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الملك يعزي بضحايا الزلزال بسوريا وتركيا ويوجه 
بتقديم مساعدات ألسرهم وللمصابين

-  عمان

 اأعرب جاللة امللك عبداهلل الثاين عن تعازيه ب�سحايا الزلزال، الذي �سرب مناطق يف �سوريا وتركيا، االثنني.
للرئي�س  وجههما  تعزية  برقيتي  خالل  البلدين،  يف  وللم�سابني  ال�سحايا  الأ�سر  امل�ساعدات  بتقدمي  جاللته  ووجه 
التعازي  الربقيتني عن خال�س  امللك يف  اأردوغان. وعرب جاللة  الرتكي رجب طيب  وللرئي�س  االأ�سد،  ب�سار  ال�سوري 
ح�سيلة  وارتفعت  العاجل.  بال�سفاء  للم�سابني  ومتنياته  ال�سحايا،  والأ�سر  والرتكي  ال�سوري  للرئي�سني  واملوا�ساة 
�سحايا الزلزال املدمر الذي �سرب تركيا و�سوريا، فجر االإثنني، بقوة بلغت 7.8 درجة، اإلى اكرث من 2400 وفاة ، 

ويتوّقع اأن ترتفع هذه احل�سيلة غري النهائية، اإذ ال يزال عدد كبري جدًا من االأ�سخا�س حتت االأنقا�س.

الملك يتابع تمرينا للدفاع المدني 
ويفتتح استوديوهات إذاعة األمن 
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- عمان 

من  برقيات  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  تلقى 
وممثلي  والع�سكريني،  املدنيني  امل�سوؤولني  كبار 
الفعاليات الر�سمية وال�سعبية، بالذكرى الرابعة 
وت�سادف  والبيعة.  الوفاء  ليوم  والع�سرين 
وفاة  ذكرى  �شباط،  من  ال�شابع  الثالثاء،  اليوم 
بن  احل�سني  امللك  جاللة  اهلل،  باإذن  له،  املغفور 
طالل، طيب اهلل ثراه، وت�سلم جاللة امللك عبداهلل 
مر�سلو  وا�ستذكر  الد�ستورية.  �سلطاته  الثاين 
الربقيات م�سرية املغفور له جاللة امللك احل�سني 
عرب  ا�ستطاع  وال��ذي  احلديث،  االأردن  بناء  يف 
التقدم  بالوطن نحو  47 عاما من حكمه امل�سي 
عبداهلل  امللك  جاللة  جهود  وثمنوا  واالزده��ار. 
االإجناز  ي�سجل  الذي  بالوطن  االرتقاء  يف  الثاين 
م�ساعيه  عن  ف�سال  عام،  بعد  عاما  االإجن��از  تلو 

لتعزيز مكانة االأردن عربيا واإقليميا ودوليا.
الذكرى،  هذه  وبناته  الوطن  اأبناء  ويحيي 
وفاء للمغفور له باإذن اهلل، جاللة امللك احل�سني 

بن طالل طيب اهلل ثراه، واحتفاء بالبيعة جلاللة 
امللك عبداهلل الثاين، وت�سلمه �سلطاته الد�ستورية، 

ملكا للمملكة االأردنية الها�سمية.
وي�ستذكر االأردنيون يف هذا اليوم جاللة امللك 
الباين احل�سني، رحمه اهلل، الذي قاد م�سرية بناء 
االأردن احلديث على مدى �سبعة واأربعني عاما، 
زعيما عظيما وقائدا فذا، نذر نف�سه خلدمة وطنه 

و�سعبه واأمته.
ويف احلادي ع�سر من اآب عام 1952، اعتلى 
جاللة امللك احل�سني العر�س، ويف الثاين من اأيار 

عام 1953، تولى جاللته �سلطاته الد�ستورية.
خطوات  على  احل�سني  امللك  جاللة  واأق��دم 
يف  االأردين  اجلي�س  قيادة  تعريب  اأبرزها؛  مهمة 
عام  الربيطانية  املعاهدة  واإلغاء   ،1956 عام 
حقق  كما  الوطنية،  ال�سيادة  الإكمال   ،1957
يف  كبريا  انت�سارا  الراحل،  امللك  بقيادة  االأردن 
والتي   ،1968 عام  اخلالدة يف  الكرامة  معركة 
مت فيها ك�سر اأ�سطورة »اجلي�س الذي ال يهزم«.

تابع �س3

- عمان 

القائد  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  زار 
مديرية  االثنني،  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 
االأمن العام، معربا عن اعتزازه مبنت�سبيها.
وت���اب���ع ج��الل��ت��ه يف م��رك��ز ال��ق��ي��ادة 
املرئي،  االت�سال  تقنية  عرب  وال�سيطرة، 
مديرية  نفذته  الذي   ،2023 برتا  مترين 
العام  االأم��ن  مدير  بح�سور  امل��دين،  الدفاع 

اللواء عبيداهلل املعايطة.
ت�سكل  فر�سيات  على  التمرين  وا�ستمل 

املوقع  من  عالقني  اإج��الء  وعمليات  �سيول 
على  م�سابني  واإن��ق��اذ  ال��ب��رتا،  يف  االأث���ري 
االأمثل  التعامل  واآلية  ال�سخرية،  املقاطع 

معها.
و�سارك يف التمرين، الذي اأقيم بالتعاون 
ال�سياحي،  التنموي  البرتا  اإقليم  مع �سلطة 
االأردين  امللكي  اجل��و  �سالح  من  ت�سكيالت 
ووحدات االأمن العام املختلفة وفرق الدفع 

الرباعي.
وحرفية  مبهارة  امللك  جاللة  واأ���س��اد 
امل�����س��ارك��ني يف ال��ت��م��ري��ن وج��اه��زي��ت��ه��م، 

البرتا،  مبدينة  املحلي  املجتمع  وبتعاون 
الفتا اإلى اأهمية دور املواطن يف اإجناح مثل 

هذه التمارين.
ال��زي��ارة،  خ��الل  جاللته،  افتتح  كما 
ا�ستوديوهات اإذاعة االأمن العام اجلديدة، 
اخلطط  اأه��م  ح��ول  اإيجاز  اإل��ى  ا�ستمع  اإذ 
االأمن  مديرية  بها  ت�سطلع  التي  االإعالمية 
وتقدمي  التوعية  حمالت  خ��الل  من  العام 

املعلومات للمواطنني.
الذي  املهم  بالدور  امللك  جاللة  ون��وه 
موؤكدا  العام،  االأمن  مبديرية  االإعالم  يقوم 

�سرورة تعزيز التفاعل مع و�سائل االإعالم 
بطريقة  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���س��ال��ة  واإي�����س��ال 

ع�سرية.
وج����ال ج��الل��ت��ه مب��دي��ري��ة االإع����الم 
وال�سرطة املجتمعية، واطلع على اأق�سامها 

ووحداتها.
اأن  املعايطة  ال��ل��واء  اأك��د  جانبه،  من 
مديرية االأمن العام ما�سية يف تنفيذ الروؤى 
امللكية من خالل ا�سرتاتيجية اأمنية خلدمة 
احل��ي��اة،  مناحي  خمتلف  يف  امل��واط��ن��ني 

واحلفاظ على مقدرات الوطن.

- عمان 

اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأكد   
متابعة  املجايل  �سنان  ال�سفري  املغرتبني  و�سوؤون 
و�سوريا  تركيا  يف  االأردن��ي��ني  الأو���س��اع  ال���وزارة 
ت�سريح  يف  وقال  تركيا.  �سرب  الذي  الزلزال  بعد 
فعلت  الوزارة  اإن  )برتا(  االأردنية  االأنباء  لوكالة 
�سفارتي  يف  اأزم��ة  وخليتي  املركز  يف  اأزم��ة  خلية 
مع  والتوا�سل  للمتابعة  ودم�سق  باأنقرة  االأردن 
االأردنيني هناك، مبينا اأن �سفارتي االأردن يف تركيا 
اجلهات.  خمتلف  مع  تام  توا�سل  على  و�سوريا 
اإ�سابات  عن  احلديث  االآن  املبكر  من  اإن��ه  وق��ال 
وزارة  واأعربت  اهلل.   قدر  ال  اأردنيني  �سحايا  اأو 
التعازي  اأحر  عن  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية 
ال�سورية،  العربية  للجمهورية  املوا�ساة  و�سادق 
وللجمهورية الرتكية، ب�سحايا الزلزال الذي وقع 
ال�سحايا  من  عدٍد  واأ�سفر عن وقوع  االثنني،  فجر 

واالإ�سابات.
وتعاطفها  اململكة  ت�سامن  ال��وزارة  واأك��دت 
بهذا  ال�سقيقني  والرتكي  ال�سوري  ال�سعبني  مع 
امل�ساب االأليم، معربًة عن تعازيها الأ�سر ال�سحايا 

والتمنيات بال�سفاء العاجل للم�سابني.
املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  ودعت 
املواطنني االأردنيني يف تركيا و�سوريا اإلى االت�سال 
�سفارتي  ويف  ال��وزارة  يف  ال�ساخنة  االأرق��ام  على 

االأردن باأنقره ودم�سق يف اأي وقت .
وبينت الوزارة اأن االأرقام هي:

اأن�����ق�����رة:  يف  االأردن�������ي�������ة  ال���������س����ف����ارة 
00905384419586

دم�������س���ق:  يف  االأردن�������ي�������ة  ال���������س����ف����ارة 
00963954455455

اخل���ارج���ي���ة:  وزارة  ع��م��ل��ي��ات  م���رك���ز 
00962795497777

- عمان-محمد عضيبات 

 اأ�سدر رئي�س دائرة تنفيذ حمكمة بداية عمان الدكتور 
عاكف طويقات، كتابا للمجل�س الق�سائي يو�سح احلاالت 

املتعلقة  بحب�س املدين. 
اأمر  بتطبيق  االأول  يتعلق  بندين،  الكتاب  وت�سمن 
رئي�س  بالغ  �سوء  على  املدين  بحب�س  املتعلق  الدفاع 
تنفيذ  تاأجيل  ق��رار  تعديل  مت  مبوجبه  وال��ذي  ال��وزراء 
قرارات حب�س املدين اإذا مل يتجاوز الدين 20 األف دينار 

بدال من 100 األف.
يكون  بحيث  املدين  حب�س  �شروط  البالغ  واأورد   
احلب�س مرة واحدة يف ال�سنة وحتدد مدة احلب�س وفقا 
ق�سية  كل  يف  احلب�س  قرار  تنفيذ  يكون  كما  الدين،  ملبلغ 

على حده وال يجوز جمع املبالغ والديون على دائن واحد 
مهما تعددت الديون والدائنون.

التنفيذ  قانون  مواد  بتفعيل  فيتعلق  الثاين  البند  اأما 
االأ�سل يف  واأن  املدين  تن�س على عدم جواز حب�س  التي 
حب�س  يجوز  ال  بحيث  املدين،  اأموال  على  يكون  التنفيذ 
املدين يف حال وجود اأية اأموال قابلة للحجز عليها �سواء 
كانت كافية للدين اأم ال، كما ال يجوز حب�س املدين اإذا كان 
الدين موثقا بتاأمني عيني حتى لو مل يكفي الدين املحجوز 

ل�سداد كامل الدين.
وكان رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة اأ�سدر 
 )28( رقم  الدفاع  اأمر  بتعديل  بالغاً  املا�سي  االأ�سبوع 
حتى  ومتديده  املدين  بحب�س  واملتعلق   2021 ل�سنة 

نهاية ني�سان املقبل.

-  عمان – ندى جمال 

العامة  املوؤ�س�سة  عام  مدير  مهيدات  حممود  ن��زار  اأو�سح 
للغذاء والدواء اأن مر�س احلمى القالعية ال ميثل تهديًدا ل�سالمة 
احليوانات  من  االألبان  ومنتجات  اللحوم  م�ستهلكي  اأو  االأغذية 

امل�سابة باملر�س.
الب�سري  لال�ستهالك  اآمنة  تعترب  االألبان  منتجات  اأن  واكد 
نظرا خل�سوعها لعمليات الت�سنيع مثل الب�سرتة ، منوها الى اأن 
اللحوم تعترب بعد الذبح و�سط حام�سي الإحتوائها على الالكتيك 

مما يوؤدي اإلى الق�ساء على الفايرو�س طبيعيا.
ذلك  يف  مبا  العامة  ال�سحة  خ��رباء  اأن  على  مهيدات  واأك��د   
احلمى  مر�س  اأن  على  يتفقون  العاملية  ال�سحة  منظمة  خرباء 
القالعية ال ميثل تهديًدا ل�سالمة االأغذية التي م�سدرها حيوانات 

م�سابة باملر�س.
 واأ�ساف اأن املر�س يعترب من االأمرا�س �سديدة العدوى عند 
االأبقار واالأغنام  احليوان وي�سيب احليوانات ذات احلافر مثل 

واملاعز وقد يوؤدي اإلى نفوقها.

واأ�سار مهيدات اإلى اأن مر�س احلمى القالعية مر�س حيواين 
حجمه  يرتاوح  والذي    Picornaviridae فريو�س  ي�سببه 
نووي  ريبي  حم�س  على  ويحتوي  نانومرت،   30 اإلى   25 من 
اأنواع   7 يوجد  اأنه  اأن  مبينا  موجبة،  �سحنة  ذا  اأح��ادي  )رن��ا( 

م�سلية من احلمة القالعية.

- عمان 

الق�سايا  جممل  اأن  االأردين  الق�سائي  املجل�س  اأع��ل��ن   
ال�سنوات  خالل  اململكة  حماكم  اإل��ى  وردت  التي  االإلكرتونية 
االأربع املا�سية، بلغ 16760 ق�سية ارتكبها 20259 �سخ�ًسا.

املجل�س  مع  )ب��رتا(  االأردن��ي��ة  االأنباء  لوكالة  متابعة  ويف 
اململكة  يف  االإلكرتونية  اجلرائم  ظاهرة  تنامي  حول  الق�سائي 
اأن  املجل�س  اإح�سائية  بينت  االأردين،  املجتمع  على  وخماطرها 
منذ  االإلكرتونية  اجلرائم  قانون  مبا�سرًة  خالفت  التي  الق�سايا 
اجلرائم  اأن  كما  ق�سايا،   13108 عددها  بلغ   ،2019 العام 
عددها  بلغ  اإلكرتونية  اأدوات  فيها  ا�ستخدمت  التي  االأخ��رى 

ق�سية.  3652

يف  االأولى  املرتبة  والتحقري  والذم  القدح  وت�سّدرت جرائم 
اجلرائم االإلكرتونية حيث بلغ عددها 11926 ق�سية، فيما بلغ 

عدد جرائم التهديد بالو�سائل االإلكرتونية 1424 ق�سية.
و�سهدت املحاكم مئات الق�سايا االإلكرتونية ذات اخلطورة 
االجتماعية كق�سايا هتك العر�س التي بلغ عددها 165 ق�سية، 
ق�سية،   848 عددها  بلغ  التي  العام  للحياء  املنافية  والق�سايا 
ق�سية،   514 عددها  بلغ  التي  االإلكرتوين  االحتيال  وق�سايا 
العامة  وال�سالمة  الوطني  باالأمن  امل�سا�س  ق�سايا  اإلى  اإ�سافة 

واالإ�سرار باالقت�ساد واالإباحية.
باخرتاق  املتعلقة  الق�سايا  من  العديد  املحاكم  �سهدت  كما 

االأنظمة االإلكرتونية والتن�ست لالإ�سرار باملواطنني.

»بداية عمان« توضح الحاالت 
المتعلقة بحبس المدين

مهيدات: ال داعي للقلق من 
الحمى القالعية فاللحوم آمنة

 20259 شخًصا ارتكبوا جرائم 
إلكترونية خالل 4 سنوات 

الملك يتلقى برقيات بالذكرى 
الـ 24 ليوم الوفاء والبيعة

خلية أزمة لمتابعة أوضاع 
االردنيين بتركيا وسوريا

فتح المساجد إليواء المتضررين 
من الحالة الجوية

- عمان 

االإ�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوقاف  وزير  اأكد   
الدكتور حممد اخلاليلة على مديري مديريات االأوقاف يف 
جميع حمافظات واألوية اململكة بفتح امل�ساجد يف املناطق 
التي تتعر�س الجنرافات ال�سيول ومداهمة مياه االأمطار 
ملنازل املواطنني، وذلك الإيوائهم وتقدمي جميع امل�ساعدات 
واخلدمات العاجلة لهم خالل احلالة اجلوية التي ت�سود 
من  اعتبارا  عميق  جوي  مبنخف�س  تاأثرها  ظل  يف  اململكة 
اليوم االإثنني بح�سب الن�سرة اجلوية ال�سادرة عن دائرة 
االأر�ساد اجلوية. كما اأكد اخلاليلة بح�سب بيان �سادر عن 
وزارة االأوقاف االثنني ملديري مديريات االأوقاف �سرورة 
تقدمي كافة امل�ساعدات املادية والعينية لال�سر املت�سررة 

من مداهمة املياه ملنازلهم.

  الحيصة: اجتماع نيابي لبحث 
تعديالت النظام الداخلي

-عمان 

الدكتور  النواب،  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  قال   
ن�سار احلي�سة، اإن االجتماع النيابي الت�ساوري الذي ٌعقد 
ال�سفدي،  احمد  النواب  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  االثنني، 
خل�س اإلى �سرورة اإجراء تعديالت على النظام الداخلي 
النيابية،  ال�سلوك  مدونة  تفعيل  على  والعمل  للمجل�س، 
ليكون  والت�سريع  للرقابة  النائب  تفريغ  على  والتاأكيد 

بعيدًا عن اأي �سبهات التقاء يف امل�سالح.
رئي�س  اأن   ، �سحفي  ت�سريح  يف  احلي�سة  واأ���س��اف 
زيارة  ب�سورة  املجل�س  و�سعوا  الدائم  واملكتب  املجل�س 
املكتب  وب��ق��رارات  للجزائر،  االأخ���رية  النيابي  ال��وف��د 
التنفيذي، يف اإطار الت�ساركية يف اتخاذ القرارات املتعلقة 
مبختلف �سوؤون املجل�س، كما جرى التاأكيد على الت�ساركية 
مع جمال�س املحافظات وعقد زيارات ميدانية لدعمها فيما 

تقوم به من اأدوار تنموية.
بعقد  التنفيذي  املكتب  بقرار  النواب رحبوا  اأن  واأكد 
للمجل�س،  ت�سريعيتني  جل�ستني  كل  مقابل  رقابية  جل�سة 
واأن تكون اللقاءات بني النواب والوزراء من خالل املكتب 

الدائم واالأمانة العامة يف جمل�س النواب وداخل اأروقته.

عمان – ندى جمال    

وحدة  وطواقم  اأجهزة  نفذتها  حملة  اأ�سفرت 
مياه  و�سركة  املياه  �سلطة  يف  الداخلية  الرقابة 
الريموك بالتن�سيق مع املن�سق االمني لدى الوزارة 
امن  مركز  ال��ع��ام-  االم��ن  مديرية  من  وباأ�سناد 
وال�سياحة  البيئة  حلماية  امللكية  واالإدارة  �سوف 
الديك  بئر خمالف يف منطقة عني  عن �سبط وردم 

جر�س و�سبط اعتداءات على مياه نبع عني التي�س 
لتعبئة   2 عدد  رئي�شية  خطوط  �شحب  خالل  من 
االعتداء  اإزالة  مت  حيث  وبيعها  خمالفة  �سهاريج 
اخلا�سة  ال�سبوطات  وعمل  امل�سخات  وم�سادرة 

بالواقعة ال�ستكمال التحقيق وحتويلها للق�ساء.
فيها  يتم  التي  االأولى  املرة  لي�ست  انها  ويذكر 
�سبط اإعتداءات يف جر�س خالل احلملة التي �سنتها 

وزارة املياه منذ ا�سهر والزالت م�ستمرة.

ضبط اعتداءات جديدة في 
جرش لبيع صهاريج مخالفة
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كنعان: يوم الوفاء والبيعة استمرار
 للدفاع عن القدس وفلسطين

عمان 

قال اأمني عام اللجنة امللكية ل�سوؤون القد�س، عبداهلل 
الفل�سطينية، وجوهرتها  الق�سية  الدفاع عن  اإن  كنعان، 
القد�س، مبداأ واأمانة را�سخة يف فكر ودبلوما�سية القيادة 

الها�سمية.
االأردنية )برتا(  االأنباء  لوكالة  واأ�ساف يف ت�سريح 
الفل�سطينية  الق�سية  اأن  والبيعة،  الوفاء  يوم  مبنا�سبة 
حا�سرة على الدوام وعلى االأ�سعدة كافة، وال يتقدمها 
الوطنية  للم�سرية  واملتتبع  ق�سية،  تعلوها  وال  ملف 
مت�سك  يالحظ  االأخيار  ها�سم  لبني  اخلالدة  والقومية 
الظروف  جميع  يف  عنها  ون�سالهم  ودفاعهم  الها�سميني 
مدينة  بحق  لتكون  وال�سعاب،  التحديات  كل  ورغ��م 
االأزل  الها�سمية منذ  الفكر وامل�سرية  اأيقونة  القد�س هي 

و�ستبقى كذلك اإلى االأبد.
بني اأنه ومنذ تويل جاللة امللك عبداهلل الثاين �سلطاته 
املقد�سات  على  الو�ساية  اأم��ان��ة  ت�سلم  الد�ستورية 
االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س من امللك الراحل املغفور 
الفل�سطينية  الق�سية  فت�سدرت  طالل،  بن  احل�سني  له 
املحلية  والدبلوما�سية  امللكية  والتوجيهات  ال�سيا�سة 
على  فيها  منطلقاً  الثاين  عبداهلل  امللك  جلاللة  والدولية 
حل  ب�سرورة  جاللته  مت�سك  وه��ي  حم��ددة  مرتكزات 
الدولتني وفق قرارات ال�سرعية الدولية ومبادرة ال�سالم 
وعا�سمتها  الفل�سطينية  الدولة  باإقامة  املتمثلة  العربية 

القد�س ال�سرقية على حدود عام 1967.
واأ�سار اإلى دعوة جاللته امل�ستمرة للعامل ومنظماته 
االلتزام  باالحتالل(  القائمة  )ال�سلطة  اإ�سرائيل  مبطالبة 
ب�سالم،  العي�س  اأرادت  اإذا  الدولية  ال�سرعية  بقرارات 
والتي  املقبولة  غري  اال�ستفزازات  ل�سيا�سة  وتركها 
التنبوؤ  ميكن  ال  دينية  حل��رب  املنطقة  ج��ّر  �ساأنها  من 
خمتلف  يف  جاللته  خلطابات  املطالع  واأن  بنتائجها، 
ب�)  املعنون  جاللته  كتاب  اإل��ى  اإ�سافة  املنا�سبات، 
اخلطر(  زمن  يف  ال�سالم  نحو  ال�سعي  االأخرية  فر�ستنا 
يدعمها  والتي  جلاللته  الثابتة  اال�سرتاتيجية  يالحظ 
جاللته  مبواقف  العاملية  والثقة  ال��دويل  التاأييد  اليوم 
والوئام  لل�سالم  طريق  خارطة  باعتبارها  الق�سية  مع 

العاملي.
وقال: “اإننا اليوم وبكل �سعور وطني وقومي خالد 
الها�سمي  اال�ستمرار  جهود  وال��داين  والقا�سي  نالحظ 
يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات  ورعاية  باإعمار 
جلاللة  عديدة  ملكية  مبادرات  تخللها  والتي  القد�س 

والتي   2012 عام  مبادرة  منها،  الثاين،  عبداهلل  امللك 
الثاين  عبداهلل  امللك  “وقفية  با�سم  وقفية  اإن�ساء  تت�سمن 
ابن احل�سني الكر�سي املكتمل لدرا�سة فكر االإمام الغزايل 
االأق�سى  امل�سجد  مكان يف  ومنهجه” وت�سمل تخ�سي�س 
فكر  لتدري�س  اأ�ستاذية  كر�سي  اإن�ساء  وكذلك  املبارك، 
االإمام الغزايل يف جامعة القد�س”، كما ت�سمنت الوقفية 
احل�سني  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  ج��ائ��زة  تخ�سي�س 
توفري  وكذلك  الغزايل،  لالإمام  العلمي  الرتاث  لدرا�سات 
الكر�سي  هذا  يف  يدر�سون  الذين  للطلبة  املنح  من  عدد 
ومبادرة  دكتوراه،  واأخ��رى  ماج�ستري  منحة  وت�سمل 
كني�سة  املقد�س( يف  )القرب  باإعمار  املتعلقة   2016 عام 
وقفية  اإن�ساء  وتت�سمن   ،2022 عام  ومبادرة  القيامة، 
االأق�سى  امل�سجد  يف  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  خلتم  امل�سطفى 
 1000 اإقامة حلقات تعليمية حلوايل  املبارك من خالل 
قارئ ومتعلم للقراآن الكرمي، وفق برنامج تنظيمي حمدد 

وباإ�سراف االأوقاف االأردنية.
الرباط  تعزيز  منها  الغاية  اجلهود  هذه  اأن  واأك��د 
كما  والعام،  اليوم  م��دار  على  االأق�سى  امل�سجد  داخ��ل 
توا�سل وزارة االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات االإ�سالمية 
االأوق��اف  وجمل�س  االأوق��اف  مديرة  خالل  من  جهودها 
ال�سرعي  للق�ساء  التابعة  القد�س  يف  ال�سرعية  واملحاكم 

ودائرة قا�سي الق�ساة االأردنية، وحوايل 1000 موظف 
50 مدر�سة وقفية  اأكرث من  اإلى  اإ�سافة  لها هناك،  تابع 

ت�سرف عليها الوزارة.
اأي�سا  دوره��ا  توا�سل  االأردنية  احلكومة  اأن  وبني 
وبتوجيهات ملكية وعرب خمتلف وزاراتها وموؤ�س�ساتها 
الثقافية  ال��ق��ط��اع��ات  ب��دع��م  واالأه���ل���ي���ة،  ال��ر���س��م��ي��ة 
من  القد�س،  يف  والتعليمية  وال�سحية  واالقت�سادية 
منها،  املعنية،  والهيئات  املوؤ�س�سات  من  العديد  خالل 
امل�سرفة  ال�سخرة  وقبة  االأق�سى  امل�سجد  اإعمار  جلنة 
عام  القد�س  ل�سوؤون  امللكية  واللجنة   ،1954 ع��ام 
الإعمار امل�سجد االأق�سى  الها�سمي  وال�سندوق   ،1971
مع  تزامن  الذي   2007 عام  امل�سرفة  ال�سخرة  وقبة 
التاريخي  مكانه  اإلى  االأيوبي  الدين  �سالح  منرب  اإعادة 
اأطباء  2007، وجلنة  يف امل�سجد االأق�سى املبارك عام 
و”جلنة  االأردنية  االأطباء  لنقابة  التابعة  القد�س  الأجل 
املهند�سني  لنقابة  التابعة  القد�س”  الأج��ل  مهند�سون 

االأردنية، واأكرث من 25 جمعية اأهلية اأردنية.
“يقرتن ذكر الق�سية الفل�سطينية وجوهرتها  وزاد، 
يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  خطابات  جميع  يف  القد�س 
اأردنية وطنية قومية  الدولية باعتبارها ق�سية  املحافل 
حتظى  ها�سمية  عائلية  ق�سية  ذلك  جانب  اإلى  عّدها  بل 

عبداهلل  امللك  جاللة  خطابات  ومن  الكامل،  باالهتمام 
هذا  يومنا  اإلى  االحتالل  ا�ستمرار  )اإن  واأقواله:  الثاين 
اأو  نزوح  اأو  الحتالل  ميكن  فال  عاملية،  اأخالقية  ماأ�ساة 
اإجراءات تتخذ بالقوة اأن متحو تاريخ �سعب اأو اآماله اأو 
حقوقه(، ويف خطاب جاللته يف اجلل�سة العامة لالجتماع 
املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية  وال�سبعني  اخلام�س 
ميكننا  )وال  جاللته:  قال   ،2020 اأيلول   22 بتاريخ 
الو�سول اإلى حل لهذا ال�سراع، دون العمل للحفاظ على 
لل�سالم، جلميع  ال�سريف كمدينة جتمعنا ورمزًا  القد�س 
واجبي  من  الها�سمية،  الو�ساية  وك�ساحب  الب�سرية. 
احلفاظ على املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س، 
ولكن م�سوؤولية حماية املدينة املقد�سة تقع على عاتقنا 

جميعاً(.
ظل  ويف  القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  اإن  وق��ال 
الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  االإ�سرائيلية  اجلرائم  ت�ساعد 
خمطط  على  القائمة  املت�سددة  اليمني  حكومة  قبل  من 
الدينية  االأحزاب  برامج  على  ي�ستند  عن�سري  تنفيذي 
واأمام  نتنياهو،  حكومة  منها  تت�سكل  التي  ال�سهيونية 
الكيل  �سيا�سة  وانت�سار  احلازمة  الدولية  االإرادة  غياب 
الفل�سطيني  ال�سف  اإلى �سرورة وحدة  مبكيالني، تدعو 
اجلهود  كل  ودعم  احلر  والعاملي  واالإ�سالمي  والعربي 
امل�شاندة لل�شعب الفل�شطيني ويف مقدمتها �شمود ورباط 
اأهلنا يف فل�سطني والقد�س والو�ساية الها�سمية بو�سفها 
حرب  وج��ه  يف  ال�سامد  االأم��ان  و�سمام  القوي  ال��درع 

التهويد واالأ�سرلة والعربنة.
ومبنا�سبة  القد�س  ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  اأن  وبني 
توؤكد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جلاللة  والبيعة  الوفاء  يوم 
وقوف ال�سعب االأردين والعاملي احلر خلف جاللة امللك 
يف الدفاع عن القد�س ومقد�ساتها االإ�سالمية وامل�سيحية، 
كما توؤكد على ر�سالة الوئام وال�سالم التي نادى وما زال 
ينادي بها جاللة امللك عبد اهلل الثاين خا�سة ونحن نحتفل 
هذا االأ�سبوع باأ�سبوع الوئام العاملي الذي اعتمدته االأمم 
جاللة  من  اقرتاح  على  بناء   ،2010 عام  منذ  املتحدة 

امللك عبداهلل الثاين.
وتقدم كنعان با�سم اللجنة من جاللة امللك عبد اهلل 
الواحدة  االأردنية  واالأ�سرة  الها�سمية  والعائلة  الثاين 
االحتفال  مبنا�سبة  والتربيك  بالتهنئة  احلر،  والعامل 
بيوم الوفاء والبيعة، واأن االأردن �سعبا وقيادة ها�سمية 
�سيبقى، املدافع عن احلق العربي الفل�سطيني مهما كان 

الثمن وبلغت الت�سحيات. )برتا- �سالح اخلوالدة(

في ذكرى البيعة ... التعليم في األردن 
منارات علم وتميز وإبداع

عمان 

يحتل التعليم يف االأردن مرتبة كبرية باالهتمام 
يف  ت�ساهم  التي  املراحل  واأبرز  اأهم  كاإحدى  امللكي 
االإن�سان، وتقدم كل متيز  املجتمعات وتطوير  بناء 
واإبداع، حيث �سهد القطاع تطورًا مميزًا وملحوظاً 

