
مندوبا عن رئيس الوزراء.. 
 كريشان يفتتح محطة 
العقبة للسفن السياحية

  الخصاونة: الحكومة جاهزة للتعامل 
مع أي ملفات فساد موثقة

مجلس النواب ُيقر عددا 
من مشاريع القوانين

   - العقبة 

ب�صر اخل�صاونة،  الدكتور  الوزراء  رئي�س  مندوبا عن 
افتتح نائب رئي�س الوزراء ووزير الإدارة املحلية توفيق 
كري�صان الثنني، وبح�صور �صفري دولة الإمارات العربية 
املتحدة لدى الأردن، ال�صيخ خليفة بن حممد بن خالد 
ال�صياحية  لل�صفن  والوحيدة  الأوىل  املحطة  نهّيان  اآل 
ال�صفينة  و�صول  مع  املحطة  افتتاح  وتزامن  العقبة.  يف 
 )MSC Splendida( ”ال�صياحية »اإم اإ�س �صي �صبلينديدا
والتي حتمل على متنها اأكرث من األفي زائر اإىل الأردن.

اجلديدة  ال�صياحية  لل�صفن  العقبة  حمطة  وُتعّد 

م�صاريع   5 بني  من  تد�صينه  جرى  الذي  الأول  امل�صروع 
موانئ  جمموعة  بني  مرتقبة  �صخمة  ا�صرتاتيجية 
وال�صناعة  للتجارة  الرائد  العاملي  املحرك  اأبوظبي؛ 
تطوير  و�صركة  املنطقة،  يف  اللوج�صتية  واخلدمات 
العقبة لتعزيز قطاعات ال�صياحة واخلدمات اللوج�صتية 
والنقل يف املدينة ال�صاحلية. وا�صتمع كري�صان وال�صفري 
التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�صو  من  الإماراتي 
جمعة  حممد  الكابنت  اأبوظبي  موانئ  ملجموعة 
واخلدمات  الراحة  و�صائل  حول  �صرح  اإىل  ال�صام�صي، 
ال�صّياح  احتياجات  لتلبية  املحطة  توفرها  التي  املتنوعة 

الدوليني الزائرين للمملكة وتطلعاتهم. تابع �س2

 - عمان 

ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب  وجه 
كري�صان،  توفيق  املحلية،  الإدارة 
)م�صوؤول  �صاغر  ل�صتحداث  البلديات 
بلدية  كل  يف  اإعالمي(  ناطق  اإعالم/ 
هذا  وتعبئة   ،2023 عام  موازنة  على 
خالل  من  الأ�صول  ح�صب  ال�صاغر 
املدنية  اخلدمة  ديوان  خمزون 

بتخ�ص�س �صحافة واإعالم.
البلديات  كري�صان  وجه  كما 

�صواغر  باملئة من   4 ن�صبة  لتخ�صي�س 
بلدية  كل  يف  احلايل  العام  موازنة 
عماًل  الإعاقة،  ذوي  لالأ�صخا�س 
حقوق  قانون  من  25/ه  املادة  باأحكام 
 )20( رقم  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�س 
لعام 2017.  وقرر كري�صان تخ�صي�س 
مع  بالوزارة  مكتبه  يف  لقاءات 
املُ�صتثمرين الذين يتم عر�س م�صاريع 
التنظيم  جمل�س  على  ا�صتثماراتهم 
بهدف  الوزير؛  يرتاأ�صه  الذي  الأعلى 
ت�صهيل وت�صريع معامالت م�صاريعهم 

الت�صريعات  و�صمن  الأ�صول  ح�صب 
النافذة.

وطالب كري�صان امل�صتثمرين الذين 
اأو  مالحظات  اأو  اقرتاحات  لديهم 
اإىل  املقدمة  م�صاريعهم  ب�صاأن  �صكاوى 
جمل�س التنظيم الأعلى بتقدميها اإىل 
مرفقة  الأ�صول  ح�صب  الوزارة  ديوان 
واأرقام  الالزمة  الوثائق  عن  ب�صوٍر 
ترتيب  بهدف  املبا�صرة؛  هواتفهم 

مواعيد اللقاءات لحقاً.

 كريشان يوجه الستحداث شاغر ناطق إعالمي في البلديات

  - عمان 

اأكد رئي�س جمل�س النواب اأحمد ال�صفدي 
رف�س واإدانة جمل�س النواب قيام احد زعماء 
ال�صويدية  العا�صمة  يف  املتطرف  اليمني 
امل�صحف  من  ن�صخة  بحرق  �صتوكهومل 

ال�صريف.
جل�صة  مب�صتهل  كلمة  يف  ال�صفدي  ودعا 
النواب احلكومة ومن خالل وزارة اخلارجية 
هذه  لرف�س  ال�صويدية  ال�صفارة  مبخاطبة 

املمار�صات حتت ذريعة حرية التعبري والراأي، 
وتقدمي اعتذار وا�صح و�صريح لكل امل�صلمني. 
املمار�صات  هذه  رف�س  ال�صفدي  واكد 
حول  امل�صلمني  مليارات  م�صاعر  توؤجج  التي 
وامل�صحف  للم�صلمني  اإ�صاءة  وت�صكل  العامل، 
واخلري  املحبة  على  يحث  الذي  ال�صريف، 
املجتمعات،  وامل�صاواة و�صالح  العدل  وحتقيق 
من  »حماقات  باأنها  املمار�صات  تلك  وا�صفا 
وتتعار�س  وال�صتقرار  الأمن  زعزعة  �صاأنها 

الإن�صانية  واملبادئ  القيم  مع  �صارخ  ب�صكل 
ال�صلطات  وعلى  والدينية،  والأخالقية 

ال�صويدية وقفها. 
والتعبري  الراأي  حرية  ان  ال�صفدي  واأكد 
وان  واملعتقدات،  لالأديان  بالإ�صاءة  تكون  ل 
�صواه  اإرهاباً عن  املتطرف ل يقل  العمل  هذا 
من اأفعال الإرهاب، م�صددا على عدم القبول 
القراآن  على  والتطاول  بالتمادي  �صكل  باأي 

الكرمي.

  -   عمان 

 نفذت اإدارة مكافحة املخدرات حملة 
على  عجلون  حمافظة  يف  وا�صعة  اأمنّية 
خمدرات،  بق�صايا  ومطلوبني  مروجني 
مروج  جانب  اإىل  منهم،   8 و�صبطت 
بعد  اجلنوبية  البادية  يف  للمخدرات 

مقاومة �صديدة.
با�صم  الإعالمي  الناطق  وقال 
يف  العاملني  اإّن  العام  الأمن  مديرية 

جمع  وبعد  املخدرات  مكافحة  اإدارة 
املتورطني  الأ�صخا�س  من  عدد  وح�صر 
باملواد  والجتار  الرتويج  بق�صايا 
املخدرة واملتوارين عن الأنظار وحتديد 
نفذوا  بها،  وجودهم  املحتمل  الأماكن 

حملة اأمنية وا�صعة عليهم.
احلملة  اأّن  الإعالمي  الناطق  واأّكد 
مروجني   8 على  القب�س  لإلقاء  اأف�صت 
فيما  خمدرات،  بق�صايا  ومطلوبني 
متفرقة  كميات  بحوزتهم  بطت  �صُ

املاريجوانا  واأ�صتال  املخدرة  املواد  من 
والعملة املُزيفة و�صالح ناري.

ويف اإحدى مناطق البادية اجلنوبية، 
دوهم اأحد مروجي املواد املخدرة بعد اأن 
متفرقة  لكميات  حيازته  من  التاأكد  مت 
وعند  والبيع  الرتويج  لأغرا�س  منها 
للقوة،  �صديدة  مقاومة  اأبدى  مداهمته 
و�صبطه  عليه  ال�صيطرة  متت  اأنه  اإل 
و�صبط ما بحوزته من خمدرات و�صالح 

ناري.

   - عمان 

قال رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة خالل جل�صة جمل�س النواب 
اإن احلكومة ت�صعى لتقدمي كل ما هو ممكن من اأجل  التي عقدت الثنني، 
املواطنني، لتي�صري خمتلف جوانب حياتهم �صمن ما ت�صتطيع اأن تقدمه، يف 

اإطار ما يوجه اإليه دائما جاللة امللك عبداهلل الثاين.
اأجل تقدمي كل ما  اأن احلكومة ل تدخر جهدا من  الوزراء  واأكد رئي�س 
ت�صتطيع اأن تقدمه للمواطن الأردين ال�صبور واملثابر والوطني وامل�صتم�صك 
مببادئه. وحول ما اأملح اإليه اأحد اأع�صاء جمل�س النواب من ممار�صات ت�صوبها 
ت�صوبها  ملفات  اأو  ق�صايا  اأي  بتقدمي  الوزراء  رئي�س  طالب  ف�صاد،  حالت 
�صبهات ف�صاد اإىل احلكومة لتتمكن من تقدميها اإىل اجلهات الرقابية املعنية 
على الفور، موؤكدا اأن احلكومة على اأمت اجلاهزية للتعامل مع اأي ملفات اأو 
�صبهات موثقة من هذا النوع »لق�صم ظهر الف�صاد وقطع دابره من جذوره. 
�صبهات  تكتنفها  التي  املوثقة  الق�صايا  مع  التعامل  اأن  الوزراء  رئي�س  واأكد 
التي مل ت�صجل عليها خمالفة  »تعهد وم�صوؤولية« لهذه احلكومة  ف�صاد هو 

مرتبطة بعدم انتظام اأو ف�صاد.

  - عمان 

ال�صفدي،  اأحمد  املجل�س  رئي�س  برئا�صة  جل�صة  خالل  النواب  جمل�س  اقر 
وح�صور رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة، وهيئة الوزارة الثنني، عددا 
من م�صاريع القوانني املقرة من اللجان املخت�صة. واأقر املجل�س م�صروع قانون 
معدل لقانون ر�صوم ت�صجيل الأرا�صي ل�صنة 2022 كما جاء من جلنة القت�صاد 
لغايات  املعدل  القانون  مل�صروع  املوجبة  الأ�صباب  النيابية. وجاءت  وال�صتثمار 
حتفيز ال�صتثمار يف قطاع العقارات والإ�صكان، وزيادة حجم التداول يف �صوق 
العقار من خالل تخفي�س ن�صبة الر�صوم امل�صتوفاة بالن�صبة اإىل قيمة العقار 
معامالت  على  املفرو�صة  الر�صوم  قيم  ولتحديد  والهبة،  البيع  عقود  عن 
ت�صجيل الأرا�صي مبا يتنا�صب مع القيم احلقيقية للخدمات والقيمة ال�صرائية 
للدينار، ولإعفاء معامالت البيع الالحق من ر�صوم ت�صجيل الأرا�صي التي تتم 
واملوؤ�ص�صات  الإ�صالمية  البنوك  جتريها  التي  املرابحة  بيع  عقود  خالل  من 

املالية التي متار�س اأعمال املرابحة للعقارات. تابع �س2

�ص���مو  زار   -  
الأمري احل�صني بن عبداهلل 
الثاين، ويل العهد، ترافقه 
ال�ص���يف،  رج���وة  الآن�ص���ة 
مب���ادرة »عبق الل���ون«، التي 
تهدف اإىل تعليم املكفوفني 
الب�صري���ة  الإعاق���ة  وذوي 
الر�ص���م من خ���الل التعرف 
عل���ى الأل���وان ع���ر حا�ص���ة 

ل�صم. ا
الأم���ري  �ص���مو  واطل���ع 
والآن�ص���ة رجوة على اأعمال 
الطلب���ة الإبداعي���ة، خ���الل 
ور�ص���ة عم���ل ب���دارة الفن���ان 
الت�صكيلي �ص���هيل البقاعني 
يف  اللويب���دة  جب���ل  يف 

عم���ان. العا�صم���ة 

تهدف إلى تعليم المكفوفين الرسم

ولي العهد واآلنسة رجوة 
يزوران مبادرة إنسانية 
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النائب السبيتان تؤدي 
اليمين الدستورية

    - عمان 

الثنني  عقدها  التي  النواب  جمل�س  جل�صة  خالل  الد�صتورية  اليمن  ال�صبيتان  �صالمة  فليحة  النائب  اأدت 
برئا�صة رئي�س املجل�س اأحمد ال�صفدي وح�صور رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة وهيئة الوزارة.

وحلت ال�صبيتان خلفا للنائب املف�صول حممد الفايز الذي فقد ع�صويته مبجل�س النواب بعد قرار املجل�س 
بالأغلبية بف�صله من املجل�س بناء على قرار اللجنة القانونية النيابية.
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أوقات الصالة

الصفدي: حرق المصحف عمل إرهابي 
ونطالب باعتذار فوري

لجنة لتسهيل 
عمل مجالس 
المحافظات

 -  عمان 

وزير  الوزراء؛  رئي�س  نائب  �صكل   
جلنة  كري�صان،  توفيق  املحلية  الإدارة 
املهند�س  الوزارة  عام  اأمني  برئا�صة 
مهمة  ت�صهيل  بهدف  مهيدات  ح�صني 
عمل جمال�س املحافظات وزيادة ن�صب 

الإجناز ال�صنوي.
اأمني  ع�صويتها،  يف  اللجنة  وت�صم 
بنك  عام  ومدير  املالية،  وزارة  عام 
تنمية املدن والقرى، ومدير عام دائرة 
لل�صوؤون  وامل�صت�صار  العامة،  املوازنة 
املحلية،  الإدارة  بوزارة  القانونية 
العا�صمة  وروؤ�صاء جمال�س حمافظات 
ومدير  والبلقاء،  وجر�س  والعقبة 
مديرية جمال�س املحافظات بالوزارة.

 االمانة تستقبل 
24890 شكوى 

ومالحظة العام 
الماضي

 -  عمان 

 اأظهر تقرير دائرة خدمة اجلمهور 
�صكوى   24890 اأن  عمان  اأمانة  يف 
املناطق  ملديريات  وردت  ومالحظة 
املوقع  طريق  عن  املا�صي  العام  خالل 
الإلكرتوين لالأمانة وتطبيق الأجهزة 
 102( املوحد  الت�صال  ومركز  الذكية 

اأو 117180(.
الأمانة،  عن  �صادر  بيان  وبح�صب 
�صليمان  الدائرة  مدير  قال  الثنني، 
هذه  اإغالق  ن�صبة  اإن  الب�صطامي، 
باملئة،  بلغت 92  ال�صكاوى واملالحظات 
�صيانة  اأعمال  بني  معظمها  وتوزعت 
البيئية  ال�صوؤون  وقطاع  الطرق 
وتراخي�س  الإعمار  رقابة  واأعمال 

املهن وغريها.

ضبط عدد من المتورطين بقضايا مخدرات 
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محليات

مجلس النواب ُيقر عددا من مشاريع القوانين
عمان 

اقر جمل�س النواب خالل جل�صة برئا�صة رئي�س 
الوزراء  رئي�س  وح�صور  ال�صفدي،  اأحمد  املجل�س 
الثنني،  الوزارة  وهيئة  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكتور 
اللجان  من  املقرة  القوانني  م�صاريع  من  عددا 

املخت�صة.
واأقر املجل�س م�صروع قانون معدل لقانون ر�صوم 
جلنة  من  جاء  كما   2022 ل�صنة  الأرا�صي  ت�صجيل 

القت�صاد وال�صتثمار النيابية.
وجاءت الأ�صباب املوجبة مل�صروع القانون املعدل 
العقارات  قطاع  يف  ال�صتثمار  حتفيز  لغايات 
والإ�صكان، وزيادة حجم التداول يف �صوق العقار من 
خالل تخفي�س ن�صبة الر�صوم امل�صتوفاة بالن�صبة اإىل 
قيمة العقار عن عقود البيع والهبة، ولتحديد قيم 
الر�صوم املفرو�صة على معامالت ت�صجيل الأرا�صي 
مبا يتنا�صب مع القيم احلقيقية للخدمات والقيمة 
ال�صرائية للدينار، ولإعفاء معامالت البيع الالحق 
خالل  من  تتم  التي  الأرا�صي  ت�صجيل  ر�صوم  من 
عقود بيع املرابحة التي جتريها البنوك الإ�صالمية 
املرابحة  اأعمال  متار�س  التي  املالية  واملوؤ�ص�صات 

للعقارات.
املعدل  القانون  النواب م�صروع  اأقر جمل�س  كما 
اللجنة  من  جاء  كما  الأردنية  اجلن�صية  لقانون 
املوجبة  الأ�صباب  جاءت  حيث  النيابية،  القانونية 
لتحقيق الن�صجام بني الن�صو�س املتعلقة با�صتعادة 
اأردين،  املتزوجة من غري  الأردنية  وملنح  اجلن�صية، 
على  الأردنية وح�صلت  تخلت عن جن�صيتها  والتي 
جن�صيتها  ا�صتعادة  حق  بالتبعية  زوجها  جن�صية 
اأ�صباب  انق�صاء  بحالة  ح�صرها  دون  الأردنية 
الزوجية. واأقر النواب م�صروع قانون معدل لقانون 
اإعادة هيكلة موؤ�ص�صات ودوائر حكومية ل�صنة 2022 
كما جاء من اللجنة الإدارية النيابية، حيث جاءت 

ل�صدور  نظرا  القانون  مل�صروع  املوجبة  الأ�صباب 
الت�صال  وزارة  با�صتحداث  ال�صامية  امللكية  الإرادة 
احلكومي، ولغايات معاجلة جميع امل�صائل املتعلقة 
الوزارة  هذه  بني  والرتباط  العالقة  بتنظيم 
وموؤ�ص�صات الإعالم احلكومية من خالل تويل وزير 
موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئا�صة  احلكومي  الت�صال 
وكالة  اإدارة  وجمل�س  الأردنية  والتلفزيون  الإذاعة 
املقرتح،  الن�س  ت�صمنها  الذي  الأردنية  الأنباء 
الت�صريعات  بني  والتوافق  الن�صجام  ولتحقيق 
وال�صحافة  والن�صر  واملطبوعات  بالإعالم  املتعلقة 
بالت�صال  ُتعنى  وزارة  ا�صتحداث  �صوء  يف 
احلكومي، وبحيث يتوىل وزير الت�صال احلكومي 
ال�صالحيات املناطة برئي�س الوزراء اأو الوزير الذي 
ب�صوؤون  املعني  الوزير  اأو  يفو�صه  الذي  اأو  ي�صميه 

الإعالم واملن�صو�س عليها يف الت�صريعات.
من جانبه، قال وزير الت�صال احلكومي الناطق 
الر�صمي با�صم احلكومة في�صل ال�صبول يف رده على 
مداخالت النواب اإن ما جاء يف م�صروع القانون هو 
ووكالة  الأردنية  والتلفزيون  الإذاعة  ملوؤ�ص�صة  ربط 
الت�صال احلكومي  بوزير  الأردنية )برتا(،  الأنباء 
بعد اأن كانت املوؤ�ص�صتان مرتبطتني برئي�س الوزراء، 

ولي�س هناك دمج بني املوؤ�ص�صتني.
العامني  املدراء  تعيني  اأن  اإىل  ال�صبول  واأ�صار 
الأردنية  الأنباء  ووكالة  والتلفزيون  لالإذاعة 
اململكة  قناة  بينما  املدنية،  اخلدمة  بنظام  مرتبط 

لها نظام خا�س.
قانون  اإلغاء  قانون  م�صروع  املجل�س  اأقر  كما 
الت�صديق على اتفاقية امتياز ال�صخر الزيتي بني 
امل�صادر الطبيعية و�صركة  احلكومة ممثلة ب�صلطة 
كما  ل�صنة2022  يف(   . )بي  الزيتي  لل�صخر  الأردن 

جاء من جلنة الطاقة والرثوة املعدنية النيابية.
انه  القانون  مل�صروع  املوجبة  الأ�صباب  وجاءت 

باإنهاء  الزيتي  لل�صخر  الأردن  �صركة  لقيام  ونظرا 
اتفاقية امتياز ال�صخر الزيتي املعقودة بينها وبني 
ب�صلطة  ممثلة  الها�صمية  الأردنية  اململكة  حكومة 
ال�صركة  التفاقية  الطبيعية، حيث منحت  امل�صادر 
 12 مدة  انق�صاء  عند  التفاقية  اإنهاء  �صالحية 
�صهرا اعتبارا من نهاية فرتة التقييم وعدم البدء 
اإ�صعار  مبوجب  وذلك  الأوىل،  التجريبية  باملرحلة 
اإىل  الزيتي  لل�صخر  الأردن  �صركة  من  يعطى 

فرتة  انتهاء  �صوء  ويف  يوما   90 مدته  احلكومة 
الإ�صعار فان اتفاقية المتياز تعتر منتهية حكما.

ويف رده على مداخالت النواب حول قيام زعيم 
ن�صخة  بحرق  ال�صويد  يف  ومت�صدد  متطرف  حزب 
من القراآن الكرمي مبوافقة م�صبقة من ال�صلطات 
ال�صويدية، قال نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية 
مع  نعمل  اإننا  ال�صفدي:  اأمين  املغرتبني  و�صوؤون 
اأجل  من  والإ�صالمية  العربية  الدول  يف  الأ�صقاء 

اإقرار ت�صريع مينع مثل ذلك، والأردن عر رف�صه 
تثري  التي  الأعمال  هذا  ملثل  وا�صتنكاره  واإدانته 

امل�صلمني ومت�س م�صاعرهم الدينية.
التعيينات  النواب حول  رده على مداخالت  ويف 
و�صوؤون  اخلارجية  وزارة  يف  متت  التي  الأخرية 
التعيني  عملية  اإن  ال�صفدي  قال  املغرتبني، 
لمتحانات  اإخ�صاعهم  ومت  قانونية  ب�صورة  متت 
خراء  هم  قابلهم  ومن  �صخ�صية  ومقابالت 

و�صفراء �صابقون.
اأحمد  النواب  جمل�س  رئي�س  دعا  جانبه،  من 
بعقد  النيابية،  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  ال�صفدي 
بح�صور  التعيينات  ملناق�صة ملف  ُيخ�ص�س  اجتماع 
الراأي  واطالع  الجتماع  ح�صوره  معلنا  احلكومة، 

العام على كل ما تتو�صل له اللجنة.
ورفع ال�صفدي اجلل�صة لالأ�صبوع املقبل على اأن 

تكون جل�صة رقابية.

عمان 

القد�س  ل�صوؤون  امللكية  اللجنة  عام  اأمني  قال 
الدولية  العدل  حمكمة  اإعالن  اإن  كنعان،  عبداهلل 
لالأمم  العامة  اجلمعية  من  طلباً  ر�صمياً  ت�صلمها 
التبعات  ب�صاأن  ال�صت�صاري  الراأي  لإبداء  املتحدة 
الإ�صرائيلي وال�صتيطان و�صم  القانونية لالحتالل 
الرتكيبة  لتغيري  العن�صرية  والإجراءات  الأرا�صي 
موؤ�صراً  ي�صكل  الغربية،  ال�صفة  يف  الدميوغرافية 
العامل  بو�صلة  يعيد  واأخالقياً  وان�صانياً  قانونياً 
وحقوقه  الفل�صطيني  ملعاناة  ال�صرعية  ومنظماته 
�صدارة  اإىل  الفل�صطينية  الق�صية  وينقل  امل�صلوبة 

الق�صايا املركزية يف الأمن وال�صالم العاملي.
واأكد كنعان يف بيان الثنني، اأن املطلوب اليوم، ويف 
ظل بدء املداولت يف امللف القانوين، هو التعاون بني 
خمتلف املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية والقانونية والإعالمية 
العربية والإ�صالمية والعاملية احلرة والتن�صيق بينها 
التاريخية  ومطالباته  الفل�صطيني  احلق  لدعم 
امل�صروعة، والعمل على تكليف فرق خمت�صة لر�صد 
بالحتالل  املتعلقة  والإح�صائيات  املعلومات  وجمع 
الفل�صطيني  ال�صعب  �صد  العدائية  وممار�صاته 

الأعزل. واأ�صار اإىل اأن �صلطات الحتالل الإ�صرائيلي 
واإعالن  العامة،  اجلمعية  تو�صية  على  فعل  وكرد 
عقوبات  بفر�س  قامت  الدولية،  العدل  حمكمة 
دخول  منع  تت�صمن  الفل�صطيني  ال�صعب  على  ظاملة 
بع�س امل�صوؤولني الفل�صطينيني اإىل الأرا�صي املحتلة 
من  تخوفها  ب�صبب  »ج«،  املناطق  يف  البناء  وجتميد 
بحالة  يت�صل  قانوين  ا�صت�صاري  راأي  اأي  تبعات 
الحتالل لفل�صطني واملتعار�صة مع التاريخ والقانون 

وال�صرعية والأخالق الإن�صانية.
توؤكد  القد�س  ل�صوؤون  امللكية  اللجنة  اأن  واأ�صاف 
ال�صت�صاري  الراأي  اإ�صدار  باإجراءات  البدء  اأهمية 
الحتالل  ب�صاأن  الدولية  املحكمة  من  القانوين 
وترية  ت�صاعد  �صيما يف ظل  ول  امل�صتمرة،  وجرائمه 
حكومة  يد  على  الفل�صطيني  ال�صعب  على  الهجمة 
�صهيونية  حزبية  زعامات  تقودها  مت�صددة  ميينية 
ال�صعب  اإبادة  على  واأجندتها  فل�صفتها  تقوم  دينية 
الفل�صطيني وطرده من اأرا�صيه واأ�صرلتها وتهويدها 
لدولة  مزعومة  عا�صمة  القد�س  اإعالن  وتر�صيخ 
املطالبة  اجلهود  دعم  ي�صتوجب  ما  الحتالل، 
وجترمي  الفل�صطيني  لل�صعب  دولية  بحماية 
عقابية  جدية  خطوات  لتخاذ  وال�صعي  الحتالل 

تنهي الحتالل.
مئات  بتطبيق  الحتالل  حكومة  اإلزام  اإىل  ودعا 
القرارات ال�صادرة عن هيئة الأمم املتحدة واملنظمات 

التابعة لها اخلا�صة بالق�صية الفل�صطينية.
اأنه  ترى  القد�س  ل�صوؤون  امللكية  اللجنة  اإن  وقال 
ما  لكل  القانونية  الإلزامية  �صفة  من  الرغم  وعلى 
ي�صدر عن حمكمة العدل الدولية من اآراء ا�صت�صارية 
ال�صت�صاري  الراأي  ذلك  يف  مبا  قانونية،  وفتاوى 
ال�صادر عام 2004 بخ�صو�س الآثار القانونية النا�صئة 
الأرا�صي  يف  العن�صري  العزل  جدار  ت�صييد  عن 
عن  الإعالن  واملت�صمن  املحتلة،  الفل�صطينية 
معار�صة اجلدار للقانون الدويل، اإل اأن هناك حاجة 
ملحة لإرادة دولية تفعل الأدوات القانونية والو�صائل 
الكفيلة بتطبيق كل ما ي�صدر عن املنظمات الدولية 
والأجهزة التابعة لها، خا�صة اأن ذلك مرتبط ب�صكل 
املن�صودين  والأمن  وال�صالم  ال�صعوب  بحرية  مبا�صر 

يف العامل.
وبني اأن الأردن �صعباً وقيادة ها�صمية، �صيبقى مع 
فل�صطني والقد�س وحقوق �صعبها يف تقرير م�صريه 
القد�س  وعا�صمتها  الفل�صطينية  دولته  واإقامة 

ال�صرقية مهما بلغ الثمن وكانت الت�صحيات.

 العقبة 

ب�صر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  عن  مندوبا   
ووزير  الوزراء  رئي�س  نائب  افتتح  اخل�صاونة، 
الثنني،  كري�صان  توفيق  املحلية  الإدارة 
وبح�صور �صفري دولة الإمارات العربية املتحدة 
لدى الأردن، ال�صيخ خليفة بن حممد بن خالد 
لل�صفن  والوحيدة  الأوىل  املحطة  نهّيان  اآل 

ال�صياحية يف العقبة.
ال�صفينة  و�صول  مع  املحطة  افتتاح  وتزامن 
 MSC( �صبلينديدا”  �صي  اإ�س  »اإم  ال�صياحية 
Splendida( والتي حتمل على متنها اأكرث من 

األفي زائر اإىل الأردن.
ال�صياحية  لل�صفن  العقبة  حمطة  وُتعّد 
تد�صينه  جرى  الذي  الأول  امل�صروع  اجلديدة 
�صخمة  ا�صرتاتيجية  م�صاريع   5 بني  من 
مرتقبة بني جمموعة موانئ اأبوظبي؛ املحرك 
واخلدمات  وال�صناعة  للتجارة  الرائد  العاملي 
تطوير  و�صركة  املنطقة،  يف  اللوج�صتية 
واخلدمات  ال�صياحة  قطاعات  لتعزيز  العقبة 

اللوج�صتية والنقل يف املدينة ال�صاحلية.
من  الإماراتي  وال�صفري  كري�صان  وا�صتمع 
ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�صو 
جمعة  حممد  الكابنت  اأبوظبي  موانئ 
الراحة  و�صائل  حول  �صرح  اإىل  ال�صام�صي، 
واخلدمات املتنوعة التي توفرها املحطة لتلبية 
الزائرين للمملكة  الدوليني  ال�صّياح  احتياجات 

وتطلعاتهم.
مفو�صي  جمل�س  رئي�س  الفتتاح  وح�صر 
نايف  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة 
تطوير  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س  الفايز، 
العقبة ح�صني ال�صفدي، بالإ�صافة اإىل عدد من 

كبار امل�صوؤولني من اجلانبني.
ويف اإطار التفاقية مع �صركة تطوير العقبة، 

تطوير  على  اأبوظبي  موانئ  جمموعة  �صتعمل 
واإدارة وت�صغيل حمطة العقبة لل�صفن ال�صياحية 
�صة  خم�صّ وهي  العاملي،  مب�صتواها  تتميز  التي 
ال�صياحية  ال�صفن  منت  على  للم�صافرين 
الأردن،  زيارة  اإىل  يتطلعون  الذين  الدولية 

وحتديدا العقبة والبرتا ووادي رم.
�صفينة   50 من  اأكرث  تر�صو  اأن  املقرر  ومن 
خالل  ال�صياحية  لل�صفن  العقبة  حمطة  يف 
متنها  على  حاملًة  املقبلة،  الأربعة  الأ�صهر 
ع�صرات الآلف من الزّوار اإىل الوجهة ال�صهرية 

باأجوائها الدافئة وامل�صم�صة يف ف�صل ال�صتاء.
حمطة  افتتاح  اإن  الإماراتي،  ال�صفري  وقال 
ال�صفن ال�صياحية يف مدينة العقبة هو اأحد ثمار 
التعاون وال�صراكة ال�صرتاتيجية بني الإمارات 

والأردن.
يرتبطان  ال�صقيقني  البلدين  اأن  واأ�صاف 
عر  ومتجذرة  را�صخة  ا�صرتاتيجية  بعالقات 
متقدمة  م�صتويات  اإىل  اليوم  وو�صلت  التاريخ، 
ما  بف�صل  كافة،  املجالت  يف  التن�صيق  من 
امل�صرتك  للتعاون  منوذج  من  البلدين  ميثله 
والتعاي�س  وال�صالم  والعتدال  للحكمة  و�صوت 
والت�صامح يف املنطقة والعامل. وقال ال�صفري اآل 
نهيان اإن دولة الإمارات ُتعّد �صريًكا ا�صرتاتيجًيا 
مهًما لالأردن على الأ�صعدة كافة، وهي حري�صة 
وال�صتثماري  القت�صادي  التعاون  تطوير  على 
على  والبناء  اأعلى،  م�صتويات  اإىل  البلدين  بني 

ال�صراكات القائمة يف العديد من املجالت.
بني  التجاري  التبادل  حجم  اأن  وبني 
دولر  مليارات   3 نحو  بلغ  والإمارات  الأردن 
ال�صتثمارات  حجم  عن  ف�صاًل  املا�صي،  العام 
 17 قيمتها  جتاوزت  التي  اململكة  يف  الإماراتية 
الإماراتية  العالقات  متانة  واأكد  دولر.  مليار 
واهتمام  روؤية  بف�صل  تر�صخت  التي  الأردنية 
�صراكة  وُتعّد مبثابة  ال�صقيقني،  البلدين  قيادة 

خمتلف  يف  ومتنامية  متطورة  ا�صرتاتيجية 
املجالت احليوية.

الأردنية  اململكة  نهيان  اآل  ال�صفري  و�صكر 
التعاون  على  و�صعًبا،  وحكومًة  قيادًة  الها�صمية 
والتن�صيق امل�صتمر مع املوؤ�ص�صات الأردنية كافة، 
الثنائية  الأخوية  العالقات  عمق  تعك�س  التي 

بني البلدين.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال  جانبه،  من 
 : الأحبابي  فالح  اأبوظبي  موانئ  جمموعة 
»يعك�س افتتاح حمطة العقبة لل�صفن ال�صياحية، 
بني  ال�صرتاتيجية  وال�صراكة  التعاون  عالقات 
البلدين ال�صقيقني، وي�صهم يف الرتقاء بها اإىل 
اآفاق جديدة ،بو�صفها املحطة الأوىل والفريدة 
من نوعها يف البالد، لن تكتفي حمطة العقبة 
لل�صفن ال�صياحية بتوفري فر�صة غري م�صبوقة 
لال�صتفادة من قطاع الرحالت البحرية �صريع 
ا �صتتيح لنا م�صاركة خراتنا  اأي�صً النمو، واإمّنا 
ال�صياحية  ال�صفن  حمطات  ت�صغيل  يف  الوا�صعة 
خطط  دعم  يف  دورها  عن  ف�صاًل  املتطورة، 
توظيف  عر  العاملي  للتو�صع  اأبوظبي  موانئ 
واإمكاناتها  العقبة  ملنطقة  ال�صرتاتيجي  املوقع 
البحر  منطقة  �صمن  اإقليمي  كمركز  الواعدة 

الأحمر”.
�صلطة منطقة  »نلتزم يف  الفايز  بدوره، قال 
الدوام  على  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة 
ا�صتثمارية  وجهة  اإىل  العقبة  مدينة  بتحويل 
البحر  على  تطل  تناف�صية  و�صياحية  وجتارية 
العقبة  حمطة  افتتاح  يتما�صى  كما  الأحمر، 

لل�صفن ال�صياحية اليوم مع هذه امل�صاعي.
على  اأبوظبي  موانئ  جمموعة  بدور  واأ�صاد 
وم�صاركة  للعقبة  الهائلة  بالإمكانات  اإميانهم 
القت�صادي  الن�صاط  لتحفيز  امل�صتمرة  اجلهود 
بوابات  اأكرث  من  واحدة  يف  وتعزيزه  امل�صتدام 

الأردن اأهمية.

وقال ال�صام�صي: »نتقّدم بخال�س �صكرنا اإىل 
نائب رئي�س الوزراء ووزير الإدارة املحلية توفيق 
يف  الوزراء  رئي�س  دولة  متثيله  على  كري�صان، 
التي  ال�صياحية،  لل�صفن  العقبة  حمطة  افتتاح 
العقبة  يف  ال�صفر  جتربة  تعزيز  اإىل  ت�صعى 
وال�صتفادة من موقع املدينة الرئي�س واإمكانات 
الزّوار  من  الآلف  ع�صرات  جلذب  فيه  النمو 
ال�صياحية  املعامل  اأ�صهر  ل�صتك�صاف  الدوليني 
يف الأردن، مبا ي�صهم يف اإ�صافة قيمة اقت�صادية 
اإىل املدينة ال�صاحلية وتر�صيخ مكانتها بو�صفها 

وجهة مف�صلة يف منطقة امل�صرق العربي.
العقبة  تطوير  �صركة  ال�صركاء،  دور  وثمن 
اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  و�صلطة 
مكانة  لتعزيز  اأ�صا�صية  �صراكتهما  ُتعّد  اللتني 
لل�صياحة  رائًدا  مركًزا  بو�صفها  العقبة 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  واأ�صار  والتجارة. 
تطوير العقبة ح�صني ال�صفدي اإىل اأن ال�صراكة 
وتطوير  ظبي  اأبو  موانئ  بني  ال�صرتاتيجية 
الرا�صخ  التعاون  على  دليل  خري  تعد  العقبة 
بني الأردن والإمارات، مما ير�ّصخ مكانة العقبة 
العاملية،  ال�صاحة  يف  رئي�صية  وجهة  بو�صفها 
ودفع  الوطنية  اخلطط  توطيد  يف  وي�صاعد 

الزدهار القت�صادي.
الالحق  الرقمي  التحول  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 
بناء  ا �صي�صهم يف  اأي�صً ال�صراكة  الناجت عن هذه 
البحري  القطاع  تعّزز مرونة  منظومة جديدة 

يف العقبة ب�صكل كبري.
ال�صياحية  لل�صفن  العقبة  حمطة  وتتكون 
مرت،   700 طول  على  ميتد  بحري  ر�صيف  من 
وقاعة للم�صافرين والأمتعة، وم�صاحات جتارية 
املجانية، وم�صليات،  داخلية، وخدمة الإنرتنت 

ومكاتب.
حمطة  ا  اأي�صً احلداثة  فائقة  املن�صاأة  وُتعّد 
احلكومية  املعنية  اجلهات  من  للعديد  واحدة 

لقطاع  اخلدمات  تقدمي  على  تعمل  التي 
العمليات  وحت�صني  البحرية،  الرحالت 
جاذبة  وجهة  وجعلها  واخلدمات،  والإجراءات 
مبا  الدولية،  ال�صياحية  ال�صفن  خلطوط 
امل�صافرين،  ال�صفن وعدد  ي�صهم يف زيادة حركة 

وبالتايل تعزيز القت�صاد ب�صكل عام.
وتوفر حمطة العقبة لل�صفن ال�صياحية التي 
الناجحة  لل�صراكة  به  يحتذى  اأمنوذًجا  ُتعّد 
�صفر  جتربة  واخلا�س-  العام  القطاعني  بني 
بو�صفه  الأردن  مكانة  تر�ّصخ  حيث  ا�صتثنائية؛ 
الرتفيه،  بغر�س  للم�صافرين  حمورية  وجهة 

وتعك�س الزدهار القت�صادي.
فريًدا  م�صروًعا  ُتعّد  التي  املحطة  و�صت�صهم 
الدخول  تنويع خيارات  اململكة يف  نوعه يف  من 
الأردن،  اإىل  القادمني  للم�صافرين  املتاحة 
زايد  مر�صى  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  و�صتكون 
وهو  اأبوظبي،  موانئ  جمموعة  تطّوره  الذي 
للواجهة  ال�صتخدامات  متعدد  �صخم  م�صروع 
وجتارية،  �صكنية  م�صاحات  ي�صم  البحرية 
ومكاتب،  وامل�صروبات،  للماأكولت  ومرافق 
لتعزيز  م�صممة  ترفيهية  ومناطق  وفنادق، 
مكانة العقبة بو�صفها مركًزا اإقليمًيا لل�صياحة 

والأعمال.
لل�صفن  العقبة  حمطة  اإىل  وبالإ�صافة 
ا�صرتاتيجية  اتفاقيات  اأربع  ثمة  ال�صياحية، 
و�صركة  اأبوظبي  موانئ  جمموعة  بني  مرتقبة 
تطوير العقبة بخ�صو�س منطقة مر�صى زايد، 
واتفاقية مقطع اآيلة الرامية لتطوير وت�صغيل 
العقبة  وميناء  املوانئ،  ملنظومة  متطّور  نظام 
وت�صغيل  واإدارة  وتطوير  الأغرا�س،  متعدد 
�صُت�صاعد  والتي  الدويل،  ح�صني  امللك  مطار 
جميعها يف تر�صيخ مكانة العقبة بو�صفها ُوجهة 
ال�صتثمارات  جلذب  وحُمّفًزا  رئي�صة،  اإقليمية 

والتطّور القت�صادي. )برتا-اأمني املعايطة(

مندوبا عن رئيس الوزراء... كريشان يفتتح محطة 
العقبة للسفن السياحية

كنعان: محكمة العدل الدولية توجه 
بوصلة العالم نحو االحتالل وجرائمه

وزير األوقاف يؤكد أهمية رسالة اإلمام
 عمان 

 اأكد وزير الأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات الإ�صالمية الدكتور حممد اخلاليلة، 
اأهمية ر�صالة الإمام واخلطيب والواعظة ملا حتمله من دور كبري يف ن�صر القيم 

الإ�صالمية ومكارم الأخالق بني النا�س.
لإعداد  الثاين  عبداهلل  امللك  معهد  يف  الثنني،  حما�صرة  خالل  ذلك  جاء 
اإطار الدورة ال�صرعية املتخ�ص�صة الأوىل التي  الدعاة وتاأهيلهم وتدريبهم، يف 
ح�صيلتهم  ورفد  والوعاظ،  الأئمة  تاأهيل  بهدف  اأيام،  قبل  اأعمالها  انطلقت 

العلمية.
بالعلم  الت�صلح  اىل  مطلوب  واخلطباء  والوعاظ  الأئمة  اخلاليلة  ودعا 
واملعرفة والتنور بالفقه الإ�صالمي واآراء املذاهب والفقهاء والعلماء؛ لأنهم قادة 
امل�صائل  اإليهم يف  النا�س، واجلميع يعود  يف جمتمعهم وعلى متا�س مبا�صر مع 

الفقهية ما ي�صتوجب عليهم موا�صلة جهودهم العلمية.
بها  ي�صارك  متنوعة  اأخرى  دورات  لعقد  الدورة  هذه  من  نتطلع  واأ�صاف، 
�صالح  هو  العلم  لأن  واملوؤذنني،  والواعظات  واخلطباء  والوعاظ  الأئمة  جميع 
اأول ما نزل على  اإليه ديننا احلنيف، فكانت »اإقراأ » هي  العامل، وهذا ما دعانا 

النبي عليه ال�صالة وال�صالم.
اأعمال الدورة التي ت�صتمر  وكان وزير الأوقاف افتتح يوم الثالثاء املا�صي، 
�صهرين بواقع 4 اأيام بالأ�صبوع، وت�صتهدف الأئمة والوعاظ، وتت�صمن تدري�س 
النحو والبالغة والتف�صري والفقه وال�صرية النبوية والعقيدة وال�صلوك، �صمن 

�صيا�صة الوزارة لتعزيز قدرات كوادرها.

مذكرة تفاهم بين 
»الضمان  ولومينوس«

عمان 

اجلامعية،  لومينو�س  وكلية  الجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  وقعت 
قانون  باأحكام  واملعرفة  الوعي  ن�صر  اإىل  تهدف  تفاهم،  مذكرة  الثنني، 
خطط  يف  الأحكام  تلك  تدري�س  خالل  من  وذلك  الطلبة،  لدى  ال�صمان 
الرامج الأكادميية بالكلية، وتقدمي خ�صومات على ر�صوم ال�صاعات الدرا�صية 

وتق�صيطها لأبناء متقاعدي ال�صمان.
ووقع املذكرة عن موؤ�ص�صة ال�صمان م�صاعد املدير العام للدار�صات واملعلومات، 
اأمين  الدكتور  عميدها  الكلية  وعن  عكرو�س،  يا�صر  الإعالمي  املركز  مدير 
خالل  من  كبرية  اأهمية  املتقاعدين  تويل  املوؤ�ص�صة  اإن  عكرو�س  وقال  املقابلة. 
الر�صمية  اجلهات  من  تقاعدهم  بعد  لهم  ومنافع  وخ�صومات  خدمات  توفري 
يف  لهم  قاعدته  وتو�صيع  توفريه  اإىل  املوؤ�ص�صة  ت�صعى  ما  وهو  كافة،  واخلا�صة 
اجلهات التعليمية والأكادميية كافة، اإ�صافة اإىل ما توفره املوؤ�ص�صة من برامج 
ومزايا اأخرى لهم بعد تقاعدهم. وبني اأن كلية لومينو�س اجلامعية هي اجلهة 
املزايا  هذه  لتقدمي  معها  التوافق  مت  التي  الثامنة  )الأكادميية(  التعليمية 
التاأميني  الوعي  بن�صر  املوؤ�ص�صة  جهود  �صمن  تندرج  اأنها  كما  للمتقاعدين، 
املجتمع حتى  وكليات  الجتماعي بني طلبة اجلامعات  ال�صمان  قانون  باأحكام 
يكونوا على دراية بت�صريعات ال�صمان ب�صفتها ت�صريعات وطنية مهمة وملعرفة 
اأهمية حقوقهم يف ال�صمان الجتماعي قبل تخرجهم من اجلامعة وانتقالهم 
التفاهم  مذكرة  مبوجب  اأنه  املقابلة  الدكتور  بني  جهته،  من  العمل.  ل�صوق 
املرمة مع موؤ�ص�صة ال�صمان، �صتوفر الكلية خ�صما اإ�صافيا مميزا على الر�صوم 
اجلامعية لأبناء املتقاعدين وتق�صيطها لهم بواقع 5 اأ�صهر للف�صل الواحد، كما 

اأن الكلية �صتوفر منحا درا�صية لأبناء املتقاعدين.

زراعة لواء المزار الجنوبي 
تحتفل بعيد الشجرة

لواء المزار الجنوبي 

احتفلت مديرية زراعة لواء املزار اجلنوبي الثنني، يف حمطة دفاع مدين 
حمي مبنا�صبة عيد ال�صجرة، بح�صور مدير دفاع مدين الكرك العقيد اأحمد 
النعيمات. واأو�صح مندوب مت�صرف اللواء مدير ق�صاء موؤاب عدنان الع�صايلة 
خالل رعايته الحتفال اأن الهتمام امللكي بال�صجرة وتو�صيع الرقعة الزراعية 
اخل�صراء يهدف اإىل اإبقاء البيئة خالية من التلوث اإ�صافة اإىل اأهميتها يف حياة 
الإن�صان للغذاء واجلمال وغريها من ال�صتخدامات. من جانبها، ا�صتعر�صت 
ال�صجرة  اأهمية  املعايطة،  رائده  املهند�صة  اجلنوبي،  املزار  لواء  زراعة  مدير 
القراآنية  الآيات  بع�س  م�صتعر�صة  ال�صماوية،  والأديان  الإ�صالمي  الدين  يف 
الإ�صرتاتيجية  اإىل  ولفتت  اأهميتها.  توؤكد  التي  ال�صريفة  النبوية  والأحاديث 
الوطنية التي تنتهجها وزارة الزراعة لدميومة احلياة ال�صجرية يف كل اأنحاء 
الوطن. واأ�صار مدير دفاع مدين الكرك اإىل دور مديرية الأمن العام يف حتقيق 
الت�صاركية الفاعلة مع خمتلف موؤ�ص�صات الوطن مبا يحقق التنمية الزراعية 
امل�صتدامة اإىل جانب اأذرع التنمية املختلفة. وتخلل الحتفال زراعة الأ�صجار 

املثمرة واحلرجية يف �صاحة حمطة دفاع مدين حمي.

إطالق مسار ثقافي 
سياحي بلواء األغوار 

الشمالية
األغوار الشمالية

 اأطلق منتدى مر�صاة الثقافة، بالتعاون مع مبادرة »اإربد تقراأ« 
ومديرية ثقافة اإربد، الثنني، م�صارا ثقافيا �صياحيا بلواء الأغوار 
والتطوعية  الثقافية  الهيئات  عن  ممثلني  مب�صاركة  ال�صمالية، 

باملحافظة.
املعدنية  ال�صونة  حمامات  منتجع  موقع  من  امل�صار  وبداأ 
باملتنزه  مروراً  ال�صحابة  واأ�صرحة  مقامات  باجتاه  ال�صياحي 
فحل  طبقة  موقع  يف  ليختتم  زقالب،  �صد  منطقة  يف  البيئي 

الأثري.
وقال رئي�س املنتدى، ممدوح العامري، لوكالة الأنباء الأردنية 
والدينية  ال�صياحية  باملواقع  للتوعية  جاءت  املبادرة  اإن  )برتا(، 
والبيئية والرتاث الثقايف واأهمية احلفاظ عليه، وربط ال�صياحة 
بالثقافة، وتطوير وعي املجتمع املحلي باأهمية املواقع ال�صياحية 

ودورها يف متكني املجتمعات املحلية.
ترويجي  فيديو  واإنتاج  امل�صار  توثيق  ب�صدد  املنتدى  اأن  وبني 

للمنطقة لت�صويقها �صياحياً وبيان اأهميتها الرتاثية والثقافية.
اإن  عالونة،  حممود  تقراأ«،  »اإربد  مبادرة  رئي�س  قال  بدوره، 
ب�صبب  ياأتي  ال�صمالية  الأغوار  مبنطقة  امل�صار  مبادرة  اإطالق 
ِغنى املنطقة بالتنوع البيئي والطبيعة اخلالبة واملعامل الأثرية 
املوؤ�ص�صات  خمتلف  دعم  اإىل  حتتاج  التي  والتاريخية  والدينية 

الأهلية والر�صمية.
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محليات

عمان 

وقعت وزارة التنمية الجتماعية، الثنني، اتفاقية 
اإحلاق  حول  امللكية،  الطبية  اخلدمات  مديرية  مع 
فني علم النف�س الطبي مبكاتب اخلدمة الجتماعية 
والأح�داث  الأ�ص�رة  حماية  اأق�ص�ام  ف�ي  العاملة 

مبديرية الأمن العام؛ لتلبية الحتياجات املطلوبة.
امللكية  للروؤى  تنفيذاً  التفاقية،  توقيع  وياأتي 
لأبناء  الكرمي  العي�س  حتقيق  اإطار  ف�ي  ال�صامية 
اآمنة  اأ�صرية  بيئة  اإل�ى  والو�صول  الأردين،  املجتمع 
وال�دعم  للمواطنني،  الف�صلى  اخلدمة  وتقدمي 
قبل  من  والأحداث  الأ�صرة  حماية  لإدارة  الالزم 
موؤ�ص�صات الدولة، وانطالقاً م�ن الدور الرائ�د ال�ذي 
ت�صطلع به اخلدمات الطبية امللكية، بتقدمي جميع 
والتزاماً  عالية،  مبهنية  الطبية  اخلدمات  اأنواع 
اخلدمة  مكاتب  اإن  حيث  الإن�صانية،  بر�صالتها  منها 
الأ�صرة  حماي�ة  اأق�ص�ام  ف�ي  العاملة  الجتماعية 
طبي  نف��س  عل�م  بفنيي  لتاأمينها  بحاجة  والأحداث 

لتلبية الحتياجات املطلوبة منها.

التنمية  وزيرة  قبل  من  التفاقية  توقيع  وجرى 
عام  ومدير  م�صطفى،  بني  وفاء  الجتماعية 
يو�صف  الطبيب  العميد  امللكية  الطبية  اخلدمات 
زريقات، ومبوجبها ، يجري اإر�صال باحثني اجتماعني 
التنمية  وزارة  اإىل  الطبية  اخلدمات  من  موؤهلني 
الجتماعية. وقالت بني م�صطفى، اإن الوزارة تفتخر 
كثرياً بتوقيع التفاقية مع اخلدمات الطبية امللكية، 
لديها  كان  حيث  الكبري،  الدعم  هذا  على  وت�صكرها 
اخلدمة  مكاتب  يف  الطبي  النف�س  علم  بفني  نق�س 
الأ�صرة  حماية  اأق�صام  ف�ي  العاملة  الجتماعية 
والأحداث، ون�صكر اخلدمات الطبية على ا�صتجابتها 

ملطلبنا.
الأر�س  على  فارقا  �صتوجد  التفاقية  اأن  وبينت 
الجتماعية،  اخلدمة  مكاتب  يف  املقدمة  باخلدمات 
الوزارة  اأن  خا�صة  ومثمر،  مهم  لتعاون  بداية  وهي 
تتعامل مع الفئات الأكرث ه�صا�صة يف املجتمع، والتي 

حتتاج اإىل تكاثف اجلهود حلمايتها.
تبذلها  التي  باجلهود  م�صطفى،  بني  واأ�صادت 
وحيوية  فاعلة  كموؤ�ص�صة  امللكية  الطبية  اخلدمات 

خمتلف  على  واإجنازاتها  ال�صحية،  املنظومة  يف 
اأداء  يف  والدولية  والإقليمية  الوطنية  امل�صتويات 

ر�صالتها الإن�صانية النبيلة.
الطبية  اخلدمات  اإن  جهته،  من  زريقات،  وقال 
وخراتها  قدراتها  جميع  لتقدمي  م�صتعدة  امللكية 
�صّيما موؤ�ص�صة عريقة جمتمعياً  الدولة، ل  ملوؤ�ص�صات 
فاعل  بدور  تقوم  التي  الجتماعية  التنمية  كوزارة 
امللكية  الطبية  اخلدمات  اأن  اإىل  م�صريا  املجتمع،  يف 
ت�صكل رافداً حقيقياً يف التنمية الطبية وال�صحية يف 

الأردن.
من  لال�صتفادة  جاءت  التفاقية  اأن  واأ�صاف 
الطبية  الب�صرية  والقوى  النوعية  اخلرات 
وبطلب  الطبية  اخلدمات  يف  املوؤهلة  والجتماعية 
خمتلف  لريفدوا  الجتماعية  التنمية  وزارة  من 

مراكز الوزارة.
وح�صر توقيع التفاقية عدد من �صباط مديرية 
التنمية  وزارة  عام  واأمني  امللكية،  الطبية  اخلدمات 
يف  املديريات  مديري  اإىل  بالإ�صافة  الجتماعية، 

الوزارة.

 عمان 

الركن  العقيد  الع�صكري  الإعالم  مدير  األقى   
»ا�صرتاتيجية  بعنوان  حما�صرة  احلياري   م�صطفى 
القوات امل�صلحة الإعالمية«، يف كلية القيادة والأركان 
امللكية الأردنية، للدار�صني يف دورة الركن 63 امل�صرتكة 
الدول  من  الدار�صني  من  عدداً  ت�صم  التي   ،27
العميد  الكلية  اآمر  بح�صور  وال�صديقة،  ال�صقيقة 

الركن ظاهر مقدادي واأع�صاء الهيئة التدريبية.
مديرية  »اإن  احلياري:  الركن  العقيد  وقال 
اإعالم  لديها  يكون  لأن  ت�صعى  الع�صكري  الإعالم 
جاذب،  وطني  مبحتوى  الو�صول  وا�صع  ع�صكري 
يخدم  ومبا  املتغرية  ال�صرتاتيجية  البيئة  ي�صتهدف 
امل�صلحة الأردنية - اجلي�س العربي يف  مهمة القوات 
جاللة  روؤى  من  ذلك  م�صتمدين  الوطني،  اإطارها 
يحمل  اأن  لالإعالم  اأراد  الذي  الثاين  عبداهلل  امللك 
تعظيم  يف  ي�صهم  واأن  والإ�صالح،  احلرية  ر�صالة 

اإجنازات الوطن و�صون الوحدة الوطنية.
ا�صرتاتيجية  اأن  الع�صكري  الإعالم  مدير  واأكد 
من  جزء  هي  الإعالمية  امل�صلحة  القوات 

بدورها  تخدم  التي  الع�صكرية  ا�صرتاتيجيتها 
ال�صرتاتيجية الوطنية، والتي ترتكز على مرتكزات 
وقيادية، حيث يرز  اإن�صانية  قومية،  دينية، وطنية، 
ال�صخ�صية  الع�صكري  الإعالمي  اخلطاب  وينمي 
وي�صعى  والنتماء،  الولء  وقيم  الوطنية  والهوية 
لتوجيه الراأي العام نحو احلفاظ على الأمن الوطني 

ب�صورته ال�صاملة )الأمن والدفاع والتنمية(.
خدمة  هي  املديرية  مهمه  اأن  احلياري  واأ�صاف 
والتي  الدولة،  اإعالم  وم�صاندة  الع�صكري  الإعالم 
وتقدمي  اإعالمية  تغطية  تقدمي  خالل  من  تاأتي 
رفع  يف  وت�صاهم  امل�صلحة،  للقوات  م�صرقة  �صورة 
امل�صلحة،  القوات  ملرتبات  والقتالية  املعنوية  الروح 
اإيجاد  خالل  من  امل�صلحة  القوات  تاريخ  وتوثيق 

قاعدة بيانات، وتعزيز الهوية الوطنية.
اأجاب  مو�صع  نقا�س  جرى  املحا�صرة  نهاية  ويف 

خالله املحا�صر على اأ�صئلة الدار�صني.

عمان 

يو�صف  الدكتور  عمان  اأمني  �صارك 
غري  الطارئ  الجتماع  يف  ال�صواربة 
الذي  العربية  املدن  ملنظمة  العادي 
بالعا�صمة  املنظمة  مقر  يف  عقد 
على  املوافقة  خالله  وجرى  الكويتية، 
الع�صفور  عبدالرحمن  املهند�س  تويل 
خلفا  العربية  املدن  ملنظمة  عاماً  اأميناً 

للمهند�س احمد ال�صبيح.
واعرب ال�صواربة عن تقديره للجهود 
تنمية  يف  ال�صبيح  املهند�س  بذلها  التي 
املدن العربية طيلة فرتة توليه من�صبه، 
للمهند�س  والتوفيق  النجاح  متمنياً 
الأهداف  حتقيق  م�صرية  يف  الع�صفور 
التنموية التي ت�صعى اإليها منظمة املدن 

العربية.

التنمية توقع اتفاقية مع الخدمات الطبية إللحاق فني 
علم النفس بمكاتبها في حماية األسرة واألحداث

أمين عمان يشارك في االجتماع الطارئ 
غير العادي لمنظمة المدن العربية

األميرة دانا فراس ترعى فعاليات حملة 
بيئية لجمعية قرى األطفال األردنية

عمان 

فرا�س،  دانا  الأمرية  �صمو  رعت 
رئي�صة اجلمعية الوطنية للمحافظة 
اليون�صكو  و�صفرية  البرتا،  على 
الثقايف،  للرتاث  احل�صنة  للنوايا 
دو”  »كان  البيئية،  احلملة  فعاليات 
جمعية  اأطلقتها  التي   ،)Can do(
موؤخراً،  الأردنية  الأطفال  قرى 
كاأّول مبادرة بيئية وجمتمعية حتمل 
املديرة  بح�صور  مهم«،  »دوري  �صعار 

الوطنية للجمعية رنا الزعبي.
ومتثّلت احلملة بتنظيف ال�صاطئ 
النفايات  من  العقبة  يف  اجلنوبي 
وال�صابات  ال�صباب  بيوت  مب�صاركة 
واإربد  )عمان  الثالث  القرى  من 
والعقبة(، اإ�صافة اإىل م�صاركة مبادرة 
التطوعية  ال�صبابية  ايجابي«  »عامل 
خا�صة  وموؤ�ص�صات  اأمنية  واأجهزة 
وحكومية واأبناء من املجتمع املحلي.
كو�صيلة  املبادرة  هذه  وتاأتي 
خدمة  الأطفال  قرى  جمعية  من 
منها  واعرتافاً  املحلي  للمجتمع 
قبل  من  املقّدم  الدعم  باأهمية 
جلمعية  والوطن  املجتمع  اأفراد 
ميكن  الدعم  فهذا  الأطفال،  قرى 
اأ�صرية  بيئة  توفري  من  اجلمعية 

داعمة ومنازل دافئة لالأطفال.

التلوث  اإن  الزعبي  وقالت 
املحيطات  �صحة  يهدد  البال�صتيكي 
الأغذية  و�صالمة  البحرية  واحلياة 
�صحة  على  يوؤثر  وبالتايل  وجودتها 
التاأثري  يف  اأي�صاً  وي�صهم  الإن�صان 

ال�صلبي على املناخ.
الوعي حول  ن�صر  واأكدت �صرورة 
البحرية،  هذا اخلطر لإنقاذ احلياة 
ومعاجلة اأزمة املناخ، و�صمان �صالمة 
ول  ن�صتهلكه،  الذي  الطعام  وجودة 

خالل  من  اإل  ذلك  حتقيق  ميكننا 
والبدء  املجتمع  مع  اجلهود  تكاتف 

باتخاذ اإجراءات ب�صاأن هذه امل�صاألة.
على  دو«  »كان  مبادرة  وتركز 
امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 
من  معاً  للعمل  العامل  تدعو  التي 
وحماية  الفقر،  على  الق�صاء  اأجل 
ال�صالم  و�صمان  واملناخ  البيئة 
الأمم  اإطار  يعد  حيث  لل�صكان، 
اأ�صا�صيا  امل�صتدامة  للتنمية  املتحدة 

ل�صمان تنفيذ اأن�صطة الأمم املتحدة 
هذا  وميثل  الأردن،  يف  الإمنائية 
ال�صرتاتيجي  التخطيط  الإطار 

للتعاون على امل�صتوى الوطني.
�صاطئ  تنظيف  حملة  وجاءت 
من  حملة  كاأّول  اجلنوبي  العقبة 
لدعم  تركيز  مع  دو«  »كان  مبادرة 
املناخي(،  حتقيق الهدف 13 )العمل 
املاء( من  14 )احلياة حتت  والهدف 

اأهداف التنمية امل�صتدامة.

المسلمون  
والغرب تعايش 

أم صراع؟ 
د. َمْحُموٌد أبُو َفْرَوَة الرََّجِبيُّ 

 Mrajaby1971@gmail.com

وعاداته  ِقيَمة  َعلَى  ويحافظ  الغرب  يِف  َيِعْي�س  اأن  للم�صلم  ِكُن  مُيْ َهْل 
الأ�صلية؟ 

العامل،  يِف  ال�ُم�ْصِلمنَي  من  متزايد  لعدد  كبرًيا  َمالًذا  الغرب  ي�صكل 
ان العامل الثاِلث خا�صة، ففي الوليات املتحدة  مثلهم مثل غريهم من �ُصكَّ
َبَح الإ�صالم ثالث اأكر ديانة من َحْيُث معتنقيه بْعد  الأمريكية وحدها اأ�صْ
امل�صيحية واليهودية، َفُهَناَك ما يقرب من اأْرَبَعة ماليني م�صلم ِفيِها، جزء 
َل عددهم اإىل 44 ِمْلُيون  َكِبري ِمْنُهم من املهاجرين اجلدد، َويِف اأوروبا َو�صَ

ان اأوروبا – با�صتثناء ال�صق الأوروبي من تركيا-.  ن�صمة ِبِن�ْصَبة 6% من �ُصكَّ
بالتاأقلم  َعالَقة  َلَها  التََّحِديات  من  الَعِديد  الغرب  يِف  ال�ُم�ْصِلمنَي  َلَدى 
َبنْيَ  ما  جتمع  تعاي�س  �صيغة  اإىل  ْول  َوالُو�صُ ُهَناَك،  اجَلديَدة  الأجواء  َمع 
القيم والأخالق الَِّتي تربوا َعلَْيَها يِف بلدانهم َوَبنْيَ القيم والأخالق ُهَناَك، 
بالقوانني  والتقيد  الغربية،  العقلية  فهم  بكيفية  اإ�صكالية  َفُهَناَك  َوَكذِلَك 
والأنظمة ال�صارمة، ِبَطِريَقة مَلْ يتعود َعلَْيَها َبْع�س ال�ُم�ْصِلمنَي يِف بلدانهم 

الأ�صلية. 
من نافلة القول اأن اأي �َصْخ�س َيِعْي�س يِف َبلَد ما يتوجب َعلَْيِه احلفاظ 
اَلَفة الأنظمة والقوانني  َعلَى قوانينه، وتعليماته، َوَطِريَقة عي�صه، وعدم خُمَ
الأ�صلي  لبلده  �صفري  ُهَو  �َصْخ�س  فكل  م�صاعفة،  جهود  اإىل  حتتاج  ُهَناَك 
ِتْلَك  اأخالقيات  اأْو  َتْعِليَمات  َعلَى  اأو خروج  اَلَفة،  خُمَ واأي  الغرب،  يِف  ودينه 

وَرة الذهنية يِف اأذهان النَّا�س ُهَناَك.  البلد َقْد يوؤثر َعلَى ال�صُّ
ل ُبدَّ لعلماء الدين الإ�صالمي الَِّذيَن يتواجدون يِف الغرب، اأْو يِف البالد 
الإ�صالمية، ويفتون ِلْلُم�ْصِلمنَي ُهَناَك اأن يفهموا الغرب َجيًِّدا، واأل ي�صدروا 
فتاوى تتعار�س َمع َهَذا الَتَواُجد، وح�صب وجهة نظري فاأي �َصْخ�س ل ُيِريد 
اِلف  اللتزام بقوانني البلدان الَِّتي �صيعي�صون ِفيِها، ويعتقدون اأن َهَذا خُمَ
ِلْلديِن، يبقى يِف بلده اأف�صل َلُه، فاملثل العربي َيُقول: الَغِريب اأديب. مبعنى 
اِفظ َعلَى عدم خد�س اأي قانون اأْو َتْعِليَمات يِف اأي َمَكان اآخر  اأنك َيِجُب اأن حُتَ

ا يِف بلدك الأ�صلي. اًل يفرت�س اأن تفعله اأي�صً َتْذَهب اإَلْيِه، وَهَذا اأ�صْ
الغرب،  يِف  َغِريَبة  ِبَطِريَقة  اأقلية-  وهم   – ال�ُم�ْصِلمنَي  َبْع�س  يت�صرف 
ويفرت�س  بقوانينه،  اللتزام  ِلَعدِم  الآَخِريَن  ويدعون  يكفرونه،  ِحِيَنَما 
ول  عدوهم،  الغرب  اأن  يعتقدون  َكاُنوا  اإذا   – اأقلية  هم  ز  َواأركِّ  – بهوؤلء 

يتقبلونه اأن يعودوا فوًرا بلدانهم، َكْي ل يناق�صوا اأنف�صهم. 
ِكُن لالإن�صان  اأدعو دائًما اإىل التفاعل َمع الغرب، َفُهَناَك حرية عالية، َومُيْ
اأن يوازن َبنْيَ متطلبات قيمه الأ�صلية، َوَطِريَقة العي�س ُهَناَك، َوُكلََّما كاَن 
َب�صيَطة-  ية  �َصْخ�صِ ُربة  جَتْ وِمن   – َول  الدُّ ِتْلَك  يِف  اأكرث  ارًيا  َح�صَ الإن�صان 
لنمط عي�صه،  والتفهم  والتقدير،  ام،  الْحرِتَ ال�َمِزيد من  اأن يالقي  ِكُن  مُيْ
قيم  َعن  باأل�صنتهم  يتحدثون  ال�ُم�ْصِلمنَي  َبْع�س  اأن  اأحياًنا  َيْح�صل  ما  َلِكن 
ُمَعيََّنة، َوَيُقُوُموَن يِف الَواِقع ب�صلوكيات عك�صها، فيالقون ا�ْصتنكاًرا من اأهل 

ِتْلَك البلدان. 
امل�صلمون مدعون للتفاعل َمع الآَخِريَن، َوال�ُم�َصاَرَكة يِف الِفْعل احل�صاري 
الَِّتي  املتطرفة  الأقلية  َعن  َبَعيًدا  َعلَْيِهم،  لْي�َس �صعًبا  وَهَذا  ُكلُه،  العامل  يِف 

ت�صيئ ِللَجميِع دوًما.

