال��ع��ني ف��ان كان 

اللون للعني براقاً  فهو �سمك  طازج اأما اإذا  

كان اللون معتم فهي مربدة وقدمية  الفتاً 

اأخ��رى وه��ي  ع��ن طريق  اإىل وج��ود طريقة 

اأن�����واع االأ���س��م��اك  اأن  اخل��ي��ا���س��ي��م م�����س��ت��درك��اً 

قيام  اإىل   اإ�سافة  اخليا�سيم  لون  يف  تختلف 

فاإذا  ال�سمكه  ظهر  على  بال�سغط  البع�س   

ثم  ومن  ال�سمكة  ظهر  على  بال�سغط  قمت 

ع���اد ���س��ك��ل ال��ظ��ه��ر اإىل م��ا ك���ان ع��ل��ي��ه  فهي 

طازجة واإن مل يعد فهي قدمية اأو جممدة 

بوقف  احلكومة  بقرار  مو�سى  اأب��و  واأ�ساد 

اال�سترياد ملادة ال�سمك الذي يربى يف املزارع 

مما �ساعد على  زيادة  االإنتاج املحلي لنوعية 

اأ���س��م��اك امل�����س��ط وال��ك��رب االأم���ر ال���ذي يعني  

املنتج املحلي  حماية 

امل�ستخدم  ال��غ��ذاء  اأن  مو�سى  اب��و  وب��ني   -

الأ�سماك مزرعة الفرح هو مادة العلف 

امل�����س��ت��ورد م��ن ك��ربي��ات  ���س��رك��ات م�سانع 

ال��ع��ل��ف ال��ع��امل��ي��ة ال ���س��ي��م��ا  م�����س��ن��ع اأرا���س��ك��و 

نهتم   الأن��ن��ا   ال�سعوديه   العربية   اململكة  يف 

ناحية  باملزرعة  من  املربى   ال�سمك  بنوعيه 

اجل�����ودة وع��ل��ى ه����ذا  االأ����س���ا����س ن��ح��ن ن��ق��وم 

ب�سراء اأف�سل انوع االعاف.

وك�سف ابو مو�سى على اأن هناك  اختاف 

بني اأ�سماك املزارع و  اأ�سماك ال�سدود م�سرياً 

اأ����س���م���اك ال�������س���دود حت��ت��وي ع��ل��ى رائ��ح��ة  اأن 

ك��ري��ه��ة  ف��ي��م��ا ال ي��وج��د يف اأ���س��م��اك امل����زارع 

روائ����ح ك��ري��ه��ة وه��ن��ال��ك ك��م��ي��ة م��ن ال��ل��ح��وم 

يف اأ���س��م��اك ال�����س��دود اأق���ل ج���ودة وك��م��ي��ة  من 

اأ�سماك املزارع ب�سبب اختاف الغذاء.

ال��ف��رح لربية  واع��ت��رب ���س��اح��ب م��زرع��ة 

االأ�سماك اأن العمل يف هذا املجال يحتاج اإىل 

جهد ومتابعة يومية نظرا حلاجة االأ�سماك 

الغذائية  تفا�سيلها  بكل  للرعاية  الدائمة  

غريها  و  والتعقيم  املياه  ونوعية  وال�سحية 

بيعها  يف اجلملة  يتم   اأن  اال�سماك  م�سريا 

اأي�����س��ا  لدى  اإرب���د وع��م��ان وت��ب��اع  للتجار يف 

امل��واط��ن��ني يف م��ن��ط��ق��ة ال��ك��رام��ة و ال�����س��ون��ة 

اجلنوبية 

لي�س  لكن  الت�سدير  منا  مطلوب   : وقال 

عندما  ول��ك��ن  املحلي  لل�سوق  اك��ت��ف��اء  ه��ن��اك 

اأن  ميكننا  املحلي  ال�سوق  يف  االكتفاء  نحقق 

لل�سوق  االآن   االأولوية  لكن  بالت�سيدر  نقوم 

املحلي.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق  ب��امل��ع��ي��ق��ات  وال��ت��ح��دي��ات 

انها   اأب��و مو�سى   اأو���س��ح  االأ���س��م��اك  تربية  يف 

الوقت  يف  �سهلة   لي�ست  واالأم���ور  م��وج��ودة  

الذي ت�سع فيه االأ�سماك وهي �سغرية حتى 

 6 بني  ما  كبري  وق��ت  اإىل  فهي  حتتاج  تكرب 

اأ�سهر للن�سوج  وهي مدة طويله   ٨ اأ�سهر او 

ويجب علينا يف هذا الوقت ان نقوم برعاية 

جيدة لاأ�سماك من كل النواحي.

مزرعة في الشونة 
الجنوبية تنتج أكثر من
100 طن سمك سنويًا