خالل العقدين االخريين.
ال��وف��اء  ي��وم  يف  ال��رتب��وي  القطاع  وي�ستذكر 
قطاع  يف  امللكية  االإجن��ازات  الوطن  لقائد  والبيعة 
االإقبال  زي��ادة  يف  واالهتمام  ع��ام  ب�سكل  التعليم 
التعليمية  البيئة  وحت�سني  افتتاح  خالل  من  عليه 
والطالبات  للطالب  التعليمية  بامل�سرية  واالهتمام 
واملعلمني اأي�ساً لال�ستثمار يف طاقاتهم وفتح اأبواب 

امل�ستقبل اأمامهم.
كبري  حت�سن  على  االأخ��رية  ال�سنوات  وت�سهد 
يف القطاع التعليمي من خالل االهتمام بالطلبة منذ 
ريا�س  مبرحلة  القبول  وتو�سع  املبكرة  الطفولة 
االلتحاق  ن�سبة  ارت��ف��اع  اإل��ى  اإ�سافة  االأط��ف��ال، 
الت�سرب  ن�سبة  وانخفا�س  االأ�سا�سي  بالتعليم 
 5 من  اأقل  اإلى  االأمية  ن�سبة  وانخفا�س  املدر�سي، 
باملئة، مقارنة مع املتو�سط العام لالأمية، باالإ�سافة 
اإلى انه مت اإن�ساء مدار�س امللك عبداهلل الثاين للتميز 

كمبادرة ملكية �سامية لتقدمي تعليم نوعي ومتميز.
وزارة  عام  اأمني  ي�ستذكر  املنا�سبة،  هذه  ويف 
الرتبية والتعليم لل�سوؤون التعليمية الدكتور نواف 
العجارمة، االهتمام امللكي بقطاع الرتبية والتعليم، 

امللك  جاللة  عهد  يف  حظي  التعليم  قطاع  اأن  موؤكدا 
وذلك  فائقة  ورعاية  كبري  باهتمام  الثاين  عبداهلل 
تقدم  مفتاح  هو  التعليم  باأن  جاللته  لدن  من  اإمياًنا 

الدول وتطورها يف جميع مناحي احلياة.
اأن  )ب��رتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  واأ�ساف 
والتي  ال�سابعة  النقا�سية  الورقة  يف  اأك��د  جاللته 
وتطوير  الب�سرية  قدراتنا  “بناء  بعنوان  ج��اءت 
العملية التعليمية جوهر نه�سة االأمة” اأنه قد بات 
اأن ال �سيء يعدل التعليم يف م�سرية  من البديهيات 
بناء الدول وتغيري وجه العامل اإلى االأجمل واالأكمل 
واالأف�سل. واأ�سار العجارمة اإلى اأن املتتبع مل�سرية 
التعليم يف عهد جاللته يلحظ مدى التطور يف جميع 
عنا�سر املنظومة التعليمية، فبداأ االهتمام بالطلبة 
منذ الطفولة املبكرة، فتو�سع القبول مبرحلة ريا�س 
ن�سبة  و�سلت  حتى  الثانية(  )املرحلة  االأط��ف��ال 
باملئة   66 اإل��ى  املرحلة  بهذه  امللتحقني  االأطفال 
اإلى  للو�سول  اإجرائية  خطط  �سمن  جار  والعمل 
ا�ستيعاب كامل لالأطفال يف مدار�سنا يف هذه املرحلة.
بالتعليم  االلتحاق  ن�سبة  ارت��ف��اع  اإل��ى  ولفت 
االأ�سا�سي وانخفا�س ن�سبة الت�سرب املدر�سي ب�سكل 
تقدم  حيث  فقط،  باالألف(   3( اإلى  لت�سل  ملحوظ 
مديريات  يف  النظامي  غري  التعليم  برامج  ال��وزارة 
دون  ظروفهم  حالت  ملن  كافة  والتعليم  الرتبية 
باأن  الوزارة  اإميانا من  النظامي  بالتعليم  االلتحاق 

التعليم حق للجميع كفله الد�ستور .
وقال اإن ن�سبة االأمية قد انخف�ست اإلى اأقل من 

5 باملئة مقارنة مع املتو�سط العام لالأمية يف الدول 
العامل  باملئة ويف   20 اأكرث من  بلغ  العربية والذي 
مقدمة  يف  االأردن  ي�سع  وهذا  باملئة   13 من  اأكرث 
بف�سل  منابعها  وجتفيف  االأمية  مكافحة  يف  الدول 

�سيا�ساتها التعليمية احل�سيفة.
التميز  عماده  نوعي  تعليم  ولتقدمي  انه  واأك��د 
واالإبداع، فقد مت اإن�ساء مدار�س امللك عبداهلل الثاين 
للتميز كمبادرة ملكية �سامية، حيث مت افتتاح اأول 
 ،2002  /  2001 الدرا�سي  العام  مطلع  مدر�سة 
 13 لي�سبح عددها  املدار�س  افتتاح هذه  ثم توالى 

مدر�سة �ساملة جلميع حمافظات اململكة.
على  تقت�سر  مل  املتميزين  رعاية  اأن  بني  كما 
اأي�سا من خالل جائزة  املعلمني  �سملت  بل  الطلبة، 
امللكة رانيا العبداهلل للتميز الرتبوي والتي اأحدثت 
دافعيتهم  واإث��ارة  املعلمني  حتفيز  يف  نوعية  نقلة 
نحو التميز يف تقدمي ر�سالتهم الرتبوية، اإ�سافة اإلى 
تقدمي برامج تدريبية عالية امل�ستوى توؤهلهم للقيام 

بدورهم على اأكمل وجه.
عدد  اأن  اإل��ى  اأ���س��ار  التحتية،  البنية  وح��ول 
املدار�س احلكومية و�سل اإلى 4056 مدر�سة تتبع 
حمافظات  جميع  يف  وتعليم  تربية  مديرية   42 ل� 
االإجن��ازات  بان  حديثه  العجارمة  وختم  اململكة. 
قيادة  اأن  م��وؤك��دا  ك��ب��رية،  والطموحات  عظيمة 
الها�سمية الفذة تويل العملية التعليمية جل اهتمامها 
وترعى التميز واالإبداع لتكون مدار�سنا منارات علم 

ومعاول بناء الأردن عظيم.

عمان 

رعى �سمو االأمري مرعد بن رعد، رئي�س املجل�س االأعلى 
وبح�سور  االث��ن��ني،  االإع��اق��ة،  ذوي  االأ�سخا�س  حلقوق 
امل�سابقة  نتائج  االإعالن عن  دينا مرعد، حفل  االأمرية  �سمو 
االإعالمية “تناولوا مو�سوعي ب�سكل مو�سوعي” يف دورتها 

الثانية التي عقدت خالل العام 2022.
و�سّدد �سموه، خالل احلفل الذي نظمه املجل�س وح�سره 
وزيرة التنمية االجتماعية وفاء بني م�سطفى، على اأهمية 
حقوق  تعزيز  يف  االأ�سا�سية  الركائز  كاأحد  االإع��الم  دور 
االأ�سخا�س ذوي االإعاقة ملا ميثله من قوة موؤثرة يف تغيري 

االجتاهات واالأفكار ال�سائدة يف املجتمع.
ال�ساحة  �سهدته  ال���ذي  امللمو�س  بالتحّول  واأ���س��اد 
ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  ق�سايا  تناول  جمال  يف  االإعالمية 
يف  جلياً  انعك�س  والذي  احلقوقية،  املنهجية  وفق  االإعاقة 
�سهدته  الذي  املناف�سة  امل�سابقة، وحجم  م�ساركة يف  اأعمال 
امل�سابقة يف دورتها الثانية، حيث تقدم للم�ساركة فيها لهذا 
دورتها  يف  متقدما   74 ب��  مقارنة  م�ساركني   110 العام 
االأولى للعام 2021. واأ�ساف �سموه اأّن ر�سالة املجل�س لن 
ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  ق�سايا  تو�سع  مل  ما  حتقيقها  يتم 

االإعالمية،  املوؤ�س�سات  اأجندات  اأولويات  �سلم  االإعاقة على 
االأ�سخا�س  يواجهها  التي  التحديات  على  ال�سوء  فت�سليط 
االإثارة  عن  بعيدًا  وعملي،  مو�سوعي  ب�سكل  االإعاقة  ذوو 
االإع��الم  يجعل  ال��ذي  ال�سحيح  امل�سار  هو  والت�سويق، 

العن�سر االأ�سا�سي الذي يحقق التغيري.
املوؤ�س�سي  لالت�سال  التنفيذي  املدير  اأّكدت  جهتها،  من 
واال�ستدامة يف اأورجن االأردن، رنا الدبابنة حر�س ال�سركة 
باأن تظل جزءًا من هذه امل�سابقة الأهميتها يف تعزيز التوعية 
االإعاقة وطرح  االأ�سخا�س ذوي  االإعالمية حول  والتغطية 
بقدراتهم  للتعريف  مو�سوعي  ب�سكل  بهم  املتعلقة  الق�سايا 
وعملت  االأردن،  اأورجن  بها  اآمنت  لطاملا  التي  واإمكانياتهم 
على �سمولهم حتت مظلتها “قدراتنا خمتلفة ولكن اإمكانياتنا 
ياأتي  امل�سابقة،  هذه  بدعم  االلتزام  اأّن  اإلى  ولفتت  اأكيدة«. 
�سمن �سراكة اأورجن مع املجل�س املمتدة للكثري من الربامج 

واملبادرات القائمة على متكني اجلميع.
عر�ساً  العزة،  مهند  الدكتور  املجل�س  عام  اأمني  وقّدم 
عر�س  خالل  من  و�سلبية،  اإيجابية  اإعالمية  مناذج  ت�سّمن 

مقاطع من تقارير اإعالمية وم�سل�سالت واأفالم.
واأطلق املجل�س امل�سابقة االإعالمية “تناولوا مو�سوعي 
االإعالميني  ت�سجيع  بهدف   ،2021 مو�سوعي” عام  ب�سكل 

اإعالمية  ومواد  اإبداعية  اأعمال  تقدمي  على  فئاتهم  مبختلف 
االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  ق�سايا  تتناول  مو�سوعية 
من منظور حقوقي بعيد عن القوالب وال�سور النمطية التي 
اأو اال�ستكانة  البطولة اخلارقة  اإطار  اإما يف  ال�سخ�س  ت�سع 
تهيئة  اإل��ى  امل�سابقة  وتهدف  لل�سفقة.  املثرية  وال�سعف 
االإعالمي  التناول  حت�سني  اإل��ى  الرامية  املهنية  املناف�سة 
لق�سايا االأ�سخا�س ذوي االإعاقة وحقوقهم باأ�سلوب قائم على 
التحليل املو�سوعي للتحديات التي يواجهونها وتعيقهم من 
يف  للم�ساركة  املتقدمة  االأعمال  وخ�سعت  بحقوقهم.  التمتع 
امل�سابقة اإلى تقييم من قبل جلنة حتكيم متخ�س�سة يف جمال 
ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  وق�سايا  االإن�سان  وحقوق  االإعالم 
االإعاقة، ووفقاً الأ�س�س ومعايري حمددة ح�سب فئة التقدمي. 
وفاز يف امل�سابقة عن حمور االإعالم املرئي يف املرتبة االأولى 
التعليم  “حتديات  حول  تلفزيوين  تقرير  يف  طريف  بن  رعد 
اأمام االأ�سخا�س املكفوفني”، ويف املرتبة الثانية عن املحور 
“ق�سة  حول  تلفزيوين  تقرير  يف  ال�سمور  عبيدة  فاز  نف�سه 
باملرتبة  ف��از  فيما  قرادة”،  عمر  االأث��ق��ال  رف��ع  بطل  جن��اح 
الثالثة منا�سفة كل من �سامل اأبو دلو وكنانة بطاح يف تقرير 
“زاوية مائلة«. كما فاز باملرتبة االأولى عن حمور  بعنوان 
االأ�سخا�س  “حق  حول  درام��ي  بعمل  دب��الن  عزت  الدراما 

عن  الثانية  املرتبة  ويف  اأ�سرة”،  تكوين  يف  االإعاقة  ذوي 
املحور نف�سه فاز عمري طبيخ وعمل بعنوان “�سوفة عينك”، 
فيما فاز يف املرتبة الثالثة با�سم عو�س وعمل بعنوان “�سرب 
وندر«. وت�سّمنت اأ�سماء الفائزين عن حمور االإعالم املكتوب 
�سالم  م��ن:  كل  تباعاً  والثالثة  والثانية  االأول��ى  باملرتبة 
فريحات، ومنى اأبو حمور، وهدى احلنايفة، باأعمال تنوعت 
ما بني النقل العام، والتعليم املهياأ للطلبة املكفوفني، واحلق 
يف العمل لالأ�سخا�س ق�سار القامة«. وفاز باملرتبة االأولى عن 
حمور االإعالم امل�سموع عمار البوريني، بتقدميه بودكا�ست 
“حلظات”، وفاز باملرتبة الثانية عن املحور نف�سه  بعنوان 
مني”،  “اإ�سمع  بعنوان  بودكا�ست  بتقدميه  ليل  اأبو  معاذ 
بينما مت حجب اجلائزة الثالثة عن املحور نف�سه لعدم توافق 
ويف  امل�سابقة.  يف  امل�ساركة  ومعايري  املتقدمة  االأعمال  باقي 
نهاية احلفل، قّدم �سموه الدروع التكرميية للجهات الراعية 
ر�سالة  دعم  يف  ت�سهم  زال��ت  وما  �ساهمت  التي  وال�سريكة 
وعلى  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  وتعزيز  املجل�س 
و�سركة  االأردن،  اأورجن  التوايل  على  الثاين  وللعام  راأ�سها 
م�سفاة البرتول االأردنية عن فئة الرعاية الذهبية، والبنك 
االحتاد،  وبنك  الف�سية،  الرعاية  فئة  عن  الكويتي  االأردين 

والبنك االأهلي االأردين عن فئة الرعاية الربونزية.

تكريم الفائزين بالمسابقة اإلعالمية »تناولوا موضوعي بشكل موضوعي« 

 الدكتور صبابحة من جامعة االميرة سمية 
يسجل براءة اختراع لمركبة بدون طيار

 عمان 

 �سجل الدكتور بالل �سبابحة، من كلية امللك عبداهلل الثاين للهند�سة براءة 
براءات  مكتب  يف  للتكنولوجيا  �سمية  االأم��رية  جامعة  با�سم  جديدة  اخ��رتاع 

االخرتاع االأمريكي، حول »مركبة جوية بدون طيار«.
ويتمحور االخرتاع، بح�سب بيان �سادر عن اجلامعة االثنني، حول ت�سميم 
من  اأق��ل  حمركات  عدد  على  حتوي  طيار  ب��دون  لطائرة  حتكم  ونظام  جديد 

الطائرات التي تنتمي اإلى نف�س الفئة، لت�سبح بذلك اأقل وزنا وكلفة.
حمزة  والدكتور  روا�سدة  اأ�سامة  الدكتور  مع  بالتعاون  االخ��رتاع  وجاء 

الزعبي من جامعة اأوكالند.
وثمنت رئي�س اجلامعة الدكتورة وجدان اأبو الهيجاء، هذا االإجناز للدكتور 
واالأكادميية  العلمية  اخل��ربات  ا�ستثمار  يف  املت�سافرة  وجهوده  �سبابحة 

وحتويلها اإلى منتج يخدم املجتمعات كافة.
من جهته، اأكد املخرتع الدكتور �سبابحة، اأهمية هذا االخرتاع الذي ي�ساهم 
يف تطوير �سناعة الطائرات بدون طيار والتي اأ�سبحت اليوم جزءا اأ�سا�سيا يف 
جميع املجاالت املدنية والع�سكرية، معربا عن �سكره اإلى اجلامعة وم�ساهمتها 
تتجري  مكتب  �سكر  كما  االخرتاع،  هذا  على  العمل  �سنوات  خالل  الالحمدودة 
منح  مت  اأن  اإلى  احلثيثة  ملتابعته  امللكية  العلمية  اجلمعية  يف  الفكرية  امللكية 

الرباءة اأخريا.
وكان الدكتور �سبابحة الذي �سغل �سابقا من�سب عميد كلية امللك عبداهلل 
مو�سوعها  اخرتاع  براءة   2021 عام  �سجل  قد  اجلامعة،  يف  للهند�سة  الثاين 
تخاطب  نظام  بوا�سطة  الذكية،  واملدن  ال�سيارات  �سناعة  قطاع  يخدم  ابتكار 
بال�سيارة  والتحكم  ال�سائق  الإر�ساد  املعلومات،  وتبادل  ال�سارع  مع  لل�سيارات 

مبا ينا�سب اأحوال املرور، بالتعاون مع الدكتور يزن الق�ساة.
الهند�سة  يف  الدكتوراة  درج��ة  على  حا�سل  �سبابحة  الدكتور  اأن  يذكر 
الكهربائية واحلا�سوب، بتخ�س�س دقيق يف االأنظمة املت�سمنة والتحكم االآيل، 
املتحدة  الواليات  يف  ال�سيارات  �سناعة  �سركات  يف  كمهند�س  عمل  اأن  و�سبق 
براءات  من  عدد  اإلى  اإ�سافة  علميا  بحثا   40 عن  يزيد  ما  ولديه  االأمريكية، 

االخرتاع يف جمال الطائرات بدون طيار.

رؤساء وقضاة التنفيذ يناقشون تعديالت 
أمر الدفاع الخاص بحبس المدين

ان    عمَّ

الأمر  املعدلة  الن�سو�س  اململكة  حماكم  يف  الَتّنفيذ  وق�ساة  روؤ�ساء  ناق�س 
الدفاع رقم 28 واخلا�س بحب�س املدين.

الأمر  املعدلة  الن�سو�س  ا�ستعرا�س  مت  جمعتهم  حوارية  جل�سة  وخالل 
الدفاع رقم 28 ل�سنة )2021( للنقا�س حول اآليات التطبيق.

يراعي  مبا  الدفاع  اأمر  لتطبيق  ال�سبل  باأف�سل  البحث  النقا�س  وت�سمن 
م�سلحة الدائن واملدين. وما ت�سمنته اجلل�سة النقا�سية هي مقرتحات ل�سمان 
ُح�سن التطبيق و�سيتولى روؤ�ساء وق�ساة التنفيذ اإ�سدار القرارات وفقاً الأحكام 
القانون. واأكد املجتمعون اأَنّ القرارات ال�سادرة بهذا ال�ساأن هي قرارات قابلة 

للطعن ا�ستئنافاً.

مؤسسة الحسين للسرطان تجّدد 
اتفاقّية التعاون مع شركة سنيورة

 عمان 

�سنيورة  �سركة  مع  التعاون  اتفاقية  لل�سرطان  احل�سني  موؤ�س�سة  جددت   
لل�سناعات الغذائية؛ لدعم برنامج حتقيق االأحالم ملدة 3 �سنوات مقبلة.

ووقع االتفاقية عن املوؤ�س�سة �سمو االأمرية غيداء طالل، رئي�سة هيئة اأمناء 
موؤ�ّس�سة ومركز احل�سني لل�ّسرطان، وعن ال�سركة رئي�س جمل�س اإدارتها طارق 
العقاد. وعرّبت �سموها عن اعتزازها بال�سراكة مع �سركة �سنيورة التي توا�سل 
دعم برنامج حتقيق االأحالم على مدى ال�سنوات، الإميانها باأهمية الدعم النف�سي 
احل�سني  مركز  يوفره  الذي  ال�سمويل  عالجهم  رحلة  خالل  ال�سرطان  ملر�سى 
خلق  يف  الدعم  هذا  ي�سهم  باأن  اأمله  عن  العقاد  اأع��رب  جانبه،  من  لل�سرطان. 
تاأثري اإيجابي على �سحة مر�سى ال�سرطان النف�سية، ورفع روحهم املعنوية، 
وم�ساعدتهم على تخفيف االأمل وال�سغط املرتبط بعالج ال�سرطان وال�سفاء منه 
عرب ن�ساطات متعددة ومتنوعة، خا�سة اأن ال�سحة النف�سية تلعب دورا مهما 
يف مرحلة العالج ملر�سى ال�سرطان. وحققت هذه ال�سراكة خالل ال�سنوات ال� 3 
ال�سابقة، اأحالم 6320 مري�سا؛ حيث مت حتقيق اأمنيات 1342 مري�سا دون 

�سن ال� 18 يف عام 2022.

الزراعة تباشر بإجراءات إنتاج 
مطعوم الحمى القالعية محليا

 عمان 

عرتة  القالعية  احلمى  مطعوم  اإنتاج  باإجراءات  الزراعة  وزارة  با�سرت   
احلنيفات. خالد  املهند�س  الزراعة  وزير  اأعلن  ما  وفق  حمليا،   sat2

جامعة  يف  البيطري  الطب  كلية  عميد  �سم  اجتماع  خالل  احلنيفات،  واأكد 
كلية  اأ�ساتذة  من  وخرباء  اأبوطربو�س،  �سميح  الدكتور  والتكنولوجيا  العلوم 
باإنتاج  اخلا�سة  االإج���راءات  يف  امل�سي  �سرورة  االثنني،  البيطري،  الطب 
الناظمة  اال�سرتاطات  وجميع  والفنية  العلمية  االإج��راءات  واتخاذ  املطعوم، 
الإنتاجه. و�سدد على �سرورة امل�سي يف هذا التوجه نظرا لوجود العرتة حمليا 

ويف دول اجلوار، حيث �ست�سكل ا�ستثمارا منا�سبا لرفد املنطقة به.

اتفاق على عقد جلسات مشتركة بين 
»مستقلة االنتخاب« والمجلس القضائي

 عّمان 

مو�سى  املهند�س  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  اأكد 
الغزو،  حممد  الق�سائي  املجل�س  رئي�س  التمييز  حمكمة  ورئي�س  املعايطة، 
مراحل  يف  امل�سرتكة  امللفات  يف  خ�سو�سا  اجلانبني،  بني  التعاون  اأهمية 
العملية االنتخابية؛ ومنها الطعون يف جداول الناخبني اأو الطعن يف الرت�سح 

اأو �سحة النتائج.
الهيئة االثنني، على �سرورة عقد عدد من  لبيان  الطرفان، وفقا  واتفق 
والذي  االأخ��ري؛  الد�ستوري  التعديل  مع  خ�سو�سا  امل�سرتكة؛  اجلل�سات 
اإلى  اال�ستئناف  حمكمة  من  النيابة  �سحة  طعون  يف  النظر  اخت�سا�س  نقل 
حمكمة التمييز، ما يوجب نقل املعرفة للجوانب املختلفة امل�ستجدة يف قانون 

النتخاب؛ والنقاط امل�شرتكة بني قانوين النتخاب والأحزاب.
الهيئة  ك��وادر  تدريب  على  االتفاق  اإل��ى  بيانها،  يف  الهيئة،  واأ���س��ارت 
يف  االنتخابية  املخالفات  ق�سايا  يف  االأويل  التحقيق  على  لالنتخاب  امل�ستقلة 
هذه  يف  للتحقيقات  وال�سكلية  الفنية  اجلوانب  ي�سمل  مبا  الق�سائي؛  املعهد 

الق�سايا.
وبحث اللقاء املحاكمات ال�سورية التي �ستتم مع بداية ال�سهر املقبل يف 
معهد الق�ساء االأردين؛ من خالل تدريب طلبة القانون يف اجلامعات على عدد 

من الق�سايا املختلفة املتعلقة يف العملية االنتخابية.
االنتخابية  العدالة  برنامج  يف  اال�ستمرار  �سرورة  على  التاأكيد  وجرى 
من خالل نقل املعرفة لق�ساة ال�سلح والبداية واال�ستئناف على م�ستجدات 

القوانني ذات العالقة.

 »األرصاد«: غزارة األمطار العنصر 

الرئيس للحالة الجوية
 عمان 

اإن احلالة اجلوية  اآل خطاب،  االأر�ساد اجلوية، رائد  اإدارة  قال مدير   
التي ت�سهدها اململكة �ست�ستمر حتى ع�سر يوم االأربعاء املقبل.

واأ�ساف اآل خطاب، لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، اأن العن�سر الرئي�س 
يف احلالة اجلوية هو هطول مطري غزير يف املناطق ال�سمالية والو�سطى من 

اململكة، مبينا اأن كمياتها �ستكون اأعلى من املنخف�س االأخري.
واأو�سح اأن هطول االأمطار �سيكون غزيرا وم�ستمرا خالل �ساعات الليل 
واليوم الثالثاء، يف �سمايل اململكة وو�سطها، و�سيكون م�سحوبا اأحيانا بالرعد 
االأودية  يف  والفي�سانات  ال�سيول  ت�سّكل  خطر  من  حمذرا  الربد،  وت�ساقط 

واملناطق املنخف�سة؛ نتيجة غزارة االأمطار.
يزيد  التي  العالية  اجلبال  قمم  فوق  ثلوج  تراكم  احتمال  اإلى  واأ�سار 
اجلنوبية  املرتفعات  خا�سة  البحر،  �سطح  عن  1100مرت  عن  ارتفاعها 
العالية )ال�سراة(، مبينا اأنه يف حال تراكمها باملرتفعات ال�سمالية والو�سطى 
فاإنها �ستكون خفيفة، بينما �ست�سهد املناطق ال�سحراوية والبادية عوا�سف 

غبارية؛ نتيجة الرياح الن�سطة.
فتكون  ال��ربودة،  �سديدة  الهوائية  الكتلة  تاأثري  الثالثاء،  غدا  ويتعمق 
اململكة  وو�سط  �سمايل  يف  بغزارة  وماطرة  وعا�سفة،  جدًا،  باردة  االأجواء 

م�سحوبة بالرعد وت�ساقط الربد اأحياناً.
املناطق  من  اأجزاء  لت�سمل  الهطوالت  والليل  امل�ساء  �ساعات  مع  ومتتد 
مع  ال�سرعة  ن�سطة  غربية  الرياح  وتكون  اململكة،  من  وال�سرقية  اجلنوبية 
بع�س  يف  ال�ساعة  يف  كيلومرتا   90 �سرعتها  تتجاوز  قد  اأحياناً  قوية  هبات 

املناطق، ما يوؤدي اإلى ت�سّكل العوا�سف الغبارية يف املناطق ال�سحراوية.
اجلبال  قمم  فوق  واالآخ��ر  احلني  بني  الثلج  من  زخات  هطول  ويحتمل 
احتمال  مع  البحر،  �سطح  عن  1100مرت  عن  ارتفاعها  يزيد  التي  العالية 

حدوث تراكمها يف �ساعات الليل فوق قمم اجلبال اجلنوبية العالية.
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السابع من شباط .. وفاء وبيعة ومسيرة واثقة
عمان 

�شباط،  م��ن  ال��ي��وم ال�شابع  ت�����ش��ادف 
الوفاء  ليوم  والع�سرون  الرابعة  الذكرى 

والبيعة.
وي��ح��ي��ي اأب��ن��اء ال��وط��ن وب��ن��ات��ه ه��ذه 
جاللة  اهلل،  باإذن  له  للمغفور  وفاء  الذكرى، 
ث��راه،  اهلل  طيب  ط��الل  ب��ن  احل�سني  امللك 
واحتفاء بالبيعة جلاللة امللك عبداهلل الثاين، 
للمملكة  ملكا  الد�ستورية،  �سلطاته  وت�سلمه 

االأردنية الها�سمية.
وي�ستذكر االأردنيون يف هذا اليوم جاللة 
قاد  الذي  اهلل،  رحمه  احل�سني،  الباين  امللك 
مدى  على  احل��دي��ث  االأردن  بناء  م�سرية 
وقائدا  عظيما  زعيما  عاما،  واأربعني  �سبعة 
فذا، نذر نف�سه خلدمة وطنه و�سعبه واأمته.

 ،1952 اآب عام  ويف احلادي ع�سر من 
ويف  العر�س،  احل�سني  امللك  جاللة  اعتلى 
جاللته  تولى   ،1953 عام  اأي��ار  من  الثاين 

�سلطاته الد�ستورية.
واأقدم جاللة امللك احل�سني على خطوات 
مهمة اأبرزها؛ تعريب قيادة اجلي�س االأردين 
يف عام 1956، واإلغاء املعاهدة الربيطانية 
الوطنية،  ال�سيادة  الإك��م��ال   ،1957 ع��ام 
ال��راح��ل،  امللك  بقيادة  االأردن  حقق  كما 
انت�سارا كبريا يف معركة الكرامة اخلالدة يف 
اأ�سطورة  ك�سر  فيها  مت  والتي   ،1968 عام 

الذي ال يهزم«. “اجلي�س 
الكبري  الراحل  االأردن يف عهد  وا�سطلع 
بدور حموري يف دعم جامعة الدول العربية 
جميع  ودع��م  ال��ع��رب��ي،  ال��ت��ع��اون  وتعزيز 

الق�سية  راأ�سها  وعلى  العربية،  الق�سايا 
الفل�سطينية.

وكان امللك احل�سني رجل حرب و�سالم، 
�سرف  بكل  احل��رب  معركة  كانت  فمثلما 
ال�سالم  معركة  كانت  واإق���دام،  و�سجاعة 
يف  ال�سالم  معاهدة  بتوقيع  توجت  التي 
ثوابته  على  االأردن  اأك��د  اإذ   ،1994 ع��ام 
عادل  �سالم  حتقيق  يف  املتمثلة  االأ�سا�سية، 
حقوق  جميع  تلبية  ي�سمن  و�سامل،  ودائم 

ال�سعب الفل�سطيني.
امللك  جاللة  بقيادة  االأردن،  ويوا�سل   
م�سرية  واقتدار  عزمية  بكل  الثاين،  عبداهلل 

التحديث والتقدم واالإجناز.
وحر�س جاللة امللك منذ ت�سلمه �سلطاته 
االأردن االأمنوذج  اأن يكون  الد�ستورية على 

بالتقدم.
امل�ستدامة  التنمية  على  جاللته  ورك��ز 
االجتماعية  والرعاية  االقت�سادي  والنمو 
م�ستوى  ورف���ع  ال�ساملة  واالإ���س��الح��ات 
مب�ستوى  واالرت���ق���اء  امل��واط��ن،  معي�سة 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ل���ه، وت��ر���س��ي��خ م��ب��داأ 
القانون،  و�سيادة  وامل�ساءلة  ال�سفافية 
وتعزيز  الفر�س  وتكافوؤ  العدالة  وحتقيق 
الثقافة  وتر�سيخ  الف�ساد،  مكافحة  منظومة 

الدميقراطية.
مئويته اجلديدة مب�سروع  االأردن  وبداأ 
العام  امللك،  جاللة  اأطلقه  �سامل  حتديثي 

املا�سي.
وبهذا اخل�سو�س �سدد جاللته يف خطاب 
العادية  ال��دورة  بافتتاح  ال�سامي  العر�س 
على  ع�سر،  التا�سع  االأم��ة  ملجل�س  الثانية 

ال�سيا�سية  مب�ساراته  ال�سامل  التحديث  اأن 
ي�سكل بكل جوانبه  واالقت�سادية واالإدارية 
م�سروعا وطنيا كبريا، يجب اأن تدور حوله 

اجلهود  وت�سخر  الوطنية  االأه����داف  ك��ل 
واملوارد لتحقيقه.