 

تزخر الثقافة العاملية بالأقوال التي تلعن الفقر وا�صبابه وامل�صوؤولني 
عنه ومن ذلك قول الثائر المريكي الالتيني ت�صي غيفارا »على مييني 
مارد ا�صمه الفقر وعلى ي�صاري �صفاح ا�صمه ال�صتبداد واأمامي �صعب يثور 
اأبي  بن  علي  المام  �صرخة  يعرف  اجلميع  العربي  تراثنا  ويف   ، عليهما 
طالب »لو كان الفقر رجال لقتلته«و«الفقر يف الوطن » غربة » ومما قاله 

العرب اي�صا »الفقر اأخو الكفر« . 
الفقر  ب�صبب  وطنهم  يف  غرباء  املاليني  يعي�س  العربية  بالدنا  ويف 
�صدة  الفقر  وطاأة  يزيد  وما  للكرامة  وامتهان  ذل  من  عليه  يرتتب  وما 
اجلبائية  مبوارده  غني  بلد  يف  انيابها  تن�صب  الجتماعية  الآفة  هذه  ان 
املواطنني  من  امل�صتوفاه  ال�صرائب  من  بحر  على  ويعوم  وال�صرائبية 
امل�صاكني لن املواطن الردين اأ�صحى اأغلى من الذهب الأ�صود البرتويل 
،والنكى من ذلك ان عدد الذين يعي�صون حتت خط الفقر يف الردن اآخذ 

يف الرتفاع وا�صبحوا يتكاثرون كالرانب يف حقل جزر .
الوزارات  مكاتب  يف  ُتعد  التي  اخلطط  ان  اىل  الرتفاع  هذا  ويعزا 
الواقع  ار�س  على  التنفيذ  اىل  طريقها  يف  تتبخر  الفقر  من  للتخفيف 
الأ�صلحة  عن  تدمريا  يقل  ل  الذي  الف�صاد  راأ�صها  على  متعددة  لأ�صباب 
الفتاكة يف ن�صف كل امل�صاريع التنموية ونهب ما ميكن نهبه من الأموال 
التي ُيفرت�س ان ُت�صتثمر يف فر�س العمل والتعليم وبناء امل�صانع وتطوير 
وحترير  العمل  عن  العاطلني  لت�صغيل  التحتية  البنى  واإن�صاء  املزارع 

املحتاجني من عبودية الفقر .
من  وي�صطبون  يغتالون  انهم  املبدعات  الكاتبات  احدى  قالت  وكما 

ذاكرتنا كلمات واغنية موطني...احلياة والهناء والرجاء يف هواك 
مل نكن نعلم اأَنّ هذه العبارات �صت�صبح يف يوٍم من الأيام حلماً نتمنى 
املواطنة  ملتطلبات  فاقدون  ونحن  �صنتكلم  هناٍء  اأي  وعن  يتحقق  اأن 
؟ بها  نحلم  كّنا  التي  احلياة  هذه  هي  هل  العي�س  ا�صتمرارية   : وهي   األ 
وما  طموحنا  يقتل  املرير  فالواقع  ومَلّ   كَلّ  وال�صباب  موؤبداً،  بات  الذّل 
اأفرزته الظروف من جوٍع وانعداٍم للفر�س جعل خيبة الأمل معقودًة على 
اأحالمنا  الأبواب يف وجه  واأغلقت  اأعناقنا متنعنا من تن�صق هواء وطننا 

وال�صباب حجب روؤية امل�صتقبل .
فهل من حقنا اأن نتطّلع اإىل امل�صتقبل ونحن ل نعلم متى �صيكون دورنا 

يف اجلوع اأو املوت ؟
البالد  نه�صة  جيل  التغيري،  جيل  نكون  باأن  اأحالمنا  وكرت  كرنا 
ت�صلح  عنه  يحدثونا  الذي  وال�صالح  النه�صة  اأَنّ  نعلم  نكن  مل  لكننا 
الغول  حتى   ) الويف  واخلل  والعنقاء  الغول   ( اخلرافات  ق�ص�س  مع 
نعي�صه الذي  املرير  واقعنا  اأمام  ينحني  �صوف  بلدنا  يف  موجود  كان   لو 
جمرد  واأ�صبحنا  اأحالماً  الأحالُم  بقيت  فقد 
اخلبز  رغيف  لتاأمني  بكامله  يوماً  ن�صعى   عبيداً 
لالأ�صف اأ�صبح جوعنا  األيماً، واأ�صبح وطننا غربًة... اإّن اأ�صَدّ اأنواع الغربة 

هي تلك التي ت�صعر بها واأنت يف وطنك وي�صّح قول علي بن اأبي طالب: 
 الفقر يف الوطن غربة  

كم يف الوطن من جياع وكم يف الوطن من متكر�صني متخمني نهمني 
ال�صهرية  ا�صر حت�صل على ما ي�صمى العانة  ، تعرفنا على  ال�صياع  على 

من �صندوق املعونة الوطنية وتعي�س و�صعا بئ�صا ل يعلمه ل اهلل وحده .
ايها امل�صوؤولني يا ولة المر ان اجلوع ل يرحم وان خلال كبريا يحدث 
الن من بطالة وفقر وجوع يقابله دينا�صورات ومتكر�صني اكلوا خريات 
جيوب  بقايا  احرقت  ال�صعار  فنار  عقاب  او  ح�صاب  ودون  والعباد  البالد 
امل�صوؤولية  الفقراء واحالمهم وهم يبحثون عن ك�صرة اخلبز وقليل من 
ول  الرماد  لنا  وترك  والياب�س  الخ�صر  اكل  الذي  الف�صاد  غول  ملحاربة 

يهمه حتى ولو احرتق الوطن يف حلظة الزمن .

ال تسرقوا منا أغنية 
موطني ..!!؟؟

الحريات النيابية تزور مركز 
إصالح وتأهيل الجويدة

 عمان 

النائب  برئا�صة  النيابية،  الإن�صان  وحقوق  العامة  احلريات  جلنة  اأ�صادت 
ب�صام الفايز، بدور مراكز الإ�صالح والتاأهيل يف مديرية الأمن العام يف تطبيق 

ا�صرتاتيجية الإ�صالح والتاأهيل وفق اأعلى معايري حقوق الإن�صان.
واأكد النائب الفايز، املكانة وال�صمعة الدولية التي يحظى بها الأردن يف جمال 
يف  والتاأهيل  الإ�صالح  مراكز  اأن  اإىل  لفتاً  الإن�صان،  وحقوق  العامة  احلريات 
ال�صيا�صة  اأ�صواطاً طويلة يف جمال  اأن قطعت  الأردن حظيت باحرتام دويل بعد 

الإ�صالحية وبراجمها.
جاء ذلك خالل زيارة اللجنة الثنني اإىل مركز اإ�صالح وتاأهيل اجلويدة حيث 

كان يف ا�صتقبالهم مدير مراكز الإ�صالح والتاأهيل العميد فالح املجايل.
من جهته، اأكد املجايل اأن اإدارة مراكز الإ�صالح ما�صية يف تنفيذ اإدارة خطط 
وا�صرتاتيجيات الأمن العام يف مراكز الإ�صالح بنهج ي�صمل اجلوانب الأكادميية 
واحلرفية والتقنية، لت�صبح مراكز الإ�صالح عبارة عن مرافق منوذجية لإعادة 
بعد  فاعلني  كاأفراد  املجتمع  يف  النخراط  على  قادرين  وجعلهم  النزلء  تاأهيل 

انتهاء فرتات حمكوميتهم.
واطلعت اللجنة خالل الزيارة التي �صارك بها النواب �صالمة البلوي واحمد 
القطاونة واآمال ال�صقران على واقع اخلدمات التي ُتقدم للنزلء، واأبرز الرامج 
الإ�صالحية املعمول بها �صمن ال�صرتاتيجية الإ�صالحية الهادفة اإىل م�صاعدة 

النزلء واإعادة تاأهيلهم ليعودوا عنا�صر فاعلة وموؤثرة يف املجتمع.
قبل  املبذولة من  املركز، اجلهود  بعد جولة يف مرافق  اللجنة  اع�صاء  وثمن 
العاملني داخل املراكز لرتجمة ال�صيا�صة الإ�صالحية اإىل واقع ملمو�س ي�صهده 
اجلميع ما يوؤثر يف النزلء ب�صورة اإيجابية ويوفر لهم جميع اأ�صكال الرعاية التي 
حتفظ لهم اإن�صانيتهم وت�صحح م�صارهم مبا ي�صاعدهم على متابعة حياتهم بعد 

انتهاء مدة حمكوميتهم.

 مصادرة 5000 عبوة مستلزمات طبية 

ومستحضرات تجميل مخالفة بالمفرق
 عمان 

نفذت فرق الرقابة والتفتي�س يف املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع 
الإدارة امللكية حلماية البيئة وال�صياحة التابعة ملديرية الأمن العام، حملة رقابية 

يف حمافظة املفرق على من�صاآت امل�صتلزمات الطبية وم�صتح�صرات التجميل.
 وبني مدير عام املوؤ�ص�صة، الدكتور نزار مهيدات، يف بيان الثنني، اأن احلملة 
خمالفات  حترير  عنها  ونتج  املن�صاآت  لع�صرات  تفتي�صية  زيارات  تنفيذ  �صملت 
الطبية  امل�صتلزمات  بحق من�صاأتني وم�صادرة كمية قدرت بنحو 5000 عبوة من 
وم�صتح�صرات التجميل املتنوعة لنتهاء �صالحيتها وعدم ح�صولها على اإجازة 

تداول.
واأ�صاف، اأن احلملة تاأتي ا�صتمرارا للجهود الرقابية الدورية التي تبذلها فرق 
التزام  من  للتاأكد  وامل�صتلزمات  الطبية  الأجهزة  مديرية  يف  والتفتي�س  الرقابة 
املن�صاآت على امتداد مناطق اململكة بتطبيق الأ�ص�س والتعليمات املعتمدة من قبل 

املوؤ�ص�صة لتنظيم عملية بيع وتداول هذه املواد.
على  القائمني  واإر�صاد  توعية  على  ركزت  احلملة  اأن  اإىل  مهيدات،  واأ�صار 
من  التي  وال�صرتاطات  امل�صتح�صرات  لتداول  املمار�صات  لأف�صل  املن�صاآت  هذه 
واملاأمونية  اجلودة  موا�صفات  باأعلى  توفريها  ل�صمان  بها  اللتزام  ال�صروري 

للمواطن.

 المالية النيابية تناقش موازنة وزارة 
الخارجية ودائرة الشؤون الفلسطينية

  عمان

النائب  برئا�صة  الثنني،  اجتماع  خالل  النيابية  املالية  اللجنة  ناق�صت   
ودائرة  املغرتبني  و�صوؤون  اخلارجية  وزارة  موازنة  ال�صليحات،  منر  الدكتور 
العامة  املوازنة  قانون  مل�صروع  مناق�صتها  �صمن  وذلك  الفل�صطينية،  ال�صوؤون 

ل�صنة 2023.
الوزراء  رئي�س  نائب  ح�صره،  الذي  الجتماع  خالل  ال�صليحات  واأعرب 
وزير اخلارجية و�صوؤون املغرتبني اأمين ال�صفدي واأمني عام الوزارة لل�صوؤون 
ال�صوؤون  دائرة  عام  ومدير  العبدالالت  ح�صني  الدكتور  واملالية  الإدارية 
الفل�صطينية املهند�س رفيق خرفان، عن تقديره العميق للجهود الدبلوما�صية 
الثاين  امللك عبداهلل  الوزارة ترجمة لروؤى وتوجيهات جاللة  بها  التي تقوم 

التي جعلت لالأردن مكانة مميزة على خارطة العامل.
الدبلوما�صي  بالتمثيل  املتعلقة  ال�صتف�صارات  من  جملة  ال�صليحات  وطرح 
ا�صتقطاب  يف خمتلف مناطق العامل وال�صتفادة من التمثيل الدبلوما�صي يف 
ال�صتثمارات وال�صياحة ودور الوزارة مع اأبناء اجلاليات الأردنية خارج الوطن.

ال�صتئجار  بدل  الدبلوما�صية  املباين  �صراء  تو�صيع  م�صاألة  اإىل  تطرق  كما 
واخلدمات املقدمة للمواطن على امل�صتويني املحلي واخلارجي.

واأ�صار اإىل اأن موازنة الوزارة تبلغ نحو 53،7 مليون دينار بارتفاع 5.5 مليون 
دينار منها 2،6 مليون دينار يف الإنفاق احلايل.

جتاه  الفل�صطينية  ال�صوؤون  دائرة  دور  عن  ال�صليحات،  النائب  وت�صاءل 
ظل  يف  بها  تقوم  التي  والأهداف  والأداء  الالزمة  التحتية  والبنى  املخيمات 
موازنة الدائرة البالغة 11،4 مليون دينار والتي مت رفعها اإىل نحو 1،7 مليون 

دينار يف موازنة العام احلايل.
الق�صايا  من  عددا   ، احل�صور  والنواب  اللجنة  اأع�صاء  ناق�س  جهتهم،  من 
املتعلقة مبوازنة الوزارة وعمل ال�صفارات والبعثات الدبلوما�صية يف العديد من 

دول العامل ودور امللحقني الفنيني )التجاريني والقت�صاديني والثقافيني(.
واأ�صاد النواب باجلهود التي تقوم بها الوزارة والبعثات الدبلوما�صية جتاه 
املواطنني يف اخلارج ومتابعة �صوؤونهم، ل�صيما يف الأحداث التي �صهدها العامل، 

حتديدا الأزمة الأوكرانية _ الرو�صية .
اإىل  لفتا  اإنفاقها،  واأوجه  الوزارة  موازنة  ال�صفدي  الوزير  عر�س  بدوره، 
اأنها حمددة، حيث اأن 75 باملئة منها رواتب و15 باملئة نفقات جارية و10 باملئة 

نفقات راأ�صمالية منق�صمة بني ال�صيانة والتحديث.
واأ�صار اإىل اأن لدى الوزارة 59 بعثة دبلوما�صية يف اخلارج بواقع 56 �صفارة و3 
قن�صليات فيما اأن عدد الدبلوما�صيني 328 منهم 156 يف البعثات الدبلوما�صية 

كما اأن الوزارة متلك 118 مبنى ما بني منزل ومقر �صفارة.
اأبرزها خدمة م�صالح  اإن الوزارة ت�صطلع بعدد من املهام،  وقال ال�صفدي 
خا�صة  العربية،  الق�صايا  جتاه  ملواقفها  الدعم  وح�صد  ال�صيا�صية  الوطن 
عر  القت�صادية  الوطن  اأهداف  خدمة  اإىل  بالإ�صافة  الفل�صطينية  الق�صية 

الرتويج لل�صياحة وال�صتثمار .
اخلارج  يف  للمواطنني  اخلدمات  بتقدمي  اأي�صا  تقوم  الوزارة  اأن  واأ�صاف 

والعمل على تطوير تلك اخلدمات واأمتتتها لإجناز املعامالت.
ورداً على ا�صتف�صارات النواب، اكد ال�صفدي ان هناك توجها لفتح قن�صلية 
يف ا�صطنبول لت�صهيل خدمة املواطنني الأردنيني، لفتا اىل ان جميع �صفاراتنا 

تعمل خلدمة الأردن والقت�صاد والرتويج ملنتجاتنا كافة.

 الغذاء والدواء تصدر نشرة توعوية حول 

االستخدام اآلمن لمنتجات التنحيف
 عمان 

حذرت املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء يف ن�صرة توعوية، من خماطر �صراء 
خارج  واملتداولة  املجازة  غري  الع�صبية  اأو  الغذائية  واملكمالت  التنحيف  اأدوية 
املن�صاآت املوثوقة املخ�ص�صة، �صمن احلملة التوعوية بال�صتخدام الآمن لغايات 

التنحيف التي اأطلقتها املوؤ�ص�صة اأخريا.
وبينت املوؤ�ص�صة، يف بيان الثنني، خماطر هذه املنتجات التي ل ميكن التاأكد 
من تركيبتها واإن كانت حتتوي على املادة الفّعالة ول تخ�صع لتجارب �صريرية 
اأو غري  مكونات غري معروفة  على  غالبا  وفعاليتها وحتتوي  ماأمونيتها  توؤكد 

ُمعلن عنها �صمن بطاقة البيان.
اأو  �صحية  مب�صكالت  تت�صبب  اأن  املمكن  من  دوائية  مواد  اأنها  بينت،  كما 
ونقلها  تخزينها  ظروف  من  التاأكد  ميكن  ول  الأخرى،  الأدوية  مع  تداخالت 

والتاأكد من تاريخ انتهاء �صالحيتها.

مدير اإلعالم العسكري يحاضر في كلية 
القيادة واألركان الملكية األردنية

خالد خازر اخلري�صا
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مقابالت

ظاهرة �صرقة اأغطية املناهل 
الق�صايا  من  املناهل  اأغطية  �صرقة  ظاهرة  اأن  املحارمة  واأكد 
املوؤرقة التي تعاين منها البلدية، حيث كلفت البلدية اأكرث من 15 
ا�صتخدام كافة الطرق للحفاظ  البلدية على  األف دينار، وعملت 
ما  اأنها  اإل  اللحام،  بوا�صطة  كتثبيتها  �صرقتها،  عليها واحلد من 

تزال م�صتمرة.

احلدائق العامة واملالعب
ويوجد يف �صحاب حديقة عامة واحدة هي احلديقة الها�صمية، 
تخدم �صحاب وما حولها، وتبلغ م�صاحتها حوال 5 دومنات، وهي 
تابعة للبلدية، وفق ما يقول املحارمة الذي اأكد اأن البلدية ت�صعى 
لتكون  اأر�س  قطعة  ا�صتئجار  خالل  من  اأخرى،  حديقة  لإن�صاء 

متنف�صاً لأهايل �صحاب.
امللعب البلدي » ملعب  اإىل وجود  اأ�صار املحارمة  وعن املالعب 
ال�صهيد ابراهيم ح�صونة« وهو ملك للبلدية ويقع حتت ا�صرافها، 
الن�صاطات  عليه  وتقام  الريا�صي،  �صحاب  لنادي  اخلدمات  يقدم 
مبادرة  املقدمة  اخلدمات  بني  ومن  اجلميع،  خلدمة  املتنوعة، 

امل�صي لل�صيدات التي تقام كل يوم �صبت.
وموؤثث  ب�صكل جيد  للبا�صات، منظم  اإن�صاء جممع  اإىل  واأ�صار 
مبنحة  متويله  مت  و  وخمرج،  مدخل  وله  واملظالت،  باملقاعد 

دولية، وبدعم من البنك الدويل مبا يقارب 300 األف دينار.

ا�صتثمارات للبلدية اأهمها جممع جتاري �صخم
واأكد املحارمة اأن بلدية �صحاب متلك العديد من ال�صتثمارات، 
جممع  متتلك  حيث  البلدية،  �صندوق  على  الدخل  تدر  التي 
قابل  �صنوياً   دينار  األف   170 مببلغ  الدخل  يدر  �صخم،  جتاري 
للزيادة، اإ�صافة اإىل خمازن جتارية ب�صارع الأمري ح�صن، وخمازن 
وخمازن  البا�صات،  مبجمع  واأك�صاك  اخل�صار،  �صوق  يف  موؤجرة 

واأرا�صي موؤجرة يف املنطقة احلرفية.

�صحاب مدينة امل�صاجد 
مدينة  ُت�صمى  �صحاب  اإن  املحارمة  قال  �صحاب  م�صاجد  وعن 
اأكرث من 100 م�صجد، وفيها م�صجد  فيها  امل�صاجد، حيث يوجد 

�صحاب الكبري الذي ُيعتر ثالث اأكر م�صاجد اململكة.

اجنازات البلدية

وبني املحارمة اأن بلدية �صحاب حققت العديد من الجنازات، 
الثاين  عبداهلل  امللك  جائزة  على  البلدية  بح�صول  ومتثلت 
للتميز، كما مت انتخاب بلدية �صحاب لرئا�صة اللجنة التوجيهية 

عمل  ملجموعة  وفل�صطني،  ولبنان  تون�س  لبلديات  والتدريبية، 
م�صاريع رفع كفاءة الطاقة يف البلديات، اإ�صافة اإىل انتخاب بلدية 
جمالت  يف  لتميزها  القليمية  ال�صبكة  اأع�صاء  قبل  من  �صحاب 
الطاقة وتر�صيد الطاقة ، والطاقة مل�صتدامه، ومت توقيع مذكرة 
تكرمي  مت  كما  التقنية،  اجلامعية  لومينو�س  كلية  مع  تفاهم 
من  املدعوم  ال�صبابي  لالإبداع  الأردين  امللتقى  قبل  من  البلدية 
ال�صفارة الدمناركية، وذلك لقيام بلدية �صحاب، وتعاونها لإعادة 
اأحد املالعب اخلما�صية، كذلك مت جتديد ع�صوية بلدية  تاأهيل 
�صحاب يف �صبكة عمداء العامل لالحتاد الأوروبي، ومت التو�صل اإىل 
ايجاد احللول مل�صكلة نقل الطالب جلامعتي البلقاء التطبيقية، 
األف   400 مببلغ  احلرفية  املنطقة  دعم  ومت  الأردنية،  واجلامعة 
الكهرباء  ودعم  تاأهيلها،  واإعادة  ا�صفلتية،  خلطة  لعمل  دينار 
مببلغ 217 األف دينار، وتوقيع اتفاقية مع من�صة ويل العهد عر 
برنامج نحن، والو�صول يف بلدية �صحاب اإىل �صفر مديونية، كما 
بالطاقة  البلدية  ومبنى  واملدار�س  امل�صاجد  من  عدد  تغطية  مت 
كما  الدولية،  امل�صابقات  من  بالعديد  البلدية  وفوز  ال�صم�صية، 
ناف�صت بلدية �صحاب 34 بلدية وفازت باملركز الأول على البلديات 
من نف�س فئتها، وارتفع دخل البلدية، وانعك�س ذلك على املوظفني 

من خالل منحهم مكافاآت مالية تقديراً جلهودهم

اإعادة تاأهيل �صوق اخل�صار املركزي 
 واأكد املحارمة اأنه �صيتم اإعادة تاأهيل �صوق اخل�صار املركزي  يف 
�صحاب، الذي تاأ�ص�س قبل اأكرث من 50 �صنة، واأ�صبح قدمي وي�صكل 
يف  املوجودة  املحالت  رخ�س  جتديد  وقف  ومت  �صحية،  مكرهة 
لإعادة  وذلك  القانونية   الأطر  يتم الخالء �صمن  ال�صوق حيث 

تاأهيله.
خالل  من  جديدة،  عامة  حديقة  اإن�صاء  على  العمل  يتم  كما 
العمل  كذلك  الكرى  عمان  لأمانة  تابعة  اأر�س  قطعة  ا�صتئجار 
و�صيتم  املنطقة،  اأهايل  خلدمة  �صحاب،  بيت  م�صروع  اإن�صاء  على 
اإىل  اإ�صافة  رمزي،  اأجر  مقابل  للمنا�صبات  و�صالة  جممع  ان�صاء 

مكتبة.
 15 م�صاحتها  اأر�س  على قطعة  البلدية  اإىل ح�صول  اأ�صار  كما 
حلفر  عطاء  طرح  و�صيتم  �صحاب،  لأهايل  وتخ�صي�صها  دومنا 
�صيدر  ا�صتثماريا  م�صروعا  اقرت  البلدية  ان  وبني  قر.  األفني 
دينار،  الف   150 اىل  ت�صل  تقريبية  بقيمة  للبلدية  �صنويا  دخال 
من خالل اإقامة جممع جتاري ، اإ�صافة اىل اإقامة جممع للدوائر 

الر�صمية ، وا�صتكمال امل�صروعات املختلفة يف البنى التحتية.

املعيقات والتحديات التي تواجه البلدية
التحديات  واحدة من  البطالة  اأن ظاهرة  اإىل  املحارمة  واأ�صار 

التي ل ميكن حلها، لأن البلدية مقيدة بالتعليمات، وعلى الرغم 
من اأن البلدية م�صتقلة مالياً واإدارياً، اإل اأنها تعاين عند احلاجة 
املدنية،  اخلدمة  ديوان  تعليمات  من  عمال  اأو  موظفني  لتعيني 

وموافقة وزارة الإدارة املحلية.
من  املنبعث  الدخان  عن  الناجت  البيئي  التلوث  اأن  واأ�صاف 
تواجه  التي  التحديات  اأبرز  من  ُتعد  املركبات  وعوادم  امل�صانع، 
مرور  ب�صبب  التحتية  البنية  على  ال�صغط  اإىل  اإ�صافة  البلدية، 

اآلف املركبات يومياً من �صارع ال�صتني.
غياب  ب�صبب  بالبنيان،  وتنا�صق  تنا�صب  عدم  هناك  اأن  وبني 

التنظيم �صابقاً من الأ�صا�س، ولأن تنظيم البلد قدمي.
كما اأكد اأن منطقة دوار ال�صهيد منطقة �صاخنة، كونها مكتظة 
املحيطة  للمناطق  والتقاء،  جتمع  ونقطة  املدينة  مركز  وهي 
ب�صحاب، واأنه لي�س لها حل لأن حلها مكلف وتوؤدي اإىل ال�صرار 
ويكون  عليهم،  امل�صافة  وتطيل  والتجار،  املواطنني  مب�صالح 

�صررها اأكر من نفعها.

ا�صتعدادات البلدية ملواجهة ف�صل ال�صتاء
تاأهيل  لإعادة  عطاء  بتنفيذ  بداأت  البلدية  اأن  املحارمة  اأكد 
من  للتخل�س  عبارات  خطوط  واإن�صاء  الأمطار  مياه  ت�صريف 
قيمة  باأن  علما  ال�صتاء،  ف�صل  يف  البلدية  تواجه  التي  امل�صاكل 
�صا�صة  وربط    ، طوارئ  خطة  و�صع  ومت  دينار  الف   50 العطاء 
اإعادة  متت  كما   ، الطوارئ  اإعالن  حال  يف  الوزارة  مع  مفتوحة 
تاأهيل العبارات واإن�صاء عبارات �صندوقية لت�صريف مياه الأمطار 
وتنظيف املناهل و�صبكات ت�صريف مياه الأمطار، اإ�صافة اإىل قيام 
كوادر البلدية بعمليات التنظيف لكافة العبارات واملناهل واأماكن 

جتمع املياه.

نقل �صوق املوا�صي اإىل خارج حدود البلدية
وحول �صوق املوا�صي اأ�صار املحارمة اإىل اأنه مت ازالته ونقله اإىل 
منطقة املا�صونة  خارج حدود البلدية، و�صيتم اإن�صاء حديقة عامة 

يف مكانه.
 

الأماكن ال�صياحية
بني املحارمة اأن لدى �صحاب ُبعداً تاريخياً واأثرياً وتراثياً، من 
ال�صادر عن  التو�صيحي  امللف  ع�صور خمتلفة كما هو مو�صح يف 
بلدية �صحاب، ويت�صمن �صور وخمطط قطعي للبقايا العمرانية، 
ملعقة  واأقدم  الأ�صود،  ال�صابوين  احلجر  من  م�صنوعاً  وختماً 
وحامل  خزيف،  ومتثال  النول،  اأوزان  من  وجمموعة  حجرية، 

ثالثي لطحن البازلت.

رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة يتحدث لصحيفة صدى الشعب

سحاب مدينة منكوبة بيئيًا بسبب وجود العديد من 
المصانع والمنشآت الصناعية المحيطة بها

• بلدية سحاب 
تمتلك مجمعًا 

تجاريًا ضخما يدر 
مبلغ 170 ألف 

دينار سنويًا قابلة 
للزيادة

• سرقة أغطية 
المناهل تكلف 

البلدية أكثر من 15 
ألف دينار سنويًا

• تخصيص 
قطعة أرض 

مساحتها 15 
دونما إلنشاء 
مقبرة خاصة 

ألهالي سحاب

• نقل سوق 
المواشي إلى 

خارج حدود 
البلدية وإقامة 

حديقة مكانه

• إخالء سوق 
الخضار في 

سحاب وإعادة 
تأهيله

• طرح عطاء 
لشراء 450 حاوية 

جديدة لتزويد 
المناطق التي 

تعاني نقصًا 
بالحاويات.

 اأجرى اللقاء: عبدالرحمن البالونه

عبا�س  الدكتور  �صحاب  بلدية  رئي�س  اعتر 
ب�صبب  بيئياً،  منكوبة  مدينة  �صحاب  اإن  املحارمة، 
ال�صناعية  واملن�صاآت  امل�صانع،  من  العديد  وجود 
املحيطة بها، توؤدي اإىل م�صاكل بيئية كبريه، ورغم 
اأن  اإل  بخدمتها  البلدية  تقوم  ال�صاخنة  البوؤر  هذه 
اأبناء املدينة لي�س لهم ح�صة من الوظائف الإدارية 
احلرفية  املنطقة  اأن  اإىل  لفتا  امل�صانع،  هذه  يف 
ت�صبب  التي  ال�صاخنة،  البيئية  املناطق  من  تعتر 
تلوثا اأ�صبح ظاهرة مزعجة وموؤرقة لل�صكان، الذين 
يتاأثرون اأي�صا بالعوادم التي تخرج من املركبات، اإذ 
متر ما يزيد على 30 األف مركبة من �صارع ال�صتني 

يوميا، تزيد من ن�صب التلوث البيئي.
تواجه  التي  التحديات  البلدية على  رئي�س  واأكد 
املنطقة   اأن  وخا�صة  الو�صع  هذا  ظل  يف  البلدية 
حيث  التنظيم،  حدود  داخل  وحم�صورة،  �صيقة 
يف  يعي�س  حيث  كم2،   12 الكلية  م�صاحتها  تبلغ 
املنطقة حوايل 170 األف ن�صمة مبا فيهم الالجئني 
عدة  يف  تتوزع  التي  الوافدة  والعمالة  ال�صوريني، 

اأحياء.
 140 و  موظفا،   430 نحو  �صحاب  بلدية  يف  يعمل 
عامل وطن،  يعملون يف امليدان، مت تثبت العاملني 
بامليدان جميعاً، موؤكداً وجود نق�س يف عدد العمال.

نق�صا  من  املحارمة  يقول  كما  البلدية  وتعاين 
وتكلفة  قدمية،  البلدية  اآليات  ان  كما  احلاويات  يف 
نق�صا  البلدية  تواجه  كما  مرتفعة،  �صيانتها 
بتزويد  املوازنة  على  الطلب  مت  وقد  بال�صاغطات، 
معظم  اأن  اإىل  جديدة،لفتا  ب�صاغطات  البلدية 
قدمية،  لكنها  باحلاويات،  مغطاة  البلدية  مناطق 
حيث مت طرح عطاء  ل 450 حاوية جديدة لتزويد 

املناطق التي تعاين نق�صاً باحلاويات.

البلدية رغم هذه الأو�صاع ل يخفي  لكن رئي�س 
اأن كوادر البلدية املعنية بالنظافة تبذل اأق�صى جهد 
توقف،  ودون  با�صتمرار  وتعمل  النظافة،  لدميومة 
وليلي،   وم�صائي،  �صباحي،   ،« �صفتات   « وعلى ثالث 
حيث تتعامل كوادر النظافة يومياً مع حوايل 100 -  
120 طن من النفايات يتم نقلها اإىل مكب الغباوي، 
كما يتم  تنفيذ حمالت نظافة ب�صكل دوري وم�صتمر 
يف جميع مناطق املدينة، حيث يتم تنظيف ال�صاحات 

العامة واأماكن تراكم الطمم.
واأ�صار املحارمة اإىل اأن مناطق البلدية خمدومة 
خدمة  واأن   %90 بن�صبة  ال�صحي  ال�صرف  ب�صبكة 
لأ�صباب  املنازل  لباقي  ت�صل  مل  ال�صحي  ال�صرف 
املنازل  بينها  ومن  البلدية،  اإرادة  عن  خارجة  فنية، 

الواقعة على �صارع ال�صتني.
يف  م�صاعفة  جهودا  تبذل  البلدية  ان  واأ�صاف 
اخلدمات  ولكن  كثافة،  والأكرث  املكتظة،  املناطق 
قدرة  وح�صب  كامل  وب�صكل  بعدالة،  للجميع  ت�صل 

واإمكانيات البلدية.
قدمية  الب�صطات  ظاهرة  اإن  املحارمة  وقال 
من  واحلد  تقليلها  على  البلدية  وتعمل  جديدة، 
اأ�صحاب  منح  خالل  من  الع�صوائي،  انت�صارها 
الب�صطات ت�صاريح موؤقتة ملزاولة اأعمالهم، يف قطع 

اأرا�صي يتم ا�صتئجارها من اأ�صحابها.
قيام  اأو�صح  احلرفية  باملنطقة  يتعلق  وفيما 
ومت  �صوارعها،  من  كبري  جزء  بتعبيد  البلدية 
تعبيد  ل�صتكمال  الوزارة  موافقة  على  احل�صول 
على  احل�صول  ومت  احلرفية،  املنطقة  �صوارع 
دينار  األف    400 بقيمة   الوزارة  من  مايل  دعم 
خمدومة  غري  املنطقة  اأن  اإىل  لفتا  الغاية،  لهذه 
ب�صبب  وذلك  بها حرا�س،  يوجد  املياه، ول  بدورات 
�صكن العاملني يف هذه املنطقة بالقرب من اأماكن 

عملهم.
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ي�صتكي كثري من مالك ال�صيارات الكهربائية من 
قلة نقاط ال�صحن اخلارجية املخ�ص�صة لهذا النوع 

من ال�صيارات يف حمطات املحروقات.
اأفادوا  الكهربائية  ال�صيارات  اأ�صحاب  من  عدد 
اإىل  �صاعة  ما بني  يق�صون  باأنهم  ال�صعب«  ل�«�صدى 
مرة  كل  يف  �صحن«  »دور  على  للح�صول  �صاعتني 

يحتاجون ل�صحن �صياراتهم خارج املنزل. 
امل�صكلة  هذه  ال�صيارات  اأ�صحاب  من  عدد  وعزى 
اإىل الزدحام الذي ت�صببه قلة نقاط ال�صحن املوزعة 
الكبري  بالإقبال  مقارنة  املحروقات  حمطات  على 

عليها. 
 54 حمطة �صحن يف اململكة

قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�صي  جمل�س  رئي�س  قال 
ل�«�صدى  ال�صعايدة  زياد  املهند�س  واملعادن  الطاقة 
حاليا  امل�صغلة  ال�صحن  حمطات  عدد  اإن  ال�صعب« 
 54 بلغت  الهيئة  من  ت�صغيل  رخ�س  على  وحا�صلة 
خا�صة  حمطة  و13  عامة  حمطة   41 منها  حمطة 
اإمكانية  موؤكداً  اململكة،  مناطق  خمتلفة  يف  موزعة 
الواحدة،  املحطة  على  �صاحن  من  اأكرث  تركيب 
الإن�صاء  قيد  �صحن  حمطة   92 وجود  اإىل  اإ�صافة 
اإن�صاء للمحطة وتعمل حاليا  حا�صلة على ت�صاريح 
على  للح�صول  الالزمة  الإجراءات  ا�صتكمال  على 
رخ�س الت�صغيل لتقدمي اخلدمة واأن 39 طلب قدم 
للهيئة ويف مرحلة ا�صتكمال اإجراءات احل�صول على 

ت�صريح الإن�صاء.
اأن�صطة  ترخي�س  تعليمات  اإن  ال�صعايدة  وبنّي 
من  �صخ�س  اأي  متكن  الكهربائية  املركبات  �صحن 
التقدم بطلب للهيئة لغايات اإن�صاء وتركيب حمطة 
حمطة  داخل  يف  عامة  املحطة  كانت  �صواء  �صحن 

اأو خارجها كمحطات �صحن موجودة يف  املحروقات 
مكان  يف  خا�صة  املحطة  كانت  اأو  العامة،  الأماكن 

�صكنه اأو عمله.
اإلزامي على  توفري نقاط ال�صحن �صرط 

حمطات الوقود
األزمت  الهيئة  اإن  ال�صعايدة  املهند�س  وذكر 
حديثا  اإن�صاوؤها  يتم  التي  املحروقات  حمطات 
داخلها،  كهربائية  مركبات  �صحن  حمطة  بتوفري 
الهيئة،  من  املعتمدة  واملتطلبات  ال�صروط  ح�صب 
دوري  ب�صكل  الهيئة  تراقب  بحيث   ،2019 عام  منذ 
على املحطات املرخ�صة للتاأكد من التزامها بت�صغيل 

حمطة ال�صحن الكهربائية وتقدمي اخلدمة.
خدمة  توفري  على  تعمل  الهيئة  اأن  لفتاً   
بطلب  التقدم  اإمكانية  للمواطن  تتيح  اإلكرتونية 

خالل  من  خا�صة  اأو  عامة  �صحن  ملحطة  ترخي�س 
املوقع الإلكرتوين للهيئة بهدف ت�صهيل الإجراءات.

قطاع متاح لال�صتثمار
طلبات  ت�صتقبل  الهيئة  اإن  ال�صعايدة  وذكر   
ال�صتثمار يف قطاع �صحن املركبات الكهربائية �صواء 
من م�صتثمرين اأو مواطنني يرغبون بال�صتثمار يف 
هذا املجال، وتقوم الهيئة بدرا�صة اأي طلبات تردها 
الت�صريعية  الأطر  ال�صتثمار �صمن  النوع من  لهذا 
والتنظيمية وال�صروط الالزمة التي يجب توفرها 
منح  يتم  ال�صروط  انطبقت  حال  ويف  املحطة،  يف 
خالل  الن�صاط  هذا  ملمار�صة  والرخ�س  الت�صاريح 
اأ�صبوعني من اكتمال الطلب ملحطة �صحن املركبات 
اكتمال  من  اأ�صابيع  وثالثة  اخلا�صة  الكهربائية 

الطلب ملحطة ال�صحن العامة.

عمان 

خالل  ال�صقاف،  خلود  ال�صتثمار  وزيرة  بحثت 
�صعود  ال�صيخ  اململكة  لدى  القطري  ال�صفري  لقائها 
الثنائية  العالقات  ثاين،  اآل  جا�صم  بن  نا�صر  بن 
يف  خا�صة  وتطويرها  دعمها  و�صبل  البلدين،  بني 
جمالت ال�صتثمار. واأكدت ال�صقاف عمق العالقات 
بف�صل  ال�صقيقني،  البلدين  تربط  التي  الأخوية 
التي حتظى به من قبل جاللة  الرعاية والهتمام 
متيم  ال�صيخ  �صمو  واأخيه  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
ال�صتثمارات  اأن  اإىل  م�صرية  ثاين،  اآل  حمد  بن 

حيث  م�صرتكة،  منافع  لها  اململكة  يف  القطرية 
اإيجابية  وكانت  الوطني  القت�صاد  رفد  يف  �صاهمت 
الإ�صالحات  اأهم  وا�صتعر�صت  القطري.  للم�صتثمر 
يف  مهمة  تطورات  اإىل  اأف�صت  التي  القت�صادية 
ال�صتثمار  وزارة  كاإن�صاء  القت�صادية،  املجالت 
واملرجعية  ال�صتثماري  بامللف  املعنية  اجلهة  لتكون 
الرئي�صة لال�صتثمار يف اململكة، اإ�صافة اإىل التطرق 
اجلديد،  ال�صتثمارية  البيئة  قانون  مزايا  لأهم 
ت�صكل  والتي  اململكة،  ال�صتثمارية يف  الفر�س  واأهم 

تناف�صية عالية للم�صتثمرين.
بالعالقات  جهته،  من  القطري،  ال�صفري  واأ�صاد 

القطرية الأردنية، م�صريا اإىل اأنها عالقات تتنامى 
اجلوانب  ومتعددة  وا�صعة  تطورات  وت�صهد  يوم  كل 
يف خمتلف املجالت. ولفت اإىل الهتمام الذي توليه 
دولة قطر بتعزيز جمالت ال�صتثمار بني البلدين، 
اأبعد  اإىل  فيه  التو�صع  على  احلر�س  عن  ف�صاًل 
احلدود ما ي�صكل رافداً حيوياً لقت�صادات الدولتني، 

اإىل جانب تعزيز العالقات الثنائية.
واأ�صاف اأن حجم ال�صتثمارات القطرية يف الأردن 
يف  مبا  القطاعات  خمتلف  يف  دولر  مبلياري  تقدر 
والبنوك،  والبور�صة،  والعقارات،  الطاقة،  ذلك 

واخلدمات ال�صياحية، وقطاعات اأخرى.

وزيرة االستثمار والسفير القطري يبحثان العالقات الثنائية

“هيئة الطاقة«: 92 محطة شحن 
للسيارات الكهربائية قيد اإلنشاء

االقتصادي واالجتماعي يؤيد إلغاء ودمج 
عدد من الوزارات باستثناء العمل

المدينة الجديدة تحيي اآلمال 
بشبكة نقل أخضر ومستدام

  عمان 

الثانية  املئوية  يف  وم�صتدام  اأخ�صر  نقل  �صبكة  اإىل  الأردنيون  يتطلع   
املدينة اجلديدة، ومبا ي�صهم يف تقدمي نوعية حياة  للدولة عر م�صروع 
ال�صغط  لتخفيف  جديد،  عمراين  منو  قطب  اإن�صاء  خالل  من  اأف�صل، 

ال�صكاين عن املدن الكرى، وحت�صني جودة احلياة.
البالد،  ت�صهده  الذي  والعمراين  وال�صكاين  القت�صادي  النمو  وفاقم 
ال�صغط على امل�صاحات اخل�صراء و�صيق من فر�س ا�صتحداث �صبكات طرق 

ونقل جديدة.
وتعد ال�صتدامة يف املدينة اجلديدة حاجة ما�صة وملحة ملواجهة كافة 

التحديات يف كل اجلوانب ولي�صت طريقا للتقدم.
وقال وزير النقل ال�صابق جميل جماهد لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، 
النقل كبرية ومعقدة،  الأردنية يف جمال  املدن  تواجه  التي  التحديات  اإن 
حيث ان هناك فجوة كبرية بني الو�صع الراهن ملنظومة النقل احل�صري 
وبني النقل امل�صتدام، موؤكدا �صرورة الو�صول اإىل منظومة نقل م�صتدامة 
التي من  الأردنية  املدن  التي تواجهها  امل�صاكل  املدينة كي ل تتكرر  لدفع 
اأهم اأ�صبابها عدم وجود تكامل بني التخطيط احل�صري والتخطيط للنقل 

امل�صتدام.
تخطيط  على  املوؤثرات  اأهم  من  يعتر  احل�صري  النقل  ان  وا�صاف، 
الدمج  خالل  من  امل�صتدامة  للمدينة  الأ�صا�صية  العنا�صر  واأهم  املدينة 
الناجح بني التخطيط والتنمية احل�صرية وبني طريقة التحكم يف حجم 
املدن وكثافتها وتخطيط و�صائل النقل احل�صري بها واإدارتها وهو هدف 

رئي�س وجزء اأ�صا�س من ال�صري يف الجتاه ال�صحيح لال�صتدامة.
و�صنف جماهد النقل احل�صري كاأحد اأهم عنا�صر التخطيط ال�صليم 
النقل احل�صري  ال�صتدامة ملنظومة  ان مفهوم  للمدينة اجلديدة، مبينا 
هو تاأمني حرية التنقل والأمان واجلودة العالية و�صهولة ال�صتخدام من 

قبل اجلميع وكذلك الكفاءة البيئية والجتماعية والقت�صادية.
امل�صتوى  على  احل�صري  النقل  ا�صتدامة  حتقيق  يتم  انه  اىل  وا�صار 
ومدى  احل�صري  النقل  و�صائل  خيارات  انتقاء  خالل  من  الجتماعي 
موؤكدا  املعي�صة،  وم�صتويات  واملجتمع  ال�صكان  لحتياجات  ومالءمتها 
امل�صارات  وتهيئة  للرحالت  مف�صل  كنمط  امل�صاة  حركة  ت�صجيع  �صرورة 

وتنا�صب تكلفة اخلدمة مع م�صتواها ومع متو�صطات الدخول لالأفراد.
اأهمية تقليل م�صافات الرحالت املقطوعة من خالل التخطيط  واأكد 
الحتياجات  وحتقيق  املدمج،  التخطيط  بالعتبار  والأخذ  العمراين 
املجتمعات احل�صرية  تلبي حاجة  وال�صحة، بحيث  الراحة  الأ�صا�صية من 
اجلديدة، معترا اأن تقليل ال�صو�صاء الناجمة عن و�صائل النقل احل�صري 
للعن�صر  املروري  الأمان  وحتقيق  ال�صكنية  باملناطق  املقبول  الأدنى  للحد 

الب�صري له الأهمية الق�صوى.
القت�صادي،  امل�صتوى  على  احل�صري  النقل  ا�صتدامة  حتقيق  وحول 
ال�صيارات  ا�صتخدام  معدلت  بتقليل  يتحقق  المر  هذا  اأن  جماهد  اأكد 
على  اجلانبية  التاأثريات  وتقليل  اجلديدة،  احل�صرية  بالتجمعات 
ركوب  و�صيلة  ان  اىل  لفتا  والقت�صادية،  والجتماعية  البيئية  امل�صتويات 
انها  كما  النقل  و�صائل  اأرخ�س  من  تعد  الق�صرية  للرحالت  الدراجات 
من  املزيد  واإعطاء  الالزمة،  امللحقة  اخلدمات  كافة  توفري  مع  �صحية 
اهم  الوقود  تقليدية  غري  مركبات  بدائل  ودرا�صة  لراكبي  الأولويات 

الإجراءات لتحقيق ا�صتدامة اقت�صادية يف النقل احل�صري.
خالل  من  البيئي  امل�صتوى  على  احل�صري  للنقل  ال�صتدامة  وتتحقق 
حتقيق الو�صول للحد الأدنى من النبعاثات الناجمة عن الوقود امل�صتخدم 
للبيئة ومعتمدة  نقل �صديقة  و�صائل  ا�صتخدام  وتعزيز  بالنقل احل�صري 
على موارد الطاقة اجلديدة واملتجددة كال�صكك احلديد الكهربائية بالغة 

اخلفة واملركبات الكهربية )حافالت و�صيارات(.

المركزي يحدد سقوفا جديدة للمدفوعات 
الالتالمسية بـ 300 دينار كحد اقصى يوميا 

 عمان 

 �صمح البنك املركزي جلميع البنوك العاملة يف اململكة و�صركات الدفع 
الالتالم�صية،  املدفوعات  حلركات  جديد  �صقف  بتحديد  الإلكرتوين 
بحيث ل تتجاوز قيمة احلركة الواحدة 100 دينار اأردين، واأن ل يتجاوز 
احلق  اإبقاء  مع  دينار،   300 الواحد  اليوم  يف  احلركات  قيمة  جمموع 
للعميل بتحديد احلد الأق�صى لقيم حركات الدفع الالتالم�صية �صواء 
الواحدة اأو الإجمالية امل�صموح بها من خالل الآليات التي يتم توفريها 

من قبل البنوك وال�صركات امل�صدرة لأدوات الدفع.
لرغبات  وتلبية  الأردين  ال�صوق  لحتياجات  ا�صتجابة  ذلك  وجاء 
يف  وال�صهولة  املرونة  من  املزيد  اإعطاء  جانب  اإىل  املاليني،  امل�صتهلكني 
تنفيذ اأوامر الدفع با�صتخدام الأدوات الإلكرتونية التي تدعم خا�صية 
قبل  من  كبري  ب�صكل  عليها  العتماد  �صوء  يف  ا  خ�صو�صً الالتالم�صية، 
على  قدرتهم  ي�صمل  ومبا  التجار  لدى  مدفوعاتهم  تنفيذ  يف  العمالء 

تنفيذ مدفوعاتهم الالتالم�صية خارج اململكة.
الدفع  عمليات  هي  الالتالم�صية  املدفوعات  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
دون  البطاقات  واأ�صهرها  الدفع  اأدوات  با�صتخدام  تنفيذها  يتم  التي 
املخ�ص�س  اجلهاز  يف  البطاقة  اإدخال  العميل  من  الطلب  اإىل  احلاجة 
اجلهاز  اإىل  البطاقة  بتقريب  والكتفاء  التاجر  لدى  واملتوافر  للدفع 

املخ�ص�س للدفع.
و�صّرح حمافظ البنك املركزي الدكتور عادل ال�صرك�س باأن املدفوعات 
املركزي  قيام  بعد  م�صبوق  غري  منًوا  �صهدت  اململكة  يف  الالتالم�صية 
الإلكرتوين  الدفع  و�صركات  البنوك  جميع  باإلزام   2020 عام  بنهاية 
بعدم اإ�صدار بطاقات اأو توفري اأجهزة قبول املدفوعات )POS( ل تدعم 
جميع  با�صتبدال  كذلك  وتوجيههم  الالتالم�صية،  املدفوعات  خا�صية 
البطاقات التي بحوزة العمالء والأجهزة املتوافرة لدى التجار باأخرى 
تدعم هذه اخلا�صية، اإىل جانب ارتفاع م�صتويات الوعي والثقافة املالية 

للم�صتهلكني املاليني والتجار جتاه هذا النوع من املدفوعات.
ال�صوق  يف  امل�صدرة  الدفع  بطاقات  عدد  باأن  ال�صرك�س  ح  و�صّ وكما 
الأردين قد بلغت مع نهاية عام 2022 ما يزيد على 5.7 مليون بطاقة 
جميعها تدعم خا�صية املدفوعات الالتالم�صية، والتي ميكن بوا�صطتها 
تنفيذ عمليات الدفع الإلكرتوين ل�صالح القطاع التجاري من خالل ما 
بيع تدعم هذه اخلا�صية ومنت�صرة يف جميع  نقطة  األف   69 يزيد على 

حمافظات اململكة.
ال�صوق  يف  املنفذة  الالتالم�صية  املدفوعات  قيم  اإجمايل  بلغ  كما 
الأردين با�صتخدام البطاقات 1.4مليار دينار اأي ما ن�صبته 37 باملئة من 
اإجمايل قيم عمليات الدفع الإلكرتوين املنفذة ل�صالح القطاع التجاري.

»التنمية والتشغيل« يطلق برامج 
تمويلية جديدة بقيمة 4 ماليين دينار

 عمان 

اأطلق جمل�س اإدارة �صندوق التنمية والت�صغيل، خالل اجتماع، برئا�صة 
وزير ال�صناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يو�صف حممود ال�صمايل، 
برامج متويلية جديدة بقيمة 4 ماليني دينار لعام 2023 ، ت�صاف اإىل 16 

مليون دينار للرامج التمويلية احلالية.
الأردنية  الأنباء  لوكالة  الوريكات  من�صور  ال�صندوق  عام  مدير  وقال 
متكني  برنامج  ت�صمل،  اجلديدة  التمويلية  الرامج  اإن  الثنني،  )برتا( 
املراأة، وبرنامج التمكني القت�صادي ملقرت�صي ال�صندوق، مبينا اأن الرامج 
اجلديدة التي اأقرها جمل�س الإدارة تاأتي �صمن روؤية التحديث القت�صادي 
امل�صتمرين  والتح�صني  التطوير  اأن  واأو�صح  احلكومة.  تنفذها  التي 
وحتقق  املواطنني  م�صلحة  يف  ت�صب  ال�صندوق  يقدمها  التي  للخدمات 
اأهداف ال�صندوق وغايته من حيث توفري فر�س عمل جديدة، واملحافظة 
على فر�س العمل للم�صاريع القائمة، م�صريا اإىل اأن ما مييز هذه الرامج 
ت�صمنها معايري مي�صرة و�صعر مرابحة تف�صيلي و فرتات �صداد وفرتات 
املراأة  لتمكني  برنامج  اأطلق  ال�صندوق  اأن  الوريكات  وبني  منا�صبة.  �صماح 
اجلهود  وتعزيز  القت�صادية  الناحية  من  م�صاركتها  لزيادة  القت�صادي 
الوطنية يف تعزيز دور املراأة واأهميته يف املجتمع ، و�صعر مرابحة تف�صيلي 
ومعايري متويل مي�صرة، لفتا اإىل اأن ال�صندوق قد اأطلق برنامج متويلي 

للمقرت�صني الذين ح�صلوا على متويل �صابق من ال�صندوق.
ودعا الراغبني اىل ال�صتفادة من الرامج التمويلية اجلديدة مراجعة 
التمويلية  والنوافذ  كافة،  اململكة  حمافظات  يف  املنت�صرة  ال�صندوق  فروع 
يف البادية ال�صمالية والو�صطى واجلنوبية، اإ�صافة اإىل املوقع الإلكرتوين 
)برتا- الجتماعي.  التوا�صل  قنوات  على  ال�صندوق  و�صفحة  لل�صندوق 

عبدالقادر الفاعوري(

 الضمان: الحد األدنى لألجور 
)271( دينارا للعام 2023 

عمان 

اأعلنت املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي عن تطبيقها القرار ال�صادر 
عن اللجنة الثالثية ل�صوؤون العمل واملت�صمن زيادة احلد الأدنى لالأجور 
عن  ال�صادرة  الت�صخم  ن�صبة  يعادل  مبا   )2025-2024-2023( لالأعوام 
ال�صنوات  من  �صنة  لكل  الن�صبة  هذه  حتت�صب  اأن  وعلى  الر�صمية  اجلهات 

وفقاً لن�صبة الت�صخم لالأ�صهر الإحدى ع�صر ال�صابقة لكل �صنة. 
وبينت املوؤ�ص�صة يف بيان �صحفي �صادر عن مركزها الإعالمي اأن احلد 
الأدنى لالأجور وفقاً لقرار اللجنة الثالثية ل�صوؤون العمل ال�صابق )260( 
العام  من  الأوىل  ع�صر  الإحدى  لالأ�صهر  الت�صخم  ن�صبة  اأن  ومبا  دينارا، 
املا�صي 2022 بلغت )4.22%( فاإن احلد الأدنى لالأجور اخلا�صعة لقتطاع 

ال�صمان الجتماعي لعام 2023 �صوف ي�صبح )271( دينارا.
واأو�صحت املوؤ�ص�صة اإىل اأنه يخ�صع لقانون ال�صمان الجتماعي كل من 
اأكمل �صتة ع�صر �صنة دون اأي متييز ب�صبب اجلن�صية ومهما كانت مدة العقد 
اأو �صكله واأياً كانت طبيعة الأجر �صريطة اأن ل يقل الأجر الذي حتت�صب 
لقانون  وفقاً  املعتمد  لالأجور  الأدنى  احلد  عن  اأ�صا�صه  على  ال�صرتاكات 

العمل النافذ.

400 ألف دينار لفتح وتعبيد 
شوارع بدير أبي سعيد

 إربد 

 ، اإربد  غربي  الكورة  بلواء  اجلديدة  �صعيد  اأبي  دير  بلدية  با�صرت 
ا�صفلتية  خلطات  وعمل  �صوارع  وتعبيد  فتح  م�صروع  بتنفيذ  الثنني، 
ل�)برتا(،  بني عي�صى  البلدية عادل  دينار. وقال رئي�س  األف  بقيمة 400 
اخلدمات  م�صروع  من  دينار  األف   350 بقيمة  املمول  امل�صروع  عطاء  اإن 
البلدية والتكيف الجتماعي لوزارة الإدارة املحلية ويتوقع امتامه خالل 
البلدية  وطرق  �صوارع  بنية  وحت�صني  تاأهيل  اإعادة  اإىل  يهدف  اأ�صهر،   4
الطرق  واقع  جراء  معاناتهم  من  واحلد  املواطنني  احتياجات  يلبي  ما 
املهرتئة. واأ�صار اإىل موا�صلة البلدية من خالل اآلياتها وكوادرها اأعمال 
فتح وت�صوية �صوارع مر�صمة وعمل فر�صيات »بي�س كور�س« لها يف خمتلف 
توفر  حال  التعبيد  لعطاءات  ال�صوارع  تلك  جتهيز  لغاية  مناطقها، 
املخ�ص�صات املالية لها م�صتقبال ، اإىل جانب الت�صهيل على املواطنني يف 

الو�صول اإىل منازلهم واأرا�صيهم.

اقتصاد

عمان )بترا-مشهور الشخانبة(

املجل�س  اأجراه  الذي  الوطني  اأيد احلوار   
خارطة  حول  والجتماعي  القت�صادي 
من  عدد  واإلغاء  دمج  العام،  القطاع  حتديث 
وزارة  اإلغاء  با�صتثناء  واملوؤ�ص�صات  الوزارات 
النقل  وزارتي  دمج  فكرة  وحظيت  العمل. 
والأ�صغال العامة والإ�صكان، ووزارتي الرتبية 
والتعليم مع التعليم العايل، ووزارتي ال�صباب 
الذي  احلوار  يف  امل�صاركني  بتاأييد  والثقافة 
املجل�س  رئي�س  الثنني،  اليوم  نتائجه  اأعلن 
مو�صى  الدكتور  والجتماعي  القت�صادي 
وزارة  اإلغاء  فكرة  حتظ  مل  حني  يف  �صتيوي، 
العمل وتوزيع مهامها على وزارتي الداخلية 

والرتبية بالتاأييد.
الغالبية  اأيدت  احلوار،  نتائج  وبح�صب 
ال�صاحقة من امل�صاركني، اإن�صاء وزارة الت�صال 
ا�صتطالع  يف  80باملئة  بن�صبة  احلكومي، 
وبن�صبة  املجتمعي،  احلوار  يف  امل�صاركني 

95باملئة للقيادات احلكومية .
كما اأيدت الغالبية امل�صتطلعة دمج وزارتي 
لت�صبح  والإ�صكان  العامة  والأ�صغال  النقل 
وزارة خدمات البنية التحتية ملا له من اأهمية 
يف تطوير البنية التحتية وزيادة التن�صيق بني 
اجلهات املعنية وبن�صبة 81 باملئة، بينما جاءت 
النتائج بالن�صبة للقيادات احلكومية )موظفو 
عار�س  اإذ  املعاك�س،  بالجتاه  العليا(  الإدارة 

الأغلبية عملية الدمج بن�صبة 58 باملئة.
وحظيت فكرة دمج وزارة الرتبية والتعليم 
مع وزارة التعليم العايل واإن�صاء وزارة الرتبية 
وتنمية املوارد الب�صرية، واإلغاء وزارة التعليم 
العايل بدعم اأكرث من الثلثني من امل�صاركني 
امل�صاركني70  ا�صتطالع  ح�صب  احلوار،  يف 
يف  باملئة   77 اأرباع  ثالثة  من  واأكرث  باملئة، 

ا�صتطالع القيادات احلكومية.
موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  دمج  حظي  كما 
املهارات  تطوير  هيئة  مع  العايل  التعليم 
التعليم  يف  اخلراء  من  خا�س  باهتمام 
�صاركوا  الذين  اجلامعيني  والأ�صاتذة  العايل 
والخت�صا�س(  التخ�ص�س  )بحكم  احلوار  يف 
اأكرث من بقية امل�صاركني يف جل�صات احلوار يف 
جميع املحافظات. ويف حمور املوارد الب�صرية 
كبرياً  تاأييداً  موؤيدة  احلوار  جاءت خمرجات 
اأدواره  وتغيري  املدنية،  اخلدمة  ديوان  لإلغاء 
احلالية، واإن�صاء هيئة اخلدمة املدنية والإدارة 

العامة مع تعظيم الدور الرقابي للهيئة.
ثلثي  من  غالبية  الديوان  اإلغاء  واأيد 
امل�صتطلعني 62 باملئة وغالبية �صبه مطلقة يف 
ا�صتطالع القيادات احلكومية يف القطاع العام 

87 باملئة. وعار�س 61 باملئة من امل�صاركني يف 
وزارة  اإلغاء  احلكومية  والقيادات  املحافظات 
الداخلية  وزارة  على  مهامها  وتوزيع  العمل 
وتنمية  الرتبية  ووزارة  العمل(  )ت�صاريح 
املوارد الب�صرية امل�صتحدثة )موؤ�ص�صة التدريب 
تقوم  الذي  واملتعدد  احليوي  للدور  املهني(، 
به. ووافق الغالبية من امل�صاركني يف احلوارات 
احلكومية  القيادات  اإىل  اإ�صافة  املجتمعية، 
بن�صبة  والثقافة  ال�صباب  وزارتي  دمج  على 
احلكومية  والقيادات  باملئة،   87 املحافظات 
يف  الالمركزية  تبني  وبخ�صو�س  باملئة.   82
اجلل�صات  يف  امل�صاركني  اآراء  كانت  التعيني، 
احلوارية موؤيدة لهذا التوجه ملا له من اأهمية 
به  املعمول  التعيني  اآلية  وتطوير  حتديث  يف 
وان  رقابي  دور  للهيئة  يكون  اأن  على  حاليا 

يكون التعيني مبنيا على الكفاءة.
الثقافة  تعزيز  اأهمية  امل�صاركون  واأكد 
القطاع  يف  للموظفني  وامل�صوؤولية  املوؤ�ص�صية 
العام، واعتماد الكفاءة يف التعيينات، وحماربة 
اخلدمات  تقدمي  يف  واملح�صوبية  الوا�صطة 
مبداأ  على  الرتكاز  و�صرورة  للمواطنني 

املكافاأة مقابل الإجناز.
ايد  احلكومية،  اخلدمات  حمور  ويف 
والقيادات  املحافظات  ا�صتبيان  يف  امل�صاركون 
احلكومية اأهمية الو�صول اإىل حكومة رقمية 
بن�صبة 94 باملئة و97 باملئة من امل�صاركني على 
الرتتيب، ملا له من اأهمية يف حت�صني م�صتوى 
من  واحلد  للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات 

الوا�صطة واملح�صوبية والف�صاد.
يف  امل�صاركني  من  باملئة   89 اأيد  كما 
يف  امل�صاركني  من  باملئة  و100  املحافظات 
اأهمية  على  احلكومية  القيادات  ا�صتبيان 

التحول الكامل للمدفوعات.
واأيدوا اأهمية حت�صني الإجراءات وتطوير 
املبا�صر مع املواطنني،  اخلدمات ذات التما�س 
وتطوير البنية التحتية نظرا لتعدد املن�صات 
التي تقدم اخلدمات احلكومية وتفاوت جودة 

البنية التحتية بني املناطق.
وبني �صتيوي، اأن امل�صاركني باحلوار اأثاروا 
ت�صملها  مل  التي  املهمة  الق�صايا  من  عددا 

خارطة حتديث القطاع العام.
واحلوكمة  التنظيمي  الهيكل  حمور  ففي 
والإلغاء  الدمج  ومررات  اأ�صباب  اأثاروا 
احلوكمة  ومبادئ  واملوؤ�ص�صات،  للوزارات 
الهيئات  وا�صتثناء  والتقييم،  التنفيذ  يف 
عمان  واأمانة  والبلديات  امل�صتقلة  واملوؤ�ص�صات 
ووزارة ال�صحة من الهيكلة، وتطوير الهياكل 
التنظيمية والأداء املوؤ�ص�صي للوزارات، ووجود 
الإ�صالح  مع  تتزامن  مايل  اإ�صالح  خطة 
اأ�صاروا  الب�صرية،  املوارد  حمور  ويف  الإداري.  
والو�صف  التعيني  واأ�ص�س  معايري  غياب  اإىل 
وفجوة  واملكافاآت  احلوافز  ونظام  الوظيفي 
العام،  القطاع  يف  املوظفني  بني  الرواتب 
وا�صتمرارية  العاملة  القيادات  وا�صتقرار 
اخلارطة  �صتتبناها  التي  والإجراءات  العمل 
القيادات  ومتكني  املراأة،  م�صاركة  لزيادة 

ت�صمنتها  التي  املبادرات  تنفيذ  واآلية  ال�صابة 
اخلطط  غياب  اإىل  ولفتوا  اخلارطة. 
التنفيذية يف اخلدمات احلكومية، والرتكيز 
على الدفع بدل من حت�صني نوعية اخلدمات 
وهند�صة  املواطنني  على  الإجراءات  وت�صهيل 
املقدمة  اخلدمات  وتكاملية  الإجراءات 
للمواطنني بني جميع اجلهات، والتن�صيق بني 
مبادرات  لوجود  التحديث  خطط  خمرجات 
وخارطة  القت�صادي  التحديث  خطة  يف 
ناحية  من  تختلف  العام  القطاع  حتديث 
الفرتة الزمنية لتنفيذها، والثقافة الرقمية 

واآلية التعامل مع كبار ال�صن وذوي الإعاقة.
احلوارات  عن  نتج  اأنه  اإىل  �صتيوي  واأ�صار 
ا�صتطالع  ونتائج  النقا�صية،  اجلل�صات  خالل 
الق�صايا  من  العديد  وال�صتبانات  الراأي 
حتديث  خارطة  تت�صمنها  مل  التي  الأخرى 
مركزية  اأهمها  من  والتي  العام،  القطاع 
باتخاذها،  املعنية  اجلهات  وتعدد  القرارات 
تنفيذ  على  �صترتتب  التي  املالية  والآثار 
اخلطة وم�صادر متويلها والأبعاد الجتماعية 
ووزارة  التحتية  البنية  وتطوير  للخارطة، 
ومعايري  واآليات  والبلديات  املحلية  الإدارة 
وحمايتها  وحتفيزها  الكفاءات  انتقاء 
والتعاقب  والإحالل  ال�صالحيات  وتفوي�س 
التحديث  روؤية  مع  والربط  الوظيفي 

القت�صادي وحتديد التقاطعات بينهما.
اطلقه  الذي  الوطني  احلوار  اأن  وبني 
ت�صكيل  اإىل  هدف  املا�صي   9/21 يف  املجل�س 

ومدخاًل  اخلطة،  حول  راجعة  تغذية 
للتو�صيات واملقرتحات والأفكار العلمية التي 

�صتطرح خالل هذه اجلل�صات.
منهجية  اتبع  املجل�س  اأن  اإىل  واأ�صار 
امل�صاركة يف احلوار  الفئات  اختيار  موحدة يف 
والتي  اململكة،  حمافظات  جميع  يف  الوطني 
من  والوطنية  املحلية  القيادات  من  تكونت 
الهيئات املنتخبة يف املحافظات، والتي �صملت 
اأع�صاء جمل�س النواب، وجمال�س املحافظات، 
العمالية  والنقابات  البلدية،  واملجال�س 
اإ�صافة  والتجارة،  ال�صناعة  وغرف  واملهنية، 

اإىل احلاكم الإداري )املحافظ(.
اأع�صاء  امل�صتهدفة  الفئات  ت�صمنت  كما 
جمال�س الأعيان، والوزراء والنواب ال�صابقني، 
وروؤ�صاء اجلامعات واأع�صاء الهيئة التدري�صية 
اجلامعات  طلبة  اإىل  اإ�صافة  املتخ�ص�صني، 

وموؤ�ص�صات املجتمع املدين يف كل حمافظة.
�صتيوي  بح�صب  احلوار،  منهجية  وركزت 
والتي  الوطني  للحوار  جل�صات  عقد  على 
للمكونات  املرجعية  الأوراق  باإر�صال  َمت  ُنظِّ
الثالثة خلارطة الطريق قبل موعد احلوار، 
وعر�س اأهم مكونات اخلطة على امل�صاركني يف 
املبادرات  واإجراء حوار مفتوح حول  اجلل�صة، 
على  ا�صتبيان  توزيع  مت  كما  فيها،  املو�صوعة 
املوجودة يف  املبادرات  اأهم  امل�صاركني مت�صمناً 
من�صة  فتح  املنهجية  ت�صمنت  كما  اخلطة. 
للمجل�س  الإلكرتوين  املوقع  على  للحوار 
عدد  حول  الجتماعي  التوا�صل  ومن�صات 
)هذا  حمددة،  زمنية  وملّدة  املبادرات  من 
ال�صرت�صاد  و�صيتم  علمي  غري  ا�صتطالع 
الذين  عدد  بلغ  اإذ  عليه(،  العتماد  دون  به 
 719 املجل�س  موقع  على  النقا�س  يف  �صاركوا 

م�صاركاً وم�صاركة.
خطة  ملخرجات  حتليل  اإجراء  كذلك  ومت 
التي  الأولويات  حتليل  خالل  من  التحديث 
حددتها اخلطة، واإجراء تقييم اإ�صايف لبع�س 
وخطوات  منهجية  اتباع  مت  كما  الق�صايا. 
اجلل�صات  خمرجات  حتليل  يف  حمددة 
اآراء  اإىل  الردود  ت�صنيف  ت�صمنت  احلوارية 
خمرجات  وحتليل  وا�صتف�صارات،  ومقرتحات 

احلوار بعد الت�صنيف.
وحتدث خالل املوؤمتر ال�صحفي اأمني عام 
الدكتور  والجتماعي  القت�صادي  املجل�س 
الوطني  احلوار  اأهمية  عن  مدانات  مرتي 
حتديث  خارطة  حول  املجل�س  اجراه  الذي 
لإجناح  املجل�س  عمل  والية  العام  القطاع 
�صاأنها  من  مهمة  بنتائج  واخلروج  احلوار 

جتويد اخلارطة.
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املعدنية مع �صركة  وقعت وزارة الطاقة والرثوة 
الثنني،  الطبيعية  واملوارد  الزيتي  لل�صخر  املجرة 
مذكرة تفاهم ل�صتغالل ال�صخر الزيتي يف منطقة 

اللجون على ار�س م�صاحتها 15 كيلومرتا مربعا.
املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزير  املذكرة  ووقع 
الدكتور �صالح اخلراب�صة، ومدير عام �صركة املجرة 
لل�صخر الزيتي واملوارد الطبيعية عماد الفاخوري، 
بهجت  الوزارة  يف  امل�صاريع  مديرية  مدير  بح�صور 
الزيتي  ال�صخر  م�صاريع  ق�صم  ورئي�س  العدوان 
التنفيذي  الرئي�س  ال�صركة  وعن  �صعادة،  هنادي 
�صمري عيا�س  املديرين  لوؤي عمي�س وهيئة  لل�صركة 
وحممد الزعبي. واكد الوزير اخلراب�صة يف ت�صريح 
عقب التوقيع، اأهمية املذكرة يف اطار توجه الوزارة 
يف  القطاع  لأهمية  املعدنية  الرثوات  على  للرتكيز 
وتعزيز  الوطني  لالقت�صاد  م�صافة  قيمة  حتقيق 
والتو�صع  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�صاهمته 
ال�صتك�صاف  مناطق  يف  خا�صة  العمل  فر�س  يف 
والتعدين. وا�صار اىل اأهمية مبا�صرة ال�صركة العمل 
م�صتقبل  عليها  يبنى  بنتائج  للخروج  وقت  باأقرب 
برنامج  تنفيذ  على  ين�س  الذي  بامل�صروع  العمل 
ا�صتك�صايف مدته عامان تقدم بنهايته ال�صركة درا�صة 
من  النفط  تقطري  مل�صروع  القت�صادية  اجلدوى 
ال�صخر الزيتي. وقال، اإن قطاع التعدين يف اململكة 
الطاقة  وزارة  وقعت  ان  بعد  نوعية  نقلة  ي�صهد 
تفاهم  مذكرات   7 املا�صي  العام  املعدنية  والرثوة 

يف  التحويلية  ال�صناعات  على  الرتكيز  خاللها  مت 
التعدين  خارطة  على  وبقوة  الأردن  لو�صع  م�صعى 

الإقليمية وحتى العاملية.
جلهود  ي�صتجيب  امل�صعى  هذا  ان  واأ�صاف، 
التحديث  روؤية  عرفته  الذي  للقطاع  الزخم  اإعادة 
ويجري  عالية  �صناعية  قيمة  ذو  باأنه  القت�صادي 
املحلي  الناجت  يف  م�صاهمته  م�صاعفة  على  العمل 
الإجمايل بناء على النتائج املوؤملة التي مت التو�صل 
اإليها لغاية الآن من خالل مذكرات التفاهم املوقعة.
واكد اخلراب�صة اأهمية القطاع يف رفد القت�صاد 
العمل  فر�س  يف  والتو�صع  م�صافة  بقيمة  الوطني 

مبا ي�صهم يف جهود حتقيق التنمية امل�صتدامة.