خمتلف  زي��ارة  على  جاللته  ويحر�س 

واال�ستماع  املواطنني  ولقاء  اململكة  مناطق 
ورعايتهم،  بال�سباب  االهتمام  واإي��الء  لهم، 
يف  وامل����راأة  ال�سباب  م�ساركة  وتو�سيع 

العملية ال�سيا�سية.
القوات  االأع��ل��ى،  القائد  جاللة  وي��ويل 
العربي،  اجلي�س   - االأردن���ي���ة  امل�سلحة 
واالأجهزة االأمنية، اهتمامه ورعايته، ف�سال 
العاملني  منت�سبيها  اأو���س��اع  حت�سني  عن 

واملتقاعدين.
على  الها�سمية  الو�ساية  منطلق  ومن 
القد�س،  املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف 
القيام  امللك  جاللة  بقيادة  االأردن،  يوا�سل 
هذه  رعاية  يف  والديني  التاريخي  ب��دوره 
للتاأكيد  جهوده  جاللته  ويكر�س  املقد�سات، 
على مركزية الق�سية الفل�سطينية و�سرورة 
حل  وفق  وال�سامل  العادل  ال�سالم  حتقيق 

الدولتني.
اإيجاد  اأجل  من  م�ساعيه  جاللته  ويبذل 
ودع��م  املنطقة،  الأزم���ات  �سيا�سية  حلول 
التاأكيد  عن  ف�سال  فيها،  اال�ستقرار  جهود 
واإقامة  االقت�سادي  التكامل  اأهمية  على 

امل�سروعات االإقليمية.
وي��ح��ر���س ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ل��ى اإدام���ة 
التن�سيق والت�ساور مع زعماء وقادة الدول 
واالأجنبية  ال�سقيقة  واالإ�سالمية  العربية 

ال�سديقة، واملنظمات الدولية.
وبناته  االأردن  اأبناء  يحيي  اإذ  واليوم، 
الذكرى الرابعة والع�سرين للوفاء والبيعة، 
م��وا���س��ل��ة م�سرية  ع��ل��ى  ع��ازم��ون  ف��اإن��ه��م 
التحديث والتقدم لالرتقاء بالوطن. )برتا-

بركات الزيود(

يوم الوفاء والبيعة.. وتستمر المسيرة
عمان 

كل  �شباط  ال�شابع من  يوم  الأردنيون يف  يحيي 
الها�سمية  للقيادة  والبيعة  الوفاء  يوم  ذكرى  عام، 
كان   1999 عام  من  اليوم  هذا  مثل  ففي  املباركة، 
االأردنيون اأمام اأنظار العامل باأ�سره ي�سربون املثل 
طيب  ط��الل  بن  احل�سني  امللك  جلاللة  وفائهم  يف 
الثاين  عبداهلل  امللك  جلاللة  بيعتهم  ويف  ث��راه،  اهلل 
ليوا�سل  ي��ده  اإل��ى  الها�سمية  الراية  تنتقل  حيث 
م�سرية عنوانها االأمل والت�سامح و�سرعيتها العدل 
الوطن  م�سرية  االأردن��ي��ون  وي�ستذكر  واالإجن���از. 
بقيادة احل�سني الباين على مدى ن�سف قرن تقريبا.. 
التاريخ  ي�سجله  ما  واأمته  لوطنه  واأعطى  بنى  ملك 
باأحرف من نور مثلما يفخرون بقيادة اأبي احل�سني، 
واالأم���ل  ال��ع��زم  م��ن  مب��زي��د  امل�سرية  يوا�سل  اإذ 

واالإجناز.
امللك  جاللة  عزم  اليوم  ذلك  منذ  وا�سحا  وبدا 
موؤ�س�سات  دولة  االأردن  تكري�س  على  الثاين  عبداهلل 
واالنفتاح  وامل�ساواة  العدل  على  قائمة  وقانون 
وتوفري العي�س الكرمي جلميع اأبنائه، حيث حر�س 
جاللته على �سيانة كرامة املواطن االأردين وتوفري 
والبطالة  الفقر  وحماربة  الكرمية  احلياة  فر�س 
واجتماعية  اقت�سادية  تنمية  حتقيق  على  والعمل 

ي�سعر بها اجلميع.
الذكرى  هذه  حتيي  وهي  االأردن��ي��ة  واالأ���س��رة 
العطرة تنحني اأمام الذكرى اإجالال وتقديرا لعطاء 
والت�سميم  االإميان  معانيها  من  وت�ستلهم  احل�سني 
اأكيدة وهمة  بثقة  والبناء  اإكمال رحلة اخلري  على 
امل�سرية  وراعي  الراية  حامل  من  ت�ستلهمها  عالية 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين.
ط��الل،  ب��ن  احل�سني  امللك  جاللة  ل��ه  املغفور 
�سلى  اهلل  لر�سول  واالأرب��ع��ون  الثاين  احلفيد  هو 
علي،  بن  احل�سن  حفيده  ذرية  من  و�سلم  عليه  اهلل 
وولد يف عمان يف الثامن ع�سر من �سهر �سعبان عام 
ت�سرين  من  ع�سر  للرابع  املوافق  هجرية   1354
والديه  ظل  يف  وترعرع  ون�ساأ   1935 عام  الثاين 
زين  وامللكة  عبداهلل،  بن  طالل  امللك  لهما  املغفور 
املوؤ�س�س  امللك  ج��ده  كنف  يف  جميل  بنت  ال�سرف 
عبداهلل بن احل�سني الذي اأن�ساأ االأردن احلديث نواة 
للم�سروع النه�سوي الها�سمي يف توحيد بالد العرب 
مكة  �سريف  اأعده  الذي  امل�سروع  ذلك  وا�ستقاللها، 
احل�سني بن علي وبداأ بتنفيذه بالتعاون مع اأجناله.

وقد نودي باملغفور له جاللة احل�سني ملكا على 
اململكة االأردنية الها�سمية يف احلادي ع�سر من �سهر 
من  ع�سرة  ال�سابعة  يف  كان  وملا   ،1952 عام  اآب 
العر�س  �سكل جمل�س و�ساية على  فقد  اآنذاك  عمره 
اإلى اأن تولى �سلطاته ر�سميا يف الثاين من �سهر اأيار 

عام 1953.
الذي   1953 عام  اأيار  �سهر  من  الثاين  ويعترب 
�سلطاته  احل�سني  جاللة  ل��ه  املغفور  فيه  ت�سلم 
الد�ستورية بالن�سبة له اأعظم االأيام �ساأنا يف حياته، 
الها�سمي  النهج  ذات  على  ل��ه  املغفور  وا�ستمر 
وا�ستقاللها،  و�سيادتها  االأم��ة  وح��دة  عن  بالدفاع 
داعيا اإلى حل امل�ساكل بالو�سائل الدبلوما�سية بدال 

من اللجوء اإلى ا�ستخدام القوة الع�سكرية.
اململكة  وتطوير  حتويل  على  له  املغفور  وعمل 
متكاملة  حتتية  ببنية  تتمتع  ع�سرية  دول��ة  اإل��ى 
مع  مقارنة  املجاالت  جميع  يف  رفيعة  وم�ستويات 
دول العامل النامية، وكان ذا روؤية وا�سحة حكيمة، 
يف  القرارات  اتخاذ  يف  ال�سعبية  بامل�ساركة  موؤمنا 
احلكم وباحرتام حقوق االإن�سان يف العامل العربي، 
ال�سجل  االأردن  ب��اأن  اليوم  العامل  يعرتف  حيث 

االأن�سع حلقوق االإن�سان يف املنطقة.
ويف عام 1989، اأعاد جاللته احلياة الربملانية 
فيها  �ساركت  عامة  انتخابات  اأول  اإجراء  مت  حيث 
بقليل  ذلك  وبعد  االأردين،  املجتمع  �سرائح  جميع 
كلف جاللة املغفور له جلنة ملكية تاألفت من جميع 
اأطراف الطيف ال�سيا�سي يف االأردن ل�سياغة ميثاق 
التعددية  الدميقراطي واأ�س�س  االإطار  وطني ي�سع 
امليثاق  مباركة  مت��ت  وق��د  ال��ب��الد  يف  ال�سيا�سية 

الوطني من قبل جاللته يف حزيران 1991.
باإخال�س  له  املغفور  عمل   1967 عام  ومنذ 
من اأجل عقد موؤمتر دويل لل�سالم من اأجل التو�سل 
اإلى �سالم عادل و�سامل ودائم يف املنطقة، مبني على 

قراري جمل�س االأمن الدويل 242 و338.
موؤمتر  عقد  يف  رئي�سي  دور  له  للمغفور  وك��ان 
لي�س   ،1991 االأول  ت�سرين  يف  لل�سالم  م��دري��د 
ال�سالم  مب�سرية  االأردن  التزام  عن  تعبريا  فقط 
الفل�سطيني من خالل وفد  لل�سعب  لتاأمني غطاء  بل 
اأجل  من  للتفاو�س  وذلك  م�سرتك  فل�سطيني  اأردين 

م�ستقبلهم.
اهلل  رحمه  احل�سني  كان  حكمه،  �سنني  وخ��الل 
يوؤمن باملبادئ والقيم التي كانت تدعو اإلى ال�سالم 
حتى  والعدالة  وامل�ساواة  وال��وف��اق  والت�سامح 
متكن من جعل االأردن منوذجا ومثال يحتذى به يف 

الو�سطية واالعتدال.
ويف الرابع والع�سرين من كانون الثاين 1999 
ال�سامية  امللكية  اإرادت���ه  العظيم  الراحل  اأ�سدر 
للعهد  وليا  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  بتعيني 
من�سب  بت�سلم  اإليك  عهدت  “لقد  اإي���اه:  خماطبا 
مرتاح  واأن��ا  الها�سمية،  االأردنية  اململكة  عهد  ويل 
اأهل  باأنك  واطمئنان  ثقة  وكلي  والنف�س،  ال�سمري 
فيك،  عرفت  وقد  اجلليلة،  امل�سوؤولية  هذه  لتحمل 
ي��دي، حب  ب��ني  وت��رع��رع  ن�ساأ  ال��ذي  ابني  واأن���ت 
اجلاد  العمل  يف  والتفاين  اإليه  واالنتماء  الوطن 
االإرادة  وقوة  والعزمية  الذات،  ونكران  املخل�س 
وتوخي املو�سوعية واالتزان واال�سرت�ساد باخللق 
اهلل  تقوى  اإل��ى  امل�ستند  الكرمي  ال�سمح  الها�سمي 
اأوال، وحمبة النا�س والتوا�سع لهم واحلر�س على 
كبريهم  وتوقري  بينهم  وامل�ساواة  والعدل  خدمتهم 
حيثما  م�سيئهم  عن  وال�سفح  ب�سغريهم  والرحمة 
واحلزم  واخللق  النف�س  وكرم  لل�سفح  جمال  كان 
م�سلحة  وو�سع  ق��رار  على  ال��راأي  ي�ستقر  عندما 

الوطن واالأمة فوق كل امل�سالح واالعتبارات«.
بها  خاطب  التي  الكلمات  يف  املتمعن  وي��درك 
اهلل،  رحمه  اإميانه،  مدى  عهده  ويل  احل�سني  جاللة 
باأن م�سلحة الوطن يجب اأن تكون فوق كل امل�سالح 
واالعتبارات، ح�سبما كان نهجه وروؤاه طيلة �سنني 
عمره، وهو النهج الذي يطبقه جاللة اأبي احل�سني 

حاليا من خالل تنفيذ �سعار “االأردن اأوال«.
االأردن  كان  ويف ال�شابع من �شباط عام 1999 
و�سط  احل�سني  وداع  يف  واالإن�سان”  “االأر�س 
باأنها  و�سفت  ج��ن��ازة  يف  ال��ع��امل  ق��ادة  م��ن  ح�سد 
على  دليال  احل�سور  ذل��ك  وك��ان  الع�سر،  جنازة 
مكانة احل�سني بني دول العامل كافة، ومكانة االأردن 

واحرتام ال�سعوب والقادة له ولقائده.
عند  ث���راه  اهلل  طيب  احل�سني  ج��الل��ة  وك���ان   
اأم�سى  قد   1999 �شباط  من  ال�شابع  يف  رحيله 
اأطول فرتة حكم بني جميع زعماء العامل، كما كان 
اأنحاء  �ستى  يف  امل�سلمني  بني  عظيمة  اأهمية  يحتل 
واالأربعني  الثاين  اجليل  اإلى  النتمائه  نظرا  العامل 
وال�سالم،  ال�سالة  عليه  حممد  النبي  اأح��ف��اد  من 
امللك احل�سني  اهلل  باإذن  له  املغفور  و�سيبقى جاللة 
قاد  زعيما  بو�سفه  والوجدان  الذاكرة  يف  طالل  بن 
اأ�سبح  اأن  اإلى  واال�سطرابات  النزاعات  عرب  بلده 
يف  واالع��ت��دال  واال�ستقرار  لل�سالم  واح��ة  االأردن 
اإلى ذكراه بكل  ال�سرق االأو�سط. وينظر االأردنيون 
حب وتقدير باعتباره م�سدر االإلهام ملناخ االنفتاح 
وقد  االأردن،  به  يتمتع  الذي  والتعاطف  والت�سامح 
تراثا  احل�سني  امللك  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  اأر�سى 
مزدهرا يب�سر بتوجيه دفة االأردن ل�سنوات طويلة 

مقبلة.
�سلطاته  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ت�سلم  ومنذ 
اأ�سبح   ،1999 �شباط  من  ال�شابع  يف  الد�شتورية 
امللك الرابع للمملكة االأردنية الها�سمية، الذي اهتم 
الد�ستورية  �سلطاته  لتوليه  االأول��ى  اللحظة  ومنذ 
الوطن،  اأرج��اء  كل  يف  �سعبه  اأبناء  مع  بالتوا�سل 
البادية  يف  املواقع  من  العديد  بزيارة  ب��داأ  حيث 
ما  وكثريا  وامل��دن،  واملخيمات  والقرى  والريف 
من  وغريها  املواقع  تلك  زي��ارة  اإل��ى  جاللته  عمد 

واقع احلال  بنف�سه على  ليطلع  متخفيا  املوؤ�س�سات 
دون اأي تزييف اأو تزيني، واأ�سبحت زيارات جاللته 
واإخال�س  باإتقان  عملهم  موا�سلة  على  حتفزهم 
على  واالإ�سرار  التوا�سع  معنى  منها  ويتعلمون 

�سرعة االإجناز واإتقانه.
لقد حتولت دموع االأردنيني التي ذرفوها حارة 
االأول  االأ�سبوع  منذ  العظيم  راحلهم  على  عزيزة 
البناء  مداميك  يف  لبنات  اإل��ى   1999 �شباط  من 
وع�سالت ال�سواعد التي حملت معاول االإجناز التي 
ا�ستنفرها جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني منذ 

ت�سلمه ل�سلطاته الد�ستورية.
وخالل ال�سنوات املا�سية اأثبت جاللته اأنه خري 
خلف خلري �سلف.. وكانت حياة جاللته، كما كانت 
القيم  الأنبل  جت�سيد  اأروع  العظيم،  الراحل  حياة 
حيث  العربية،  اأر�سنا  على  ولدت  التي  واملبادئ 
العظيم..  امللك  ت�سنع  التي  ال�سفات  جاللته  جمع 
لذا فاإن من يتحدث عن �سخ�سية جاللته يحتار من 
باآفاقها  اأي اجلوانب يتناولها، فهي �سخ�سية غنية 
حيث  الفذة،  وملكتها  النادرة  وخ�سوبتها  الرحبة 
بايعه االأردنيون، من �ستى االأ�سول واملنابت، ملكا 
على اململكة االأردنية الها�سمية خلفا لوالده الراحل 

الكبري احل�سني طيب اهلل ثراه.
ب��روؤي��ة  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ويتمتع 
�سمويل  ونظام  تكاملي  ترتيب  وفق  لالأمور  �ساملة 
تردد  دون  بالفعل  القول  تربط  متكامل،  ومنهج 
توؤمن  والأنها  واملواطن،  والوطن  م�سلحة  غايتها 
م�ستقرا  وطنا  يبني  امل�ستقر  الواعي  املواطن  باأن 

ح�ساريا، اهتم جاللته بالقطاعات املحلية كافة.
جاللة  �سعى  االقت�سادي  االإ�سالح  جمال  ففي 
جاذبا  مركزا  االأردن  جعل  اإلى  الثاين  عبداهلل  امللك 
واالأنظمة  الت�سريعات  ك��ان��ت  ومل��ا  لال�ستثمار، 
االقت�سادية ال تتنا�سب مع هذه الغاية، اأ�سدر جاللة 
اجلهات  وكافة  للحكومة  ال�سامية  توجيهاته  امللك 
الت�سريعات  حت��دي��ث  على  للعمل  العالقة  ذات 
البيئة  حتديث  على  ق��ادرة  لتكون  االقت�سادية، 
االتفاقات  متطلبات  مع  ومتوافقة  اال�ستثمارية 
واملعاهدات الدولية التي وقع عليها االأردن ويخدم 

امل�سلحة الوطنية العليا.
احلكومة  اأجن��زت  امللك،  جاللة  وبتوجيهات 
حزمة من الت�سريعات واالأنظمة االقت�سادية، وكان 
حماية  وقانون  اال�ستثمار،  ت�سجيع  قانون  اأهمها 
املنظومة  منحت  حيث  الفكرية،  امللكية  حقوق 
القانونية الكثري من املزايا التي نظمت اال�ستثمارات 
وح��ف��زت��ه��ا، وع��اجل��ت ال��ك��ث��ري م��ن االخ��ت��الالت 
واملعيقات البريوقراطية التي كانت تقف اأمام جذب 

اال�ستثمارات.
خطى  فقد  ال�سيا�سي،  االإ���س��الح  جم��ال  يف  اأم��ا 
االأردن خطوات مهمة يف جمال االإ�سالح والتحديث 
التي  اللجان  من  العديد  ت�سكلت  حيث  ال�سيا�سي، 
ابتداء  وتوجهاته،  اأطيافه  مبختلف  املجتمع  مثلت 
وانتهاء  الد�ستور،  لتعديل  امللكية  اللجنة  م��ن 
لتحديث  امللكية  اللجنة  بت�سكيل  امللكي  بالتوجيه 

املنظومة ال�سيا�سية.
يلحظ  ال�سيا�سي  االإ���س��الح  �ساأن  يف  واملتتبع 
التنمية  يف  التقدم  �سرورة  على  جاللته  اإ���س��رار 
ال�سيا�سية واأهمية التجديد ال�سيا�سي لدور االأحزاب 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  هام�س  وتو�سيع  ال�سيا�سية، 
وهو  االإعاقة؛  وذوي  وامل��راأة  ال�سباب  فئات  لدى 
على  منا�سبة  من  اأكرث  يف  امللك  جاللة  عليه  اأكد  ما 
ال  الربملانية  احلكومة  مرحلة  اإل��ى  الو�سول  اأن 
ال�سيا�سية  االأح��زاب  بوجود  اإال  يتحقق  اأن  ميكن 
جلنة  خمرجات  عليه  توافقت  ما  وهو  الرباجمية، 
حتديث املنظومة ال�سيا�سة واأهمها قانوين االأحزاب 

واالنتخاب اجلديدين.
من  اأك��رث  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  واأك��د 
احل��ي��اة  يف  ال�����س��ب��اب  م�����س��ارك��ة  اأه��م��ي��ة  منا�سبة 
احلكومة  مرحلة  اإل��ى  الو�سول  واأن  ال�سيا�سية، 
االأحزاب  بوجود  اإال  يتحقق  اأن  ميكن  ال  الربملانية 
االأح��زاب  قانوين  علية  اأك��د  ما  وه��و  ال�سيا�سية، 

واالنتخاب اجلديدين.

أسئلة برسم اإلجابة: 
الحمى القالعية

من  عدد  لنفوق  اأدى  الذي  القالعية  احلمى  فايرو�س  تف�سي  منذ   
يتم  مل  ملاذا  اإجابة  الى  حتتاج  ت�ساوؤالت  هناك  ثمة  والعجول  االبقار 
اأعلنت  الزراعة  حت�سني االبقار قبل تف�سي املر�س خا�سة واأن وزارة 
اأم�س ظهورعرتة جديدة من الفايرو�س مل يكن �سابقاً موجودًا يف االردن 
يف  النهج  هو  كما  مرقمه  االردن  يف  والعجول  االبقار  هل  االخر  واالمر 
الدول االوروبية والعربية واأين تذهب االبقار والعجول النافقة ؟ وهل 
وكيف  ؟  للمكب  ذهابها  قبل  بالدفن  ر�سمي  واإذن  وفاة  �سهادات  حتمل 
يتم التعامل مع االبقار النافقة هل بالطمر ام احلرق ؟ وما هي الطريقة 
بعدم  �سبط  اليات  هناك  وهل  املري�سة  االبقار   مع  للتعامل  املثلى 

توريدها لل�سوق املحلي واطباق امل�ستهلكني ؟ .
االأطباء  نقابة  اأطلقتها   التي  التحذيرات  من  الزراعة  وزارة  اأين   
البيطريني منذ اأكرث من �سهر حول ت�سل�سل تف�سي وباء احلمى القالعية 
النقابة  قامت  وقد   ، اململكة  من  خمتلفة  مناطق  يف  االأبقار  قطعان  يف 
وح�سب بيانها ال�سحفي ومنذ البداية بالتعاون مع االأطباء البيطريني 
اإلى  دوري  ب�سكل  االإ�سابة  مناطق  كافة  من  عينات  باإر�سال  امليدان  يف 
املختربات املخت�سة يف اململكة  ، وخالل هذه الفرتة كانت وال تزال روؤية 
ح�سني  وغري  م�ستباح  اململكة  يف  الوقائي  الوبائي  الو�سع  باأن  النقابة 
بحيث اأنهم كانوا قد  نبهوا يف اجتماعات عدة خطورة تهاون االأجهزة 
امل�سوؤولة يف وزارة الزراعة وبخا�سة يف مو�سوع احلجر ال�سحي على 
اإر�ساليات االأبقار واالأغنام القادمة للمملكة من كافة اأنحاء العامل دون 
تتم عملية  كانت  واأنه  ال�سحي احلقيقي  اإجراءات احلجر  نوع من  اأي 
اأو  متخ�س�سة  خمربية  فحو�سات  اأي  دون  احليوانات  هذه  اإدخ��ال 
باإن�ساء مربع �سحي يف جنوب  القيام  الوزارة وكذلك  حجر يف حماجر 
ودون  الدول  كافة  من  القطعان  ت�سدير  واإعادة  بدخول  ي�سمح  اململكة 
فايرو�سات  لدخول  موؤخرًا  اأدى  مما  للوزارة  حقيقية  رقابة  وج��ود 
االأبقار احللوب  االأغنام وموؤخرًا مزارع  قطعان  �سابقاً  اأ�سابت  جديدة 
وتهدد  هذا  ليومنا  م�ستمرة  تزال  ال  �سخمة  خ�سائر  من  عنه  نتج  وما 
االأمن الغذائي للمملكة يف منتج اأ�سا�سي يف �سل�سلة الغذاء الوطنية وهو 

احلليب الطازج واللحوم .
 اأ�سئلة بحاجة اإلى اأجوبة هل تتحمل اجلهات امل�سوؤولة يف الوزارة 
الفو�سى  هذه  اإيقاف  �ساأنها  من  التي  االإج��راءات  وتتخذ  م�سوؤولياتها 
وال�سماح   ، بخا�سة  االأخري  التف�سي  وحالة  بعامة  الوبائي  الو�سع  يف 

بدخول اللقاحات املنا�سبة بال�سرعة
املختربات  يف  م��وؤخ��رًا  املعزولة  اجل��دي��دة  للعرتات  الق�سوى   
يف  حا�سمه  �سيا�سة  لو�سع  امليدان  يف  البيطريني  االأطباء  مع  والتعاون 

توجيه الو�سع الوبائي وتاليف اخلروقات .. ناأمل ذلك ٠

كوادر بلدية اليرموك تنقذ عشرات السوريين 
المتضررة خيمهم جراء االمطار

 اربد_ندى جمال

ا�ستجابت بلدية الريموك يف حمافظة اربد لنداء اال�ستغاثة من قبل 
م�سارف خرجا  �سعر على  بيت  تقطن يف  التي  الالجئة  العائالت  اإحدى 
حتديدا، بعدما ارتفع فيها من�سوب املياه جراء االأمطار الغزيرة، والتي 

ا�سبحت ت�سكل خطرًا حقيقيا على اأفراد اال�سرة وخا�سة االطفال.
البلدية واملفت�سني  العمليات توجهت كوادر  بغرفة  ات�سالهم  وفور 
وت�سريف  الو�سع  ت�سويب  ومت  عا�سفة،  اأج��واء  و�سط   ، االآليات  مع 
املياه بالعبارات، واإ�سافة مادة ›‹البي�س كور�س‹‹  وردم احلفر املليئة 

باالمطار ون�سب خيم جديده بدل املتهالكة.
امل�ساعدة  ومد  خيم  لثالث  االأ�سرار  اإزالة  مت  تفقدية  جولة  وخالل 
الالزمة لالجئني القاطنني فيها ،علماً اأن اخليمة الواحدة ت�سم اأكرث من 

عائلة جتمع اأطفال ون�ساء وكبار ال�سن.
ال�سعب:”اأنها  ل�سدى  الريموك  بلدية  رئي�س  الزعبي  حممد  وقال 
لي�ست املرة االأولى  ففي كل �ستاء ت�ستنفر عنا�سر البلدية بكل كوادرها 
باالأخ�س  املناطق الالجئني فهذا العمل االإن�ساين ياأتي على قمة اأولويات 
بلديته و يف خدمة االن�سان واملواطن وباأق�سى اجلهود املمكنة، وخا�سة 
مناطق  خمتلف  على  حالياً  وتوؤثر  اأثرت  التي  اجلوية  الظروف  ظل  يف 
اململكة، رغم تواجد اخليم خارج التنظيم ولكن هذا هو االردن املعروف 

بكرمه و�سجاعته واغاثة امللهوف بقيادته الها�سمية احلكيمة.

 األمانة تكثف جوالتها التفتيشية 
على محالت بيع اللحوم

 عمان 

وجوالتها  حمالتها  وا�ستمرار  تكثيف  الكربى  عمان  اأمانة  اأك��دت   
التفتي�سية على املالحم وحمالت بيع اللحوم، للتاأكد من التزامها بالذبح 
الطبية،  املعاينة  عمليات  فيها  تتم  والتي  املرخ�سة،  امل�سالخ  داخل 
من  خلوها  من  والتاأكد  الفح�س  الإج��راء  لها  ال��واردة  املوا�سي  جلميع 

االأمرا�س.
منطقة  يف  لها  التابع  احل��الل  �سوق  اإغ��الق  عن  االأم��ان��ة  واأعلنت 
املا�سونة بعد اإعالن وزارة الزراعة اإغالق اأ�سواق املوا�سي يف اململكة 

كافة، اإثر ر�سد اإ�سابات بفريو�س احلمى القالعية.
للحد  كافة  الالزمة  والتدابري  الوقائية  االإجراءات  اتخاذها  وبينت 
ومعاينة  واحليوان  االإن�سان  بني  م�سرتكة  اأمرا�س  اأي  انت�سار  من 

املوا�سي الواردة مل�سلخ اأمانة عمان.

 الليرة التركية تهوي إلى مستوى 
قياسي جديد أمام الدوالر

انقرة

م�ستوى  اإلى  االثنني  املبكرة  التعامالت  يف  الرتكية  اللرية  و�سلت 
منخف�س قيا�سي جديد اأمام الدوالر م�سجلة 18.85 اإذ تتعر�س العملة 
فيما  اجليو�شيا�شية،  واملخاطر  الدولر  قوة  ب�شبب  ل�شغوط  الرتكية 
ترتقب االأ�سواق تبعات الزلزال الذي �سرب و�سط البالد اليوم، واأ�سفر 

عن عدد كبري من الوفيات واالإ�سابات.
اأن  بعد  كبرية  ل�شغوط  النا�شئة  الأ���ش��واق  عمالت  وتعر�شت 
ارتفع الدوالر ارتفاعا حادا يوم اجلمعة يف اأعقاب تقرير وظائف قوي 
الفيدرايل  االحتياطي  جمل�س  اأن  اإلى  ي�سري  مما  املتحدة  الواليات  يف 

االأمريكي قد يبقى على م�سار الت�سديد النقدي لفرتة اأطول.

في ذكرى البيعة.. 24 عاًما تجسد سيرورة 
تاريخية لحياة سياسية يفخر بها األردنيون

 عمان 

امللكي  الدميقراطية عن اخلطاب  تغب  للبيعة، مل   24� الذكرى  يف   
منذ اأن بايع االأردنيون جاللة امللك عبداهلل الثاين ملكا للمملكة يف 7 �سهر 
على  يرتكز  �سيا�سيا  م�سارا  اخلطابات  تلك  لت�سكل   ،1999 عام  �شباط 

الدميقراطية وي�ستند اإلى احلزبية.
ُر�سمت  التي  ال�سيا�سية  للحياة  التاريخية  ال�سريورة  تلك  وتدعو 
معاملها بري�سة ملكية باألوان حزبية منذ يوم البيعة قبل نحو الربع القرن 
املا�سي، االأردنيني للمفاخرة بذلك امل�سار الدميقراطي، الذي �سهد وترية 

مت�سارعة منذ ت�سلم جاللته �سلطاته الد�ستورية يف عام 1999.
ويف هذا اليوم حتيي االأ�سرة االأردنية، ذكرى الوفاء للمغفور له باإذن 
اهلل، جاللة امللك احل�سني بن طالل، طيب اهلل ثراه، الذي كانت االنطالقة 
الفعلية للحياة احلزبية يف بداية عهده، عندما كلف احلزب الوطني يف 
بت�سكيل احلكومة الربملانية   1956 لعام  االأول  ت�سرين  �سهر  من   29

االأولى يف تاريخ اململكة برئا�سة �سليمان النابل�سي.
الدولة،  االأول على م�ستوى  االأحزاب  قانون  ذاته، �سدر  العام  ويف 
وهو ما �سكل حجر االأ�سا�س، لتثبيت قواعد العمل احلزبي على االأر�س، 
يف عهد احل�سني بن طالل، الذي ا�ستمر 47 عاما من العطاء واالإجنازات، 
مظاهر  عودة  اإثر  تخللها الحقا اإ�سدار قانون االأحزاب يف عام 1992، 
من  لأكرث  احلزبي  الن�شاط  توقف  بعد  والربملانية  الدميقراطية  احلياة 

عقود.  3
وعلى خطى امللك الباين، احل�سني بن طالل، �سار امللك املعزز عبداهلل 
الثاين على النهج الها�سمي الداعم للدميقراطية ومتكني احلياة ال�سيا�سية 
للد�ستور  تعديل  اأكرب  عهده  خالل  �سهدت  التي  اململكة،  يف  والربملانية 
االأردين، كان االأكرب واالأهم فيها تعديل عام 2011، الذي �سمل 38 مادة 

من مواد الد�ستور، وهو ما يعادل ربع مواد الد�ستور تقريبا.
على  توؤكد  التي  الن�سو�س  الد�ستورية،  التعديالت  تلك  وطالت 
�سيادة  فر�س  االأ�سا�سية  مهمتها  �سلطة  باعتباره  الق�ساء،  ا�ستقالل 
بكافة  واإحاطتها  االإن�سان  حقوق  واحرتام  امل�ساواة  وحتقيق  القانون، 
وت�سمن  احلريات،  وت�سون  والكرامة  العدالة  حتقق  التي  ال�سمانات 
القرارات  �سناعة  يف  وم�ساركتهم  اآمنة  كرمية  حياة  يف  املواطنني  حق 

وال�سيا�سات الناظمة مل�سرية املجتمع الدميقراطي.
كما ا�ستملت التعديالت على اإن�ساء املحكمة الد�ستورية �سمن اأف�سل 
االنتخابات،  على  لالإ�سراف  م�ستقلة  هيئة  واإن�ساء  الدولية،  املعايري 
ال��وزراء  حماكمة  واإن��اط��ة  املدنية،  املحاكم  اأم��ام  املدنيني  وحماكمة 
باملحاكم العليا املدنية والطعن يف نتائج االنتخابات اأمام الق�ساء املدين.