�صتبداأ  ال�صركة  اإن  الفاخوري،  قال  جانبه  من 
اأعمال  خالل  من  القت�صادية  اجلدوى  بدرا�صات 
ال�صتك�صاف يف منطقة اللجون على ار�س م�صاحتها 
الزيتي  ال�صخر  ل�صتغالل  مربعا  كيلومرتا   15
�صركة  مع  بالتعاون  التقطري  تكنولوجيا  بوا�صطة 
انيفيت العاملية، موؤكدا اأهمية امل�صروع يف فتح املزيد 

من فر�س العمل لفنيني واأخ�صائيني اأردنيني.
اجلدوى،  درا�صات  نتائج  على  وبناء  انه  واأو�صح 
خالل  من  بالإنتاج  م�صاركة  اتفاقية  توقيع  �صيتم 
الذي  بالدعم  م�صيدا  الزيتي،  ال�صخر  ا�صتغالل 
لل�صركة  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  قدمته 
وت�صهيل مهامها حتى الو�صول اإىل مذكرة التفاهم.

مذكرة تفاهم بين الطاقة وشركة 
المجرة الستغالل الصخر الزيتي 

عمان 

منت موجودات �صندوق ا�صتثمار اأموال ال�صمان 
باملئة   12 بن�صبة  املا�صي،  العام  نهاية  الجتماعي 

مقارنة مبوجوداته نهاية العام قبل املا�صي.
ارتفاع  لل�صندوق  الأولية  البيانات  واأظهرت 
 ،2021 عام  نهاية  دينار  مليار   12.3 من  موجوداته 

اإىل 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022.
الدين  عز  الدكتور  ال�صندوق  رئي�س  وقال 
اإن هذا النمو جاء نتيجة دخل ال�صندوق  كناكرية، 
حوايل  والبالغ  املختلفة  ال�صتثمارات  من  املتحقق 
الأ�صهم  حمفظة  وتقييم  دينار،  مليون   685
اإىل  بالإ�صافة  مليونا،   414 البالغ  ال�صرتاتيجية 
ال�صمان  موؤ�ص�صة  من  املحول  التاأميني  الفائ�س 

الجتماعي والبالغ حوايل 335 مليون دينار.
للمحافظ  اجليد  الأداء  نتيجة  اأنه  واأ�صاف 
ال�صندوق  دخل  �صجل  املا�صي،  العام  ال�صتثمارية 
املتحقق خالل  الدخل  باملئة عن  بن�صبة 15.4  منوا 
عام 2021، وجاء هذا النمو ب�صكل رئي�س من الدخل 
املتحقق من حمفظة ال�صندات بقيمة 431.4 مليون 
مليون   122.3 بقيمة  الأ�صهم  حمفظة  ومن  دينار، 
حمافظ  من  املتاأتي  الدخل  اإىل  بالإ�صافة  دينار، 

ال�صتثمارات العقارية والودائع والقرو�س.
ال�صندوق  الذي ميثل دخل  ال�صامل  الدخل  اأما 
م�صافا اإليه تقييم حمفظة الأ�صهم ال�صرتاتيجية، 
عائد  مبعدل  مليار   1.1 املا�صي  حوايل  العام  فبلغ 

على املوجودات بلغ 8.4 باملئة.
الأ�صا�صية  املكونات  اأن  ال�صندوق،  رئي�س  وبني 
للمحافظ ال�صتثمارية حافظت على ثباتها الن�صبي 
يف  املحددة  الن�صب  و�صمن  املا�صية  الأعوام  خالل 
يف  ال�صتثمارات  تتوزع  اإذ  ال�صتثمارية،  ال�صيا�صة 
الأدوات ال�صتثمارية ذات العوائد اجليدة وامل�صتقرة 

ومب�صتويات خماطر متدنية.
و�صكلت حمفظة ال�صندات ما ن�صبته 55.6 باملئة 
الأ�صهم  وحمفظة  لل�صندوق،  الكلية  املحفظة  من 
النقدي  ال�صوق  اأدوات  وحمفظة  باملئة،   18.1
 5.8 العقارية  ال�صتثمارات  وحمفظة  باملئة،   13.3
وحمفظة  باملئة،   3.4 القرو�س  وحمفظة  باملئة، 

ال�صتثمارات ال�صياحية 2.3 باملئة.
بلغ  ال�صندات  حمفظة  حجم  اإن  كناكرية،  وقال 
حوايل 7.6 مليار دينار يف نهاية العام املا�صي، وبلغ 
معدل العائد على املحفظة خالل عام 2022 حوايل 

5.9 باملئة.
اخلزينة  �صندات  يف  ي�صتثمر  ال�صندوق  اأن  واأكد 
اإجراء  بعد  وذلك  الطويلة،  الآجال  ذات  خا�صة 
بعني  الأخذ  مع  الفائدة  لأ�صعار  �صوقية  درا�صة 

الأ�صعار  لهذه  امل�صتقبلية  التوقعات  العتبار 
هذه  على  املتوقع  الطلب  وحجم  الإ�صدار  وحجم 
ال�صندوق  توجهات  مع  يتنا�صب  ومبا  الإ�صدارات، 
ال�صتثمارية،  ال�صيا�صة  يف  واملحددة  ال�صتثمارية 
ومبا يتوافق اأي�صا مع اللتزامات امل�صتقبلية طويلة 

الأجل للموؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي.
حمفظة  يف  ال�صتثمار  ن�صبة  اأن  اإىل  واأ�صار 
ال�صرتاتيجي  التوزيع  �صمن  تقع  ال�صندات 
العامة  املوؤ�ص�صة  اإدارة  امل�صتهدف واملقر من جمل�س 
باملئة من   60 ب�صقف  واملحدد  لل�صمان الجتماعي، 

حجم املحفظة الكلية لل�صندوق.
ال�صركات  يف  الأ�صهم  حمفظة  حجم  اأن  واأ�صاف 
 2.5 حوايل  اإىل  ارتفع  واخلا�صة  العامة  امل�صاهمة 
يف  ا�صتثمارات  مليار   2.2 حوايل  منها  دينار،  مليار 
هذه  وت�صكل  عمان،  بور�صة  يف  املدرجة  ال�صركات 
ال�صتثمارات ما ن�صبته حوايل 12 باملئة من القيمة 

ال�صوقية لبور�صة عمان.
ال�صندوق  ا�صتثمارات  اأن  اإىل  كناكرية  واأ�صار 
الوطني،  القت�صاد  يف  رئي�صة  قطاعات  يف  متنوعة 

وتتوزع جغرافيا �صمن مناطق خمتلفة يف اململكة.
وخالل عام 2022، ا�صتمر ال�صندوق ب�صراء عدد 
لريتفع  عدة؛  حمافظات  يف  الأرا�صي  قطع  من 
مليون   792.3 حوايل  اإىل  العقارية  املحفظة  حجم 
دينار، واأبرم عقود تاأجري للعديد من قطع الأرا�صي 
طويلة  عقود  منها  اململكة،  يف  رئي�صة  مناطق  يف 
م�صاريع  باإن�صاء  امل�صتثمرين  قيام  لغايات  الأجل 
على  العوائد  زيادة  يف  �صي�صهم  مما  عليها،  حيوية 
حمفظة ال�صندوق العقارية، بالإ�صافة اإىل حتفيز 

الن�صاط القت�صادي يف تلك املناطق.
وفيما يتعلق بامل�صاريع التي يعمل ال�صندوق على 
تنفيذها، اأ�صاف رئي�س ال�صندوق، اأنه يجري حاليا 
ال�صندوق  ينفذها  التي  امل�صاريع  من  عدد  متابعة 
لل�صمان  العامة  للموؤ�ص�صة  اململوكة  وال�صركات 
الجتماعي، منها تطوير الأرا�صي اململوكة ملوؤ�ص�صة 
ال�صمان الجتماعي يف منطقتي احلمر والق�صطل، 
البرتا،  بالزا  كراون  فندق  تاأهيل  اإعادة  وم�صروع 
واإن�صاء مرافق �صياحية وترفيهية يف مدينة العقبة.
لال�صتثمار  ال�صندوق  ا�صتهداف  و�صمن 
اقت�صادي  اأثر  وذات  ماليا  جمدية  م�صاريع  يف 
ا�صتثمارات  ولزيادة  م�صتدام  وبيئي  واجتماعي 
اإن  كناكرية  قال  الأخ�صر،  القت�صاد  يف  ال�صندوق 
العمل م�صتمر يف امل�صروع الزراعي الذي ينفذ على 
دعم  يف  �صي�صهم  ذلك  اأن  اإىل  م�صريا  عدة،  مراحل 
اجلهود الوطنية ال�صاعية لتحقيق ن�صب جيدة من 
ال�صرتاتيجية  املحا�صيل  لبع�س  الغذائي  الأمن 
الأيدي  ت�صغيل  اإىل  بالإ�صافة  القمح،  واأبرزها 

العاملة من اأبناء املجتمع املحلي.
الثالث  للمحطات  وا�صتكمال  الإطار،  هذا  ويف 
التي اأن�صاأها ال�صندوق لتوليد الكهرباء من الطاقة 
ال�صم�صية لتغذية الفنادق اململوكة للموؤ�ص�صة ومبنى 
وفروع املوؤ�ص�صة ومبنى �صندوق ال�صتثمار، فقد بداأ 
يف  الرابعة  املحطة  اإن�صاء  عطاءات  بطرح  اأخريا 
منطقة ال�صوبك والتي �صتزود مع املحطات الأخرى 
يعزز  ما  الكهربائية،  بالطاقة  املوؤ�ص�صة  فنادق 

ربحيتها ويزيد من تناف�صيتها.
خالل  ي�صتهدف  ال�صندوق  اأن  كناكرية  وبني 
الفرتة املقبلة تو�صيع ا�صتثماراته القائمة، والدخول 
من  عدد  يف  جديدة  وم�صاريع  ا�صتثمارات  يف 
والت�صالت،  والتعدين،  املايل،  اأبرزها:  القطاعات 
والتطوير العقاري، وال�صياحة، والزراعة، اإذ يدر�س 
ال�صندوق حاليا فر�صا ا�صتثمارية م�صرتكة مع عدد 
درا�صة متويل عدد من  اإىل  بالإ�صافة  امل�صتثمرين، 

امل�صاريع عر نافذة التاأجري التمويلي.
واأكد كناكرية اهتمام ال�صندوق بدرا�صة امل�صاريع 
يف  املطروحة  ال�صتثمارية  والفر�س  الكرى 
القت�صادي  التحديث  لروؤية  التنفيذي  الرنامج 
وحتديدا تلك التي تقع �صمن القطاعات امل�صتهدفة 

لل�صندوق.
ال�صندوق  اهتمام  اإىل  ال�صدد  بهذا  واأ�صار 
بني  ال�صراكة  م�صاريع  يف  اأي�صا  بال�صتثمار 
القطاعني العام واخلا�س، اإذ اأر�صل ال�صندوق خالل 
للم�صاركة يف عدد من  اهتمام  ر�صائل  املا�صي  العام 
لتحلية  الوطني  الناقل  م�صروع  منها:  امل�صاريع 
مدار�س  اإن�صاء  وم�صروع  الأحمر  البحر  مياه  ونقل 

حكومية.
وختم كناكريه اأن ال�صندوق يعمل �صمن �صيا�صة 
ا�صتثمارية تلتزم باملمار�صات العاملية الف�صلى لإدارة 
�صناديق التقاعد لال�صتثمار يف الأدوات ال�صتثمارية 
مالية  عوائد  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  وامل�صاريع 
م�صتمرة �صمن م�صتويات املخاطر املقبولة، وت�صعى 
اأي�صاً اإىل اإحداث اأثر اإيجابي على املجتمع والبيئة. 
واأكد النفتاح على ال�صركاء احلاليني وامل�صتقبليني 
حتقيق  �صاأنها  من  جديدة  ا�صتثمارات  يف  للدخول 
عوائد اإ�صافية لل�صندوق، بالإ�صافة اإىل ال�صتفادة 
اقت�صادية  لقطاعات  التوجه  يف  خراتهم  من 

جديدة.
املايل  الأداء  تقارير  ين�صر  ال�صندوق  اأن  ي�صار 
بالإ�صافة  ربعي،  ب�صكل  ال�صتثمارية  للمحافظ 
يف  وامل�صاريع  ال�صتثمارات  عن  معلومات  ن�صر  اإىل 
الإلكرتوين  املوقع  خالل  من  املختلفة  القطاعات 
ال�صندوق  و�صفحات   www.ssif.gov.jo

الر�صمية على مواقع التوا�صل الجتماعي.

عمان 

انطلق م�صروع »احلفاظ على تراث 
املادية  التدخالت  خالل  من  اليمن 
اجلمعية  تنفذه  الذي  القدرات«  وبناء 
البرتا،  على  للمحافظة  الوطنية 
)التحالف  األف  منظمة  من  وبدعم 
مناطق  يف  الرتاث  حلماية  الدويل 

.)ALIPH النزاع
ويت�صمن امل�صروع الذي يتم تنفيذه 
خالل الفرتة من 7 – 27 كانون الثاين 
احلايل، يف املركز الثقايف – بيت يعي�س، 
بناء قدرات 12 موّظفا من كادر الهيئة 
العامة لالآثار واملتاحف يف اجلمهورية 
مع  جنب  اإىل  جنًبا  ال�صقيقة  اليمنية 

م�صاركني اأردنيني.
العمل  فاإن  للجمعية  بيان  وبح�صب 
امل�صاركني  تدريب  على  حاليا  يجري 
على  مكثف  تدريبي  برنامج  �صمن 

وتوثيق  اجلغرافية،  املعلومات  نظم 
اأهم  ا�صتخدام  من  وامل�صوحات،  املواقع 
يف  تطبيقها  واآلية  الأثرية  الأدوات 
الت�صوير  ومبادئ  الأثرية،  املواقع 
الفوتوغرايف وامل�صح ثالثي الأبعاد عن 
والطائرة  الت�صويري  القيا�س  طريق 

بدون طيار.
اأعمال  التدريبي  الرنامج  وي�صمل 
وتقييم  الإنقاذي  الأثري  التنقيب 
)احلمام  الطم  واإعادة  املخاطر 
والتعامل  درا�صية(،  كحالة  الروماين 
املوقع  من  ونقلها  الأثرية  القطع  مع 
القطع  معاجلة  وكيفية  امل�صتودع،  اإىل 
ي�صمن  مبا  املخترات  يف  الأثرية 

احلفاظ عليها بحالتها الأ�صلية.
كما ي�صمل الرنامج التدريبي على 
بيت  اإىل  اإحداهما  ميدانيتني  زيارتني 
را�س واأم قي�س لدرا�صة ترميم اللوحات 
اأخرى  وزيارة  را�س،  بيت  يف  اجلدارية 

بالتعاون  الأثرية  البرتا  حممية  اإىل 
التنموي  البرتا  اإقليم  �صلطة  مع 

ال�صياحي.
التدريبي  الرنامج  وبح�صب 
تدريبيني  يوميني  تنفيذ  �صيجري 
تاريخيًّا  الأثري  املوقع  اأهمية  لعر�س 
وجهود  الواقع،  اأر�س  على  ا  وح�صاريًّ
واحلد  الأثري  املوقع  اإدارة  يف  ال�صلطة 
عليه،  الطبيعية  العوامل  تاأثري  من 
بالإ�صافة اإىل اأهمية اإ�صراك املجتمعات 
املحلية يف احلفاظ على املوقع الأثري.

يتم  امل�صروع  هذا  اأن  اىل  ي�صار 
الوطنية  اجلمعية  قبل  من  تنفيذه، 
من  وبدعم  البرتا  على  للمحافظة 
منظمة األف )التحالف الدويل حلماية 
 ،)ALIPH النزاع  مناطق  يف  الرتاث 
وبالتعاون مع وزارة الإعالم وال�صياحة 
والثقافة ممثلة بالهيئة العامة لالآثار 

واملتاحف يف اجلمهورية اليمنية.

الوطنية للمحافظة على البترا تنفذ مشروع الحفاظ على تراث اليمن

  ارتفاع موجودات صندوق استثمار 
أموال الضمان إلى 13.8 مليار دينار

الجمارك: ال زيادة بالرسوم 
على بضائع المسافرين

عمان 

اإنه ل  الق�صاة   اللواء اجلمركي جالل  الأردنية  دائرة اجلمارك  اأكد مدير 
�صحة ملا يتم تداوله على بع�س املواقع الإخبارية، بزيادة الر�صوم اجلمركية على 

الب�صائع التي ترد بحوزة امل�صافرين بن�صبة 5 باملئة.
الواردة  بالب�صائع  املتعلقة  الر�صوم  اأن  �صحفي  ت�صريح  يف  الق�صاة،  واأكد 

بحوزة امل�صافرين باقية كما هي دون اأي زيادة ر�صوم.
كما اأكد حر�س الدائرة على اتخاذ كافة الإجراءات، التي من �صاأنها امل�صاعدة 
يف تخفيف الأعباء على املواطنني، راجيا من املواطنني �صرورة تلقي املعلومات 

من م�صادرها الرئي�صة.

نقيب المقاولين: تمكين المقاول األردني 
سيسهم بحل مشكلة البطالة

 عمان 

قال نقيب املقاولني املهند�س اأمين اخل�صريي، اإن متكني املقاول الأردين 
ويخفف  عام،  ب�صكل  واململكة  بالقطاع  البطالة  م�صكلة  حل  يف  �صي�صاهم 

الأعباء عن كاهل احلكومة.
ملناق�صة  النيابية  املالية  اللجنة  عقدته  الذي  الجتماع  خالل  واأ�صاف 
موازنة وزارة الأ�صغال العامة والدوائر التابعة لها »�صنعمل يداً بيد ملا فيه 
م�صلحة الوطن واملقاول الأردين« موؤكدا اأهمية قطاع املقاولت مل�صاهمته 

الإيجابية باحلد من الفقر والبطالة
والقطاع  العام  القطاع  املنظورة بني  ال�صراكة  اأن  اإىل  واأ�صار اخل�صريي 
اخلا�س؛ �صترثي واقع اخلدمات واخلطط التي ت�صعى وزارة الأ�صغال اإىل 

حتقيقها، داعيا اإىل �صراكة حقيقية مع القطاع العام.
ولفت اإىل عدد من التحديات التي يواجهها قطاع املقاولني، والتي من 
اإ�صدار  وتاأخر  الأ�صغال  وزارة  على  للمقاولني  امل�صتحقة  الدفعات  اأهمها 
بكافة  الوزارة  بتزويد  �صتقوم  النقابة  اأن  اإىل  لفتاً  التغيريية،  الأوامر 

البيانات بهذا ال�صاأن.

صناعة عمان وغرفة المدينة المنورة توقعان 
اتفاقية تعاون على هامش زيارة إلى السعودية

عمان 

على  تعاون،  اتفاقية  املنورة،  املدينة  وّقعت غرفة �صناعة عمان وغرفة 
الأردن  �صناعة  غرفتي  رئي�س  برئا�صة  اأردين،  �صناعي  وفد  زيارة  هام�س 
وعمان املهند�س فتحي اجلغبري، اإىل اململكة العربية ال�صعودية، حيث بحث 
الطرفان اأوّجه زيادة التعاون ودعم زيادة التبادل التجارّي واخلدمّي بني 

البلدين.
واأو�صح بيان لغرقة �صناعة عمان، اأن الوفد �صّم �صركات متّثل قطاعات 
والتغليف،  والتعبئة  والكيميائّية،  والبال�صتيكّية،  الغذائّية،  ال�صناعات 
والهند�صّية  والإن�صائّية،  والتعدينّية،  واملحيكات،  والأثاث،  واخل�صبّية 
حول  واملعلومات  القت�صادّية  الوفود  زيارة  تبادل  بهدف  والدوائّية؛ 

الفعالّيات واملعار�س التي �صيجري تنظيمها يف البلدين.
يف  ال�صعودية  ت�صهده  الذي  ال�صريع  بالتطّور  اجلغبري  املهند�س  واأ�صاد 
يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن  يوؤكد  قيا�صي، مما  وقت  ويف  املجالت  كل 
الطريق ال�صحيح لتحقيق روؤية 2030 التي اأطلقها �صمو الأمري حممد بن 
�صلمان بن عبدالعزيز اآل �صعود ويل العهد، رئي�س جمل�س الوزراء، م�صرياً 
ت�صكل  اإذ  للتطور،  وقاباًل  واعداً  يعد  الأردين  ال�صناعي  القطاع  اأن  اإىل 
�صادراته اأكرث من 90 باملئة باملئة من اإجمايل ال�صادرات الأردنية، وبقيمة 
�صريك  اأكر  ثاين  ال�صعودية  وتعد  �صنوياً،  دولر  مليارات   7 على  تزيد 

اقت�صادي مع الأردن.
وقال اإّن »اللقاء يف غرفة املدينة املنورة يوؤكد اأهمّية دور القطاع اخلا�س 
اإىل  ال�صعودي والأردين يف تعزيز التكامل القت�صادي بني البلدين« داعياً 
التجارّي  التبادل  واأن  خا�صة  ال�صراكات،  لتكوين  انطالق  نقطة  يكون  اأن 
بني البلدين يرتكز يف �صلع حمددة، ل يتنا�صب مع التنوع الإنتاجي للقطاع 

ال�صناعي يف البلدين.
ولفت اجلغبري اإىل اأّن الأردن ي�صتورد العديد من املواد الأولية الالزمة 
ل�صناعاته من ال�صعودية، خا�صة يف قطاع ال�صناعات البال�صتيكّية، م�صّدداً 
على اأن فر�س التكامل ال�صناعي موجودة وميكن البناء عليها، واأن تعزيز 

التبادل التجاري لي�س �صعباً يف ظل وجود عالقات مميزة جتمع البلدين.
ودعا اإىل العرتاف املتبادل بال�صهادات ال�صحية وال�صادرة عن املوؤ�ص�صة 
العامة للغذاء والدواء واجلهات املعنية يف البلدين، وت�صهيل ح�صول رجال 
كتب  خالل  من  لل�صعودية  الدخول  تاأ�صريات  على  الأردنيني  الأعمال 
القطاع  م�صاعدة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صناعة،  غرف  عن  ال�صادرة  التو�صية 
مثل  ال�صعودية  يف  الكرى  الأ�صواق  اإىل  الدخول  يف  الأردين  ال�صناعي 
مع  ربطهم  وكذلك  داوود وغريها(  وابن  والباندا،  العثيم،  وابن  )اللوؤلوؤ، 

الوكالء التجارّيني يف اململكة العربّية ال�صعودّية. 
للمنتجات  اأولوّية  لإعطاء  ال�صعودّي  التجارّي  القطاع  كذلك  ودعا 
اململكة،  عن  جغرافّياً  البعيدة  الدولّية  الأ�صواق  عن  كبديل  الأردنّية 
وائتالفات  جتارّي  �صناعّي  تكامل  اإطالق  فكرة  دعم  اإىل  بالإ�صافة 

ا�صتثمارّية بني القطاع اخلا�ّس يف كال البلدين.
اأهمية  جهته،  من  �صعد،  بن  منري  املنورة  املدينة  غرفة  رئي�س  واأّكد 
ال�صناعة الأردنية التي تزخر باخلرة واجلودة واملناف�صة العالية، م�صيداً 
بالعالقات التاريخية املتجذرة التي تربط كال البلدين، والتي اأر�صت قيادتا 
البلدين قواعدها. وبلغت ال�صتثمارات ال�صعودّية يف الأردن، نحو 13 مليار 

دولر مع نهاية عام 2022. 
يف  امل�صتثمرين  قائمة  يف  متقدماً  موقعاً  ال�صعودي  ال�صتثمار  ويحتل 
النقل  قطاعات  يف  دولر  مليارات   10 ال�  جتاوز  ا�صتثمار  حجم  مع  الأردن 
الإن�صاءات  وقطاع  والتجارّي  املايّل  والقطاع  والطاقة  التحتّية  والبنية 
خالل  من  الوطنّي  لالقت�صاد  م�صافة  قيمة  اأعطت  اّلتي  ال�صياحّية، 

تركيزها على ال�صتثمارات املوّفرة لفر�س العمل لالأردنّيني. 
امتّدت  تعاون طويل  ثمرة  ال�صعودّي  الأرديّن  ال�صتثمار  �صندوق  ويعد 
وهو  وال�صعودّية،  الأردنّية  والقت�صادّية  ال�صيا�صّية  العالقات  طول  على 

اأي�صاً عنوان الت�صابك القت�صادّي املبنّي على م�صالح م�صرتكة.

شباب العاصمة تواصل التعريف 
بجائزة الحسين للعمل التطوعي

عمان 

وا�صلت مديرية �صباب العا�صمة، عقد جل�صات التعريف بجائزة احل�صني بن 
عبداهلل الثاين للعمل التطوعي يف نادي اأم الر�صا�س ومركز �صباب القوي�صمة.
ابو عبا�س،  �صناء  العا�صمة  �صباب  التي ح�صرتها مديرة  وت�صمنت اجلل�صة 
املتمثلة يف التميز والعمل التطوعي خلدمة  التعريف بروؤية ور�صالة اجلائزة 
التطوع، ومتكني الأفراد واملوؤ�ص�صات  املجتمع الأردين والتو�صع يف ن�صر ثقافة 
وحتفيز  التطوعية،  ومبادراتهم  م�صاريعهم  يف  التميز  معايري  تطبيق  من 

وتقدير جهود املتطوعني واملوؤ�ص�صات والعمل اجلماعي.
الأوىل  دورتها  يف  للجائزة  التقدم  مبجالت  التعريف  اجلل�صة  وتناولت 
الفردية،  التطوعية  الأعمال  وهي:  الثالث،  فئاتها  �صمن   2023-2022
يف  واملتمثلة  املوؤ�ص�صية،  التطوعية  والأعمال  اجلماعية،  التطوعية  والأعمال 
والفنية  والريا�صة  التدريبية  اأو  والتعليمية  وال�صحية  الجتماعية  املجالت 

والثقافية، اإ�صافة اإىل البيئية وال�صياحية وجمال الريادة والبتكار.

»سبوتيفاي« تستغني عن 6 
بالمئة من موظفيها

وكاالت

اأعلنت جمموعة »�صبوتيفاي« ال�صويدية العمالقة يف جمال املو�صيقى بالبث 
التدفقي، اأنها �صت�صتغني عن 6 باملئة من موظفيها البالغ عددهم حوايل ع�صرة 
�صركات  تتخذ  النوع  هذا  من  خطوة  اأحدث  يف  موظف،   600 نحو  اأي  اآلف، 

التكنولوجيا الكرى خلف�س نفقاتها.
وقال رئي�س ال�صركة دانيال اإيك عر مدونة »�صبوتيفاي« الر�صمية: »خالل 

ال�صاعات املقبلة، �صُتعقد لقاءات �صخ�صية مع املوظفني املعنيني.
واأ�صاف: »تبنّي يل اأين كنت طموحاً للغاية يف ال�صتثمار قبل حتقيقنا منواً 
تقرب  بن�صبة  �صركتنا  موظفي  عدد  نقل�س  اليوم،  الغاية،  ولهذه  الإيرادات.  يف 

من �صتة باملئة.
ومع اأن »�صبوتيفاي« كانت حتقق اأرباحاً من وقت اإىل اآخر، تتكبد املجموعة 
امل�صرتكني  عدد  يف  الكبري  النمو  من  الرغم  على  �صنوات،  منذ  باطراد  خ�صائر 

وتفوقها على مناف�صيها على غرار »اآبل ميوزيك.
للحّد من  الأخرية  الأ�صهر  يف  كبرياً  بذلنا جهداً  تعلمون،  »كما  اإيك:  وتابع 

نفقاتنا، لكنه بب�صاطة مل يكن كافياً.
 31 يف  ال�صنوية  نتائجها  تن�صر  اأن  يفرت�س  التي  »�صبوتيفاي«  اإعالن  وياأتي 
يناير، بعد �صل�صلة عمليات �صرف موظفني جلاأت اإليها �صركات الإنرتنت العاملية 
العمالقة يف الأ�صابيع الأخرية، رغم كونها ت�صم عدداً اأدنى بكثري من املوظفني.
واأعلنت �صركة »األفابت« املالكة ل�صركة »غوغل«، اجلمعة، عن التخلي عن نحو 

12 األف وظيفة، اأي اأكرث بقليل من 6 باملئة من اإجمايل القوة العاملة لديها.
�صت�صتغني  اأنها  »مايكرو�صوفت«  اإعالن  من  يومني  بعد  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
اتخذتها  املقبلة، بعد خطوات مماثلة  الأ�صهر  اآلف موظف يف  عن نحو ع�صرة 

»ميتا« و«اأمازون« و«تويرت«.

 السيسي يؤكد استمرار 
مواجهة التحديات الصعبة

وكاالت

ال�صرطة،  عيد  احتفالت  يف  ال�صي�صي،  الفتاح  عبد  امل�صري  الرئي�س  قال 
»�صامدون يف مواجهة التحديات القت�صادية ال�صعبة التي يعاين منها العامل 

كله«، موؤكدا اأن ل اأحد ي�صتطيع الق�صاء على الدولة و�صعبها.
ت�صديد  على  القدرة  عدم  من  تعاين  كرى  دول  »هناك  ال�صي�صي:  واأ�صاف 
الديون، منر بظروف خارجة عن اإرادتنا ونحاول تخفيف اآثارها على مواطنينا.
وتابع: »بناء الدول ل �صبيل له من دون احلفاظ على الأمن القومي بجميع 
عنا�صره ومكوناته، وكما اأن القت�صاد ل ميكن له اأن ينطلق وينمو بدون بنية 
حماية  بدون  يبقى  ول  يحيا  ل  الوطن  فاإن  ومتكاملة،  وحديثة  قوية  اأ�صا�صية 

الأمن القومي و�صونه.
املا�صية حملت  القليلة  الأعوام  الدويل خالل  امل�صهد  »اإن تطورات  واأ�صاف: 
للعامل باأ�صره ونحن جزء منه، اأحداث غاية يف التعقيد، بداأت بجائحة كورونا 
ثم الأزمة الرو�صية الأوكرانية وهي تطورات مل حتدث منذ عقود وباتت تنذر 

بتغريات كبرية على امل�صتوى اجليو�صيا�صي والقت�صادي الدوليني.
اأن »هذه حقائق انعك�صت ب�صكل �صلبي على الغالبية العظمى من  اإىل  ولفت 
دول العامل، ويف م�صر كان �صاغلنا ال�صاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف اآثار 
للحكومة  امل�صتمرة  توجيهاتي  وكانت  امل�صري،  الداخل  على  العاملية  الأزمات 
للمواطنني  حتميلها  وعدم  الأزمة،  وتكاليف  اأعباء  من  الأكر  اجلزء  حتمل 

باأق�صى ما ت�صتطيعه قدرتنا.
ل�صيما  ال�صعب  لأبناء  اآلم  وت�صبب  كبرية  الأزمة  اآثار  اأن  اأعلم  واأ�صاف: 
حمدودي الدخل والفئات الأكرث احتياجا الذين يخو�صون كفاحا يوميا هائال، 
التزام ثابت من الدولة لن ومل  التزامنا مب�صاندتهم والوقوف معهم هو  لكن 

يتغري.
واأكمل قائال: ل يجب اأن نن�صي ت�صحيات ال�صهداء وامل�صابني خالل املواجهة 

مع الإرهاب، مثمنا اجلهود التي بذلت يف �صبيل النت�صار بتلك املعركة.

الجامعة األردنية تكرم 56 مخترًعا من 
أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة

 عمان 

نظمه  حفل  خالل  عبيدات،  نذير  الدكتور  الأردنية  اجلامعة  رئي�س  كّرم 
مركز البتكار والريادة يف اجلامعة ، 56 خمرتًعا من اأع�صاء الهيئة التدري�صية 
اخرتاعات  اإنتاج  يف  اأ�صهموا  مّمن  اجلامعة،  يف  والطلبة  والإداريني  والباحثني 
احلفل،  خالل  كلمته  يف  عبيدات،  و�صكر  عالية.  قيمة  ذات  وخمتلفة  متنوعة 
لطلبتهم  دعمهم  بني  وازنوا  الذين  لالأ�صاتذة  تقديره  عن  معرًبا  املكرمني، 
والعتناء مبنجزهم اخلا�ّس، كما �صكر مركز البتكار والّريادة على جهوده يف هذا 
املجال. واأ�صار اإىل �صرورة عدم ف�صل الخرتاعات عن البحث العلمي، م�صيًفا اأنه 
»علينا اأّل نقف مكتفني مبا اأجُنز، بل اأن نوا�صل تعزيز قدراتنا البحثّية، واإعادة 
�صات  الّتخ�صّ متعّددة  مناهج  وتطوير  اإن�صاء  على  والعمل  براجمنا،  الّتفكري 
جتمع يف طّياتها اإبداعات متنّوعة من �صّتى الكلّيات وخمتلف اخلرات واملهارات، 
ناعة، كي ن�صل اإىل تكاملّية يف البناء الذي  وحتر�س على اأن يكون العلم رافًدا لل�صّ

نعمل على ت�صييده.
من جهته، اأفاد مدير مركز البتكار والريادة يف اجلامعة الدكتور يزن الزين 
حيث  اإن�صائها،  منذ  اجلامعة  با�صم  م�صجلة  اخرتاع  براءة   80 يقارب  ما  بوجود 
�ُصّجلت يف العام املا�صي 6 براءات اخرتاع، مبا ن�صبته 13 باملئة من جممل الراءات 
ن�صر  على  اجلامعة  يف  واملبتكرين  املخرتعني  لكّل  املركز  دعم  موؤّكًدا  امل�صجلة، 
وت�صجيل اخرتاعاتهم.  وا�صار الزين اإىل اأن املركز عقد العديد من ال�صراكات مع 
جهات خمتلفة بهدف التدريب والتوعية باأهمية امللكية الفكرية وت�صجيل براءات 
اإ�صافة اإىل م�صاعدته ملجتمع اجلامعة مبختلف فئاته على البحث يف  الخرتاع، 
الفن والعلوم ال�صابقة، وم�صاعدته يف كتابة الوثائق وامل�صودات الالزمة لت�صهيل 
مهمة حماية الخرتاعات، مبا ي�صمل تغطية كامل النفقات وامل�صاريف املرتتبة 
على حمايتها وت�صجيلها. ويف ختام احلفل، الذي ح�صره عدد من عمداء الكليات 
الهيئة  اأع�صاء  من  ال�56  للمخرتعني  التميز  دروع  عبيدات  �صلم  اجلامعة،  يف 

التدري�صية والباحثني والإداريني والطلبة.
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عجلون 

اأح���د  عجل���ون  تلفري���ك  يعت���ر 
�صت�ص���اهم  الت���ي  التنموي���ة  امل�ص���اريع 
القت�ص���ادي  الن�ص���اط  حتري���ك  يف 
وتوف���ري فر����س العم���ل اإ�صاف���ة اإىل 
تنمية احلركة ال�صياحية للمحافظة 
وج���ذب ال�ص���تثمارات اإليه���ا ،وت���زداد 
الآمال املعلقة عليه مع بدء الت�صغيل 

التجريب���ي للم�ص���روع.
واأك���د عدد من ممثل���ي الفعاليات 
الر�ص���مية وال�ص���عبية اأهمية امل�صروع 
امللكي���ة  التوجيه���ات  م���ع  املن�ص���جم 
ب�ص���رورة اإقام���ة امل�ص���اريع التنموي���ة 
اجلاذب���ة لال�ص���تثمار والق���ادرة عل���ى 
خل���ق فر�س العمل يف ظ���ل الظروف 
احلالي���ة للحد من الفق���ر والبطالة 
القت�صادي���ة  القطاع���ات  واإنعا����س 

وال�ص���ياحية.
وق���ال حماف���ظ عجل���ون الدكتور 
املحافظ���ة  اإن  ال�ص���ريف  قب���الن 
وهن���اك  ملك���ي  باهتم���ام  حتظ���ى 

تنمي���ة �ص���ياحية حقيقية يت���م العمل 
الواق���ع  ار����س  عل���ى  لرتجمته���ا 
واهمه���ا التلفريك الذي �ص���يكون له 
اأث���ار اإيجابي���ة عل���ى عجل���ون، موؤكدا 
كاف���ة  ب���ني  م���ا  الت�ص���اركية  اأهمي���ة 
امل�ص���روع  لت�ص���غيل  املعني���ة  اجله���ات 
املعيق���ات  وتذلي���ل  النهائ���ي  ب�ص���كله 
وال�صعوبات لتن�ص���يط ال�ص���ياحة مبا 
يتالءم مع ميزات املحافظة الن�صبية 
. البيئي���ة  و  والطبيعي���ة  ال�ص���ياحية 
املعني���ني  تع���اون  اأن  اإىل  واأ�ص���ار 
التحتي���ة  البني���ة  اإكم���ال  يف  �ص���اهم 
مل�ص���روع التلفري���ك وبع����س املناط���ق 
ال�ص���ياحية والط���رق املوؤدية ملحطات 
الو�ص���ول والنط���الق، لفت���ا اإىل اأن 
هن���اك متابع���ة م�ص���تمرة م���ن اج���ل 
اأن يخدم امل�ص���روع القطاع ال�ص���ياحي 
اقام���ة  م���دة  اإطال���ة  يف  ي�ص���اهم  و 
ال�ص���ائح الت���ي تنعك����س عل���ى خمتلف 

القطاع���ات.
جمل����س  رئي����س  ق���ال  ب���دوره، 
املحافظ���ة عم���ر املومن���ي اإن متابع���ة 

الث���اين  عب���داهلل  املل���ك  جالل���ة 
عل���ى  امل�ص���تمر  والتاأكي���د  للم�ص���روع 
اإجنازه بال�صرعة املمكنة يوؤكد اأهمية 

. امل�ص���روع 
واأ�ص���ار اإىل اأهمي���ة تنفي���ذ خط���ة 
للتلفري���ك  متكامل���ة  ترويجي���ة 
وج���ذب  املحيط���ة،  واملنطق���ة 
ال�ص���تثمارات ال�ص���ياحية واخلدمي���ة 
لت�ص���غيل الأيدي العاملة للم�صاهمة 
يف التخفي���ف م���ن م�ص���كلة البطالة.
ويف ال�ص���ياق، ب���ني مدي���ر �ص���ياحة 
اأهمي���ة  الدي���ك  حمم���د  عجل���ون 
امل�ص���روع الذي ميت���از مبوقع مرتفع 
ومط���ل عل���ى جب���ال عجل���ون ووجود 
مراك���ز اجل���ذب ال�ص���ياحي القريب���ة 
مث���ل قلع���ة عجل���ون ومرك���ز ال���زوار 
غاب���ات  مث���ل  املحيط���ة  والفعالي���ات 
ا�ص���تفينا واملوق���ع ال�ص���ياحي البيئ���ي 

ملحمي���ة غاب���ات عجل���ون.
وقال ع�ص���و جلنة تن�ص���يق العمل 
فخ���ري  والجتماع���ي  التطوع���ي 
التلفري���ك  م�ص���روع  اإن  عني���زات 

رافع���ة تنموية حتت���اج اإىل مزيد من 
الهتم���ام كونه ميث���ل ا�صافة مميزة 
اإن  مبين���ا  عجل���ون،  يف  لل�ص���ياحة 
امل�ص���روع �ص���ريافقه ت�ص���غيل م�صاريع 
اأخ���رى، فنادق ومطاع���م ومنتجعات 
�ص���ياحية واأ�ص���واق جتارية وحمالت.
مب���ادرة  ع�ص���و  وبين���ت 
من���ار  متطوع���ون«  »اإعالمي���ون 
الت�ص���غيل  ب���دء  م���ع  اأن���ه  الق�ص���اة، 
التجريب���ي للم�ص���روع ب���داأت مواق���ع 
بالرتوي���ج  الجتماع���ي  التوا�ص���ل 
و  ال�ص���ور  التق���اط  خ���الل  م���ن  ل���ه 
اللوح���ة  لت�ص���ور  الفيديوه���ات 
اجلمالي���ة لروؤية مناظ���ر واإطاللت 

عجل���ون. وجب���ال  غاب���ات  عل���ى 
ي�ص���ار اإىل اأن امل�ص���روع ميت���د على 
م�ص���افة 2.5 كيلوم���رت م���ن حمط���ة 
انطالق ا�ص���تفينا اإىل حمطة و�صول 
القلع���ة وي�ص���م 40 كابين���ة �ص���عة كل 
واح���دة 8 ركاب ومدة الرحلة حوايل 
9 دقائ���ق بالجت���اه الواح���د. )برتا-

فريحات( علي 

إربد 

اأيدون  منطقة  �صكان  من  مواطنون  �صكا 
حول  النفايات  تراكم  من  اإربد  مبحافظة 
بظاهرة  يت�صبب  ما  بها،  اخلا�صة  احلاويات 
مطالبني  للمنطقة،  ح�صارية  غري  ومناظر 
هذه  حل  على  العمل  ب�صرورة  املعنية  اجلهات 
كونها  طويلة  فرتة  منذ  تالزمهم  التي  امل�صكلة 

ت�صكل اإيذاء للبيئة للمجتمع.
»حي  �صكان  اأحد  طارق  زياد  املواطن  وقال 
الراهبات« مبنطقة اأيدون لوكالة الأنباء الأردنية 
وتتجمع  تتطاير  املتكد�صة  النفايات  اإن  )برتا(، 
اأمام منزله، الأمر الذي يزيد من معاناته خا�صة 
يف ف�صل ال�صتاء، ناهيك عن الروائح املنبعثة منها 

نتيجة تراكمها وتركها اإىل فرتات طويلة.
الذي  �صامل حم�صن،  املواطن  اأ�صار  من جهته، 
كاب�صة  جميء  وعند  اأنه  اإىل  احلي،  ذات  يقطن 
ترتك  منها  بقايا  فاإن  القمامة،  جلمع  النفايات 
من  يزيد  مما  مرة،  كل  يف  احلاوية  جوانب  على 
تلوث البيئة وحتول ال�صوارع اإىل مكرهة �صحية، 
البلدية  اأع�صاء  توا�صل مع عدد من  انه  م�صيفا 
عدم  بحجة  اعتذروا  لكنهم  الأمر  هذا  ملعاجلة 

وجود كادر كاف من العمال.
اعتماد  يتم  اأن  املومني  اأو�س  املواطن  وطالب 
اأنواع  ملختلف  املخ�ص�صة  املق�صمة  احلاويات 

البيئة  على  ال�صلبي  التاأثري  لتقليل  النفايات 
اجلديدة  احلاويات  توفري  و  واملواطنني، 
�صاحلة  غري  او  �صيئة  حاويات  اي  وا�صتبدال 
لال�صتخدام، موؤكدا �صرورة تفعيل رقابة البلدية 

ب�صورة اأكر جتاه هذا املو�صوع.
موؤيد  الدكتور  العامة  ال�صحة  طبيب  وحّذر 
اأحمد، من خطورة النفايات املتناثرة على البيئة 
والإن�صان، لفتا اإىل اأن النفايات املرتاكمة حتوي 
اأنواعا كثرية من الأ�صناف، منها املواد الكيميائية 
والأطعمة والأدوية، ما يرفع من درجة خطورتها 

عند تركها لفرتات طويلة بهذا ال�صكل.
لفرتات  ترتاكم  التي  النفايات  اإن  وقال 
بيئة  تعتر  منها  بالقرب  اأو  احلاويات  يف  طويلة 
باأنواعها،  والفريو�صات  للميكروبات  منا�صبة 
وبالتايل تتكاثر ب�صورة كبرية جدا وت�صبح بوؤرة 
لنتقال خمتلف اأنواع الأمرا�س خا�صة التنف�صية 
ا�صتخدام  اإىل �صرورة  املواطنني  ودعا  واجللدية. 
�صمن  وانتقائها  للنفايات  املخ�ص�صة  الأكيا�س 
باإحكام مع �صرورة  اإغالقها  لي�صهل  عالية  جودة 

تفعيل دور البلدية حلل امل�صكلة.
اإربد  ببلدية  البيئة  دائرة  مدير  قال  بدوره، 
اأيدون  منطقة  اإن  ال�صيالوي،  ماأمون  الكرى 
حتتاج اإىل اآليات وكاب�صات وعمال وطن اأكرث من 
حاليا  يوجد  اأنه  اإىل  لفتا  حاليا،  املتوافر  العدد 
مبنطقة اأيدون 3 كاب�صات و500 حاوية فقط، واأن 

البلدية تعمل بنظام ال�صفتات لكن ذلك ل يكفي 
منطقة  �صكان  عدد  اأن  ال�صيالوي  وبني  حاليا. 
نفايات  طن   85 جمع  ويتم  جدا  كبري  اأيدون 
للكاب�صات  ال�صتيعابية  الطاقة  فيما  يومياً،  منها 
ذلك  اأن  اإىل  لفتا  يومياً،  طنا   60 تبلغ  املوجودة 
امل�صتخدمة  للكاب�صات  ال�صتيعابية  الطاقة  يفوق 
فيها. واأ�صار ال�صيالوي، اإىل اأن عدد عمال الوطن 
عنّي  فيما  عامال،   785 الكرى  اربد  بلدية  يف 
للبلدية  درا�صة  اأن  حني  يف  عامال،   82 موؤخرا 

قدرت احلاجة اإىل 1225 عامل وطن.
يتم  مل  الوافدين  من  الوطن  عمال  اإن  وقال 
ما  املرة،  هذه  الوزارة  قبل  من  عقودهم  جتديد 
زاد الأمر �صوءا. وبني ال�صيالوي اأنه �صيتم توزيع 
بالت�صاوي على  اربد  1500 حاوية عطاء ملحافظة 
الأحياء املوجودة فيها خالل الأيام املقبلة، م�صريا 
اأنه مت ت�صنيع 800 حاوية اإ�صافية يف م�صنع  اإىل 
املتهالكة،  احلاويات  مكان  اإحاللها  مت  البلدية 
علما باأن حجم النفايات التي يتم ا�صتخراجها من 
حمافظة اربد يوميا ت�صل لنحو 900 طن يوميا.

بكامل  يعملون  الوطن  عمال  اأن  اإىل  ولفت 
للقيام  املتاحة  الإمكانات  كل  وي�صخرون  طاقتهم 
اإىل  املواطنني  داعيا  املطلوب،  وبال�صكل  بواجبهم 
الت�صاركية يف حتمل امل�صوؤولية واملزيد من التعاون 
)برتا-اأماين  العامة.  النظافة  على  احلفاظ  يف 

احلمزات(

 عجلون - عبد الرحمن البالونة 

الدكتور  الأ�صتاذ  الها�صمية  اجلامعة  رئي�س  وقع 
عجلون  جامعة  ورئي�س  الزبون  احلق  العبد  فواز 
الوطنية الأ�صتاذ الدكتور فرا�س الهناندة يف مذكرة 
يف  التعاون  اأوا�صر  تعزيز  بهدف  م�صرتكة  تفاهم 
يف  التعاون  اىل  املذكرة  ون�صت  املجالت.  خمتلف 
التنمية  وجمال  اأ�صكاله  مبختلف  التعليم  جمالت 
اجلودة  وجمال  املحلي  املجتمع  وخدمة  والتدريب 
البحث  اإىل جمال  بالإ�صافة  الدولية،  والت�صنيفات 
والتكنولوجية  التقنية  البنية  وجمالت  العلمي 
مذكرة  توقيع  وح�صر  والتحتية.   والتطبيقية 
عجلون  جلامعة  الأمناء  جمل�س  رئي�س  التفاهم 

الوطنية الدكتور حممد نور ال�صمادي.

 مذكرة تفاهم بين جامعتي عجلون الوطنية والجامعة الهاشمية

حملة لتنظيف المباني التراثية المهجورة في السلط

تلفريك عجلون.. مشروع تنموي 
ريادي لتحريك النشاط االقتصادي

مواطنون يشكون من تدني مستوى 
النظافة بمنطقة أيدون

شابات كفرنجة يحتفل بعيد الشجرة
  عجلون 

ال�صجرة مب�صاركة 20  املركز بعيد   احتفل مركز �صابات كفرجنة يف حديقة 
ع�صوة من ع�صوات املركز .

وقالت رئي�صة املركز مها عنانبة اإنه ومبنا�صبة عيد ال�صجرة مت زراعة 15 �صتلة 
دوايل مب�صاحة 300 مرت معر�صات بهدف تو�صيع الرقعة اخل�صراء وزيادة زراعة 
مثل هذه الأ�صجار املثمرة . واأكدت عنانبة اأهمية الهتمام بزراعة الأ�صجار لأنها 
تعد م�صوؤولية م�صرتكة تقع على عاتق اجلميع لتعميق الوعي البيئي و�صمان 
م�صوؤولية احلفاظ على تلك الأ�صجار ورعايتها اإ�صافة اإىل اأهمية الُبعد اجلمايل 

والوقائي لل�صجرة واأهمية العناية بها لتجميل املنطقة والبيئة.

 دورة الصدقاء الشرطة في 
مستشفى االيمان بعجلون

   عجلون 

دورات  اأهمية  العزام  و�صفي  العقيد  عجلون  حمافظة  �صرطة  مدير  اأكد   
اأ�صدقاء ال�صرطة يف ن�صر الوعي والثقافة الأمنية وتعزيز ال�صلوك يف املحافظة 
ال�صرطة،  اأ�صدقاء  دورة  افتتاح  خالل  واأ�صار   . املجتمع  و�صالمة  اأمن  على 
مب�صت�صفى الإميان احلكومي بعجلون اإىل اأنه بالثقافة واملعرفة والتعاون نحقق 
العديد  تتناول  الدورات  هذه  اأن  مبينا  املجتمع،  ونبني  نريد  التي  الأهداف 
الأ�صري  والعنف  الإلكرتونية  اجلرائم  منها  املجتمع  تهم  التي  املوا�صيع  من 
ومكافحة املخدرات وال�صتخدام الآمن ملواقع التوا�صل الجتماعي . واأكد العزام 
اأهمية التعاون وال�صراكة ما بني املواطن وجهاز الأمن العام للحد من ارتكاب 
اجلرائم والإبالغ عن اأي ظاهرة �صلبية من خالل رقم الطوارئ املوحد )911(. 
التي  اجلهود  فريحات  حممد  الدكتور  الإميان  م�صت�صفى  مدير  ،ثمن  بدوره 
وتوعيتهم  للمواطن  والأمان  الأمن  منظومة  لتعزيز  الأمنية  اجلهات  تبذلها 
بعدد من الق�صايا التي تالم�صهم. وت�صتمر فعاليات الدورة ملدة 5 اأيام مب�صاركة 

عدد من الكادر الإداري واملوظفني العاملني يف امل�صت�صفى .

 إغالق بئر مهجور بالرصيفة 

تفاديا لمخاطره
 الرصيفة 

الر�صيفة  مع بالغ  لواء  العامة يف مت�صرفية  ال�صالمة  كوادر جلنة  تعاملت 
بوجود بئر مهجور ومك�صوف ي�صكل خطرا على ال�صالمة العامة يف منطقة جريبا 
مبدينة الر�صيفة. واأغلقت الكوادر، البئر املهجور لتفادي وقوع حوادث �صقوط 
الدين  حمي  اللواء  مت�صرف  وبني  بداخله.  وغريهم  الأطفال  من  للمواطنني 
اأن جلنة ال�صالمة العامة وبالتعاون مع كوادر بلدية الر�صيفة والأمن  العدوان 
العام والدفاع املدين قامت بالك�صف على املوقع وتبني وجود بئر مياه كبري بعمق 
8 اأمتار وبعر�س 7 اأمتار، فيما يحتوي على بوابة بطول مرتين، لفتا اإىل اأن البئر 
وجد مك�صوفا الأمر الذي ي�صكل خطرا على ال�صالمة العامة للمواطنني، ما حّتم 
اإغالقه. ودعا العدوان املواطنني اإىل عدم القرتاب من الأماكن اخلطرة كالآبار 

اأو احلفر املك�صوفة، واإبالغ الأجهزة املعنية فورا ليتم اإغالقها.

 مذكرة تفاهم بين البلقاء 

التطبيقية واأللمانية األردنية
 السلط 

 وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مذكرة تفاهم مع اجلامعة الأملانية الأردنية 
للتعاون يف اجلوانب الأكادميية والبحثية.

ووقع املذكرة عن البلقاء التطبيقية رئي�صها الدكتور احمد فخري العجلوين 
وعن الأملانية الأردنية رئي�صها الدكتور عالء الدين احللحويل.

لإجناز  والبحثية  الأكادميية  املجالت  يف  التعاون  على  اجلانبان  واتفق 
الرامج وامل�صروعات ذات الهتمام امل�صرتك والتعاون يف تنظيم دورات تدريبية 

بالتن�صيق مع مركزي ال�صت�صارات والدرا�صات والتدريب يف اجلامعتني .
واأ�صار العجلوين اىل اأن البلقاء التطبيقية تويل اأهمية لتحديث تخ�ص�صاتها 
مهن  وتخ�ص�صات  منها  التقنية  خا�صة  التكنولوجية  التطورات  ولتواكب 
الالزمة  باملهارات  خريجيها  وتزويد  والتاأهيل  التدريب  وتوفري  امل�صتقبل 

لدخول املناف�صة يف �صوق العمل املحلي والإقليمي.
الأملانية  اجلامعة  واأ�صرة  اعتزازه  عن  احللحويل  الدكتور  عر  بدوره   .  
املذكرة  هذه  ان  مبينا  التطبيقية،  البلقاء  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  الأردنية 
�صتكون بداية ماأ�ص�صة العمل امل�صرتك بني اجلانبني لتحقيق جملة من الهداف 
يف  للجامعتني  املنفعة  حتقيق  يف  امل�صاهمة  �صاأنها  من  والتي  امل�صرتكة  العلمية 

خمتلف املجالت.

بلدية اليرموك تطلق منصتها 
الخاصة بالشكاوى والمقترحات

عمان _ندى جمال

 اطلقت بلدية )الريموك ( اربد من�صة اإلكرتونية معنية با�صتقبال ال�صكاوى 
اإلكرتونياً، وبالتعاون مع م�صروع اخلدمات البلدية والتكيف الإجتماعي و�صركة 
اإن  قائاًل:«  الزعبي  حممد  الريموك  بلدية  رئي�س  وعلق  للتدريب.  املحفزون 
تقدمي اخلدمات الف�صلى والت�صهيل يف الإجراءات على ال�صادة املواطنني الكرام 
من اأهم اأولويات املجل�س البلدي ومن �صمن اخلطط التطويرية الرفع بكفاءة 
وفعالية اخلدمات الإلكرتونية من خالل كوادر مديرية تكنولوجيا املعلومات 
بالواقع  للنهو�س  البلدية  اأق�صام  وباقي  والإعالم  العامة  العالقات  ودائرة 
على  الدخول  يتم  اخلدمة  ا�صتخدام  اآلية  وعن  الريموك«.  بلدية  يف  اخلدمي 
الرابط endak-yarmouk.com وتتبع التعليمات الب�صيطة مع اإمكانية تقدمي 
ال�صكوى اأو الإقرتاحات من خالل الر�صالة ال�صوتية كما بالإمكان اإرفاق �صور 
اأو مقاطع الفيديو  وبعد الإنتهاء من عملية الت�صجيل يح�صل املواطن على رقم 
مرجعي لل�صكوى للمتابعة، يقوم بعد ذلك ا�صتالم ال�صكوى من �صابط ارتباط 
مع  الالزم  اإجراء  عملية  مراحل  ومتابعة  املعني  الق�صم  اإىل  وحتويلها  املن�صة 
اإجراء الالزم كما  الزمنية لل�صكوى من حلظة ت�صجيلها ولغاية  املدة  احت�صاب 

هو مو�صح يف الفيديو املرفق مع املن�صور.

بلدية الرصيفة تقيم معرضا تشكيليا 
لخريجي دوراتها التدريبية

 الرصيفة

ثقافة  مديرية  مع  بالتعاون  ت�صكيليا  معر�صا  الر�صيفة،  بلدية  نظمت    
حمافظة الزرقاء خلريجي دورات الفن التي عقدتها البلدية يف مركز اخلدمة 
منال  الت�صكيلية  الفنانة  مب�صاركة  املا�صي،  ال�صهر  خالل  لها  التابع  املجتمعية 
مبركز  اأقيم  الذي  املعر�س  عرار،  اأمين  الزرقاء  ثقافة  مدير  وافتتح  عرا�صة. 
جمموعة  عرا�صة  الفنانة  خالله  وعر�صت  الزرقاء،  يف  الثاين  عبداهلل  امللك 
يف  امل�صاركون  عر�س  كما  والتكعيبي.  التجريدي  الر�صم  يف  اأعمالها  من  كبرية 
واأعرب  الدورات.  خالل  نفذوها  التي  اأعمالهم  من  عددا  التدريبية  الدورات 
يف  الدورات  هذه  بنجاح  اعتزازه  عن  الزيناتي  �صادي  الر�صيفة  بلدية  رئي�س 
اإىل  م�صريا  الفنية،  مواهبهم  وتطوير  للم�صاركة  وال�صابات  ال�صباب  ا�صتقطاب 
اأن البلدية ومن منطلق دورها التنموي يف املجتمع املحلي تقدم خدماتها عر 
خمتلف  تلبي  دورات  �صمن  العام  طوال  ومنتظم  دوري  وب�صكل  جمانا  املركز 

املجالت والهتمامات ال�صبابية.

 أمناء اليرموك ينسب 
بتثبيت حوافز الموازي

 إربد 

اأمناء جامعة الريموك يف جل�صته التي عقدها، اليوم الأحد،   ن�صب جمل�س 
حوافز  ن�صبة  بتثبيت  املعايطة،  رويدا  الدكتورة  الأمناء  جمل�س  رئي�س  برئا�صة 

املوازي والرامج غري العادية كما كانت عليه يف العام الدرا�صي املا�صي.
التعليم  جمل�س  اإىل  التن�صيب  اأن  اجلل�صة،  عقب  بيان،  يف  اجلامعة  واأكدت 
العايل بتثبيت حوافز الرنامج املوازي جاء رغم انخفا�س عوائد املوازي ب�صكل 

ملحوظ عما كانت عليه �صابقا.
واأ�صار البيان اإىل اأن جمل�س الأمناء خ�ص�س جل�صته اليوم ملناق�صة هذه امل�صاألة 
بعد تداول معلومات غري دقيقة حول توجه اجلامعة لتخفي�س حوافز العاملني 
بالتو�صية  ن�صب  املجل�س  اأن  اإل  املوازي،  عوائد  من  واإداريني  اأكادمييني  من 
باإبقائها كما كانت عليه �صابقا ات�صاقا مع قناعته بتوفري الدعم الالزم للعاملني 
لتقدمي اأف�صل اأداء ممكن، رغم ما �صهدته تلك الرامج من انخفا�س يف العوائد 

املُتاأتية منها.
جرى  حيث  املا�صي،  العام  يف  كما  احلوافز  ن�صبة  بتثبيت  املجل�س  ون�ّصب 
غري  الرامج  ر�صوم  من  احلايل  العام  يف  باملئة   45.25 ن�صبته  ما  تخ�صي�س 

العادية، والتي ت�صرف لأع�صاء الهيئة التدري�صية والإدارية يف اجلامعة.
تو�صية  العايل  التعليم  ملجل�س  الجتماع  ذات  يف  اأي�صا  املجل�س  ون�صب 
اإ�صافية من ر�صوم الرامج  بتخ�صي�س ما ن�صبته 4.75 باملئة كحزمة حتفيزية 
غري العادية بحيث يجري �صرفها كحوافز لأع�صاء الهيئة التدري�صية والإدارية 
الدرا�صية  اخلطط  بتطوير  تتعلق  واأخرى  بالأداء،  مرتبطة  معايري  �صمن 
املجتمع،  وخدمة  الر�صني،  العلمي  البحث  واإنتاج  وتخ�ص�صاتها،  اجلامعة  يف 

وق�صايا العتمادية الدولية مبا ينعك�س على اأداء اجلامعة وت�صنيفها العاملي.
على  تعكف  فيها،  املعنية  الدوائر  خالل  ومن  اجلامعة  اأن  اإىل  البيان  ولفت 
و�صع معايري تت�صل بتقييم معايري الأداء وموؤ�صراته امل�صار اإليها وربطها مبدى 
العام  نهاية  تقييمها مع  اإىل  لي�صار  اجلامعة  للعاملني يف  احلوافز  ا�صتمرارية 

احلايل لتحديد مدى ال�صتمرارية فيها للعام املقبل.

 صحة الزرقاء : إغالق 27 محطة تحلية 

مياه وإنذار 796 أخرى العام الماضي
   الزرقاء 

للمياه  وم�صانع  مياه  حتلية  حمطة   27 الزرقاء  �صحة  مديرية  اأغلقت   
بح�صب  املا�صي  العام  اأخرى  حمطة   796 واإنذار  للثلج  وم�صانع  املعباأة  املعدنية 

مديرها الدكتور خالد عبد الفتاح.
اأن  )برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  الفتاح  عبد  الدكتور  وبني 
الإغالقات والإنذارات واملخالفات كانت ب�صبب خمالفة تلك املحطات وامل�صانع 

لل�صروط واملعايري ال�صحية الالزمة وفق قانون ال�صحة العامة.
املحالة  املياه  توزيع  و�صيارات  �صهاريج  على  ال�صحية  الرقابة  اأن  اإىل  وا�صار 
من قبل كوادر ق�صم �صحة البيئة والغذاء اأ�صفرت عن خمالفة وحجز 3 �صهاريج 

واإنذار 30 �صهريجا و�صيارة توزيع مياه حمالة خالل العام املا�صي.
 216 واإنذار   52 وخمالفة  �صوب  كويف  حمل   11 اإغالق  اأي�صاً  مت  اأنه  واأ�صاف 
التدخني،  وم�صتلزمات  والأراجيل  املع�صل  لبيع  حمال   12 واإنذار  اآخر،  حماًل 
�صالوناً   111 واإنذار  اآخر،   18 وخمالفة  للتجميل  �صالونني  اإغالق  اإىل  اإ�صافة 

ملخالفتها املعايري ال�صحية الالزمة.
يف  والتفتي�س  للرقابة  امل�صانع  على  الق�صم  كوادر  جولت  يخ�س  وفيما 
جمال ال�صحة املهنية، فقد مت زيارة 326 م�صنعاً، فيما مت اإغالق م�صنع واحد 
وتوجيه اإنذار ل� 192 م�صنعاً اآخر ملخالفتها ا�صرتاطات ال�صحة املهنية ، اإ�صافة 
ال�صحية  واملراكز  الطبية  العيادات  على  والتفتي�صية  الرقابية  اجلولت  اإىل 
وامل�صت�صفيات واملخترات الطبية ، حيث مت اإنذار 128 عيادة طبية ومركز �صحي 

وخمالفة 11 منها ، ملخالفتها ا�صرتاطات فرز النفايات الطبية.
واأكد عبد الفتاح اأن كوادر الق�صم تتابع تقارير جلان ال�صالمة العامة واإجراء 
حيث   ، ال�صيل  جمرى  مياه  من  ريها  يتم  التي  للمزروعات  املتابعة  ك�صوفات 
امليدانية  الك�صوفات  اإجراء  العام جيداً ول خمالفات تذكر. كما مت  كان الو�صع 
املياه  واآبار  املياه  وم�صانع  التحلية  وحمطات  املهنية  املوؤ�ص�صات  على  واملخرية 
وقيا�س  امللح  امل�صتخدم يف  اليود  للتحري عن  املخابز  وزيارة  الرتخي�س  لغايات 
ن�صبة فائ�س الكلورين يف املياه امل�صتخدمة، اإ�صافة اإىل متابعة حمال الب�صريات 

وم�صتودع جتارة عد�صات طبية ونظارات �صم�صية .

اختتام دورة ميالد القائد الرياضية 
ألندية المعلمين بالعقبة

   العقبة 

 19 ال�  الريا�صية  القائد  ميالد  دورة  فعاليات  العقبة،  مدينة  يف  اختتمت   
ميالد  بعيد  احتفاًل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تنظمها  التي  املعلمني،  لأندية 
جاللة امللك عبداهلل الثاين. وت�صدر نادي معلمي عمان جدول ترتيب البطولة 
ب� 10 ميداليات: 4 ذهب و2 ف�صة و4 برونزية، وذلك يف ختام م�صابقات الدورة، 

التي انطلقت يف 18 ال�صهر احلايل.
بعد  القدم،  كرة  الأول يف م�صابقة خما�صي  املركز  نادي معلمي عمان  وحقق 
فوزه يف املباراة النهائية على فريق الكورة الذي جاء باملركز الثاين بنتيجة 5/3، 

فيما حل فريق الطفيلة باملركز الثالث بعد فوزه على اإربد بنتيجة 3/1.
وتوج مدير اإدارة الن�صاطات الرتبوية الدكتور عبد ال�صالم ال�صناق، بح�صور 
مدير الرتبية والتعليم ملحافظة العقبة �صامل الرفوع، الفائزين باملراكز الأوىل .