وت�سمنت اأي�سا حتديد �سالحيات ال�سلطة التنفيذية بو�سع قوانني 
موؤقتة يف ثالث حاالت على �سبيل احل�سر كما كان عليه احلال يف د�ستور 
دخلت  التي  اململكة،  تاريخ  يف  نوعيه  نقلة  اعترب  ما  وهو   ،1952 عام 
التعديالت  عرب  دف��ع  ال��ذي  جاللته،  بقيادة  الثانية  مئويتها  اخ��ريا، 
االأح��زاب  متكن  دميقراطية  بيئة  اإي��ج��اد  اإل��ى  االأخ���رية  الد�ستورية 

ال�سيا�سية.
ويف عهد جاللته �سهدت اململكة �سدور �سل�سلة من قوانني االأحزاب يف 
االأعوام 2007، 2012، 2015، 2022، جاء كل منها ملواكبة اململكة 
وت�ساري�سها  الدميقراطية  �سعبها  طبيعة  مع  االأن�سب  للدميقراطيات 

اجلغرافية وم�سريتها التنموية.
كما �سهدت اململكة يف عهد جاللته �سل�سلة من قوانني االنتخاب، التي 
م�ستجدات  مع  يتواءم  مبا  فيها  جاء  التي  املرحلة  يخدم  منها  كل  جاء 
االجتماعية  الظروف  االعتبار  بعني  االأخ��ذ  مع  ال�سيا�سية  ال�ساحة 

واالقت�سادية للمجتمع االأردين املمتد يف اأرجاء اململكة.
خمرجات  جاءت  الدميقراطية،  اململكة  م�سرية  لتعزيز  وا�ستمرارا 
امللك  جاللة  �سكلها  التي  ال�سيا�سية،  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة 
من  الثانية  املئوية  االأردنية  الدولة  دخول  مع  بالتزامن  الثاين  عبداهلل 
برملانية  حلياة  و�سوال  ال�سيا�سية  املنظومة  تطوير  بهدف  عمرها، 

وحزبية تنا�سب االأردنيني وامل�سرية الدميقراطية للمملكة.
والتعديالت  ال�سيا�سية،  واالأح���زاب  االنتخاب  قانونا  وت�سدر 
تلك  النيابي،  العمل  واآل��ي��ات  بالقانونني  حكما  املت�سلة  الد�ستورية 
ال�سامنة  وال�سيا�سية  الت�سريعية  البيئة  تهيئة  اإلى  الرامية  املخرجات 

لدور ال�سباب واملراأة يف احلياة العامة.
واأخذت الدميقراطية حيزا كبريا يف �سل�سلة من االأوراق النقا�سية، 
التي و�سع فيها جاللة امللك عبداهلل الثاين روؤية وا�سحة لالإ�سالح ال�سامل 
اإلى حتفيز حوار وطني حول  وم�ستقبل الدميقراطية يف االأردن، ترمي 
االأردن،  بها  مير  التي  الدميوقراطي  التحول  وعملية  االإ�سالح  م�سرية 
بهدف بناء التوافق، وتعزيز امل�ساركة ال�سعبية يف �سنع القرار، واإدامة 

الزخم البناء حول عملية االإ�سالح.
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يعد املهاجم عارف احلاج، من الالعبني 
طريقهم  �سقوا  ال��ذي��ن  القالئل  االأردن��ي��ني 
الختبار  الفل�سطيني،  ال����دوري  ���س��وب 
جتربة من نوع خا�س، ال �سيما يف ظل �سغر 
االأوملبي  املنتخب  اأع�ساء  اأحد  وهو  �سنه، 

للن�سامى.
ن��ادي جبل  اإل��ى  وانتقل ع��ارف احل��اج 
يف  للغاية  مهمة  ي��راه��ا  خطوة  يف  امل��ك��رب، 

م�سريته الكروية.
واأج��رى ك��ووورة ح��وارا مع احل��اج، 
خا�سة  املقبلة  طموحاته  اإل��ى  فيه  تطرق 
نادي  مع  وم�سريه  االأوملبي،  املنتخب  مع 

ال�سريح االأردين.
حدثنا عن بداياتك مع كرة القدم.

مراكز  م��ن  ال��ك��روي��ة  م�سريتي  ب���داأت 
ال�سريح  لفريق  ان�سممت  ثم  الواعدين 
عرب الفئات العمرية، و�سوال للفريق االأول 
موؤخرا  االإع��ارة  �سبيل  على  انتقلت  ومنه 

جلبل املكرب الفل�سطيني.
حتى  االحرتافية  جتربتك  تقيم  كيف 

االآن مع جبل املبكر؟
اأول جتربة احرتافية يف م�سريتي،  هي 
للغاية يف م�سريتي،  واأعتربها خطوة مهمة 
م�ستواي  لتطوير  مثالية  فر�سة  اأعدها  كما 

اأ�سعر  الالزمة. مل  الفني واكت�ساب اخلربة 
باأي غربة، حيث اأجد كل املحبة والدعم يف 
نادي جبل املبكر وجماهريه، وهناك تعاون 
كذلك  واأجد  املباريات،  يف  زمالئي  من  كبري 

التقدير من اجلهاز الفني والتدريبي.
متى ينتهي عقدك مع ال�سريح؟

نهاية  حتى  ميتد  ال�سريح  مع  عقدي 

مو�سم 2025.
هبوطه  ب��ع��د  لل�سريح  �ستعود  ه��ل 
وجهة  عن  �ستبحث  اأم  االأول���ى،  للدرجة 

اأخرى بدوري املحرتفني؟
ال�سريح،  ن���ادي  م��ع  ع��ق��دي  اأح����رتم 
والكلمة االأولى واالأخرية يف انتقايل اإلى اأي 
رئي�س  بيد  املحرتفني،  دوري  يف  حملي  ناد 

النادي عمر العجلوين.
من  عليك  الف�سل  اأ���س��ح��اب  ه��م  م��ن 

املدربني؟
اهلل  عبد  للكابنت  يعود  اهلل،  بعد  الف�سل 
يف  تدريباتي  على  اأ���س��رف  حيث  عمارين 
اأي�سا  بالف�سل  واأدي��ن  الواعدين،  مراكز 
ذيابات  ووليد  العجلوين  فرا�س  للمدربني 

وعبد اهلل عيادات.
كيف ا�ستقبلت قرار ا�ستدعائك للمنتخب 

االأردين االأوملبي؟
اأوج��ه  وهنا  كبرية،  ب�سعادة  �سعرُت 
زمع  اأب��و  اهلل  عبد  الفني  للمدير  تقديري 
نف�سي  الأثبت  و�ساأ�سعى  الثقة،  منحني  اإذ 
مع  املطلوبة  االإ�سافة  حتقيق  خ��الل  من 

املنتخب يف الت�سفيات االأوملبية.
ك��ي��ف ت����رى ح���ظ���وظ ال��ن�����س��ام��ى يف 

الت�سفيات االأوملبية؟
احللم  هذا  حتقيق  يف  بالتفاوؤل  اأ�سعر 
اأوملبياد  بلوغ  وهو  طويال،  انتظرناه  الذي 
باري�س 2024، وال �سيما اأن املنتخب ي�سم 
جهاز  ويقوده  املميزة  املواهب  من  العديد 

فني قدير.
ما هي اأهم طموحاتك؟

فكري  ت���راود  الطموحات  م��ن  العديد 

دائما، ا�ستدعائي للمنتخب االأوملبي منحني 
احلافز لالن�سمام م�ستقبال للمنتخب االأول، 
كذلك اأجتهد يف �سبيل تطوير نف�سي و�سمان 

فر�سة االحرتاف خارجيا.
تلعب يف اأكرث من مركز، اأيها تف�سل؟

لكن  �سريح،  كمهاجم  األ��ع��ب  اأح��ي��ان��ا 
اأو  االأمي���ن  اجل��ن��اح  ه��و  املف�سل  م��رك��زي 

االأي�سر.
م���ن ه���و ق���دوت���ك م���ن جن����وم ال��ك��رة 

االأردنية؟
اأحمد العر�سان، واأمتنى ال�سري  الكابنت 

على خطاه.
جلماهري  توجهها  التي  الر�سالة  هي  ما 

جبل املبكر؟
فريق  مع  ال�سدارة  يف  نت�سارك  حاليا 
هالل القد�س ب� “40 نقطة”، وا�ستطعت يف 
بكل  اأمتنى  ت�سجيل هدف.  املا�سية  اجلولة 
على  الغالية  الن�سور  جماهري  اإ�سعاد  اأمانة 
هذا  الدوري  بلقب  التتويج  خالل  من  قلبي 

املو�سم.
هل �سعرت بفوارق بني الدوري االأردين 

والفل�سطيني؟
الفني  فامل�ستوى  ف����وارق،  ي��وج��د  ال 

متقارب.

توج املنتخب ال�سنغايل لالعبني املحليني لكرة 
القدم بلقب بطولة اإفريقيا لالأمم )�سان2022-(، 
نظريه  ح�ساب  على  النهائي،  يف  ف���وزه  عقب 
)الوقتني   4-5 الرتجيح  ب��رك��الت  اجل��زائ��ري 
‘’نيل�سون  مبلعب   ،)0-0 واالإ�سايف:  القانوين 

مونديال’’ برباقي )اجلزائر العا�سمة(.
وال�سوطني  ال��ق��ان��وين  ال��وق��ت  نهاية  وب��ع��د 
توجه   )0-0( ال�سلبي  بالتعادل  االإ�سافيني 
التعادل  �ساد  حيث  الرتجيح  ل�سربات  الفريقان 
الالعب  �سيعها  التي  احلا�سمة  الركلة  غاية  اإلى 
يف  للعودة  للمناف�س  فر�سة  مهديا  حميو�س 
اأحمد  اأه���در  كما  باللقب.  والتتويج  النتيجة 

كندو�سي ركلة جزاء اأخرى الأ�سود ال�سحراء.
ال�سنغايل  املحلي  املنتخب  ي�سري  وب��ه��ذا 
بكاأ�س  امل��ت��وج  االأول  امل��ن��ت��خ��ب  خ��ط��ى  ع��ل��ى 
 ) ل�2022  )اأج��ل��ت  اإفريقيا2021-  اأم���م 
الأ�سبال  خ�سارة  اأول  وتعترب  بالكامريون‹‹. 
بعد  املناف�سة  يف  بوقرة  جميد  الوطني  امل��درب 
ت�سجيله 5 انت�سارات، مع ت�سجيل ت�سعة اأهداف 

وعدم تلقي اأي هدف.
يف  للجزائر  الثانية  امل�ساركة  اأن��ه��ا  ي��ذك��ر 
االأولى  بعد  املحليني  لالعبني  االفريقية  البطولة 

فيها  احتل    ،)2011( بال�سودان  كانت  التي 
بعد خ�سارته  الرابع،  املركز  املنتخب اجلزائري 

يف اللقاء الرتتيبي اأمام البلد املنظم.

وا�سل ريال مدريد حامل اللقب عرو�سه 
مايوركا  ريال  اأمام  -1�سفر  وخ�سر  املهتزة 
ال��دوري  يف  ج��زاء  ركلة  اإه���دار  ثمن  ودف��ع 
االإ�سباين لكرة القدم، يف مباراته االأخرية قبل 

امل�ساركة يف كاأ�س العامل لالأندية.
و�سجل نات�سو مدافع ريال هدف املباراة 
طريق  عن  مرماه  يف  اخلطاأ  بطريق  الوحيد 
حماولة  اإبعاد  يف  ف�سل  بعدما  راأ���س،  �سربة 
الدقيقة  يف  مايوركا  مهاجم  موريكي  فيدات 
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ج��زاء  ركلة  اأ�سين�سيو  م��ارك��و  واأه���در 
ظل  يف  اللعب،  من  �ساعة  م��رور  بعد  للريال 
يف  املتخ�س�س  بنزمية  كرمي  املهاجم  غياب 

تنفيذ الركالت.
االأهلي  ي��واج��ه  ال��ذي  ري���ال،  وتعر�س 
لالأندية  العامل  كاأ�س  نهائي  قبل  يف  امل�سري 
قبل  ل�سربة  املقبل،  االأربعاء  يوم  باملغرب 
تيبو  احلار�س  اإ�سابة  بعد  امل��ب��اراة  بداية 

كورتوا يف فرتة االإحماء.
ري��ال  م��درب  اأن�سيلوتي  ك��ارل��و  واأراح 

لوكامودريت�س  املخ�سرم  الو�سط  ثنائي 
وتوين كرو�س قبل اإ�شراكهما يف ال�شوط الثاين، 
ال�سغط  رغ��م  النتيجة  تتغري  اأن  دون  لكن 

الهجومي يف الدقائق االأخرية.
مرة  ف��از  ال���ذي  ري���ال،  ر�سيد  وجت��م��د 
45 نقطة من  واح��دة يف ثالث ج��والت، عند 
وبفارق  الثاين  املركز  ويحتل  مباراة   20
خم�س نقاط عن غرميه بر�شلونة الذي �شيكون 
بو�سعه تعزيز ت�سدره عندما يواجه اإ�سبيلية 

يف وقت الحق.

اأندية دوري رو�سن ال�سعودي، يف طرح  بداأت 
باأ�سعار غري م�سبوقة،  تذاكر مبارياتها مع الن�سر 
م�ساركة  من  لال�ستفادة  املالية،  مواردها  لزيادة 
مع  رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغالية  االأ�سطورة 

العاملي يف هذه املباريات.
اإقبااًل  ملعبه  خارج  الن�سر  مباريات  وت�سهد 
يف  ال�سعودية  اجلماهري  من  رغبة  م�سبوق،  غري 
م�ساهدة كري�ستيانو على اأر�س امللعب، وهو حدث 

ال يتكرر كثرًيا بالن�سبة لهذه الفرق.
واأعلن نادي الوحدة ال�سعودي، اليوم االأحد، 
اإقامتها  املقرر  الن�سر،  مع  مباراته  تذاكر  طرح 
يوم اخلمي�س املقبل يف مكة املكرمة، �سمن اجلولة 

ال�16 من دوري رو�سن ال�سعودي.
ريااًل،  وبلغ �سعر تذكرة الدرجة املوحدة 75 

واملمتازة 450 ريااًل، واملن�سة ب�1000 ريال.
غري  اإق��ب��ااًل  ال��ت��ذاك��ر  ���س��راء  عملية  وت�سهد 
م�سبوق، حيث تتجه تذاكر املباراة نحو النفاد بعد 

�ساعات من طرحها.
 5 عن  يزيد  ما  بيع  مت  فقد  مكاين  ملوقع  ووفًقا 
باأن  علًما  م�ستمر،  تزايد  يف  واالأرق��ام  تذكرة  اآالف 
 38 تبلغ  مبكة  ال�سرائع  مللعب  الر�سمية  ال�سعة 

األًفا.
تذاكر  االآخ��ر  قد ط��رح هو  الفتح  ن��ادي  وك��ان 
مباراته مع الن�سر يوم اجلمعة املا�سي يف مباراة 
ب�100  امل�سابقة،  من  ال�14  باملرحلة  الفريقني 

ريال. و1000  ريااًل،  ريال، 150 
األفا   17 الفتح  ملعب  يف  احل�سور  عدد  وبلغ 
و631 م�سجًعا يف حني اأن ال�سعة الر�سمية مللعب 

الفتح باالأح�ساء 19 األًفا و55 متفرًجا.

 ال�سيلية يدك �سباك ال�سمال بخما�سية
ا�ستعاد ال�سيلية نغمة االنت�سارات يف الدوري 
بنتيجة  ال�سمال  على  كبريا  فوزا  وحقق  القطري، 
)5-0(، با�ستاد �سحيم بن حمد بنادي قطر يف اإطار 

مباريات اجلولة ال13 من الدوري القطري.
ك��ارل��و���س  م��ن  ك��ل  ال�سيلية  اأه����داف  اأح����رز 
���س��رتان��دب��ريج وحم��م��د م��دث��ر واالإي����راين م��ه��رداد 
و76  و60   45 الدقائق  اأهداف” يف   3“ حممدي 

و79 و90.
�سيطر  امل�ستوى  متو�سطة  امل��ب��اراة  ج��اءت 
ال�شوط  الكثري من فرتاتها خا�شة يف  ال�شمال على 
االأول، لكنه مل ينجح يف ترجمة تلك ال�سيطرة اإلى 

اأهداف، يف الوقت الذي خطف فيه ال�سيلية هدفا يف 
نهاية ال�شوط.

يف ال�شوط الثاين، وا�شل ال�شمال حماولته من 
اأجل ادراك التعادل ، لكن ال�سيلية باغته بهدف ثان 
بعد ربع �شاعة فقط من بداية ال�شوط، وهو الهدف 
الذي ح�سم به االأمور متاما قبل اأن ي�سيف ال�سيلية 

اأهداف اأخرى.  3
 7 اإلى  ال�سيلية  ر�سيد  ارتفع  النتيجة،  بهذه 
الأخري  للمركز احلادي ع�شر وقبل  بها  تقدم  نقاط 
الرتتيب  �ساحب  �سالل  اأم  عن  االأه���داف  بفارق 
نقاط  االأخري، بينما جتمد ر�سيد ال�سمال عند 10 

تراجع بها للمركز التا�سع.

رونالدو ينعش خزائن أندية الدوري السعودي

الحاج: احترافي بفلسطين خطوة 
مهمة... ومستقبلي بيد الصريح

ركلة جزاء محيوص تهدي أسود 
التيرينغا لقب »شان 2022«

كيروش في قطر لتوقيع 
عقود تدريب العنابي

منتخب  لتدريب  متهيًدا  للدوحة،  كريو�س  كارلو�س  الربتغايل  و�سل 
قطر، خالل املرحلة املقبلة، خلفا لالإ�سباين فيليك�س �سان�سيز الذي مل يتم 
يف  املجموعات  دور  مرحلة  من  مبكرا  العنابي  خروج  بعد  له  التجديد 

بطولة كاأ�س العامل 2022.
حيث  القطري؛  ال��دوري  مباريات  متابعة  على  كريو�س  وحر�س 
مبباراة  القطرية  الوطنية  للمنتخبات  التنفيذي  املدير  ب�سحبة  تواجد 
الديربي بني العربي والريان ، ومباراة ال�سد واأم �سالل، ثم مباراة قطر 

واملرخية �سمن مباريات اجلولة ال�13 من بطولة الدوري القطري.
و�سيعلن االحتاد القطري خالل ال�ساعات القليلة املقبلة التعاقد مع 
العنابي  للمنتخب  الفني  اجلهاز  راأ�س  على  و�سيت�سمر  ر�سميا،  كريو�س 

حتى مونديال 2026، الذي يقام يف اأمريكا، وكندا، واملك�سيك.
 2023 الذهبية  الكاأ�س  مناف�سات  خلو�س  قطري  منتخب  وي�ستعد 
ال�سمالية  اأمريكا  احت��اد  من  خا�سة  بدعوة  املقبل،  متوز/يوليو  يف 
)الكونكاكاف( بعد اأن �سارك يف الن�سخة املا�سية 2021 التي اأقيمت يف 

الواليات املتحدة االأمريكية.
ت�ست�سيفها  التي  كما يخو�س الفريق نهائيات كاأ�س اأمم اآ�سيا 2023 
بعد  اللقب  القطري  املنتخب  ويحمل   ،2023 اجل��اري  العام  الدوحة 
على  تغلب  حينما   2019 االإم��ارات  ن�سخة  يف  االآ�سيوية  بالكاأ�س  الفوز 

اليابان يف النهائي )1-3(.
اأ�سرف  حيث  التدريب،  عامل  يف  املميزة  االأ�سماء  اأحد  كريو�س  ويعد 
مدريد  ريال  درب  كما   ،1993  ،1991 بني  الربتغايل  املنتخب  على 
يف  فريج�سون  األيك�س  لل�سري  م�ساعًدا  وك��ان   ،2004-2003 مو�سم 

مان�س�سرت يونايتد بني 2004، 2008.
وقاد  املدرب الربتغايل ، املنتخب االإيراين يف 3 ن�سخ متتالية من كاأ�س 

العامل، يف الربازيل 2014، ورو�سيا 2018، وقطر 2022.
االإفريقية  االأمم  كاأ�س  نهائي  اإلى  للو�سول  امل�سري  املنتخب  وقاد 

اأن يخ�سر من ال�سنغال بركالت الرتجيح.  قبل   2021
يف حني تاأهل مع الربتغال اإلى دور ال�ستة ع�سر من مونديال جنوب 

افريقيا 2010، لكنه خرج اأمام اإ�سبانيا باخل�سارة )1-0(.
وح�سد كريو�س كاأ�س ال�سوبر االإ�سباين مع ريال مدريد عام 2003، 
�سبورتنج  فريق  مع  الربتغايل  ال�سوبر  وكا�س  الربتغال  بكاأ�س  فاز  كما 
كاأ�س  كريو�س  ح�سد  لل�سباب  الربتغايل  املنتخب  ومع   .1996 ل�سبونة 
1989 والثانية  20 عاًما مرتني، االأولى يف ن�سخة عام  العامل الأقل من 
املنتخب  عن   2023 احلايل  العام  بداية  كريو�س  وانف�سل   .1991 يف 
2022، وخرج معه  اأن قاده يف نهائيات كاأ�س العامل قطر  االإيراين، بعد 
من دور املجموعات بتلقيه خ�سارتني من اإجنلرتا )6-0(، واأمريكا )0-

يف حني فاز على ويلز )0-2(.  )1

الزوراء يحسم صفقتين جديدتين.. 
والشرطة يخطف محمدوه

ب�سام  علي  ال�سوري  الثنائي  مع  تعاقده  العراقي،  ال��زوراء  اأعلن 
ب�سنامي واليمني عمر الداحي.

نهاية  حتى  الداحي  وعمر  ب�سنامي  ب�سام  علي  مع  التعاقد  وج��اء 
املو�سم اجلاري، ومل يتم الك�سف عن التفا�سيل املالية للعقد .

املريكاتو  لنهاية  املتبقية  الفرتة  ا�ستغالل  اإل��ى  ال��زوراء  وي�سعى 
باجلوالت  الفريق  لتمثيل  جديدة  بعنا�سر  �سفوفه  لتدعيم  ال�ستوي، 

املتبقية من الدوري.
كما ظفر ال�سرطة بخدمات املحرتف اليمني نا�سر حممدوه قادما من 

نفط الو�سط، وقدمه بح�سور مدير الفريق ها�سم ر�سا.
العقد مع  املا�سية رغبته بتجديد  االأيام  اأعلن يف  قد  وكان حممدوه، 
جعلته  ال�سرطة  من  املقدمة  االأعلى  املالية  القيمة  ولكن  الو�سط،  نفط 

يطلب الرحيل.
وقدم اأربيل ب�سكل ر�سمي اليوم اأي�سا املهاجم �سريكو كرمي قادما من 

الكويت الكويتي، فيما خطف الطلبة اجلناح اأجمد وليد قادما من زاخو.

مكاسب الكويت تفوق 
العربي في القمة

حتت �سعار »يبقى الو�سع على ما هو عليه«.. انتهت قمة اجلولة 12 
بالدوري الكويتي املمتاز، بالتعادل االإيجابي )1-1(، لي�سيف كل فريق 

نقطة اإلى ر�سيده، يف م�سوار املناف�سة على اللقب.
وبهذه النتيجة ا�ستمر الكويت يف �سدارة الرتتيب بر�سيد 23 نقطة، 

مقابل 19 نقطة للعربي يف مركز الو�سافة.
املباراة،  من  الفريقني  مكا�سب  التايل  التقرير  يف  ير�سد  ك��ووورة 

ومردود اللقاء على م�سرية كل منهما فيما تبقى من املو�سم.
اأقل اخل�سائر

)العربي(  املناف�س  وهو  م�سريته  يف  االأبرز  العقبة  الكويت،  جتاوز 
النقاط  فارق  على  وحمافظا  التعادل  بنقطة  م�شتفيدا  اخل�شائر،  باأقل 

االأربعة بال�سدارة.
مل�سلحة  مالت  الكفة  ف��اإن  امل��ب��اراة،  يف  الفريقني  اأداء  على  وعطفا 
لحت  حيث  الأول،  ال�شوط  يف  خ�شو�شا  “العربي”  االأر���س  اأ�سحاب 
ملحمد �سولة اأكرث من فر�سة لو�سع فريقه يف املقدمة، لوال تاألق احلار�س 

ال�ساعد عبد الرحمن كميل.
الكويت بطعم  التي حققها  التعادل،  فاإن نقطة  وعطفا على ما �سبق، 
وكان  امل��ب��اراة،  دقائق  اآخ��ر  يف  توهج  الكويت  اأن  مالحظة  مع  الفوز، 

مبقدوره حتقيق الفوز، يف اأكرث من منا�سبة.
اندماج �سريع

بدا حمرتف الكويت اجلديد حممد مرهون، من�سجما ب�سورة مقبولة، 
علما باأنه خا�س لقاء اليوم بعد 24 �ساعة من التحاقه بالفريق.

وقدم مرهون ملحات فنية، توؤكد اأنه �سفقة رابحة ولها م�ستقبل واعد 
داخل القلعة البي�ساء.

كما وا�سل التون�سي يا�سني العمري، دور املنقذ م�سجال هدف التعادل 
يف وقت �سعب وقبل نهاية املباراة بدقائق معدودة.

فوز غائب
يف املقابل، ظل فوز العربي على الكويت، ع�سيا يف م�سابقة الدوري، 
الأول  ال��دور  مباراة  يف  الفوز،  نقاط  خطف  يف  جنح  الكويت  ب��اأن  علما 

بنتيجة )2-3(.
يف  كبرية  جاهزية  و�سط  اليوم  مباراة  يف  مهياأة  الفر�سة  وكانت 
ال�سفوف، وعدة فر�س متاحة باجلملة اأهدرها حممد �سولة، علي خلف، 
بدعم  حظي،  العربي  اأن  كما  الهادي،  وال�سنو�سي  العو�سي،  �سلمان 

جماهريي كبري يف معقله، �ستاد �سباح ال�سامل.
الكويت، وهو ما  النقاط مع  العربي، يف فر�شة تقلي�س فارق  وفرط 
علما  الثاين،  الدور  تبقى من جوالت  فيما  االآخرين،  ينتظر هدايا  يجعله 
�ستكون  الكبار،  ال�ستة  �ستقام بوجود  الثالث، والتي  الدور  باأن مباريات 

حا�سمة يف م�سوار ح�سم اللقب.
غياب اال�ستقرار

عطفا  اال�ستقرار،  عامل  اليوم،  الكويت  مواجهة  يف  العربي  عن  غاب 
على دخول عنا�سر جديدة على توليفة الفريق االأ�سا�سية، وغياب العبني 

موؤثرين، ال�سيما �سلطان العنزي، والذي ميثل رمانة امليزان للفريق.
التوليفة  يف  النظر  اإع���ادة  �سفيكو،  رو�سمري  امل���درب  على  وب��ات 
االأ�سا�سية، خ�سو�سا اأن العربي مقبل على مواجهة ال تقبل الق�سمة على 

اثنني يف نهائي كا�س ويل العهد اأمام ال�ساملية.

ريال مدريد يسقط في وحل مايوركا بنيران صديقة

حقيقة مفاوضات الوحدات 
مع حسام حسن

 ك�سف م�سدر مقرب من اإدارة نادي الوحدات عن حقيقة ما تردد عرب مواقع 
التوا�سل االجتماعي، ب�ساأن وجود مفاو�سات مع املدرب امل�سري ح�سام ح�سن، 

لقيادة الفريق. 
مدرب  مع  للتعاقد  تتجه  “النية  ل��ك��ووورة:  ت�سريح  يف  امل�سدر،  وق��ال 

اإفريقي، لكن ال وجود الأي مفاو�سات مع املدرب امل�سري«.
تلقى  قد  يكون  وقد  فريق،  الأي  مهما  خيارا  يعد  ح�سن  “ح�سام  واأ�ساف: 

عر�سا من ناد اآخر غري الوحدات«. 
و�سبق حل�سام تدريب منتخب االأردن، حيث تاأهل معه اإلى امللحق العاملي 

لت�سفيات كاأ�س العامل 2014.
الفني يف  اإربد عن ح�سم هوية اجلهاز  ويبحث كل من الوحدات واحل�سني 
خو�س  على  مقبالن  اأنهما  خا�سة  االإع��داد،  يف  املبا�سرة  بهدف  املقبلة،  االأيام 

ا�ستحقاقات اآ�سيوية. 
يخو�س  فيما  اآ�سيا،  اأبطال  ل��دوري  املوؤهل  امللحق  يف  الوحدات  وي�سارك 

احل�سني اإربد كاأ�س االحتاد االآ�سيوي.

 بعد صدمة القادسية.. الصيفي 
يتدرب مع السالمية

 خا�س الدويل االأردين عدي ال�سيفي تدريباته مع ال�ساملية الكويتي، ب�سكل 
موؤقت.

وذلك بعد قرار اإدارة القاد�سية، ف�سخ التعاقد مع ال�سيفي، قبل يوم واحد 
من غلق باب االنتقاالت ال�ستوية.

ومل يت�سن لل�سيفي االتفاق مع اأي فريق بعد ف�سخ تعاقده مع القاد�سية، 
و�سط رف�س الالعب التواجد مع فرق الدرجة االأولى يف الدوري الكويتي.

ال�ساملية،  اإدارة  موقف  التوا�سل،  مبواقع  ح�سابه  على  ال�سيفي  وثمن 
رئي�س جهاز  بنائب  اليو�سف، ومرورا  تركي  ال�سيخ  النادي  رئي�س  من  بداية 
الكرة وايل العتيبي، وو�سوال للمدرب حممد اإبراهيم، على بادرتهم الطيبة، 

موؤكدا اأنه يقدر هذا اال�ستقبال املميز.
التدريبات، واحلفاظ على جاهزيته، حلني  يتطلع ملوا�سلة  اأنه  واأ�ساف 

اتخاذ القرار اخلا�س مب�ستقبله يف املالعب.
 9 ملدة  احرتافية  جتربة  ال�ساملية،  مع  خا�س  ال�سيفي،  اأن  بالذكر  جدير 
موا�سم، كان فيهم اأحد اأهم املحرتفني يف الفريق، لينتقل بعددها للقاد�سية ومن 

ثم الن�سر، وكانت اآخر حمطاته القاد�سية.

 نيبوشا: ال نستحق الهزيمة 
أمام الدحيل

 اأكد املونتينيجري نيبو�سا يوفوفيت�س، مدرب االأهلي، اأن فريقه ال ي�ستحق 
الهزمية اأمام الدحيل، يف اجلولة 13 من الدوري القطري.

بن  اهلل  عبد  ملعب  على   ،)1-2( بنتيجة  االأهلي  على  الدحيل  وتغلب 
خليفة، يف الدوري القطري.