اأهايل حي احل�صني باملفرق يطالبون بتوفري اخلدمات الالزمة ملنطقتهم
 املفرق 

اإيالء احلي الهتمام من  اأهايل حي احل�صني، بلدية املفرق الكرى   طالب 
خالل رفده بعدد من اخلدمات التي تنق�صه يف جمال تعبيد ال�صوارع واإنارتها، 
وتكثيف حمالت النظافة. وبينوا اأن احلي الذي يقع �صمن مدينة املفرق ويعد 
الأقدم فيها يعاين نق�صا يف بع�س خدمات الطرق والنظافة والإنارة وامل�صاريع 

اخلدمية ذات امل�صا�س باملبا�صر بحياة املواطنني.
واأو�صح رئي�س بلدية املفرق الكرى نا�صر الدين اخو ر�صيدة اخلزاعلة خالل 
لقائه مع عدد من اهايل حي احل�صني �صل�صلة الإجراءات التي تقوم بها البلدية 
املجل�س  ت�صلم  ان  ومنذ  بها  تقوم  التي  والتطويرية  الإ�صالحية  خطتها  وفق 
البلدي مهامه. واأ�صار اإىل الو�صع املايل ال�صعب الذي تعاين منه البلدية والذي 
متثل مبديونية مرتفعة بلغت 9.3 مليون دينار موزعة ب� 7مليون على احل�صاب 

املك�صوف 2.3 مليون دينار قيمة قر�س مرتتب على البلدية.
واأكد اخلزاعلة حاجة حي احل�صني والأحياء الأخرى يف املدينة اىل اخلدمات، 
اأن  اىل  الأخرى، لفتا  ال�صوارع وغريها من اخلدمات  تعبيد  ل�صيما يف جمال 
ميدانية  درا�صات  �صمن  احل�صني  حي  يف  ال�صوارع  بع�س  بتعبيد  قامت  البلدية 
املتوقع  العطاءات  يف  الأخرى  ال�صوارع  �صمول  على  العمل  �صيتم  فيما  �صابقة 

طرحها يف القريب العاجل.

 التكنولوجيا والملحقية الثقافية 

القطرية تبحثان التعاون األكاديمي
 الرمثا 

 بحث رئي�س جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الدكتور خالد ال�صامل، 
ال�صريف،  حمود  اآل  عبداهلل  بن  حمد  الأردن،  يف  القطري  الّثقايف  وامللحق 
والوفد املرافق، الثنني، �صبل تعزيز التعاون امل�صرتك، ومتابعة اأحوال الطلبة 

القطريني الدار�صني باجلامعة.
متابعة  على  وحر�صهما  املتميزة،  الثنائية  العالقات  عمق  اجلانبان  واأكد 
يف  بها  املعمول  والتعليمات  لالأنظمة  وفًقا  القطريني  الطلبة  احتياجات 

اجلامعة.

 السلط 

الك���رى  ال�ص���لط  بلدي���ة  نف���ذت 
البلق���اء  جامع���ة  م���ع  بالتع���اون 
ال�ص���بابية  واملب���ادرة  التطبيقي���ة 
املب���اين  لتنظي���ف  حمل���ة  )فك���رة( 
الرتاثية املهجورة بعنوان »ال�ص���لط 

لين���ا وحقك علينا”.
وق���ال رئي����س البلدي���ة املهند����س 
الإيع���از  اإن���ه مت  حمم���د احلي���اري: 
البلدي���ة  يف  املعني���ة  للمديري���ات 
لعمل م�ص���ح ودرا�ص���ة كامل لالبنية 
الرتاثي���ة املهجورة و الك�ص���ف عليها 
لي�ص���ار  له���ا  املتطلب���ات  وحتدي���د 
تق���دمي  و  لتنظيفه���ا  باملبا�ص���رة 
درا�صات لتحديد نوعية ا�صتخدامها 

ح�ص���ب م���ا ينا�ص���ب كل مبن���ى.
الت���ي  ال�صعوب���ات  اإىل  واأ�ص���ار 
خ���الل  البلدي���ة  تواج���ه  كان���ت 
مراحل الك�ص���ف والدرا�صة واملتمثلة 
ان���ه مت  مبين���ا  اخلا�ص���ة،  بامللكي���ات 
�ص���عيد  مدر�ص���ة  مببن���ى  املبا�ص���رة 

اجلدع���ة. منطق���ة  يف  البح���رة 

كلي���ة  عمي���د  م�ص���اعد  وقال���ت 
الدكت���ورة  اجلامع���ة  يف  الهند�ص���ة 
مي�ص���اء ال�ص���وملي اإن ه���ذه املب���ادرة 
ه���ي م�ص���وؤولية اجتماعي���ة تتطل���ب 
تكاتف جميع الهيئات واملوؤ�ص�ص���ات و 

اجلامعات والأفراد للمحافظة على 
هذه القيم���ة الرتاثية و عدم تركها 
مهجورة حيث اأ�صبحت بوؤرا لتجمع 

النفاي���ات و القوار����س.
اله���دف  اأن  ال�ص���وملي  واك���دت 

له���ذه  احلي���اة  اإع���ادة  ه���و  الأ�ص���مى 
اإع���ادة  و  ترميمه���ا  بع���د  البي���وت 
ا�ص���تخدمها م���ا ي���در بالنف���ع امل���ادي 
واملعن���وي على مالكي هذه البيوت و 

عل���ى املجتم���ع ب�ص���كل ع���ام

محافظات
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200074774(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 يعلن 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

 يحيى �شليمان �شامل النت�شه
�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  وقا�شم  النت�شه  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك    

ت�سامن حتت الرقم )35783( بتاريخ 1994/2/24
بابالغ  قام  و   2023/1/22 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب 

باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من

.2008-2-1 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200027727(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 يعلن 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

كمال فواز م�شطفى الزغول
يف  وامل�سجلة  الزغول  وكمال  الكردي  عا�شم  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك    

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )85833( بتاريخ2007/5/3
بابالغ  قام  و   2023/1/23 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب 

باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من

.2008-2-1 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته.
للتجارة واال�شترياد والت�شدير   �شركة  اخلابور  دائني  اأرجو من 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات يف �سجل ال�سركات )معفاة( 
حتت الرقم )2415( بتاريخ 2020/1/21 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل 
للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد احلمزه اجلنيد
احل�سني-هاتف  بنت  رحمة  االمرية  عمان-�سارع   : امل�سفي  عنوان 

0796949317
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن امني �شجل ال�شركات 
يف �شركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)259(  الحكام  ا�ستنادا 
�شركة  ال�سادة   بان  ال�سركات  �سجل  امني  يعلن  وتعديالته   1997
ال�شادق للتخزين وجتارة ال�شيارات وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات 
بتاريخ   )1294( الرقم  حتت  املحدودة)م�ستاجرة(  امل�سوؤولية  ذات 
2009/1/8قد تقدموا بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 
2023/1/15  ومت تعيني املحامي )�سمري جميل الروا�سده وال�سيد وليد 
او  حق  اي  له  فمن  لها  (م�سفيا  منفردين  او   جمتمعني  الروا�سدة  منر 
اعرتا�ض مراجعة امل�سفي خالل �سهرين من تاريخه على العنوان التايل: 

عمان-دوار الداخلية-جممع العقاد التجاري- هاتف 0796732398
امني �شجل ال�شركات
احمد ابو خ�شري

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة ال�شادق للتخزين وجتارة ال�شيارات 
ا�ستنادا الحكام املادة264/ب من قانون ال�سركات رقم 22ل�سنة 1997 
وتعديالته ارجو من دائني �شركة ال�شادق للتخزين وجتارة ال�شيارات  
واملناطق  احلرة  للمناطق  االردنية  املناطق  جمموعة  لدى  وامل�سجلة 
التنموية يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة )م�ستاأجرة( حتت 
الرقم )1294( بتاريخ2009/1/8�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ال وذلك خالل �سهرين من تاريخه 
على  وذلك  اململكة  خارج  للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة  داخل  للدائنني 

العنوان التايل:
ا�سم م�سفي ال�سركة:املحامي )�سمري جميل الروا�سده وال�سيد وليد منر 

الروا�سدة جمتمعني او  منفردين (
هاتف  التجاري-  العقاد  الداخلية-جممع  عمان-دوار  عنوانه: 

0796732398

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
للع�شائر  ال�شعاده  )�شانع  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
�شاهر  )�شليمان  با�سم   )245377( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  واملرطبات( 
�شليمان ال�شراري( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�شركة �شليمان ال�شراري وحممد ح�شن(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )روح ال�شويفيه للمرطبات( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )231572( با�سم )�شهيال حممد ح�شني بني حمد( 
جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )اجمد جمال حممد ابو �شليمان(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )ابو �شنينه لتجارة 
عبداحلليم  )نور  با�سم   )197024( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  االحذية( 
انور ابو �شنينه( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عبدالرحمن عبدالوهاب عطا ابو �شنينه(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
لفح�ص  االأوائل  )اخلرباء  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  التجارية يف وزارة 
و�شيانة ال�شيارات بالكمبيوتر( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )254196( با�سم 
)مروان حممد فالح درادكه( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )ق�شي مروان حممد درادكه(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

دعوة ح�شور اجتماع هيئة عامة غري العادي وجدول اعمال االجتماع
ل�شركة حممود �شعبان واالده ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شجلة بالرقم)5772(

ح�سرة ال�سركاء يف �سركة حممود �سعبان واوالده املحرتمني
عناية ال�سريكة ال�سيدة: عايدة حممود حممد �سعبان / املحرتمة

عناية ال�سريك ال�سيد :  عبدالكرمي حممود حممد �سعبان / املحرتم 
عناية ال�سريكة ال�سيدة: عبله حممود حممد �سعبان / املحرتمة
عناية ال�سريكة ال�سيدة: عبري حممود حممد �سعبان / املحرتمة
عناية ال�سريك  ال�سيد:  عزمي حممود حممد �سعبان / املحرتم 

عناية ال�سريكة ال�سيدة:علياء  حممود حممد �سعبان / املحرتمة
عناية ال�سريك  ال�سيد  :  عماد حممود حممد �سعبان / املحرتم 

عناية ال�سريك ال�سيد:  عوين حممود حممد �سعبان / املحرتم
عناية ال�سريكة ال�سيدة: نوال حكمت توفيق ال�ساكر / املحرتمة

عناية ال�سركاء ال�سادة /ورثة حممود حممد �سعبان عدا نوال حكمت توفيق ال�ساكر/املحرتمني
يرجى التكرم بح�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�سركة حممود �سعان واالوده ذات امل�سوؤولية 

املحدودة املنوي عقده يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا )11.00( من يوم االربعاء املوافق 2022/2/8 
يف مقر ال�سركة يف �سارع ال�سحن اجلوي -الق�سطل- �سارع املطار-مبدينة عمان)و امليزانية من�سورة على 

موقع ال�سركة
)http://shaban-group.net/en/Home/Shaban-News 

وذلك ملناق�سة االمور التالية:
1- امل�سادقة على البيانات املالية اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31كانون االول2018

2- انتخاب مدقق حا�سابت لل�سنة املالية 2019 .    3- اية امور اخرى ت�ستجد
نائب رئي�ض هيئة املديرين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 
يف  وامل�سجلة  ونا�شر(  )من�شور  من�شور  علي  ح�شن  ابناء  �شركة  باأن 
 1999/7/19 بتاريخ   )53442( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل 

تقدمت بطلب الجراءات التغريات  التالية :
)من�سور  من�سور  علي  ح�سن  :ابناء  �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

ونا�سر(
اىل �سركة :من�سور ح�سن علي من�سور و�سريكته

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
للنوفوتيه  عدايل  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
 )5538( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1977/3/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
احلوراين  حازم  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�شركاه 
ن�سر هذا  تاريخ  اعتبارا من  بتاريخ 2001/5/6   )59844(

االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�شركاه   اجلحاو�شة  �شامي  �شركة  باأن 

بطلب  2021/3/22تقدمت  بتاريخ   )121580( الرقم  حتت  ت�سامن 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة: �سامي اجلحاو�سة و�سركاه

اىل �سركة :�سامي اجلحاو�سة و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �شركة حممد وامين ابو ميدان 
 )89608( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2008/3/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
و�شريكه  املعايطه  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والديكور  واملوبيليا  للتجاره 
ت�سامن حتت الرقم )7064( بتاريخ 1978/8/10 اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن جمعية زحوم اخلريية / الكرك
ا�صتدراج عرو�ض بالظرف املغلق 

عطاء التغذية مل�صروع مر�صاة
تعلن جمعية زحوم �خلريية عن ��صتدر�ج عرو�ض توريد وجبات �صحية بحد �أق�صى 
)3200( وجبة قابلة للزيادة خالل فرتة �مل�صروع �ملنفذ �ملنفذ يف �لكرك/ جمعية 

زحوم �خلرييةح�صب �تفاق �لطرفني.
�صمن �ل�صروط �لتالية: 

- �أن يكون �ملتقدم للعطاء �صركة �و موؤ�ص�صة/ �أو جمعيةمرخ�صة وقائمة ولديها 
�صجل جتاري حديث ويت�صمن غاية تقدمي – تزويد �لطعام �أو غايات ذ�ت �صلة.

2- �أن يكون �ملتقدم للعطاء قادرً� على توفري �لوجبات �إىل �أماكن �لتدريبات يف 
قاعات جمعية زحوم �خلريية/ �لكرك.

)تت�صمن ن�صخة �لعطاء كافة �ملو��صفات �لقيا�صية و�لفنية(
على �لر�غبني باحل�صول على ن�صخة �لعطاء مر�جعة مقر �جلمعية �لكائن يف �لكرك 

/زحوم د�خل حرم نادي زحوم �لريا�صي ، وملزيد من �ملعلومات يرجى �الت�صال على 
�لرقم 0796340020

علما باأن ن�صخة �لعطاء تقدم جمانا 
�آخر موعد ال�صتقبال �لعرو�ض يوم �الأثنني 2023/01/30 �ل�صاعة 12:00 �لثانية 

ع�صر ظهر� ، و�صيتم فتح �لعطاء يوم �الربعاء �ملو�فق 2023/2/1  �ل�صاعة �لو�حدة  
يف مقر �جلمعية.

مالحظة: تكلفة هذ� �الإعالن على من ير�صو عليه �لعطاء

اإعالن �شادر عن جمعية زحوم اخلريية /الكرك
ا�شتدراج عرو�ص بالظرف املغلق 

نقل )م�شاركني /م�شاركات( يف م�شروع مر�شاة
تعلن جمعية زحوم اخلريية عن ا�شتدراج عرو�ض توفري جوالت نقل )م�شاركني/ م�شاركات( 

)بحد اأق�شى 200 جولةداخل حمافظة الكرك)الق�شبة( و24 جولة خارج حمافظة الكرك( 
قابلة للزيادة خالل فرتة امل�شروع املنفذ يف الكرك/ جمعية زحوم اخلريية ح�شب اتفاق 

الطرفني.
�شمن ال�شروط التالية:

1 - اأن يكون املتقدم للعطاء �شركة او موؤ�ش�شة مرخ�شة وقائمة ولديها �شجل جتاري حديث 
ويت�شمن غاية نقل الركاب اأو اأي غاية اأخرى ذات �شلة.

2 - اأن يكون املتقدم للعطاء قادرًا على توفري حافالت نقل ركاب حديثة وموؤمنة ومكيفة 
ومرخ�شة وال تقل �شنة �شنعها عن �شنة  2016، وال تقل حمولتها عن 22 راكب.

)تت�شمن ن�شخة العطاء كافة املوا�شفات القيا�شية والفنية(
على الراغبني باحل�شول على ن�شخة العطاء مراجعة مقر اجلمعية الكائن يف الكرك / 

زحوم داخل حرم نادي زحوم الريا�شي، وملزيد من املعلومات يرجى االت�شال على الرقم 
0796340020

علما باأن ن�شخة العطاء تقدم جمانًا
اآخر موعد ال�شتقبال العرو�ض يوم االأثنني 2023/01/30 ال�شاعة 12:00 الثانية ع�شر 

ظهرًا ، و�صيتم فتح �لعطاء يوم �الربعاء �ملو�فق 2023/2/1  �ل�صاعة �لو�حدة  يف مقر 
اجلمعية.

مالحظة: تكلفة هذا االإعالن على من ير�شو عليه العطاء

اإنذار اإىل املوظف
جمد حممود فتحي ابو عزب
اأ�سري اإىل واقعة تغيبك 

عن مركز عملك  اأكرث من 
ع�سرةاأياممتتالية خالل 

�سهر كانون الثاين لعام 
2023اأنذرك اإىل �سرورة 

مراجعة ال�سركةحااًل 
وبخالف ذلك �سيتم اإنهاء 

خدماتك من ال�سركة 
عماًل باأحكام املادة 

)28/هـ( من قانون 
العمل االأردين .

املنــــذر :بي �سي 
اآي لالإت�ساالت 

والتكنولوجيا املتطورة.

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم مبقت�سى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم)79( ل�سنة 1996 بان 
جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية امل�سرتكة للواء ق�سبة الزرقاء، قررت مبوجب 

قرارها رقم)11/142( ل�سنة 2022 تاريخ 2022/11/6 املوافقة على : 
 قراراللجنة املحلية لبلدية الزرقاء رقم)24/3( تاريخ 2022/10/11 واملت�سمن  ا�ستحداث 

طريق ب�سعة 3م خالل القطع)1320، 1159، 1158، 12195( لغايات خط ت�سريف مياه 
االمطار وح�سب ما هو منفذ على الواقع �سمن حو�ض)4( البرتواي اجلنوبي حلوحة)25( 

من ارا�سي البرتاوي �سمن لوحة)4( التنظيمية واي�ساً ا�ستحداث طريق ب�سعة 3م من خالل 
القطع رقم)6905، 6903( من نف�ض احلو�ض واللوحة والقطعة رقم)2(حو�ض)5( قرب �سبيب 

اجلنوبي لوحة)5( من ارا�سي الزرقاء وذلك لغايات عمل خط لت�سريف مياه االمطار وذلك 
للمنفعة العامة وح�سب املخطط املعد لذلك.

واعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية وجريدتني حمليتني ويجوز ال�سحاب 
العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم خالل الفرتة القانونية لدى رئي�ض اللجنة املحلية لبلدية الزرقاء 

خالل �ساعات الدوام الر�سمي و�سمن املدة القانونية.
عا�شم مو�شى النهار
رئي�ص جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية
اللوائية امل�شرتكة للواء  الق�شبة

اعالن �شادر عن م�شفي 
�شركات الت�شامن والتو�شية الب�شيطة 

ا�ستنادا الأحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته.

حتت  وامل�سجلة  و�شركاه  عبدالرحيم   كامل  حممد  كامل  �شركة   م�سفي   يعلن 

الوطني  ورقمها   1991/11/4 تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )27511( الرقم 

)200052131( باأن جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها 

لها  م�سفيا  �سدقه  حممد  كامل  الدين  بهاء  ال�سيد   وتعيني   2023/1/22 بتاريخ 

وعنوانه للتبلغ والتبليغ : املدينه )اربد(  -ب�سرى-بناية 11

هاتف 0795747430

  BKM913@GMAIL.COM:الربيدااللكرتوين
م�شفي �شركة

بهاء الدين كامل حممد �شدقه

اإعـــــــــالن 
قانون  من   )  25  ( املادة  اأحكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 
تنظيم املدن والقرى واالأبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 اأن 
جمل�ض التنظيم االأعلى قد قرر بقــراره رقــــم ) 1/1877( 
خمطط  على  املوافقة   عدم   2022/  12  /  12 تاريخ  
طويل  وجتاري  حملي  جتاري  اىل  ا�ستعمال  �سفة  تغيري 
�سمن االحوا�ض ذوات االرقام)1(جريتا، )9( القنا�ض، 
)28( الدوار )24( غابة جرن الغزال من ارا�سي اربد  .

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد 
          نائب رئي�ص الوزراء ووزير االدارة املحلية  

                                                                 توفيق حممود كري�شان 
      رئي�ص جمل�ص التنظيم االأعلى

اعالن للمرةالثانية)معدل(
تعلن بلدية ال�سعلة عن رغبتها بطرح عطاء ان�ساء ملعب �سحم البلدي للمرة الثانية 

ح�سب ال�سروط التالية:
1-درجة ت�سنيف املقاول خام�سة او رابعة طرق او ابنية

2-مدة العمل 90 يوماً تقوميياً.
3-كفالة دخول العطاء كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة 3% من قيمة العطاء.

4-البلدية غري ملزمة بقبول اقل اال�سعار
5-ثمن ن�سخة العطاء 125دينارا  غري م�سرتدة ويعفى منها ا�سرتى يف املرة االوىل.

6-غرامة التاخري 125 دينار عن كل يوم تاأخري
7-اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء

8- اخر موعد لت�سليم العرو�ض هو يوم االربعاء املوافق 2023/2/15 ال�ساعة العا�سرة 
�سباحا  وهو موعد فتح العطاء

ملزيد من املعلومات االت�سال على 027518808
رئي�ص بلدية ال�شعلة 
م.معاوية خزاعلة

اعالن طرح عطاء رقم1/اليات/2023
�شراء با�ص نقل موتى

تدعو بلدية اجلنيد ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة التي ترغب بامل�ساركة يف 
العطاء اعاله لتقدمي عرو�سها وفقاً لل�سروط واملوا�سفات املعدة لهذه الغاية علما مبا 

يلي:
1-ثمن ن�سخة العطاء)50(دينار اردين غري م�سرتده

2-تقدمي كفالة دخول العطاء)كفالة بنكية او �سيك م�سدق(بقيمة 750دينار
3-هذا العطاء خا�سع لنظام امل�سرتيات احلكومية رقم8 لعام 2022 وتعليماته

4-تقدمي رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سجل جتاري
5-اخر تاريخ لبيع وثائق العطاء هو يوم االربعاء 2023/2/8 ال�ساعة 2:30 م�ساء

6-اخر موعد لتقدمي االعرتا�سات واال�ستف�سارات هو ال�ساعة 1:00 من م�ساء يوم 
ال�سبت املوافق 2023/2/11

7-ال ي�سرتط االحالة على اقل اال�سعار
8-يحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء االأ�سباب ودون اأن يرتتب اأي مطالب 

مالية اأو قانونية
9-اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكررت

فعلى ال�سادة الراغبني واملهتمني بدخول العطاء مراجعة مبنى البلدية ل�سراء ن�سخة 
العطاء علما باأن اخر موعد لتقدمي العرو�ض يف البلدية ال�ساعة احلادية ع�سر من يوم 

الثالثاء 2023/2/14 وهو تاريخ فتح العرو�ض.
ولن تقبل اي عرو�ض بعد  هذا التاريخ والوقت واي جهة ال يتوافق كما هو مو�سع 

باالعالن اعاله و�سوف يتم رف�سها.
رئي�ص بلدية اجلنيد
 الدكتور مهدي املومني

اعالن �شادر عن م�شفي 
 �شركات الت�شامن والتو�شية الب�شيطة

ا�شتنادا الأحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997 وتعديالته.

ار�شيد  ابو  عبداهلل  حممد  جمعه  املرحوم  ورثة  �شركة   م�شفي   يعلن 
تاريخ  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف   )110135( الرقم  حتت  امل�شجلة 
ال�شركاء  جميع  باأن   )200142928( الوطني  ورقمها   2014/8/12
بتاريخ 2023/1/18  ال�شركة وت�شفيتها  بال�شركة قد اتفقوا على حل 
للتبلغ  وعنوانه  لها  م�شفيا  ار�شيد   ابو  حممد  جمعه  حممود  وتعيني 

والتبليغ : املدينه )عمان- ( رقم الهاتف )0796066021( 
mjmaboirshaid@yahoo.com الربيد االلكرتوين

  م�شفي ال�شركة
حممود جمعه حممد ابو ار�شيد

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200074812(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة:بان ال�شيد/ال�شادة

فايز فريز منر علي 
بركات  ونائل  �شماره  وفخري  علي  فايز  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )35838( بتاريخ 1994/3/3.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200090488(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة:بان ال�شيد/ال�شادة

يو�شف قا�شم ابر اهيم ن�شار
�شجل  يف  وامل�شجلة  ن�شار  ويعقوب  يو�شف  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )87715( بتاريخ 2007/10/2.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 
من ال�شركة بتاريخ 2023/1/23.

وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل 
من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-
5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200014744(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة:بان ال�شيد/ال�شادة

ح�شني عبد العزيز ح�شن الرب
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة عبد العزيز ح�شن ا�شماعيل الرب و�شريكه 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )15013( بتاريخ 1985/1/23.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــالن طــــــــــرح عطـــــــــــاء
رقـــــــــــم 2023/1

للمـــــــره االولـــــــى  
تعلن بلدية ال�سفا عن رغبتها يف تنفيذ عطاء الن�ساء جدار ا�ستنادي يف بلدية ال�سفا / منطقة حالوة 

ح�سب ال�سروط و املوا�سفات التالية :
العطاءات  دائرة  لدى  اأبنيه  اأو  طرق  جمال  يف  رابعة  او  خام�سة  امل�سنفون  املقاولني  يدعى   -1
احلكومية وح�سب متطلبات ت�سنيف املقاولني وعلى الراغبني باال�سرتاك بالعطاء مراجعة الق�سم 
معهم  العطاءوم�سطحبني  وثائق  ل�سراء  الوهادنة  مثلث  على  الواقع  ال�سفا  بلدية  مركز  يف  الفني 

�سهادة ت�سنيف �سارية املفعول اعتبارا من �سباح يوم الثالثاء املوافق 2023/1/24.
2-اأخر موعد لبيع ن�سخ املناق�سة هو ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االحد املوافق 2023/2/5.

3- ثمن ن�سخة العطاء )خم�سون دينار ( غري م�سرتدة
4- �سيتم زيارة املوقع ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم اخلمي�ض املوافق 2023/2/2، علماآ باأن 
التجمع �سيكون يف مركز بلدية ال�سفا / مثلث الوهادنة 5-يرفق مع العر�ض كفالة بنكية او �سيك 

م�سدق بقيمة )3%دينار( من قيمة العطاء وتكون با�سم رئي�ض بلدية ال�سفا باالإ�سافة لوظيفته.
ال�سفا / مثلث الوهادنه يف موعد  6-تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات الكائن يف مركز بلدية 

اق�ساه ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم االثنني املوافق
2023/2/6 حيث تفتح العرو�ض يف جل�سة علنية ال�ساعة العا�سرة من نف�ض اليوم .

7-كلفة االعالن يف ال�سحف مهما تكررت يتحملها املناق�ض الذي ير�سو عليه العطاء .
ذكر  دون  العطاء  اإلغاء  لها  ويحق  االأ�سعار  اقل  على  باالحالة  ملزمة  غري  العطاءات  جلنة   -8

اال�سباب .
زهر الدين العرود 
رئي�ص بلدية ال�شفا 

دائرة قا�صي الق�صاة 
حمكمة عمان اجلنوبية ال�صرعية الق�صايا

الرقم 10650+ 2022/10649
التاريخ 1444/6/25ه� 

املوافق 2023/1/17م 

اعالن تبليغ جلسة بالنشر صادر عن 
حمكمة عمان اجلنوبية الشرعية القضايا 
الكائنة يف عمان دوار الشرق االوسط 

هيئة القا�صي عي�صى عبد الهادي الدبوبي 
اىل املدعى عليه فوؤاد حممود ا�صماعيل املنا�صرة 
جمهول مكان القامة حاليا واخر حمل اقامة له يف 
�صجرة  مدر�صة  قرب  البي�س  اجلبل  الزرقاء  الردن 
الدر بجانب مدر�صة بيت املقد�س الطابق الثالث بيت 

الزوجية �صابقا 
اجلنوبية  عمان  حمكمة  اىل  ح�صورك  يقت�صي 
ال�صرق  دوار  عمان  يف  الكائنة  الق�صايا  ال�صرعية 
الو�صط يوم الربعاء الواقع يف 2023/2/8م ال�صاعة 
ذات  الوىل  الدعويني  يف  للنظر  �صباحا  التا�صعة 
الرقم ا�صا�س 2023/10649 ومو�صوعها اجرة م�صكن 
والثانية ذات الرقم ا�صا�س 2023/10650 ومو�صوعها 
حنني  املدعية  قبل  من  عليك  املقامة  تعليم  نفقة 
تر�صل  ومل  حت�صر  مل  فاذا  فروه  ابو  ح�صن  جميل 
لتخلفك  م�صروعة  مبعذرة  تعتذر  او  عنك  وكيال 
ال�صرعي  اليجاب  بحقك  يجري  احل�صور  عن 
حتريرا  ال�صول  ح�صب  ذلك  تبليغك  جرى  وعليه 

يف 2023/1/17م
قا�صي حمكمة عمان اجلنوبية 
ال�صرعية /الق�صايا
عي�صى عبد الهادي الدبوبي 

انذار تغيب عن العمل
احمد  راجي  احمد   : 1-املوظف 

املراعبة
امل�صمى الوظيفي : م�صاعد فني/ق�صم 

الفر�صات
2-عبادة عبد الروؤوف علي الروا�صدة

امل�صمى الوظيفي: 
عامل انتاج/ق�صم الفر�صات

ع�صر  ملدة  العمل  عن  لتغيبك  نظراً 
على  وبناء  ر�صمي  عذر  دون  مت�صلة  اأيام 
املادة 28 من قانون العمل الأردين الفقرة 
ه� والتي تن�س على انه اذا تغيب موظف 
او  مت�صلة  اأيام  ع�صرة  مدة  العمل  عن  
من  يق�صل  فاأنه  متقطعة  يوم  ع�صرون 
العمل ، فاإننا ننذرك انذار نهائياً ويجب 
خالل  عملك  مكان  اىل  العودة  عليك 
اإتخاذ  �صيتم  واإل  تاريخه  من  اأيام   3
واإلزامك  بحقك  القانونية  الإجراءات 
والنظام  العمل  عقد  عليك  يرتبه  مبا 

الداخلي لل�صركة.
ال�صركة املتحدة لل�صناعات التحويلية

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة تنفيذ عمان ال�شرعية 
اإىل املحكوم عليه : ) �شاجد مامون يو�شف ابو خ�شر ( . عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة ( 

ا�شم املحكوم له : ) افنان ر�شيد عبداهلل حمدان ( .
لقد تقرر يف الق�شيه التنفيذية رقم ) 2023/243 ( ومو�شوعها ) اجرة م�شكن و ح�شانة ( اإلزامك بدفع 
مبلغ وقدره ) 2٥0 ( دينار �شهريا تدفع ل�شالح املحكوم لهـا ) افنـان املذكورة ( املذكورة اعتبارا من تاريخ 

)2022/3/21( وي�شاف اإليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية .
لقد تقرر يف الق�شيه التنفيذية رقم ) 2023/242 ( ومو�شوعها ) نفقة تعليم ( اإلزاملك بدفع مبلغ وقدره 
لها ) بيان املذكورة ( املذكورة اعتبارا من تاريخ ) 2022/3/21 (  ) 7390( دينار تدفع ل�شالح املحكوم 

وي�شاف اإليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية .
اإلزامك بدفع مبلغ   حمكمة لقد تقرر يف الق�شيه التنفيذية رقم ) 2019/1676 ( ومو�شوعها ) �شغار ( 
 ( تاريخ  من  اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  افنان   ( لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع  �شهريا  دينار   )61٥( وقدره 

2022/8/9 ( وي�شاف اإليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية .
وعليك ان تنفذ م�شمون هذا االإخطار خالل فرته اأق�شاها �شبعة اأيام من تاريخ تبليغك واإذا انق�شت هذه 

املدة ومل تنفذ م�شمون االإخطار �شيقوم ق�شم التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية قانونا بحقك . 
ماأمور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة تنفيذ عمان ال�شرعية 
اإىل املحكوم عليه : ) خطاب نزار عبداهلل عبداهلل ( عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة ( . 

 ا�شم املحكوم له : ) ربي حممود ابراهيم املغربي ( .
 لقد تقرر يف الق�شيه التنفيذية رقم ) 2023/198 ( ومو�شوعها ) نفقة �شكن ( الزامك بدفع مبلغ 
وقدره ) 60 ( دينار �شهريا تدفع ل�شالح املحكوم لها ) ربي املذكورة ( املذكورة اعتبارا من تاريخ 

)2021/11/7 ( وي�شاف اإليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية .
لقد تقرر يف الق�شيه التنفيذية رقم ) 2023/197 ( ومو�شوعها ) نفقة زوجة ( اإلزامك بدفع 
مبلغ وقدره ) 100( دينار �شهريا تدفع ل�شالح املحكوم لها ) ربي املذكورة ( املذكورة اعتبارا من 

تاريخ ) 2021/11/7( وي�شاف اإليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية .
واإذا  تبليغك  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  اأق�شاها  فرته  خالل  االإخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  اأن  وعليك   
انق�شت هذه املدة ومل تنفذ م�شمون االإخطار �شيقوم ق�شم التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية 

قانونا بحقك .
مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة 
تنفيذ عمان ال�شرعية

ابو  داود  �شليمان  داود  : ) حممد  املحكوم عليه  اإىل 
خالد ( . عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة(

، لقد  ا�شم املحكوم له : ) هيه نبيل �شالح قلعاوي ( 
 )2023/241  ( رقم  التنفيذية  الق�شيه  يف  تقرر 
مبلغ  بدفع  اإلزامك   ) زوجة  نفقة   ( ومو�شوعها 
املحكوم  ل�شالح  تدفع  �شهريا  دينار   )  12٥  ( وقدره 
تاريخ  من  اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  هبه   ( لها 
اإليها الر�شوم وامل�شاريف  )2022/12/1٥ ( وي�شاف 

القانونية .
فرتة  خالل  االإخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  اأن  وعليك 
انق�شت  واإذا   ، تبليغك  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  اأق�شاها 
ق�شم  �شيقوم  االإخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه 
التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية قانونا بحقك .

مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة 
تنفيذ عمان ال�شرعية 

اإىل املحكوم عليه : ) �شروق و �شونيا و هيثم و نارمیان 
اوالد املرحوم يو�شف م�شطفى يو�شف الهندي ( .

عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة ( .
ا�شم املحكوم له : ) زكية ح�شن عو�ض احلتو ( .

لقد تقرر يف الق�شيه التنفيذية رقم )2023/248( 
بدفع  اإلزامكم   ) تركة  على  دين   ( ومو�شوعها 
املحكوم  ل�شالح  تدفع  دينار   )  ٥000  ( وقدره  مبلغ 
تاريخ  من  اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  زكيه   ( لها 
وامل�شاريف  الر�شوم  اإليها  وي�شاف   )2019/6/12(

القانونية .
فرته  خالل  االإخطار  هذا  م�شمون  تنفيذ  وعليكم 
انق�شت  واإذا  تبليغكم  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  اأق�شاها 
�شيقوم ق�شم  االإخطار  املدة ومل تنقلوا م�شمون  هذه 
التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية قانونا بحقكم .

مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

رقم  ال�شركات  قانون  من   )13( املــادة  الأحكام  ا�شتنادا 
)22( ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات 
يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن �شركة ورثة �شالح مو�شى 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  احمد 
بطلب  تقدمت  قد   201٥/1/18 بتاريخ   )111060(

الإجراء التغيريات التالية: تعديل ا�شم ال�شركة
من �شركة:ورثة �شالح مو�شى احمد

اىل �شركة:نور الدين �شالح مو�شى احمد و�شريكه
لالإ�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم ٥600260 

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات

1( تدعو شركة مياه اليرموك المناقصين ذوي الخبرة في المجال او المجاالت المرتبطة لتقديم عروضهم وعلى النماذج المرفقة 
لشراء المواد الواردة في جداول المواصفات وفقًا للمواصفات والشروط العامة والخاصة والنماذج وتعليمات الدخول في العطاء المرفقة . 
2( يمكن للشركات المناقصة تقديم العروض لمادة واحدة أو أكثر وسيتم تقييم العروض واالحالة حسب المادة إال إذا ذكر خالف 

ذلك في المواصفات .
3( على المناقصين الراغبين بمعلومات إضافية االطالع على وثيقة العطاء شركة مياه اليرموك – مديرية العطاءات على العنوان 
المذكور أدناه او الموقع الرسمي لشركة مياه اليرموك علمًا بأن اخر موعد لبيع وثيقة العطاء هو الساعة الثالثة الموافق 2023/2/7

4 ( على المناقصين الراغبين بشراء نسخة كاملة من وثائق العطاء دفع مبلغ )500.00( دينار / خمسمائة دينار أردني غير مستردة 
قبل آخر موعد لبيع وثيقة العطاء .

5( يرفق مع كل عرض كفالة بنكية بنسبة التقل عن )3%(  ثالثة بالمائة من قيمة المواد الواردة في عرض السعر المقدم  ككفالة 
دخول العطاء صادرة عن احـد البنوك العاملة في المملكة االردنية الهاشمية, )كفالة بنكية غير مشروطة( وصالحة لمدة (120) يوم من 
تاريخ إيداع العروض لذلك العطاء او شيك مصدق ألمر شركة مياه اليرموك وحسب الشروط العامة والنموذج وبخالف ذلك ال يقبل العرض.

6( تعتبر هذه الدعوة والتعليمات مكملة للشروط العامة والخاصة للتعاقد وتكون لها قوة العقد لشراء المواد وملزمة للمناقصين ، 
وللجنة الشراء حق إستبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو بعض أو أحد بنود التعليمات .

7( يبدأ موعد تسليم العروض على العنوان المذكور أدناه من الساعة 8:30 صباحًا لغاية الـ 12:30 الموافق 2023/2/15
9( ( يجب على الموردين تعبئة وتوقيع وختم نموذج عرض المناقصة وجداول الكميات  واالالتزام بالشروط العامه وباقي الشروط 

في وثيقة العطاء.
10( يجب وضع كفالة الدخول في مغلف منفصل عن العرض الفني والمالي.

العامة  العطاءات  دعوات  وشروط  بموجبه  الصادرة  والتعليمات  لسنة 2022   )8( رقم  الحكومية  المشتريات  بنظام  االلتزام   )11
والخاصة.

12( لالستفسار يرجى االرسال على االيميالت المرفقه ادناه او من خالل مديرية العطاءات على العنوان المرفق ادناه , علما ان 
اخر موعد لالستفسارات هو 2023/1/31 وسيتم الرد على جميع االستفسارات بموعد اقصاه 2023/2/5 

شركة مياه اليرموك
مديرية العطاءات والمشتريات

اربد – شارع بغداد
abdelkarim_alzoubi@yw.com.jo

bassam_jarboo@yw.com.jo
abdelhadi_bataineh@yw.com.jo
malak_abo-zaitoun@yw.com.jo

 13)  The nationality of the supplier, manufacturer, and/or any partner shall be according to USAID 
geographical code #937 (The United States, Jordan (the cooperating/recipient country), and de-
veloping countries other than advanced developing countries, but excluding any countries that are 
prohibited source).

)4) The procurements, shipping, and all services under this contract should comply    with USAID 
requirements and regulations.

)5) The material in this tender should comply with Geographical code 937.

تقديم خدمات قراءة عدادات 
املشرتكني )الفوترة( / للمناطق الواقعة 
ضمن اختصاص شركة مياه الريموك  

الجزائر

حموري���اً  دوراً  اجلزائ���ر  تلع���ب 
بالن�صبة لأمن الطاقة يف اإيطاليا ب�صكل 
الت���ي  ال�صطراب���ات  ظ���ل  ويف  خا����س، 
ي�ص���هدها القط���اع �صمن تبع���ات احلرب 
يف اأوكراني���ا، والعقوب���ات املفرو�صة على 
رو�ص���يا امل���ورد الرئي�ص���ي للغاز بالن�ص���بة 

لأوروبا.
وجتم���ع اجلزائر واإيطالي���ا عالقات 
�صراكة اقت�صادية ممتدة، تعززها عديد 
م���ن املقومات الأ�صا�ص���ية، ل �ص���يما فيما 

يت�صل بالقرب اجلغرايف.
تطلع���ات  العالق���ات  تل���ك  تدع���م 
اأوروب���ا يف مل���ف الطاق���ة، جله���ة اعتبار 
روما بوابة رئي�صية للغاز اجلزائري اإىل 
الق���ارة العجوز، يف ظ���ل اأزمة الإمدادات 
احلالي���ة، والتي ت�ص���تعيد معها اجلزائر 

ُمه���م.  ا�ص���رتاتيجي  كم���ورد  مكانته���ا 
للزي���ارة  ُينظ���ر  املنطل���ق  ه���ذا  وم���ن 
احلالي���ة لرئي�ص���ة ال���وزراء الإيطالي���ة، 
جورجي���ا ميل���وين، للجزائ���ر باعتبارها 
زي���ارة مهم���ة للغاي���ة، تو�ص���ح الأهمي���ة 
الت���ي توليه���ا اإيطالي���ا للجزائ���ر، طبقاً 
مل���ا يوؤك���ده يف ت�صريح���ات خا�ص���ة ملوقع 
»�ص���كاي نيوز عربي���ة« املحلل وال�صحايف 
بوكولين���ي،  ما�ص���يميليانو  الإيط���ايل، 
والذي ي�ص���ري اإىل اأن »ه���ذه زيارة مهمة 
اقت�صادي���ة  نظ���ر  وجه���ة  م���ن  خا�ص���ة 
وفيم���ا يتعل���ق حتدي���داً مبل���ف الطاقة، 
ذل���ك اأنه بعد احل���رب يف اأوكرانيا قررت 
اإيطالي���ا حتري���ر نف�ص���ها م���ن اعتمادها 
عل���ى الغ���از الرو�ص���ي، وه���ي الآن تعتمد 
اجلزائ���ر كم���ورد بدي���ل، وبحل���ول العام 
2025 ل���ن ت�ص���تورد اإيطالي���ا الغ���از م���ن 
رو�ص���يا بف�ص���ل التفاقي���ات املوقع���ة مع 

اجلزائ���ر. ت�ص���تهدف اإيطالي���ا احل�صول 
م���رت  ملي���ار   28 بح���وايل  واردات  عل���ى 
الغ���از اجلزائ���ري بحل���ول  م���ن  مكع���ب 
اإين���ي  ملجموع���ة  طبق���اً   ،2024 الع���ام 
الإيطالي���ة للطاق���ة، الثن���ني. ويو�صح 
بالن�ص���بة  امل�ص���تهدف  اأن  بوكولين���ي 
لب���الده اأن حت�صل من اجلزائر على 40 
باملئة من احتياجاتها من الغاز، م�صرياً 
اإىل اأن الداع���م لذلك هو ال�ص���تثمارات 
�ص���ركة  عنه���ا  اأعلن���ت  الت���ي  اجلدي���دة 
�صوناطراك اجلزائرية، بقيمة 40 مليار 
دولر، وتوجيه���ات الرئي����س عبداملجيد 
تب���ون بزيادة �ص���ادرات الغاز يف اجلزائر 

مكع���ب. م���رت  ملي���ار   100 اإىل 
وي�ص���دد عل���ى اأن �ص���ركة اإين���ي، وه���ي 
لعب رئي�صي يف العالقات بني البلدين 
يف  دوراً  تلع���ب  �ص���وف  الطاق���ة،  مبل���ف 
م�صاعدة ال�صركات اجلزائرية يف جمال 

الطاق���ة املتجددة اأي�صاً. وبهذا �ص���يكون 
م���ن املمك���ن ا�ص���تخدام م�ص���ادر الطاقة 
والغ���از  املحل���ي  املتج���ددة لال�ص���تهالك 
للت�صدي���ر للخ���ارج.  ت�ص���ل ال�ص���ادرات 
اجلزائري���ة اإىل اأوروب���ا م���ن 75 اإىل 95 
ملي���ون م���رت مكع���ب م���ن الغ���از يومي���اً 

)طبق���اً لبيان���ات �صادرة ع���ن اأوابك(
الرنوي���ج يف مقدم���ة م���وردي الغ���از 
ع���ر الأنابيب اإىل اأوروب���ا ب� 253 مليون 

م���رت مكعب يومياً
ب���اأن  الإيط���ايل  املحل���ل  ويعتق���د 
اجلزائر لعب حا�ص���م لي�س فقط لأمن 
الطاق���ة يف اإيطاليا، بل يف اأوروبا ب�ص���كل 
ع���ام، لفت���اً يف الوق���ت نف�ص���ه اإىل«خطة 
مدرو�ص���ة بجدية كب���رية قيد الدرا�ص���ة 
م���ن اأج���ل بناء خ���ط اأنابيب غ���از جديد 
مبا�ص���رة  اجلزائ���ر  يف  عناب���ة  يرب���ط 
ب�ص���ردينيا، وذلك لتزوي���د اإيطاليا ب� 10 
ملي���ارات م���رت مكع���ب اأخ���رى واإ�صافية 
م���ن الغ���از، وبالت���ايل وميك���ن اأن ت�صبح 
اإيطالي���ا من�صة توزي���ع للغاز اجلزائري 

لفرن�ص���ا و�ص���لوفينيا.
دولر  ملي���ار   50 م���ن  اأك���رث 
 2022 الع���ام  خ���الل  اجلزائ���ر  عائ���دات 
م���ن املحروقات، بح�ص���ب وزي���ر الطاقة 
عرق���اب حمم���د  اجلزائ���ري  واملناج���م 
حج���م  مكع���ب  م���رت  ملي���ار   130
اإنت���اج اجلزائ���ر من الغ���از �ص���نوياً، وفقا 
يف  والتخطي���ط  ال�ص���رتاتيجية  ملدي���ر 

�ص���وناطراك
5656 مليار مرت مكعب حجم  مليار مرت مكعب حجم 

�صادرات اجلزائر من الغاز اإىل �صادرات اجلزائر من الغاز اإىل 
اأوروبا يف اأوروبا يف 20222022

اإنت���اج اجلزائ���ر من الغاز �ص���ريتفع ب� 

10 مليارات يف العام اجلاري 2023
خط���ة جزائري���ة للو�ص���ول اإىل 100 
مليار مرت مكعب من الغاز املوجه فقط 
للت�صدي���ر، بح�ص���ب م���ا اأعل���ن الرئي����س 

اجلزائري، عب���د املجيد تبون.
ملي���ار   40 ت�ص���تثمر  �ص���وناطراك 
املخط���ط  اإط���ار  يف   2027 حت���ى  دولر 
للدول���ة اململوك���ة  لل�ص���ركة  اخلما�ص���ي 
للغ���از  ت�ص���ويق  من�ص���ة  اإيطالي���ا.. 

اجلزائ���ري
اجلزائ���ري،  القت�ص���ادي  اخلب���ري 
ه���واري تيغر�ص���ي،يقول يف ت�صريح���ات 
عربي���ة«  ني���وز  »�ص���كاي  ملوق���ع  خا�ص���ة 
اإن اإمكان���ات اجلزائ���ر كب���رية يف قط���اع 
اإىل حج���م  بالنظ���ر  �ص���يما  ل  الطاق���ة، 
ال�ص���تثمارات املوجهة اإىل ذلك القطاع، 
يف  احلديث���ة  ال�صتك�ص���افات  وكذل���ك 
الع���ام 2022 بواق���ع 11 اكت�ص���افاً تقريب���اً 
من ال�ص���ركة الوطنية و�صركاء مهمني، 
الإيطالي���ة.  اإين���ي  �ص���ركة  خا�ص���ة 
ويتح���دث تيغر�ص���ي ع���ن عالق���ة ب���الده 
اأن  اإىل  م�ص���رياً  حتدي���داً،  باإيطالي���ا 
»اجلزائ���ر تعتم���د على �ص���راكة حقيقية 
وتاريخية ب���كل القطاعات القت�صادية، 
باعتبار اإيطاليا من�صة ت�صويق بالن�صبة 
للثق���ة  للغ���از اجلزائ���ري، وه���ذا نظ���راً 
املتبادل���ة ب���ني البلدي���ن. ويلف���ت اإىل اأن 
كمي���ات الغاز املتفق عليه���ا بني اجلزائر 
ملي���ارات  ت�ص���عة  اإىل  ت�ص���ل  واإيطالي���ا 
م���رت مكع���ب، و�ص���تكون هن���اك زي���ادات 
�ص���يما يف �ص���وء  املقبل���ة، ل  املراح���ل  يف 
قرارات ال�ص���لطات العمومية بالو�صول 
اإىل �ص���ادرات 100 ملي���ار م���رت مكع���ب، 
يف  الوطني���ة  الإمكان���ات  تواف���ر  م���ع 

ه���ذا اجلان���ب، وم���ع ترق���ب ا�ص���تثمارات 
قادم���ة يف املرحلة املقبلة، ول �ص���يما مع 
ت�صريح���ات املفو�صي���ة الأوروبية ب�ص���اأن 
تو�ص���عة التع���اون م���ع اجلزائ���ر يف قطاع 
الطاقة. كما ي�ص���ري اخلبري القت�صادي 
يف الوقت نف�ص���ه اإىل ال�ص���راكات املتعددة 
ب���ني البلدي���ن يف قطاع���ات خمتلفة ويف 
�ص���وء م���ا تزخ���ر ب���ه ب���الده م���ن فر�س، 
مو�صحاً اأن هناك ا�صرتاتيجية حقيقية 
واأي�ص���اً  الطاق���ة  م���وارد  يخ����س  فيم���ا 
ا�صرتاتيجية لتنويع ال�صراكة مبختلف 
القطاع���ات القت�صادي���ة، يف �صوء امليزة 
اجلغرافية للجزائ���ر والبعد الأفريقي، 
وباعتبارها ممر اأ�صا�صي بالن�صبة للدول 

الأفريقي���ة.
خطط طموحة من اأجلخطط طموحة من اأجل

 تعظيم العائد تعظيم العائد
اخلب���ري  يق���ول  جانب���ه،  م���ن 
القت�صادي اجلزائ���ري، الدكتور اأحمد 
حيدو�ص���ي، يف ت�صريح���ات خا�صة ملوقع 
اجلزائ���ر  اإن  عربي���ة«،  ني���وز  »�ص���كاي 
ُتع���ول عل���ى رف���ع طاقته���ا الت�صديري���ة 
ال�ص���تثمارات  خ���الل  م���ن  والإنتاجي���ة 
والت���ي  �ص���وناطراك،  به���ا  تق���وم  الت���ي 
اإط���ار  يف  دولر  ملي���ار   40 خ�ص�ص���ت 
اخلطة اخلما�صية امل�ص���تمرة حتى العام 
عل���ى  بالأ�صا����س  ترتك���ز  والت���ي   ،2027
وعل���ى  ال�صتك�ص���افات،  مع���دلت  زي���ادة 
اعتبار اأن �ص���ركة �ص���وناطراك من اأكرث 
ال�ص���ركات فيم���ا يتعل���ق بال�صتك�ص���افات 
الأخرية. ويتابع: كما ت�صتهدف اخلطة 
للحق���ول،  الإنتاجي���ة  الطاق���ة  رف���ع 
ورف���ع ق���درات تخزي���ن وت�ص���ييل الغ���از، 
وتو�ص���عة ميناء �ص���كيكدة، ذل���ك يف �صوء 

ا�ص���رتاتيجية حمكم���ة هادف���ة للو�صول 
اإىل 100 ملي���ار مرت مكعب من �صادرات 
الغ���از اإىل اأوروب���ا ب�ص���كل خا����س، لع���دة 
اعتبارات خمتلفة، على راأ�ص���ها التقارب 
-كم���ا  بالأنابي���ب  والرب���ط  اجلغ���رايف، 
الغ���از الرو�ص���ي- عالوة عل���ى العالقات 
القت�ص���ادي  والتق���ارب  التاريخي���ة 
وال�صيا�ص���ي يف عدي���د م���ن امللف���ات، م���ن 
بينه���ا املل���ف الليب���ي، ول �ص���يما اإيطاليا 
التج���اري  التب���ادل  حج���م  ي�ص���ل  الت���ي 
 10 ح���وايل  اإىل  اجلزائ���ر  وب���ني  بينه���ا 

دولر. ملي���ارات 
ت�ص���عى  اجلزائ���ر  اأن  عل���ى  وي�ص���دد 
لإعادة ح�صتها بال�ص���وق الأوروبية، بعد 
تراج���ع �ص���ابق اإىل حد ما اأم���ام موردين 
اآخري���ن، م���ن بينه���م الولي���ات املتح���دة 
الأمريكي���ة وقط���ر، ومن خ���الل العمل 
عل���ى رفع الطاق���ات الإنتاجية ميكن اأن 
ت�ص���هم يف توف���ري جانب م���ن احتياجات 
اأوروبا من الغاز، وبالتايل توفري موارد 
يف  املتوا�ص���ل  العج���ز  لتغطي���ة  مالي���ة 
اجلزائ���ر، لكن���ه ل يعتق���د ب���اأن اجلزائر 
يف  لرو�ص���يا  بدي���اًل  تك���ون  اأن  ميكنه���ا 
ه���ذا القطاع، بالنظ���ر اإىل كون اجلانب 
الرو�ص���ي هو عمالق الغاز على م�صتوى 

العامل.
اخلب���ري  ي�ص���ري  ال�ص���ياق،  ويف 
القت�صادي اجلزائ���ري، الدكتور حمزة 
بوغ���ادي، يف ت�صريح���ات خا�ص���ة ملوق���ع 
»�ص���كاي ني���وز عربي���ة«، اإىل اأن اجلزائ���ر 
الت���ي تاأتي من بني اأكر الدول امتالكاً 
لالحتياطات املوؤكدة من الغاز، بحوايل 
4.5 تريليون مرت مكعب، تتمتع بعديد 
م���ن املقوم���ات الت���ي تعط���ي له���ا مكانة 

خا�ص���ة -ل �ص���يما بالن�ص���بة لأوروبا- يف 
قط���اع الطاق���ة عموم���اً، م���ن ب���ني تل���ك 

املقومات
والرتاك���م  الطويل���ة،  اخل���رة 
ل���دى  املع���دات  تط���ور  وك���ذا  املع���ريف، 

�ص���وناطراك الوطني���ة  ال�ص���ركة 
ال�ص���راكات الت���ي اأبرمته���ا اجلزائ���ر 
م���ع ع���دد م���ن ال�ص���ركات العاملي���ة م���ن 
بينه���ا اإين���ي الإيطالي���ة وتوت���ال اإنرجي 
واأوك�ص���يدنتال برتولي���وم  الفرن�ص���ية و 
ال�ص���رتاتيجي  املوق���ع  الأمريكي���ة. 
للجزائ���ر، ال���ذي اأعطاه���ا مي���زة »املزود 
التكت���ل  دول  ل���دى  الآن  املف�ص���ل« 
الأوروبي، وم���ا يتيحه ذلك املوقع لنقل 

الغ���از ع���ر الأنابي���ب
اخلطط التطويرية الدورية مبا اخلطط التطويرية الدورية مبا 
ي�صمل املعدات والكادر الب�صري ي�صمل املعدات والكادر الب�صري 

وال�صتك�صافات احلديثةوال�صتك�صافات احلديثة
القت�ص���ادي:  اخلب���ري  ويتاب���ع 
الت���ي  ال�صطراب���ات  خ�ص���م  »يف 
اأوروب���ا -بع���د احل���رب يف  تع���اين منه���ا 
لكث���ري  اجلزائ���ر  تعر�ص���ت  اأوكراني���ا- 
م���ن ال�صغوط���ات لكونه���ا ت�ص���كل بدياًل 
الغ���از  م���ن  ج���زء  لتعوي����س  منا�ص���باً 
ال���دول  علي���ه  تعتم���د  ال���ذي  الرو�ص���ي 
العوام���ل  بحك���م  وذل���ك  الأوروبي���ة، 
املذك���ورة.. وق���د متكن���ت اجلزائ���ر م���ن 
وحكم���ة،  باقت���دار  الظ���رف  ه���ذا  اإدارة 
تت���ورط يف  اأن  ت���رد  �ص���يما واأنه���ا مل  ل 
ا�ص���تثمارات �صخمة اأو م�صارات اإنتاجية 
خط���ط  اأن  ذل���ك  الطل���ب،  تواك���ب  ل 
التطوي���ر تعتم���د عل���ى �ص���وق م�ص���تقرة 
ت�ص���هد طلباً مت�صاع���داً ب�صفة عقالنية 

الو�ص���ع. به���ذا  ولي����س 
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 دول عربية تقاطع اجتماًعا لجامعة الدول 
العربية تستضيفه حكومة طرابلس

 طرابلس

قاطعت دول عربية عديدة اجتماًعا ا�صت�صافته احلكومة الليبية املعرتف 
اأوفدت خم�س دول  بها من جانب الأمم املتحدة الأحد يف طرابل�س، حيث 
وغاب  وزراءها،  العربية،  الدول  بلدا ع�صوا يف جامعة   22 اأ�صل  فقط من 

ا عن الجتماع الأمني العام للجامعة اأحمد اأبو الغيط. اأي�صً
 وُيظهر ذلك النق�صامات بني الدول العربية حول احلكومة التي تتخذ 
من طرابل�س )غرب( مقًرا لها، وقد ت�صكلت بداية عام 2021 برئا�صة عبد 
احلميد الدبيبة، وتتناف�س على ال�صلطة مع حكومة اأخرى برئا�صة فتحي 
با�صاغا عّينها جمل�س النواب يف اآذار/مار�س املا�صي ويدعمها امل�صري خليفة 

حفرت، الرجل القوي يف �صرق البالد.
التي غابت  الرئي�صية  العربية  الدول  والإمارات هي  وال�صعودية   م�صر 
ب�صكل كامل عن الجتماع التمهيدي لجتماع اآخر �صيعقده وزراء خارجية 

الدول العربية يف القاهرة.
 وخف�صت اأربع دول اأخرى م�صتوى متثيلها اإىل م�صتوى وزراء الدولة، 
مثل قطر، وقد غاب الأمني العام جلامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط 

ا. اأي�صً
 يف افتتاح هذا الجتماع »الت�صاوري«، ا�صتنكرت وزيرة اخلارجية الليبية 
لتحويل  الليبيني  اإرادة  ك�صر  البع�س  »حماولت  ب�صدة  املنقو�س  جنالء 

الت�صامن العربي اإىل حقيقة.
 و�صّددت املنقو�س على اأن ليبيا التي تتوىل الرئا�صة الدورية للجامعة، 
»م�صممة على لعب دورها بالكامل داخل جامعة الدول العربية« و«ترف�س 

ت�صيي�س املواثيق التاأ�صي�صية للجامعة.
 2011 عام  القذايف  نظام معمر  �صقوط  بعد  الفو�صى  ليبيا يف   وغرقت 
وانت�صر عدد كبري من اجلماعات امل�صلحة واملرتزقة الأجانب يف كافة اأنحاء 
البالد على وقع تدخل اأجنبي من جانب دول عربية وكذلك تركيا ورو�صيا 

ودول غربية.

 فرنسا ترد على طلب بوركينا فاسو 
»سحب القوات بأسرع وقت ممكن

وكاالت 

ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�س  رد  بباري�س،  �صحفي  موؤمتر  يف 
على طلب بوركينا فا�صو، ب�صاأن ان�صحاب القوات الفرن�صية من اأرا�صيها يف 

غ�صون �صهر.
الفرن�صية، ح�صبما ورد يف  القوات  ان�صحاب  وكانت بوركينا فا�صو طلبت 

ر�صالة من واغادوغو اأر�صلها م�صدر دبلوما�صي.
فا�صو  بوركينا  يف  اخلارجية  وزارة  من  املوجهة  الر�صالة  هذه  يف  وجاء 
اإىل باري�س بتاريخ الأربعاء: »تعلق واغادوغو وت�صع حدا كامال لتفاق 17 

دي�صمر 2018 املتعلق بو�صع القوات امل�صلحة الفرن�صية« يف بوركينا فا�صو.
واأ�صافت اأن التفاق ين�س على »فرتة اإ�صعار م�صبق مدتها �صهر واحد.

اأن  بر�س«،  ل�«فران�س  فا�صو  بوركينا  حكومة  من  قريب  م�صدر  واأكد 
ال�صلطات طلبت »مغادرة اجلنود الفرن�صيني يف اأ�صرع وقت ممكن.

الرد الفرن�صي
يف املوؤمتر ال�صحفي اأعلن ماكرون اأنه ينتظر »تو�صيحات« من بوركينا 

فا�صو ب�صاأن طلبها.
تخلق  ال�صبت  منذ  واغادوغو  يف  تنت�صر  التي  الأنباء  اأن  ماكرون  اعتر 
النتقايل  الرئي�س  يتمكن  اأن  بانتظار  اأنه  اإىل  م�صريا  كبريا«،  »ارتباكا 

اإبراهيم تراوري من »التعبري.
من  تو�صيحات  ننتظر  كثريا.  نرتيث  اأن  يجب  اأننا  »اأعتقد  اأو�صح: 
تراوري. وتاأتي الأنباء يف �صياق توتر متزايد بني البلدين منذ اأ�صهر، فيما 
حتاول مو�صكو فر�س نفوذها عر م�صلحي جمموعة »فاغرن« يف بلد اأنهكته 

الهجمات الإرهابية.
نهاية  يف  انقالب  اإثر  ال�صلطة  اإىل  و�صل  الذي  تراوري  قال  والثالثاء 

�صبتمر، كان الثاين يف 8 اأ�صهر، اإن »الن�صال من اأجل ال�صيادة قد بداأ.
اأ�صهر  منذ  فا�صو  بوركينا  يف  وجودها  على  احتجاجات  فرن�صا  وتواجه 
واغادوغو،  يف  املا�صي  اجلمعة  اآخرها  كانت  عدة  تظاهرات  ونظمت  عدة، 
للمطالبة بان�صحاب فرن�صا من هذا البلد ال�صاحلي الذي ي�صت�صيف كتيبة 

من قرابة 400 من القوات اخلا�صة الفرن�صية.

  حزب العمال البريطاني يدعو للتحقيق 

في شبهات فساد بـ«بي بي سي
وكاالت

دعا حزب العمال الريطاين املعار�س، اإىل فتح حتقيق يف عملية تعيني 
اإدارة هيئة الإذاعة الريطانية »بي بي �صي«، بداعي وجود  رئي�س جمل�س 

�صبهات ف�صاد.
ويواجه رئي�س جمل�س اإدارة »بي بي �صي«، ريت�صارد �صارب، �صبهات ف�صاد 
للح�صول على  بوري�س جون�صون،  الأ�صبق،  الوزراء  رئي�س  تتعلق مب�صاعدة 
ذكرت  ما  وفق  الإعالمي،  للمن�صب  تر�صيحه  يتم  اأن  قبل  قر�س،  �صمان 

�صبكة »�صكاي نيوز« الريطانية.
وكتبت وزيرة الثقافة يف حكومة الظل الريطانية )حكومة غري ر�صمية 
منه  تطلب  العامة،  التعيينات  مفو�س  اإىل  بول،  لو�صي  املعار�صة(،  متثل 

التحقيق يف عملية تعيني �صارب يف فراير 2021.
وهذا ثاين اإجراء تتخذه املعار�صة الريطانية يف هذا املجال، اإذ خاطبت 
املعايري يف الرملان ب�صاأن ق�صية جون�صون، وعرت   يف وقت �صابق مفو�س 
ثبتت،  اإن  لكونها،  التعيني  عملية  يف  املزعومة  الرتتيبات  اإزاء  قلقها  عن 

�صتكون خرقا لقواعد �صلوك اأع�صاء الرملان.
�صارب  باأن  �صابق  وقت  يف  اأفادت  الريطانية  »التاميز«  �صحيفة  وكانت 
�صاعد جون�صون يف تاأمني �صمان قر�س و�صل اإىل 800 األف جنيه اإ�صرتليني 
)نحو مليون دولر(، قبل اأ�صابيع من تعيينه يف من�صبه احلايل يف »بي بي 

�صي. لكن متحدثا با�صم جون�صون نفى هذه املزاعم وو�صفها ب�«الهراء. 
غري  ُيعتر  الذي  م�صالح،  يف  ت�صارب  وجود  �صارب  نفى  جانبه،  ومن 

�صرعي وفقا للقانون يف بريطانيا.

ثالثون سجينة سياسية في ايران يطالبن 
بوقف إعدام المتظاهرين

 باريس

الباحثة الفرن�صية الإيرانية فريبا  اإيران بينهن  وقعت 30 �صجينة �صيا�صية يف 
عادخلاه وابنة الرئي�س ال�صبق ها�صمي رف�صنجاين، مذكرة ن�صرت الأحد تطالب 
جناح  يف  ال�صيا�صيات  ال�صجينات  »نحن  الن�س  يف  جاء  املتظاهرين.   اإعدام  بوقف 
الأحكام  واإنهاء  املتظاهرين  اإعدام  بوقف  نطالب  )طهران(،  اإوين  ب�صجن  الن�صاء 
اإيران.  واأ�صاف الن�س »مهما كانت معتقداتنا الدينية  اجلائرة بحق ال�صجناء يف 
وال�صيا�صية واأ�صولنا، حكم علينا جميعا بال�صجن ملدة 124 عاما بعد حماكمات غري 

عادلة وغري �صفافة. وهو ما يعادل عدة اأجيال من احلياة الب�صرية.
التي  فريبا عادخلاه  الإيرانية  الفرن�صية  الباحثة  املذكرة  املوقعني على   ومن 
بتهمة  �صنوات  خم�س  بال�صجن  عليها  ُحكم  ثم   2019 حزيران/يونيو  يف  اعتقلت 
امل�صا�س بالأمن القومي، واملدافعة الأملانية الإيرانية عن حقوق املراأة ناهد تقوي 

التي ُحكم عليها بال�صجن ع�صر �صنوات يف عام 2021 لأ�صباب مماثلة.
 ووقع على الن�س اي�صا فايزة ها�صمي النائبة ال�صابقة وابنة الرئي�س الإيراين 
 2022 الثاين/يناير  كانون  يف  عليها  ُحكم  والتي  رف�صنجاين،  ها�صمي  ال�صبق 
بال�صجن 5 �صنوات لنتقاد النظام، ونيلوفر بياين النا�صطة البيئية التي حكم عليها 

عام 2020 بال�صجن ع�صر �صنوات بتهمة »التج�ص�س.
 وفقا ملنظمة حقوق الإن�صان يف اإيران غري احلكومية ومقّرها اأو�صلو، ُقتل ما ل 
يقل عن 481 �صخ�صا يف الحتجاجات و109 اأ�صخا�س على الأقل مهددون بالإعدام 
باأربعة.  �صنقا  الإعدام  حكم  تنفيذ  مع  اليرانية،  املدن  �صهدته  ما  خلفية  على 
اأح�صت  كما  الأمن.   قوات  من  عنا�صر  بينهم  القتلى  مبئات  طهران  وتعرتف 
الأمم املتحدة 14 األف حالة اعتقال يف اأربعة اأ�صهر من الحتجاجات التي بداأت يف 
منت�صف اأيلول/�صبتمر بعد وفاة مه�صا اأميني البالغة  22 عاما بعد اعتقالها من 

قبل �صرطة الخالق لنتهاكها قواعد اللبا�س ال�صارم يف اجلمهورية ال�صالمية.

 أوكرانيا تقيل نائب وزير بشبهة ارتشاء 

وتحّقق في فساد بوزارة الدفاع
 كييف 

اأقالت احلكومة الأوكرانية الأحد نائب وزير تنمية البلديات ب�صبهة تلقيه ر�صوة، 
فيما اأعلنت وزارة الدفاع فتح حتقيق حول اتهامات باإبرام عقود باأ�صعار مبالغ فيها 
ديني�س  الأوكراين  الوزراء  رئي�س  وقال  للع�صكريني.   �صة  خم�صّ غذائية  ملنتجات 
�صميهال عر تلغرام »ياأمر جمل�س وزراء اأوكرانيا باإقالة ف. اإم. لوزينكيت�س من 
من�صب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية يف اأوكرانيا.  وياأتي 
ذلك غداة توقيف امل�صوؤول لال�صتباه يف تورطه يف الف�صاد.  واأورد املكتب الوطني 
اأيار/مايو  اأن فا�صيل لوزينكيت�س الذي �صغل من�صبه منذ  ملكافحة الف�صاد ال�صبت 
باأ�صعار  �صراء معدات ومولدات  اإبرام عقود  لت�صهيل  األف دولر  »تلقى 400   ،2020
ا يف الكهرباء بعد ال�صربات الرو�صية على  مبالغ فيها«، بينما تواجه اأوكرانيا نق�صً

من�صاآت الطاقة.  وعمليات الختال�س والرت�صاء متكررة يف اأوكرانيا منذ عقود.
 ويف ق�صية اأخرى تتعلق ب�صبهات ف�صاد، نفت وزارة الدفاع الأوكرانية التهامات 
التي اأوردتها تقارير اإعالمية حملّية واملتعلقة باإبرام عقود متوين باأ�صعار »اأعلى 

مرتني اإىل ثالث« من اأ�صعار ال�صوق للمنتجات الغذائية الأ�صا�صية.
 وبح�صب موقع »زاد ان.يو اإيه« الإخباري، تناهز قيمة العقد املوقع لعام 2023 

نحو 13 مليار هريفنيا، اأي 350 مليون دولر ب�صعر ال�صرف احلايل.
الجراءات  املعنّية وفق  املنتجات  »ت�صرتي  باأنها  الأوكرانية  الدفاع  وزارة  رّدت   

املن�صو�س عليها يف القانون«، معترة اأن التقارير الإعالمية »خاطئة.
»اإعداد  اإىل  م�صرية  التالعب«،  بق�صد  »ن�صرت  التقارير  اأن  الوزارة  واأ�صافت   
وثائق« بهدف فتح حتقيق يف »ن�صر« هذه املعلومات »امل�صللة« التي »ت�صر مب�صالح 
»مبداأ عدم  الأوكرانية على  الدفاع  وزارة  و�صددت  ا�صتثنائية.   اأثناء فرتة  الدفاع 
الت�صامح مطلقا مع الف�صاد«، موؤكدة اأن »عمليات رقابة تتم« ب�صاأن العقود املرمة.

الشرطة تكشف مصير 
منفذ »مذبحة كاليفورنيا«

وكاالت 

اأعلنت �صرطة لو�س اأجنلو�س، اأن الرجل الذي كان مطلوبا لإطالقه النار يف 
كاليفورنيا خالل ال�صنة القمرية اجلديدة انتحر وعرث عليه ميتا.

كانت  ال�صرطة  اإن  لونا،  روبرت  اأجنلو�س  لو�س  مقاطعة  �صرطة  قائد  وقال 
تتعقب مركبة، وعندما اقرتب عنا�صرها منها �صمعوا طلقة واحدة من داخلها.

واأ�صاف لونا: »امل�صتبه به اأ�صيب بطلق ناري واأعلنت وفاته يف مكان الواقعة«، 
التي قتل بها 10 اأ�صخا�س واأ�صيب اآخرون.

العامة،  املباين  يف  الأمريكية  الأعالم  بتنكي�س  بايدن  جو  الرئي�س  واأمر 
تكرميا ل�صحايا اإطالق النار اجلماعي يف مونتريي بارك بكاليفورنيا.

»احرتاما  يناير   26 يف  ال�صم�س  غروب  حتى  الأعالم  بخف�س  بايدن  ووجه 
ل�صحايا اأعمال العنف العبثية التي ارتكبت يف 21 يناير 2023 يف مونتريي بارك 

بولية كاليفورنيا«، ح�صبما جاء يف بيان للبيت الأبي�س.

الموصل 

روايات  وفق  الأعنف،  هي  حادثة  يف 
اأطفال  �صالة  كالب  هاجمت  العيان،  �صهود 
اأج�صادهم يف مدينة املو�صل،  �صغار، ونه�صت 
�صمايل العراق، يف حادثة ت�صلط ال�صوء على 
ال�صائبة على  تنامي خطورة ظاهرة الكالب 

ال�صكان.
الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  و�صجت 
الذين  اجلرحى  الأطفال  ب�صور  بالعراق، 
اإىل امل�صت�صفى، جراء �صرا�صة العتداء  نقلوا 
مركز  املو�صل،  يف  �صحيته  وقعوا  الذي 

حمافظة نينوى.
ويف �صورة تظهر وح�صية العتداء، كانت 
كانت  اإذ  وراأ�صه،  طفل  وجه  يف  تنت�صر  الغرز 
اخلدين  واأحد  الفكني  اأحد  عند  غرز  هناك 

والفم واأ�صفل العني وفوق الأذن.
احلادثة  التوا�صل  مواقع  رواد  وو�صف 
حد  و�صع  �صرورة  اإىل  داعني  ب�«الفاجعة«، 
فوري لتفاقم ظاهرة انت�صار الكالب ال�صالة 
تهاجم  لكونها  واأحيائها،  املدينة  و�صط 

ال�صكان وتالحقهم اأحيانا.

حالة الأطفال امل�صابني  
يف  الطوارىء  ق�صم  م�صوؤول  يقول   
م�صت�صفى املو�صل العام الدكتور فهد �صعود، 
اإن  عربية  نيوز  �صكاي  موقع  مع  لقاء  يف 

الإ�صابات ترتاوح بني املتو�صطة وال�صديدة:
 9 �صباحا  العا�صرة  بحدود  ا�صتقبلنا   
بينها  عنيف،  ونه�س  لع�س  تعر�صوا  اأطفال 
3 حالت حرجة جدا، فيما احلالت الأخرى 
اأي�صا هي اإ�صابات متو�صطة بحاجة للمراقبة 

الأطفال  اإعطاء  مت  وقد  الطبي،  والإ�صراف 
امل�صادات احليوية وامل�صل امل�صاد لداء الكلب، 
منه  اأ�صبوعية  جرعات  اأخذ  من  لهم  بد  ول 
على مدى �صهر، ومع الأ�صف ولغاية 40 يوما 
من تاريخ تعر�صهم للع�س فاإنهم معر�صون 

لالإ�صابة بهذا الداء .
وجراحية  ترميمية  عمليات  اإجراء  مت   
الوجه  يف  لت�صويه  تعر�صوا  ممن  لبع�صهم 
اأج�صادهم،  من  خمتلفة  واأجزاء  والراأ�س 
الت�صعة  الأطفال  فاإن  ذلك  على  وعالوة 
للغاية  نف�صيا وهم يف و�صع �صعب  منهارون 

وبحاجة ملتابعة طبية ونف�صية م�صتمرة.

 الأطفال امل�صابون �صيبقون يف امل�صت�صفى 
ا�صتقرار  من  نتاأكد  حتى  املراقبة،  حتت 
م�صاعفات،  وجود  وعدم  ال�صحية،  حالتهم 
العالج  ملوا�صلة  بالطبع  بحاجة  و�صيبقون 
حتى تزول اآثار هذا الهجوم ال�صر�س عنهم .

اأ�صبوع  فقبل  الأوىل،  املرة  لي�صت  هذه   
لهجمات  م�صابهة  5 حالت  ا�صتقبلنا  تقريبا 
اليوم  حالة  لكن  اأطفال،  على  �صالة  كالب 
هي اأخطر بكثري، وهي ناقو�س خطر ينبهنا 
امل�صكلة  لهذه  جذري  حل  و�صع  �صرورة  اإىل 
ال�صغار  الأطفال  اخلطرية، فما ذنب هوؤلء 
وميروا  وح�صي  هجوم  لهكذا  يتعر�صوا  اأن 

مبثل هذه التجربة الأليمة .
�صهادة من امل�صت�صفى

حممود  العراقي  ال�صحفي  يقول 
»موقع  مع  حديث  يف  املو�صل  من  اجلما�س، 

�صكاي نيوز عربية:
مع الأ�صف يتم ب�صكل �صبه يومي ت�صجيل 
حالت هجوم من قبل الكالب ال�صائبة، داخل 
اأحياء مدينة املو�صل، تطال ال�صكان واملارة يف 
الأطفال  على  وخا�صة  والطرقات،  ال�صوارع 
يف  اأعنف  الهجمات  واأ�صبحت  ال�صن،  وكبار 

الآونة الأخرية.
لكن ما حدث هذه املرة هو خمتلف متاما، 

اأن  يبدو  كالب  قبل  من  وح�صي  هجوم  فهو 
ق�صم  كان  اأطفال،   9 على  م�صعور  بع�صها 

منهم يف ال�صارع.
مفتوحة  اأبوابها  كانت  بيوتا  كلب  اقتحم 
ونه�س اأطفال داخلها، ووفقا ملدير امل�صت�صفى 
فاإنهم  امل�صابون،  الأطفال  فيه  يتعالج  الذي 
لكلب  ميكن  كيف  تفاجاأوا  طبية  ككوادر 
الطريقة  بهذه  الأطفال  هوؤلء  ينه�س  اأن 
امل�صعورة  الكالب  اأن  املالحظ  الوح�صية.  
وال�صائبة يف ازدياد، وهو ما يف�صر تزايد مثل 
الكالب  اأن  حيث  املو�صل،  يف  الهجمات  هذه 
عادة ل تقتحم البيوت ول تبادر بع�س امل�صاة 

واملارة اإن مل تتعر�س لالأذى.
بالغة  حال  يف  الأطفال  هوؤلء  بع�س   
يف  اليوم  �صاهدته  ما  وبعد  اخلطورة، 
لدى  القلب  تفطر  م�صاهد  من  امل�صت�صفى 

روؤيتي الأطفال امل�صابني.
ملنع  وفوري  عاجل  حل  و�صع  من  بد  ل 
املو�صل  �صكان  اإن  اإذ  فواجع،  هكذا  حدوث 
العميق  القلق  من  حال  يعي�صون  عام  ب�صكل 
لدرجة  املفجعة،  احلوادث  هذه  تكرار  جراء 
اأن كثريين باتوا يخ�صون من اإر�صال اأبنائهم 
الكالب  تعر�صهم لهجمات  للمدار�س خ�صية 

على الطريق.
يف  األتقيتهم  الذين  امل�صابني  اأهايل 
وهم  جدا،  وم�صتاوؤون  غا�صبون  امل�صت�صفى 
يحملون احلكومة املحلية ما حّل باأطفالهم 
هذه  حل  يف  اإهمال  اإنه  يقولون  ما  نتيجة 
امل�صكلة التي باتت تق�س م�صاجعهم، وحولت 
ل�صاحات  الآمنة،  وحواريها  املو�صل  �صوارع 

م�صتباحة من كالب �صائبة ومتوح�صة.

 القدس المحتلة

رئي�س  حكومة  يف  وال�صحة  الداخلية  وزير  اأٌقيل 
من�صبه  من  نتانياهو  بنيامني  الإ�صرائيلي  الوزراء 
اثر  الأربعاء  العليا  املحكمة  من  �صدر  لقرار  امتثال 
اإدانته بالتهرب ال�صريبي.   وجاء يف بيان �صادر عن 
مكتب رئي�س الوزراء وجهه لوزير الداخلية وال�صحة 
اأرييه درعي »بقلب  زعيم حزب �صا�س الديني املت�صدد 
مثقل وحزن كبري ... نحن جمرون على اإقالتك من 

من�صبك كوزير يف احلكومة. 
 اأواخر ال�صهر املا�صي �صّوت 63 نائبا من اأ�صل 120 
يف الرملان ل�صالح حكومة نتانياهو التي ت�صّم حزبه 

الليكود واأحزابا دينية مت�صددة وميينية متطرفة.
اأقر  اأن  بعد  بحقيبتني  وزيرا  درعي  تعيني  ومت   
قانونا  ثالث  قراءات  يف  الإ�صرائيلي  الكني�صت  نواب 
عليه  يحكم  ومل  بجرمية  مدان  �صخ�س  لأي  ي�صمح 
كان  الذي  المر  وزارية،  حقيبة  بتويل  بال�صجن، 

حمظورا �صابقا.
 الأربعاء، قالت املحكمة العليا يف ن�س القرار الذي 
تلقت وكالة فران�س بر�س ن�صخة منه، اإن تعيني ع�صو 
»على  واأن  به«  ال�صتمرار  ميكن  »ل  درعي  الكني�صت 

رئي�س الوزراء اإقالة درعي من من�صبه. 
منهم  ع�صرة  رف�س  قا�صيا،   11 املحكمة  ت�صم   
التوزير.   ويف اإ�صرائيل التي لي�س لديها د�صتور، ميكن 
للمحكمة العليا التي تعتر اأعلى �صلطة ق�صائية اإلغاء 
قوانني يقّرها الكني�صت اإذا اعترت اأنها تتعار�س مع 

القوانني الأ�صا�صية للبالد، ول ميكن جتاوز قرارها.
ال�صريبي،  بالتهرب    2022 العام  يف  درعي  اأدين   
املحكمة  مع  اتفاق  اىل  تو�صل  ال�صجن،  لتجّنب  لكنه 
باأن يقّر بالذنب ويدفع غرامة قدرها 180 األف �صيكل 

)50 األف دولر( ويتنازل عن مقعده يف الكني�صت.
 وجاء يف ملخ�س قرار املحكمة اأن درعي »ل ميكنه 
ال�صتمرار« يف من�صبه، م�صيفة »قّرر معظم الق�صاة 
اأن هذا التعيني كان معيًبا ب�صدة ول ميكن القبول به. 
الئتالف  امل�صاركة يف  الأحزاب  روؤ�صاء  وا�صتهجن   

احلكومي قرار املحكمة واأعربوا عن �صدمتهم.
»يتجاهل  املحكمة  قرار  اإن  نتانياهو  قال  الأحد،   
عر  جاهدا  �صيحاول  انه  اإىل  م�صريا  ال�صعب«.  اإرادة 
قادرا  )درعي(  يبقي  اأن  املمكنة  القانونية  الطرق 
خرتك  خالل  من  اإ�صرائيل  دولة  يف  »امل�صاهمة  على 

ومهاراتك العديدة ووفقا لإرادة ال�صعب.
دعم  �صيوا�صل  اإنه  درعي  قال  لحق،  وقت  ويف   

املنتظمة  الجتماعات  وح�صور  احلكومية  الأجندة 
لقادة اأحزاب الئتالف.

من  ق�صائي  قرار  اأي  مينعني  »لن  بيان  يف  وقال   
خدمة )من �صّوت يل(.

من جانبه، اأكد رئي�س الوزراء الأ�صبق يائري لبيد 
الأحد �صرورة »تعيني وزيرين لل�صحة والداخلية. 

 وقال لبيد يف مقطع فيديو ن�صره عر ح�صابه على 
تويرت »ما نراه لي�س حكومة، اإنه �صريك ... يجب اأن 
هذه  وفو�صى  ف�صاد  ثمن  اإ�صرائيل  مواطنو  يدفع  ل 
احلكومة.   وفق التفاق الئتاليف، كان من املقرر اأن 
يتوىل درعي حقيبة املالية بعد ن�صف املدة يف وزارتي 

الداخلية وال�صحة ويبقى نائبا لرئي�س الوزراء. 
 ولعبت الأحزاب الدينية املت�صددة وحتالف اليمني 
اإىل  نتانياهو  عودة  تاأمني  يف  رئي�صا  دورا  املتطرف 
يف  املركزية  املحكمة  اأمام  يحاكم  الذي  هو  ال�صلطة، 
الأمانة،  وخيانة  والحتيال  الر�صوة  بتهم  القد�س 
اجلديدة  احلكومة  خطط  واأدت  ينفيها.   تهم  وهي 
الإ�صرائيليني  اىل خروج  الق�صاء  لإ�صالح  الطموحة 
يف احتجاجات حا�صدة.   م�صاء ال�صبت، احت�صد ع�صرات 
لالئتالف  رف�صا  اأبيب  تل  يف  الإ�صرائيليني  اآلف 

احلاكم الذي يخ�صون اأن يقّو�س الدميوقراطية.

وكاالت 

اأعلنت وزارة ال�صحة يف الرازيل حالة الطوارئ 
لل�صكان  جتمع  اأكر  يانومامي،  باإقليم  الطبية 
فنزويال،  مع  احلدود  على  البالد  يف  الأ�صليني 
التغذية  �صوء  ب�صبب  اأطفال  وفاة  تقارير عن  بعد 
غري  الذهب  تعدين  عن  ناجمة  اأخرى  واأمرا�س 
الرئي�س  حكومة  ن�صرته  مر�صوم  وقال  القانوين. 
الهدف  اإن  دا�صيلفا، اجلمعة،  اإينا�صيو لول  لوي�س 
ال�صحية  اخلدمات  »اإعادة  هو  الإعالن  من 
اليميني  �صلفه  التي جمدها  اليانومامي«،  ل�صعب 

من�صة  وذكرت  بول�صونارو.  جايري  املتطرف 
من  �صنوات   4 »خالل  اأنه  الإخبارية،  »�صوماوما« 
رئا�صة بول�صونارو تويف 570 طفال من يانومامي 
�صوء  �صيما  ل  لل�صفاء،  قابلة  اأمرا�س  ب�صبب 
والت�صوهات  والإ�صهال  املالريا  وكذلك  التغذية، 
الناجمة عن الزئبق الذي ي�صتخدمه عمال مناجم 
الذهب الذين يعملون ب�صكل غري قانوين. واأعلنت 
املحمية  اإىل  جوا  غذائية  حزم  اإر�صال  احلكومة 
�صخ�س، يف منطقة  األف   26 نحو  بها  يعي�س  التي 
تعادل  ال�صتوائية  وال�صافانا  املطرية  الغابات  من 

م�صاحة الرتغال.

طوارئ بأكبر تجمع لسكان البرازيل طوارئ بأكبر تجمع لسكان البرازيل 
األصليين بعد »وفيات األطفالاألصليين بعد »وفيات األطفال

تانياهو يقيل وزير الداخلية والصحة 
التزاما بقرار المحكمة العليا

السويد تعّبر عن »تعاطفها« مع المسلمين غداة 
حرق القرآن أثناء تظاهرة في ستوكهولم

فاجعة تهز الموصل.. كالب ضالة تنهش أجساد 9 أطفال

 ستوكهولم

اأولف  ال�صويدي  الوزراء  رئي�س  ا�صتنكر 
كري�صرت�صون ما و�صفه باأنه »عمل غري حمرتم 
يف  تظاهرة  اأثناء  القراآن  حرق  غداة  للغاية«، 
امل�صلمني  مع  »تعاطفه«  عن  ا  معّرً �صتوكهومل، 

بعد موجة اإدانات يف العامل الإ�صالمي.
تغريدة  يف  املحافظ  الوزراء  رئي�س  وكتب   
ن�صرها لياًل، اأن »حرية التعبري هي جزء اأ�صا�صي 
لي�س  قانويّن  هو  ما  لكن  الدميوقراطية.  من 

بال�صرورة اأن يكون منا�صًبا.
بالن�صبة  ُيعتر  كتب مقّد�صة  »حرق  اأن  واأكد   
اأعّر  اأن  اأريد  للغاية.  حمرتم  غري  عماًل  لكرٍث 
�صعروا  الذين  امل�صلمني  جميع  مع  تعاطفي  عن 

بالإ�صاءة جراء ما ح�صل يف �صتوكهومل« ال�صبت.
ال�صرطة  بها  اأذنت  تظاهرة  اإطار  ويف   
ال�صبت،  ظهر  بعد  تركيا  �صفارة  اأمام  ال�صويدية 
الدمناركي  ال�صويدي  املتطرف  اليميني  اأحرق 
را�صمو�س بالودان ن�صخة من امل�صحف، يف خطوة 

جتريها  التي  باملفاو�صات  التنديد  اإىل  تهدف 
اإىل  ال�صويد  ان�صمام  ب�صاأن  اأنقرة  �صتوكهومل مع 

حلف �صمال الأطل�صي )ناتو(.
اأن  اجلمعة  ال�صويدية  ال�صرطة  واعترت   
الد�صتور وحرية التظاهر والتعبري يف ال�صويد ل 
على  احلفاظ  بحجة  التظاهر  هذه  منع  يرران 

النظام العام.
 واأثار الرتخي�س الذي ُمنح لتنظيم التظاهرة 
توتًرا دبلوما�صًيا مع تركيا التي نّددت ب�«جرمية 
الدفاع  لوزير  زيارة  واألغت  وا�صحة«  كراهية 
يزيد  ما  املقبل،  الأ�صبوع  مقررة  كانت  ال�صويدي 
تعقيد املحادثات حول ان�صمام ال�صويد اإىل الناتو 

الذي تعرقله اأ�صاًل اأنقرة.
 وا�صتنكرت دول م�صلمة اأخرى حرق القراآن.

�صماح  »ا�صتغرابه  عن  الأحد  املغرب  واأعرب   
املقبول،  غري  العمل  بهذا  ال�صويدية  ال�صلطات 
الذي جرى امام قوات الأمن ال�صويدية« معترا 
اأن »هذا العمل ال�صنيع الذي مي�س مب�صاعر اأكرث 

من مليار م�صلم من �صاأنه تاأجيج م�صاعر الغ�صب 
والكراهية بني الأديان و ال�صعوب.

وال�صعودية  اإندوني�صيا  ا  اأي�صً وعّرت   
�صتوكهومل  يف  ح�صل  ملا  اإدانتها  عن  والإمارات 
ومنظمة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  اإىل  اإ�صافة 

التعاون الإ�صالمي.
 وطالبت جاكارتا باأن »مُتار�س حرية التعبري 

ب�صكل م�صوؤول.
م�صاء  الأ�صخا�س  ع�صرات  جتّمع  تركيا،  يف   
ا�صطنبول  يف  ال�صويد  قن�صلية  اأمام  ال�صبت 
العلم  اأحرقوا  وقد  احتجاجهم.  عن  للتعبري 
العالقات  قطع  اإىل  اأنقرة  ودعوا  ال�صويدي 
اآخرون  وتظاهر  �صتوكهومل.  مع  الدبلوما�صية 

قرب ال�صفارة ال�صويدية يف اأنقرة.
ال�صويدي  اخلارجية  وزير  ندد  جانبه،  من   
مروع  ب�«ا�صتفزاز  تويرت  على  بيل�صتورم  توبيا�س 
ال�صماح بتنظيم  اأن  معاد لالإ�صالم«، م�صدًدا على 

التظاهرة ل يعني اأن احلكومة توؤيدها.

عربي ودولي

0اعالنات الثالثاء  )24(كانون الثاين 2022
العدد )2986(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200074774(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 يعلن 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

 يحيى �شليمان �شامل النت�شه
�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  وقا�شم  النت�شه  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك    

ت�سامن حتت الرقم )35783( بتاريخ 1994/2/24
بابالغ  قام  و   2023/1/22 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب 

باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من

.2008-2-1 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200027727(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 يعلن 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

كمال فواز م�شطفى الزغول
يف  وامل�سجلة  الزغول  وكمال  الكردي  عا�شم  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك    

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )85833( بتاريخ2007/5/3
بابالغ  قام  و   2023/1/23 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب 

باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من

.2008-2-1 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته.
للتجارة واال�شترياد والت�شدير   �شركة  اخلابور  دائني  اأرجو من 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات يف �سجل ال�سركات )معفاة( 
حتت الرقم )2415( بتاريخ 2020/1/21 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل 
للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد احلمزه اجلنيد
احل�سني-هاتف  بنت  رحمة  االمرية  عمان-�سارع   : امل�سفي  عنوان 

0796949317
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن امني �شجل ال�شركات 
يف �شركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)259(  الحكام  ا�ستنادا 
�شركة  ال�سادة   بان  ال�سركات  �سجل  امني  يعلن  وتعديالته   1997
ال�شادق للتخزين وجتارة ال�شيارات وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات 
بتاريخ   )1294( الرقم  حتت  املحدودة)م�ستاجرة(  امل�سوؤولية  ذات 
2009/1/8قد تقدموا بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 
2023/1/15  ومت تعيني املحامي )�سمري جميل الروا�سده وال�سيد وليد 
او  حق  اي  له  فمن  لها  (م�سفيا  منفردين  او   جمتمعني  الروا�سدة  منر 
اعرتا�ض مراجعة امل�سفي خالل �سهرين من تاريخه على العنوان التايل: 

عمان-دوار الداخلية-جممع العقاد التجاري- هاتف 0796732398
امني �شجل ال�شركات
احمد ابو خ�شري

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة ال�شادق للتخزين وجتارة ال�شيارات 
ا�ستنادا الحكام املادة264/ب من قانون ال�سركات رقم 22ل�سنة 1997 
وتعديالته ارجو من دائني �شركة ال�شادق للتخزين وجتارة ال�شيارات  
واملناطق  احلرة  للمناطق  االردنية  املناطق  جمموعة  لدى  وامل�سجلة 
التنموية يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة )م�ستاأجرة( حتت 
الرقم )1294( بتاريخ2009/1/8�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ال وذلك خالل �سهرين من تاريخه 
على  وذلك  اململكة  خارج  للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة  داخل  للدائنني 

العنوان التايل:
ا�سم م�سفي ال�سركة:املحامي )�سمري جميل الروا�سده وال�سيد وليد منر 

الروا�سدة جمتمعني او  منفردين (
هاتف  التجاري-  العقاد  الداخلية-جممع  عمان-دوار  عنوانه: 

0796732398

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
للع�شائر  ال�شعاده  )�شانع  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
�شاهر  )�شليمان  با�سم   )245377( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  واملرطبات( 
�شليمان ال�شراري( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�شركة �شليمان ال�شراري وحممد ح�شن(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )روح ال�شويفيه للمرطبات( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )231572( با�سم )�شهيال حممد ح�شني بني حمد( 
جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )اجمد جمال حممد ابو �شليمان(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )ابو �شنينه لتجارة 
عبداحلليم  )نور  با�سم   )197024( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  االحذية( 
انور ابو �شنينه( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عبدالرحمن عبدالوهاب عطا ابو �شنينه(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
لفح�ص  االأوائل  )اخلرباء  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  التجارية يف وزارة 
و�شيانة ال�شيارات بالكمبيوتر( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )254196( با�سم 
)مروان حممد فالح درادكه( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )ق�شي مروان حممد درادكه(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

دعوة ح�شور اجتماع هيئة عامة غري العادي وجدول اعمال االجتماع
ل�شركة حممود �شعبان واالده ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شجلة بالرقم)5772(

ح�سرة ال�سركاء يف �سركة حممود �سعبان واوالده املحرتمني
عناية ال�سريكة ال�سيدة: عايدة حممود حممد �سعبان / املحرتمة

عناية ال�سريك ال�سيد :  عبدالكرمي حممود حممد �سعبان / املحرتم 
عناية ال�سريكة ال�سيدة: عبله حممود حممد �سعبان / املحرتمة
عناية ال�سريكة ال�سيدة: عبري حممود حممد �سعبان / املحرتمة
عناية ال�سريك  ال�سيد:  عزمي حممود حممد �سعبان / املحرتم 

عناية ال�سريكة ال�سيدة:علياء  حممود حممد �سعبان / املحرتمة
عناية ال�سريك  ال�سيد  :  عماد حممود حممد �سعبان / املحرتم 

عناية ال�سريك ال�سيد:  عوين حممود حممد �سعبان / املحرتم
عناية ال�سريكة ال�سيدة: نوال حكمت توفيق ال�ساكر / املحرتمة

عناية ال�سركاء ال�سادة /ورثة حممود حممد �سعبان عدا نوال حكمت توفيق ال�ساكر/املحرتمني
يرجى التكرم بح�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�سركة حممود �سعان واالوده ذات امل�سوؤولية 

املحدودة املنوي عقده يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا )11.00( من يوم االربعاء املوافق 2022/2/8 
يف مقر ال�سركة يف �سارع ال�سحن اجلوي -الق�سطل- �سارع املطار-مبدينة عمان)و امليزانية من�سورة على 

موقع ال�سركة
)http://shaban-group.net/en/Home/Shaban-News 

وذلك ملناق�سة االمور التالية:
1- امل�سادقة على البيانات املالية اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31كانون االول2018

2- انتخاب مدقق حا�سابت لل�سنة املالية 2019 .    3- اية امور اخرى ت�ستجد
نائب رئي�ض هيئة املديرين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 
يف  وامل�سجلة  ونا�شر(  )من�شور  من�شور  علي  ح�شن  ابناء  �شركة  باأن 
 1999/7/19 بتاريخ   )53442( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل 

تقدمت بطلب الجراءات التغريات  التالية :
)من�سور  من�سور  علي  ح�سن  :ابناء  �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

ونا�سر(
اىل �سركة :من�سور ح�سن علي من�سور و�سريكته

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
للنوفوتيه  عدايل  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
 )5538( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1977/3/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
احلوراين  حازم  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�شركاه 
ن�سر هذا  تاريخ  اعتبارا من  بتاريخ 2001/5/6   )59844(

االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�شركاه   اجلحاو�شة  �شامي  �شركة  باأن 

بطلب  2021/3/22تقدمت  بتاريخ   )121580( الرقم  حتت  ت�سامن 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة: �سامي اجلحاو�سة و�سركاه

اىل �سركة :�سامي اجلحاو�سة و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �شركة حممد وامين ابو ميدان 
 )89608( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2008/3/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
و�شريكه  املعايطه  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والديكور  واملوبيليا  للتجاره 
ت�سامن حتت الرقم )7064( بتاريخ 1978/8/10 اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن جمعية زحوم اخلريية / الكرك
ا�صتدراج عرو�ض بالظرف املغلق 

عطاء التغذية مل�صروع مر�صاة
تعلن جمعية زحوم �خلريية عن ��صتدر�ج عرو�ض توريد وجبات �صحية بحد �أق�صى 
)3200( وجبة قابلة للزيادة خالل فرتة �مل�صروع �ملنفذ �ملنفذ يف �لكرك/ جمعية 

زحوم �خلرييةح�صب �تفاق �لطرفني.
�صمن �ل�صروط �لتالية: 

- �أن يكون �ملتقدم للعطاء �صركة �و موؤ�ص�صة/ �أو جمعيةمرخ�صة وقائمة ولديها 
�صجل جتاري حديث ويت�صمن غاية تقدمي – تزويد �لطعام �أو غايات ذ�ت �صلة.

2- �أن يكون �ملتقدم للعطاء قادرً� على توفري �لوجبات �إىل �أماكن �لتدريبات يف 
قاعات جمعية زحوم �خلريية/ �لكرك.

)تت�صمن ن�صخة �لعطاء كافة �ملو��صفات �لقيا�صية و�لفنية(
على �لر�غبني باحل�صول على ن�صخة �لعطاء مر�جعة مقر �جلمعية �لكائن يف �لكرك 

/زحوم د�خل حرم نادي زحوم �لريا�صي ، وملزيد من �ملعلومات يرجى �الت�صال على 
�لرقم 0796340020

علما باأن ن�صخة �لعطاء تقدم جمانا 
�آخر موعد ال�صتقبال �لعرو�ض يوم �الأثنني 2023/01/30 �ل�صاعة 12:00 �لثانية 

ع�صر ظهر� ، و�صيتم فتح �لعطاء يوم �الربعاء �ملو�فق 2023/2/1  �ل�صاعة �لو�حدة  
يف مقر �جلمعية.

مالحظة: تكلفة هذ� �الإعالن على من ير�صو عليه �لعطاء

اإعالن �شادر عن جمعية زحوم اخلريية /الكرك
ا�شتدراج عرو�ص بالظرف املغلق 

نقل )م�شاركني /م�شاركات( يف م�شروع مر�شاة
تعلن جمعية زحوم اخلريية عن ا�شتدراج عرو�ض توفري جوالت نقل )م�شاركني/ م�شاركات( 

)بحد اأق�شى 200 جولةداخل حمافظة الكرك)الق�شبة( و24 جولة خارج حمافظة الكرك( 
قابلة للزيادة خالل فرتة امل�شروع املنفذ يف الكرك/ جمعية زحوم اخلريية ح�شب اتفاق 

الطرفني.
�شمن ال�شروط التالية:

1 - اأن يكون املتقدم للعطاء �شركة او موؤ�ش�شة مرخ�شة وقائمة ولديها �شجل جتاري حديث 
ويت�شمن غاية نقل الركاب اأو اأي غاية اأخرى ذات �شلة.

2 - اأن يكون املتقدم للعطاء قادرًا على توفري حافالت نقل ركاب حديثة وموؤمنة ومكيفة 
ومرخ�شة وال تقل �شنة �شنعها عن �شنة  2016، وال تقل حمولتها عن 22 راكب.

)تت�شمن ن�شخة العطاء كافة املوا�شفات القيا�شية والفنية(
على الراغبني باحل�شول على ن�شخة العطاء مراجعة مقر اجلمعية الكائن يف الكرك / 

زحوم داخل حرم نادي زحوم الريا�شي، وملزيد من املعلومات يرجى االت�شال على الرقم 
0796340020

علما باأن ن�شخة العطاء تقدم جمانًا
اآخر موعد ال�شتقبال العرو�ض يوم االأثنني 2023/01/30 ال�شاعة 12:00 الثانية ع�شر 

ظهرًا ، و�صيتم فتح �لعطاء يوم �الربعاء �ملو�فق 2023/2/1  �ل�صاعة �لو�حدة  يف مقر 
اجلمعية.

مالحظة: تكلفة هذا االإعالن على من ير�شو عليه العطاء

اإنذار اإىل املوظف
جمد حممود فتحي ابو عزب
اأ�سري اإىل واقعة تغيبك 

عن مركز عملك  اأكرث من 
ع�سرةاأياممتتالية خالل 

�سهر كانون الثاين لعام 
2023اأنذرك اإىل �سرورة 

مراجعة ال�سركةحااًل 
وبخالف ذلك �سيتم اإنهاء 

خدماتك من ال�سركة 
عماًل باأحكام املادة 

)28/هـ( من قانون 
العمل االأردين .

املنــــذر :بي �سي 
اآي لالإت�ساالت 

والتكنولوجيا املتطورة.

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم مبقت�سى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم)79( ل�سنة 1996 بان 
جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية امل�سرتكة للواء ق�سبة الزرقاء، قررت مبوجب 

قرارها رقم)11/142( ل�سنة 2022 تاريخ 2022/11/6 املوافقة على : 
 قراراللجنة املحلية لبلدية الزرقاء رقم)24/3( تاريخ 2022/10/11 واملت�سمن  ا�ستحداث 

طريق ب�سعة 3م خالل القطع)1320، 1159، 1158، 12195( لغايات خط ت�سريف مياه 
االمطار وح�سب ما هو منفذ على الواقع �سمن حو�ض)4( البرتواي اجلنوبي حلوحة)25( 

من ارا�سي البرتاوي �سمن لوحة)4( التنظيمية واي�ساً ا�ستحداث طريق ب�سعة 3م من خالل 
القطع رقم)6905، 6903( من نف�ض احلو�ض واللوحة والقطعة رقم)2(حو�ض)5( قرب �سبيب 

اجلنوبي لوحة)5( من ارا�سي الزرقاء وذلك لغايات عمل خط لت�سريف مياه االمطار وذلك 
للمنفعة العامة وح�سب املخطط املعد لذلك.

واعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية وجريدتني حمليتني ويجوز ال�سحاب 
العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم خالل الفرتة القانونية لدى رئي�ض اللجنة املحلية لبلدية الزرقاء 

خالل �ساعات الدوام الر�سمي و�سمن املدة القانونية.
عا�شم مو�شى النهار
رئي�ص جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية
اللوائية امل�شرتكة للواء  الق�شبة

اعالن �شادر عن م�شفي 
�شركات الت�شامن والتو�شية الب�شيطة 

ا�ستنادا الأحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته.

حتت  وامل�سجلة  و�شركاه  عبدالرحيم   كامل  حممد  كامل  �شركة   م�سفي   يعلن 

الوطني  ورقمها   1991/11/4 تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )27511( الرقم 

)200052131( باأن جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها 

لها  م�سفيا  �سدقه  حممد  كامل  الدين  بهاء  ال�سيد   وتعيني   2023/1/22 بتاريخ 

وعنوانه للتبلغ والتبليغ : املدينه )اربد(  -ب�سرى-بناية 11

هاتف 0795747430

  BKM913@GMAIL.COM:الربيدااللكرتوين
م�شفي �شركة

بهاء الدين كامل حممد �شدقه

اإعـــــــــالن 
قانون  من   )  25  ( املادة  اأحكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 
تنظيم املدن والقرى واالأبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 اأن 
جمل�ض التنظيم االأعلى قد قرر بقــراره رقــــم ) 1/1877( 
خمطط  على  املوافقة   عدم   2022/  12  /  12 تاريخ  
طويل  وجتاري  حملي  جتاري  اىل  ا�ستعمال  �سفة  تغيري 
�سمن االحوا�ض ذوات االرقام)1(جريتا، )9( القنا�ض، 
)28( الدوار )24( غابة جرن الغزال من ارا�سي اربد  .

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد 
          نائب رئي�ص الوزراء ووزير االدارة املحلية  

                                                                 توفيق حممود كري�شان 
      رئي�ص جمل�ص التنظيم االأعلى

اعالن للمرةالثانية)معدل(
تعلن بلدية ال�سعلة عن رغبتها بطرح عطاء ان�ساء ملعب �سحم البلدي للمرة الثانية 

ح�سب ال�سروط التالية:
1-درجة ت�سنيف املقاول خام�سة او رابعة طرق او ابنية

2-مدة العمل 90 يوماً تقوميياً.
3-كفالة دخول العطاء كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة 3% من قيمة العطاء.

4-البلدية غري ملزمة بقبول اقل اال�سعار
5-ثمن ن�سخة العطاء 125دينارا  غري م�سرتدة ويعفى منها ا�سرتى يف املرة االوىل.

6-غرامة التاخري 125 دينار عن كل يوم تاأخري
7-اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء

8- اخر موعد لت�سليم العرو�ض هو يوم االربعاء املوافق 2023/2/15 ال�ساعة العا�سرة 
�سباحا  وهو موعد فتح العطاء

ملزيد من املعلومات االت�سال على 027518808
رئي�ص بلدية ال�شعلة 
م.معاوية خزاعلة

اعالن طرح عطاء رقم1/اليات/2023
�شراء با�ص نقل موتى

تدعو بلدية اجلنيد ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة التي ترغب بامل�ساركة يف 
العطاء اعاله لتقدمي عرو�سها وفقاً لل�سروط واملوا�سفات املعدة لهذه الغاية علما مبا 

يلي:
1-ثمن ن�سخة العطاء)50(دينار اردين غري م�سرتده

2-تقدمي كفالة دخول العطاء)كفالة بنكية او �سيك م�سدق(بقيمة 750دينار
3-هذا العطاء خا�سع لنظام امل�سرتيات احلكومية رقم8 لعام 2022 وتعليماته

4-تقدمي رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سجل جتاري
5-اخر تاريخ لبيع وثائق العطاء هو يوم االربعاء 2023/2/8 ال�ساعة 2:30 م�ساء

6-اخر موعد لتقدمي االعرتا�سات واال�ستف�سارات هو ال�ساعة 1:00 من م�ساء يوم 
ال�سبت املوافق 2023/2/11

7-ال ي�سرتط االحالة على اقل اال�سعار
8-يحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء االأ�سباب ودون اأن يرتتب اأي مطالب 

مالية اأو قانونية
9-اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكررت

فعلى ال�سادة الراغبني واملهتمني بدخول العطاء مراجعة مبنى البلدية ل�سراء ن�سخة 
العطاء علما باأن اخر موعد لتقدمي العرو�ض يف البلدية ال�ساعة احلادية ع�سر من يوم 

الثالثاء 2023/2/14 وهو تاريخ فتح العرو�ض.
ولن تقبل اي عرو�ض بعد  هذا التاريخ والوقت واي جهة ال يتوافق كما هو مو�سع 

باالعالن اعاله و�سوف يتم رف�سها.
رئي�ص بلدية اجلنيد
 الدكتور مهدي املومني

اعالن �شادر عن م�شفي 
 �شركات الت�شامن والتو�شية الب�شيطة

ا�شتنادا الأحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997 وتعديالته.

ار�شيد  ابو  عبداهلل  حممد  جمعه  املرحوم  ورثة  �شركة   م�شفي   يعلن 
تاريخ  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف   )110135( الرقم  حتت  امل�شجلة 
ال�شركاء  جميع  باأن   )200142928( الوطني  ورقمها   2014/8/12
بتاريخ 2023/1/18  ال�شركة وت�شفيتها  بال�شركة قد اتفقوا على حل 
للتبلغ  وعنوانه  لها  م�شفيا  ار�شيد   ابو  حممد  جمعه  حممود  وتعيني 

والتبليغ : املدينه )عمان- ( رقم الهاتف )0796066021( 
mjmaboirshaid@yahoo.com الربيد االلكرتوين

  م�شفي ال�شركة
حممود جمعه حممد ابو ار�شيد

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200074812(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة:بان ال�شيد/ال�شادة

فايز فريز منر علي 
بركات  ونائل  �شماره  وفخري  علي  فايز  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )35838( بتاريخ 1994/3/3.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200090488(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة:بان ال�شيد/ال�شادة

يو�شف قا�شم ابر اهيم ن�شار
�شجل  يف  وامل�شجلة  ن�شار  ويعقوب  يو�شف  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )87715( بتاريخ 2007/10/2.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200014744(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة:بان ال�شيد/ال�شادة

ح�شني عبد العزيز ح�شن الرب
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة عبد العزيز ح�شن ا�شماعيل الرب و�شريكه 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )15013( بتاريخ 1985/1/23.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــالن طــــــــــرح عطـــــــــــاء
رقـــــــــــم 2023/1

للمـــــــره االولـــــــى  
تعلن بلدية ال�سفا عن رغبتها يف تنفيذ عطاء الن�ساء جدار ا�ستنادي يف بلدية ال�سفا / منطقة حالوة 

ح�سب ال�سروط و املوا�سفات التالية :
العطاءات  دائرة  لدى  اأبنيه  اأو  طرق  جمال  يف  رابعة  او  خام�سة  امل�سنفون  املقاولني  يدعى   -1
احلكومية وح�سب متطلبات ت�سنيف املقاولني وعلى الراغبني باال�سرتاك بالعطاء مراجعة الق�سم 
معهم  العطاءوم�سطحبني  وثائق  ل�سراء  الوهادنة  مثلث  على  الواقع  ال�سفا  بلدية  مركز  يف  الفني 

�سهادة ت�سنيف �سارية املفعول اعتبارا من �سباح يوم الثالثاء املوافق 2023/1/24.
2-اأخر موعد لبيع ن�سخ املناق�سة هو ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االحد املوافق 2023/2/5.

3- ثمن ن�سخة العطاء )خم�سون دينار ( غري م�سرتدة
4- �سيتم زيارة املوقع ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم اخلمي�ض املوافق 2023/2/2، علماآ باأن 
التجمع �سيكون يف مركز بلدية ال�سفا / مثلث الوهادنة 5-يرفق مع العر�ض كفالة بنكية او �سيك 

م�سدق بقيمة )3%دينار( من قيمة العطاء وتكون با�سم رئي�ض بلدية ال�سفا باالإ�سافة لوظيفته.
ال�سفا / مثلث الوهادنه يف موعد  6-تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات الكائن يف مركز بلدية 

اق�ساه ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم االثنني املوافق
2023/2/6 حيث تفتح العرو�ض يف جل�سة علنية ال�ساعة العا�سرة من نف�ض اليوم .

7-كلفة االعالن يف ال�سحف مهما تكررت يتحملها املناق�ض الذي ير�سو عليه العطاء .
ذكر  دون  العطاء  اإلغاء  لها  ويحق  االأ�سعار  اقل  على  باالحالة  ملزمة  غري  العطاءات  جلنة   -8

اال�سباب .
زهر الدين العرود 
رئي�ص بلدية ال�شفا 
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Kanaan: ICJ realigns world 
compass towards occupation

Radical settlers storm Al-Aqsa Mosque

Minimum wages edge
 up to JD271: SSC

Gov›t will root out 
corruption, says PM

EnErgy Ministry, Al-MAjArrAh for oil shAlE 
CoM. sign MoU for oil shAlE ExploitAtion
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Jerusalem
 Scores of Jewish 

extremist settlers early 
Monday stormed Al-Aqsa 
Mosque / Haram al-Sharif 
compound in occupied East 

Jerusalem.
A statement by 

the General Islamic 
Endowments Department 
in Jerusalem said that the 
settlers carried out today’s 

raids from al-Magharebah 
Gate under the heavy 
protection of Israeli 
police.

"The settlers toured 
the mosque’s yards 

and provocatively 
performed Talmudic 
rituals,  amid a state of 
anger among Muslim 
worshipers," the 
statement added.

Amman
 The government is fully prepared 

to address any suspected corruption 
backed by proof to root it out, said 
Prime Minister Bisher Khasawneh 
on Monday.

During a session of the Lower 
House of Parliament, the premier 
made the remarks in response to 
an MP, who pointed to suspicious 

malpractices that may be corrupt, 
demanding that any suspected 
cases of corruption be filed 
to the concerned monitoring 
authorities.

Khasawneh also underlined that 
the government will do its utmost 
to facilitate living for citizens within 
the framework of His Majesty King 
Abdullah II's directives.

Amman
 The Ministry of Energy 

and Mineral Resources and 
Al-Majarrah for Oil Shale 
and Natural Resources 
Company on Monday 
signed a memorandum 
of understanding (MoU) 
to exploit oil shale on a 
15-square-kilometer plot of 
land in the southern Lajjun 
area.

Minister Saleh 
Kharabsheh and Al-
Majarrah's Director-General 
Imad Fakhoury inked the 
deal in the presence of a 
number of ministry officials 
as well as the company's 
chairman Louie Oumeish 
and Board members Samir 
Ayyash and Mohammad 
Alzoubi.

In remarks following 
the signing ceremony, 
Kharabsheh emphasized the 
significance of the deal and 
noted that the ministry is 
placing a particular emphasis 
on mineral resources 

because of the role they play 
in creating economic value 
and increasing employment 
opportunities in the 
exploration and mining 
sectors.

He emphasized the need 
for the company to get to 
work as soon as possible in 

order to generate results that 
can be used in the project's 
subsequent phases. The 
project calls for the company 
to carry out an exploratory 
program lasting two years, 
after which it will present an 
economic feasibility study 
for oil retorting using oil 

shale.
According to Kharabsheh, 

Jordan's mining industry is 
experiencing a "quantum 
leap" after the ministry 
signed seven MOUs in 2022 
focusing on manufacturing 
industries to establish Jordan 
as a major player in the 

regional and global mining 
industry.

The Economic 
Modernization Vision 
defined this sector as having 
a high industrial value, and 
he continued by noting that 
efforts are being made to 
double the mining sector's 

contribution to the GDP. 
He said that today's deal 
initiative is consistent with 
these efforts.

Fakhoury has stated that 
the company will begin 
economic feasibility studies 
via exploration work in the 
Lajjun region on a land area 
of 15 square kilometers to 
exploit oil shale via retiring 
technology in consortium 
with the international 
company Enefit. He 
emphasized the project's 
significance in creating new 
employment opportunities 
for skilled Jordanians.

He said a Production 
Sharing agreement 
will be signed after the 
feasibility studies were 
completed. He lauded the 
Ministry of Energy and 
Mineral Resources for 
helping the company get 
to the memorandum of 
understanding by providing 
guidance and assistance. 

Amman
 The Royal Committee 

for Jerusalem Affairs 
Monday welcomed an 
announcement by the 
International Court 
of Justice (ICJ) that 
it officially received a 
request from the UN 
General Assembly to issue 
an advisory opinion on 
the legal consequences of 
the Israeli occupation of 
the Palestinian territories, 
annexation of land and 
measures to change the 
demographic structure of 
the West Bank.

"The ICJ's 
announcement 
constitutes a legal, human 
and moral indicator that 
resets the compass of the 
world and its legitimate 
organizations towards the 
plight of the Palestinians 
and their usurped 
rights, and moves the 
Palestinian issue to the 
forefront of central issues 
related to global peace 
and security," Secretary 
General of the committee 
Abdullah Kanaan said in a 
statement.

"What is required today, 
in the shadow of the start 
of deliberations on the 
legal file, is cooperation 
and coordination between 
the various free Arab, 
Islamic and international 
political, legal and media 
institutions in support 
the Palestinians' rights 
and their legitimate 
historical claims, and to 
assign specialized teams 

to monitor and gather 
information and statistics 
on the occupation and 
its belligerent practices 
against the defenseless 
Palestinian people," said 
Kanaan.

He noted that 
in response to the 
General Assembly's 
recommendation and the 
ICJ's response, the Israeli 
occupation authorities 
imposed "unfair sanctions" 
on the Palestinian people, 
including restricting 
the movement of some 
Palestinian officials in 
the occupied territories 
and freezing construction 
in Area C, for fear of 

the consequences of any 
legal advisory opinion 
regarding the occupation 
of Palestine.

The committee stressed 
the importance of the 
ICJ's issuing of a legal 
advisory opinion in the 
midst of escalating attacks 
on the Palestinian people 
by a far-right government 
comprising leaders of 
religious Zionist parties, 
whose ideology and 
agenda advocates for the 
annihilation and eviction 
of the Palestinian people 
and Judaization of its 
land, as well as reassert 
Jerusalem's declaration as 
the capital of the state of 

occupation, said Kanaan.
Such policies, he said, 

necessitate supporting 
the demand for 
international protection 
of the Palestinian 
people, criminalizing 
the occupying power 
and taking serious steps 
towards ending the 
occupation.

He called for 
obligating the occupation 
government to 
implement hundreds 
of resolutions issued by 
the United Nations and 
affiliated organizations 
on the Palestinian issue.

Despite the legally 
binding nature of 
advisory opinions issued 
by the ICJ, including 
the 2004 opinion on the 
legal implications from 
the construction of the 
separation wall in the West 
Bank, there is an urgent 
need for an international 
will to enact the legal 
tools and means for 
implementing all decisions 
issued by international 
organizations, as they are 
directly related to people's 
freedom and the aspired-
for global peace and 
security, said Kanaan.

He reiterated that 
Jordan will remain with 
Palestine, Jerusalem and 
the rights of its people to 
self-determination and 
the establishment of a 
Palestinian state with East 
Jerusalem as its capital, 
whatever the price and 
sacrifices.

Amman
 The Social Security Corporation 

(SSC) has raised statutory minimum 
wages to JD271 after the Labor Affairs 
Tripartite Committee decided 
to enforce a decision of indexing 
minimum wages to inflation for the 
years 2023, 2024 and 2025.

The previous minimum wage 
decided by the committee, which 
comprises the Ministry of Labor, 
the General Federation of Jordanian 
Trade Unions and the Industry and 
Commerce Chambers, was JD260, 
according to a SSC statement issued 

on Monday.
However, since the inflation of 

the first 11 months of 2022 topped 
4.22 percent, the minimum wages 
subject to the SSC deduction 
increased to JD271 for the year 
2023, it added.

In early 2022, the committee 
decided to postpone the minimum 
wage indexation decision.

Those 16 years old or older are 
subject to the Social Security Law, 
provided that their minimum 
wages are no less than the statutory 
minimum wage, the SSC explained.
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Deal signed to hold Jordanian-Saudi industrial fair

Jordan participates
 in Fitur 2023 in Spain

King Charles III’s coronation 
weekend celebrations announced

Employment fund launches JD4mln 
funding programs for 2023

House Speaker says Quran burning «equivalent 
to terrorism», demands apology from Sweden

FAO marks Arbour Day 
with tree planting event
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Amman
 The Jordan Chamber of 

Industry (JCI) and the Jeddah 
Chamber of Commerce and 
Industry (JCCI) agreed to 
hold a joint exhibition in 
both countries to showcase 
products in the two countries' 
markets towards achieving 
industrial integration.

During a meeting in Saudi 
Arabia, JCI President Fathi 
Jaghbir said Jordan offers 
great opportunities for 
economic integration with 
Saudi Arabia, thanks to a 
recently-passed investment 
law and the several border 
crossings that are key to 

boosting two-way trade, 
according to a JCI statement 
released Monday.

Jaghbir said Saudi Arabia's 
rapid development in various 
fields indicates the country is 
"on the right track" to achieve 
the 2030 Vision launched 
by Saudi Crown Prince 
Mohammed Bin Salman, 
stressing the "distinguished" 
Jordanian-Saudi relations 
and a common desire to 
further expand cooperation.

He referred to the 
Saudi government 's 
establishment of the 
Public Investment Fund, 
which aims to invest in 

a number of countries, 
including Jordan, in 
infrastructure, mining, 
health care, food, 
agriculture, industry and 
other strategic sectors.

JCCI Chairman Khalaf 
Otaibi said the meeting 
highlighted industrial 
prospects between the two 
countries, underscoring 
the need to regularly 
hold meetings to expand 
cooperation with a positive 
impact on the local markets.

The Jordanian delegation 
also held sideline meetings 
with Saudi industrialists and 
stakeholders.

Amman
The Development and 

Employment Fund (DEF) launched 
funding programs worth JD4 
million for 2023 to be added to the 
existing amount of JD16 million.

Mansour Wareikat, the fund's 
Director General, told the Jordan 
News Agency (Petra) Monday 
that the new programs include the 
Women's Empowerment program 
and the Economic Empowerment 
program, noting that they were 
approved by the fund's Board of 
Directors within the government's 
Economic Modernization Vision.

He explained that the ongoing 
development and improvement of 
the fund's services is in the interest 
of citizens and achieves the fund's 
goals and objectives in terms of 
providing new job opportunities 
and preserving existing ones, noting 
that these programs include soft 
standards, preferential Murabaha 
prices, repayment periods and 
appropriate grace periods.

 He called on those wishing to 
benefit from the new financing 
programs to visit the nearest branch, 
in addition to the fund's website or 
social media pages.

Amman
 Speaker of Lower House of 

Parliament Ahmed Safadi has 
condemned Saturday's burning of a 
copy of the Qur'an in Stockholm by 
a Swedish far-right politician as "an 
extremist act on par with any other 
act of terrorism", reiterating that 
exercising one's right to free speech 
does not entail disparaging other 
people's religions or beliefs.

During a session of the legislature 
on Monday, Safadi urged the 
government to address the Swedish 
embassy in Amman demanding that 
Stockholm condemn such actions 

and apologize unequivocally to all 
Muslims.

The speaker said that such 
behaviors offend Muslims and 
the Qur'an, which exhorts love, 
goodness, justice, equality, and 
the common good, and inflame 
the passions of billions of Muslims 
around the world.

"Such practices are absurdities 
that undermine security and 
stability and blatantly go against 
human, moral, and religious values 
and principles, and the Swedish 
government must put an end to 
them", Safadi added.

AMMAN 
 The Food and Agriculture 

Organisation of the United 
Nations (FAO) on January 
15 celebrated Arbour Day by 
planting trees  to contribute to  
afforestation efforts.

The organisiation also visited 
the Seed Bank, Nursery & 
Herbarium at the Royal Botanic 
Garden (RBG), according to a 
statement from the FAO.

The event was hosted by 
HRH Princess Basma Bint Ali, 
the founder of the Royal Botanic 
Garden and FAO Regional 
Goodwill Ambassador for the 
Near East and North Africa.

About 80 students from two 
different schools participated 
in the event, planted trees and 
visited the Seed Bank, Nursery 
& Herbarium. The students 
were also familiarised with the 
definition of agrifood systems 
and with different types of plant 
species. Princess Basma said that 
this event “embodies the existing 
partnership” between the RBG 
and institutions working in 
sustainable agriculture, such 
as the Ministry of Agriculture, 
FAO and academic and 
educational bodies.   Students’ 

participation in afforestation 
efforts strengthens their 
belonging to the land and 
increases green spaces, so that 
they become “messengers of 
agriculture, the environment and 
biodiversity”, Princess Basma 
added.  Agriculture Minister 
Khalid Hneifat emphasised 
the ministry’s contribution 
to afforestation through its 
plans to increase forest cover 
in the Kingdom, adding that 
the ministry has started the 
Qatraneh project, which extends 
over 2,200 dunums, and has 
started planting 35,000 trees this 
season. 

Amman
 Jordan took part in the 

International Tourism Fair 
(Fitur) 2023 in Madrid, 
the world's third-largest 
tourism fair, falling behind 
London and Berlin fairs.

The Jordanian 
delegation was headed by 
the Minister of Tourism 
and Antiquities and the 
Jordan Tourism Board 
(JTB) Chairman, Makram 
Queisi, accompanied by 
JTB Director-General 
Abdul Razzaq Arabiyyat, 
the head of the Petra 
Development and 
Tourism Region Authority 
(PDTRA), and the 
environment and tourism 
commissioner at the Aqaba 
Special Economic Zone 
Authority (ASEZA), in 
addition to the participation 
of 18 Jordanian tourism 
offices and the Royal 
Jordanian Airlines (RJ).

Minister Queisi held 
meetings with a number 

of his Arab and foreign 
counterparts in a bid to 
promote Jordan as a tourist 
destination, place it on the 
international tourism map 
and lure more Spanish 
tourists.

For his part, Arabiyyat 
highlighted the importance 
of Jordan’s participation in 

such an event, noting that 
several agreements have 
been signed to "positively 
impact the Kingdom."

On the Fair's sidelines, a 
charter air agreement was 
signed, allowing the arrival 
of 32 flights from Spain and 
Portugal through Avoris 
Reinventing Travel, he 

indicated.
During the 5-day 

exhibition, a number 
of work meetings were 
held with senior Spanish 
tourism officials and 
journalists, he stated, 
adding that a promotional 
campaign of Jordan was 
launched outside the Fair.

Amman
 The British Embassy 

in Amman on Monday 
announced the details of 
the celebrations for the 
coronation of His Majesty 
King Charles III and 
Her Majesty The Queen 
Consort over a weekend of 
special events.

In a statement, the 
Embassy said millions 
of people across the UK 
and the Commonwealth 
are invited to celebrate 
the Coronation over a 
special Bank Holiday. 
It will take place on the 
morning of Saturday, May 
6 at Westminster Abbey, 
London.

"Tens of thousands of 
people are expected to 
visit the capital city to 
experience this unique 
and historic occasion, with 
millions more watching 
from home, across the UK 
and around the globe," the 
statement added.

On Sunday, May 7, 
a Coronation Concert 
at Windsor Castle will 
showcase the country’s 
diverse cultural heritage in 
music, theater, and dance. 
One of the highlights of the 
concert will be "Lighting up 
the Nation", in which iconic 
locations across the UK will 

be lit up with projections, 
lasers, drone displays, and 
illuminations.

Michelle Donelan, 
Secretary of State for 
Digital, Culture, Media, 
and Sport, said: The 
Coronation of His Majesty 
The King and Her Majesty 
The Queen Consort is 
a huge milestone in the 
history of the UK and 
Commonwealth, adding 
"The weekend of events 
will bring people together 

to celebrate our Monarchy 
and the mixture of tradition 
and modernity, culture and 
community that makes our 
country great".

The activities on Sunday 
will culminate in an 
evening of song and dance 
at the Coronation Concert 
at Windsor Castle, staged 
and broadcast by the BBC 
in front of an audience 
of several thousand 
members of the public, 
selected for free tickets 

via a public ballot. The 
weekend of celebrations 
will end with the Big Help 
Out on Monday, May 8 
- a special Bank Holiday 
proclaimed by the Prime 
Minister in honor of the 
Coronation. Created 
by Britain’s best-loved 
charities and organized by 
The Together Coalition, it 
will highlight the positive 
impact volunteering has 
on communities across the 
UK.



الثالثاء  )24( كانون الثاني 122023
اعالناتالعدد )2986(  3 الثالثاء  )24(كانون الثاين 2022

العدد )2986( اعالنات

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم مبقت�سى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم)79( ل�سنة 1996 بان 
جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية امل�سرتكة للواء ق�سبة الزرقاء، قررت مبوجب 

قرارها رقم)11/142( ل�سنة 2022 تاريخ 2022/11/6 املوافقة على : 
 قراراللجنة املحلية لبلدية الزرقاء رقم)24/3( تاريخ 2022/10/11 واملت�سمن  ا�ستحداث 

طريق ب�سعة 3م خالل القطع)1320، 1159، 1158، 12195( لغايات خط ت�سريف مياه 
االمطار وح�سب ما هو منفذ على الواقع �سمن حو�ض)4( البرتواي اجلنوبي حلوحة)25( 

من ارا�سي البرتاوي �سمن لوحة)4( التنظيمية واي�ساً ا�ستحداث طريق ب�سعة 3م من خالل 
القطع رقم)6905، 6903( من نف�ض احلو�ض واللوحة والقطعة رقم)2(حو�ض)5( قرب �سبيب 

اجلنوبي لوحة)5( من ارا�سي الزرقاء وذلك لغايات عمل خط لت�سريف مياه االمطار وذلك 
للمنفعة العامة وح�سب املخطط املعد لذلك.

واعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية وجريدتني حمليتني ويجوز ال�سحاب 
العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم خالل الفرتة القانونية لدى رئي�ض اللجنة املحلية لبلدية الزرقاء 

خالل �ساعات الدوام الر�سمي و�سمن املدة القانونية.
عا�سم مو�سى النهار
رئي�س جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية
اللوائية امل�سرتكة للواء  الق�سبة

اعالن �سادر عن م�سفي 
�سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة 

ا�ستنادا الأحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته.

حتت  وامل�سجلة  و�سركاه  عبدالرحيم   كامل  حممد  كامل  �سركة   م�سفي   يعلن 

الوطني  ورقمها   1991/11/4 تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )27511( الرقم 

)200052131( باأن جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها 

لها  م�سفيا  �سدقه  حممد  كامل  الدين  بهاء  ال�سيد   وتعيني   2023/1/22 بتاريخ 

وعنوانه للتبلغ والتبليغ : املدينه )اربد(  -ب�سرى-بناية 11

هاتف 0795747430

  BKM913@GMAIL.COM:الربيدااللكرتوين
م�سفي �سركة

بهاء الدين كامل حممد �سدقه

اإعـــــــــالن 
قانون  من   )  25  ( املادة  اأحكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 
تنظيم املدن والقرى واالأبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 اأن 
جمل�ض التنظيم االأعلى قد قرر بقــراره رقــــم ) 1/1877( 
خمطط  على  املوافقة   عدم   2022/  12  /  12 تاريخ  
طويل  وجتاري  حملي  جتاري  اىل  ا�ستعمال  �سفة  تغيري 
�سمن االحوا�ض ذوات االرقام)1(جريتا، )9( القنا�ض، 
)28( الدوار )24( غابة جرن الغزال من ارا�سي اربد  .

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد 
          نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية  

                                                                 توفيق حممود كري�سان 
      رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى

اعالن للمرةالثانية)معدل(
تعلن بلدية ال�سعلة عن رغبتها بطرح عطاء ان�ساء ملعب �سحم البلدي للمرة الثانية 

ح�سب ال�سروط التالية:
1-درجة ت�سنيف املقاول خام�سة او رابعة طرق او ابنية

2-مدة العمل 90 يوماً تقوميياً.
3-كفالة دخول العطاء كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة 3% من قيمة العطاء.

4-البلدية غري ملزمة بقبول اقل اال�سعار
5-ثمن ن�سخة العطاء 125دينارا  غري م�سرتدة ويعفى منها ا�سرتى يف املرة االوىل.

6-غرامة التاخري 125 دينار عن كل يوم تاأخري
7-اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء

8- اخر موعد لت�سليم العرو�ض هو يوم االربعاء املوافق 2023/2/15 ال�ساعة العا�سرة 
�سباحا  وهو موعد فتح العطاء

ملزيد من املعلومات االت�سال على 027518808
رئي�س بلدية ال�سعلة 
م.معاوية خزاعلة

اعالن طرح عطاء رقم1/اليات/2023
�سراء با�س نقل موتى

تدعو بلدية اجلنيد ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة التي ترغب بامل�ساركة يف 
العطاء اعاله لتقدمي عرو�سها وفقاً لل�سروط واملوا�سفات املعدة لهذه الغاية علما مبا 

يلي:
1-ثمن ن�سخة العطاء)50(دينار اردين غري م�سرتده

2-تقدمي كفالة دخول العطاء)كفالة بنكية او �سيك م�سدق(بقيمة 750دينار
3-هذا العطاء خا�سع لنظام امل�سرتيات احلكومية رقم8 لعام 2022 وتعليماته

4-تقدمي رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سجل جتاري
5-اخر تاريخ لبيع وثائق العطاء هو يوم االربعاء 2023/2/8 ال�ساعة 2:30 م�ساء

6-اخر موعد لتقدمي االعرتا�سات واال�ستف�سارات هو ال�ساعة 1:00 من م�ساء يوم 
ال�سبت املوافق 2023/2/11

7-ال ي�سرتط االحالة على اقل اال�سعار
8-يحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء االأ�سباب ودون اأن يرتتب اأي مطالب 

مالية اأو قانونية
9-اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكررت

فعلى ال�سادة الراغبني واملهتمني بدخول العطاء مراجعة مبنى البلدية ل�سراء ن�سخة 
العطاء علما باأن اخر موعد لتقدمي العرو�ض يف البلدية ال�ساعة احلادية ع�سر من يوم 

الثالثاء 2023/2/14 وهو تاريخ فتح العرو�ض.
ولن تقبل اي عرو�ض بعد  هذا التاريخ والوقت واي جهة ال يتوافق كما هو مو�سع 

باالعالن اعاله و�سوف يتم رف�سها.
رئي�س بلدية اجلنيد
 الدكتور مهدي املومني

اعالن �سادر عن م�سفي 
 �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الأحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
1997 وتعديالته.

ار�سيد  ابو  عبداهلل  حممد  جمعه  املرحوم  ورثة  �سركة   م�سفي   يعلن 
تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )110135( الرقم  حتت  امل�سجلة 
ال�سركاء  جميع  باأن   )200142928( الوطني  ورقمها   2014/8/12
بتاريخ 2023/1/18  ال�سركة وت�سفيتها  بال�سركة قد اتفقوا على حل 
للتبلغ  وعنوانه  لها  م�سفيا  ار�سيد   ابو  حممد  جمعه  حممود  وتعيني 

والتبليغ : املدينه )عمان- ( رقم الهاتف )0796066021( 
mjmaboirshaid@yahoo.com الربيد االلكرتوين

  م�سفي ال�سركة
حممود جمعه حممد ابو ار�سيد

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200074812(

يعلن   1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ستنادا 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

فايز فريز منر علي 
بركات  ونائل  �سماره  وفخري  علي  فايز  �سركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )35838( بتاريخ 1994/3/3.
�سريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200090488(

يعلن   1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ستنادا 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

يو�سف قا�سم ابر اهيم ن�سار
�سجل  يف  وامل�سجلة  ن�سار  ويعقوب  يو�سف  �سركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )87715( بتاريخ 2007/10/2.
�سريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200014744(

يعلن   1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ستنادا 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

ح�سني عبد العزيز ح�سن الرب
ال�سريك /ال�سركاء يف �سركة عبد العزيز ح�سن ا�سماعيل الرب و�سريكه 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )15013( بتاريخ 1985/1/23.
�سريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــالن طــــــــــرح عطـــــــــــاء
رقـــــــــــم 2023/1

للمـــــــره االولـــــــى  
تعلن بلدية ال�سفا عن رغبتها يف تنفيذ عطاء الن�ساء جدار ا�ستنادي يف بلدية ال�سفا / منطقة حالوة 

ح�سب ال�سروط و املوا�سفات التالية :
العطاءات  دائرة  لدى  اأبنيه  اأو  طرق  جمال  يف  رابعة  او  خام�سة  امل�سنفون  املقاولني  يدعى   -1
احلكومية وح�سب متطلبات ت�سنيف املقاولني وعلى الراغبني باال�سرتاك بالعطاء مراجعة الق�سم 
معهم  العطاءوم�سطحبني  وثائق  ل�سراء  الوهادنة  مثلث  على  الواقع  ال�سفا  بلدية  مركز  يف  الفني 

�سهادة ت�سنيف �سارية املفعول اعتبارا من �سباح يوم الثالثاء املوافق 2023/1/24.
2-اأخر موعد لبيع ن�سخ املناق�سة هو ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االحد املوافق 2023/2/5.