الدوري،  مت�سدر  اأمام  مميزا  اأداء  “قدمنا  املباراة:  عقب  نيبو�سا  وقال 
يف  كنا  وبدنيا  فنيا  اخل�سارة،  ن�ستحق  ال  به  ظهرنا  الذي  للم�ستوى  وبالنظر 

املوعد على مدار �سوطي املباراة«.
الأول  ال�شوط  لنا، خا�شة يف  اأتيحت  التي  الفر�س  ن�شتغل  “مل  واأ�ساف: 
قبل ت�شجيل الدحيل هدفه الثاين، ومتكنا من تقلي�س الفارق يف ال�شوط الثاين، 

و�سنحت فر�س اأخرى لنا لكن احلظ مل يكن اإلى جانبنا«.
اليوم،  مباراة  يف  ظهرت  التي  االأخطاء  معاجلة  على  “�سنعمل  واأمت: 
لتجهيز الفريق ب�سكل اأف�سل للمباراة املقبلة، و�سنبذل جمهود اأكرب من اأجل 

العودة ل�سكة االنت�سارات«.
وبهذا الفوز عزز الدحيل �سدارته للدوري بر�سيد 29 نقطة، فيما جتمد 

ر�سيد االأهلي عند 17 نقطة يف املركز ال�سابع.
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إطالق مبادرة حقيبتي المدرسية بالزرقاء

اتفاقية تعاون بين بلدية الرصيفة ومنصة نحن
الرصيفة 

اتفاقية  الر�سيفة  بلدية  وقعت 
»نحن«  من�سة  مع  م�سرتك  تعاون 
ومركز  املن�سة  بني  التعاون  بغية 
للبلدية  التابع  املجتمعية  اخلدمة 
خلدمة  متنوعة  ب��رام��ج  تنفيذ  يف 
ال�سباب واملجتمع املحلي يف مدينة 
اإلى  االتفاقية  وتهدف  الر�سيفة. 
ن�سر  يف  الفاعلة  اجلهود  ا�ستكمال 
بتنمية  املعنية  الفر�س  من  املزيد 
ال�سباب يف خمتلف املجاالت وعلى 

نطاق وا�سع. 
الر�سيفة  بلدية  رئي�س  واأك��د 
البلدية  اأن  ال��زي��ن��ات��ي  ���س��ادي 
وانطالقا من دورها التنموي جتاه 
ال�سباب  وتنمية  املحلي  املجتمع 
ال��ف��ر���س التي  ودع��م��ه��م واإت��اح��ة 
وتوفر  ومواهبهم  قدراتهم  تنمي 
وتطبيق  لتنفيذ  املنا�سبة  البيئة 
الدعم  تقدمي  خالل  من  م�ساريعهم 

املتاح.
ترحيب  ع��ن  الزيناتي  وع��رب 
بني  ت�ساركية  فر�س  ب��اأي  البلدية 

املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  البلدية 
وكل  املختلفة  ال�سبابية  والهيئات 
اأو  م�����س��اري��ع  خل��ل��ق  ي�سعى  م��ن 
املحلي  املجتمع  تخدم  م��ب��ادرات 
اأن  اإلى  واأ�سار  الر�سيفة.  لواء  يف 
الفائدة  �ستحقق  االتفاقية  ه��ذه 

خالل  من  كبري  نحو  على  للبلدية 
تو�سيع وتطوير عمل مركز اخلدمة 
البلدية  اأن�ساأته  ال��ذي  املجتمعية 
بالنفع  �سيعود  الذي  االأمر  اأخريا، 

على ال�سباب واملجتمع املحلي.
احد  “نحن”  من�سة  وتعترب 

تعمل  التي  الوطنية  املن�سات  اهم 
العمل  على  ال�سباب  ت�سجيع  على 
خدمة  يف  وامل�����س��ارك��ة  التطوعي 
يف  وامل�ساركة  املحلية  املجتمعات 
االأعمال التطوعية يف خمتلف اأنحاء 

اململكة.

اربد 

احل�سن  ومدينة  التنموية  ارب��د  منطقة  متثل   
امللكي  االهتمام  على  �ساهدة  منارات  ال�سناعية 
املحافظة  يف  اال�ستثمارات  بتوطني  املتوا�سل 
وامل�ستدامة  ال�سمولية  التنمية  اآفاق  تعزيز  جلهة 
املتنوعة  االقت�سادية  ورواف��ع��ه��ا  بحوا�سنها 
وقدرتهما على توفري اآالف فر�س العمل التي كانت 
توفري  اج��ل  من  امللكي  التوجه  حم��ور  ت��زال  وم��ا 

احلياة الكرمية للمواطن.
التي  ال�سناعية  احل�سن  مدينة  كانت  واإذا 
جاللة  عطاء  ثمار  من  كثمرة   1991 عام  ان�سئت 
امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه واالجنازات 
�سهدته  ما  ف��اإن  عهده،  يف  حتققت  التي  العديدة 
اربد  منطقة  ان�ساء  جانب  الى  مت�سارع  تطور  من 
التنموية عام 2007 يوؤكد مدى حر�س جاللة امللك 
عبداهلل الثاين على تر�سيخ مفاهيم الريادة واالبتكار 
والتوجه نحو التكنولوجيا يف حماكاة التطور الذي 

ي�سهده العامل على ال�سعد كافة.
الثاين  عبداهلل  امللك  جلاللة  البيعة  ذك��رى  ويف 
امللك احل�سني  اهلل  باذن  له  املغفور  والوفاء جلاللة 
هذه  ارب��د  حمافظة  ابناء  ي�ستذكر  ث��راه  اهلل  طيب 
املنا�سبة باالعتزاز والفخر وهم يعاي�سون احلر�س 
وتقدميها  املحافظة  بتنمية  امل�����س��ت��دام  امللكي 

كحا�سنة لال�ستثمار والتنمية.
امنار  االأ�سبق  الوزير  يوؤكد  ال�سياق  هذا  ويف 
اخل�ساونة ان حمافظة اربد اأ�سبحت بهذه املعامل 
واملتطورة  الرا�سخة  والتنموية  االقت�سادية 
موؤهلة اكرث من اي وقت كي تكون مبثابة عا�سمة 
االردين  املنتج  ت�سدير  على  ق���ادرة  اقت�سادية 

والكفاءة االردنية.
ال��ى  ذل���ك، ي�سري اخل�����س��اون��ة  وال���ى ج��ان��ب 
امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  اال�ستثمار  توطني 
الريادة  وحماكاة  العمل  فر�س  بتوليد  واال�ستمرار 
القيادة  بو�سلة  ي�سكل  ال��ذي  والتطور  واالبتكار 
الها�سمية ونظرتها احلكيمة للم�ستقبل امام التطور 
ارب��د  منطقة  �سكلت  حيث  الهائل  التكنولوجي 
و�سقيقتها  ال�سناعية  احل�سن  ومدينة  التنموية 
جناح  ق�سة  �سيتي”  “ال�سايرب  مدينة  ال�سغرى 

يبنى عليها مل�ستقبل واعد.
النائب خالد ابو ح�سان ان هذه  من جانبه اكد 
نا�سعة  �سهادة  واالقت�سادية  التنموية  املنارات 
الدائم  امللكي  والتوجيه  واحلر�س  االهتمام  على 
وتعزيز  واالطراف  املحافظات  تنمية  على  بالعمل 
يف  دوره���ا  يعزز  ومب��ا  فيها  اال�ستثماري  امل��ن��اخ 
الى جانب قدرتها على  الوطني  منظومة االقت�ساد 
وتوفري  املحافظات  يف  امل�ستدامة  التنمية  اإح��داث 
االبداعية  طاقاتهم  واإط��الق  الأبنائها  العمل  فر�س 

بالعمل الريادي.
�سمن  م��ن  التنموية  ارب���د  منطقة  وت��ع��ت��رب 
املبادرات التي اطلقها جاللة امللك عبداهلل الثاين عام 
2007 بهدف توفري فر�س ا�ستثمارية تعود بالنفع 
على االقت�ساد الوطني وت�سهم يف ايجاد فر�س عمل 

للحد من م�سكلتي الفقر والبطالة.
ال�سمان  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال��ت 
منطقة  ان  الدغمي  ليزا  التنموية  املناطق  لتطوير 
اربد التنموية ت�سعى ب�سكل م�ستمر اإلى التعاقد مع 
مطورين وم�ستثمرين عامليني، ف�ساًل عن م�ستثمرين 
حمليني يف قطاعات تكنولوجيا املعلومات والرعاية 
اال�سكان  وق��ط��اع  االأدوي����ة  و�سناعة  ال�سحية 

واخلدمات لتحقيق الروؤية امللكية ال�سامية.
وا�سارت الى انه يجري العمل حالياً على تنفيذ 
املتطلبات  وفق  للمنطقة،  التحتية  البنية  اعمال 
الغايات  لتحقيق  ال�سمويل  واملخطط  االأ�سا�سية 
اأجلها و املتمثلة بخلق  اأن�سئت من  التي  واالأهداف 
بيئة ا�ستثمارية جاذبة لال�ستثمارات وامل�ساهمة يف 
امل�سوؤولية املجتمعية جتاه املجتمع من خالل توفري 
فر�س العمل. وبينت الدغمي انه مت لغاية االآن تنفيذ 
خم�سة مبان ذكية، �سمن قطاع )متعدد اال�ستعمال( 
العمل  يجري  كما  للمنطقة،  ال�سمويل  املخطط  يف 
املتوقع  التحتية  البنية  اأعمال  ا�ستكمال  على  حالياً 

االنتهاء منها خالل العامني القادمني.
امل�ستقبلية  اخلطة  ان  ال��ى  الدغمي  ولفتت 
منها  ا�ستثمارية،  م�ساريع  تنفيذ  تت�سمن  للمنطقة 
ومراكز  وم�ست�سفى  وفندق،  جتاري،  مول  اإن�ساء 
ومطاعم،  وخدمية،  جتارية  وجممعات  �سحية، 
وحمطة حمروقات، ومنتجعات �سياحية، وم�سانع 
ومراكز  معلومات،  تكنولوجيا  و�سركات  اأدوي��ة، 

بحوث.
متكنت  التنموية  ارب��د  منطقة  ان  واأو�سحت 
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل��ا���س��ي م��ن ا���س��ت��ق��ط��اب 8 
ا�ستثمارات بحجم بلغ 40 ماليني دينار ا�ستطاعت 

توفري 2370 فر�سة عمل.
 20 بعد  على  التنموية  ارب��د  منطقة  وتقع 
كيلومرتا الى ال�سرق من مدينة اإربد وعلى م�سافة 
80 كيلومرتا الى ال�سمال من العا�سمة عمان وتبلغ 
العلوم  جامعة  بجوار  مربع  كم   1.8 م�ساحتها 
علمية  موؤ�س�سة  تعد  التي  االأردنية  والتكنولوجيا 
يف  اجلامعات  اف�سل  من  وواح��دة  باململكة  رائ��دة 
ال�سرق االأو�سط لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 
امللك  م�ست�سفى  ت�سم  والتي  ال�سحية  والرعاية 
عبداهلل املوؤ�س�س باالإ�سافة الى وجود اربع جامعات 
قيمة  لتحقيق  يوؤهلها  ما  ارب��د  حمافظة  يف  اخ��رى 

م�سافة لالقت�ساد الوطني واملحلي .
امل��وارد  توفري  على  بالقدرة  املنطقة  وتتميز 
اأكرث  بوجود  القطاعات  لهذه  النوعية  الب�سرية 
وكلياتها  جامعاتها  يف  جامعي  طالب  الف   50 من 
باالإ�سافة الى توفر كافة احتياجات البنية التحتية 

واخلدمات امل�ساندة.
وقال مدير عام �سركة املدن ال�سناعية االردنية 
ع��ززت  والبيعة  ال��وف��اء  ذك��رى  يف  جويعد،  عمر 
ال�سركة م�سريتها بباقة من النماء املتوا�سل ال�ساهد 
على عطاء الها�سميني و�سموخ �سنيعهم، فمن مدينة 
الباين  �سناعية واحدة د�ّسنها جاللة امللك احل�سني 
طيب اهلل ثراه يف ثمانينيات القرن املا�سي الى ع�سرة 
امللك  جاللة  اأراده��ا  هذا  يومنا  حتى  �سناعية  مدن 

معطاءة  اقت�سادية  �سروحا  لتكون  الثاين  عبداهلل 
ابناء  من  الكفاءات  ذوي  وت�ستقطب  الهمم  ت�ستلهم 
الوطن لتطور ومناء القطاع ال�سناعي الذي ت�سكل 
من  فيه  ا�سا�سية  ركيزة  االردنية  ال�سناعية  املدن 
خالل ا�سهامات متميزة يف عدد ال�سركات ال�سناعية 
وانعكا�سات  امل�ستحدثة  العمل  وفر�س  امل�ستقطبة 
والقيمة  الوطنية  ال�سادرات  ارقام  على  متزايدة 

امل�سافة لالقت�ساد الوطني الكلي .
وبني جويعد اإن مدينة احل�سن ال�سناعية التي 
تاأ�س�ست عام 1991 مب�ساحة اجمالية تبلغ 1400 
بالقرب من املنافذ احلدودية مع  دومن مربع وتقع 
يف  موؤهلة  �سناعية  منطقة  كاأول  و�سوريا  العراق 
املدن  ثاين  �ساهد على ذلك وتعترب  االردن هي خري 
ال�سناعية  امل��دن  �سركة  تقيمها  التي  ال�سناعية 
احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  مدينة  بعد  اململكة  يف 

ال�سناعية يف �سحاب.
اإن املدينة ت�سم )134( �سركة �سناعية  وبني 
ا�ستثمار  بحجم  �سناعية  جم��االت  عدة  يف  عاملة 
اال�ستثمارات  تتوزع  دينار  مليون   430 يقارب 
ف��ي��ه��ا ع��ل��ى خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات م��ن��ه��ا )79( 
عربية  ا�ستثمارات  و)28(  اردنية  ا�ستثمارات 
و)2(  م�سرتكة  عربية  اردنية  ا�ستثمارات  و)12( 
ا�ستثمارا  و)13(  واجنبية  اردنية  ا�ستثمارات 
اجنبيا وت�سدر منتجاتها ملختلف االأ�سواق العربية 

واالآ�سيوية واالوروبية واالمريكية وكندا.
وتعد مدينة احل�سن ال�سناعية احلا�سن االأكرب 
حيث  اململكة،  �سمال  يف  ال�سناعية  لال�ستثمارات 
ت�سكل �سادراتها ما يقارب 90 باملئة من �سادرات 
االإح�ساءات  الآخر  وفقا  ال�سناعية  اربد  حمافظة 
نظرا لعدد ال�سركات التي ت�سمها والتنوع ال�سناعي 
حتى  �سادراتها  حجم  بلغ  حيث  حتت�سنه،  الذي 

ناهية العام حوايل .1.4 مليار دوالر.
ووفرت اال�ستثمارات القائمة يف مدينة احل�سن 
ال�سناعية قرابة )34( الف فر�سة عمل يف خمتلف 
موزعة  الأردنيني  منها  فر�سة  اآالف   )6( املجاالت 

بني الذكور واالإناث.
اال�ستثمار  على  امل��ت��زاي��د  الطلب  ان  وق���ال، 
ما  م�ساحتها  كامل  �سغل  احل�سن  مبدينة  ال�سناعي 
دفع باملبا�سرة مب�سروع التو�سعة الرابعة للمدينة 
 )4( على  تزيد  بكلفة   2019 العام  منت�سف  يف 
ماليني دينار وت�سمل هذه املرحلة التي بلغت ن�سبة 
�سناعية  ارا�س  تطوير  باملئة   100 فيها  االإجناز 
وتنفيذ مبان �سناعية جاهزة، الفتا الى انه مت فتح 

الباب امام ال�سركات ال�سناعية لال�ستثمار فيها.
دومن   200 نحو  التو�سعة  م�ساحة  وتبلغ 
ار�س  تق�سيم  ومت  للمدينة  ال�سمالية  احلدود  على 
احتياجات  خمتلف  تلبي  قطعة   34 الى  امل�سروع 
منطية  م�سانع  لتنفيذ  ا���س��اف��ة  امل�ستثمرين، 
مب�ساحة تقريبية ت�سل الى )18( الف مرت مربع، 
وال�سرف  واملياه  الطرق  �سبكات  تنفيذ  عن  ف�سال 
وغريها  واالإنارة  واالت�ساالت  والكهرباء  ال�سحي 
لال�ستثمارات  الالزمة  التحتية  البنية  خدمات  من 

ال�سناعية.

اربد التنموية والحسن الصناعية قصة 
نجاح لنهج القيادة الهاشمية

 إعادة هيكلة وتوسعة 
أقسام مستشفى الرمثا

 الرمثا 

وبلدات  البوي�سة  وبلدية  الرمثا  مدينة  الرمثا احلكومي  م�ست�سفى  يخدم   
اخلدمات  ويقدم  اللواء  يف  الوحيد  احلكومي  امل�ست�سفى  وهو  ح��وران،  �سهل 

العالجية للمواطنني من ع�سكريني ومدنيني.
مت  اإنه  ل�)برتا(،  ذيابات  العزيز  عبد  الدكتور  الرمثا  م�ست�سفى  مدير  وقال 
عمل تو�سعة وهيكلة الأق�سام امل�ست�سفى لتواكب زيادة عدد املراجعني ومواكبة 

التطور يف البحث العلمي.
كم�ست�سفى  الرمثا  م�ست�سفى  الإدراج  خطة  و�سع  مت  اأنه  ذيابات  واأ�ساف 
اإدارة  ومدير  ال�سحة  وزي��ر  من  مبا�سر  بدعم  تعليمي  ملحق  اأو  تعليمي 
امل�ست�سفيات الدكتور عماد ابو اليقني، الفتا اإلى اأنه ولهذه الغاية مت ا�ستحداث 

قاعات لتعليم طالب الكليات الطبية.
وبنّي اأنه مت اإعادة هيكلة لق�سم العالج الطبيعي والذي مت افتتاحه اأخريا 
من قبل وزير ال�سحة وا�ستحداث غرف عزل وجتهيزها ح�سب املعايري الدولية، 
ال�سرعي،  الطب  عيادة  وتفعيل  العناية احلثيثة،  ق�سم  وترميم  هيكلة  واإعادة 

وا�ستحداث عيادة العنف االأ�سري داخل ق�سم االإ�سعاف.
واأ�سار ذيابات اإلى تزويد امل�ست�سفى بجهاز رنني مغناطي�سي للت�سهيل على 
املواطنني حتى اأ�سبح موعد �سورة الرنني من يوم اإلى �سهر على اأبعد تقدير، 
مثلما متت تو�سعة ق�سم اخلداج واإعادة هيكلته ح�سب تعليمات �سبط العدوى 

ف�سال عن ا�ستحداث ق�سم اخلداج حديثي الوالدة داخل ق�سم التوليد.
االإ�سعاف  �سيارات  متابعة  وحدة  ا�ستحداث  مت  مرة  والأول  اأنه  واأ�ساف 

والتي تعترب االأولى على م�ستوى اململكة.
ت�سوير  لوحدة  الدولية  االعتمادية  على  ح�سل  امل�ست�سفى  اأن  اإلى  ولفت 
الثدي املاموجرام، م�سريا اإلى اأنه وتلبية الحتياجات املراجعني لالخت�سا�سات 
النادرة مت عمل عقود �سراء خدمات الأكرث من اخت�سا�س نادر للكلى واالأع�ساب 

والقلب والغدد ال�سماء.
اآالف   8 على  يزيد  للم�ست�سفى  املراجعني  ع��دد  اأن  اإل��ى  ذيابات  واأ���س��ار 
مراجع �سهريا، واأن امل�ست�سفى يحتوي على 110 اأ�سرة، و40 �سريرا يف ق�سم 
االإ�سعاف و14 �سريرا يف ق�سم غ�سيل الكلى، مثلما يتم اجراء العمليات املختلفة 

داخل امل�ست�سفى كباقي امل�ست�سفيات احلكومية.

 األمطار تحفز الزراعات 
الشتوية و الحقلية

عجلون 

خمتلف  على  املا�سية  االأي��ام  خالل  هطلت  التي  االأمطار  كميات  �ساهمت   
املناطق مبحافظة عجلون بانعا�س اآمال املزارعني وحت�سني الزراعات ال�ستوية 
و احلقلية )النباتي واحليواين( . وقال املزارع من بلدة راجب حممد عزبي” 
على  اإيجابية  اآث��ار  لها  �سيكون  املحافظة  �سهدتها  التي  االأم��ط��ار  كميات  اإن 
املزروعات بعد اأن كانوا يتخوفون من تراجع املو�سم« . واأ�سار احد ا�سحاب 
املزارع يف عنجرة فهمي ال�سمادي اإلى اأن االأمطار �ستعمل على قتل احل�سرات 
ال�سارة التي تفتك باالأ�سجار كل عام واإنعا�س االأ�سجار التي بحاجة اإلى كميات 
االأمطار  باأن  املومني  العزيز  عبد  عبني  يف  مزرعة  �ساحب  واعترب  كافية.  ري 
وعنجرة  و�سخرة  وعبلني  عبني  مناطق  يف  احل���رارة  درج��ات  وانخفا�س 
الزراعة  مدير  وقال  واللوزيات.  التفاح  زراعة  جناح  اإلى  �ستوؤدي  وعجلون 
بلغ  للهطول  الرتاكمي  املجموع  معدل  اإن  )برتا(،  ل�  اخلالدي  ح�سني  املهند�س 
الوهادنة  منطقة  اأن  الى  م�سريا  باملئة،   52.17 وبن�سبة  ملم   304.89
ودعا   . باملئة   61.58 وبن�سبة  ملم،   351 بلغت  هطول  كمية  اأعلى  �سجلت 
املزارعني اإلى ا�ستغالل فرتات ال�سباح الباكر للقيام بعمليات تقليم اللوزيات 
والعنب وعند االنتهاء من عمليات التقليم ا�ستعمال مادة املا�ستك لدهن اجلروح 
الكبرية واماكن الن�سر لالفرع الرئي�سية لتجنب جفافها وتركها عر�سة لدخول 

االآفات واحل�سرات مع مراعاة اأن جترى هذه العملية قبل تفتح الرباعم .

  يوم وظيفي في المفرق
 المفرق 

ل�سناعة  بيا  �سركة  بالتعاون مع  يوما وظيفيا،  املفرق  نظمت مديرية عمل 
املن�سوجات يف منطقة امللك ح�سني بن طالل التنموية باملفرق، وفقا ملدير عمل 
اإن �سركة بيا  اأمين اخلوالدة. وقال اخلوالدة، لوكالة )برتا(  املفرق املهند�س 
اأ�س�ست م�سنعا جديدا يف منطقة امللك ح�سني بن طالل التنموية �ستكتمل خطة 

اإن�سائه بعد عامني بحد اأق�سى، و�سيبلغ عدد عماله 5 اآالف عامل اأردين ووافد.
لفنيني  عمل  فر�سة   25 ح�سر  جرى  احلالية  املرحلة  يف  اأنه  اإلى  واأ�سار 
اأن  اإلى  الفتا  املقابالت،  اإجراء  على  املفرق  عمل  مديرية  اأ�سرفت  اإذ  واإداري��ني 

اأولى اإجراءات التعيني �ستتم بداية اآذار املقبل.
ويف �سياق اآخر، قال اخلوالدة اإن اللجنة املعنية باآليات التعيني على ن�سب 
العمالة االإلزامية يف امل�ساريع احلكومية عقدت اجتماعا بدار املحافظة برئا�سة 
العمالة  اأن االجتماع بحث نظام ت�سغيل  النجادا. وبني  �سلمان  املفرق  حمافظ 
االإلزامية على هذه الن�سب يف املفرق، وتدار�س امل�ساريع الفعالة حاليا، م�سريا 
الذين �سيتم ت�سغيلهم مبا ي�سمن  االأ�سماء  باآلية جديدة العتماد  اأنه خرج  اإلى 

حتقيق العدالة وال�سفافية يف التوزيع والتعيني.

اختتام ورشة باليرموك حول 
الالجئين في القانون الدولي

 إربد 

 اختتمت يف جامعة الريموك، فعاليات ور�سة »الالجئون يف القانون الدويل 
درا�سات  مركز  نظمها  والتي  الالجئني«،  ق�سايا  حول  البيانات  جمع  واآليات 
املفو�سية  مع  بالتعاون  اجلامعة،  يف  الق�سرية  والهجرة  والنازحني  الالجئني 

ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني.
االإطار  حول  املحاور  من  جمموعة  يومني،  مدار  على  الور�سة،  وناق�ست 
االإعادة  الالجئني، ومبادئ احلماية واإجراءات عدم  الدويل والوطني حلماية 
الق�سرية، وحماية البيانات وامل�سادر واأهميتها يف التعامل مع الالجئني، وتقييم 

امل�سادر والبيانات واأثرها يف حماية الالجئني.
اإلى  هدفت  الور�سة  اإن  اخل��اروف،  رمي  الدكتورة  املركز،  مديرة  وقالت 
والنزوح  اللجوء  ق�سايا  يف  واملهتمني  والباحثني  املركز  يف  العاملني  تعريف 
والهجرة الق�سرية بكيفية التعامل مع الالجئني واآليات جمع البيانات، واالإطار 

القانوين املتعلق بق�سايا اللجوء، متهيدا الإجراء درا�سات علمية م�ستقبلية.

هيئة إدارية جديدة لشباب الجنيد
 عجلون 

 انتخبت الهيئة العامة ل�سباب اجلنيد، هيئة اإدارية جديدة.
بالتزكية،  للهيئة  رئي�سا  املومني  �سفيان  املحامي  العامة  الهيئة  وانتخبت 
املومني،  اأحمد  وحممد  املومني،  اأمني  وخالد  املومني،  اأمين  طارق  وع�سوية 
املومني، وعي�سى  املومني، وبرهان علي  املومني، وعبا�س حممود  بكر  وغيث 
حممد  وموؤمن  املومني،  ح�سان  وزيد  املومني،  ب�سام  وح�سام  املومني،  ذيب 
دور  تفعيل  �سرورة  املومني،  عمر  املحافظة،  جمل�س  رئي�س  واأكد  املومني. 
ال�سباب يف تطوير املجتمع من خالل تنفيذ املبادرات ال�سبابية وحتفيز ال�سباب 
خللق  التنموية  امل�ساريع  وتعزيز  واالجتماعية  التطوعية  االأعمال  تنفيذ  على 
نه�سة فكرية لدى ال�سباب. واأ�سار مدير �سباب عجلون، حممد طبي�سات، اإلى اأن 
املديرية تفتح اأبوابها جلميع الهيئات واللجان ال�سبابية لتنمية العمل ال�سبابي 

والنهو�س بامل�ستوى ال�سبابي باأعلى امل�ستويات.

الفايز يفتتح األيام الطبية 
المجانية بالعقبة

العقبة 

اأكد رئي�س �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة نايف الفايز، اأن العمل 
خدمة  مثمر،  ب�سكل  ي�سري  العقبة  يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  الت�ساركي 
لفل�سفة املنطقة اخلا�سة ودورها يف تنمية املجتمع املحلي والعناية به وتطويره.

جاءت  التي  املجانية  الطبية  االأي��ام  افتتاح  رعايته  خالل  الفايز  واأ�ساف 
بتنظيم من مديرية �سحة العقبة ومركز العيون اجلراحي، بالتعاون مع مديرية 
ومركز  ال�سلطان  خمتربات  ومب�ساركة  العقبة،  �سلطة  يف  املحلي  املجتمع  تنمية 
العقبة  يف  الطبي  القطاع  اأن  الثدي،  ل�سرطان  االأردين  والربنامج  املثايل  الغذاء 
اإلى  واأ�سار  اخلا�س.  اأو  العام  ال�سحي  القطاع  يف  �سواء  ملمو�سا  تطورًا  ي�سهد 
اأن وجود ا�ستثمارات تعليمية يف املجال الطبي كجامعة العقبة للعلوم الطبية، 
العقبة  لتكون  قدما،  ال�سحي  بالقطاع  يدفع  اأن  �ساأنه  من  تعليمي،  وم�ست�سفى 
اخلدمات  تقدمي  اإلى  اإ�سافة  العالجية،  وال�سياحة  التعليمي  ال�سياحي  املق�سد 

ال�سحية املتميزة للم�ستثمرين واملواطنني على حد �سواء.
عطيه،  اأجم��د  اجلراحي  العيون  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  اأك��د  جانبه،  من 
موا�سلة املركز لتنفيذ االأيام الطبية املجانية والتي بداأها منذ افتتاحه يف العقبة 
العقبة  حمافظة  يف  املحلي  املجتمع  الأبناء  وخدمة  املجتمعي  ل��دوره  جت�سيدا 
واأمرا�سها ومداخالتها  العيون  واإقليم اجلنوب يف جمال حيوي ومهم كجراحة 
اأ�سهر   6 �ست�ستمر  الطبية  االأي��ام  هذه  اأن  وبني  املختلفة.  والطبية  اجلراحية 
وت�سمل مدينة العقبة ورم والدي�سة ووادي عربة والقويرة، للو�سول اإلى اأكرب 
�سريحة من املواطنني، مثمنا م�ساركة االخت�سا�سات الطبية االأخرى يف اإجناح 
خالل  تقدم  التي  الطبية  االخت�سا�سية  اخلدمات  لتعدد  نظرا  الطبية  الفعاليات 
هذا الربنامج. واأ�ساد بدعم �سلطة منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة ومديرية 

�سحة العقبة ودورهما الفاعل يف حتقيق الت�ساركية املطلوبة خدمة للمواطنني.
اأن  الفران،  فرا�س  الدكتور  العقبة  يف  ال�سلطان  خمتربات  مدير  اأكد  بدوره، 
وخدمة  عاتقه  على  امللقاة  املجتمعية  بامل�سوؤولية  اإميانا  تاأتي  املخترب  م�ساركة 
وحتديد  لتحري  الطبية  اال�ستثمارات  خا�سة  العقبة  يف  املقامة  لال�ستثمارات 
مبتناول  جتدها  ال  قد  والتي  الطبية  الرعاية  اإلى  واملحتاجة  امل�ستهدفة  الفئات 
�سلطة  يف  والريادة  ال�سباب  مفو�س  الفعالية  انطالق  وح�سر  املالية.  قدراتهم 
و�سيم  بال�سلطة  املحلي  املجتمع  تنمية  ومدير  الكباريتي،  رمزي  العقبة  منطقة 

اجلرابعة، وعدد من املدعوين وموظفي ال�سلطة.

ندوة تسلط الضوء على ثراء االردن 
من منظور السياحة الثقافية

 القاهرة 

 �سلطت ندوة ال�سوء على ما يزخر به االأردن من ثراء تاريخي وح�ساري 
عقدت  الثقافية،  ال�سياحة  منظور  من  وثقايف،  طبيعي  وتنوع  واآثاري  وبيئي 
م�ساء ام�س االأحد يف القاعة الدولية« ببالزا 2 »، �سمن برنامج االأردن �سيف 

�سرف الدورة ال�54 ملعر�س القاهرة الدويل للكتاب.
التي  الندوة  اإيهاب عمارين، يف  االأردن املهند�س  وعر�س مدير عام متحف 
ح�سرها الوزير املفو�س يف ال�سفارة االأردنية مب�سر علي الب�سول، ق�سة االأردن 
التنوع،  ب�سبب  بالفرادة  تتميز  الق�سة  هذه  اأن  منوها  احل�ساري،  تاريخه  يف 

ووثقتها االآثار واللقى والوثائق.
اإن  اأدارها ال�سحايف ح�سني دع�سة،  التي  الندوة  وقال املهند�س عمارين يف 
يف  اجلغرايف  وموقعه  العمراين  ون�سيجه  بنائه  خالل  من  يقوم  االأردن  متحف 
عمان القدمية التاريخية وما يحويه من م�سمون باأدواته وو�سائله ومقتنياته، 
برواية هذه الق�سة، م�ستعر�سا مهام املتحف ودوره بتعزيز ال�سياحة الثقافية.