3- ثمن ن�سخة العطاء )خم�سون دينار ( غري م�سرتدة
4- �سيتم زيارة املوقع ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم اخلمي�ض املوافق 2023/2/2، علماآ باأن 
التجمع �سيكون يف مركز بلدية ال�سفا / مثلث الوهادنة 5-يرفق مع العر�ض كفالة بنكية او �سيك 

م�سدق بقيمة )3%دينار( من قيمة العطاء وتكون با�سم رئي�ض بلدية ال�سفا باالإ�سافة لوظيفته.
ال�سفا / مثلث الوهادنه يف موعد  6-تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات الكائن يف مركز بلدية 

اق�ساه ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم االثنني املوافق
2023/2/6 حيث تفتح العرو�ض يف جل�سة علنية ال�ساعة العا�سرة من نف�ض اليوم .

7-كلفة االعالن يف ال�سحف مهما تكررت يتحملها املناق�ض الذي ير�سو عليه العطاء .
ذكر  دون  العطاء  اإلغاء  لها  ويحق  االأ�سعار  اقل  على  باالحالة  ملزمة  غري  العطاءات  جلنة   -8

اال�سباب .
زهر الدين العرود 
رئي�س بلدية ال�سفا 

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم مبقت�سى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم)79( ل�سنة 1996 بان 
جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية امل�سرتكة للواء ق�سبة الزرقاء، قررت مبوجب 

قرارها رقم)11/142( ل�سنة 2022 تاريخ 2022/11/6 املوافقة على : 
 قراراللجنة املحلية لبلدية الزرقاء رقم)24/3( تاريخ 2022/10/11 واملت�سمن  ا�ستحداث 

طريق ب�سعة 3م خالل القطع)1320، 1159، 1158، 12195( لغايات خط ت�سريف مياه 
االمطار وح�سب ما هو منفذ على الواقع �سمن حو�ض)4( البرتواي اجلنوبي حلوحة)25( 

من ارا�سي البرتاوي �سمن لوحة)4( التنظيمية واي�ساً ا�ستحداث طريق ب�سعة 3م من خالل 
القطع رقم)6905، 6903( من نف�ض احلو�ض واللوحة والقطعة رقم)2(حو�ض)5( قرب �سبيب 

اجلنوبي لوحة)5( من ارا�سي الزرقاء وذلك لغايات عمل خط لت�سريف مياه االمطار وذلك 
للمنفعة العامة وح�سب املخطط املعد لذلك.

واعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية وجريدتني حمليتني ويجوز ال�سحاب 
العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم خالل الفرتة القانونية لدى رئي�ض اللجنة املحلية لبلدية الزرقاء 

خالل �ساعات الدوام الر�سمي و�سمن املدة القانونية.
عا�سم مو�سى النهار
رئي�س جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية
اللوائية امل�سرتكة للواء  الق�سبة

اعالن �سادر عن م�سفي 
�سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة 

ا�ستنادا الأحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته.

حتت  وامل�سجلة  و�سركاه  عبدالرحيم   كامل  حممد  كامل  �سركة   م�سفي   يعلن 

الوطني  ورقمها   1991/11/4 تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )27511( الرقم 

)200052131( باأن جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها 

لها  م�سفيا  �سدقه  حممد  كامل  الدين  بهاء  ال�سيد   وتعيني   2023/1/22 بتاريخ 

وعنوانه للتبلغ والتبليغ : املدينه )اربد(  -ب�سرى-بناية 11

هاتف 0795747430

  BKM913@GMAIL.COM:الربيدااللكرتوين
م�سفي �سركة

بهاء الدين كامل حممد �سدقه

اإعـــــــــالن 
قانون  من   )  25  ( املادة  اأحكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 
تنظيم املدن والقرى واالأبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 اأن 
جمل�ض التنظيم االأعلى قد قرر بقــراره رقــــم ) 1/1877( 
خمطط  على  املوافقة   عدم   2022/  12  /  12 تاريخ  
طويل  وجتاري  حملي  جتاري  اىل  ا�ستعمال  �سفة  تغيري 
�سمن االحوا�ض ذوات االرقام)1(جريتا، )9( القنا�ض، 
)28( الدوار )24( غابة جرن الغزال من ارا�سي اربد  .

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد 
          نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية  

                                                                 توفيق حممود كري�سان 
      رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى

اعالن للمرةالثانية)معدل(
تعلن بلدية ال�سعلة عن رغبتها بطرح عطاء ان�ساء ملعب �سحم البلدي للمرة الثانية 

ح�سب ال�سروط التالية:
1-درجة ت�سنيف املقاول خام�سة او رابعة طرق او ابنية

2-مدة العمل 90 يوماً تقوميياً.
3-كفالة دخول العطاء كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة 3% من قيمة العطاء.

4-البلدية غري ملزمة بقبول اقل اال�سعار
5-ثمن ن�سخة العطاء 125دينارا  غري م�سرتدة ويعفى منها ا�سرتى يف املرة االوىل.

6-غرامة التاخري 125 دينار عن كل يوم تاأخري
7-اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء

8- اخر موعد لت�سليم العرو�ض هو يوم االربعاء املوافق 2023/2/15 ال�ساعة العا�سرة 
�سباحا  وهو موعد فتح العطاء

ملزيد من املعلومات االت�سال على 027518808
رئي�س بلدية ال�سعلة 
م.معاوية خزاعلة

اعالن طرح عطاء رقم1/اليات/2023
�سراء با�س نقل موتى

تدعو بلدية اجلنيد ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة التي ترغب بامل�ساركة يف 
العطاء اعاله لتقدمي عرو�سها وفقاً لل�سروط واملوا�سفات املعدة لهذه الغاية علما مبا 

يلي:
1-ثمن ن�سخة العطاء)50(دينار اردين غري م�سرتده

2-تقدمي كفالة دخول العطاء)كفالة بنكية او �سيك م�سدق(بقيمة 750دينار
3-هذا العطاء خا�سع لنظام امل�سرتيات احلكومية رقم8 لعام 2022 وتعليماته

4-تقدمي رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سجل جتاري
5-اخر تاريخ لبيع وثائق العطاء هو يوم االربعاء 2023/2/8 ال�ساعة 2:30 م�ساء

6-اخر موعد لتقدمي االعرتا�سات واال�ستف�سارات هو ال�ساعة 1:00 من م�ساء يوم 
ال�سبت املوافق 2023/2/11

7-ال ي�سرتط االحالة على اقل اال�سعار
8-يحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء االأ�سباب ودون اأن يرتتب اأي مطالب 

مالية اأو قانونية
9-اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكررت

فعلى ال�سادة الراغبني واملهتمني بدخول العطاء مراجعة مبنى البلدية ل�سراء ن�سخة 
العطاء علما باأن اخر موعد لتقدمي العرو�ض يف البلدية ال�ساعة احلادية ع�سر من يوم 

الثالثاء 2023/2/14 وهو تاريخ فتح العرو�ض.
ولن تقبل اي عرو�ض بعد  هذا التاريخ والوقت واي جهة ال يتوافق كما هو مو�سع 

باالعالن اعاله و�سوف يتم رف�سها.
رئي�س بلدية اجلنيد
 الدكتور مهدي املومني

اعالن �سادر عن م�سفي 
 �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الأحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
1997 وتعديالته.

ار�سيد  ابو  عبداهلل  حممد  جمعه  املرحوم  ورثة  �سركة   م�سفي   يعلن 
تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )110135( الرقم  حتت  امل�سجلة 
ال�سركاء  جميع  باأن   )200142928( الوطني  ورقمها   2014/8/12
بتاريخ 2023/1/18  ال�سركة وت�سفيتها  بال�سركة قد اتفقوا على حل 
للتبلغ  وعنوانه  لها  م�سفيا  ار�سيد   ابو  حممد  جمعه  حممود  وتعيني 

والتبليغ : املدينه )عمان- ( رقم الهاتف )0796066021( 
mjmaboirshaid@yahoo.com الربيد االلكرتوين

  م�سفي ال�سركة
حممود جمعه حممد ابو ار�سيد

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200074812(

يعلن   1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ستنادا 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

فايز فريز منر علي 
بركات  ونائل  �سماره  وفخري  علي  فايز  �سركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )35838( بتاريخ 1994/3/3.
�سريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200090488(

يعلن   1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ستنادا 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

يو�سف قا�سم ابر اهيم ن�سار
�سجل  يف  وامل�سجلة  ن�سار  ويعقوب  يو�سف  �سركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )87715( بتاريخ 2007/10/2.
�سريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200014744(

يعلن   1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ستنادا 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

ح�سني عبد العزيز ح�سن الرب
ال�سريك /ال�سركاء يف �سركة عبد العزيز ح�سن ا�سماعيل الرب و�سريكه 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )15013( بتاريخ 1985/1/23.
�سريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 

�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 
من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23.

وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 
من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-
5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــالن طــــــــــرح عطـــــــــــاء
رقـــــــــــم 2023/1

للمـــــــره االولـــــــى  
تعلن بلدية ال�سفا عن رغبتها يف تنفيذ عطاء الن�ساء جدار ا�ستنادي يف بلدية ال�سفا / منطقة حالوة 

ح�سب ال�سروط و املوا�سفات التالية :
العطاءات  دائرة  لدى  اأبنيه  اأو  طرق  جمال  يف  رابعة  او  خام�سة  امل�سنفون  املقاولني  يدعى   -1
احلكومية وح�سب متطلبات ت�سنيف املقاولني وعلى الراغبني باال�سرتاك بالعطاء مراجعة الق�سم 
معهم  العطاءوم�سطحبني  وثائق  ل�سراء  الوهادنة  مثلث  على  الواقع  ال�سفا  بلدية  مركز  يف  الفني 

�سهادة ت�سنيف �سارية املفعول اعتبارا من �سباح يوم الثالثاء املوافق 2023/1/24.
2-اأخر موعد لبيع ن�سخ املناق�سة هو ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االحد املوافق 2023/2/5.

3- ثمن ن�سخة العطاء )خم�سون دينار ( غري م�سرتدة
4- �سيتم زيارة املوقع ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم اخلمي�ض املوافق 2023/2/2، علماآ باأن 
التجمع �سيكون يف مركز بلدية ال�سفا / مثلث الوهادنة 5-يرفق مع العر�ض كفالة بنكية او �سيك 

م�سدق بقيمة )3%دينار( من قيمة العطاء وتكون با�سم رئي�ض بلدية ال�سفا باالإ�سافة لوظيفته.
ال�سفا / مثلث الوهادنه يف موعد  6-تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات الكائن يف مركز بلدية 

اق�ساه ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم االثنني املوافق
2023/2/6 حيث تفتح العرو�ض يف جل�سة علنية ال�ساعة العا�سرة من نف�ض اليوم .

7-كلفة االعالن يف ال�سحف مهما تكررت يتحملها املناق�ض الذي ير�سو عليه العطاء .
ذكر  دون  العطاء  اإلغاء  لها  ويحق  االأ�سعار  اقل  على  باالحالة  ملزمة  غري  العطاءات  جلنة   -8

اال�سباب .
زهر الدين العرود 
رئي�س بلدية ال�سفا 

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم مبقت�سى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم)79( ل�سنة 1996 بان 
جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية امل�سرتكة للواء ق�سبة الزرقاء، قررت مبوجب 

قرارها رقم)11/142( ل�سنة 2022 تاريخ 2022/11/6 املوافقة على : 
 قراراللجنة املحلية لبلدية الزرقاء رقم)24/3( تاريخ 2022/10/11 واملت�سمن  ا�ستحداث 

طريق ب�سعة 3م خالل القطع)1320، 1159، 1158، 12195( لغايات خط ت�سريف مياه 
االمطار وح�سب ما هو منفذ على الواقع �سمن حو�ض)4( البرتواي اجلنوبي حلوحة)25( 

من ارا�سي البرتاوي �سمن لوحة)4( التنظيمية واي�ساً ا�ستحداث طريق ب�سعة 3م من خالل 
القطع رقم)6905، 6903( من نف�ض احلو�ض واللوحة والقطعة رقم)2(حو�ض)5( قرب �سبيب 

اجلنوبي لوحة)5( من ارا�سي الزرقاء وذلك لغايات عمل خط لت�سريف مياه االمطار وذلك 
للمنفعة العامة وح�سب املخطط املعد لذلك.

واعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة �سهر باجلريدة الر�سمية وجريدتني حمليتني ويجوز ال�سحاب 
العالقة تقدمي اعرتا�ساتهم خالل الفرتة القانونية لدى رئي�ض اللجنة املحلية لبلدية الزرقاء 

خالل �ساعات الدوام الر�سمي و�سمن املدة القانونية.
عا�سم مو�سى النهار
رئي�س جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية
اللوائية امل�سرتكة للواء  الق�سبة

اعالن �سادر عن م�سفي 
�سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة 

ا�ستنادا الأحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 وتعديالته.

حتت  وامل�سجلة  و�سركاه  عبدالرحيم   كامل  حممد  كامل  �سركة   م�سفي   يعلن 

الوطني  ورقمها   1991/11/4 تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )27511( الرقم 

)200052131( باأن جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها 

لها  م�سفيا  �سدقه  حممد  كامل  الدين  بهاء  ال�سيد   وتعيني   2023/1/22 بتاريخ 

وعنوانه للتبلغ والتبليغ : املدينه )اربد(  -ب�سرى-بناية 11

هاتف 0795747430

  BKM913@GMAIL.COM:الربيدااللكرتوين
م�سفي �سركة

بهاء الدين كامل حممد �سدقه

اإعـــــــــالن 
قانون  من   )  25  ( املادة  اأحكام  مبقت�سى  للعموم  يعلن 
تنظيم املدن والقرى واالأبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 اأن 
جمل�ض التنظيم االأعلى قد قرر بقــراره رقــــم ) 1/1877( 
خمطط  على  املوافقة   عدم   2022/  12  /  12 تاريخ  
طويل  وجتاري  حملي  جتاري  اىل  ا�ستعمال  �سفة  تغيري 
�سمن االحوا�ض ذوات االرقام)1(جريتا، )9( القنا�ض، 
)28( الدوار )24( غابة جرن الغزال من ارا�سي اربد  .

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�سبة اربد 
          نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية  

                                                                 توفيق حممود كري�سان 
      رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى

اعالن للمرةالثانية)معدل(
تعلن بلدية ال�سعلة عن رغبتها بطرح عطاء ان�ساء ملعب �سحم البلدي للمرة الثانية 

ح�سب ال�سروط التالية:
1-درجة ت�سنيف املقاول خام�سة او رابعة طرق او ابنية

2-مدة العمل 90 يوماً تقوميياً.
3-كفالة دخول العطاء كفالة بنكية او �سيك م�سدق بقيمة 3% من قيمة العطاء.

4-البلدية غري ملزمة بقبول اقل اال�سعار
5-ثمن ن�سخة العطاء 125دينارا  غري م�سرتدة ويعفى منها ا�سرتى يف املرة االوىل.

6-غرامة التاخري 125 دينار عن كل يوم تاأخري
7-اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء

8- اخر موعد لت�سليم العرو�ض هو يوم االربعاء املوافق 2023/2/15 ال�ساعة العا�سرة 
�سباحا  وهو موعد فتح العطاء

ملزيد من املعلومات االت�سال على 027518808
رئي�س بلدية ال�سعلة 
م.معاوية خزاعلة

اعالن طرح عطاء رقم1/اليات/2023
�سراء با�س نقل موتى

تدعو بلدية اجلنيد ال�سركات واملوؤ�س�سات املتخ�س�سة التي ترغب بامل�ساركة يف 
العطاء اعاله لتقدمي عرو�سها وفقاً لل�سروط واملوا�سفات املعدة لهذه الغاية علما مبا 

يلي:
1-ثمن ن�سخة العطاء)50(دينار اردين غري م�سرتده

2-تقدمي كفالة دخول العطاء)كفالة بنكية او �سيك م�سدق(بقيمة 750دينار
3-هذا العطاء خا�سع لنظام امل�سرتيات احلكومية رقم8 لعام 2022 وتعليماته

4-تقدمي رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سجل جتاري
5-اخر تاريخ لبيع وثائق العطاء هو يوم االربعاء 2023/2/8 ال�ساعة 2:30 م�ساء

6-اخر موعد لتقدمي االعرتا�سات واال�ستف�سارات هو ال�ساعة 1:00 من م�ساء يوم 
ال�سبت املوافق 2023/2/11

7-ال ي�سرتط االحالة على اقل اال�سعار
8-يحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء االأ�سباب ودون اأن يرتتب اأي مطالب 

مالية اأو قانونية
9-اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكررت

فعلى ال�سادة الراغبني واملهتمني بدخول العطاء مراجعة مبنى البلدية ل�سراء ن�سخة 
العطاء علما باأن اخر موعد لتقدمي العرو�ض يف البلدية ال�ساعة احلادية ع�سر من يوم 

الثالثاء 2023/2/14 وهو تاريخ فتح العرو�ض.
ولن تقبل اي عرو�ض بعد  هذا التاريخ والوقت واي جهة ال يتوافق كما هو مو�سع 

باالعالن اعاله و�سوف يتم رف�سها.
رئي�س بلدية اجلنيد
 الدكتور مهدي املومني

اعالن �سادر عن م�سفي 
 �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الأحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
1997 وتعديالته.

ار�سيد  ابو  عبداهلل  حممد  جمعه  املرحوم  ورثة  �سركة   م�سفي   يعلن 
تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )110135( الرقم  حتت  امل�سجلة 
ال�سركاء  جميع  باأن   )200142928( الوطني  ورقمها   2014/8/12
بتاريخ 2023/1/18  ال�سركة وت�سفيتها  بال�سركة قد اتفقوا على حل 
للتبلغ  وعنوانه  لها  م�سفيا  ار�سيد   ابو  حممد  جمعه  حممود  وتعيني 

والتبليغ : املدينه )عمان- ( رقم الهاتف )0796066021( 
mjmaboirshaid@yahoo.com الربيد االلكرتوين

  م�سفي ال�سركة
حممود جمعه حممد ابو ار�سيد

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200074812(

يعلن   1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ستنادا 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

فايز فريز منر علي 
بركات  ونائل  �سماره  وفخري  علي  فايز  �سركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )35838( بتاريخ 1994/3/3.
�سريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200090488(

يعلن   1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ستنادا 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

يو�سف قا�سم ابر اهيم ن�سار
�سجل  يف  وامل�سجلة  ن�سار  ويعقوب  يو�سف  �سركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )87715( بتاريخ 2007/10/2.
�سريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200014744(

يعلن   1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ستنادا 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

ح�سني عبد العزيز ح�سن الرب
ال�سريك /ال�سركاء يف �سركة عبد العزيز ح�سن ا�سماعيل الرب و�سريكه 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )15013( بتاريخ 1985/1/23.
�سريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/1/23  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــالن طــــــــــرح عطـــــــــــاء
رقـــــــــــم 2023/1

للمـــــــره االولـــــــى  
تعلن بلدية ال�سفا عن رغبتها يف تنفيذ عطاء الن�ساء جدار ا�ستنادي يف بلدية ال�سفا / منطقة حالوة 

ح�سب ال�سروط و املوا�سفات التالية :
العطاءات  دائرة  لدى  اأبنيه  اأو  طرق  جمال  يف  رابعة  او  خام�سة  امل�سنفون  املقاولني  يدعى   -1
احلكومية وح�سب متطلبات ت�سنيف املقاولني وعلى الراغبني باال�سرتاك بالعطاء مراجعة الق�سم 
معهم  العطاءوم�سطحبني  وثائق  ل�سراء  الوهادنة  مثلث  على  الواقع  ال�سفا  بلدية  مركز  يف  الفني 

�سهادة ت�سنيف �سارية املفعول اعتبارا من �سباح يوم الثالثاء املوافق 2023/1/24.
2-اأخر موعد لبيع ن�سخ املناق�سة هو ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االحد املوافق 2023/2/5.

3- ثمن ن�سخة العطاء )خم�سون دينار ( غري م�سرتدة
4- �سيتم زيارة املوقع ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم اخلمي�ض املوافق 2023/2/2، علماآ باأن 
التجمع �سيكون يف مركز بلدية ال�سفا / مثلث الوهادنة 5-يرفق مع العر�ض كفالة بنكية او �سيك 

م�سدق بقيمة )3%دينار( من قيمة العطاء وتكون با�سم رئي�ض بلدية ال�سفا باالإ�سافة لوظيفته.
ال�سفا / مثلث الوهادنه يف موعد  6-تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات الكائن يف مركز بلدية 

اق�ساه ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم االثنني املوافق
2023/2/6 حيث تفتح العرو�ض يف جل�سة علنية ال�ساعة العا�سرة من نف�ض اليوم .

7-كلفة االعالن يف ال�سحف مهما تكررت يتحملها املناق�ض الذي ير�سو عليه العطاء .
ذكر  دون  العطاء  اإلغاء  لها  ويحق  االأ�سعار  اقل  على  باالحالة  ملزمة  غري  العطاءات  جلنة   -8

اال�سباب .
زهر الدين العرود 
رئي�س بلدية ال�سفا 

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200074774(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 يعلن 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

 يحيى �سليمان �سامل النت�سه
�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  وقا�سم  النت�سه  �سركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك    

ت�سامن حتت الرقم )35783( بتاريخ 1994/2/24
بابالغ  قام  و   2023/1/22 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب 

باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من

.2008-2-1 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200027727(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 يعلن 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

كمال فواز م�سطفى الزغول
يف  وامل�سجلة  الزغول  وكمال  الكردي  عا�سم  �سركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك    

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )85833( بتاريخ2007/5/3
بابالغ  قام  و   2023/1/23 بتاريخ  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب 

باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/1/23
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من

.2008-2-1 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن م�سفي �سركة 
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته.
للتجارة واال�سترياد والت�سدير   �سركة  اخلابور  دائني  اأرجو من 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات يف �سجل ال�سركات )معفاة( 
حتت الرقم )2415( بتاريخ 2020/1/21 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل 
للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد احلمزه اجلنيد
احل�سني-هاتف  بنت  رحمة  االمرية  عمان-�سارع   : امل�سفي  عنوان 

0796949317
  م�سفي �سركة

اعالن �سادر عن امني �سجل ال�سركات 
يف �سركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)259(  الحكام  ا�ستنادا 
�سركة  ال�سادة   بان  ال�سركات  �سجل  امني  يعلن  وتعديالته   1997
ال�سادق للتخزين وجتارة ال�سيارات وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات 
بتاريخ   )1294( الرقم  حتت  املحدودة)م�ستاجرة(  امل�سوؤولية  ذات 
2009/1/8قد تقدموا بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 
2023/1/15  ومت تعيني املحامي )�سمري جميل الروا�سده وال�سيد وليد 
او  حق  اي  له  فمن  لها  (م�سفيا  منفردين  او   جمتمعني  الروا�سدة  منر 
اعرتا�ض مراجعة امل�سفي خالل �سهرين من تاريخه على العنوان التايل: 

عمان-دوار الداخلية-جممع العقاد التجاري- هاتف 0796732398
امني �سجل ال�سركات
احمد ابو خ�سري

اعالن �سادر عن م�سفي �سركة ال�سادق للتخزين وجتارة ال�سيارات 
ا�ستنادا الحكام املادة264/ب من قانون ال�سركات رقم 22ل�سنة 1997 
وتعديالته ارجو من دائني �سركة ال�سادق للتخزين وجتارة ال�سيارات  
واملناطق  احلرة  للمناطق  االردنية  املناطق  جمموعة  لدى  وامل�سجلة 
التنموية يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة )م�ستاأجرة( حتت 
الرقم )1294( بتاريخ2009/1/8�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ال وذلك خالل �سهرين من تاريخه 
على  وذلك  اململكة  خارج  للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة  داخل  للدائنني 

العنوان التايل:
ا�سم م�سفي ال�سركة:املحامي )�سمري جميل الروا�سده وال�سيد وليد منر 

الروا�سدة جمتمعني او  منفردين (
هاتف  التجاري-  العقاد  الداخلية-جممع  عمان-دوار  عنوانه: 

0796732398

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
للع�سائر  ال�سعاده  )�سانع  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
�ساهر  )�سليمان  با�سم   )245377( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  واملرطبات( 
�سليمان ال�سراري( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�سركة �سليمان ال�سراري وحممد ح�سن(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )روح ال�سويفيه للمرطبات( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )231572( با�سم )�سهيال حممد ح�سني بني حمد( 
جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )اجمد جمال حممد ابو �سليمان(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )ابو �سنينه لتجارة 
عبداحلليم  )نور  با�سم   )197024( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  االحذية( 
انور ابو �سنينه( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عبدالرحمن عبدالوهاب عطا ابو �سنينه(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
لفح�س  االأوائل  )اخلرباء  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  التجارية يف وزارة 
و�سيانة ال�سيارات بالكمبيوتر( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )254196( با�سم 
)مروان حممد فالح درادكه( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )ق�سي مروان حممد درادكه(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

دعوة ح�سور اجتماع هيئة عامة غري العادي وجدول اعمال االجتماع
ل�سركة حممود �سعبان واالده ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سجلة بالرقم)5772(

ح�سرة ال�سركاء يف �سركة حممود �سعبان واوالده املحرتمني
عناية ال�سريكة ال�سيدة: عايدة حممود حممد �سعبان / املحرتمة

عناية ال�سريك ال�سيد :  عبدالكرمي حممود حممد �سعبان / املحرتم 
عناية ال�سريكة ال�سيدة: عبله حممود حممد �سعبان / املحرتمة
عناية ال�سريكة ال�سيدة: عبري حممود حممد �سعبان / املحرتمة
عناية ال�سريك  ال�سيد:  عزمي حممود حممد �سعبان / املحرتم 

عناية ال�سريكة ال�سيدة:علياء  حممود حممد �سعبان / املحرتمة
عناية ال�سريك  ال�سيد  :  عماد حممود حممد �سعبان / املحرتم 

عناية ال�سريك ال�سيد:  عوين حممود حممد �سعبان / املحرتم
عناية ال�سريكة ال�سيدة: نوال حكمت توفيق ال�ساكر / املحرتمة

عناية ال�سركاء ال�سادة /ورثة حممود حممد �سعبان عدا نوال حكمت توفيق ال�ساكر/املحرتمني
يرجى التكرم بح�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�سركة حممود �سعان واالوده ذات امل�سوؤولية 

املحدودة املنوي عقده يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا )11.00( من يوم االربعاء املوافق 2022/2/8 
يف مقر ال�سركة يف �سارع ال�سحن اجلوي -الق�سطل- �سارع املطار-مبدينة عمان)و امليزانية من�سورة على 

موقع ال�سركة
)http://shaban-group.net/en/Home/Shaban-News 

وذلك ملناق�سة االمور التالية:
1- امل�سادقة على البيانات املالية اخلتامية لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ 31كانون االول2018

2- انتخاب مدقق حا�سابت لل�سنة املالية 2019 .    3- اية امور اخرى ت�ستجد
نائب رئي�ض هيئة املديرين

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات
ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 
يف  وامل�سجلة  ونا�سر(  )من�سور  من�سور  علي  ح�سن  ابناء  �سركة  باأن 
 1999/7/19 بتاريخ   )53442( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل 

تقدمت بطلب الجراءات التغريات  التالية :
)من�سور  من�سور  علي  ح�سن  :ابناء  �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

ونا�سر(
اىل �سركة :من�سور ح�سن علي من�سور و�سريكته

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
للنوفوتيه  عدايل  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
 )5538( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 1977/3/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
احلوراين  حازم  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه 
ن�سر هذا  تاريخ  اعتبارا من  بتاريخ 2001/5/6   )59844(

االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات
ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   اجلحاو�سة  �سامي  �سركة  باأن 

بطلب  2021/3/22تقدمت  بتاريخ   )121580( الرقم  حتت  ت�سامن 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة: �سامي اجلحاو�سة و�سركاه

اىل �سركة :�سامي اجلحاو�سة و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة حممد وامين ابو ميدان 
 )89608( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2008/3/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
و�سريكه  املعايطه  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والديكور  واملوبيليا  للتجاره 
ت�سامن حتت الرقم )7064( بتاريخ 1978/8/10 اعتبارا 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن جمعية زحوم اخلريية / الكرك
ا�صتدراج عرو�ض بالظرف املغلق 

عطاء التغذية مل�صروع مر�صاة
تعلن جمعية زحوم �خلريية عن ��صتدر�ج عرو�ض توريد وجبات �صحية بحد �أق�صى 
)3200( وجبة قابلة للزيادة خالل فرتة �مل�صروع �ملنفذ �ملنفذ يف �لكرك/ جمعية 

زحوم �خلرييةح�صب �تفاق �لطرفني.
�صمن �ل�صروط �لتالية: 

- �أن يكون �ملتقدم للعطاء �صركة �و موؤ�ص�صة/ �أو جمعيةمرخ�صة وقائمة ولديها 
�صجل جتاري حديث ويت�صمن غاية تقدمي – تزويد �لطعام �أو غايات ذ�ت �صلة.

2- �أن يكون �ملتقدم للعطاء قادرً� على توفري �لوجبات �إىل �أماكن �لتدريبات يف 
قاعات جمعية زحوم �خلريية/ �لكرك.

)تت�صمن ن�صخة �لعطاء كافة �ملو��صفات �لقيا�صية و�لفنية(
على �لر�غبني باحل�صول على ن�صخة �لعطاء مر�جعة مقر �جلمعية �لكائن يف �لكرك 

/زحوم د�خل حرم نادي زحوم �لريا�صي ، وملزيد من �ملعلومات يرجى �الت�صال على 
�لرقم 0796340020

علما باأن ن�صخة �لعطاء تقدم جمانا 
�آخر موعد ال�صتقبال �لعرو�ض يوم �الأثنني 2023/01/30 �ل�صاعة 12:00 �لثانية 

ع�صر ظهر� ، و�صيتم فتح �لعطاء يوم �الربعاء �ملو�فق 2023/2/1  �ل�صاعة �لو�حدة  
يف مقر �جلمعية.

مالحظة: تكلفة هذ� �الإعالن على من ير�صو عليه �لعطاء

اإعالن �سادر عن جمعية زحوم اخلريية /الكرك
ا�ستدراج عرو�س بالظرف املغلق 

نقل )م�ساركني /م�ساركات( يف م�سروع مر�ساة
تعلن جمعية زحوم اخلريية عن ا�شتدراج عرو�ض توفري جوالت نقل )م�شاركني/ م�شاركات( 

)بحد اأق�شى 200 جولةداخل حمافظة الكرك)الق�شبة( و24 جولة خارج حمافظة الكرك( 
قابلة للزيادة خالل فرتة امل�شروع املنفذ يف الكرك/ جمعية زحوم اخلريية ح�شب اتفاق 

الطرفني.
�شمن ال�شروط التالية:

1 - اأن يكون املتقدم للعطاء �شركة او موؤ�ش�شة مرخ�شة وقائمة ولديها �شجل جتاري حديث 
ويت�شمن غاية نقل الركاب اأو اأي غاية اأخرى ذات �شلة.

2 - اأن يكون املتقدم للعطاء قادرًا على توفري حافالت نقل ركاب حديثة وموؤمنة ومكيفة 
ومرخ�شة وال تقل �شنة �شنعها عن �شنة  2016، وال تقل حمولتها عن 22 راكب.

)تت�شمن ن�شخة العطاء كافة املوا�شفات القيا�شية والفنية(
على الراغبني باحل�شول على ن�شخة العطاء مراجعة مقر اجلمعية الكائن يف الكرك / 

زحوم داخل حرم نادي زحوم الريا�شي، وملزيد من املعلومات يرجى االت�شال على الرقم 
0796340020

علما باأن ن�شخة العطاء تقدم جمانًا
اآخر موعد ال�شتقبال العرو�ض يوم االأثنني 2023/01/30 ال�شاعة 12:00 الثانية ع�شر 

ظهرًا ، و�صيتم فتح �لعطاء يوم �الربعاء �ملو�فق 2023/2/1  �ل�صاعة �لو�حدة  يف مقر 
اجلمعية.

مالحظة: تكلفة هذا االإعالن على من ير�شو عليه العطاء
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اإردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اأّكد 
لإجراء  كموعد  اأيار/مايو   14 تاريخ  الأحد 
النتخابات الرئا�صية والت�صريعية يف تركيا، خالل 

لقاء مع �صباب يف مدينة بور�صة )غرب(.
الذي ن�صرت  اللقاء  اإردوغان خالل هذا   وقال 
الرئا�صة الرتكية ت�صجيل فيديو منه »�صاأ�صتخدم 
 14 اإىل  النتخابات  موعد  لتقريب  �صالحياتي 

اأيار/مايو.
مبكرة  انتخابات  »لي�صت  اأنها  اإىل  واأ�صار   
امتحانات  )تاريخ(  لأخذ  تعديل  هذا  اإمنا   )...(

)اجلامعات( بالعتبار.
 ولفت اإىل اأن احلملة النتخابية �صتبداأ قبل 60 

يوًما من املوعد، اأي يف 10 اآذار/مار�س.
العام 2003،  اإردوغان رئي�ًصا للوزراء يف  اأ�صبح   

ُمنتخًبا  »رئي�ًصا«  وي�صبح  الد�صتور  يعّدل  اأن  قبل 
بالقرتاع العام يف العام 2014.

 18 يف  الأمر  بادئ  مقّررة  النتخابات  كانت   
حزيران/يونيو املقبل لكن مراقبني كرثا توّقعوا 
تقريب املوعد، قبل اأن يلّمح اإردوغان هذا الأ�صبوع 

ا. لذلك اأي�صً
اأن  اإىل  الرتكي  الرئي�س  ملّح  والأربعاء،   
النتخابات الرئا�صية والنيابية يف ُتركيا �صتجرى 
على  عاًما«   73« ذكرى مرور  اأيار/مايو، يف   14 يف 
اأول  يف  )حمافظ(  الدميوقراطي  احلزب  فوز 
العام  يف  املعا�صرة  تركيا  �صهدتها  حّرة  انتخابات 

.1950
الأربعاء  اإردوغان يف ت�صريحات متلفزة   وقال 
ال�صتة  طاولة  حتالف  على  رّدها  اأّمتنا  »�صتوّجه 

)املعار�س( يف اليوم نف�صه بعد 73 عاًما.
اأحزاب  �صتة  ي�صم  حتالف  ال�صتة«  و«طاولة   

تركية ت�صعى لقطع طريق الرئا�صة اأمام اإردوغان. 
وحده حزب ال�صعوب الدميوقراطي مل ين�صّم اإىل 

التحالف.
 ويتوّقع اأن يعلن التحالف املُعار�س عن مر�صح 

رئا�صي يف �صباط/فراير.
احلزب  فاز   ،1950 اأيار/مايو   14 يف   
العام 1946 عدنان  اأ�ص�صه يف  الذي  الدميوقراطي 
م�صطفى  حزب  عن  املن�صّقون  واأن�صاره  مندري�س 
كمال »اأتاتورك«، يف النتخابات قبل اأن ُيطاح بعد 

ع�صرة اأعوام يف انقالب ع�صكري.
وهو  مبندري�س،  نف�صه  اإردوغان  �صّبه  ولطاملا   
واأودع  ا�صطنبول  بلدية  رئا�صة  من  لفرتة  اأقيل 

ال�صجن فرتة ق�صرية يف ت�صعينات القرن املا�صي.
اأيار/مايو  من  ع�صر  الرابع  حتديد  وُيعّد   
موعدا لالنتخابات العامة ر�صالة موّجهة اإىل فئة 

الناخبني املحافظني.

 الجزائر 

حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  نّددت 
�صدر  بحّلها  ق�صائي  بقرار  الأحد  بيان  يف  الإن�صان 
اأُجريت  ق�صائية  اإجراءات  يف  اأيلول/�صبتمر،  يف 
عدائية«  حلملة  »ا�صتمراًرا  اعترته  ما  يف  بغيابها، 

ت�صتهدفها.
اجلزائرية  الرابطة  »تدين  البيان  يف  وجاء   
للدفاع عن حقوق الإن�صان ا�صتمرار احلملة العدائية 
التي ت�صتهدفها والتي بلغت، مع هذا القرار الأخري، 
»�صتدر�س  اأنها  اإىل  م�صرية  الق�صوى«،  خطورتها 
جميع  با�صتخدام  بحقوقها  و�صتطالب  احلكم  هذا 

الو�صائل القانونية وال�صرعية املتاحة.
ب�صكل  تن�صط  التي  الرابطة  واعترت   
والأحزاب  املنظمات  »مثل  اأنها   1989 منذ  قانوين 
مثل  ن�صالها،  ثمن  تدفع  الأخرى،  ال�صيا�صية 
اأجل  من  ال�صلمي  احلراك  يف  اجلزائريني،  ماليني 

الدميوقراطية واحلريات وحقوق الإن�صان. 

»ا�صتغالل  احلكومية  غري  املنظمة  ورف�صت   
قبل  من  اجلمعيات  لقانون  المتثال  م�صاألة 
ا�صتعملته حلظر منظمات  اأن  �صبق  التي  ال�صلطات« 

اأخرى.
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عر  وانت�صرت   
املوؤرخ  الدارية  املحكمة  قرار  من  ن�صخة  الأربعاء 
غري  املنظمة  بحّل  والقا�صي  اأيلول/�صبتمر   22 يف 
احلكومية، لكّن الأخرية رف�صت حينها التعليق على 

املو�صوع قبل »التحقق من �صحة الوثيقة.
 واأكدت الرابطة يف بيانها الأحد »�صحة الوثيقة 
طرف  من  يناير  الثاين(  )كانون   18 يف  املن�صورة 
بطريقة  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  عر  �صخ�س 
الوثيقة  وتتعلق  قانونية.   وغري  للت�صاوؤل  مثرية 
حّل  اجلزائرية  للعا�صمة  الإدارية  املحكمة  بقرار 

الرابطة »يف غيابها طول مدة الإجراءات.
رفعت  الداخلية  وزارة  اأن  احلكم  ن�ّس  يف  وجاء   
اأيار/ من  الرابع  يف  الرابطة  �صد  ق�صائية  دعوى 
مايو 2022 ب�صبب »عدم مطابقة قانونها الأ�صا�صي« 

مع قانون اجلمعيات ال�صادر عام 1990 واملعدل عام 
2012 والذي اعترته املنظمات احلقوقية جمحفا.

 وذكر قرار املحكمة اأن الرابطة لها خم�صة هياكل 
قيادية خمتلفة تتنازع يف ما بينها.

الأول  الرابطة  يف  معروفان  جناحان  هناك   
يراأ�صه نور الدين بن ي�صعد والثاين برئا�صة ح�صني 
هياكل  خم�صة  عن  حتدثت  الوزارة  لكن  زهوان. 
حلقوق  اجلزائرية  الرابطة  با�صم  تن�صط  خمتلفة 

الإن�صان.
 كما عّرت الرابطة عن ا�صتغرابها من »اتهامها 
هيئات  مع  الإن�صان  حقوق  ق�صايا  يف  عملها  ب�صبب 
ومنظمات معرتف بها دوليا وفقا ل�صعارها +حقوق 

الإن�صان عاملية وغري قابلة للتجزئة+.
ت�صرين  الإدارية قررت يف  املحكمة  نف�س  وكانت   
الأول/اأكتوبر 2021 حّل منظمة »جتمع عمل �صباب« 
تر�صح  �صد  ال�صعبي  احلراك  خالل  برزت  التي 
لولية  بوتفليقة  العزيز  عبد  الراحل  الرئي�س 

خام�صة.

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 
االنسان تندد بقرار قضائي بحّلها

إردوغان يؤكد 14 أيار/مايو موعًدا إلجراء 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

وكاالت 

اأوكرانيا،  بعد عام تقريبا على اندلع احلرب يف 
اأو جريح يف �صفوف  األف قتيل  املعارك 180  اأوقعت 
الأوكراين  اجلانب  يف  األف  و100  الرو�صي  اجلي�س 
تقديرات  وفق  مدين،  األف   30 مقتل  اإىل  اإ�صافة 

ن�صرها، الأحد، رئي�س الأركان الرنويجي.
اإريك  الرنويجي  الأركان  رئي�س  واأعلن 
اأن   »2 يف  »تي  قناة  مع  مقابلة  يف  كري�صتوفر�صن 
قريبة  باتت  الرو�صية  القوات  »اخل�صائر يف �صفوف 

من 180 األفا بني قتيل اأو جريح.
يذكر اأن الرنويج الدولة املتاخمة لرو�صيا، ع�صو 

يف الناتو منذ تاأ�صي�صه يف عام 1949.
»اخل�صائر  اأن  الرنوجي  اجلرنال  واأ�صاف 
الأوكرانية تخطت على الأرجح ال�100 األف قتيل اأو 

جريح. بالإ�صافة اإىل ذلك ُقتل نحو 30 األف مدين 
يف هذه احلرب الفظيعة.

اأي ح�صيلة موثوقة  واأوكرانيا  رو�صيا  تقدم  ومل 
عن خ�صائرهما منذ �صهور.

ويف نوفمر املا�صي، قال رئي�س الأركان الأمريكي 
اإن اجلي�س الرو�صي تكبد خ�صائر تزيد  مارك ميلي 
عن 100 األف جندي بني قتيل اأو جريح، مع ح�صيلة 
مماثلة »على الأرجح« يف اجلانب الأوكراين، فيما ل 
ميكن التحقق من هذه الأرقام من م�صدر م�صتقل.

اأنه رغم  واأكد رئي�س الأركان الرنويجي، الأحد، 
الفادحة فاإن »رو�صيا قادرة على موا�صلة  خ�صائرها 
بقدرات  م�صت�صهدا  طويلة«،  لفرتة  احلرب(  )هذه 

مو�صكو يف التعبئة واإنتاج الأ�صلحة.
�صتتمكن  كانت  اإذا  ما  هو  يقلق  ما  »اأكرث  وتابع: 
خارج  الرو�صي  اجلو  �صالح  اإبقاء  من  اأوكرانيا 

اإبقائه  الآن من  اأنها متكنت حتى  احلرب«، يف حني 
خارج احلرب اإىل حد كبري »بف�صل امل�صادات اجلوية 

الأوكرانية.
الأ�صهر  يف  الرو�صية  الغارات  معظم  ونفذت 

الأخرية ب�صواريخ بعيدة املدى.
اوكرانيا  ت�صليم  اإىل  الرنويجي  اجلرنال  ودعا 

دبابات قتالية وهو ملف تعرقله حتى الآن اأملانيا.
الدبابات  اأوكرانيا لهذه  وتابع اجلرنال: »حتتاج 

�صريعا اإذا عليها �صن هجوم م�صاد يف ال�صتاء.
دول  وعدة  اأوكرانيا  من  امللحة  الدعوات  ورغم 
اأوروبية، رف�صت برلني اجلمعة ت�صليم كييف دبابات 

ليوبارد.
الثقيلة  الدبابات  اأوروبية هذه  دول  ومتلك عدة 
ي�صتلزم  لأوكرانيا  ت�صليمها  لكن  الرنويج،  منها 

نظريا ال�صوء الأخ�صر الأملاين.

النرويج تعلن عدد قتلى روسيا 
وأوكرانيا في الحرب

عربي ودولي

الجيش األميركي يعلن القبض على الجيش األميركي يعلن القبض على 33 من أعضاء »داعش« في سوريا من أعضاء »داعش« في سوريا

 الخارجية الفلسطينية تدعو لمبادرات 
دولية ملزمة لوقف إجراءات االحتالل

رام اهلل 

الأمريكية  والإدارة  الدويل  املجتمع  الفل�صطينية  اخلارجية  وزارة  دعت 
اإجراءات  جميع  وقف  �صاأنها  من  الإ�صرائيلي  للجانب  ملزمة  مبادرات  لطرح 
الحتالل اأحادية اجلانب وغري القانونية، وحتقيق التهدئة كمقدمة ل�صتعادة 
املواقف  ترجمة  اىل  بيان  يف  الوزارة  دعت  كما  ال�صراع.  حلل  ال�صيا�صي  الأفق 
لوقف  الإ�صرائيلية،  احلكومة  على  احلقيقي  وال�صغط  اأفعال  اإىل  واملطالبات 
الحتالل  �صلطات  انتهاكات  واأدانت  الأوان.  فوات  قبل  املت�صاعدة  انتهاكاتها 
وقواتها وعنا�صر امل�صتوطنني الإرهابية بحق الفل�صطينيني واأر�صهم ومنازلهم 
�صعبنا  على  الحتالل  قبل  من  مفتوحة  حرب  يف  ومقد�صاتهم،  وممتلكاتهم 
الحتالل  انتهاكات  خطورة  من  الوزارة  وحذرت  خا�صة.  القد�س  ويف  عامة 
التي باتت ت�صيطر على م�صهد حياة املواطن الفل�صطيني ب�صكل يومي، معترة 
باملواقف  ا�صتخفافا  ال�صراع،  �صاحة  يف  الأو�صاع  ت�صعيد  على  الحتالل  اإ�صرار 
واملطالبات الدولية والإقليمية الداعية لوقفه وحتقيق التهدئة، لإف�صاح املجال 
اأمام اجلهود الدولية لإعادة بناء الثقة بني اجلانبني الفل�صطيني والإ�صرائيلي.

الرئي�س  ال�صبب  هو  وا�صتمراره  الحتالل  وجود  اأن  اخلارجية  واأكدت 
الوجود غري  اأن  املنطقة، كما  ال�صراع، وما ينتج عنه من توترات يف  ل�صتمرار 
وال�صتيالء  لها  وا�صتباحتهم  فل�صطني  دولة  اأر�س  يف  للم�صتوطنني  القانوين 
على كل ما يرغبون به باإ�صناد وقوة جي�س الحتالل، ميثل برميل بارود يهدد 

بتفجري �صاحة ال�صراع يف اأي حلظة.

 االحتالل يعتقل 15 فلسطينيا 

بحملة مداهمات في الضفة
   رام اهلل 

واعتقالت  واقتحامات  مداهمات  حملة   ، الإ�صرائيلي  الحتالل  قوات  �صنت 
مواجهات  تخللتها  املحتلة،  الغربية  بال�صفة  خمتلفة  مناطق  يف  وا�صعة 
خم�صة  اعتقلت  الحتالل  قوات  اإن  بيان،  يف  الأ�صري  نادي  وقال  واعتقالت. 
ع�صر فل�صطينيا مبناطق متفرقة يف ال�صفة الغربية جرى حتويلهم للتحقيق 
لدى الأجهزة الأمنية لالحتالل ال�صرائيلي بحجة امل�صاركة يف اأعمال مقاومة 
اأطلق م�صلحون فل�صطينيون  املتطرفني. اىل ذلك  �صد الحتالل وم�صتوطنيه 
املقامة  �صمرون«،  »�صايف  م�صتوطنة  عند  الحتالل  جلي�س  حاجز  على  النار 
قوات  هدمت  اآخر،  جانب  من  نابل�س.  من  بالقرب  الفل�صطينية  الأرا�صي  على 
الحتالل الإ�صرائيلي اليوم الأحد، غرفتني �صكنيتني، يف قرية اأرطا�س، جنوب 
اأ�صعد يف بيان باأن  اأرطا�س لطفي  مدينة بيت حلم. واأفاد رئي�س جمل�س قروي 
قوة من جي�س الحتالل ال�صرائيلي ترافقها جرافة، اقتحمت منطقة »العطن« 
قرب منتجع برك �صليمان وهدمت غرفتني �صكنيتني اأن�صاأهما اأحد اأبناء البلدة 
�صرق  جيت  قرية  ويف  اأ�صهر.  عدة  قبل  الحتالل  هدمه  الذي  منزله  عن  بدل 
مدينة قلقيلية �صمال ال�صفة الغربية املحتلة اأقدم م�صتوطنون متطرفون على 
باأن م�صتوطنني  اجتثاث 350 �صجرة زيتون. واأفاد جمل�س قروي جيت يف بيان 
متطرفني من م�صتعمرة »قدوميم« املقامة على ارا�صي املواطنني، اجتثوا 350 

�صجرة زيتون تزيد اأعمارها على 13 عاما.

 10 قتلى جراء سقوط مبنى 

سكني في حلب
عمان 

لقي ع�صرة اأ�صخا�س بينهم طفل، م�صرعهم جراء انهيار مبنى �صكني ماأهول، 
يف حي ال�صيخ مق�صود، يف مدينة حلب ال�صورية. وذكر م�صدر يف قيادة �صرطة 
حلب اأن املبنى املنهار موؤلف من خم�صة طوابق، مو�صحا اأن �صبب النهيار يعود 
لت�صرب املياه اإىل اأ�صا�صات املبنى، ول تزال فرق الإنقاذ والدفاع املدين والإطفاء 
تعمل لنت�صال املفقودين من حتت الأنقا�س، وفق وكالة الأنباء ال�صورية »�صانا.

الشرطة تطارد مسلًحا قتل 10 أشخاص خالل 
احتفال بالسنة القمرية في كاليفورنيا

وكاالت

حا�صرت ال�صرطة يف جنوب كاليفورنيا م�صتبًها يف تنفيذه عملية اإطالق نار اأ�صفرت 
 عن مقتل ع�صرة اأ�صخا�س يف مرق�س خالل احتفالت راأ�س ال�صنة القمرية اجلديدة.
الع�صوائي  النار  اإطالق  يف  بجروح  الأقّل  على  اآخرون  ع�صرة  واأُ�صيب   
يف  مرق�س  على  اآ�صيوي،  رجل  باأنه  ال�صرطة  و�صفته  م�صلح  نّفذه  الذي 
قائد  وقال  عيان.   �صهود  اأفاد  ما  وفق  اأجنلي�س،  لو�س  قرب  بارك  مونتريي 
هذا  على  للقب�س  املوارد  كل  »ن�صتخدم  لونا  روبرت  اأجنلي�س  لو�س  �صرطة 
املقاطعة«. يف  الق�صايا  اأب�صع  اإحدى  اأنها  نعتقد  )ق�صية(  يف  به   امل�صتبه 
م�صاء   10،22 ال�صاعة  عند  طوارئ  ملكاملات  ا�صتجابت  ال�صرطة  اأن  اإىل  لونا  ولفت   
ال�صبت )06،22 الأحد بتوقيت غرينت�س( ووجدت اأ�صخا�صا يخرجون م�صرعني من 

املكان.  واأ�صاف »لالأ�صف اأعلن عنا�صر الإطفاء مقتل ع�صرة �صحايا يف املوقع«.
اإعطاء  بدون  رجال،  وخم�صة  ن�صاء  خم�س  هم  القتلى  اأن  م�صوؤولون  واأو�صح   

اأعمارهم ول اأ�صمائهم.
 واأ�صار لونا اإىل جرح ع�صرة اأ�صخا�س على الأقّل حالة بع�صهم حرجة.

وحتدث لونا عن واقعة ثانية يف مدينة األمرا ح�صلت بعد 20 دقيقة تقريًبا 
من الهجوم يف مونتريي بارك. ويف التفا�صيل، دخل رجل اآ�صيوي يحمل م�صد�ًصا 
اإىل مرق�س، لكنه حو�صر وُنزع منه ال�صالح. وفّر الرجل ومل يتّم الإبالغ عن اأي 
اإ�صابات.  واألمرا بعيدة نحو ميلني اإىل �صمال مونتريي. وقال لونا اإن املحققني 

يبحثون يف ما اإذا كانت احلادثتان مرتبطتني.
 وقبل ظهر الأحد، كان عنا�صر ال�صرطة يطّوقون �صيارة يف توران�س يف جنوب 

لو�س اأجنلي�س.
ال�صرطة  مركبات  حتا�صرها  بي�صاء  �صغرية  عربة  جوية  م�صاهد  واأظهرت   
ال�صرطة متوقًفا يف مكان قريب �صمن  املدرعة بينما كان عدد كبري من �صيارات 
اأن اإطالق عيارات نارية  اأمني.  ونقلت �صحيفة لو�س اأجنلي�س عن م�صدر،  طوق 

�ُصمع يف املكان.  واأ�صار لونا اإىل اأن »حادثة تكتيكية« جتري.
ا داخل هذه ال�صيارة. ل نعرف ظروفه، لكننا   واأ�صاف »نعتقد اأن هناك �صخ�صً
�صنتعامل مع ذلك باأكرث الطرق اأماًنا ملحاولة التعرف على هذا ال�صخ�س«. وتابع 

»هل ميكن اأن يكون امل�صتبه به؟ نعم هذا ممكن«.
 وجاء ذلك بعد اأن ن�صر مكتب قائد �صرطة املقاطعة �صوًرا للرجل الذي يجري 

البحث عنه.

وكاالت - أبوظبي

للجي�س  املركزية  القيادة  اأعلنت 
القوات  اأن  الأحد،  )�صنتكوم(،  الأمريكي 
تنظيم  يف  اأع�صاء   3 اعتقلت  الأمريكية 

»داع�س« خالل عملية ب�صرق �صوريا.
بني  اإن  بيان  يف  »�صنتكوم«  وقالت 
ورجال  لوج�صتيا  م�صوؤول  املعتقلني 
اأما  »داع�س«،  لتنظيم  و�صيطا  يعمل 
الثالث فو�صف باأنه »مرتبط« باجلماعة 

الإرهابية بح�صب امل�صدر نف�صه. واأ�صيب 
الذي  الهجوم  يف  طفيفة  بجروح  مدين 
نفذ برا وبطائرة هليكوبرت، وفقا للقيادة 
املركزية  القيادة  واأ�صارت  املركزية. 
تعبري  وهو  �صريكة«،  »قوات  وجود  اإىل 
ا�صتخدمته يف املا�صي لالإ�صارة اإىل قوات 
الكردية  اجلماعة  الدميقراطية،  �صوريا 
املتحدة  الوليات  �صاعدت  التي  ال�صورية 
بتنظيم  الهزمية  اإحلاق  يف  وحلفاءها 
اأخرى  تفا�صيل  ُيك�صف عن  »داع�س. ومل 

تذكر عن هذا الهجوم.
»دولة  على  الق�صاء  اإعالن  منذ 
القوات  تالحق   ،2019 عام  اخلالفة« 
بقيادة  الدويل  والتحالف  الأمريكية 
بني  وت�صن  التنظيم،  قياديي  وا�صنطن 
حني واآخر غارات وعمليات دهم اأو اإنزال 
اإىل  بانتمائهم  ي�صتبه  جوي �صد عنا�صر 

التنظيم يف �صوريا.
وتنت�صر القوات الأمريكية التي تقود 
التحالف الدويل �صد التنظيم الإرهابي 

يف  الأكراد  املقاتلني  �صيطرة  مناطق  يف 
�صرقها، وتنت�صر يف  �صوريا و�صمال  �صمال 
الزور  ودير  احل�صكة  حمافظة  يف  قواعد 

والرقة )�صمال(.
وجنحت القوات الأمريكية يف ت�صفية 
قتل  عدة،  عمليات  يف  قادة  اعتقال  اأو 
اأبو  »داع�س«  تنظيم  زعيما  اأبرزها  يف 
اأبو  ثم   ،2019 اأكتوبر  يف  البغدادي  بكر 
يف  املا�صي  فراير  يف  القر�صي  اإبراهيم 

حمافظة اإدلب )�صمال غرب(.

قوات إريترية تنسحب من بلدتين في 
تيغراي وترحيب أميركي بهذا »التطور

 اديس ابابا

�صمال  يف  تيغراي  اإقليم  يف  بلدتني  الإريرتيني  اجلنود  من  كبري  عدد  غادر 
اإثيوبيا فيما اأ�صادت الوليات املتحدة ال�صبت ب�«ان�صحاب جاٍر«، بعد �صهرين ون�صف 

�صهر من توقيع احلكومة ومتمردي تيغراي اتفاق �صالم.
اجلنود  من  اأعدادا  �صاهدوا  باأنهم  وعدوة  �صريي  بلدتي  من  �صكان  واأفاد   
�صد  الدامية  احلرب  يف  الإثيوبي  اجلي�س  يدعمون  كانوا  الذين  الإريرتيني 
ال�صهر  حتى   2020 الثاين/نوفمر  ت�صرين  منذ  ا�صتمرت  التي  تيغراي  متمّردي 

نف�صه من العام 2022، يغادرون البلدتني منذ بعد ظهر اجلمعة.
 واأ�صاروا اإىل اأن وجهتهم ما زالت جمهولة واأن قوات كانت ل تزال موجودة يف 

البلدتني ال�صبت.
 ويف هذا ال�صياق، رّحب وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن ب�«الن�صحاب 
اجلاري للقوات الإريرتية من �صمال اإثيوبيا« يف ات�صال هاتفي ال�صبت مع رئي�س 

الوزراء الإثيوبي اأبيي اأحمد.
ل�صمان  »اأ�صا�صي  اأنه  اإىل  م�صريا  التطور«  بهذا  »ترحيبه  عن  بلينكن  وعر   
ا على »ال�صماح بدخول مراقبي حقوق الإن�صان  �صالم دائم يف �صمال اإثيوبيا« وحا�صًّ

الدوليني«، وفق ما قال املتحدث با�صم الوزارة نيد براي�س.
 ويعد وجود هوؤلء اجلنود املتهمني بارتكاب انتهاكات بحق مدنيني، من العقبات 
الرئي�صية اأمام ال�صالم يف �صمال اإثيوبيا، رغم التفاق املوقع يف 2 ت�صرين الثاين/
يف  ت�صارك  مل  اإريرتيا  لكن  تيغراي.  ومتمّردي  الإثيوبية  احلكومة  بني  نوفمر 
�صرق  دول  جمموعة  ول  الإثيوبية  احلكومة  ول  املتمّردون  يوؤكد  ومل  املحادثات. 
ال�صالم، لوكالة فران�س بر�س  امل�صاركة يف و�صاطة عملية  )اإغاد(  للتنمية  اإفريقيا 
ان�صحاب جنود اإريرتيني.  ويتعّذر التحقق بدقة من الو�صع امليداين يف تيغراي يف 

ظّل تقييد الو�صول اإىل املنطقة.
 وقال �صهود لوكالة فران�س بر�س الأحد اإن القوات الإريرتية مل تعد موجودة 
ومعروفة  لليون�صكو  العاملي  الرتاث  مواقع  اأحد  وهي  املقد�صة،  اأك�صوم  مدينة  يف 

مب�صالتها املنحوتة ال�صاهقة.
املدينة«،  الوقت احلايل يف  اإريرتيني يف  اأي جنود  اأرى  »ل  ال�صكان  اأحد  وقال   
للطائرات  امل�صادة  واملدافع  املدفعية  قطع  ع�صرات  حاملني   )...( »رحلوا  م�صيًفا 

والدبابات.
 يف بلدة �صريي، اأبلغ اثنان من ال�صكان املحليني اأنهما �صاهدا جنودا يغادرونها 

منذ بعد ظهر اجلمعة.
 ويظهر مقطع فيديو اأر�صل اإىل وكالة فران�س بر�س �صاحنات جنود تغادر املدينة 

وهي تطلق اأبواقها رافعة علم اإريرتيا.
ت�صم  املدينة،  تغادر  قافلة  راأى  اأنه  املحليني  ال�صكان  من  اآخر  �صخ�س  وروى   
�صاحنات وحافالت حمملة باجلنود وقطع مدفعية ودبابات لكنه اأ�صاف اأن »جنودا 

اإريرتيني كانوا ي�صريون يف ال�صوارع والأ�صواق« ال�صبت.
 85 م�صافة  على  الواقعة  عدوة  بلدة  تغادر  اإريرتية  قوات  �صوهدت  كذلك،   
كيلومرتا �صرق �صريي. وقال اأحد ال�صكان لوكالة فران�س بر�س ال�صبت اإن »الغالبية 
اآخرون �صمال نحو راما« وهي منطقة قريبة من  توجهت غربا )...( فيما اجّته 

احلدود مع اإريرتيا.
اجلنود  من  به  باأ�س  ل  عدد  هناك  زال  ما  اأنه  ال�صباح  هذا  »راأيت  واأ�صاف   
الإريرتيني«. واأ�صار اإىل اأن »النا�س ينتظرون معرفة ما اإذا كانت القوات الإريرتية 
تن�صحب فعال. فقد اأعلن يف ال�صابق مرات عدة عن رحيل جنود اإريرتيني، لكنهم 

عادوا لحقا من اجتاهات اأخرى.
- عمليات نهب وجمازر - واأر�صلت اإريرتيا املتاخمة لتيغراي، قوات منذ بداأت 
اجلي�س  اأحمد  اأر�صل  عندما   2020 الثاين/نوفمر  ت�صرين  يف  الإقليم  يف  املعارك 
مبهاجمة  واتهمها  اأ�صهر  طوال  حتّدته  التي  تيغراي  �صلطات  لإطاحة  الفدرايل 

قواعد ع�صكرية فدرالية.
 وتنفي كل من اأدي�س اأبابا واأ�صمرة اأي تورط اإريرتي يف تيغراي. يف نهاية اآذار/
مار�س 2021، اعرتف اأبيي اأخريا بوجودهم. واأُعلن عن مغادرتهم مرات عدة، لكن 

مل يتم التحقق من ذلك بتاتا.
فرتة  طوال  وجمازر  واغت�صاب  نهب  عمليات  بارتكاب  القوات  هذه  واُتهمت   

احلرب، خ�صو�صا يف مدينة اأك�صوم وقرية دينغولت.
 كذلك، اأفادت �صهادات جمعتها وكالة فران�س بر�س من �صكان وعمال اإغاثة عن 

ارتكاب العديد من النتهاكات بعد توقيع اتفاق بريتوريا.
 اإذا تاأكد هذا الن�صحاب، �صيكون تقدما كبريا يف عملية ال�صالم التي اأطلقت يف 
2 ت�صرين الثاين/نوفمر.  ومنذ توقيع التفاق، توقف القتال وا�صتوؤنفت عمليات 
اإىل  الفدرالية  ال�صرطة  وعادت  تدريجا،  والطبية  الإن�صانية  امل�صاعدات  ت�صليم 

العا�صمة الإقليمية ميكيلي التي ربطت ب�صبكة الكهرباء الوطنية.
 لكن على ال�صعيد الع�صكري، يبقى الو�صع رهنا بوجود القوات الإريرتية.

اأ�صلحتهم  ت�صليم  بداأوا  اأنهم  الثاين/يناير  كانون   11 يف  املتمردون  واأعلن   
ت�صاهم هذه اخلطوة يف  »اأن  ياأملون يف  اإنهم  قائلني  التفاق،  الثقيلة متا�صيا مع 
ت وثيقة حول تطبيق اتفاق ال�صالم على  التنفيذ الكامل لالتفاق.  ون�صّ ت�صريع 
اأن »نزع ال�صالح الثقيل )ملتمّردي تيغراي( يحب اأن يتم تزامنا مع ان�صحاب القوات 

الأجنبية وغري الفدرالية« يف اإ�صارة اإىل اإريرتيا.
 كما اأعلن املتمّردون مطلع كانون الأول/دي�صمر اأنهم �صحبوا معظم مقاتليهم 
من اخلطوط الأمامية، مع اإبقائهم يف اأماكن معينة لتجنب »الفظائع« التي تقوم 

بها »قوات يف املنطقة والتي )...( تعيق عملية �صالم.
 واأكدوا اأنه مبجرد زوال هذه التهديدات »�صنن�صحب ب�صكل كامل.

تفكيك شبكة في إسبانيا 
تستغل الجئين أوكرانيين

 مدريد

اعلنت ال�صرطة ال�صبانية تفكيك �صبكة تدير ثالثة م�صانع للتبغ يعمل فيها 
اوكرانيون فروا اىل ا�صبانيا بعد الغزو الرو�صي، »مكد�صني« يف م�صاكن موقتة.

 واأو�صح احلر�س املدين الإ�صباين يف بيان اأن ال�صبكة متهمة بتهريب »كميات 
كبرية« من التبغ كانت حتولها اإىل �صجائر مقلدة تباع يف جميع اأنحاء اإ�صبانيا 
من  كجزء  اإ�صبانيا  يف  �صخ�صا   27 على  قب�س  املجاورة.   البلدان  يف  وكذلك 
موازاة  يف  يوروبول.   الأوروبية  ال�صرطة  وكالة  مب�صاعدة  فتح  الذي  التحقيق 
ذلك، مت �صبط ع�صرة اأطنان من اأوراق التبغ و 3،5 ماليني علبة �صجائر بقيمة 
اإجمالية تبلغ 37،5 مليون يورو.  واأ�صاف البيان اأن امل�صانع الثالثة الواقعة يف 
منطقة النبيذ يف لريوخا )�صمال(واإ�صبيلية )جنوب( وفالن�صيا )�صرق(، جهزت 
باآلت »ذات تكنولوجيا متقدمة« قادرة على انتاج 540 األف علبة �صجائر يوميا.  
وظفت ال�صبكة اأوكرانيني اأتوا اإىل اإ�صبانيا ب�صورة غري �صرعية اأو و�صلوا كطالبي 
جلوء بعد اندلع احلرب يف اأوكرانيا يف �صباط/فراير 2022.  وكان الوكرانيون 
يعي�صون يف امل�صانع »مكد�صني يف م�صاكن موقتة بدون التمكن من اخلروج منها 
كانوا  ال�صبكة  روؤ�صاء  اأن  املدين  احلر�س  بيان  وتابع  طويلة.   �صاعات  ويعملون 

»يقومون بتبيي�س الأموال ويعي�صون حياة بذخ« يف ماربيا )جنوب(.
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اعالنات

برامج  ا�ستخدام  جتيد  بيانات  مدخلة  مطلوب 
التوا�سل  مهارات  جتيد   MS Office الكمبيوتر 
�سويلح  منطقة  �سكان  تكون  ان  على  االجتماعي 

ار�سال الطلبات على االمييل التايل :
 behappydelivery.jo@gmail.com 

ال يتم النظر يف الطلبات التي الحتقق ال�سروط اعاله

مطلوب مدخلة بيانات

مطلوب موظف للعمل

�سابط   / حما�سب  اىل  بحاجة  مالية  �سركة   

لديه  يكون  وان  -�سنتني  �سنه  خربه  امتثال 

�سهاده و�ساطه وار�سال cv على :- 

info@ifa-jo.com
ت : 0795523455

مزرعه للبيع يف ناعور
 14 مزرعه   - رمانه  ام  ناعور  يف  للبيع  مزرعه 

دومن مع بيت 3 طوابق للبيع ب�سعر مغري  . 
ت :0790009919  ت : 06/5561220

م�ساحتها  خلدا  يف  للبيع  ار�ض  قطعة 
منطقة   - خا�ض  �سكن  مربع  مرت   1020
فلل مرتفعه ومطله العلى  �سعر من املالك 
فقط  اب  وات�ض   - الو�سطاء  تدخل  عدم 

رقم - ت : 0781616894

قطعة ار�ض للبيع يف خلدا

مطله   - املطار  طريق   - الظهري  يف  للبيع  فيال 
850م  البناء  850م-  االر�ض  م�ساحة   -
 - نوم  غرف   5  - امريكي  نظام   - طوابق   3  -
�سالونات كبرية - بركة �سباحة - تر�سات ب�سعر 

مليون دينار.
ت : 0799622400 - 0795522444

فيال للبيع يف الظهري

قطعة ار�ض للبيع يف مرج احلمام - حو�ض - رقم 14- - عيون 
اجلامو�ض- م�ساحتها 630م- ت�سلح لبناء فيال او عمارة �سكنية 

ب�سعر منا�سب من املالك مبا�سرة
 ت : -0795609063   

ت: 0795195117

ار�ض للبيع يف مرج احلمام

�سركة جتارية بحاجة اىل الوظائف التالية

 �سركة جتارية بحاجة اىل الوظائف التالية 
مهند�ض مبيعات �سمن ال�سروط التالية :

1- حا�سل على درجة البكالوريو�ض يف تخ�س�ض الكيمياء او الهند�سة الكيماوية .

2-اتقان اللغة االجنليزية قراءة وكتابة .
3-لديه خربة من ثالث اىل خم�ض �سنوات يف نف�ض املجال 
Microsoft Office 4- العمل على برامج الكمبيوتر

يرجى ارسال السيرة الذاتية على الفاكس 5335111
Info@targetchemicals.com أو على االيميل

فيال للبيع يف عني البا�سا

 3 من  مكونة  متال�سقة  للبيع  فيال 
للتوا�سل  البا�سا  عني  يف  طوابق 

االت�سال على :
ت : 0786041934

ار�ض للبيع يف دابوق
ار�ض �سكن خا�ض للبيع يف دابوق- حو�ض 

احلمارية - مميزة م�ساحتها 970 مرت 
- جماورة للق�سور و الفلل - من املالك 

مبا�سرة 
ت : 079/5144405

فيال للبيع يف عبدون
فيال للبيع يف عبدون - فيال م�ستقله �سوبر ديلوك�ض 
 + تربيد   - م   700 البناء   - اأوربية  موا�سفات   -
 - اأ�سباين  رخام   - �سباحة  بركة   - مركزية  تدفئة 

حديقة وا�سعة - ب�سعر مغري - جديدة مل ت�سكن 
ت : 079/6109590

�سقة ار�سية يف ابو ن�سري 
245م  م�ساحتها  للبيع  ن�سري  ابو  يف  ار�سية  �سقة 
 4  - ما�سرت  واحدة   - نوم  غرف   4 من  تتكون 
حمامات - �سالون حرف L - معي�سه - مطبخ راكب 
حديقة  اىل   - باال�سافة   - كراج   - األومنيوم   -
 - وحمام   - ومطبخ   - غرفة  داخلها   - خارجية 

م�ساحتها تقريبا 70م - 
للتوا�سل - من املالك مبا�سرة - وب�سعر مغري جدا 

ت : 0797911354

مطلوب موظفه للعمل

�ض  يف  �سركة  لدى  للعمل  �سكرترية  مطلوب   

عبداهلل غو�سة / الدوار ال�سابع - تتقن اللغة 

االجنليزية كتابة وحمادثة وا�ستخدام احلا�سوب 

joramed21@gmail.com
ت : 0777253614

500-م2-  اجلديدة  ناعور  يف  للبيع  ار�ض  قطعة 
تبعد  م�ستوية  �سخرية  -14م-  -�ض  ال�سكل  مربعة 

عن �سارع ال�سالم-2 كم - للبيع من املالك
ت: 0772699441 -  ت: 0799610362

قطعة ار�ض للبيع يف ناعور

قطعة ار�ض للبيع يف مرج احلمام - حو�ض - رقم 14- 
لبناء  ت�سلح  630م-  م�ساحتها  اجلامو�ض-  عيون   -
فيال او عمارة �سكنية ب�سعر منا�سب من املالك مبا�سرة
 ت : -0795609063   ت: 0795195117

قطعة ار�ض للبيع يف مرج احلمام

�سقة ار�سية يف ابو ن�سري 
 4 تتكون من  245م  م�ساحتها  للبيع  ابو ن�سري  ار�سية يف  �سقة 

 -  L 4 حمامات - �سالون حرف   - ما�سرت  نوم - واحدة  غرف 

باال�سافة - اىل  األومنيوم - كراج -   - معي�سه - مطبخ راكب 

حديقة خارجية - داخلها غرفة - ومطبخ - وحمام - م�ساحتها 

تقريبا 70م - 

للتوا�سل - من املالك مبا�سرة - وب�سعر مغري جدا .

ت : 0797911354

 
 




      
  
       
   









        






        
    







         
      
       
     









       


       






















 




اعالن اىل ال�سادة امل�سرتكني بالتيار الكهربائي يف حمافظة الكر 

















M102
      


            


wwwgiuedujo

Works Tenders
















 



الثالثاء  )24( كانون الثاني 162023
16منوعاتالعدد )2986(  الثالثاء )24( كانون الثاني 2023 العدد )2510(منوعات



17 الثالثاء  )24( كانون الثاني 2023
العدد )2986(

 

 

�صدى ال�صعب _ اأديب �صقري
اإلتقينا باملهند�س �صقر ن�صر نائب رئي�س جمعية 
قرب  احل�صني  جبل  يف  الواقعة  اخلريية  اأمر  بيت 
عن  اإلينا  حتدث  حيث  التحرير  جي�س  م�صت�صفى 
م�صرية هذه اجلمعية العريقة والغاية من اإن�صائها 
ومتيزها باأداء واجبها اخلريي ور�صالتها الإن�صانية 
الإن�صانية  املنطلقات  هذه  ومن  وجه،  اأح�صن  على 
الأخ  اإلينا  يتحدث  اأن  اإرتاأينا  فقد  والإجتماعية 
جمريات  نورد  يلي  وفيما  �صامل،  ب�صكل  �صقر 

حوارنا معه.
وما   جمعيتكم  اأن�صئت  متى  ال�صعب:  �صدى 

الغاية من اإن�صائها؟
اأجل  من   2008 عام  اجلمعية  اأن�صئت  �صقر: 
خدمة اأبناء بلدتنا بيت اأمر من حيث عقد لقاءات 
تعارف بينهم واإقامة حفالت الأفراح والأتراح التي 
اأبنائهم الناجحني يف التوجيهي  تخ�صهم وتكرمي 

واجلامعات بالإ�صافة اإل تقدمينا العون وامل�صاعدة 
لالأ�صر العفيفة والأيتام.

واأعمالكم  اأن�صطتكم  ال�صعب: حدثنا عن  �صدى 
اخلريية؟

متعددة  اخلريية  واأن�صطتنا  اأعمالنا  �صقر: 
وت�صمل:

-خدمة اأبناء بلدتنا بيت اأمر كما ذكرنا �صابقاً يف 
املنا�صبات الجتماعية التي تخ�صهم

-تقدمينا العون وامل�صاعدة للمحتاجني والأيتام 
اخلري  طرود  وتوزيع  نقدية  م�صاعدات  وت�صمل 
عليهم خا�صًة خالل �صهر رم�صان وكذلك التمور 

واحلقائب املدر�صية لالأطفال.
الفقرية  الأ�صر  -م�صاعدة طالب اجلامعات من 

مادياً لكي يتمكنوا من الإ�صتمرار يف درا�صتهم.
-عقد ندوات ثقافية وتوعوية يف مقر اجلمعية 
وخطرها  اأ�صرارها  وتبيان  املخدرات  باآفة  تتعلق 

الندوات  هذه  اإ�صتمال  اإىل  بالإ�صافة  املجتمع  على 
على موا�صيع اأدبية كاإلقاء ق�صائد �صعرية وزجل.

�صدى ال�صعب: وماذا عن م�صاريعكم الإنتاجية؟
اإنتاجيني  م�صروعني  باإجناز  قمنا  لقد  �صقر: 

وهما:
-اإن�صاء خمبز لإنتاج اخلبز البلدي يف الزرقاء.

الغربية  ال�صفة  من  بيتية  منتجات  -اإح�صارنا 
وت�صويقها يف عمان والقيام بتوزيع اأرباح بيعها على 

الأ�صر املنتجة لها .
�صدى ال�صعب: مباذا تنا�صدون اأهل اخلري؟

جمعيتنا  م�صاعدة  بوجوب  ننا�صدهم  �صقر: 
اأداء  يف  الإ�صتمرار  من  نتمكن  لكي  وعينياً  مادياً 
قامت  التي  الأهداف  وحتقيق  اخلريي  واجبنا 
من اأجله هذه اجلمعية، وللتوا�صل معنا بالإمكان 
فيهم  اهلل  فبارك   ،0796510685 على  الإت�صال 

جميعاً وجزاهم اهلل خري اجلزاء والإح�صان.

نائب رئيس جمعية بيت ُأّمر الخيرية /جبل الحسين يتحدث لصدى الشعب

م.صقر نصر: نذرنا أنفسنا لخدمة أبناء منطقتنا ومساعدة األسر العفيفة واأليتام

المفرق 

ال�صيا�صية  للعلوم  احلكمة«  »بيت  كلية  نظمت 
درا�صات  مركز  مع  بالتعاون  الدولية  والدرا�صات 
لطلبة  تدريبية  ور�صة  البيت،  اآل  جامعة  يف  املراأة 

الكلية حول قانون النتخاب.
الهيئة  من  الطراونة  عي�صى  الدكتور  وتطرق 
اجلديد  النتخاب  لقانون  لالنتخاب  امل�صتقلة 
التحديث  بعد  عليه  طراأت  التي  التعديالت  واأهم 
الن�صبي  النظام  مفهوم  مبينا  الأخري،  ال�صيا�صي 
الذي يت�صمن قائمة حزبية مغلقة وقائمة حملية 
بو�صول  احلزبية  القائمة  ت�صمح  حيث  مفتوحة 
اإىل  الو�صول  وبالتايل  الرملان  قبة  اإىل  الأحزاب 
حكومات برملانية. واأكد عميد الكلية الدكتور هاين 
اأخو ر�صيدة اأن توجيهات جاللة امللك كان لها الأثر 

الكبري يف جتويد العملية النتخابية وخمرجاتها 
اأكر  اإىل  الو�صول  والرتكيز على دور الأحزاب يف 
فر�صة  هنالك  �صيكون  وبالتايل  املقاعد  من  عدد 

اأكر لت�صكيل حكومات برملانية.
حممد  الدكتور  الكلية  عميد  م�صاعد  وحتدث 

واإدارة  النتخابية  الرامج  ت�صميم  عن  الدرادكة 
واأ�ص�س  فيها  املوؤثرة  والعوامل  واأ�صكالها  حمالتها 
اخلطاب النتخابي. ويف نهاية الور�صة التدريبية، 
جرى نقا�س مو�صع حول قانون النتخاب اجلديد 

ومدى تاأثريه على التنمية ال�صيا�صية.

ورشة تدريبية حول قانون االنتخاب 
الجديد في جامعة آل البيت

بلدية إربد تعلن انتهاء المخططات 
والتصاميم لمشروع حسبة الجورة

إربد 

نبيل  الدكتور  الكرى  اإربد  بلدية  رئي�س  اأعلن 
الرتتيبات  جميع  من  النتهاء  عن  الكوفحي 
والتح�صريات الالزمة لإزالة »ح�صبة اجلورة« و�صط 

البلد واإقامة مبنى جديد متعدد الأغرا�س.
و�صائل  ممثلي  مع  �صحفي  لقاء  خالل  وقال 
الإعالم يف حمافظة اإربد، اإنه جرى اإجناز املخططات 
والت�صاميم الهند�صية اخلا�صة باملبنى اجلديد الذي 
املحال  لأ�صحاب  وطابقا  للمواقف  طابقني  يت�صمن 
اإ�صافة  حاليا،  البلدية  من  امل�صتاأجرين  التجارية 
تكلفة  مقدرا  لحقا  لال�صتثمار  �صيطرح  طابق  اإىل 

امل�صروع بحوايل مليوين دينار.
يف  خا�س  »هنجر«  جتهيز  اإىل  الكوفحي  واأ�صار 
اأ�صحاب  نقل  اإىل  لي�صار  القدمي  الأغوار  جممع 
موؤقت  وب�صكل  اجلورة«  »ح�صبة  يف  التجارية  املحال 
العمل  �صيبا�صر  الذي  اجلديد  امل�صروع  اإجناز  حلني 
به خالل الفرتة املقبلة بعد طرح العطاءات اخلا�صة 
به. كما اأعلن عن توجه لرفع ر�صوم النفايات بواقع 
ثالثة،  من  بدل  دنانري  اأربعة  لت�صبح  اإ�صايف  دينار 
مبينا اأن البلدية تنفق حوايل 13 مليون دينار �صنويا 
ما  �صعف  وهو  مناطقها  جميع  من  النفايات  جلمع 

حت�صله بدل ر�صوم النفايات.
النفايات  وتوريد  تكلفة جمع  اإن  الكوفحي  وقال 
ماليا  عبئا  ت�صكل  التحويلية  واملحطات  املكبات  اإىل 
الت�صغيلية  التكاليف  ظل  يف  البلدية  على  كبريا 
حال  يف  اأنه  موؤكدا  ذلك،  على  املرتتبة  الكبرية 
ا�صتمر الو�صع على ما هو عليه فاإن خدمات النظافة 

�صتتوقف خالل ال��صنوات الع�صر املقبلة.
على  اإيجابا  �صينعك�س  الر�صوم  رفع  اأن  واأكد 
�صراء  خالل  من  البيئي  الواقع  حت�صن  يف  املواطن 
و�صراء  وطن  عمال  وتعيني  جديدة  نفايات  كاب�صات 
حاويات جديدة، داعيا اإىل تعزيز ال�صلوك الإيجابي 

لدى املواطنني يف التعامل مع مو�صوع النظافة.
برتكيب  البلدية  �صري  عن  الكوفحي  وك�صف 
ال�صرعة  ملراقبة  دينار  األف   450 بتكلفة  كامريا   15
و�صبط املخالفني لقطع الإ�صارة ال�صوئية احلمراء 
�صراء  �صيجري  كما  احل�صا�صة،  املواقع  من  عدد  يف 
لق�صم  وت�صليمها  متنقلة  بكامريات  مزودة  مركبات 
»ون�صات«  اإىل  اإ�صافة  املخالفات،  ل�صبط  ال�صري 

للتعامل مع ال�صطفافات املزدوجة املخالفة.
�صتنفذ  متكاملة  مرورية  خطة  وجود  واأو�صح 
خالل العام احلايل من خالل اإن�صاء اإ�صارات �صوئية 
اإلكرتونية  حتكم  وحدة  خالل  من  تدار  جديدة 
خا�صة عالوة على حتويل عدد من ال�صوارع الرئي�صة 

اإىل اجتاه واحد.
رفع  اإىل  البلدية  توجه  اإىل  الكوفحي  واأ�صار 
دينار  اإىل  دينار  ن�صف  من  البناء  تراخي�س  ر�صوم 
الذي  الكبري  لل�صرر  نظرا  الواحد  املربع  للمرت 
البنية  يف  والقالبات  الأ�صمنت  خالطات  حتدثه 
خمتلف  يف  املنت�صرة  الب�صطات  عدد  وقدر  التحتية. 
الأماكن بع�صرة الآف ب�صطة، معترا اأن هذه الق�صية 

مر�صية  حلول  اإيجاد  اإىل  البلدية  وت�صعى  موؤرقة 
والتجار  املحال  واأ�صحاب  املركبة  و�صائق  للتاجر 
والب�صطات واملارة، اإ�صافة اإىل مراعاة الأبعاد الأمنية 
والإن�صانية. ونوه الكوفحي باأن اجتماع مع الأطراف 
البلدية  اأن  واأكد  امللف.  لتدار�س هذا  �صيعقد  املعنية 
على  املرتبة  املالية  التح�صيالت  زيادة  من  متكنت 
املنح  حجم  وزيادة  دينار  مليون   30 اإىل  املواطنني 
يف  ال�صحيح  الجتاه  يف  ت�صري  البلدية  اأن  مبينا   ،
التوجه  الإيرادات من خالل  وزيادة  الإنفاق  تر�صيد 
القطاع  مع  بالتعاون  ا�صتثمارية  م�صاريع  اإقامة  اإىل 
تواجه  البلدية  اأن  اإىل  الكوفحي  واأ�صار  اخلا�س. 
حتديات على �صعد عدة تتعلق باجلوانب الت�صريعية، 
للتق�صيم  بحاجة  حو�صا   20 حوايل  يوجد  حيث 
يف  عالقة  زالت  ما  والأمور  للمواطنني  بناء  وفيها 
من  العديد  تاأخر  اإىل  م�صريا  املحلية،  الإدارة  وزارة 
مبركزية  لرتباطها  طرحها  يجري  التي  العطاءات 
القرار بالوزارة. وقال اإن البلدية تواجه حتديا اإداريا 
�صهادة  فيها من حملة  بوجود 2800 عامل وموظف 
اأ�صل  من  دون  فما  العامة)التوجيهي(  الثانوية 
3670 موظفا فيها، ما يعطي موؤ�صر لطبيعة ونوعية 
اخلدمات املقدمة وارتباطها بجودة اخلدمة، منوها 
باأن اأغلب امل�صاحني يف البلدية مل ينجحوا يف امتحان 

الكفاءة الذي عقد موؤخرا.
خطة  و�صعت  البلدية  اأن  اإىل  الكوفحي  واأ�صار 
ل�صيانة ال�صوارع الرئي�صة واأنه جرى اإنفاق ما يقارب 
اإىل طرح  بالإ�صافة  دينار ل�صيانتها،  املليون ون�صف 
عطاءات لغايات مماثلة بقيمة ثالثة ماليني دينار 
مادة  توريد  ال�صوارع وعطاءات  العديد من  �صت�صمل 
اأن  اإىل  املناهل. ولفت  اأغطية  »البي�س كور�س« ورفع 
البلدية ب�صدد ا�صتالم ما يقارب 2200 حاوية جديدة 
�صيجري توزيعها على جميع مناطق البلدية وتعيني 
ما يقارب 80 عامل وطن، بالإ�صافة اإىل �صراء خم�س 
ا�صتقبلت  البلدية  اأن  اإىل  لفتا  جديدة،  كاب�صات 
النفايات  لتدوير  عاملية  �صركات  ثمانية عرو�س من 

الأمر الذي �صينعك�س على الو�صع البيئي يف اإربد.
وبني الكوفحي اأن البلدية اتخذت قرارا بتق�صيط 
�صنوات   5 ملدة  التجارية  املحال  على  املرتتبة  املبالغ 

�صريطة الرتخي�س هذا العام، اإ�صافة اإىل اأن البلدية 
قامت بتق�صيط املبالغ املرتتبة بدل اإيجارات لأمالك 
البلدية. واأ�صار اإىل اأن هناك عطاء مركزيا ل�صتبدال 
جميع وحدات الإنارة باأخرى موفرة للطاقة والبالغ 
ما  ا�صتبدال  جرى  حيث  وحدة،  األف   60 عددها 
يقارب 22 األف وحدة، مبينا اأن امل�صروع �صيوفر على 
فاتورة  بدل  �صنويا  دينار  يقارب مليوين  ما  البلدية 
ببلدية م�صتقلة  بني عبيد  لواء  طاقة. وحول ف�صل 
الرواتب  اأن  الكوفحي  اأكد  الكرى،  اربد  بلدية  عن 
الدمج  عند  اخلم�س  عبيد  بني  لبلديات  ال�صنوية 
ال�صنوية لباقي  األف دينار، فيما الرواتب  بلغت 556 

البلديات بلغت 500 األف دينار.
عبيد  بني  لواء  لبلديات  املديونية  اأن  اإىل  واأ�صار 
دينار  ماليني  ثالثة  حوايل  جتاوزت  الدمج  عند 

وباقي البلديات مليون و700 األف دينار.
�صيكون  عبيد  بني  لواء  ف�صل  اأن  الكوفحي  واأكد 
له اآثار �صلبية على م�صتقبل املحافظة لأ�صباب تتعلق 
احل�صري  والتنظيم  التخطيط  م�صتوى  برتاجع 
باجتاه  والتو�صع  امل�صتحدثة  البلدية  يف  والتنموي 
الرقابة  و�صعف  اإربد  بلدية  يف  الزراعية  الأرا�صي 
وقلة  الع�صوائي  والتو�صع  الإعمار  خمططات  على 

اخلرات الفنية يف البلدية امل�صتحدثة.
التي  الكرى  التنموية  امل�صاريع  اأن  اإىل  واأ�صار 
الذي  املركزي  كال�صوق  حاليا  عليها  البلدية  تعمل 
والقطار  والبوليفارد  كاملة  اأرا�صيه  ا�صتملكت 
اإىل  اإ�صافة  الف�صل،  عملية  بعد  �صتتاأثر  اخلفيف 
مدينة  ونفق  الريموك  كجامعة  املن�صاآت  بع�س 
احل�صن وميدان الثقافة وغريها. واأ�صاف الكوفحي 
انعكا�صات  لها  �صيكون  حمتملة  ف�صل  عملية  اأي  اأن 
اإيجابية على البلدية الأم والبلدية امل�صتحدثة  غري 
على  القدرة  من  احلد  اإىل  ذلك  يتعدى  ما  وهو 
�صمم  الذي  ال�صمويل  املخطط  بتنفيذ  ال�صتمرار 
عام  تنفيذه  وجرى   2001 عام  البلديات  دمج  بعد 
الزحف  اأن  موؤكدا   ،2012 عام  عليه  وامل�صادقة   2008
باجتاه اجلنوب اأي اإىل لواء بني عبيد مرتبط بالنمو 
ال�صمويل  املخطط  ينجح  اأن  ميكن  ول  احل�صري 

بتفتيت بلدية اإربد الكرى.

الزرقاء 

عمل  ور�صة  الزرقاء،  �صناعة  غرفة  يف  عقدت 
تقدمها  التي  اخلدمات  فيها  امل�صاركون  ناق�س 
وحدة الطاقة وال�صتدامة البيئية يف غرفة �صناعة 
الأردن، بح�صور اأع�صاء جمل�س اإدارة غرفة �صناعة 
يف  ال�صناعية  ال�صركات  من  عدد  وممثلي  الزرقاء 

حمافظتي الزرقاء واملفرق.
وقال نائب رئي�س غرفة �صناعة الزرقاء، ح�صني 
رئي�صياً  حتدياً  يعتر  الطاقة  مو�صوع  اإن  حوامتة، 
التي حتدد  العوامل  اأهم  واأحد  الوطنية،  لل�صناعة 
ال�صناعية  للقطاعات  الفعلية  التناف�صية  مقدار 
جانب،  من  الطاقة  كلف  لرتفاع  وذلك  املختلفة، 
عنا�صر  من  مهمة  ن�صبة  ت�صكل  الطاقة  ولكون 

الإنتاج لكثري من ال�صناعات.
اإيل  ت�صعى  ال�صناعات  اأن  اإىل  حوامتة  واأ�صار 
من  الكلية  الإنتاج  كلف  من  الطاقة  مكون  خف�س 
خالل اتباع العديد من الو�صائل كا�صتخدام الطاقة 
يف  الكفاءة  وحتقيق  ال�صتهالك  وتر�صيد  البديلة 
ا�صتهالك الطاقة، اإ�صافة اإىل كفاءة ا�صتخدام املوارد 
القدرات  رفع  يف  ت�صاهم  والتي  الأخرى  الإنتاجية 

امل�صتوى  على  ال�صناعية  للموؤ�ص�صات  التناف�صية 
املحلي ويف اأ�صواق الت�صدير.

الطاقة  وحدة  مدير  عر�س  جهته،  من 
الأردن،  �صناعة  غرفة  يف  البيئية  وال�صتدامة 
التي تنفذها  الرامج  اأهم  املهند�س معن عيا�صرة، 
املن�صاآت  م�صاعدة  اإىل  تهدف  والتي  الطاقة  وحدة 
بالطاقة  املتعلقة  الق�صايا  جميع  يف  ال�صناعية 

الفنية  اخلدمات  من  العديد  خالل  من  والبيئة 
املختلفة.

امل�صنع  جائزة  موؤخراً  اأطلقت  الوحدة  اأن  وبني 
الرائدة  امل�صانع  تثمني  اإىل  الهادفة  الأخ�صر 
من  العديد  اإىل  اإ�صافة  ال�صتدامة،  جمالت  يف 
وتر�صيد  تدقيق  جمال  يف  الأخرى  الرامج 

ا�صتهالك الطاقة.

ورشة عمل في صناعة الزرقاء لعرض خدمات الطاقة

اقتصاد



الثالثاء  )24( كانون الثاني 182023
اعالناتالعدد )2986( الثالثاء  )24(كانون الثاين 22022

اعالناتالعدد )2986(

اعــــــــــــالن
اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء بني كنانة

يعلن لالطالع والعموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف لواء بني كنانة قررت بقرارها رقم)35/11( تاريخ 2022/9/15 
املوافقة على ايداع اعالن تعديل م�ضار ال�ضارع التنظيمي املار بالقطعة رقم 22 حو�ض رقم 61 اجلحافل من ارا�ضي ملكا لوجود 

بناء قائم يف �ضعة ال�ضارع.
 وكما  هو مو�ضح باملخطط املرفق لالعرتا�ض ملدة �ضهر لدى مكتب اللجنة املحلية لبلدية خالد بن الوليد

 وذلك اعتبارا من تاريخ ن�ضر االعالن يف اجلريدة الر�ضمية وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة  تقدمي اعرتا�ضاتهم خالل 
الفرتة القانونية لالعرتا�ض لدى مكاتب اللجنة املحلية لبلدية خالد بن الوليد مدعومة باملخططات والوثائق الالزمة

عبدالرحمن  حممد ربابعة
مت�صرف لواء بني كنانة
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اإعـــــــــالن 
يعلن للعموم مبقت�ضى اأحكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  جمل�ض  اأن   1966 ل�ضنة   )  79  ( رقم  واالأبنية  والقرى 

االأعلى قد قرر بقــراره رقــــم ) 1831 / 4 ( تاريخ

6 / 12 /2022  املوافقة على خمطط تعديل م�ضار �ضارع تنظيمي 

�ضمن احلو�ض رقم)12( العقبة من ارا�ضي عني البا�ضا

  يف بلدية عني البا�ضا/ لواء عني البا�ضا .

 و ذلك ح�ضب املخطط املعد لهذه الغاية و اإعالنه  لالعرتا�ض ملدة 

�ضهر اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن يف اجلريدة الر�ضمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط 

املذكور يف مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء عني البا�ضا و 

مكاتب بلدية عني البا�ضا و تقدمي اعرتا�ضاتهم لدى دائرة التنظيم 

يف  ن�ضره  تاريخ  من  �ضهر  مدة  خالل  املحلية  االدارة  وزارة  يف 

اجلريدة الر�ضمية .
          نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية  

                                                                 توفيق حممود كري�صان 
      رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع  العموم مبقت�ضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم 

املدن والقرى واالبنية رقم 79 ل�ضنة 1966 باأن اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية للواء عني البا�ضا وبناءًا على قرارها رقم )305( 

تاريخ 2022/11/2.
قررت باملوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا  اجلديدة 

رقم 50/50 تاريخ 2022/8/16 واملت�ضمن تغيري �ضفة ا�ضتعمال  
القطعة رقم)213( حو�ض )2( احلاوي من ارا�ضي عني البا�ضا من 

زراعي داخل التنظيم اىل متعدد اال�ضتعمال )نادي البقعة الريا�ضي( 
وفر�ض عوائد تنظيم خا�ضة بقيمة خم�ضة دنانري لكل مرت مربع حمول 

اىل متعدد  اال�ضتعمال وذلك ح�ضب الفقرة)4( من املادة)52( من 
قانون تنظيم  املدن والقرى واالبنية رقم)79( ل�ضنة 1966 وح�ضب 

املخطط التعديلي املرفق 2022/132.
لالعرتا�ض ملدة �ضهر لدى مكتب اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا 

اجلديدة وذلك اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذ ا االعالن باجلريدة الر�ضمية 
وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�ضلحة االطالع على املخطط 
وتقدمي اعرتا�ضاتهم واقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اإي�ضاحية 

وثائق ثبوتيه معنونه باإ�ضم رئي�ض بلدية عني البا�ضا اجلديدة خالل 
�ضاعات الدوام الر�ضمي و�ضمن املدة القانونية.

ب�صار خالد الدبوبي
مت�صرف لواء عني البا�صا
رئي�س اللجنة الوائية للتنظيم واالبنية

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع  العموم مبقت�ضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم 

املدن والقرى واالبنية رقم 79 ل�ضنة 1966 باأن اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية للواء عني البا�ضا وبناءًا على قرارها رقم )321( 

تاريخ 2022/11/9.
 قررت املوافقة على قرار اجلنة املحلية لبلدية عني البا�ضا اجلديدة 
رقم 59/33 تاريخ 2022/10/18 واملت�ضمن تعديل م�ضار الطريق 

التنظيمي �ضعة )8( مرت واملحاذي للقطع ذوات االرقام 
)86، 85، 84، 118، 82، 81( حو�ض )3( ام تل من ارا�ضي ال�ضليحي 

وذلك لرفع ال�ضرر عن البناء القائم على القطعة )85( من نف�ض 
احلو�ض وح�ضب املخطط التعديلي املرفق 2022/190

لالعرتا�ض ملدة �ضهر لدى مكتب اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا 
اجلديدة وذلك اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذ ا االعالن باجلريدة الر�ضمية 

وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�ضلحة االطالع على املخطط 
وتقدمي اعرتا�ضاتهم واقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اإي�ضاحية 

وثائق ثبوتيه معنونة باإ�ضم رئي�ض بلدية عني البا�ضا اجلديدة خالل 
�ضاعات الدوام الر�ضمي و�ضمن املدة القانونية.

ب�صار خالد الدبوبي
مت�صرف لواء عني البا�صا
رئي�س اللجنة الوائية للتنظيم واالبنية

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع  العموم مبقت�ضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم 

املدن والقرى واالبنية رقم 79 ل�ضنة 1966 باأن اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية للواء عني البا�ضا وبناءًا على قرارها رقم )323( 

تاريخ 2022/11/9.
 قررت املوافقة على قراراللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا اجلديدة 

رقم )56/43 تاريخ 2022/9/27 واملت�ضمن على الغاء ال�ضارع 
التنظيمي املار �ضمن القطعة رقم)75( حو�ض)5( ابو اجنيلة من 

ارا�ضي ال�ضليحي وا�ضتحداث �ضارع تنظيمي من القطع ذوات االرقام 
)75، 76، 30( من نف�ض احلو�ض منا�ضفة وح�ضب املخطط التعديلي 

املرفق 2022/119
لالعرتا�ض ملدة �ضهر لدى مكتب اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا 

اجلديدة وذلك اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذ ا االعالن باجلريدة الر�ضمية 
وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�ضلحة االطالع على املخطط 
وتقدمي اعرتا�ضاتهم واقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اإي�ضاحية 

وثائق ثبوتيه معنونة باإ�ضم رئي�ض بلدية عني البا�ضا اجلديدة خالل 
�ضاعات الدوام الر�ضمي و�ضمن املدة القانونية.

ب�صار خالد الدبوبي
مت�صرف لواء عني البا�صا
رئي�س اللجنة الوائية للتنظيم واالبنية

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع  العموم مبقت�ضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم 

املدن والقرى واالبنية رقم 79 ل�ضنة 1966 باأن اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية للواء عني البا�ضا وبناءًا على قرارها رقم )425( 

تاريخ 2022/12/8.
قررت باملوافقة على قرا راللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا اجلديدة 

رقم 59/32 تاريخ 2022/10/18 واملت�ضمن على ا�ضافة القطع 
ذوات االرقام )417، 416، 152، 151( حو�ض)3( ام زعرورة 

ال�ضرقي من ارا�ضي موب�ض اىل حدود التنظيم باحكام �ضكن)ج( مع 
ا�ضتحداث �ضوارع من القطع  وفر�ض عوائد تنظيم خا�ضة بقيمة دينار 
واحد لكل مرت مربع اىل �ضكن وذلك ح�ضب الفقرة )4( من املادة )52( 

من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم)79( ل�ضنة 1966 وح�ضب 
املخطط التعديلي املرفق 2022/174

لالعرتا�ض ملدة �ضهر لدى مكتب اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا 
اجلديدة وذلك اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذ ا االعالن باجلريدة الر�ضمية 

وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�ضلحة االطالع على املخطط 
وتقدمي اعرتا�ضاتهم واقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اإي�ضاحية 

ووثائق ثبوتيه معنونة باإ�ضم رئي�ض بلدية عني البا�ضا اجلديدة خالل 
�ضاعات الدوام الر�ضمي و�ضمن املدة القانونية.

ب�صار خالد الدبوبي
مت�صرف لواء عني البا�صا
رئي�س اللجنة الوائية للتنظيم واالبنية

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع  العموم مبقت�ضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم 

املدن والقرى واالبنية رقم 79 ل�ضنة 1966 باأن اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية للواء عني البا�ضا وبناءًا على قرارها رقم )421( 

تاريخ 2022/12/8.
قررت املوافقة على قرا راللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا اجلديدة 

رقم 63/41 تاريخ 2022/11/8 واملت�ضمن على ادخال اجلزء 
املتبقي من القطعة رقم)328( حو�ض)5( البلد من ارا�ضي موب�ض اىل 

حدود التنظيم باحكام �ضكن )ب( وفر�ض عوائد تنظيم خا�ضة بقيمة 
دينار واحد لكل مرت مربع حمول اىل �ضكن)ب(  وذلك ح�ضب الفقرة 

)4( من املادة )52( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم)79( 
ل�ضنة 1966 وح�ضب املخطط التعديلي املرفق 2022/194

لالعرتا�ض ملدة �ضهر لدى مكتب اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا 
اجلديدة وذلك اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذ ا االعالن باجلريدة الر�ضمية 

وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�ضلحة االطالع على املخطط 
وتقدمي اعرتا�ضاتهم واقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اإي�ضاحية 

وثائق ثبوتيه معنونة باإ�ضم رئي�ض بلدية عني البا�ضا اجلديدة خالل 
�ضاعات الدوام الر�ضمي و�ضمن املدة القانونية.

ب�صار خالد الدبوبي
مت�صرف لواء عني البا�صا
رئي�س اللجنة الوائية للتنظيم واالبنية

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع  العموم مبقت�ضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم 

املدن والقرى واالبنية رقم 79 ل�ضنة 1966 باأن اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية للواء عني البا�ضا وبناءًا على قرارها رقم )324( 

تاريخ 2022/11/9.
 قررت املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا اجلديدة 

رقم 54/43 تاريخ 2022/9/13 واملت�ضمن على تغيري �ضفة 
ا�ضتعمال القطعة رقم )408( حو�ض )2( القي�ضانية من ارا�ضي 

اأم الدنانري من �ضكن )ب( اىل جتاري طويل ابرتداد امامي )5( مرت 
وفر�ض عوائد تنظيم خا�ضة بقيمة ع�ضرة دنانري لكل مرت مربع 

حمول  اىل جتاري   وذلك ح�ضب الفقرة )4( من املادة )52( من قانون 
تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم)79( ل�ضنة 1966 وح�ضب املخطط 

التعديلي املرفق 2022/159
لالعرتا�ض ملدة �ضهر لدى مكتب اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا 

اجلديدة وذلك اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذ ا االعالن باجلريدة الر�ضمية 
وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�ضلحة االطالع على املخطط 
وتقدمي اعرتا�ضاتهم واقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اإي�ضاحية 

وثائق ثبوتيه معنونة باإ�ضم رئي�ض بلدية عني البا�ضا اجلديدة خالل 
�ضاعات الدوام الر�ضمي و�ضمن املدة القانونية.

ب�صار خالد الدبوبي
مت�صرف لواء عني البا�صا
رئي�س اللجنة الوائية للتنظيم واالبنية

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع  العموم مبقت�ضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم 

املدن والقرى واالبنية رقم 79 ل�ضنة 1966 باأن اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية للواء عني البا�ضا وبناءًا على قرارها رقم )304( 

تاريخ 2022/11/2.
قررت املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا اجلديدة 
رقم 55/27 تاريخ 2022/9/20 واملت�ضمن تغيري �ضفة ا�ضتعمال 

القطعة رقم )464( حو�ض)4( الهربج من ارا�ضي ابو ن�ضري من �ضكن 
)ب( اىل جتاري حملي وفر�ض عوائد تنظيم خا�ضة بقيمة خم�ضة 

دنانري لكل مرت مربع حمول اىل جتاري  وذلك ح�ضب الفقرة )4( من 
املادة )52( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم)79( ل�ضنة 

1966 وح�ضب املخطط التعديلي املرفق 2022/172
لالعرتا�ض ملدة �ضهر لدى مكتب اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا 

اجلديدة وذلك اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذ ا االعالن باجلريدة الر�ضمية 
وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�ضلحة االطالع على املخطط 
وتقدمي اعرتا�ضاتهم واقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اإي�ضاحية 

وثائق ثبوتيه معنونة باإ�ضم رئي�ض بلدية عني البا�ضا اجلديدة خالل 
�ضاعات الدوام الر�ضمي و�ضمن املدة القانونية.

ب�صار خالد الدبوبي
مت�صرف لواء عني البا�صا
رئي�س اللجنة الوائية للتنظيم واالبنية

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع  العموم مبقت�ضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم 

املدن والقرى واالبنية رقم 79 ل�ضنة 1966 باأن اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية للواء عني البا�ضا وبناءًا على قرارها رقم )191( 

تاريخ 2022/9/8.
قررت املوافقة على قرا راللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا اجلديدة 

رقم 49/6 تاريخ 2022/8/11 واملت�ضمن تعديل م�ضار ال�ضارع 
التنظيمي املحاذي للقطع ذوات االرقام 

)250 ، 120، 121، 122، 251( حو�ض رقم)3( ال�ضويحي ال�ضرقي 
من ارا�ضي عني با�ضا وتخفي�ض �ضعته من )12( م اىل )10(م وذلك 

لرفع ال�ضرر عن االبنية القائمة وح�ضب املخطط التعديلي املرفق 
.2022/125

لالعرتا�ض ملدة �ضهر لدى مكتب اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا 
اجلديدة وذلك اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذ ا االعالن باجلريدة الر�ضمية 

وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�ضلحة االطالع على املخطط 
وتقدمي اعرتا�ضاتهم واقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اإي�ضاحية 

وثائق ثبوتيه معنونة باإ�ضم رئي�ض بلدية عني البا�ضا اجلديدة خالل 
�ضاعات الدوام الر�ضمي و�ضمن املدة القانونية.

ب�صار خالد الدبوبي
مت�صرف لواء عني البا�صا
رئي�س اللجنة الوائية للتنظيم واالبنية

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع  العموم مبقت�ضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم 

املدن والقرى واالبنية رقم 79 ل�ضنة 1966 باأن اللجنة اللوائية 
للتنظيم واالبنية للواء عني البا�ضا وبناءًا على قرارها رقم )306( 

تاريخ 2022/11/2.
قررت املوافقة على قرا راللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا اجلديدة 
رقم 54/47 تاريخ 2022/9/13  واملت�ضمن الغاء �ضارع اخلدمات 

�ضعة)10(مرت املار من امام القطع ذوات االرقام 
)876، 423، 422، 421، 420، 419( حو�ض)8( النقرة من قرية 

مر�ضع ارا�ضي جر�ض وح�ضب املخطط التعديلي املرفق 2022/168.
لالعرتا�ض ملدة �ضهر لدى مكتب اللجنة املحلية لبلدية عني البا�ضا 

اجلديدة وذلك اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذ ا االعالن باجلريدة الر�ضمية 
وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�ضلحة االطالع على املخطط 
وتقدمي اعرتا�ضاتهم واقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اإي�ضاحية 

وثائق ثبوتيه معنونة باإ�ضم رئي�ض بلدية عني البا�ضا اجلديدة خالل 
�ضاعات الدوام الر�ضمي و�ضمن املدة القانونية.

ب�صار خالد الدبوبي
مت�صرف لواء عني البا�صا
رئي�س اللجنة الوائية للتنظيم واالبنية

اإعـــــــــالن 
يعلن للعموم مبقت�ضى اأحكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم 
املدن والقرى واالأبنية رقم ) 79 ( ل�ضنة 1966 اأن جمل�ض 
التنظيم االأعلى قد قرر بقــراره رقــــم ) 1984 / 13 ( تاريخ 
تنظيمية  املوافقة  على خمطط تعديالت    2022/12/ 29

�ضمن احلو�ض رقم)1( عني التي�ض من ارا�ضي ابو حامد
  يف بلدية عني البا�ضا اجلديدة/ لواء عني البا�ضا .

 و ذلك ح�ضب املخطط املعد لهذه الغاية و اإعالنه  لالعرتا�ض 
اجلريدة  يف  االإعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  اعتبارا  �ضهر  ملدة 

الر�ضمية .
على  املبينة  التعديالت  على  االطالع  العالقة  لذوي  يجوز 
للواء  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف  املذكور  املخطط 
تقدمي  و  اجلديدة  البا�ضا  عني  بلدية  مكاتب  و  البا�ضا  عني 
اعرتا�ضاتهم لدى دائرة التنظيم يف وزارة االدارة املحلية 

خالل مدة �ضهر من تاريخ ن�ضره يف اجلريدة الر�ضمية .

          نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية  
                                                                 توفيق حممود كري�صان 

      رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى

اإعـــــــــالن 
تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  اأحكام  مبقت�ضى  للعموم  يعلن 
جمل�ض  اأن   1966 ل�ضنة   )  79  ( رقم  واالأبنية  والقرى  املدن 
تاريخ   )  5  /  1544  ( رقــــم  بقــراره  قرر  قد  االأعلى  التنظيم 
باأحكام  تنظيم  ا�ضافة  خمطط  على  املوافقة     2022/10/20
ن�ضري  ابو  ارا�ضي  من  البلد  رقم)5(  احلو�ض  �ضمن  �ضكن)ج( 
وفر�ض عوائد تنظيم مبقدار دينار واحد لكل مرت مربع م�ضاف 

�ضكن )ج(
  يف بلدية عني البا�ضا اجلديدة/ لواء عني البا�ضا .

 و ذلك ح�ضب املخطط املعد لهذه الغاية و اإعالنه  لالعرتا�ض ملدة 
�ضهر اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن يف اجلريدة الر�ضمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط 
و  البا�ضا  عني  للواء  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف  املذكور 
لدى  اعرتا�ضاتهم  تقدمي  و  اجلديدة  البا�ضا  عني  بلدية  مكاتب 
من  �ضهر  مدة  خالل  املحلية  االدارة  وزارة  يف  التنظيم  دائرة 

تاريخ ن�ضره يف اجلريدة الر�ضمية .

          نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية  
                                                                 توفيق حممود كري�صان 

      رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى

دائرة قا�صي الق�صاة 
حمكمة عمان ال�صرعية للق�صايا 

الرقم 2022100806988
املوافق 2023/1/23

مذكرة اعذار بالن�صر �صادرة عن حمكمة 
عمان ال�صرعية الق�صايا

اىل املدعى عليه اياد وديع ح�ضن زيد الكيالين جمهول 
حمل االقامة حاليا اخر حمل اقامة الر�ضيفة امل�ضريفة 

ا�ضارات امل�ضريفة دخلة القا�ضي مول منزل رقم 7 
طابق ت�ضوية 

ا�ضتنادا الحكام املادة  122 من قانون 
االحوال ال�ضخ�ضية تقرر يف الدعوى ا�ضا�ض 

2022100806988 ومو�ضوعها التفريق للهجر 
وال�ضرر واملقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك 
ب�ضحيح العقد ال�ضرعي املدعية كاترين عبدالرزاق 

عبد احلميد حممود لدى حمكمة عمان الق�ضايا 
ال�ضرعية الكائنة يف �ضارع ال�ضهيد مقابل �ضرح ال�ضهيد 

مبنى 103 اعذارك و�ضرب اجل لك مدة �ضهر ابتداء 
من تاريخ تبلغك هذه املذكرة بان حت�ضر لالقامة 

معها او تنقلها اليك او تطلقها بنف�ضك فاذا مل تنفذ 
م�ضمون االعذار خالل املدة امل�ضروبة ومل تبد عذرا 

مقبوال يجر بحقك االيجاب ال�ضرعي و�ضتقوم املحكمة 
بف�ضخ عقد زواجك من املدعية املذكورة بعد حتليف 

املدعية اليمني ال�ضرعية علما بان موعد اجلل�ضة القادم 
يوم االحد 2023/2/26م ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا 
وعليه جرى تبليغك ذلك ح�ضب اال�ضول حتريرا يف 

2023/1/22
قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا

الرقم 2022100813060 
التاريخ 26 جمادى االخرة 1444هـ 

املوافق 19 كانون الثاين 2023م
دائرة قا�صي الق�صاة 

حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية الق�صايا
اعالن تبليغ ح�صور جل�صة بالن�صر 
�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا

الهيئة الثامنة ع�ضرة
اىل املدعى عليها الهام تي�ضري ح�ضن ثلجي 

جمهول حمل االقامة حاليا يف االردن واخر 
حمل اقامة لها يف عمان �ضاحية االمري ح�ضن 

دوار ال�ضاحية 
يقت�ضي ح�ضورك اىل هذه املحكمة يوم 

اخلمي�ض املوافق 2023/2/2م ال�ضاعة 
9:00 �ضباحا للنظر يف الدعوى رقم ا�ضا�ض 
2022100813060 ومو�ضوعها م�ضاهدة 

واملقامة عليك من قبل املدعيني عادل عبد العزيز 
ح�ضن زيد الكيالين ومي�ضون كرمي عقله حميدان 
لذا عليك احل�ضور يف اليوم والوقت املعينني اىل 
هذه املحكمة فاذا مل حت�ضري ومل تر�ضلي وكيال 

عنك ومل تعتذري لتخلفك عن احل�ضور يجري 
بحقك املقت�ضى القانوين وعليه جرى تبليغك ذلك 

ح�ضب اال�ضول حتريرا يف 26 جمادى االخرة 
1444هـ وفق 19 كانون الثاين 2023م 

قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا

دائرة قا�صي الق�صاة 
حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا

الرقم 2021/4066
التاريخ 29/جمادى االخرة/1444هـ

املوافق 2023/1/22م
اعالن تبليغ اعالم حكم بالن�صر �صادر عن 

حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا
اىل املدعى عليه ا�ضالم ا�ضامة �ضفيق البلبي�ضي 

اعلمك انه قد �ضدر يف الدعوى ا�ضا�ض 
2021100804066 ومو�ضوعها نفقة �ضغار 
املقامة عليك من قبل املدعية عال عادل مو�ضى 

الكالوتي احلكم عليك مببلغ وقدره خم�ضة و�ضتون 
65 دينارا اردنيا �ضهريا نفقة لكل واحد من ابنيك 

ال�ضغريين ا�ضامة و�ضارا ح�ضب حالك وذلك 
اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع يف 2021/5/9 
مع ت�ضمينك الر�ضوم وامل�ضاريف القانونية وقد 

�ضجل احلكم برقم 2022008200072 تاريخ 
2022/2/14 كما �ضدر احلكم عليك بدفع مبلغ 

وقدره مائة وع�ضرون 120 دينارا اردنيا �ضهريا نفقة 
لزوجتك املدعية عال املذكورة ح�ضب حالك اعتبارا 

من تاريخ الطلب الواقع يف 2020/10/21 مع 
ت�ضمينك الر�ضوم وامل�ضاريف القانونية وقد �ضجل 

احلكم برقم 202200830351 تاريخ 2022/9/5 
وقد �ضدر احلكمان بال�ضورة الغيابية وكالهما 

قابالن لالعرتا�ض واال�ضتئناف وعليه فقد جرى 
تبليغك ذلك ح�ضب اال�ضول حتريرا يف 29/جمادى 

االخرة/1444هـ وفق 2023/1/22م
حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية الق�صايا
القا�صي ب�صمان عمر الزعبي 



19 الثالثاء  )24( كانون الثاني 2023
العدد )2986(

حقق النادي الأهلي فوزا كبريا على غرميه التقليدي 
الدوري  ب�صدارة  ليبتعد  نظيفة،  بثالثية  الزمالك 
الأحمر  للفريق  كبريا  تفوقا  �صهد  لقاء  يف  امل�صري، 
مار�صيل  ال�صوي�صري  للمدرب  اجليدة  الإدارة  بف�صل 
كولر على عك�س الرتغايل جي�صوالدو فرييرا يف الفريق 

الأبي�س.
اأداء  و�صط  اأهداف  بدون  كاملة  �صاعة  �صهدت  املباراة 
باللون  اكت�صت  الأخرية  �صاعة  الن�صف  لكن  متو�صط، 
على  امل�صري  للدوري  التاريخي  البطل  وتفوق  الأحمر 
حامل اللقب يف اآخر مو�صمني لي�صجل بداية من الدقيقة 

61 وحتى الوقت املحت�صب بدل من ال�صائع ثالثيته.
اأ�صباب التفوق الأحمر

�صغط الأهلي منذ البداية م�صتغال طريقة الرتغايل 
اأخطاء  على  والعتماد  للدفاع  الرتاجع  يف  فرييرا 
املرتدات  ل�صن  الكرة  ا�صتخال�س  اأو  البناء  يف  املناف�س 
واأحمد  عا�صور  اإمام  الثنائي  ومهارات  �صرعات  م�صتغال 
�صيد »زيزو«، واأ�صفر ال�صغط الأحمر عن ارتباك للفريق 
حمققة  فر�س   3 �صنع  يف  كولر  رجال  لينجح  الأبي�س 

بال�صوط الأول رغم ندرة املحاولت.
ا�صتفاد الأهلي من ا�صرتاحة ما بني ال�صوطني، وغري 
من  الخرتاق  اإىل  اللعب  ليحول  متاما،  لعبه  طريقة 
العمق مبا�صرة، وال�صماح للزمالك بامتالك الكرة للعب 

كان  كما  ال�صريعة  وال�صربات  باملرتدات  دفاعاته  خلف 
الأول  الهدف  اأ�صفر عن  اأن يفعل، وهو ما  يريد فرييرا 

ملحمود عبد املنعم »كهربا.
تقدم الزمالك للبحث عن هدف التعادل قوبل ب�صرا�صة 
هجومية اأكر من النادي الأهلي ورغبة يف ح�صم املباراة، 
بنزول هداف الدوري امل�صري ال�صابق حممد �صريف بدل 
من كهربا لتن�صيط الناحية الهجومية لينجح يف ت�صجيل 
هدفني بلم�صات قوية مبا�صرة من داخل منطقة اجلزاء 

مل ينجح احلار�س حممد عواد يف التعامل معها.
ليظل   2023 عام  يف  ال�صلبية  نتائجه  الزمالك  وا�صل 
بال اأي فوز، لأ�صباب كثرية اأبرزها تراجع م�صتوى املدرب 
القمة،  مباراة  يف  �صلبية  تغيريات  اأجرى  الذي  فرييرا 
اأبرزها م�صاركة �صيكابال بدل من �صيف اجلزيري، و�صيد 
عبد اهلل بدل من حممد عبد ال�صايف وم�صطفى الزناري 

بدل من عمرو ال�صي�صي.
النادي  ديانغ قوة كبرية خلط و�صط  األيو  املايل  منح 
الزمالك  هجمات  تدمري  يف  رئي�صيا  �صببا  وكان  الأهلي، 
وامل�صاهمة يف بناء هجمات الأهلي، لي�صتحق جائزة لقب 
فتحي  حمدي  الو�صط  يف  �صريكه  دور  يقل  ومل  املباراة، 

الذي جنح يف �صناعة هدفني.
م�صتقبل غام�س

حول  النتقادات  وكرثة  فرييرا  م�صتوى  تراجع 

جمل�س  دفع  والتغيريات  الت�صكيل  يف  الفنية  قراراته 
اإدارة نادي الزمالك لتخاذ قرارا عاجال بانعقاد املجل�س 
لبحث م�صتقبل املدرب الرتغايل مع الفريق، مع الكثري 

من التكهنات حول اإقالته اأو ف�صخ التعاقد بالرتا�صي.
ومن املنتظر اأن ي�صدر قرار يف اأي حلظة من مرت�صى 
املدرب  م�صري  حول  الزمالك  نادي  رئي�س  من�صور 

الرتغايل الذي بات غام�صا عقب اخل�صارة الثقيلة من 
املناف�س التقليدي.

الرتتيب  جدول  يف  الرابع  املركز  يف  ظل  الزمالك 
بر�صيد 26 نقطة، بينما ابتعد الأهلي بال�صدارة بر�صيد 
نقاط   8 اإىل  الفريقني  بني  الفارق  ليت�صع  نقطة،   34

ل�صالح الأحمر.

الوح���دات،  جماه���ري  ترتق���ب 
م�صري مدافع الفريق طارق خطاب، 
ب�ص���اأن م���ا اإذا كان �ص���يجدد عق���ده، اأم 

�ص���يغري وجهت���ه نح���و ن���اد اآخ���ر.
ويب���دو اأن قن���وات التوا�ص���ل ب���ني 
الطرف���ني اأ�صبح���ت معدوم���ة، بعدم���ا 
الإدارة،  جمل����س  الالع���ب  انتق���د 
اأنب���اء ب�ص���اأن اقرتاب���ه م���ن  وت���رددت 

الفي�صل���ي واحل�ص���ني اإرب���د.
ت�صريح���ات  يف  خط���اب  وق���ال 
�صحفي���ة: »اإدارة الوح���دات مل تق���ف 
اإىل جانب���ي عن���د الإ�صاب���ة بالرب���اط 
ال�صليب���ي، وحاول���ت جاه���دا التوا�ص���ل 
معه���ا طيل���ة ف���رتة تواج���دي يف قط���ر، 
ح�ص���ب  تن���ادي«،  مل���ن  حي���اة  ل  لك���ن 
تعب���ريه. وعل���ى النقي����س متام���ا، اأك���د 
رئي����س الوح���دات، ب�ص���ار حوام���دة، يف 
اأن جمل����س  ت�صريح���ات تلفزيوني���ة، 
خط���اب،  جان���ب  اإىل  وق���ف  الإدارة 
و�ص���رف ل���ه كام���ل م�ص���تحقاته، رغ���م 
اأن���ه غ���اب طوي���ال؛ ب�ص���بب الإ�صاب���ة.

وم���ا  الروايت���ني  وب���ني 
تاه���ت  تناق����س،  م���ن  حتمالن���ه 
جماهريالوح���دات، فثم���ة م���ن ي�ص���ع 

الل���وم عل���ى الالع���ب، وثم���ة م���ن ي���رى 
. لعك����س ا

العودة ال�صريعة
م���ن  اأك���رث  يف  خط���اب  ظه���ر 
فيديو، وهو يخ�صع للعالج التاأهيلي 
الفي�صل���ي  معال���ج  بقي���ادة  املكث���ف، 

�ص���ادي عا�ص���ي.
ك���رة  اعت���زال  ق���رر  اأن���ه  ورغ���م 
لالإ�صاب���ة  تعر�ص���ه  بع���د  الق���دم 
يف  ال�صليب���ي  بالرب���اط  الثاني���ة 
غ�ص���ون مو�ص���مني، اإل اأن دع���م اأ�ص���رة 
الك���رة الأردني���ة، دفع���ه لع���دم الياأ����س 

وال�صت�ص���الم واإج���راء العملي���ة للعودة 
�ص���ريعا. املالع���ب  اإىل 

واأظه���ر ط���ارق -اأثن���اء خ�صوع���ه 
يت�ص���لح  اأن���ه  التاأهيل���ي-  للرنام���ج 
بجاهزي���ة عالي���ة وق���ادر عل���ى الع���ودة 
يك���ون  بحي���ث  للمالع���ب،  ال�ص���ريعة 
ال���ذي  املقب���ل،  املو�ص���م  يف  حا�ص���را 

.2023 مايو/اآي���ار  يف  ينطل���ق 
الفئ���ات  يف  خط���اب  وت���درج 
العمري���ة لن���ادي الوح���دات، و�ص���ول 
ب�ص���كل  ب���رز  ومع���ه  الأول،  للفري���ق 
لفت، لي�صبح اأحد الأعمدة الرئي�صة 

الأردن. منتخ���ب  �صف���وف  يف 
حمب���ة  جي���دا  ط���ارق  وي���درك 
جماه���ري الوح���دات ل���ه، والت���ي تلقب���ه 
ب�«قلب الأ�صد«، وهي التي طاملا تغنت 
عنه���ا  ابتع���اده  ف���اإن  لذل���ك  با�ص���مه، 
ل���ن يك���ون بالأم���ر ال�ص���هل، حت���ى واإن 
الح���رتاف. ع�ص���ر  يف  نعي����س  كن���ا 
اإدارة  توق���ن  املقاب���ل،  يف 
الوح���دات اأن خط���اب يع���د اأح���د اأه���م 
تاأث���رت  اأن  و�ص���بق  الفري���ق،  ركائ���ز 
ب�ص���بب  يغي���ب  كان  عندم���ا  نتائج���ه 

ب���ة. �صا الإ

و�ص���ل الالع���ب ال���دويل، فرا����س �ص���لباية، ظه���ري اأمي���ن 
فل�ص���طني خلو����س جترب���ة  اإىل  الأح���د  الأردين،  الوح���دات 

اح���رتاف ق�ص���رية.
بالط���ة  بتدريب���ات  �ص���لباية  يلتح���ق  اأن  وُينتظ���ر 
الفل�ص���طيني، حيث �صيمتد عقده حتى نهاية املو�صم احلايل.
وتعت���ر ه���ذه اأول جترب���ة احرتافية يف م�ص���رية �ص���لباية، 

وُيتوق���ع اأن يقدم الإ�صافة املطلوبة ا�ص���تنادا خلرته.
وب���داأ �ص���لباية م�ص���ريته الكروي���ة مع الوح���دات، ثم انتقل 
للجزي���رة قب���ل اأن يعود اإىل فريقه الأم، الذي �ص���ارك معه يف 
حتقي���ق العديد م���ن الإجنازات املحلية، كم���ا مثله مرتني يف 

اآ�صيا. اأبطال  دوري 
ولع���ب كذل���ك �ص���لباية يف �صف���وف منتخ���ب الأردن، اأك���رث 

من مرة، ومثله يف ا�ص���تحقاقات عربية واآ�ص���يوية.
وي�ص���هد الدوري الفل�ص���طيني احرتاف عدد من الالعبي 
الأردني���ني، ه���ذا املو�ص���م، نظ���را لأن املو�ص���م املحل���ي ل���الأردن 

�ص���ينطلق يف مايو/اآي���ار املقبل.

شلباية يحط رحاله 
في فلسطين

زوج���ة  �ص���انز،  جوان���ا  طالب���ت 
الالع���ب الرزيل���ي داين األفي����س م���ن 
و�ص���ائل الإعالم اح���رتام خ�صو�صيتها، 
بتهم���ة  زوجه���ا  توقي���ف  اإث���ر  وذل���ك 
يف  �ص���يدة  عل���ى  اجلن�ص���ي  العت���داء 

بر�ص���لونة.
م���ن  »اأطل���ب  �ص���انز:  وكت���ب 
و�ص���ائل الإع���الم خارج من���زيل احرتام 
)...( الوق���ت  ه���ذا  يف  خ�صو�صيت���ي 
لقد فق���دت الركيزت���ني الوحيدتني يف 
حيات���ي. ول���دي قلي���ل م���ن التعاط���ف، 
اأريد اخل�صو�صية بدل من البحث عن 
الكثري م���ن الأخبار عن اآلم الآخرين، 

لكم. �ص���كرا 
له���ا  �ص���ورة  �ص���انز  ون�ص���رت جوان���ا 
مع رفق���ة زوجها املقبو�س عليه بتهمة 
العت���داء اجلن�ص���ي، ع���ر ح�ص���ابها يف 
تطبي���ق »اإن�ص���تغرام« مع عب���ارة »معا«. 

وفق���ا ملاركا وا�ص���عة النت�ص���ار.
وذك���رت و�ص���ائل اإع���الم اإ�ص���بانية اأن 
ال�ص���يدة اتهمت األفي����س، لعب بوما�س 
املك�ص���يكي حاليا، بالتحر�س بها عندما 

كانت م���ع اأ�صدقائها يف امللهى.
املله���ي  يف  كان  باأن���ه  األفي����س  واأق���ر 
مع اأ�ص���خا�س اآخرين لكنه نفى حدوث 

هذا الت�ص���رف. ويوم اجلمع���ة املا�صي، 
اأم���ر قا����س اإ�ص���باين باإر�ص���ال الظه���ري 
ال�صابق لر�ص���لونة حيث يتم التحقيق 

مع���ه بتهمة العتداء اجلن�ص���ي.
اأرق����س  »كن���ت  ل�صحفي���ني:  وق���ال 
واأق�ص���ي وقت���ا جي���دا دون م�صايقة اأي 

�صخ�س. ل اأعرف هذه ال�صيدة... كيف 
ميكنن���ي فعل ذلك لم���راأة؟ )بالطبع( 

ل.
اأك���ر  األفي����س )39 عام���ا(  واأ�صب���ح 
لعب برازيلي ي�ص���ارك يف كاأ����س العامل 
منتخ���ب  قي���ادة  �ص���ارة  ارت���دى  ح���ني 

بالده اأمام الكامريون يف قطر ال�ص���هر 
املا�صي.

القيا�ص���ي  الرق���م  األفي����س  ويحم���ل 
لأكرث لعب يح�ص���د بطولت بر�صيد 
الأندي���ة  م�ص���توى  عل���ى  لقب���ا   43

الوطن���ي. واملنتخ���ب 

زوجة داني ألفيش تخرج عن صمتها

شاو: زلة واحدة أمام قمة األهلي والزمالك.. 5 أسباب وراء تسونامي المارد األحمر
آرسنال تكلفك الخسارة

بدا لعب مان�ص�صرت يونايتد لوك �صاو، م�صتاًء من خ�صارة فريقه اأمام اآر�صنال 
الدوري  من  والع�صرين  احلادية  اجلولة  مباريات  قمة  يف  الأحد،  م�صاء   )3-2(

الإجنليزي املمتاز.
وقدم مان�ص�صرت يونايتد مباراة جيدة، ل �صيما يف ال�صوط الأول، لكنه تراجع 
الدقيقة  يف  قاتال  هدفا  لتلقيه  اأدى  ما  الأخرية،  الثالثني  الدقائق  يف  كثريا 

الأخرية من زمن اللقاء.
كنا  الثاين  ال�صوط  »يف  �صبورت�س«:  »�صكاي  ل�صبكة  ت�صريحات  يف  �صاو  وقال 
املباراة  على  بال�صيطرة  لهم  و�صمحنا  ال�صيء  بع�س  �صلبيني  كنا  ذلك،  ن�صتحق 
الأخرية  اللحظة  نكافح حتى  كنا  موؤمل.  اأمر  النهاية  الهدف يف  تلقي  بالكامل، 
ولكن علينا الرتكيز على املباراة كاملة وقد تكلفك زلة واحدة يف الرتكيز هدًفا.

واأ�صاف: »يبداأون ب�صرعة كبرية دائما عندما ناأتي اإىل ملعب الإمارات، كان 
لكننا  اأكر،  ب�صكل  الكرة  على  ونح�صل  املباراة،  يف  قلياًل  اأكر  �صيطرة  لدينا 
تراجعنا يف ال�صوط الثاين ح�صلوا على الفر�صة تلو الأخرى، وكان �صيح�صلون 

على فر�س اأخرى مع مرور الوقت.
اأن  ي�صتحقون  املو�صم، فهم  فعلوه هذا  ملا  الإ�صادة  اأن متنحهم  »عليك  وتابع: 
يكونوا يف القمة بالطريقة التي يلعبون بها. هناك طريق طويل لنقطعه وعلينا 
نوتنجهام  )اأمام  كبري  نهائي  ن�صف  املقبلة،  مباراتنا  على  كامل  ب�صكل  الرتكيز 
فور�صت يف كاأ�س الرابطة(. وختم: »جودة هذه املباريات تزداد ارتفاًعا. كان �صعبا 
النخراط فيها، ولكن هذه هي املباريات التي تريد اأن تخو�صها وتختر نف�صك 
فيها، نحن جميًعا م�صتاوؤون يف غرفة تغيري املالب�س لتلقي هدف يف وقت متاأخر 

جًدا وهذا اختبار لواقعيتنا«.

نقطة تحول.. لدغة نكيتياه 
تقهر حائط دي خيا

ح�صم اآر�صنال قمة اجلولة ال�21 من الدوري الإجنليزي املمتاز ل�صاحله، وذلك 
الإمارات  اأقيمت مبلعب  يونايتد )3-2( يف مباراة مثرية  مان�ص�صرت  بفوزه على 
الأحد. الفريق اللندين جنح يف تعزيز �صدارته للرميريليج بو�صوله للنقطة 

50، حمافظا على فارق ال�5 نقاط بينه وبني مان�ص�صرت �صيتي.
كما توقف مان�ص�صرت يونايتد عند 39 نقطة يف املركز الرابع، ليف�صل يف جتاوز 
نقاط  اأبرز  »كووورة«  وي�صتعر�س  الثالثة.  املرتبة  �صاحب  يونايتد  نيوكا�صل 

التحول يف املباراة التي انتهت بفوز املدفعجية، على النحو التايل:
هفوة بارتي

ظلت الكرة حائرة بني كال الفريقني يف الدقائق الأوىل حتى ارتكب توما�س 
بارتي خطاأ يف التمرير مبنت�صف ملعب اآر�صنال.

وجنح ماركو�س را�صفورد يف قطع متريرة بارتي، لتتحول اإىل هجمة م�صادة 
هدف  عن  اأ�صفرت  ال�صباك،  يف  �صاروخية  بت�صديدة  الإجنليزي  املهاجم  اأنهاها 

مبكر.
راأ�صية،  �صربة  من  للجانرز  النتيجة  �صاكا  بوكايو  عادل  معدودة،  دقائق  بعد 

لينتهي ال�صوط الأول بالتعادل.
ت�صدي دي خيا ولدغة قاتلة

ال�صوط الثاين تبدل ال�صيناريو بنجاح �صاكا يف اإحراز هدف التقدم لأ�صحاب 
النتيجة  مارتينيز  لي�صاندرو  يعادل  اأن  قبل  املدى،  بعيدة  ت�صديدة  من  الأر�س 
الدقائق  يف  هجماتها  اأرتيتا  ميكيل  الإ�صباين  املدرب  كتيبة  وكثفت  لليونايتد. 
الأخرية، وكاد اإدوارد نكيتياه اأن يخطف هدف التقدم من ت�صديدة على الطائر، 

لول براعة ديفيد دي خيا، الذي ت�صدى لها بب�صالة.
الوقت  يف  نكيتياه  لدغة  لول  بالتعادل  لالنتهاء  طريقها  يف  املباراة  وكانت 

القاتل، حمول كرة بالكعب اإىل ال�صباك، ليمنح فريقه النقاط الثالث.

التعمري يعلن تعثر انتقاله إلى نانت
لوفني  مع  م�صتمر  اأنه  التعمري،  مو�صى  الأردنية  القدم  كرة  جنم  اأكد   

البلجيكي حتى نهاية عقده.
حيث  »اإن�صتجرام«،  يف  حمبيه  تعليقات  اأحد  على  التعمري  رد  يف  ذلك  جاء 

اأو�صح: »خطوتي لالحرتاف مع نانت الفرن�صي مل تتم.
وك�صف التعمري عن اأن لوفني مل يتو�صل لتفاق مع نانت، مما دفعه لتاأجيل 

هذه اخلطوة، كما متنى اأن يكون القادم اأف�صل بالن�صبة له.
ويعتر التعمري )25 عاما( اأحد اأبرز املواهب الأردنية حيث انتقل من �صباب 

الأردن لأبويل نيقو�صيا القر�صي قبل اأن ين�صط يف الدوري البلجيكي.
يف  الرئي�صة  الركائز  اأهم  اأحد  ويعد  الأمين  اجلناح  مركز  التعمري  وي�صغل 

�صفوف منتخب الأردن.

 األردني موالي إلى الدوري العماني
نهاية  حتى  ليمثله  العماين  للن�صر  موايل،  حممد  الأردين،  الالعب  وقع   

املو�صم احلايل، ح�صبما اأعلن النادي عر ح�صابه الر�صمي على »اإن�صتجرام.
وانتهى عقد موايل مع احل�صني اإربد، مع ختام املو�صم املا�صي، بعدما لعب له 

ل�صنوات طويلة، وكان واحدا من اأبرز جنومه. 
انتهاء  بعد  ر�صمي،  ب�صكل  له  التوقيع  على  الوحدات  نادي  مع  موايل  واتفق 

جتربته الحرتافية لن�صف مو�صم مع الن�صر العماين.
ي�صغل  الذي  وهو  موايل،  م�صرية  يف  الأوىل  الحرتافية  التجربة  هذه  وتعد 
من  الت�صديد  ويتقن  واملهارة،  بال�صرعة  يتمتع  حيث  الأمين،  اجلناح  مركز 

م�صافات بعيدة.