واأكد دور املتحف بنقل ق�سة االأردن باأحدث الو�سائل واالأدوات والكفاءات 
املتخ�س�سة، بكل ما تزخر به من غنى وثراء وتفا�سيل ومكنونات ومتيز، اإلى 
لدى  اأثرية  قطع  وجود  اإلى  الفتا  واالأجانب،  والعرب  االأردنيني  من  مرتاديه 

املتحف ترتبط باحل�سارة امل�سرية ورموزها.
درا�سة  بو�سفها  واأدوات،  حمتويات  من  ميتلك  مبا  يقدم  املتحف  اأن  وبني 
من  املمتدة  املنطقة  يف  للح�سارات  واجلغرايف  التاريخي  التفاعل  لتاأثري  وفهما 

بالد الرافدين و�سوال اإلى م�سر.
على  مرت  التي  القدمية  التاريخية  الع�سور  ال�سور،  خالل  من  وعر�س 
على  ال�سوء  م�سلطا  االإ�سالمية،  للفرتة  و�سوال  احلجري  الع�سر  منذ  االأردن 
املباين التي كانت موجودة يف منطقة عني غزال التي �سهدت ن�ساأة جمتمع زراعي 

منظم عا�س قبل نحو ع�سرة اآالف عام.
والتطور  التنوع  على  دلت  غزال  عني  يف  املكت�سفة  العمارة  اأن  اإلى  ولفت 
اأن  اإلى  م�سريا  املختلفة،  اال�ستقرار  مراحل  املوقع خالل  �سهده  الذي  العمراين 
اإن�سان عني غزال ا�ستطاع اآنذاك تقطيع احلجارة والقيام باإن�ساء االأبنية التي 

اتخذت نوعني من العمارة: امل�ساكن واالأبنية الدينية.
وحتدث عن متاثيل عني الغزال امل�سنوعة من البال�سرت، الفتا اإلى اأن �سكان 
منطقة عني غزال التي �سكلت نواة اأول مدينة يف تلك احلقبة الزمنية قبل نحو 

الكيمياء. يعرفون  كانوا  عام  اآالف   10
وحول قيمة ومتيز االإرث احل�ساري يف االأردن، لفت املهند�س عمارين اإلى 
�سمن  متنوع  ثقايف  اإرث  من  حتمله  وما  احل�سارات  من  العديد  تعاقب  تاأثري 
االنهدام  حفر  حول  االإقليم  جغرافية  على  ميتد  وفريد  متنوع  بيئي  مغلف 
مناطق  حيث  بيئي  تنوع  من  االأردن  به  يتمتع  مبا  ونوه  العظيم(.  )ال�سدع 
ال�سرقية  املناطق  اإلى  اإ�سافة  العذبة،  واملياه  والغورية  واملرتفعات  البادية 
من االأردن والتي جميعها �سكلت تنوعا ح�ساريا وثقافيا ما اأ�سهم بجعل �سكان 
االأخرى  احل�سارات  ا�ستيعاب  على  القدرة  ولديهم  الذهن  منفتحي  االأردن 
والهجرات التي قدمت اليهم. كما حتدث املهند�س عمارين عن ح�شارة الأنباط 
بتوظيفها  الأنباط  قام  التي  الهيدروليكية  الهند�شة  وتقنيات  البرتا  ومدينة 
الإي�سال املياه. من جهته، حتدث ممثل هيئة تن�سيط ال�سياحة خالد الكيالين عن 
دور الهيئة ومهامها يف نقل ال�سورة احل�سارية والتاريخية عن االأردن �سمن 

براجمها لت�سويق املنتج ال�سياحي االأردين.
ولفت خالل حديثة اإلى ال�سياحة الدينية يف االأردن ب�سقيها االإ�سالمي حيث 
وجبل  املغط�س  موقع  حيث  وامل�سيحية  االأنبياء،  من  وعدد  ال�سحابة  مقامات 
نيبو ومكاور، م�سيدا مبا يتمتع به االأردن من موقع جغرايف متو�سط يف املنطقة 

ما يك�سبه خ�سو�سية وتفردا.

الزرقاء 

ط��ارق  اأم��ن  ملركز  املحلي  املجل�س  اأط��ل��ق 
جمل�س  م��ع  بالتعاون  املجتمعية  وال�سرطة 
الثانوية  اجلاحظ  مدر�سة  يف  الرتبوي  التطوير 
تت�سمن   ، املدر�سية  حقيبتي  م��ب��ادرة  للبنني 
 10 يف  الطلبة  على  مدر�سية  حقيبة  مئة  توزيع 

مدار�س حكومية.
الطابور  خ��الل  امل��ب��ادرة  اإط���الق  وح�سر 
ال�سباحي لطالب مدر�سة اجلاحظ، مدير الرتبية 
اأحمد  الدكتور  االأولى  الزرقاء  ملنطقة  والتعليم 
العيا�سرة وع�سو جمل�س املجل�س املحلي ملركز 
الرتبوي  التطوير  جمل�س  ورئي�س  ط��ارق  اأم��ن 
اأمن  مركز  ورئي�س  الوظائفي  عامر  بالزرقاء 
املدر�سة  �سطعان اخلري�سة ومدير  الرائد  طارق 
املجل�س  اأع�ساء  من  وع��دد  ال�سجراوي  و�سام 
الرتبوية  والهيئة  ط��ارق  اأم��ن  ملركز  املحلي 

والتدري�سية.
وقال الدكتور العيا�سرة، اإن مديرية الرتبية 
منذ  املدر�سية  الكتب  بتوزيع  ب���داأت  التعليم 
توزيعها،  اليوم  وا�ستكملت  املا�سي  االأ�سبوع 
الدرا�سي  الف�سل  لبدء  ا�ستعداداتها  اأنهت  فيما 

الثاين باإجراء ال�سيانة لعدد من املدار�س.
اآالف   110 اأن هناك  اإلى  العيا�سرة  واأ�سار 
احلكومية  املدار�س  اإل��ى  ع��ادوا  وطالبة  طالب 
و25 األف اإلى املدار�س اخلا�سة التابعة ملديرة 
 150 على  يتوزعون  االأول���ى،  ال��زرق��اء  تربية 
تابعة  خا�سة  مدر�سة  و115  حكومية  مدر�سة 

ملديرية تربية الزرقاء االأولى.
وحتدث الوظائفي عن املبادرة التي تت�سمن 
االأكرث  الطالب  توزيع مئة حقيبة مدر�سية على 
اإحتفاًء  10 مدار�س حكومية، وذلك  اإحتياجاً يف 
وب��دء  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  ميالد  بعيد 

الف�سل الدرا�سي الثاين.
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الزرقاء – خالد الخريشا 

احلمى  ف��ريو���س  حتليل  نتائج  اأك���دت 
الطب  كلية  يف  املخت�سني  قبل  من  القالعية 
والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  البيطري 
االأردنية بالتن�سيق مع وزارة الزراعة ظهور 
القالعية  احلمى  لفريو�س  ج��دي��دة  ع��رتة 
يف  م�سجل  غ��ري  وه��و   )SAT2( ي�سمى 
االأردن �سابقا وهو م�سجل يف دول )العراق، 

ال�سعودية، الكويت، اأثيوبيا(.
 وبينت وزارة الزراعة اأن نتائج التحليل 
عبابنة  م�سطفى  ال��دك��ت��ور  بها  ق��ام  ال��ت��ي 
الطب  كلية  يف  الفايرو�سات  علم  اإخ�سائي 
البيطري متت مطابقتها مع املخترب املرجعي 
وهو  برايت(  بيو   ( خمترب  )بريطانيا(  يف 
خمترب معتمد من منظمة ال�سحة احليوانية 
قامت  النتائج  ه��ذه  على  وب��ن��اء  العاملية 
ال��وزارة باتخاذ جملة من االإج��راءات منها 
للقاحات  امل�سنعة  ال�سركات  مع  التوا�سل 
هذه  يغطي  ال��ذي  اللقاح  لتوفري  البيطرية 
كافة  يف  املوا�سي  اأ���س��واق  واإغ��الق  العرتة 
مناطق اململكة وملدة ١٤ يوما وت�سكيل جلنة 
حل�سر االأ�سرار والتي حلقت مبربي االأبقار 
نقاط  لو�شع  الر�شمية  اجلهات  وخماطبة   ،
بني  احليوانات  تنقل  ملنع  واإغ��الق  تفتي�س 

املحافظات .
اجلمعية  رئ��ي�����س  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
بالظليل علي غباين  االبقار  التعاونية ملربي 
بن�سبة  منت�سر  القالعية  احلمى  فايرو�س  ان 
م�ستمر  ازدي��اد  يف  وهو  ويتعمق  جدا  عالية 
فايرو�س  امام  وكاأننا  الى٩٥%   %٢٠ من 
الفحو�سات  بعد  لكن  ماهو  النعرف  جديد 
املخربية املعمقة من قبل اجلهات املعنية يف 
نحتاج  اننا  يبدو  الزراعة  وزارة  خمتربات 
اإلى مطعوم جديد �سباعي موجود يف بع�س 
الزراعة  ووزارة  املجاورة  العربية  الدول 

اقرت باإح�ساره بال�سرعة املمكنة.
وت�ساءل غباين حلد االن ال نعرف ماهو 
هل  االردن  الى  الفايرو�س  هذا  انتقال  �سبب 
والعجول  االبقار  ام  االعالف  خالل  من  هو 
من  اول  نحن  غباين  وا�ساف  امل�ستوردة 
الفايرو�س  هذا  حول  االن��ذار  �سافرة  اأطلق 
م�سافة  على  وينتقل  وفتاك  االنت�سار  �سريع 

احلمى  لفايرو�س  وبالن�سبة  مرت  كيلو   ٢٠
الغري  االأمرا�س  الفايرو�س من  القالعية هذا 
�سارية يعني الينتقل الى االن�سان نهائيا وهو 
ناحية احلليب واللحوم  باملئة من  امن مئة 
عند  الفايرو�س  بهذا  امل�سابة  االبقار  حتى 
عملية الذبح تفرز مادة تطرد هذا الفايرو�س 
وتعالى  �سبحانه  اهلل  عند  من  نعمة  وه��ي 
اأكد  االح��رتازي��ة  االج���راءات  وبخ�سو�س 
نثمن  ال�سباعي  املطعوم  بانتظار  اننا  غباين 
املوا�سي  اأ�سواق  اإغالق  الزراعة  وزير  قرار 
الن مناعة االبقار من هذا الفايرو�س اقل من 
االغنام لكن القدر اهلل لو حدثت اإ�سابات عند 
خا�سة  اأكرث  النفوق  عمليات  تكون  االغنام 
ونحن اليوم نعي�س حالة عدم ا�ستقرار جوي 
و �سدة الرياح ت�ساعد على انتقال الفايرو�س 
.  وبخ�سو�س اإح�سائيات عمليات النفوق يف 
مزارع االبقار يف الظليل قال غباين نحن امام 
و�سع كارثي و�سعب ونحن حقيقة يف حالة 
امل��زارع  ا�سحاب  طالت  اقت�سادية  ح��رب 
االأول  اليوم  منذ  االبقار  جمعية  يف  ونحن 

ا�ستبيانات  عملنا  اال�سابات  حاالت  بظهور 
البيانات  ونحدث  ال�ساعة  مدار  على  يومية 
حيث و�سلت عمليات النفوق يف قطاع االبقار 
حتى االآن )٢٠٠( راأ�س من االبقار و )٣٠٠( 

راأ�س من العجول .
وزارة  طالبنا  لقد  غباين  واأو���س��ح   
الزراعة وقف منح تراخي�س تربية العجول 
ال��ت��اأك��د م��ن نوعية  وا���س��ت��رياده��ا وك��ذل��ك 
هذا  من  خوفا  االردن  الى  الواردة  االعالف 
اخرى  دول  من  ينتقل  رمبا  النه  الفايرو�س 
املطعوم  توفر  ���س��رورة  على  �سددنا  كما 
كما  جم����اورة  دول  يف  امل���وج���ود  اجل��دي��د 
ونطالب ب�سرورة وقوف اجلهات احلكومية 
من  يعاين  ال��ذي  القطاع  هذا  مع  واخلا�سة 
�سيما  للغاية  و�سعبة  �سديدة  مالية  كارثة 
وحلقة  ت�ساركية  عالقات  له  القطاع  واإن 
وزارة  خا�سة  اجلهات  كافة  مع  مو�سولة 
من  العمل  ووزارة  املياه  ووزارة  الزراعة 
املت�سررين  املزارعني  على  التخفيف  خالل 
من هذا الو�سع الكارثي ونتمنى دعم وزارة 

مربي  مع  وال��وق��وف  وال�سناعة  التجارة 
ونطالب  كما  ال�سديدة  املحنة  بهذه  االبقار 
من  القطاع  ه��ذا  دع��م  الر�سيدة  احلكومة 
الرتاخي�س  عمليات  يف  عليه  التخفيف  خالل 

وال�سرائب .
من  التخل�س  عمليات  وبخ�سو�س   
االأبقار والعجول النافقة قال غباين انه هناك 
اخلدمات  وجمل�س  اجلمعية  مابني  اتفاقية 
امل�سرتكة واي�سا بالتعاون مع بلدية الظليل 
املكب  يف  منها  والتخل�س  النفايات  نقل  يتم 
بالطرق ال�سحيحة وال�سليمة من قبل ادارة 

املكب .
قد  البيطريني  االط��ب��اء  نقابة  وك��ان��ت 
احلمى  فايرو�س  تف�سي  حول  بياناً  ا�سدرت 
القالعية قالت فيه: انها تراقب منذ اأكرث من 
�سهر ت�سل�سل تف�سي وباء احلمى القالعية يف 
قطعان االأبقار يف مناطق خمتلفة من اململكة ، 
وقد قمنا ومنذ البداية بالتعاون مع االأطباء 
البيطريني يف امليدان باإر�سال عينات من كافة 
مناطق االإ�سابة ب�سكل دوري اإلى املختربات 

الزمالء  مع  وبالتعاون  اململكة  يف  املخت�سة 
وال  كانت  الفرتة  هذه  وخالل   ، اجلامعة  يف 
الوقائي  الوبائي  الو�سع  باأن  روؤيتنا  تزال 
بحيث  ح�سني  وغ��ري  م�ستباح  اململكة  يف 
خطورة  ع��دة  اجتماعات  يف  نبهنا  قد  اأننا 
تهاون االأجهزة امل�سوؤولة يف وزارة الزراعة 
على  ال�سحي  احلجر  مو�سوع  يف  وبخا�سة 
للمملكة  القادمة  واالأغنام  االأبقار  اإر�ساليات 
من  ن��وع  اأي  دون  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  كافة  م��ن 
واأن��ه  احلقيقي  ال�سحي  احلجر  اإج���راءات 
كانت تتم عملية اإدخال هذه احليوانات دون 
اأو حجر  اأي فحو�سات خمربية متخ�س�سة 
باإن�ساء  القيام  وكذلك  ال���وزارة  حماجر  يف 
مربع �سحي يف جنوب اململكة ي�سمح بدخول 
ال��دول  كافة  من  القطعان  ت�سدير  واإع���ادة 
ودون وجود رقابة حقيقية للوزارة مما اأدى 
اأ�سابت  جديدة  فايرو�سات  لدخول  موؤخرًا 
�سابقاً قطعان االأغنام وموؤخرًا مزارع االأبقار 
�سخمة  خ�سائر  من  عنه  نتج  وما  احللوب 
االأمن  وتهدد  هذا  ليومنا  م�ستمرة  ت��زال  ال 
الغذائي للمملكة يف منتج اأ�سا�سي يف �سل�سلة 
ال��ط��ازج  احلليب  وه��و  الوطنية  ال��غ��ذاء 

واللحوم.
خطورة  م��ن  زم��ن  منذ  ن��ح��ذر  كنا  لقد 
اأثبت  وق��د  احلجر  اإج����راءات  يف  ال��ت��ه��اون 
جديدة  ب��ع��رتات  اإ���س��اب��ات  ظهور  م��وؤخ��رًا 
للحمى القالعية مل تكن قد �سجلت يف ال�سرق 
ما  وهي  عام  ع�سرين  من  اأكرث  منذ  االأو�سط 
منطقة  يف  للحاالت  االأخري  بالتف�سي  ت�سببت 
ال�سليل واحلالبات واخلالدية والتي ت�سكل 
االأبقار  %80 من قطعان  اأكرث من  جمتمعه 

احللوب يف اململكة.
تتحمل  ب��اأن  البيان  ه��ذا  يف  نطالب  اإننا 
م�سوؤولياتها  ال��وزارة  يف  امل�سوؤولة  اجلهات 
وتتخذ االإجراءات التي من �ساأنها اإيقاف هذه 
وحالة  بعامة  الوبائي  الو�سع  يف  الفو�سى 
بدخول  وال�سماح   ، بخا�سة  االأخري  التف�سي 

اللقاحات املنا�سبة بال�سرعة
املعزولة  اجلديدة  للعرتات  الق�سوى 
موؤخرًا يف املختربات والتعاون مع االأطباء 
�سيا�سة  لو�سع  امل��ي��دان  يف  البيطريني 
وتاليف  الوبائي  الو�سع  توجيه  يف  حا�سمه 

اخلروقات ٠

عمان 

حمدي  االأع��م��ال  رج���ال  جمعية  رئي�س  اأك���د 
االأف�سل  نحو  عزم  بكل  ي�سري  االأردن  اأن  الطباع، 
من  الرغم  على  احلكيمة  الها�سمية  القيادة  ظل  يف 
تواجه  التي  العديدة  والتحديات  ال�سعوبات 
االأنباء  لوكالة  الطباع  وق��ال  الوطني.  االقت�ساد 
الوفاء  ي��وم  ذك��رى  مبنا�سبة  )ب���رتا(،  االأردن��ي��ة 
اململكة  اإن  الثالثاء،  اليوم  ي�سادف  الذي  والبيعة، 
االقت�سادية  املجاالت  مبختلف  الفتا  تطورا  حققت 
جاللة  اأن  الى  م�سريا  واالجتماعية،  وال�سيا�سية 
على  جوهرية  تغيريات  اأحدث  الثاين  عبداهلل  امللك 
االقت�ساد  نحو  البالد  وقاد  االقت�سادي،  امل�ستوى 
القائم  االقت�ساد  وبنية  هيكل  لبناء  كاأ�سا�س  احلر 

على االنفتاح والتحرر التجاري واملايل.
�سهر  من  ال�سابع  يف  �سنويا  االأردنيون  ويحتفل 
�شباط، بذكرى يوم الوفاء والبيعة: الوفاء للمغفور 
له باإذن اهلل جاللة امللك احل�سني بن طالل، طيب اهلل 
عاقدين  الثاين،  عبداهلل  امللك  جلاللة  والبيعة  ثراه، 
والتقدم  البناء  م�سرية  يف  قدما  امل�سي  على  العزم 
ان�سم  االأردن  اإن  الطباع،  واأ���س��اف  واالإجن���از. 

وا�ستمرت  العاملية  التجارة  منظمة  ع�سوية  اإلى 
مرحلة االإ�سالح منذ بداية عام 1990 حتى يومنا 
احلا�سر الى جانب اال�ستثمار براأ�س املال الب�سري 
لي�سبح االأردن متميزًا بقطاع اخلدمات الذي يعترب 

االأكرث م�ساهمة يف الناجت املحلي االإجمايل.
من  العديد  توفري  على  عمل  االأردن  اأن  واأك��د 
والتنموية  واحل��رة  املوؤهلة  ال�سناعية  املناطق 
اأمن��وذج��اً  اململكة  ت�سبح  اأن  يف  اأ�سهمت  وال��ت��ي 
باإبراز  امللك  اهتمام جاللة  الع�سرية يف ظل  للدولة 
العقبة ومينائها واإن�ساء منطقة العقبة االقت�سادية 
اخلا�سة التي مت من خاللها اقامة م�ساريع ناجحة 
والقطاع  ال�سياحي  امل��ج��ال  يف  �سيما  ومتميزة 
امللك على  “منذ جلو�س جاللة  اللوجي�ستي. وقال، 
وقطاعاته  مبوؤ�س�ساته  اخلا�س  وللقطاع  العر�س 
االقت�ساد  تنمية  يف  واأ�سا�سي  مهم  دور  املختلفة 
والتقلبات  التحديات  خمتلف  ومواجهة  الوطني 
االقت�سادية، فيما يوجه جاللته على الدوام الإ�سراك 

القطاع اخلا�س ب�سكل اأكرب يف خمتلف املجاالت«.
وا�سار اإلى تطور قطاع االت�ساالت و تكنولوجيا 
املعلومات حيث احتل مكانة مرموقة على م�ستوى 
كوجهة  االأردن  مكانة  تر�سيخ  جانب  الى  االإقليم، 

كبري،  اقبال  ذات  �سياحية  ووجهة  لال�ستثمار  اآمنة 
واحرز مركزا متقدماً يف جمال ال�سياحة العالجية.

اجنازات  حقق  امل�سريف  القطاع  اإن  وا�ساف، 
مهمة وكبرية ا�سهمت يف تو�سعه وانت�سار فروعه يف 
خمتلف دول العامل الى جانب �سمعته على م�ستوى 
االقليم كاأحد اأقوى االأنظمة املالية واأكرثها متانة، 
مهمة  وموؤ�س�سات  �سركات  اإن�ساء  الى  باالإ�سافة 
تبواأت مكانة مرموقة ورائدة بني ال�سركات العاملية 

يف جماالت التنقيب و�سناعه االأ�سمدة.
والتطوير  بالتحديث  اال�ستمرار  ال��ى  ودع��ا 
االإ�سالح  عملية  تعيق  التي  التحديات  ومعاجلة 
التحديث  روؤي����ة  بتنفيذ  وال��ب��دء  االق��ت�����س��ادي 
على  اآثارها  تنعك�س  جادة  بخطوات  االقت�سادي 
لتحقيق  االإجن��ازات  على  والبناء  الواقع،  اأر���س 

املزيد من االزدهار والتقدم.
بني  ال�سراكة  تعزيز  ���س��رورة  الطباع  واك��د 
بناء  يف  اجلاد  والتعاون  واخلا�س  العام  القطاعني 
موؤ�س�سات وطنية متكاملة لتحقيق م�سلحة الوطن، 
مو�سحا اأن جمتمع االأعمال االأردين يتطلع للتطبيق 
خا�سة  الوطنية  واخلطط  لال�سرتاتيجيات  الفعلي 

املتعلقة مبلف اال�ستثمار.

عمان 

التعليم  يف  للعاملني  العامة  النقابة  اأك���دت 
اخلا�س، اأنها ر�سدت عدة خمالفات عمالية وا�سعة، 
اخلا�سة،  امل��دار���س  يف  املعلمات  ح��ق��وق  مت�س 
املا�سي،  الثاين  كانون  �سهر  رات��ب  من  بحرمانهن 

الذي تزامن مع عطلة ما بني الف�سلني.
واأو�سحت النقابة، يف بيان اأن هذه املمار�سة يف 
التعامل مع االأجور من قبل بع�س املدار�س اخلا�سة 
املحافظات،  جميع  ويف  وا�سع  نطاق  على  منت�سرة 

من  م��ت��ع��ددة  الأ���س��ك��ال  املعلمات  تتعر�س  حيث 
اإلى  العودة  بعدم  والتهديد  والتحايل،  ال�سغط 
الف�سلني،  بني  ما  عطلة  باأجور  املطالبة  عند  العمل 
التعامل  اإلى  داعية وزارة العمل واجلهات املعنية 
بحزم مع املدار�س املخالفة ل�سبط هذه التجاوزات 
حرمان  النقابة،  وو�سفت  املتكررة.  القانونية 
املعلمات من اأجورهن ل�سهر كانون الثاين باملخالفة 
على  ي�سري  الذي  املوحد  العقد  لبنود  ال�سريحة 
والتجاوز  اخل��ا���س،  التعليم  قطاع  يف  العاملني 
القانون.  مبوجب  املكفولة  العمالية  احلقوق  على 

وبح�سب النقابة، تركزت املخالفات وفق ما ر�سدت 
اإربد  حمافظة  من  كل  يف  النقابة،  يف  املعلمني  جلنة 
تلك  اأ�سحاب  مطالبة  الر�سيفة،  ول��واء  والزرقاء 
بالتزاماتهم  والوفاء  بالقانون،  بااللتزام  املدار�س 
جتاه العاملني لديهم، وعدم ه�سم حقوق املعلمات 
بفقدان  والتخويف  ال�سغط  اأ�ساليب  با�ستخدام 
العمل. و�سدد رئي�س جلنة املعلمني يف النقابة لوؤي 
املعلمات  ا�ستجابة  ع��دم  �سرورة  على  الرحمي، 
ملثل هكذا ممار�سات، وت�سجيل �سكاوى عرب من�سة 
�سرورة  م��وؤك��دا  العمل،  ل���وزارة  التابعة  حماية 

عليها  ن�س  التي  العمالية  باحلقوق  القانوين  الوعي 
العقد املوحد وكفلها قانون العمل.

وب�ساأن ال�سغط على املعلمات من اأجل التوقيع 
�سهر  رات��ب  ع��ن  ال��ت��ن��ازل  بهدف  اال�ستقالة  على 
احلق  للمعلم  كفل  القانون  اأن  الرحمي،  اأكد   ،)1(
باإجازة �سنوية، عدا عن اأ�سكال االإجازات االأخرى، 
اأم�سى  اإذا  يوما   21 و  يوما،   14 ملدة  كامل  باأجر 
�سنوات  خم�س  العمل  �ساحب  ل��دى  اخل��دم��ة  يف 
من  العطلة  احت�ساب  �سرورة  اإلى  الفتا  مت�سلة، 
ر�سيد اإجازات املعلم ال�سنوية، وعند نفادها يحق 

بالدوام؛  االلتزام  منه  الطلب  املدر�سة  ل�ساحب 
تاأمني و�سائل  اآمنة ومنها  �سريطة توفري بيئة عمل 

التدفئة يف ف�سل ال�ستاء.
اأن  العمل  ل�ساحب  كفل  القانون  اأن  واأ�ساف 
يحدد خالل ال�سهر االأول من ال�سنة تاريخ االإجازة 
ح�سب  ا�ستعمالها  وكيفية  عامل،  لكل  ال�سنوية 
اأن يراعى يف ذلك م�سلحته  العمل، على  مقت�سيات 
)املعلم(، م�ستدركا، اأنه ال يحق الأ�سحاب املدار�س 
رف�س طلب املعلم احل�سول على اإجازته ال�سنوية، 
ا�ستنادا اإلى الفقرة )ج( من املادة )61( من قانون 

العمل، ال�سيما اأن ح�سول املعلم على اإجازة خالل 
اأن  اإذ  العمل،  م�سلحة  مع  يتعار�س  ال   )1( �سهر 
العملية التعليمية متوقفة والطالب يف عطلة. يذكر 
اخلا�س،  التعليم  يف  للعاملني  العامة  النقابة  اأن 
اأطلقت يف �سهر ت�سرين االأول املا�سي، دليل التثقيف 
بهدف  اخلا�سة،  املدار�س  ملعلمي  القانوين  والوعي 
ذات  امل�سائل  وبع�س  العمالية،  باحلقوق  التوعية 
ال�سلة مبهنة التعليم، وفق ما ن�ست عليه القوانني 
والت�سريعات النافذة، وميكن حتميله من الرابط : 

.) http://shorturl.at/AIKX8(

الطباع: في ذكرى الوفاء والبيعة.. 
األردن يسير لألفضل رغم الصعوبات

التعليم الخاص: مدارس خاصة تحرم المعلمات من راتب شهر كانون الثاني

غير مسجل في االردن سابقًا

 ظهور عترة جديدة لفيروس الحمى القالعية 
 غباي�ن: نف�وق 200 رأس ابق�ار و 300 رأس عج�ول والوض�ع كارث�ي 
 نطالب وزارة الزراعة سرعة توفير المطعوم الجديد سباعي المفعول 
الس�ؤال األه�م كيف وصلت العت�رة الجديدة الى األبق�ار في االردن

األطباء البيطريين: نراقب تفش�ي وباء الحمى القالعية وعلى الجهات المعنية تحمل المس�ؤولية 

الصناعة األردنية ... من تصنيع محدود 
إلى منتجات تغزو اسواق العالم

 عمان 

اجلغبري،  فتحي  املهند�س  وعمان  االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  اأك��د   
مر  على  الها�سمية  القيادة  من  كبرية  برعاية  حظيت  االأردنية  ال�سناعة  اأن 
ال�سنوات، ما جعلها تنتقل من الت�سنيع املحدود والب�سيط اإلى منتجات تغزو 

اأ�سواق العامل وت�سل الأكرث من مليار م�ستهلك.
الوفاء  االأردنية )برتا( مبنا�سبة ذكرى يوم  االأنباء  لوكالة  وقال اجلغبري 
الها�سمية احلكيمة وا�سلت  القيادة  اإن  الثالثاء،  اليوم  الذي ي�سادف  والبيعة 
جهودها احلثيثة لبناء اقت�ساد وطني من خالل مواكبة التكنولوجيا مبختلف 
االأن�سطة االقت�سادية، وفتح اآفاق التعاون مع خمتلف الدول من خالل �سيا�سات 

االنفتاح االقت�سادي لرفع تناف�سية املنتجات امل�سنعة حمليا.
الوفاء  يوم  بذكرى  �شباط،  �شهر  من  ال�شابع  يف  �شنويا  الأردنيون  ويحتفل 
والبيعة: الوفاء للمغفور له باإذن اهلل جاللة امللك احل�سني بن طالل، طيب اهلل 
قدما يف  امل�سي  على  العزم  عاقدين  الثاين،  عبداهلل  امللك  والبيعة جلاللة  ثراه، 

م�سرية البناء والتقدم واالإجناز.
وعرب اجلغبري عن فخره واعتزازه باأن القطاع ال�سناعي هو اأحد الركائز 
االأ�سا�سية يف بناء الدولة االأردنية، ويحظى برعاية ملكية خا�سة، ما مكنه من 

تعزيز دوره بالنه�سة االقت�سادية التي تعي�سها البالد.
مدار  على  وملمو�سة  كبرية  قفزات  االأردنية  ال�سناعة  �سادرات  وحققت 
مليار   7.5 نحو  اإلى   ،1964 عام  دينار  ماليني   7 نحو  من  لرتتفع  م�سريتها 
من  باملئة   90 اليوم  ت�سكل  جعلها  ما   ،2022 املا�سي  العام  خ��الل  دينار 