بيدري يحقق رقما ألول 
مرة مع برشلونة

 حقق بيدري لعب خط و�صط بر�صلونة، رقما لأول مرة بقمي�س البلوجرانا، 
خالل مواجهة خيتايف، على ملعب �صبوتيفاي كامب نو، �صمن مناف�صات اجلولة 

18 من الليجا.
ليمح  املباراة،  من   35 الدقيقة  يف  لر�صلونة  التقدم  هدف  بيدري  و�صجل 

البلوجرانا التفوق خالل ال�صوط الأول.
على  مباراتني  يف  �صجل  بيدري  فاإن  لالإح�صائيات،  »اأوبتا«  �صبكة  وبح�صب 

التوايل لأول مرة بقمي�س بر�صلونة يف خمتلف امل�صابقات )خا�س 98 مباراة(.
اأهداف لبيدري جاءت من 3 ت�صديدات فقط على  »اآخر 3  ال�صبكة:  واأ�صافت 

املرمى.
ي�صار اإىل اأن بر�صلونة يعتلي قمة الدوري الإ�صباين قبل انطالق هذه اجلولة 

بر�صيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد �صاحب املركز الثاين.

إنتر يرفض معاقبة سكرينيار 
بسبب سان جيرمان

�صكرينيار،  ميالن  ال�صلوفاكي  على  عقوبة  فر�س  ميالن  اإنرت  اإدارة  رف�صت 
مدافع الفريق، عقب قراره بعدم التجديد مع النرياتزوري.

وينتهي العقد احلايل مليالن �صكرينيار �صاحب ال27 عاما مع اإنرت ميالن يف 
�صيف 2023.

اإنرت رف�صت �صحب  اإدارة  ووفقا ل�صبكة »�صبورتت ميديا�صت« الإيطالية، فاإن 
�صارة القيادة من �صكرينيار، عقب قرار الأخري برف�س التجديد مع النرياتزوري.
واأ�صارت ال�صبكة الإيطالية اإىل اأن م�صوؤويل اإنرت قرروا ترك ال�صارة مع ميالن 

�صكرينيار لتجنب حدوث انق�صام يف غرفة املالب�س.
مار�صيلو  يتعافى  حتى  القيادة  �صارة  يحمل  ال�صلوفاكي  املدافع  و�صيظل 

بروزوفيت�س من الإ�صابة.
يذكر اأن العديد من التقارير توؤكد وجود اتفاق مبدئي بني �صكرينيار وباري�س 

�صان جريمان، ب�صاأن النتقال اإىل »حديقة الأمراء« يف املو�صم املقبل.

توتنهام يقدم عرضا لضم 
نجم روما.. وميالن يترقب

ك�صف تقرير �صحفي، عن اآخر تطورات اهتمام توتنهام بالتعاقد مع الإيطايل 
نيكولو زانيولو، لعب روما، يف يناير/كانون الثاين اجلاري.

متديد  يرف�س  زانيولو  باأن  تفيد  املا�صية،  الأيام  خالل  قوية  اأنباء  وترددت 
تعاقده مع روما، وهو ما دفع ناديه للتفكري يف بيعه.

قدم  توتنهام  فاإن  اأوروبا،  يف  النتقالت  �صوق  رومانو، خبري  لفابريزيو  ووفًقا 
ا ل�صم زانيولو على �صبيل الإعارة مع خيار ال�صراء. عر�صً

وا�صرتط روما احل�صول على مبلغ يرتاوح ما بني 35 و40 مليون يورو للموافقة 
على رحيل زانيولو.

واأ�صاف رومانو، عر ح�صابه على موقع »في�صبوك« اأنه ل يوجد اأي اتفاق حتى 
الآن بني توتنهام وروما، لكن زانيولو حري�س على مغادرة اجليالورو�صي.

لتقدمي  متهيًدا  حالًيا،  الالعب  موقف  مراقبة  قرر  ا  اأي�صً ميالن  اأن  وك�صف 
ا ل�صمه يف يناير/كانون الثاين اجلاري. عر�صً

  الزمالك يعلن عودة شبانة.. ويطلب 

قطع إعارة محمود عالء
مدافع  �صبانة  حممود  عودة  الزمالك،  نادي  رئي�س  من�صور،  مرت�صى  اأعلن 

�صموحة بعد قطع اإعارته.
�صبانة  اإعارة  قطع  على  التفاق  مت  اإنه  �صحفي  موؤمتر  يف  مرت�صى  وقال 

و�صينتظم يف التدريبات بداية من الغد.
واأو�صح اأن املدافع حممود حمدي »الون�س«، يوا�صل برناجمه التاأهيلي و�صيعود 

للتدريبات بنهاية كانون الثانى/يناير اجلاري.
لالحتاد  �صيتجه  الزمالك  من  ر�صمي  وفد  هناك  اأن  من�صور  مرت�صى  واأكد 

ال�صكندري للمطالبة بعودة املدافع املعار حممود عالء.
حممود  بعودة  ال�صكندري(،  الحتاد  )رئي�س  م�صيلحي  حممد  »اأطالب  واأمت: 

عالء وقطع اإعارته، ومن حقك احل�صول على اأي مبلغ قمت بدفعه لالعب«.

قلب إريكسن« يعطل مانشستر 
يونايتد أمام آرسنال

�صيفه  على  مثري  بفوز  الإجنليزي  الدوري  يف  جديدة  قمة  اآر�صنال  ح�صم 
مان�ص�صرت يونايتد بنتيجة )3-2( �صمن مناف�صات اجلولة ال�21 من امل�صابقة.

اأرتيتا،  ميكيل  الإ�صباين  املدربني  بني  تكتيكي  مباراثون  اأ�صبه  اللقاء  كان 
اإريك�صن،  كري�صتيان  الدمناركي،  النجم  كان  بينما  هاج،  تني  اإيريك  والهولندي 

نقطة حمورية يف تفوق الفريق اللندين.
خطة  على  اآر�صنال  مدرب  اأرتيتا  اعتمد  حيث  خمتلفة،  بخطة  الفريقان  لعب 

4-3-3، بينما حافظ تني هاج على طريقة 4-2-3-1 يف مان�ص�صرت.
رغم تقدم مان�ص�صرت يونايتد يف النتيجة بهدف ماركو�س را�صفورد، اإل اأن اأرتيتا 
تدارك اأخطاءه �صريعا، بينما تاأثر تني هاج كثريا بغياب �صخرة الو�صط الرازيلي، 
كا�صيمريو، ب�صبب الإيقاف. مل ي�صمد اإريك�صن، -وقلبه املتعايف من اأزمة طارئة-، 

اأمام حيوية ثالثي و�صط اجلانرز ت�صاكا وتوما�س بارتي واأوديجارد.
ومنعه من  بقوة،  عليه  و�صغط  الدمناركي،  النجم  نقطة �صعف  اأرتيتا  ا�صتغل 
ميزة الربط بني اخلطوط، مما حرم تني هاج من التحولت الهجومية واملرتدات 
ليرتاجع  ال�صغط،  حتت  كثريا  نف�صه  يونايتد  مان�ص�صرت  وجد  كثرية.  اأوقات  يف 
حيوية  اأمام  وماكتوميناي  اإريك�صن  الو�صط  ثنائي  لدعم  للوراء  فرنانديز  برونو 
اآر�صنال مرمى ديفيد دي خيا  الثالثي الهجومي نكيتياه و�صاكا ومارتينلي. هدد 
اجلناح  �صجل  حيث  »اإريك�صن«،  على  كثريا  �صاكا  وتفوق  حماولة،   20 من  باأكرث 
الإجنليزي هدفا، وحرمه القائم من هدف اآخر، وزاد دي خيا عن مرمى ال�صياطني 
احلمر بب�صالة يف فر�س اأخرى خطرية. اأما مان�ص�صرت يونايتد، فقد �صجل هدفيه 
رام�صديل  اأرون  الأوىل، ثم احلار�س  املرة  �صاكا يف  لبوكايو  وا�صحني  من خطاأين 
فريقه  هاج  لآر�صنال، وجد تني  القوي  الهجومي  ال�صغط  الثاين. مع  الهدف  يف 
حبي�صا داخل منت�صف ملعبه، حيث تعطلت اأي�صا انطالقات الظهريين لوك �صاو 

ووان بي�صاكا، واختفى متاما راأ�س احلربة، فيجور�صت، واجلناح الأمين، اأنتوين.
اأجاد اأرتيتا اأي�صا على امل�صتوى الدفاعي، وانتبه مبكرا لنقطة �صعف وا�صحة، 
عندما ا�صتبدل الظهري الأمين، بني وايت بني ال�صوطني، لي�صارك مكانه توميا�صو، 

لتعطيل انطالقات را�صفورد، احلا�صر الوحيد من كتيبة مان�ص�صرت يونايتد.
عاب اإيريك تني هاج اأي�صا تاأخره يف تن�صيط �صفوفه، لكن قمة اآر�صنال اأظهرت 
فقط  بتبديلني  اكتفى  حيث  البدلء،  مقاعد  على  لديه  املتاحة  العنا�صر  �صعف 
باإ�صراك فريد يف الدقيقة 71، ثم اجلناح ال�صاب، جارانات�صو يف الوقت بدل ال�صائع.
اأ�صرك  حيث  الثاين،  ال�صوط  يف  فقط  بتبديلني  اأرتيتا  ميكيل  اكتفى  كذلك 
الثالث، وروب  الهدف  �صارك يف �صناعة  الذي  ترو�صارد،  لياندرو  الوافد اجلديد، 

هولدينج مكان اأوديجارد، ملزيد من التاأمني الدفاعي يف الدقائق الأخرية.

اتحاد الكرة ينظم دورة 
دولية للحكام

 )MA COURSE( اأعلن احتاد كرة القدم عن تنظيم الدورة الدولية للحكام
باإ�صراف الحتاد الدويل »فيفا« خالل �صباط املقبل، مب�صاركة 35 حكما اأردنيا.

وحدد الحتاد معايري امل�صاركة يف الدورة، والتي تت�صمن اأن يكون �صمن حكام 
الأكادميية الآ�صيوية، ول يتواجد �صمن القائمة الدولية، ول يتجاوز العمر 35 
�صنة. وتاأتي الدورة يف اإطار م�صاعي احتاد كرة القدم لتعزيز م�صتوى واأداء احلكم 
بهدف  لديهم،  وزيادة اخلرات  واخلارجية،  املحلية  البطولت  اإدارة  الأردين يف 

اإعداد جيل من احلكام اجلدد للمرحلة املقبلة.

الوحدات وخطاب.. من يطرق الباب؟

رياضة
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يرةالعدد )2555( � اال�ن

ا�ئزة  يم الش�با�ب�ي لمشارك�ي �ب � تتام الم�ن ا�ن
ال�سن للش�باب �بالمستوى ال�برو�نزي

اختتم 17 �شابا و�شابة من مدر�شة اجلاليات 
املخيم  فعاليات  يف  م�شاركتهم  عمان،  يف  الدولية 
امل�شتوى  يف  لل�شباب  احل�شن  جلائزة  ال�شبابي 
الرونزي، والذي اقيم يف وادي رم، بتنظيم من 
الع�سكريني  ال�سباط  وباإ�سراف  اجلائزة  مكتب 
وامل�شرفني املدنيني من مكتب اجلائزة ومدر�شة 
اجل��ائ��زة،  بيان  وبح�شب  ال��دول��ي��ة.  اجلاليات 
العامة  ال�شامة  اإج��راءات  جميع  تطبيق  جرى 
والتعليمات ال�شحية الازمة باإ�شراف اخلدمات 
الطبية امللكية للحفاظ على �شامة امل�شاركني يف 

املخيم. وا�شتملت فعاليات الرنامج، على تدريب 
وحما�شرة  الأولية  ال�شعافات  على  امل�شاركني 
توعوية حول خطورة املخدرات والتدريب على 

مهارات قراءة اخلريطة وا�شتعمال البو�شلة.
م�شري  تنفيذ  ج��رى  ان��ه  ال��ى  البيان  وا�شار 
تدريبية  حمطات  واج��ت��ي��از  ال�شيق  يف  طويل 
اليجابي  التفكري  م��ه��ارات  لكت�شاب  خمتلفة 
الوطن،  تاريخ  من  وطنية  معلومات  واكت�شاب 
وحت�شري الطعام والطهي اخللوي يف ال�شحراء 

لاعتماد على النف�س والتعاي�س مع البيئة.
فعاليات  يف  امل�شاركني  جميع  اأن  واأو�شح 

اخلارجي  الن�ساط  متطلبات  اج��ت��ازوا  املخيم 
للمخيم الذي ا�شتمر 3 اأيام.

�شمر  لل�شباب  وثمنت مديرة جائزة احل�شن 
وهيئة  امل�شاركني  جهود  جهتها،  من  ك��ل��داين، 
بذلوه  ما  على  والدارة  وال���ش��راف  التدريب 
ال�شبابي  املخيم  هذا  اإجن��اح  يف  �شاهم  من  وكل 
ال�شياحية  وال�شرطة  العام  الأم��ن  مديرية  من 
ووزارة  امل�شلحة،  للقوات  العامة  والقيادة 
القت�شادية  العقبة  منطقة  و�شلطة  ال�شياحة 

اخلا�شة ومدر�شة اجلاليات الدولية يف عمان.

  
بالوقت  القدم  بكرة  املحرتفني  اأندية  تن�شط   
جمال�س  لت�شكل  النتخابي  حراكها  يف  ال��راه��ن، 
 )43( رقم  الوزراء  رئا�شة  لباغ  امتثال  ادارتها، 
�شمح  وال��ذي  املا�شي،  اآب  �شهر  يف  �شدر  ال��ذي 
الهيئة  اأع�شاء  عدد  يزيد  التي  والهيئات  لاأندية 
باإجراء  بالبدء  ع�شو،   1500 على  فيها  العامة 

انتخابات هيئات اإدارية جديدة.
وكان م�شوؤول �شوؤون الندية يف وزارة ال�شباب 
ب�شام املومني، قال ل�وكالة البناء الردنية )برتا( 
يف وقت �شابق، اإن الوزارة خاطبت الهيئات العامة 
اجتماع  موعد  لتحديد  ال��وزارة  ملراجعة  لاأندية، 

الهيئة العامة النتخابي.
املحرتفني  اندية  مواعيد  ان  املومني،  وب��ني 
لكرة القدم على النحو التايل: اجتماع الهيئة العامة 
النتخابي لنادي احل�شني اإربد بتاريخ 18 ت�شرين 
 23 يف  الريا�شي  ال�شلط  ون��ادي  احل��ايل،  الثاين 
موعد  �شيكون  اجلزيرة  نادي  فيما  الثاين،  ت�شرين 
ونادي  الثاين،  ت�شرين   27 يف  النتخابي  الجتماع 

الرمثا الريا�شي يف 30 ت�شرين الثاين احلايل.
واو�شح ان الجتماع النتخابي لنادي �شباب 
املقبل،  الول  كانون  من  الأول  يف  �شيكون  الأردن 
فيما نادي الوحدات �شيكون اجتماعه النتخابي يف 

كذلك. املقبل  الأول  كانون   3
�شحاب  ن��ادي  اجتماع  ان  املومني،  وا�شاف 
معان  ونادي  املقبل،  العام  ني�شان   8 يف  الريا�شي 
الريا�شي يف 22 متوز العام املقبل، ونادي العقبة 
مل  اأنه  م�شيفا  املقبل،  العام  الأول  كانون   19 يف 

يتم حتديد موعد اجتماع الهيئة العامة ل� 3 اندية 
والبقعة  الفي�شلي  هم:  القدم  بكرة  املحرتفني  من 

واجلليل والتي �شتحدد لحقا.
ويف ال�شياق، كان من الافت خال فرتة ترقب 
الت�شاعد  القدم،  لكرة  املحرتفني  دوري  انتهاء 
الوا�شح بحدة احلراك النتخابي و�شط املنظومة 
الريا�شية، حيث بداأت بعقد اللقاءات الت�شاورية، 
�شيخو�س  م��ن  ت�شكيل  ح��ول  امل��واق��ف  لتن�شيق 
على  احلا�شلني  �شناديقها،  نتائج  تفرز  انتخابات 

ع�شويتها من فئتي الندية او الاعبني.
لنادي احل�شني  املوؤقتة  اللجنة  �شر  امني  وقال 
بالفرتة  تعمل  الهيئة  اإن  ال�شهابات  ح�شني  اإرب��د 
الهيئة  لنتخابات  الرت�شح  ت�شجيل  على  احلالية 
العامة التي مت حتديد موعدها يف 18 ت�شرين الثاين 

احلايل.
ال�شتعدادات  جميع  انهى  ال��ن��ادي  ان  وب��ني 
للرت�شح،  الت�شجيل  وموعد  النتخابات  لإج��راء 
والتا�شع  الثامن  هي  اي��ام،  بثاثة  ح��دد  وال��ذي 
من  التوقيت  ويف  احل���ايل،  ال�شهر  م��ن  والعا�شر 
وذلك  م�شاء،  ال�شابعة  حتى  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
بحيث يكون موعد اغاق فرتة الرت�شح قبل ا�شبوع 

من موعد النتخابات.
الورقة  للت�شجيل،  ورقتني  هناك  ان  واو�شح 
دفع  ويتم  العامة،  الهيئة  لرئا�شة  للرت�شح  الولى 
للرت�شح  الثانية  الورقة  فيما  لها،  دينار   100
50 دينارا لها، على  لع�شوية املجل�س، ويتم دفع 
والنتخابات  بالرت�شح  لهم  ي�شمح  من  يكون  ان 

م�شددين ل�شرتاكاتهم ال�شنوية للنادي.

ولفت ال�شهابات الى انه بعد النتهاء من فرتة 
الت�شجيل لانتخابات، يتم اجتماع الهيئة الدارية، 
بهدف اقرار املوافقة على الرت�شح او عدم املوافقة، 
نظام  مع  يتوافق  مبا  وفرزها  الطلبات  جمع  بعد 
وزارة  عن  ال�شادر  الندية  وترخي�س  ت�شجيل 

ال�شباب.
وقال م�شت�شار وزير ال�شباب لل�شوؤون القانونية 
»ا�شتنادًا  الرفايعة،  عماد  املحامي  والأن��دي��ة، 
نظام  من  ال�شباب  ل��وزارة  املخولة  لل�شاحيات 
ال�شبابية  والهيئات  الأندية  وت�شجيل  ترخي�س 
اجتماع  اأي  عقد  يجوز  ل   ،2015 ل�شنة   33 رقم 
للهيئة العامة دون احل�شول على املوافقة اخلطية 
امل�شبقة من الوزير ول يعتر الجتماع قانونًيا ما 

مل يح�شره ممثل، او اكرث، عن الوزارة«.
واأ�شاف الرفايعة اأن مواعيد انتخابات جمال�س 
يف  �شتكون  للمحرتفني،  الريا�شية  الندية  اإدارة 
مواعيدها الر�شمية ويف التوقيتات التي حددت فيها 
املدة الر�شمية لهذه املجال�س، لإجراء النتخابات، 
بعد توقف لأكرث من �شنتني ب�شبب تداعيات جائحة 

كورونا التي مرت على الردن والعامل اجمع.
الأن��دي��ة،  جميع  ان��ت��خ��اب��ات  اأن  اإل���ى  ول��ف��ت 
التابعة  ال�شباب  مديريات  اإ�شراف  حتت  �شتجرى 
النزاهة  ل�شمان  ق�شائي  اإ�شراف  وحتت  للوزارة، 
وال�شفافية، مو�شحا اأنه �شيتم حتديد موعد التقدم 
للرت�شح ومواعيد الطعون والبت فيها، وبناء عليه 
�شتعلن قوائم املر�شحني النهائية لانتخابات واأيام 
اإجراء الت�شويت على النتخابات والإعادة بحالة 

الإعادة بني املر�شحني.

ظهرت اأزمة داخلية موؤخًرا يف بر�شلونة 
هرينانديز،  ت�شايف  بداية  على  توؤثر  قد 

املدير الفني اجلديد لر�شلونة.
اإ�شابات  من  موؤخًرا  بر�شلونة  وعانى 
و�شريجيو  دميبلي  عثمان  اأبرزها  عديدة 
جونزالي�س  ونيكو  فاتي  واأن�شو  اأجويرو 

واإريك جار�شيا.
الإ�شبانية،  »ماركا«  ل�شحيفة  ووفًقا 
م�شادات  يف  دخلوا  بر�شلونة  لعبي  فاإن 
مع املدربني البدنيني باعتبارهم ال�شبب يف 

وجود اإ�شابات كثرية لدى الفريق.
اأن ف��رتة الإع���داد  وي���رى ال��اع��ب��ون 
الرئي�شي  ال�شبب  امل��و���ش��م  ب��داي��ة  قبل 

عر  امل�شكلة  وتفاقمت  الإ���ش��اب��ات،  يف 
التدريبات اليومية.

كبرية  توترات  وجود  اإلى  واأ�شارت 
كما  البدنيني،  وامل��درب��ني  الاعبني  ب��ني 
م�شكلة  يف  البار�شا  جنوم  دخل  اأن  �شبق 
ال�شابق رونالد  للمدرب  الفني  مع اجلهاز 

كومان.
واأو�شحت اأن ت�شايف حتدث مع ماتيو 

هذه  حول  الريا�شي،  املدير  األيماين، 
�شريًعا،  تتطلب تدخًا  التي  امل�شكلة 

الت�شخي�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ع��د 
اخل��اط��ئ��ة، وال��ت��ع��ايف ال�����ش��ي��ئ، 

والنتكا�شات.

ب��ع��ودة  مت�شك  ت�����ش��ايف  اأن  وذك����رت 
للخدمات  ال�شابق  الرئي�س  برونا،  ريكارد 
الطبية يف بر�شلونة، للعمل مع البار�شا من 

جديد.

اأ�شمائهم،  لت�شجيل  الأخ�شر  لعبو  يطمح 
ال�شباك  يف  ال�شعودي  املنتخب  ه��دايف  قائمة  يف 
 8 10 م���رات يف  ال��ت��ي اه��ت��زت  الأ���ش��رتال��ي��ة، 
مباريات، وذلك عندما يلتقي املنتخبان اخلمي�س 
من  احلا�شم  ال��دور  ج��ولت  خام�س  يف  املقبل، 
يف  يتبقى  ول   .2022 العامل  كاأ�س  ت�شفيات 
يف  امل�شجلني  من  ال�شعودي،  املنتخب  �شفوف 
مرمى اأ�شرتاليا، �شوى �شامل الدو�شري الذي ميلك 

الإياب  لقاء  يف  اأولهما  اأح��رز  هدفني،  ر�شيده  يف 
2014، يف  لت�شفيات مونديال  املجموعات  بدور 

مدينة ملبورن.
النهائية،  الت�شفيات  اإياب  يف  الثاين  واأ�شاف 

املوؤهلة ملونديال 2018، مبدينة اأديايد.
وت�شم قائمة هدايف الأخ�شر يف �شباك املنتخب 
6 لعبني، منهم من تويف ومن اعتزل،  الأ�شرتايل 
فيما يعد حممد ال�شهاوي والدو�شري الوحيدين 

يف القائمة اللذين ما زال يرك�شان يف املاعب.
نا�شر  ال�����ش��اب��ق،  ال���دويل  امل��ه��اج��م  ويعتر 
املنتخبني  ملباريات  التاريخي  الهداف  ال�شمراين، 
ثم  اأهداف،   3 بت�شجيله  ال�شعودي،  اجلانب  من 
ياأتي املخ�شرم تي�شري اجلا�شم و�شامل الدو�شري 
حممد  الراحل  من  كل  واأحرز  منهما.  لكل  بهدفني 
واملدافع  ال�شهاوي،  حممد  واملهاجم  اخلليوي، 

ح�شن معاذ، هدفا وحيدا يف �شباك »الكاجنارو«.

ية ت�ب�ث عن الزا�ئر السا�بع للش�باك األسترال� ية � السعود�

يصطدم  تشا�ف�ي � ترات.. � تو� مشادات و�
�بأول أزمة �ف�ي الكامب �نو

ين �بكرة ال�قدم ية الم�تر�ف� ا�بات ا�ند� �راك �نشط النت�ن

س�ب �قرعة �بطولة ال�قوات 
ية للمالكمة المسل�ة األرد�ن�

�شحبت، الثنني، يف �شالة ال�شهيد را�شد الزيود مبدينة احل�شني 
العربي،  اجلي�س  الردنية-  امل�شلحة  القوات  بطولة  قرعة  لل�شباب، 

للماكمة .
الع�شكرية  املنطقة  ميثلون:  لعبا   65 البطولة  يف  وي�شارك 
اخلا�س،  امللكي  احلر�س  وقيادة  وال�شرقية،  وال�شمالية  الو�شطى 
الحتاد  ملديرية  العامي  الناطق  وق��ال  املدفعية.  �شاح  وقيادة 
الريا�شي الع�شكري النقيب حممد املنا�شري يف ت�شريح لوكالة النباء 
الثاثاء،  غد  يوم  تنطلق  البطولة  مناف�شات  اإن  )ب��رتا(،  الأردنية 
التابعة  ايام، بتعاون وا�شراف وادارة جلنة احلكام  وت�شتمر ثاثة 

لاحتاد الأردين للماكمة .
 - الردنية  امل�شلحة  القوات  بطولة  تنطلق  اآخر،  �شعيد  وعلى 
اجلي�س العربي، لكرة القدم خال الفرتة من 12 ال�شهر املقبل وحتى 
ال�شاد�س من �شهر كانون الثاين املقبل، مب�شاركة 8 فرق مق�شمة على 

جمموعتني.

ب الش�باب لكرة ال�قدم   منت�ن
يوم يي ال� لسط� يره ال�ف � يلت�ق�ي �نطن �

عند  الفل�شطيني  نظريه  القدم،  لكرة  ال�شباب  منتخب  يلتقي     
حممد  الأم��ري  �شتاد  على  الثاثاء،  اليوم  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة 

بالزرقاء، يف مباراة ودية.
ال�شباب  منتخب  ا�شتعدادات  اط��ار  يف  امل��ب��اراة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ال�شهر  نهاية  العراق  يف  تقام  التي  اآ�شيا  غرب  بطولة  يف  للم�شاركة 
اول  وديا  الفل�شطيني  نظريه  التقى  ال�شباب  منتخب  وكان  احلايل. 

ام�س، يف مباراة انتهت بالتعادل 1-1. 

وز عىل  ي�ف يدات �  �نادي عمان للس�
وكوالم الهندي �بكرة ال�قدم عن

  فاز فريق عمان لكرة القدم لل�شيدات اليوم الأحد، على نظريه 
مناف�شات  افتتاح  يف  هدف،  مقابل  بهدفني  كريال،  غوكولم  الهندي 

بطولة الأندية الآ�شيوية لل�شيدات يف ن�شختها التجريبية.
التي  البطولة  مناف�شات  القدم  لكرة  الأردين  الحتاد  وي�شت�شيف 
تقام خال الفرتة من 7 وحتى 13 ت�شرين الثاين اجلاري يف حمافظة 
الن�شوي  ال��دوري  لقب  حامل  عمان  هي  فرق،   4 مب�شاركة  العقبة، 
الإي��راين،  �شريجان  و�شاهرداري  الأوزبكي،  وبونيودكور  الأردين، 
اإقامة  مهمة  الآ�شيوي  الحت��اد  واأ�شند  الهندي.  كريال  وغوكولم 
اأبرز البطولت  البطولة لاأردن عقب النجاحات ال�شابقة با�شت�شافة 
 ،2018 لل�شيدات  اآ�شيا  كاأ�س  مقدمتها  ويف  واإقليميا،  وقاريا  عامليا 

وكاأ�س العامل لل�شابات حتت 17 عاما 2016.
الإيراين،  �شريجان  �شاهرداري  نادي  تغلب  الثانية،  املباراة  ويف 
على نظريه بونيودكور الأوزبكي بهدفني مقابل هدف. ويلتقي نادي 
يلتقي  فيما  الأوزبكي،  بونيودكور  نادي  مع  الثاثاء  غد  بعد  عمان 

غوكولم كريال الهندي مع نظريه �شاهرداري �شريجان الإيراين. 

يهىنء الرمثا..  يصيل � � ال�ف
ية يوزع المناصب اإلدار� و�

املهند�س  برئا�شة  الفي�شلي  نادي  لإدارة  املوؤقتة  الهيئة  عقدت 
ن�شال احلديد، اجتماًعا، تخلله توزيع املنا�شب الإدارية.

عجاج  الدين  و�شيف  لل�شر،  اأميًنا  ال�شوملي  لوؤي  تعيني  وتقرر 
اأميًنا لل�شندوق.

وتعتر هذه هي الهيئة الإدارية املوؤقتة الثانية التي تتولى اإدارة 
نادي الفي�شلي، بناء على تو�شية من وزارة ال�شباب.

وت�شعى الهيئة املوؤقتة اإلى اإيجاد احللول للم�شكات املالية التي 
يعاين منها نادي الفي�شلي ومبا ميكنه من ا�شتعادة مكانته املعهودة.

الرمثا  ن��ادي  بزيارة  احلديد،  برئا�شة  املوؤقتة  الهيئة  وقامت 
وتقدمي التهنئة له مبنا�شبة فوزه بلقب بطولة دوري املحرتفني.

املكثفة  تدريباته  الأحد،  اليوم  الفي�شلي  وا�شل  ثانية  جهة  من 
 21 ي��وم  ال��وح��دات  ملواجهة  ا�شتعداًدا  احل��دي��د،  حممود  بقيادة 

نوفمر/ ت�شرين الثاين اجلاري يف ن�شف نهائي بطولة كاأ�س الأردن.
اإلى ال�شتعداد ب�شكل مثايل ملباراة الوحدات،  الفي�شلي  ويتطلع 
لإنقاذ  النهائية  امل��ب��اراة  وبلوغ  الفوز  حتقيق  على  ي�شعفه  ومب��ا 

مو�شمه بعدما حل موؤخًرا رابًعا يف دوري املحرتفني.

طة �ن�قل م�با�ب�ي  يا ل�ن 6  ض�ا�
يد يال مدر� وهاال�ند إلى ر�

يخطط ريال مدريد، لبدء ثورة جديدة يف �شفوف الفريق خال 
املو�شم املقبل، من خال التعاقد مع كيليان مبابي جنم باري�س �شان 

جريمان، واإيرلينج هالند مهاجم بورو�شيا دورمتوند.
ووفًقا ل�شحيفة »اآ�س«، فاإن ريال مدريد مل يعد بالقوة القت�شادية 
التعاقد مع مبابي وهالند، يتطلب  فاإن  لذا  التي كان عليها من قبل، 

رحيل العديد من الاعبني البارزين.
لريال  الفني  املدير  اأن�شيلوتي  كارلو  اأن  اإلى  ال�شحيفة  واأ�شارت 
العالية،  الرواتب  اأ�شحاب  الاعبني  عن  التخلي  على  جمر  مدريد، 

بالإ�شافة اإلى العنا�شر املهم�شة داخل الفريق.
اأن قائمة ال�شحايا هذا املو�شم، ت�شم ال�شدا�شي اإي�شكو  وك�شفت 
وخي�شو�س  يوفيت�س  ولوكا  بيل  وجاريث  هازارد  واإيدين  ومار�شيلو 
فاييخو. وذكرت اأن رحيل هوؤلء �شيوفر 108 مايني يورو يف قائمة 
الرواتب، بالإ�شافة اإلى الأموال التي ميكن احل�شول عليها مقابل بيع 

الاعبني اأ�شحاب العقود امل�شتمرة.
وقالت »اآ�س« اإن فرتات النتقالت املقبلة يف ريال مدريد �شتكون 
�شاخنة، ومن املتوقع اأن ينتقل معظم �شحايا املريجني، اإلى الدوري 

الإجنليزي املمتاز.

يصعد إلى  ير السر�ان � � يق معف �فر�
ين ية الم�تر�ف� مصاف أ�ند�

  �شعد فريق مغري ال�شرحان اإلى م�شاف اأندية املحرتفني، بعد 
2-0 يف املباراة التي جرت،  فوزه على فريق احتاد الرمثا بنتيجة 
دوري  مناف�شات  اإط��ار  يف  بالرمثا  ها�شم  الأم��ري  �شتاد  على  الأح��د، 

الدرجة الأولى لكرة القدم.
دوري  �شدارة  يف  نقطة   28 اإلى  ر�شيده  ال�شرحان  مغري  ورفع 
الأولى لي�شمن ال�شعود ر�شميا اإلى دوري املحرتفني، فيما انح�شرت 

بطاقة ال�شعود الثانية بني فريقي ال�شرحان وال�شريح.

ادي  يكا�فح لت�ف تمو�ند � دور�
يلز ي�قاف هوم� إ�

اأنه �شيبذل ق�شارى جهده من  ك�شف نادي بورو�شيا دورمتوند، 
اإيقاف بحق مدافعه مات�س هوميلز، وذلك  اأجل تفادي فر�س عقوبة 
بعد اأن ُطرد الاعب خال املباراة اأمام اأياك�س يف دوري اأبطال اأوروبا 

الأ�شبوع املا�شي.
ت�شريحات  يف  دورمتوند  بنادي  الكرة  مدير  زورك  مايكل  وقال 
بيانا  �شيوجه  النادي  اإن  الإثنني،  الريا�شية  »كيكر«  جملة  ن�شرتها 

وا�شحا لاحتاد الأوروبي للعبة )يويفا(.
حالة  يف  الأقل  على  واحدة  مباراة  الإيقاف  الاعبون  ويواجه 
�شد  ال�شتئناف  طلبات  برف�س  ينتهي  الأمر  كان  ما  وغالبا  الطرد، 

عقوبة الإيقاف.
اأنتوين خالل ال�سوط الأول،  اإثر تدخل مع  وكان هوميلز قد ُطرد 
املباراة  وانتهت  اأوليفر،  مايكل  الإجنليزي  احلكم  من  بقرار  وذلك 

بهزمية دورمتوند 1 / 3.
وخ�شعت اللقطة للمراجعة عر الفيديو لكن اأوليفر مل يراجعها 

بنف�شه على ال�شا�شة املثبتة بجوار امللعب.
وقال زورك: »الت�شجيل التليفزيوين يثبت اأن التدخل مل ي�شتحق 
بطاقة حمراء، ونعتقد اأن البطاقة احلمراء نف�شها كانت عقوبة كافية 
عن  �شيغيب  هوميلز،  على  الإيقاف  فر�س  حالة  ويف  لنا«.  بالن�شبة 
 24 يف  املقررة  ل�شبونة  �شبورتينج  اأمام  مباراته  الفريق يف  �شفوف 
الأخرية  ثان/نوفمر اجلاري، �شمن اجلولة اخلام�شة قبل  ت�شرين 
من مباريات املجموعة الثالثة بدوري اأبطال اأوروبا، والتي قد حت�شم 

التاأهل للدور الثاين.

يكشف سر  يالن �  �ارس م�
تارو زاء الو� يه لركلة �ب تصد� �

ال�شر وراء ت�شديه  تاتارو�شانو، حار�س ميان،  ك�شف �شيريان 
لركلة جزاء لوتارو مارتينيز، مهاجم اإنرت، يف ديربي الغ�شب.

وح�شل اإنرت على ركلتي جزاء، حيث اأحرز هاكان ت�شالهانوجلو 
للركلة  تاتارو�شانو  ت�شدى  بينما  الأول��ى،  ال�شابق،  ميان  لعب 

الثانية.
وقال تاتارو�شانو، يف ت�شريحات ل�شبكة DAZN »لقد در�شت 
لوتارو بعناية مع اجلهاز الفني مليان، لأنه اخليار الأول يف تنفيذ 

ركات اجلزاء لإنرت«.
جيًدا  اأعرفه  كنت  ت�شالهانوجلو،  اإلى  بالن�شبة  »اأم��ا  واأ�شاف 

بالفعل، لكن امل�شكلة اأنه كان يعرفني اأي�ًشا«.
املدرجات  يف  مليان،  الأ�شا�شي  احلار�س  ماينان،  مايك  و�شوهد 
يف  امل�شابني  باقي  مع  اجل��زاء  لركلة  تاتارو�شانو  باإنقاذ  يحتفل 

الرو�شونريي.
وتابع »اأقدم كل ما لدي لا�شتمرار على هذا امل�شتوى. لقد احتفل 

ماينان لأنه يعرف ما يعنيه اأن ينقذ حار�س املرمى ركلة جزاء«.
اإلى  ماينان  و�شول  منذ  للغاية  جيد  ب�شكل  نتعامل  »نحن  ونوه 
اأحتدث  اأنني  خا�شة  هنا،  ال�شتقرار  على  م�شاعدته  حاولت  ميان، 

الفرن�شية«.
لقد تدربت  اأ�شيب،  للمو�شم، ثم  واأمت »ماينان قدم بداية رائعة 

دائًما كي اأكون جاهًزا عندما يحتاجني الفريق، وحانت اللحظة«.

يًا: أ�نت  � ينت�قد ص��ف يو � ين� مور�
اهر �بذلك يًا أو تتطن لست ذك�

اأحد  لروما،  الفني  املدير  مورينيو،  جوزيه  الرتغايل  انتقد 
املرا�شلني يف املوؤمتر ال�شحفي ملباراة فريقه اأمام فيني�شيا يف الدوري 

الإيطايل.
ميان  اأم��ام  الإي��ط��ايل  ال���دوري  يف  مباراتني  اآخ��ر  روم��ا  وخ�شر 

وفيني�شا، لترتاجع الذئاب اإلى املركز ال�شاد�س بر�شيد 19 نقطة.
وجه  املرا�شلني  اأحد  فاإن  الريطانية،  »مريور«  ل�شحيفة  ووفًقا 
�شوؤاًل ملورينيو يف املوؤمتر ال�شحفي، قائًا: »لقد مرت �شتة اأ�شهر منذ 
توقيعك لروما، هل �شتغري اأي �شيء قمت به من حيث الختيارات اأو 

الت�شريحات اأو الطلبات اأو اأي �شيء اآخر؟«.
لكن  �شحفي،  موؤمتر  كل  يف  هنا  حت�شر  »اأنت  مورينيو:  واأجاب 
اإما اأنك ذكي جًدا وتريد اأن يعتقد النا�س اأنك ل�شت كذلك اأو اأنك ل�شت 

ذكًيا على الإطاق«.
واأ�شاف: »اأريد اأن اأعتقد اأنك ذكي ولكنك حتب اأن تفعل ما تقوم 

به الآن«.
للمباراة عقب  ال�شحفي  املوؤمتر  الرتغايل من  املدرب  وان�شحب 

الإجابة على هذا ال�شوؤال.

يل � تو�ن ير �قلق � يث� يليس � تش� ئ�ي � ثنا�
كري�شتيان  ع���ودة  ت�شيل�شي،  م���درب  توخيل  توما�س  ي��اأم��ل 
اإ�شابات، وقال  الدويل بدون  التوقف  بولي�شيت�س وجنولو كانتي من 
اإن هذا الثنائي مل ي�شتعد عافيته بن�شبة مئة يف املئة حتى الآن رغم 

ا�شتدعاء منتخبي فرن�شا والوليات املتحدة لهما.
وعاد كانتي لتوه من الإ�شابة و�شارك ملدة 85 دقيقة مع مت�شدر 
مطلع  برينلي  مع   )1-1( التعادل  يف  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري 
الأ�شبوع بينما خا�س بولي�شيت�س اأربع مباريات فقط يف كل امل�شابقات 

هذا املو�شم ب�شبب اإ�شابة يف الكاحل.
وقال توخيل لل�شحفيني »قمنا بتجهيز هذا الثنائي يف الأ�شبوعني 
الدولية  الفرتة  يف  بادهما  منتخبي  مع  �شي�شاركان  لكنهما  املا�شيني 
لرفع  الوقت  لبع�س  للم�شاركة  فر�شة  على  ح�شولهما  واأمت��ن��ى 

امل�شتوى قبل العودة. اأمتنى اأي�شا عدم اإ�شابتهما جمددا«.
يف  الإف��راط  بعدم  الأمريكي  املنتخب  م�سوؤويل  توخيل  وطالب 
العتماد على بولي�شيت�س البالغ عمره 23 عاما عندما يواجه منتخبي 

املك�شيك وجامايكا يف ت�شفيات كاأ�س العامل.
واأ�شاف »يرغب بولي�شيت�س بالطبع يف العودة للعب لكن امل�شاألة 
تعتمد على طريقة التعامل مع هذا املوقف حيث نخ�شى اأن تعاوده 

الإ�شابة اأو اأن يتعر�س لإ�شابة جديدة«.

العنوان:عمان-�شارع امللكة رانيا العبداهلل 
) ال�شحافة �شابقا(-بجانب املختار مول
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التفاق،  �صيفه  على  ثمينا  فوزا  الن�صر  حقق 
الفريقني  جمعت  التي  املباراة  يف  رد،   دون  بهدف 
�صمن  بارك  مر�صول  ملعب  على  الأحد،  م�صاء 
ال�صعودي  رو�صن  دوري  من  ال14  اجلولة  مناف�صات 

للمحرتفني.
 جل جنم نادي الن�صر، الرازيلي تالي�صكا هدف 

املباراة الوحيد يف الدقيقة 31.
 بهذا الفور رفع الن�صر ر�صيده اإىل 33 نقطة يف 
�صدارة الرتتيب، بينما جتمد ر�صيد التفاق عند 16 

نقطة يف املركز العا�صر.
الفريقني،  كال  من  �صريعا  الأول  ال�صوط  جاء 
وظهر رونالدو مبكرا عندما قام بت�صديدة قوية يف 
اجلزاء  منطقة  حدود  على  من  اخلام�صة  الدقيقة 

اأبعدها دفاع التفاق.

الدقيقة  عند  الت�صجيل  يفتتح  اأن  التفاق  وكاد 
)11(، بعد اخلروج اخلاطئ حلار�س الن�صر العقيدي، 

اإل اأن املهاجم نيكاتي ف�صل يف ا�صتغالل الفر�صة.
منح  يف  تالي�صكا  اأندر�صون  الرازيلي  ومتكن 
متقنة  عر�صية  بعد  راأ�صية  ب�صربة  للن�صر  التقدم 

من زميله عبداملجيد ال�صليهم يف الدقيقة )31(.
اأن  اإل  التعادل،  اإدراك  التفاق  ذلك  بعد  وحاول 
مرمى  على  خطورة  اأي  ت�صكيل  يف  ف�صل  هجومه 
الن�صر، با�صتثناء ت�صديدة من حممد الكويكبي قبل 
نهاية ال�صوط الأول بدقائق، وت�صدى لها العقيدي 

ب�صهولة.
هجوما  الن�صر  �صن  الثاين  ال�صوط  بداية  ومع 
باولو  وا�صتب�صل  التفاق،  مرمى  على  كا�صحا 
من  لوابل  وت�صدى  مرماه،  عن  الدفاع  يف  فيكتور 

الت�صديدات، جاءت باأقدام بيتي مارتينز، وعبداملجيد 
ال�صليهم، واأخريا الرازيلي تالي�صكا.

مدرب  جار�صيا،  رودي  دفع   65 الدقيقة  وعند   
عن  عو�صا  النجعي،  و�صامي  يحيى  باأمين  الن�صر 
بيتي مارتينيز و عبدالرحمن غريب، من اأجل زيادة 

ال�صغط لت�صجيل الهدف الثاين.
 وتالعب كري�صتيانو بدفاع التفاق عند الدقيقة 
التفاق  حار�س  اأبعدها  قوية  اأر�صية  كرة  و�صدد   ،78

ب�صعوبة.
باتري�س  دفع  بدقائق  ال�صوط  نهاية  وقبل 
كارتريون، مدرب التفاق، باأحمد الغامدي، بدل عن 
حت�صني  حماول  كواي�صون،  وروبن  الغامدي  في�صل 
اأداء فريقه الهجومي، اإل اأن نتيجة املباراة مل تتغري، 

ليطلق احلكم �صافرته معلنا فوز الن�صر.

الإجنليزي،  �صتي  مان�ص�صرت  نادي  مهاجم  متكن 
الذي  الرقم  حتطيم  من  الأحد،  هالند،  اإرلينغ 
والكوري  �صالح،  حممد  امل�صري،  النجم  اأحرزه 
اجلنوبي هيونغ مني �صون، املو�صم املا�صي يف ح�صيلة 

الأهداف بالدوري الإجنليزي املمتاز.
مع  �صتي  مان�ص�صرت  مواجهة  وخالل 
الدوري  من  ال�16  املرحلة  �صمن  وولفرهامبتون، 
الإجنليزي املمتاز، اأحرز هالند 3 اأهداف، وهو رابع 

»هاتريك« يحرزه يف املو�صم احلايل.
وكافئ املدرب الإ�صباين، بيب غوارديول، املهاجم 
الرنويجي، يف الدقيقة ال�60 من عمر املباراة بعد اأن 
بالأرجنتيني  اأبدله  حيث  اأراحه  باأن  ثالثيته،  اأكمل 

جوليان األفاريز.
وانتهت املباراة بنتيجة 3- �صفر.

من  ح�صيلته  هالند  يرفع  الهاتريك،  وبهذا 
هدفا،   25 اإىل  احلايل  املو�صم  خالل  الأهداف 
امل�صري حممد �صالح مهاجم  النجم  متجاوزا رقم 
املو�صم  توتنهام،  يف  �صون  مني  وهيونغ  ليفربول 

املا�صي، عندما �صجال فيه 23 هدفا.
على  الريطانية  �صتار«  »ديلي  �صحيفة  وقالت 
رغم  الأرقام  حطم  هالند  »اإن  الإلكرتوين  موقعها 
اأننا ل نزال يف يناير، وخالل 20 مباراة فقط للنادي 

و19 ظهورا له يف املو�صم، نظرا لغيابه عن مباراة مع 
لي�صرت�صتي يف اأكتوبر ب�صبب الإ�صابة.

�صتي  مان�ص�صرت  جنم  ال�صحيفة  وو�صفت 
ب�«ماكينة الأهداف التي ل ميكن وقفها.

الإجنليزي،  الدوري  يف  مباراة   18 هالند  ولدى 
مما يجعل الفر�صة اأمامه ليحطم الأرقام، وي�صبح 

اأكرث الالعبني تهديفا يف تاريخ الدوري الإجنليزي 
املمتاز.

اأندي  لدى  الآن  حتى  القيا�صي  الرقم  يزال  ول 
كول يف نادي نيوكا�صل يف مو�صم 1994/1993، عندما 
اآلن �صرير  اأي�صا  الرقم  واأحرز هذا  اأحرز 34 هدفا، 

مع نادي بالكبرين يف مو�صم 1995/1994.

اجلهاز  رئي�س  عالم  حممد  متّكن 
الطبي بنادي �صباب ب�صيون الريا�صي الذي 
املحرتفني  لدوري  ال�صعود  على  يناف�س 
اأحمد  الفريق  لعب  اإنقاذ  من  م�صر،  يف 
كرة  نتيجة  ل�صانه«  »بلع  الذي  اجلويلي 

م�صرتكة بينه وبني لعب اآخر.
املباراة  حكم  �صافرة  عالم  ينتظر  مل 
»اأتابع  م�صرعاً:  الالعب  نحو  وانطلق 
امل�صرتكة  الكرة  وراأيت  ب�صغف،  املباراة 
ل�صانه،  الالعبابتلع  اأن  من  متاأكداً  وكنت 
وزاد من تاأكيدي لذلك اأن حكم املباراة كان 
يطلق �صفاراته ب�صكل ه�صتريي مع �صراخ 
بالالعب  املحيطني  الالعبني  جميع  من 

ال�صاقط على الأر�س.
تفا�صيل الواقعة

ويحكي رئي�س اجلهاز الطبي بالنادي: 
نادي  وبني  بيننا  التعادل  كانت  »النتيجة 
لدوري  ال�صعود  مناف�صات  اإطار  يف  زفتي 
الأ�صلي  املباراة  وقت  وانتهى  املحرتفني، 
بدل  الوقت  من  الأوىل  الدقيقة  يف  وكّنا 
للغاية  قوي  التدخل  اأن  راأيت  ال�صائع، 
لذلك اأ�صرعت بكل طاقتي، وعندما و�صلت 
الثانية  لأن  م�صرعاً  املوقف  مع  تعاملت 
الالعب  عودة  يف  تفرق  الأوقات  تلك  يف 

للحياة مرة اآخرى.

يحدث  ال�صكل  بهذا  التدخل  اأن  در�صنا 
معه بلع لل�صان، لذلك قمت بفتح جمرى 
اأ�صفل  والآخرى  الذقن  على  )يد  الهواء 
م�صاب  كان  الالعب  اأن  غري  الراأ�س( 
اأطلب  جعلتني  لدرجة  قوية،  بت�صنجات 
من الالعبني املحيطني اإم�صاك يده حتى 

اأمتكن من اإنقاذه« هكذا يقول.
وتابع عالم يف حديثه مع موقع »�صكاي 
نيوز عربية«: »بف�صل من اهلل متكنت مع 
اآخرى،  للحياة مرة  واإعادته  التعامل معه 
ولكنني  املباراة  ا�صتكمال  على  واأ�صّر 
اأ�صعة  عمل  على  واأ�صريت  ذلك،  رف�صت 
مقطعية، وهو الآن يف منزله يتم متابعته 
ميعاد  من  التاأكد  حتى  م�صتمرة  ب�صفة 

واإمكانية عودته للمالعب.
بالنادي  الطبي  اجلهاز  رئي�س  ونا�صد 
يف  الريا�صية  املنظومة  عن  امل�صوؤولني 
جمّهزة  اإ�صعاف  �صيارات  بتوفري  م�صر، 
يف  املوجودة  »ال�صيارات  املباريات:  كافة  يف 
املطلوب  اأقل من  م�صتواها  الأوقات  بع�س 
الأ�صا�صية  الحتياجات  فيها  يوجد  ول 
بجانب  الطارئة،  احلالت  مع  للتعامل 
بالتعامل  دراية  على  لي�س  م�صعف  وجود 

مع الأزمات الطبية.
البداية  يف  تقوم  »املنظومة  واأردف: 

التنظيم  قبل  الالعبني  �صالمة  على 
كبري  عدد  وهناك  للمباريات،  الريا�صي 
الل�صان  بلع  ب�صبب  توفوا  الالعبني  من 
توافر  فيجب  الأخرية،  ال�صنوات  خالل 

كافة التجهيزات الطبية يف املالعب.
كيف يتم التعامل مع احلالت امل�صابهة؟

طه  ال�صيد  اأحمد  الدكتور  يقول 
بلع  »حالة  اإّن:  املالعب  اإ�صابات  اأخ�صائي 
جمرى  ان�صداد  هي  املالعب  يف  الل�صان 
ل�صانه،  خالل  من  للرئة  الداخل  الهواء 
فعندما يحدث تدخل عنيف يف راأ�صه ينتج 
اإىل  الل�صان  الوعي وحتّرك  فقد  ذلك  عن 
موؤخرة احللق. واأ�صاف طه يف حديثه مع 
»ال�صرعة  اأّن:  عربية«  نيوز  »�صكاي  موقع 
والتدخل بحكمة هما املحركان الرئي�صيان 
لإنقاذ الالعب، واأن يكون متواجد طبيب 
تلك  مثل  مع  ال�صليم  التعامل  يعرف 
الأولوية  هو  الهواء  فمجرى  احلالت، 
الأوىل  طريقتني  ا�صتخدام  يتم  وهنا 
الأ�صلوبني  ويف  الفك  دفع  اأو  الذقن  رفع 
مرفو�س و�صع الإ�صبع داخل فم امل�صاب. 

ي�صتخدم النا�س م�صطلح »بلع الل�صان« 
اإ�صارة منهم على الل�صان الذي تراجع نحو 
احللق، وت�صبب يف ان�صداد جمرى التنف�س.

يكون  امل�صابهة  احلالت  مع  التعامل 

عن طريق اإرجاع راأ�س امل�صاب اإىل اخللف 
وال�صغط على الفك ال�صفلي.

جمرى  لوجود  مفتوحاً  الفم  اإبقاء 
للهواء ومنع اختناقه.

لكي  الأمين  جانبه  على  امل�صاب  و�صع 
يتنف�س ب�صكل اأف�صل.

وطالب اأخ�صائي اإ�صابات املالعب وزارة 
الهالل  مع  بالتعاون  والريا�صة  ال�صباب 
طبية  دورات  لإعطاء  امل�صري  الأحمر 
العاملني  الأولية جلميع  الإ�صعافات  حول 
لكي  والالعبني،  الريا�صية  املنظومة  يف 
احلالت  بع�س  لأن  ال�صريع،  التدخل  يتم 
ويبداأ  الطبي  اجلهاز  يتدخل  عندما 
فقد  قد  يكون  امل�صاب  مع  التعامل  يف 

حياتهوقائع اآخرى
والإفريقية  امل�صرية  املالعب  و�صهدت 
عدد من حالت الوفاة نتيجة »بلع الل�صان« 
خالل ال�صنوات الأخرية، حيث تويف لعب 
خالل   2021 عام  يناير  يف  احلديد  ال�صكة 
�صركة  مبلعب  قنا  واأبناء  فريقه  مباراة 

النحا�س يف حمافظة الإ�صكندرية.
مهدي  حامد  الالعب  تويف   2017 يف 
ولعب  ال�صابق  الزمالك  نادي  نا�صئ 

دكرن�س حينها بعد بلع ل�صانه.
املنتخب  فيفيان فوي جنم  مارك  تويف 

عام  امللعب  اأر�س  يف  ال�صابق  الكامريوين 
اأمام  بالده  منتخب  مباراة  خالل   2003

كولومبيا يف كاأ�س القارات.
هناك عدد من الالعبني جنوا بعد »بلع 

حممد  ال�صابق  الأهلي  كالعب  الل�صان« 
خالل  الطبي  اجلهاز  اأنقذه  الذي  �صديق 

مباراة فريقه اأمام طالئع اجلي�س.
الزمالك  لعب  التابعي  ب�صري  وجنا 

مع  تعر�س  اأن  بعد  الوفاة،  من  ال�صابق 
اأن  قبل  ل�صانه،  لبلع  م�صر  منتخب 
اإنقاذه  للفراعنة  الطبي  اجلهاز  ي�صتطيع 

يف اللحظات الأخرية.

بمشاركة رونالدو... النصر يهزم 
االتفاق ويتصدر الدوري السعودي

»ال نزال في يناير«... هاالند يتجاوز 
محمد صالح ويكتب التاريخ

هاالند يمنح مان سيتي فوزا ثمينا 
بانتظار هدية مان يونايتد

�صيفه  على  الكبري  بفوزه  منه  املطلوب  �صيتي  مان�ص�صرت  حقق 
ولفرهامبتون بثالثية نظيفة �صجلها مهاجمه الدويل الرنويجي اإرلينغ 
على  الرميريليغ،  من  والع�صرين  احلادية  املرحلة  يف  الأحد،  هالند، 
اأمل اأن ي�صدي له جاره اللدود مان�ص�صرت يونايتد خدمة تبقيه قريباً من 

اأر�صنال املت�صدر من خالل الفوز على الأخري لحقا.
يف  لها  تعر�س  التي  الهزمية  من  تعافى  قد  اللقب  حامل  اأن  ويبدو 
بتحقيقه  املا�صية،  املرحلة  يف  يونايتد  مان  اأر�س  على  مان�ص�صرت  ديربي 
فوزاً ثانياً توالياً بعد الذي �صجله يف منت�صف الأ�صبوع �صد توتنهام 2-4 

يف لقاء موؤجل من املرحلة ال�صابعة.
قبل  حتقق  والذي  ولفرهامبتون  على  توالياً  ال�صاد�س  وبفوزه 
الكاأ�س،  م�صابقة  من  الرابع  الدور  يف  املقبل  اجلمعة  اأر�صنال  ا�صت�صافة 
قبل اأن يتواجه بعدها باأ�صبوع مع توتنهام يف الدوري جمدداً، رفع �صيتي 
ر�صيده اىل 45 نقطة يف املركز الثاين بفارق نقطتني عن اأر�صنال الذي 
�صيكون خ�صم فريق الإ�صباين جوزيب غوارديول يف 15 ال�صهر املقبل يف 

مباراة موؤجلة من املرحلة الثانية ع�صرة.
�صيتي  مان  كوفئ  الأول،  ال�صوط  اأجواء  على  التامة  �صيطرته  وبعد 
لهالند  راأ�صية  بكرة   40 الدقيقة  يف  الت�صجيل  بافتتاحه  جهوده  على 
الذي ارتقى عالياً لتحويل عر�صية البلجيكي كيفن دي بروين يف �صباك 

احلار�س الرتغايل جوزيه �صا.
وعزز هالند النتيجة مطلع ال�صوط الثاين من ركلة جزاء اقتن�صها 
اأكمل  ثم   ،)50( نيفي�س  نونو  الرتغايل  من  غوندوغان  اإيلكاي  الأملاين 
للجزائري  الكرة  اأهدى  الذي  �صا  فادح من احلار�س  بعد خطاأ  الثالثية 
الذي  ال�صابق  الأملاين  دورمتوند  بورو�صيا  ملهاجم  فمررها  ريا�س حمرز 

�صددها يف ال�صباك )54(.
ورفع هالند بذلك ر�صيده اىل 25 هدفاً يف �صدارة ترتيب الهدافني، 
الرابعة له يف 19 مباراة خا�صها خالل مو�صمه الأول  م�صجاًل الثالثية 
متفوقاً  لعب،  اأي  �صابقاً  يحققه  مل  اجناز  يف  وذلك  املمتاز،  الدوري  يف 
بفارق كبري على و�صيفه الهولندي رود فان ني�صتلروي الذي احتاج اىل 

65 مباراة لي�صل اىل اأربع ثالثيات.
وبات هالند بعد 19 مباراة على بعد ثالثية واحدة من معادلة الرقم 
القيا�صي لأكر عدد ثالثيات يف مو�صم واحد يف الدوري املمتاز وامل�صجل 

با�صم األن �صرير مو�صم 1995-1996 مع بالكبرين روفرز.
وبثالثية هالند، جتمد ر�صيد فريق املدرب الإ�صباين خولن لوبيتيغي 
عند 17 يف املركز ال�صابع ع�صر بفارق نقطة اأمام بورمنوث الثامن ع�صر 
الأحد  �صلباً  املتعادل  يونايتد  ليدز  بينها  اأمامه،  فرق  ثالث  عن  ومثلها 

مع برنتفورد.

أندية المحترفين تجتمع في الوحدات لبحث 
تحضيراتها للموسم الكروي الجديد

واأجندة  واملالية  الفنية  �صوؤونها  القدم،  لكرة  املحرتفني  اأندية  بحثت 
املو�صم الكروي 2023 التي اأ�صدرها احتاد الكرة الأربعاء املا�صي.

وتناول روؤ�صاء اأندية املحرتفني يف الجتماع الدوري الذي ا�صت�صافه 
نادي الوحدات اأبرز �صوؤون الكرة الأردنية وما تعانيه الأندية.

اأن روؤ�صاء الأندية عرجوا  اإىل  الر�صمي لنادي الوحدات  املوقع  واأ�صار 
يف الجتماع على العديد من امل�صائل التي تخ�س الأندية، و�صط اإجماع 
احتاد  واإعالم  املحرتفني  اأندية  رابطة  باإن�صاء  البدء  على  الأندية 
الذي  ال�صابق  الجتماع  بنود  على  للرد  الحتاد  وخماطبة  بذلك،  الكرة 
من  العديد  تقدمي  فيه  وجرى  الكرة  احتاد  مع  الأندية  روؤ�صاء  جمع 
ال�صتف�صارات التي تعنى ب�صوؤون الأندية، و�صط انتظار الأندية لرد احتاد 

الكرة عليها حتى الآن.
الجتماع  موعد  حتديد  على  الأندية  توافقت  الجتماع،  ختام  ويف 

املقبل والذي تقرر اإقامته مطلع �صهر �صباط املقبل.

إعارة نجم الحسين إربد للدوري العراقي
تعاقد نادي زاخو العراقي مع مدافع احل�صني اإربد، الأردين حجازي 

ماهر، على �صبيل الإعارة ملدة 4 �صهور.
ووقع حجازي عقده يف مقر زاخو، ليبداأ خو�س اأول جتربة احرتافية 

يف م�صريته الكروية.
يوقع  اأن  قبل  الأردن،  �صباب  وفريق  الأردن  ملنتخبات  حجازي  ولعب 

املو�صم املا�صي للح�صني اإربد.
وينتهي عقد حجازي مع زاخو يف مايو/اآيار املقبل، وهو موعد انطالق 

املو�صم الكروي يف الأردن، حيث يعود لاللتحاق بتدريبات احل�صني اإربد.
 6 اإىل  العراقية،  الأندية  يف  الأردنيني  املحرتفني  عدد  يرتفع  بهذا 
لعبني، هم: »اإح�صان حداد )ال�صرطة(، نزار الر�صدان )نوروز(، اإبراهيم 
�صعادة وحممد اأبو ح�صي�س )الزوراء(، حممد اآلرازم )القا�صم(، حجازي 

ماهر )زاخو(«.

منتخب الشباب يخسر 
أمام نظيره االيراني

اليراين  نظريه  اأمام  القدم  لكرة  لل�صباب  الوطني  املنتخب  خ�صر 
البرتاء  ملعب  على  الأحد  جرت  التي  الودية  املباراة  يف   2-1 بنتيجة 

مبدينة احل�صني لل�صباب.
الودية  املباراة  اإيران 2-0 يف  لل�صباب فاز على  الوطني  املنتخب  وكان 

الأوىل التي جرت اخلمي�س املا�صي على نف�س امللعب.
وتاأتي هاتان املباراتان يف اإطار ا�صتعدادات منتخب ال�صباب للم�صاركة 

يف النهائيات الآ�صيوية التي تقام يف اأوزبك�صتان خالل اآذار املقبل.

آرسنال يحسم قمة يونايتد المثيرة 
ويؤمن صدارة البريميرليج

 ،)2-3( يونايتد  مان�ص�صرت  �صيفه  اأمام  ثمينا  فوزا  اآر�صنال  خطف 
م�صاء الأحد، على ملعب الإمارات، �صمن اجلولة احلادية والع�صرين من 

الدوري الإجنليزي املمتاز.
اآر�صنال كل من اإيدي نكيتياه )24 و90( وبوكايو �صاكا  واأحرز اأهداف 
)53(، فيما �صجل ماركو�س را�صفورد )17( ولياندرو مارتينيز )59( هديف 

مان�ص�صرت يونايتد.
مباراة موؤجلة،  وله  نقطة   50 اإىل  ال�صدارة  ر�صيده يف  اآر�صنال  ورفع 
اأمام مان�ص�صرت  اأمام الثاين مان�ص�صرت �صيتي، و11 نقطة  بفارق 5 نقاط 
يونايتد الذي يحتل املركز الرابع بر�صيد 39 نقطة، بفارق الأهداف وراء 

نيوكا�صل يونايتد.
وبداأ اآر�صنال املباراة مهاجما، حيث ح�صل اأوديجارد على متريرة من 
لي�صاندرو مارتينيز  املدافع  ارتدت من قدم  ت�صديدة  ليطلق  مارتينيلي، 

يف الدقيقة الثانية.
ت�صاكا،  بارتي عر�صية منخف�صة من  التقط  بدقيقة واحدة،  وبعدها 

لكن ت�صديدته الي�صارية ابتعدت كثريا عن املرمى.
قبل  الي�صرى،  الناحية  يف  املطلوبة  امل�صاحة  على  مارتينيلي  وح�صل   
اأن ي�صدد كرة ميينه، علت مرمى مان�ص�صرت يونايتد يف الدقيقة التا�صعة.  
ال�صابعة  الدقيقة  الت�صجيل يف  افتتاح  يونايتد من  ومتكن مان�ص�صرت 
ع�صرة، عندما تلقى را�صفورد الكرة من زميله برونو فرنانديز، ليتقدم 

بها ويراوغ، قبل اأن ي�صددها قوية على ي�صار احلار�س اأرون رام�صدايل.
وحاول اآر�صنال معادلة النتيجة �صريعا، فراوغ �صاكا رقيبه لوك �صاو، 
قبل اأن يوّجه الكرة اإىل ت�صاكا، والأخري هياأها اإىل نكيتياه الذي ارتدت 
واحدة،  بدقيقة  وبعدها   ،21 الدقيقة  املرمى يف  وعلت  الدفاع  كرته من 

مرر �صاكا اإىل مارتينيلي الذي �صلت ت�صديدته ال�صباك.
ت�صاكا  رفع  بعدما   ،24 الدقيقة  النتيجة يف  اآر�صنال معادلة  وا�صتطاع 
يف  يغر�صها  اأن  قبل  باأناقة  نكيتياه  لها  ارتقى  املرمى،  اأمام  عر�صية  كرة 

ال�صباك.
اإىل ماكتوميناي، الذي  الكرة  اأنتوين جناح مان�ص�صرت يونايتد  ومرر 
يف  رام�صدايل  تاألق  اجلزاء،  منطقة  م�صارف  من  طموحة  ت�صديدة  وّجه 

اإبعاد خطرها بالدقيقة 28.
ال�صوط  من  الأخري  ال�صاعة  ربع  يف  مبلعبه  �صيفه  اآر�صنال  وحا�صر 
ابتعدت  عندما  ال�صائع،  بدل  الوقت  حتى  املرمى  يهدد  اأن  دون  الأول، 
ت�صديدة اأولك�صندر زينت�صينكو عن املرمى، قبل اأن يتبعه �صاكا بت�صديدة 

ارتدت من �صاو وتهادت بني يدي احلار�س دي خيا.
تاكيهريو  خالله  من  دخل  ال�صوطني،  بني  تبديال  اآر�صنال  واأجرى 
توميا�صو مكان بن وايت، فتمكن البديل من �صناعة هدف التقدم، عندما 
مرر اإىل �صاكا الذي بدوره اأطلق ت�صديدة منخف�صة بعيدة املدى، ا�صتقرت 

على ي�صار احلار�س الإ�صباين يف الدقيقة 53.
اأن  قبل  اثنني،  لعبني  متخطيا  اآر�صنال  دفاع  را�صفورد  واخرتق 
ي�صدد الكرة نحو املرمى، لكن احلار�س رام�صدايل تاألق يف حماية مرماه 
اإحراز  قبل  طويال  وقتا  يونايتد  مان�ص�صرت  ياأخذ  ومل     .55 بالدقيقة 
ركنية  ركلة  على  ال�صيطرة  يف  رام�صدايل  احلار�س  ف�صل  حيث  التعادل، 
الأرجنتيني  اإىل  الكرة  لت�صل  اإريك�صن،  كري�صتيان  الدمناركي  نفذها 
الرازيلي  حماولت  رغم  املرمى،  داخل  براأ�صه  تابعها  الذي  مارتينيز 
بنف�س  ثانيا  هدفا  ي�صجل  �صاكا  وكاد  لإبعادها.  ماجالهايي�س  جابرييل 
طريقة هدفه الأول، عندما اخرتاق من اليمني لي�صدد بقدمه الي�صرى، 

لكن الكرة ارتدت هذه املرة من القائم البعيد يف الدقيقة 70.
وطالب  اأنتوين،  مكان  يونايتد  مان�ص�صرت  ت�صكيلة  اإىل  فريد  ودخل 
را�صفورد بركلة جزاء بعد لعبة م�صرتكة مع مدافع اآر�صنال ويليام �صليبا، 

لكن احلكم اأمر مبوا�صلة اللعب.
مارتينيلي،  مكان  ترو�صارد  لياندرو  اجلديد  لعبه  اآر�صنال  واأ�صرك 
يف  نيكيتياه  من  قريبة  ملحاولة  الت�صدي  يف  خيا  دي  احلار�س  وتاألق 

الدقيقة 84.  
لكن اآر�صنال متكن من اإحراز الفوز يف الدقيقة الأخرية، عندما اأر�صل 
اأوديجارد  اإىل  و�صلت  الي�صرى،  الناحية  من  زاحفة  عر�صية  زينت�صينكو 

الذي �صددها، ليتابعها نكيتياه بلمحة فنية داخل ال�صباك.

إنقاذ العب مصري بلع لسانه... كيف يتم التعامل مع تلك الحاالت؟

خالد خازر اخلريشا