ال�سادرات الوطنية الكلية.
بعد عام واأ�سبح عامل  ال�سناعي وا�سل تطوره عاماً  القطاع  اأن  واأو�سح 
لي�سل  �سواء،  حد  على  واالأجنبية  املحلية  لال�ستثمارات  رئي�سي  ا�ستقطاب 
خمتلف  من  اأردنية  ب�سواعد  �سلعة   1500 من  اأكرث  اإنتاج  اإلى  اليوم  االأردن 
االأن�سطة والقطاعات ال�سناعية الفرعية، مبينا اأن هذه املنتجات تنتج من خالل 
ما يقارب 22 األف من�ساأة �سناعية منت�سرة بعموم حمافظات اململكة مقارنة مع 

اأقل من 100 من�ساأة �سناعية كانت تعمل يف خم�سينيات القرن املا�سي.
الها�سمية  القيادة  جهود  تربز  االإيجابية  املعطيات  هذه  اأن  اجلغبري  واأكد 
البيئة  وحت�سني  اخلارجية  اال�ستثمارات  ا�ستقطاب  يف  الدولة  بواكري  منذ 
اال�ستثمارية يف اململكة ودعم ال�سناعة االأردنية يف �سبيل تعزيز مبداأ االعتماد 

على الذات.
اأول  افتتح  ثراه،  اهلل  بن طالل طيب  الراحل احل�سني  امللك  اأن  اإلى  واأ�سار 
�سناعة  �سرح  بناء  يف  لبنة  ليكون   1962 ع��ام  االأردن  يف  ل��الأدوي��ة  م�سنع 
الدواء االأردنية التي اأ�سبحت حتاكي يف نوعيتها وتطورها وموا�سفاتها اأرقى 

متطلبات �سناعة الدواء العاملية.
“ال�سركة  ا�سم  حتت  م�ساهمة  �سركة   1962 عام  اأن�سئت  اجلغبري،  وقال 
ال�سناعية التجارية الزراعية” كمجمع لعدة �سناعات، بداأت بخم�سة م�سانع، 
الراديو  وجتميع  والب�سكويت  والدهانات  “�سريف”  الغ�سيل  م�سحوق  وهي 

والتلفزيون ومواد جتميل ومعجون اأ�سنان.
 ،1964 عام  باململكة  تاأ�س�س  االإ�سفنج  ل�سناعة  م�سنع  اأول  اأن  واأو�سح 
1968، فيما وا�سل القطاع ال�سناعي تباعا تطوره  واأول م�سنع بال�ستيك يف 
عاماً بعد عام واأ�سبح عامل ا�ستقطاب رئي�س لال�ستثمارات املحلية واالأجنبية 

على حد �سواء.
الغرف  تاأ�سي�س  ال�سناعي،  القطاع  تاريخ  يف  املنجزات  اأب��رز  اأن  واك��د 
ال�سناعية املحلية املتمثلة بغرفة �سناعة عمان عام 1962 تلتها غرفة �سناعة 
بخدمة  تعنى  كموؤ�س�سات   1999 اإربد  �سناعة  وغرفة   1998 عام  الزرقاء 

وتنمية العمل ال�سناعي.
حتت  لت�سم   2005 عام  االأردن  �سناعة  غرفة  تاأ�سي�س  اإلى  كذلك  واأ�سار 
بهدف  باململكة،  ال�سناعية  املن�ساآت  ال�سناعية وخمتلف  الغرف  مظلتها جميع 
والدفاع  ال�سناعي  القطاع  م�سالح  ورعاية  وخارجيا  حمليا  ال�سناعة  متثيل 
عن حقوقه ومبا ب�سهم بتنمية وتطوير ال�سناعة االأردنية، الفتا اإلى اأن القطاع 
ت�سل  وبقدرات  باململكة  االإنتاجية  الطاقات  اأكرب  اأحد  اليوم  اأ�سبح  ال�سناعي 
القيمة  كاإنتاج �سناعي قائم �سنويا، ت�سكل منها  18 مليار دينار  اأكرث من  اإلى 

امل�سافة نحو 46 باملئة.
قطاع  اعتبار  وتناف�سيتها  االأردنية  ال�سناعة  اأهمية  يوؤكد  ما  اأن  واأو�سح 
القيمة  م�ستوى  حيث  من  االأو�سط  ال�سرق  يف  االأول  التحويلية  ال�سناعات 

امل�سافة بح�سب تقارير املنتدى االقت�سادي العاملي خالل ال�سنوات املا�سية.
ولفت اجلغبري اإلى اأن االأردن وبجهود قيادته الها�سمية اأ�س�س بيئة مناف�سة 
الت�سريعات  من  متكاملة  حزمة  خالل  من  املنطقة  م�ستوى  على  لال�ستثمار 
ومتعددة  الثنائية  احل��رة  للتجارة  اتفاقيات  اإب��رام  و  لال�ستثمار،  اجلاذبة 
االأطراف، مهدت جلعل اململكة مركزا اإقليميا اآمنا يحظى باهتمام اأنظار كربى 

ال�سركات وامل�ستثمرين.
منظمة  لع�سوية  االأردن  ان�سم  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  عهد  “يف  وقال 
التجارة العاملية وما تبعها من تعديالت ت�شريعية لتن�شجم مع �شروط املنظمة 
واأهدافها، اإ�سافة اإلى توقيع االأردن لعدد من اتفاقيات التجارة احلرة مع كل 
من �سنغافورة وكندا، بهدف اقامة منطقة جتارة حرة ترفع من �سوية العالقات 

التجارية الثنائية وتعزز امل�سروعات امل�سرتكة فيما بينها«.

زين تطلق أولى دوراتها المجانية 
لصيانة األجهزة الخلوية

 عمان 

وكلية  املهني،  التدريب  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  االأردن  زين  �سركة  اأطلقت 
للتدريب  العام،  لهذا  املجانية  الدورات  اأولى  ال�سري)االأونروا(،  تدريب وادي 

على �سيانة االأجهزة اخللوية يف مراكزها املنت�سرة يف 6 حمافظات.
وبح�سب بيان لل�سركة ياأتي اإطالق الدورة ا�ستمرارًا للمبادرة التي انطلقت 
يف عام 2008 �سمن مبادرات زين جتاه ال�سباب، والتي ت�سعى اإلى تدريبهم 
النخراط  يف  التخرج  بعد  قادرين  ليكونوا  ومتخ�ش�شني  خرباء  اأي��دي  على 
التنمية  اأه��داف  مع  تتما�سى  ال��دورة  هذه  اأن  اإل��ى  واأ���س��ارت  العمل.  ب�سوق 
الق�ساء  ومنها  ومبادراتها،  براجمها  خمتلف  يف  زين  تتبناها  التي  امل�ستدامة 
على الفقر، التعليم اجليد، العمل الالئق، منو االقت�ساد، احلد من اأوجه عدم 

امل�ساواة، وعقد ال�سراكات لتحقيق االأهداف.
الهواتف  �سيانة  مبجال  وعملي  نظري  تدريب  على  املتدربون  ويحظى 
اخللوية ل� 3 اأ�سهر، ليح�سلوا يف نهاية الدورة على �سهادات مزاولة املهنة بعد 
تخرجهم. ي�سار اإلى اأن مراكز زين تنت�سر يف حمافظات اإربد والزرقاء والكرك 
اإلى ال�سباب  والطفيلة والبلقاء وعّمان، انطالقاً من حر�س زين على الو�سول 

يف حمافظاتهم.

432 مليون دينار مخصص الخسائر المتوقعة للتسهيالت 
االئتمانية لبنك االسكان لنهاية العام الماضي

 عمان 

اظهرت القوائم املالية املوحدة، لبنك اال�سكان للتجارة والتمويل، ان لدى 
31 كانون  4.8 مليار دينار كما يف  ائتمانية مبا�سرة بحوايل  البنك ت�سهيالت 

االأول 2022 والتي متثل ما ن�سبته 57 باملئة من اإجمايل موجودات البنك.
االئتمانية  اخل�سائر  خم�س�س  فاإن  البنك  ح�سابات  مدقق  تقرير  وبح�سب 

املتوقعة حوايل 432.2 مليون دينار كما يف ذلك التاريخ.
واو�سح التقرير، اأن حتديد اخل�سائر االئتمانية املتوقعة للبنك فيما يتعلق 
ومعقد  جوهري  تقدير  هو  املطفاأة  بالتكلفة  املقا�سة  االئتمانية  بالت�سهيالت 
يتطلب من االإدارة تقديًرا جوهريا يف تقييم جودة االئتمان وتقدير اخل�سائر 
الكامنة يف املحفظة. وا�ساف اإن خماطر القوائم املالية تن�ساأ من جوانب عدة، 
عن  التخلف  احتمالية  تقدير  مثل  االإدارة،  جانب  من  جوهرًيا  حكًما  وتتطلب 
يف  املهمة  الزيادة  وحتديد  املختلفة،  للمراحل  التعرث  عند  واخل�سارة  ال�سداد 
تقنيات  وا�ستخدام  )التعرث(  االئتمان  قيمة  انخفا�س  االئتمان وحالة  خماطر 

النماذج املختلفة واالأخذ باالعتبار التعديالت اليدوية.
اأخذ البنك يف االعتبار  وبني انه عند احت�ساب خ�سائر االئتمان املتوقعة، 
موؤ�سرات جودة االئتمان لكل من القرو�س واملحافظ، ويقوم بتق�سيم القرو�س 
على  بناًء  قر�س  لكل  اخل�سائر  وتقديرات  املخاطر  درج��ات  ح�سب  وال�سلف 
اخل�سائر  احت�ساب  يتم  انه  الى  وا�سار  بها.  اخلا�س  املخاطر  وملف  طبيعتها 
املعيار  ملتطلبات  وفق  االئتمانية  التعر�سات  على  للبنك  املتوقعة  االئتمانية 
قبل  من  اعتمادها  مت  كما  املالية”  “االأدوات   9 رقم  املالية  للتقارير  ال��دويل 
البنك املركزي االأردين ويتم ا�ستثناء التعر�سات االئتمانية املمنوحة للحكومة 
املتوقعة،  االئتمانية  اخل�سائر  خم�س�س  احت�ساب  من  وبكفالتها  االأردنية 
باالعتبار  لالأخذ  املتوقعة  االئتمانية  تعديل اخل�سائر  يتم  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة 

اأي ترتيبات خا�سة مع البنك املركزي االأردين.
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وكاالت 

الذي  املدمر  الزلزال  من  �سوريا  ت�سررت 
هّز عدة اأقاليم جنوبي تركيا، االإثنني، وبلغت 

قوته 7.9 درجة على مقيا�س ريخرت.
عن  ال�سورية  ال�سحة  وزارة  واأعلنت   
 237 اإلى  الزلزال  �سحايا  ح�سيلة  ارتفاع 
الالذقية  يف  معظمها  اإ�سابة  و639  وف��اة 

وحلب وحماة وطرطو�س.
املتعلقة  امل�ستجدات  اأب���رز  يلي  وفيما 

بالزلزال املدمر يف �سوريا:
تراأ�س ال�سيد الرئي�س ب�سار االأ�سد اجتماعا 
طارئا ملجل�س الوزراء لبحث اأ�سرار الزلزال 
الالزمة،  واالإج����راءات  البالد  �سرب  ال��ذي 
ال�سورية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك���رت  ح�سبما 

“�سانا«.
ا�ستنفرت  اإن��ه��ا  ال��دف��اع  وزارة  ق��ال��ت 
لتقدمي  وموؤ�س�ساتها  وت�سكيالتها  وحداتها 
لل�سكان  العاجلة  وامل�ساعدة  الفوري  العون 

املت�سررين من الزلزال يف جميع املحافظات.
وفق معاون وزير ال�سحة الدكتور اأحمد 
اأق�سام  يف  اجلاهزية  رفع  مت  فقد  �سمريية، 
اإ�سعاف امل�سايف يف كل املحافظات، وا�ستنفار 
االإ�سابات  بنقل  تقوم  التي  اال�ستجابة  فرق 

خطة  تطبيق  مت  اأن���ه  اإل���ى  الف��ت��ا  للم�سايف 
الطوارئ العامة وخطة االإمداد للم�ستلزمات 

واالأدوية لتزويد االأماكن املت�سررة.
حم�س  حمافظات  من  طبية  فرق  اإر�سال 
وتوزيع  اإ�سعاف  �سيارة   11 مع  وطرطو�س 
العيادات املتنقلة يف حلب والبالغ عددها 15 
االإ�سابات  لفرز  متفرقة  اأماكن  على  �سيارة 

ح�سب اخلطورة.
لر�سد  الوطني  املركز  عام  مدير  بح�سب 
االأك��رث  ف��اإن املناطق  اأح��م��د،  ال���زالزل رائ��د 
اإدلب  يف  الزلزال  مركز  من  القريبة  هي  تاأثرا 

والالذقية وحلب.
تباعا  ارتدادية  هزات  و�ستحدث  حدثت 
الذي  الزلزال  قوة  من  بكثري  اأ�سعف  لكنها 

وقع، وفق اأحمد.
ال����زل����زال ه���و االأق������وى خ����الل ال��ع��م��ر 
اال�ستثماري لل�سبكة الوطنية للر�سد الزلزايل 

يف �سوريا، اأي منذ عام 1995.
�ستكون  ال��زل��زايل  اال�ستقرار  ع��دم  حالة 
تاأثريا  اأ�سعف  ب��ه��زات  ولكنها  م�ستمرة، 

و�سمن حدود ال�5 درجات.
وتاأثرها  االأبنية  ت�سرر  اأن  اأحمد  اأك��د 
بنائها  هيكل  ال�ستجابة  وفقا  يكون  بالهزات 

ومقاومتها للزالزل.

»معارك ضارية« في باخموت وكييف 
تشّدد على الحصول على طائرات مقاتلة

األقوى منذ 28 عاما.. تفاصيل ما أحدثه الزلزال المدمر في سوريا

تونس

الت�سريعية  االنتخابات  من  تون�س  انتهاء  مع 
ت�سدر  الرئا�سية،  لالنتخابات  ا�ستعدادها  وب��دء 
اأجرته  للراأي  ا�ستطالع  نتائج  �سعيد  قي�س  الرئي�س 
االأوفر  املر�سح  ب�ساأن  موؤ�س�سة »�سيغما كون�ساي«، 
نتائجه  اأعلنت  ال��ذي  اال�ستطالع  واأظ��ه��ر  حظا. 
ت�سدر  ال�سبت،  كون�ساي”،  “�سيغما  موؤ�س�سة 
باملئة،   49.9 بن�سبة  االنتخاب  نوايا  �سعيد  قي�س 
 10.3 بن�سبة  ال�سيا�سي �سايف �سعيد  النا�سط  يليه 

باملئة.
ويف املركز الثالث جاء مغني الراب كرمي الغربي 
زين  الراحل  التون�سي  الرئي�س  �سهر  “كادورمي”، 
العابدين بن علي، ب�5.9 باملئة، ثم رئي�سة احلزب 

الد�ستوري احلر، عبري مو�سي ب�4.6 باملئة.
الزرنوقي،  ح�سن  املوؤ�س�سة،  رئي�س  وح�سب 
اال�ستطالع،  يف  امل�ساركني  من  باملئة   58 عرب  فقد 
الذي جرى يف يناير املا�سي، عن ر�سائهم عن اأداء 
عن  ر�سائهم  عن  باملئة   40 عرب  بينما  الرئي�س، 

حكومة جنالء بودن.
ح��ازم  التون�سي،  ال��ق��ان��وين  اخل��ب��ري  ويعلق 
اإنها  بالقول  اال�ستطالع،  نتائج  على  الق�سوري، 
“تعد اأحد موؤ�سرات االمتداد ال�سعبي للرئي�س على 
التي  التحرير  مبعركة  التون�سي  والوعي  االأر���س، 
االإخ��وان  تنظيم  حم��اوالت  رغم  البالد،  تخو�سها 

النيل منه«.
نيوز  “�سكاي  ملوقع  ت�سريحات  يف  وي�سيف 
جانب  من  متنامية  ثقة  “تعك�س  اأنها  عربية”، 
�سيا�ساته  ع��ن  ور���س��اء  بالرئي�س،  التون�سيني 

الراهنة«.
وي�سري يف هذا ال�سدد، اإلى اأن “ثقة املواطنني يف 
الرئي�س مل تتاأثر باالأزمات الراهنة، يف اإطار اجلهود 
املبذولة حللها، وكذلك مل تنل ال�سائعات وحماوالت 

الت�سويه التي ينتهجها تنظيم االإخوان منها«.
اأكيد  �سعبي  بامتداد  �سعيد  “يحظى  ويتابع: 
منه  النيل  االإخ��وان  االأر���س، رغم حم��اوالت  على 
النا�س  الأن  معهم؛  حتالفوا  من  كل  مع  العامل  عرب 
على وعي باأننا يف حرب حترير وطني حقيقية �سد 
فلول ال�شتعمار الإخواين، الذي راهن على اإ�شقاط 
خالل  احليوية  الدولة  اأجهزة  تفكيك  بعد  تون�س 

حكمهم للبالد«.
االأجنبية  واالأجندات  العميقة،  االأزمة  و”رغم 
ال��رم��ال  م��ن  تون�س  نه�ست  واخل��ف��ي��ة،  ال��ظ��اه��رة 

اإرادة  �سعب  لتوحد  الفينيق؛  كطائر  واحل��ط��ام 
االإجراءات  مع  بالتزامن  انطلقت  مبعجزة  احلياة 
تعيد  التي   ،2021 يوليو   25 يف  الت�سحيحية 
اخلبري  يقول  كما  واملوؤ�س�سات”،  للدولة  االعتبار 
القانوين. ومتر تون�س باأزمة اقت�سادية يرى معظم 
امل�سبب  االإخوانية  النه�سة  حركة  اأن  املواطنني 
 10 ط���وال  للبالد  حكمها  خ��الل  ل��ه��ا،  االأ���س��ا���س��ي 
�سنوات، بينما ت�ستغل احلركة هذه االأزمة الإزاحة 

�سعيد.
اأو�ساع  عن  املا�سي،  االأ�سبوع  �سعيد،  وعرَب 
تنظيم  خمططات  �سد  تكافح  زال��ت  ما  التي  ب��الده 
حركة النه�سة االإخوانية، واأزمة اقت�سادية كبرية، 
اليوم معركة حترير وطني  “نحن نخو�س  بقوله: 

للحفاظ على الدولة«.

عودة تراس وجونسون إلى الواجهة... مشكلة 
جديدة أمام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

 لندن

اإلى واجهة امل�سهد ال�سيا�سي الربيطاين  عاد بوري�س جون�سون وليز ترا�س 
بعد خروجهما من ال�شلطة، مّما زاد ال�شغوط على رئي�س الوزراء احلايل ري�شي 
اجتماعية  واأزم��ة  حكومته  تطال  عّدة  ق�سايا  موقفه  اأَ�سعفت  الذي  �سوناك، 

م�ستمّرة.
من  اأ�سهر  بعد  االأول   - �سرتيت  داونينغ  مغادرة  اإلى  ا�سطرارهما  بعد   
�سيا�سة  واإقرارها  مهامها  ت�سلمها  من  فقط  يوماً   49 بعد  والثانية  الف�سائح، 
هذا  االإعالمي  �سمتهما  عن  كالهما  خرج   - املالية  االأ�سواق  يف  ذع��رًا  اأث��ارت 

االأ�سبوع. 
 فبينما مل يختِف بوري�س جون�سون من امل�سهد متاماً، اإذ يظهر من حني الآخر 
دعمه الأوكرانيا وخروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي، فقد بقَيت ليز ترا�س 

بعيدة عن االأ�سواء حتى موؤخًرا.
 واأدلت رئي�سة الوزراء ال�سابقة االأحد باأول ت�سريح علني لها منذ مغادرتها 
“ذي  �سحيفة  يف  طويل  مقال  كتابة  عرب  االأول/اأكتوبر،  ت�سرين  يف  ال�سلطة 
يف  منتقدة  برناجمها  عن  دفاعها  فيه  وا�سلت  املحاِفظة،  تلغراف”  �سنداي 

الوقت ذاته ال�سيا�سة املالية التي ينتهجها ري�سي �سوناك.
الدعم  و”نق�س  املت�سّددة”  االقت�سادي  “النظام  على  باللوم  واألقت   
اإلى  اإلى العودة  اإلى �سقوطها، داعية احلزب املحافظ  اأديا  ال�سيا�سي” اللذين 

جذوره عرب خف�س ال�سرائب.
 وياأتي ذلك فيما ا�ستبعد رئي�س الوزراء ووزير ماليته جريميي هانت، هذا 

اخليار حتى االآن ب�سبب الو�سع املايل العام.
 وقال وزير التجارة والطاقة غرانت �ساب�س ل�سبكة “بي بي �سي”، “نريد اأن 
نرى )ال�سرائب( تنخف�س”، ولكن “اأواًل، يجب اأن نبني االأ�س�س ال�سحيحة”، 

اأي خف�س الت�سّخم، معترًبا اأّن نهج ليز ترا�س “مل يكن” منا�سباً.
 وبعد املقال، �ستجري ليز ترا�س التي تغّلبت على ري�سي �سوناك يف ال�سباق 

اإلى داونينغ �سرتيت ال�سيف املا�سي، مقابلة متلفزة االإثنني.
يرى كّتاب االفتتاحيات الربيطانيون اأّن هذه العودة تنّم رغبة يف التاأثري يف 
اجلدل بني املحافظني، قبل اأ�سابيع قليلة من امليزانية اجلديدة ويف الوقت الذي 
ت�سلمه  على  يوم   100 بعد  الراأي  ا�ستطالعات  يف  �سوناك  ري�سي  فيه  يرتاجع 

ال�سلطة.
باأّن  تعتقد  اأنها  الوا�سح  “من  اأّن  اإاّل  باال�سم،  تنتقده  ال  ترا�س  اأّن  ورغم   

�سيا�سته كارثية”، وفقاً الفتتاحية “�سنداي تلغراف«.
متكّررة  اإ�سرابات  و�سط  �سخمة،  اجتماعية  حتّركات  احلكومة  وتواجه   
يف قطاعات ال�سحة والنقل واخلدمات العامة، للمطالبة بتح�سني االأجور بينما 

جتاوز الت�سّخم 10 يف املئة.
�سفوف  بني  واأي�ساً  املعار�سة  قبل  من  لهجوم  �سوناك  ري�سي  ويتعّر�س   
املحافظني من املقّربني جلون�سون وترا�س، بعدما ا�سُطّر اإلى اإقالة رئي�س حزب 
ثقته  على  يحافظ  والأنه  �سريبية،  خالفات  ب�سبب  الزهاوي  ناظم  املحافظني 

بوزير العدل دومينيك راب املتهم بالت�سّرف بعدوانية مع موظفيه.
ل�سالح  ن�ساطه  زي��ادة  جون�سون  بوري�س  اختار  اأي�ساً،  اللحظة  هذه  يف   
لكييف،  االأ�سلحة  من  املزيد  املتحدة  اململكة  ت�سّلم  ب��اأن  مطالباً  اأوكرانيا، 

وخ�سو�ساً طائرات مقاتلة. 
 ويبقى جون�سون اأحد اأ�سر�س منا�سري اأوكرانيا يف حربها يف وجه رو�سيا، 
وقد اأظهر ذلك يف دافو�س يف بداية كانون الثاين/يناير، ويف كييف قبل اأ�سبوعني 

عندما ظهر مع الرئي�س االأوكراين فولودميري زيلين�سكي.
اإلى وا�سنطن هذا االأ�سبوع حيث التقى م�سوؤولني جمهوريني،   ويف زيارة 
“اإعطاء  نيوز” على  “فوك�س  �سبكة  عرب  الربيطانية  احلكومة  جون�سون  حّث 

االأوكرانيني ما يحتاجون اإليه يف اأ�سرع وقت ممكن«. 
مع   )TalkTV( يف«  تي  “توك  على  مقابلة  يف  اجلمعة  اأك��د  كذلك،   
النائبة نادين دوري�س، اأحد اأكرث م�ساعديه اإخال�ساً، اأنه “لن يكون من ال�سيء 
باأّن  التذكري  اإل��ى  �سرتيت  داونينغ  وا�سطّر  الدبابات«.   من  املزيد  منحهم 
اإلى  “مل يكن يت�سّرف با�سم احلكومة الربيطانية”، م�سريًا  بوري�س جون�سون 

ال�سعوبات العملية اأمام ت�سليم الطائرات املقاتلة.
املحافظني،  بني  وا�سع  بتاأييد  يتمّتعان  وجون�سون  ترا�س  من  كّل  يزال  ال   
عندما  بطلهم  �شقوط  يف  لت�شّببه  �شوناك  ري�شي  جون�شون  موؤّيدو  ينتقد  حيث 
ا�ستقال من حكومته، بينما يدافع بع�س الربملانيني عن التخفي�سات ال�سريبية 
اأقل من �سنتني من  “ذي تاميز”، فقبل  التي قّدمتها ترا�س.  بالن�سبة ل�سحيفة 
املجروحان  ال�سابقان  احلكومة(  )رئي�سا  “ينتظر  املقبلة،  العاّمة  االنتخابات 

نوعاً ما )ب�سبب �سوناك( يف الكوالي�س«.

قطر:بدء أعمال مؤتمر الكونغرس العالمي 
للهندسة والتكنولوجيا بمشاركة األردن

الدوحة 

للهند�سة  ال��ث��اين  العاملي  الكونغر�س  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ال��دوح��ة  يف  ب���داأت 
والتكنولوجيا الذي يعقد مب�ساركة عدد من اجلامعات االأردنية.

العامل، فيما  40 دولة حول  الذي تنظمه جامعة قطر  املوؤمتر  وي�سارك يف 
يناق�س اأكرث من 260 ورقة عمل بحثية مرتبطة مبو�سوع املوؤمتر.

املو�سوعات  من  ع��دد  مناق�سة  للموؤمتر  االفتتاحية  اجلل�سة  وتناولت 
االهتزاز  وم�ساكل  التحتية  البنى  جمال  يف  العاملية  التطورات  باأبرز  املتعلقة 
وتبادل املعلومات التقنية، باالإ�سافة اإلى ربطها باأبرز التحديات على م�ستوى 
الوزارات واملوؤ�س�سات يف هذا املجال خالل الفرتة املا�سية، والروؤى امل�ستقبلية 
فيما يتعلق بالتحول الرقمي والتطور التكنولوجي ال�سيما يف املجاالت الهند�سية 

واللوج�ستية واالإن�سائية التي تدعم روؤية قطر الوطنية 2030.

12 قتياًل على األقل في هجوم 
في شمال بوركينا فاسو

وكاالت

 ُقتل 12 مدنياً على االأقل يف هجوم �سّنه م�ستبه بهم جهاديون على بلدة 
يف �سمال بوركينا فا�سو، ح�سبما علمت وكالة فران�س بر�س االأحد من م�سادر 

حملية واأمنية.
 وقال اأحد ال�سكان “بعد ظهر ال�سبت، هاجم رجال م�سّلحون باين”، وهي 
بلدة تقع على بعد حوالى 40 كيلومرتًا من دوري يف منطقة ال�ساحل، م�سيًفا 

12 قتاًل وفقاً حل�سيلة اأولية«.  ل�شقوط  “ناأ�شف 
 وحتّدث �شاهد اآخر عن �شقوط “13 قتياًل«. 

 واأكد م�سدر اأمني الهجوم م�سريًا اإلى “ح�سيلة كبرية” من دون اأن يحّدد 
عدد ال�سحايا.

ومبنى  ال�سرطة  مركز  “ا�ستهدفوا  امل�سّلحني  اأّن  ذكر  االأول  ال�ساهد  لكّن   
)منازل(  ُملكّيات  طالت  املهاجمني  “نريان  اإّن  وق��ال  ومدر�سة”.  البلدية 

وم�سجدًا قبل رّد قوات الدفاع واالأمن«.
هاجموا  نارية  دّراجات  على  “رجااًل  باأّن  الثاين  ال�ساهد  اأفاد  جهته،  من   
البلدة. هاجموا عّدة اأهداف”. واأ�ساف “من املرّجح اأن ترتفع هذه احل�سيلة، 

الأّن هناك اأ�سخا�ساً يف عداد املفقودين وم�سابني«.
 واأكد امل�سدر االأمني اأّن “هناك اأ�سخا�ساً يف عداد املفقودين، ولكن نوا�سل 
الرد  خالل  اأي�ساً  امل�سّلحني  االأف��راد  بع�س  حتييد  “مّت  واأ�ساف  البحث”. 

واملطاردة التي اأعقبت” الهجوم.
 ي�ستمر وقوع هجمات ُتن�سب اإلى جهاديني يف بوركينا فا�سو.

 االإثنني، ُقتل ع�سرة من عنا�سر ال�سرطة واثنني من “متطّوعي الدفاع عن 
الوطن” )م�ساعدو اجلي�س( املتمركزين يف بلدة فاالغونتو يف منطقة ال�ساحل 

)�سمال( يف “هجوم اإرهابي”، وفقاً للجي�س.
�ساحل  قرب  البالد  غرب  جنوب  يف  قتياًل   15 على  ُعرث  ذاته،  اليوم  ويف   

العاج، غداة خطفهم من قبل م�ستبه بهم جهاديني. 
جهادية  جماعات  تنّفذها  هجمات   2015 منذ  فا�سو  بوركينا  تواجه   

مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة االإ�سالمية وتزداد وتريتها. 
مليوين  نحو  ن��زوح  اإل��ى  اأّدت  كما  القتلى،  اآالف  الهجمات  هذه  وخّلفت   
بوركينا  اأرا�سي  من  املئة  يف   40 حوالى  املجموعات  هذه  وحتتّل  �سخ�س. 

فا�سو.
 30 يف  الع�سكري  االنقالب  نفذ  ال��ذي  ت��راوري  اإبراهيم  الكابنت  وح��ّدد   
“ا�ستعادة  هدف   - اأ�سهر  ثمانية  خالل  الثاين   -  2022 ايلول/�سبتمرب 

االأرا�سي التي احتلتها جحافل االإرهابيني«.

االحتالل يحاصر أريحا لليوم التاسع 
ويعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

رام اهلل 

التا�سع  لليوم  اأريحا،  مدينة  ح�سار  االإ�سرائيلي  االحتالل  قوات  توا�سل 
على التوايل، وتقوم بتقييد حركة مركبات الفل�سطينيني، والتدقيق يف هويات 
ركابها، يف الوقت الذي اعتقلت فيه قوات االحتالل 17 فل�سطينيا من مناطق 
جي�س  من  كبرية  قوات  اأن  عيان،  �سهود  واأو�سح  الغربية.  بال�سفة  متفرقة 
ما  ال�سبت،  اأم�س  فجر  املدينة  جنوبي  جرب  عقبة  خميم  اقتحمت  االحتالل 
باخلطرية،  منهم   2 حالة  و�سفت  بجروح،  فل�سطينيا   13 اإ�سابة  اإلى  اأدى 
االحتالل  جي�س  اأغلق  املا�سي،  الثاين  كانون   29 ومنذ  اآخرين.  اعتقلت  فيما 
�سارع القد�س املوؤدي اإلى مدخل اأريحا اجلنوبي اأمام الفل�سطينيني، كما اأغلق 
املدخل ال�سمايل واحتجز ع�سرات املركبات ل�ساعات عند مداخل املدينة. جاء 
ذلك بعد عملية اإطالق نار ا�ستهدفت مطعًما على مفرق “اأملوغ” جنوب اأريحا، 
اإ�سرائيلية،  اإعالم  لو�سائل  ووفقا  املكان.  يف  اإ�سابات  وقوع  عن  االإبالغ  دون 
ب�سبب خلل يف  واأطلق ر�سا�سة واحدة  املطعم  اإلى  العملية  منفذ  فقد و�سل 
ال�سالح، ثم ان�سحب من املكان، وما زال جي�س االحتالل يالحقه. اإلى ذلك، قال 
اليوم، و�سط  اقتحمت،  اإن قوات االحتالل  بيان،  الفل�سطيني يف  االأ�سري  نادي 
اهلل  ورام  واخلليل  حلم  بيت  مدن  يف  متفرقة  مناطق  للنريان،  كثيف  اإط��الق 
والبرية ونابل�س واأريحا وجنني واعتقلت 17 فل�سطينيا بزعم اأنهم مطلوبون.

األردن يشارك في أعمال دورة 
المجلس االقتصادي واالجتماعي

القاهرة 

 ،»111« واالجتماعي  االقت�سادي  املجل�س  دورة  باأعمال  االأردن  �سارك 
امل�ساعد  العام  االأمني  وقالت  بالقاهرة.  العربية  اجلامعة  مبقر  عقدت،  التي 
ورئي�س قطاع ال�سوؤون االجتماعية يف اجلامعة، ال�سفرية الدكتورة هيفاء اأبو 
للدورة )32(  االإعداد  اللجنة االجتماعية  اأعمال  اإن يف مقدمة جدول  غزالة، 
ملجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة، والتح�سري للقمة العربية 
الناجح  والتنظيم  اخلام�سة،  دورتها  يف  االجتماعية  االقت�سادية  التنموية 
لدولة قطر لبطولة كاأ�س العامل 2022. واأ�سافت اأنه من املنتظر اأن يتم اإطالع 
املجل�س، على م�ستوى كبار امل�سوؤولني، على تو�سيات اللجنة االجتماعية يف 
اجتماعها املقرر عقده يف 8 ال�سهر احلايل، ومن ثم رفعها اإلى امل�ستوى الوزاري 

التخاذ القرارات الالزمة ب�ساأنها.
لرعاية  االجتماعية  احل�سني  موؤ�س�سة  مدير  االجتماعات  يف  و�ساركت 

االأيتام، التابعة لوزارة التنمية االجتماعية اأمل الريحاين.

ماذا يعني تصدر قيس سعيد نوايا التصويت للرئاسة؟

 باخموت 

باخموت،  ملدينة  ال�سمالية  االأحياء  �سهدت 
“معارك  اأوكرانيا،  �سرق  يف  ال�ساخنة  اجلبهة 
فيه  ت�سّدد  الذي  الوقت  يف  االأح��د،  �سارية” 
مقاتلة من  كييف على احل�سول على طائرات 
الذي  الع�سكري  الو�سع  مواجهة  يف  الغربيني 

يزداد �سعوبة.
اأوليك�سيي  االأوكراين  الدفاع  وزير  وانتقد   
مثل  ت�سليم  يف  الغربيني  “ترّدد”  ريزنيكوف 
“�سيكّلف  اإلى بالده، االأمر الذي  هذه االأجهزة 

املزيد من اأرواح” االأوكرانيني.
البعيدة  االأ�سلحة  اأّن  اأكد  الوقت ذاته،   يف 
بت�سليمها  الغربية  ال��دول  وع��دت  التي  امل��دى 
اإلى اأوكرانيا لن ُت�ستخدم ال�ستهداف االأرا�سي 
الرو�سية، بل املناطق املحتلة فقط. وياأتي ذلك 
فيما اأعرب عدد من الدول الغربية عن قلق من 
حوالى  قبل  بداأ  الذي  القتال  ت�سعيد  خماطر 

عام.
من  مدعومة  الرو�سية  القوات  وحت��اول   
مرتزقة جمموعة فاغرن منذ ال�سيف ال�سيطرة 
وقد  اأوكرانيا  �سرق  يف  الواقعة  املدينة  على 
�سّجل فيها دمار هائل وخ�سائر ع�سكرية فادحة.
 وحققت القوات الرو�سية مكا�سب �سغرية 
ا�ستولت  بعدما  االأخرية  االأ�سابيع  يف  ميدانياً 
ثم  البالد، ومن  �سمال  �سوليدار يف  مدينة  على 

على بلدة بالغوداتني موؤخرًا.  
يفغيني  “فاغرن”  جمموعة  رئي�س  وق��ال   
بريغوجني الذي يحارب عنا�سره يف ال�سفوف 
معارك  “دارت  االأح��د  اجلبهة  على  االأمامية 
)لباخموت(،  ال�سمالية  االأح��ي��اء  يف  �سارية 
لل�سيطرة على كل �سارع وكل منزل وكل درج«. 
تلغرام  على  االإعالمي  مكتبه  عنه  ونقل   
ال  االأوك��ران��ي��ة  امل�سلحة  “القوات  اإن  قوله 

ترتاجع. اإنها تقاتل حتى اآخر رجل«. 
حمتمل  ان�سحاب  ب�ساأن  �سوؤال  على  ورّدًا   
دائماً  كانت  اأّنها  ريزنيكوف  اأكد  باخموت،  من 
القرار  اأّن  اإلى  اأ�سار  ولكّنه  رمزًا”،  “ح�سناً، 
اإلى هيئة االأركان العاّمة  يعود يف نهاية االأمر 

للجي�س االأوكراين. 

- »احلياة ق�سرية” -  و�سارك مرا�سلون 
يف  اأقيم  بقدا�س  االأحد  بر�س  فران�س  وكالة  من 
قبو كني�سة يف باخموت بح�سور نحو ع�سرين 

�سخ�ًسا بينهم جنديان اأوكرانيان. 
دوي  و�سط  ترانيم  ن�ساء  ثالث  واأن�سدت   
بحوايل  الغرفة  واأُ�سيئت  ال��ه��اون.  ق��ذائ��ف 
حممول  وم�����س��ب��اح  ف��ق��ط  �سمعة  ع�����س��ري��ن 
الكتاب  من  اآي��ات  لقراءة  الكاهنان  ا�ستخدمه 
 20( ت�سريني�سوف  �سريافيم  وقال  املقد�س.   
عاماً( بعد خروجه من الكني�سة “�سليت اليوم 
بعد موتي”،  اأف�سل  اأحوايل  تكون  اأن  اأجل  من 
بينما كانت ُت�سمع اأ�سوات اإطالق النار وق�سف 

القذائف من املواقع الرو�سية وعليها.
“�سقط �ساروخ يف حديقة منزيل   واأ�ساف 
داخل  ر�سا�سة  وا�ستقرت  املا�سية  الليلة 
لذلك  ت�سيبني.  اأن  املمكن  من  وك��ان  املنزل، 
ميكنني  ق�سرية،  احلياة  اأن  نفهم  اأن  علينا 
“اإذا  30 عاًما”. وتابع  اأو بعد  اأن اأموت االآن 

ُقتلت، ف�ستكون م�سيئة اهلل«. 
من  عاماً(   84( اأفرامينكو  ليوبوف  واأكد   
وقال  احلرية”.  اأج��ل  “من  �سّلى  اأن��ه  جهته 
“جنل�س يف قبو بال ماء وبال غاز وبال  كهرباء«. 
ع��اًم��ا(   51( بويكو  �سفيتالنا  وق��ال��ت   
اأوكرانيا،  اأجل  من  بلدي،  اأجل  من  “�سليت 
يحدث   ما  اأن  من  واثقة  اأنا  عائلتي.  اأجل  من 

�سينتهي قريًبا«. 
 واأقّر الرئي�س فولودميري زيلين�سكي م�ساء 
اجلبهة  على  “يتعّقد”  الو�سع  ب��اأّن  ال�سبت 
وقت  يف  تعهد  التي  باخموت  يف  وخ�سو�ساً 
اجلي�س  اأن  موؤكدًا  عنها،  التخلي  بعدم  �سابق 

هذه املدينة.  ا�ستطاع” عن  ما  “�سيدافع 
ا اأي�ساً يف   واأ�سار اإلى اأّن الو�سع �سعب جدًّ
فوغليدار حيث ت�سّن القوات الرو�سية هجوماً 
ويف ليمان )يف ال�سرق( التي ا�ستعادتها القوات 

االأوكرانية بهجوم م�ساد يف 2022.
 واأ�ساف “يح�سد املحتّل املزيد واملزيد من 

قّواته لك�سر دفاعنا«.
االأحد  بجروح  اأ�سخا�س  خم�سة  واأ�سيب 
جراء  اأوكرانيا،  �سرق  �سمال  يف  خاركيف  يف 

اأكرب  ثاين  و�سط  ا�ستهدفتا  رو�سيتني  �سربتني 
�سكنية  مبباٍن  اأ�سرارًا  واأحلقتا  البالد،  مدن 
قال  ما  بح�سب  ال��ع��ايل،  للتعليم  ومبوؤ�س�سة 
رئي�س االإدارة الع�سكرية االإقليمية يف خاركيف 

اأوليغ �سينيغوبوف. 
اإن��ه يتوقع   وق��ال وزي��ر الدفاع االأوك��راين 

هجوماً رو�شياً كبريًا يف �شباط/فرباير.
“لن يكون هناك وقت )كاٍف(  اأنه   واعترب 
ذلك”،  قبل  الغربية  االأ�سلحة  ك��ّل  لو�سول 
واالحتياطيات”  امل��وارد  “لدينا  اأ�ساف  لكّنه 

للمقاومة.
 واأ�سار اإلى اأّن الرو�س نقلوا مراكز قيادتهم 
من  جتعل  بطريقة  ال��ذخ��رية،  وم�ستودعات 
ك�سر  االأوك��ران��ي��ة  ال�سربات  على  ال�سعب 
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العدد )3000(

اعالن تبليغ بالن�صر حكم غيابي �صادر 
عن حمكمة �صويلح ال�صرعية 

 - القد�صي(  ردي��ف  زك��ي  �صعد   ( عليه  املدعى  اإىل 
جمهول حمل الإقامة حاليا يف بريطانيا واآخر حمل 

اإقامه له يف بريطانيا :
 GALLOWGATE , GLASGOW , G40 2AQ  

 711
اعلمك انه يف الدعوى رقم اأ�صا�س 2022100805558 
ومو�صوعها اثبات طالق واملتكونه بينك وبني املدعية 
امنه عادل حمودي القي�صي قد �صدر احلكم التايل : 
)) حكمت برد دعوى املدعية اأمنه املذكورة مبواجهة 
املدعى عليه �صعد املذكور طلبها تثبيت احلكم ال�صادر 
يف الدعوى رقم اأ�صا�س GLW /F403 / 21  عن حمكمة 
بالتفريق  القا�صي  بريطانيا  يف  غال�صكو   / املاأمورية 
لنعدام  وذلك  2021/9/11م  بتاريخ  املتداعيني  بني 
املحاكم  ع��ن  ال�����ص��ادرة  وال��ق��رارات  الأح��ك��ام  حجية 
يف  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�صريعة  تطبق  ل  ال��ت��ي  اأجنبية 
ق�صائها واأحكامها حكما وردًا غيابيًا قاباًل لالعرتا�س 
ا�صتئنافا  ت�صديقه  على  النفاذ  وموقوف  ولال�صتئناف 
 15  : يف  حتريرًا  علنًا  احلا�صر  املدعي�ة  لوكيل  افهم 

/ جمادي الوىل / 1٤٤٤ ه� وفق 2023/1/8م ( ( 
حمكمة �صويلح ال�صرعية الق�صايا

القا�صي د. ان�س احمد

ال�صركات  قانون  )1/٤0(م��ن  املادة  لحكام  ا�صتنادا 
رقم )22(ل�صنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 
اإ�صتكمال  عن  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات 
اجراءات ت�صفية �صركة الء خالد فرحان البداينه 
حتت  ت�صامن  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة  و�صريكاتها 
من  اإعتبارًا  بتاريخ 2016/8/31  الرقم)11٤٤81( 

تاريخ ن�صر هذا الإعالن
لالإ�صتف�صار يرجى الت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات

املحكمة ال�ضرعية يف عمان الق�ضايا
تبليغ بالن�ضر

�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية
هيئة القا�ضي: حذيفة عبداهلل املجايل

اىل املبلغ اليه: ه�ضام رم�ضان حممد زبارقه
اعلمك  انه يف الدعوى رقم ا�ضا�س 

2022100804487 ومو�ضوعها تفريق 
لل�ضقاق ونزاع واملقامة من قبل املدعية 
�ضارة ايوب عي�ضى املن�ضي والتي �ضدر 

احلكم فيها من قبل هذه املحكمة )باحلكم 
بالتفريق بينك وبينها بطلقة بائنة لل�ضقاق 

والنزاع قبل الدخول واخللوة مبوجب رقم 
110/844 تاريخ 2022/10/26( وقد 

�ضدق حكم هذه املحكمة ا�ضتئنافا مبوجب 
القرار اال�ضتئنايف رقم 2023/202-

132457 تاريخ 2023/1/23 وعليه فقد 
جرى تبليغكم ذلك ح�ضب اال�ضول

قا�ضي عمان ال�ضرعي 
حذيفه عبداهلل املجايل

حمكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا
الرقم:2022100810133

التاريخ: 2023/2/5م
اعالن تبليغ حكم بالن�ضر

�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية/الق�ضايا
هيئة القا�ضي: احمد حممد اخلراب�ضه

اىل املبلغ اليهم:حممد ويا�ضمني واينا�س ومي�س اوالد 
)املرحوم جمال منر حممود منر( جمهول مكان االقامة 
حاليا- مي�س يف فل�ضطني -وحممد واينا�س ويا�ضمني يف 

االردن- واخر مكان االقامة لهم عمان ماركا ال�ضمالية 
�ضارع عودة حبا�ضنه-عمارة 6-طابق 4

اعلمكم انه قد �ضدر يف الدعوى ا�ضا�س 
2022100810133 ومو�ضوعها دين على تركة 

املقامة من قبل املدعية �ضفيقة احمد ح�ضن التك  القرار 
التايل:بناء على الدعوى والطلب واالقرار والت�ضادق 

والبينة اخلطية الر�ضمية املربزة وحلف املدعية ميني 
اال�ضتظهار وعمال باملواد 79و1718و1746 من املجلة 

و75 من قانون ا�ضول املحاكمات ال�ضرعية و40و43 
من قانون االحوال ال�ضخ�ضية فقد حكمت للمدعية 

�ضفيقة  املذكورة على تركة زوجها املتويف جمال منر 
حممود منر مهربها املوؤجل والبالغ )3000(دينارا 

امل�ضجل لها يف ق�ضيمة عقد زواجها من زوجها املرحوم 
املذكور رقم 3689104 ال�ضادرة عن حمكمة دير عال 

ال�ضرعية بتاريخ 2010/11/28م واملتويف بتاريخ 
2017/2/8م مبوجب ح�ضر االرث رقم 195/90/90 

تاريخ 2017/4/2م ال�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية 
ال�ضرقية-التوثيقات-وذلك على الرتكة اينما وجدت 
ومنعت املدعى عليه خالد املذكور وباقي الورثة من 
معار�ضتها يف ذلك اعتبارا من تاريخه ادناه و�ضمنت 

الرتكة اينما وجدت الر�ضوم وامل�ضاريف القانونية 
حكما غيابيا بال�ضورة الوجاهية بحق املدعى عليه 

خالد املذكور قابال لال�ضتئناف و�ضاريا عليهم موقوف 
النفاذ على ت�ضديقه لوجود قا�ضر �ضمن الورثة 

افهم ملن ح�ضر علنا حتريرا يف 1444/5/14هـ وفق 
2022/12/8م

وعليه جرى تبليغكم ذلك ح�ضب اال�ضول حتريرا 
يف2023/2/5

القا�ضي 
احمد حممد اخلراب�ضه

اعالن تبليغ بالن�صر حكم غيابي �صادر 
عن حمكمة �صويلح ال�صرعية 
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ال�ضرعية بتاريخ 2010/11/28م واملتويف بتاريخ 
2017/2/8م مبوجب ح�ضر االرث رقم 195/90/90 

تاريخ 2017/4/2م ال�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية 
ال�ضرقية-التوثيقات-وذلك على الرتكة اينما وجدت 
ومنعت املدعى عليه خالد املذكور وباقي الورثة من 
معار�ضتها يف ذلك اعتبارا من تاريخه ادناه و�ضمنت 
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حكما غيابيا بال�ضورة الوجاهية بحق املدعى عليه 

خالد املذكور قابال لال�ضتئناف و�ضاريا عليهم موقوف 
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افهم ملن ح�ضر علنا حتريرا يف 1444/5/14هـ وفق 
2022/12/8م

وعليه جرى تبليغكم ذلك ح�ضب اال�ضول حتريرا 
يف2023/2/5

القا�ضي 
احمد حممد اخلراب�ضه

�إعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم ب�أن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء 

ق�صبة جر�ش قررت بقراره� رقم)36( بند)3( ت�ريخ2022/11/10م 

و املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية جر�ش الكربى 

رقم)20/43(ت�ريخ 2022/9/8م واملت�صمن املوافقة  على مط�بقة 

حد املنحنى لل�ص�رع التنظيمي مع ال�ص�رع االفرازي الواقع ام�م 

القطعة رقم 65 حو�ش 4 م�ص�ع احلواية ارا�صي جر�ش وح�صب 

اال�صول.

وايداع اعالنه  لالعرتا�ش ملدة �صهر  اعتب�رامن ت�ريخ ن�صره ب�جلريدة الر�صمية وجريدتني 

لدى  لالعرتا�ش  الق�نونية  املدة  خالل  اعرتا�ص�تهم   تقدمي  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني 

ان تكون  اذا ك�ن م� يوجب االعرتا�ش على  الكربى  بلدية جر�ش  اللجنة املحلية يف  مك�تب 

مرفقة ب�ملخطط�ت والوث�ئق وذلك خالل الدوام الر�صمي.   
د.حممد �لعو�مرة
 نائب حمافظ جر�ش بالوكالة 
رئي�ش �للجنة �للو�ئية للتنظيم

�إعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم ب�أن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ق�صبة 

جر�ش قد قررت بقراره� رقم)32( بند)3( ت�ريخ 2022/10/11م 
و املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية جر�ش الكربى رقم)6/39(

ت�ريخ 2022/8/25م واملت�صمن املوافقة  على تعديل ال�ص�رع التنظيمي 
بحيث ي�صبح من��صفة بني القطع 

 -48  -49 -38 -56 -93 -110 - 90 - 85 -84 -83 -82 -81
 10 -138 -139 -136 -134 -135 -130 -129

حو�ش 8 خالل الزالبي� ارا�صي الكتة وذلك لتخفيف ال�صرر احل��صل على 
القطع املذكورة

وايداع اعالنه  لالعرتا�ش ملدة �صهر  اعتب�رامن ت�ريخ ن�صره ب�جلريدة الر�صمية وجريدتني حمليتني 
اللجنة  مك�تب  لدى  لالعرتا�ش  الق�نونية  املدة  خالل  اعرتا�ص�تهم   تقدمي  العالقة  لذوي  ويجوز 
ب�ملخطط�ت  مرفقة  تكون  ان  على  االعرتا�ش  يوجب  م�  ك�ن  اذا  الكربى  جر�ش  بلدية  يف  املحلية 

والوث�ئق وذلك خالل الدوام الر�صمي.   
د.حممد �لعو�مرة
 نائب حمافظ جر�ش بالوكالة 
رئي�ش �للجنة �للو�ئية للتنظيم
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�إعالن حل جمعيات
�صادر عن وزارة التنمية االجتماعية/�صندوق دعم اجلمعيات

الأحكام  املحدد  النظام  من  11/ب  املادة  الأحكام  ا�صتناداً 
يرجى  2010م،  ل�صنة   57 رقم  للجمعيات  االأ�صا�صية  االأنظمة 
عليهم  اأو  حقوق  لهم  الذين  واملدينني  الدائنني  جميع  من 
التزامات للجمعيات اأدناه مراجعة جلنة حل اجلمعية املبينة 
تكون  اأن  على  تاريخه  من  �صهر  خالل  جمعية  كل  ا�صم  اإزاء 

املطالبات معززة بالوثائق وامل�صتندات.
ك�صف بتغطية االعالن عن حل جمعيات

الوزارة اأو املديرية املعنيةا�صم اجلمعية الرقم

وزارة الداخليةديوان اآل البزمليط والنجداوي1

م�صلم �صلمان النجار تعاون/ديوان 2
وزارة الداخليةابناء املرحوم

وزارة الداخليةرابطة اآل �صعد الدين3
وزارة الداخليةديوان اآل م�صطفى اأبو زيد4
اجليزةاخلريية ال�صهيد �صبعان �صليمان الزريقات5
اربدام اجلدايل اخلريية6
عني البا�صاالود اخلريية7
عني البا�صاوب�صر ال�صابرين اخلريية8
لواء الطيبةالكرامة اخلريية9

عني البا�صاكلنا عطاء اخلريية10
جر�شزهرة الوفاء اخلريية11
جر�شخري وبركة اخلريية لل�صيدات12

االردنية ملكافحة اال�صكال احلديثة 13
غرب عمانللعبودية واالجتار بالب�صر

عجلونعيون امل�صتقبل اخلريية14
عجلونعني ال�صل�صبيل اخلريية15
عجلونام الع�صو�ش اخلريية16
الو�صطية�صيدات اخلراج اخلريية17

البادية ال�صمالية الغربية�صيدات الرب للبادية ال�صمالية اخلريية18

رئي�س ق�سم �ال�ستثمار
عمر �سالح

230115

�عالن �سادر عن بلدية �لزرقاء / للمرة �الولى 
عطاء �لدفن يف �ملقابر �ال�سالمية 

)1/ ب �س ز/2023(
املقابر  يف  الدفن  عطاء  طرح  عن  الزرقاء  بلدية  تعلن 
وامل�صنفة  باال�صرتاك  الراغبة  ال�صركات  فعلى  اال�صالمية، 
)فئة رابعة او خام�صة ان�صاء و�صيانة طرق( مراجعة مدير 
على  للح�صول  البلدية  يف  وامل�صرتيات  العطاءات  دائرة 
ن�صخة من ال�صروط واملوا�صفات وجدول الكميات املعدة لهذه 
الغاية مقابل مبلغ وقدره )50( خم�صون دينارا ثمن الن�صخة 
الواحدة غري م�صرتدة ت�صتوفى نقدا، م�صطحبني معهم �صجل 
مرفقا  املفعول  �صارية  ت�صنيف  و�صهادة  مهن  ورخ�صة  جتاري 
�صيك  او  بنكية  كفالة  دينار  الفي   )2000( مقداره  بتاأمني 
�صندوق  يف  العرو�ش  الإيداع  موعد  اآخر  باأن  علمًا  م�صدق، 
يوم  �صباح  من  ع�صرة  الثانية   )12( ال�صاعة  هو  العطاءات 
نف�ش  يف  العرو�ش  فتح  و�صيتم   ،2023/2/27 املوافق  االثنني 
ن�صخ  لبيع  موعد  اآخر  يكون  ان  على  ال�صندوق  اغالق  موعد 
االثنني  يوم  ظهر  من  ع�صرة  الثانية   )12( ال�صاعة  العطاء 

املوافق 2023/2/20.
مالحظة : - اجور االعالن على من ير�صو عليه العطاء مهما 

تكررت املرات.
اية  عليها  يرتتب  ان  دون  العطاء  الغاء  يف  احلق  للبلدية   -

التزامات مالية او قانونية او ادارية.

و�قبلو� �الحرت�م ،،،
رئي�س بلدية �لزرقاء 
م. عماد �ملومني 230126

�إعالن �إلى �ل�سادة �مل�سرتكني بالتيار �لكهربائي
 يف حمافظة معان:-

تود �صركة توزيع الكهرباء اإعالمكم باأنها �صتقوم اآ�صفة بقطع التيار الكهربائي 
من   2023/2/11 املوافق  ال�صبت  يوم  وذلك  اأدناه،  اأ�صماوؤها  املدرجة  املناطق  عن 

ال�صاعة 09:00 لغاية ال�صاعة 16:00.
و�صي�صمل هذا االنقطاع املناطق التالية:

9. مركز �سحي �جلفر.5. مكب �لنفايات. 1. بلدة �جلفر.

10. �لتدريب �ملهني/�جلفر.6. جزء من �سطح معان.2. �ل�سهيبا.

11. مركز �أمن �جلفر.7. مقاطعة �لبادية.3. �آبار مياه �جلفر.

12. مز�رع معان �ل�سرقية8. دفاع مدين �جلفر.4. بلدية �جلفر.

و�صبب االطفاء تركيب معدات جديدة على �صبكات ال�صغط املتو�صط.

23
01
20

�إعالن �سادر عن �لبنك �ملركزي �الأردين
يعلن �لبنك �ملركزي �الأردين عن طرح �لعطاء �لتايل:-

رقم 
مو�صوع العطاءالعطاء

ثمن ن�صخة 
العطاء 

)غري م�صرتد(

اآخر موعد لبيع 
دعوة العطاء

اآخر موعد 
لتقدمي 

اال�صتف�صارات

اآخر موعد 
لتقدمي 
العرو�ش

ف/2023/1

توريد وتن�صيب وت�صغيل 
و�صيانة جمانية وماأجورة 
ودعم فني لنظام التحكم 

يف امللفات الت�صغيلية 
)Whitelisting(

)50( ديناراً

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/2/14

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/2/21

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/3/7

اإدارة العطاءات املحلية يف  اأعاله مراجعة ق�صم  املناق�صني الراغبني يف اال�صرتاك بالعطاء  فعلى 
البنك املركزي االأردين/�صارع امللك ح�صني م�صطحبني معهم �صورة عن رخ�صة مهن �صارية املفعول 

و�صهادة غرفة التجارة وال�صجل التجاري للح�صول على ن�صخة من وثائق دعوة  العطاء.
�لبنك �ملركزي �الأردين

230112

�عـــالن 
يعلن للعموم مبقت�صى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن والقرى 

واالبنية رقم )79( ل�صنة 1966 ان جمل�ش التنظيم االعلى قد قرر بقراره 

باأحكام  تنظيم  ا�صافة  خمطط  على  املوافقة   2023/1/4 تاريخ   )22( رقم 

�صكن )ب( و�صكن ريفي وا�صتحداث �صوارع وفر�ش عوائد تنظيم مبقدار 

من  رباع   )3( رقم  احلو�ش  �صمن  مربع  مرت  لكل  قر�صا  وع�صرين  خم�صة 

ارا�صي �صما ال�صرحان.

وح�صب  الغربية  ال�صمالية  البادية  لواء  ال�صرحان/  بلدية  يف  وذلك 

املخطط التعديلي رقم )16( تاريخ 2023/1/18 املعد لهذه الغاية وو�صعه 

مو�صع تنفيذ.
نائب رئي�س �لوزر�ء ووزير �الد�رة �ملحلية 
توفيق حممود كري�سان 
رئي�س جمل�س �لتنظيم �العلى 230124

�عالن �سادر عن بلدية �لطفيلة �لكربى للمرة �لثالثة
عطاء رقم )1/�عادة تاأهيل وخلطات �ساخنة/2022(

يدعى املقاولون االردنيون امل�صنفون لدى دائرة العطاءات احلكومية يف جمال اخللطات اال�صفلتية ال�صاخنة 
بالفئة )االولى او الثانية( امل�صنفون باإن�صاء و�صيانة الطرق الفئة )الثالثة والرابعة( مبوجب �صهادة ت�صنيف 
�صارية املفعول �صادرة عن الدائرة للتقدم لعطاء خلطة �صاخنة يف مناطق البلدية اخلم�ش وح�صب الوثائق 

اخلا�صة يف العطاء املعدة يف مديرية اخلدمات الهند�صية.
1- يبداأ بيع ن�صخ العطاء اعتبارا من يوم االثنني املوافق)2023/2/6( .

2- ثمن ن�صخة العطاء الواحدة )250 ديناراً( غري م�صرتدة .
3- اآخر موعد لبيع ن�صخ العطاء هو ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2023/2/21 .

4- يحق ل�صاحب العمل الغاء العطاء دون بيان اال�صباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبة مالية او قانونية 
5- يتم تقدمي كفالة الدخول للعطاء )باملقطوع 22500 دينار( ومبغلف منف�صل با�صم عطوفة رئي�ش بلدية 

الطفيلة الكربى باالإ�صافة لوظيفته وعلى ان تكون �صارية املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ االيداع .
6- ر�صوم االعالن على من ير�صو عليه العطاء و مهما تكرر. 

7- يتم �صراء وثائق العطاء من قبل مندوب ال�صركة ومبوجب كتاب تفوي�ش ر�صمي �صادر عن ال�صركة و�صاري 
املفعول وح�صب النموذج املعتمد.

8- تودع العرو�ش لدى الدائرة املالية يف �صندوق العطاءات ال�صاعة العا�صرة �صباحا من يوم االربعاء املوافق 
2023/2/22 حيث �صيتم فتح العرو�ش ال�صاعة العا�صرة �صباحا من نف�ش اليوم.

رئي�س بلدية �لطفيلة �لكربى 

�لدكتور حازم عطاهلل �لعدينات

دعوة عطاء جتهيز خم�سة مر�كز طبية )2(  
�الأثاث �ملكتبي 

مبنحة مقدمة من ال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي واالجتماعي؛ تعلن جمعية االإغاثة 
املراكز  املكتبي.  االأثاث   –  )2( طبية  مراكز  خم�صة  جتهيز  عطاء  طرح  عن  العربية  الطبية 
 1500 حوايل  لها  االإجمالية  امل�صاحة  وتبلغ  واإربد،  والزرقاء  عمان  حمافظات  على  موزعة 

مرتمربع.
 ُتدعى املن�صاآت امل�صجلة لدى مراقب ال�صركات �صمن االخت�صا�ش والراغبة بامل�صاركة بالعطاء 
مراجعة ق�صم امل�صرتيات يف مقر اجلمعية املبني اأدناه )وبوا�صطة �صخ�ش مفو�ش خطيا( ل�صراء 
وثائق العطاء مقابل مبلغ 50 دينارا غري م�صرتدة مع تقدمي �صورة من ال�صجل التجاري ووثيقة 

معلومات املن�صاأة مبني فيها غاياتها واملفو�صون بالتوقيع.
 املعلومات االأولية اخلا�صة بامل�صاركة بالعطاء:

لتاريخ  املوافق  االثنني  يوم  م�صاء  الثالثة  ال�صاعة  العطاء:  وثائق  ل�صراء  موعد  1-اآخر 
2023/02/13

االثنني  يوم  م�صاء  الثالثة  ال�صاعة   : العطاء  وثائق  حول  اال�صتف�صارات  لتلقي  موعد  2-اآخر 
املوافق لتاريخ 2023/02/20.

3-اآخر موعد لتقدمي العرو�ش: ال�صاعة الثالثة م�صاء يوم االحد املوافق لتاريخ 2023/02/26.
4-على املناق�ش امل�صارك بالعطاء اأن يقدم �صمن عر�صه �صمانا لدخول العطاء بكفالة بنكية 
اأو �صيك م�صدق )�صيك مدير( بقيمة )5%( من قيمة العر�ش املايل على اأن ال تقل عن )1000( 

دينار.
يرتتب  اأن  ودون  االأ�صباب  اإبداء  دون  طرحه  اإعادة  اأو  العطاء  اإلغاء  العمل  ل�صاحب  5-يحق 
على االإلغاء اأو اإعادة الطرح اأي مطالبة مالية اأو قانونية جتاه اجلمعية )�صاحب العمل(، كما 
اأن يكون  اأقل االأ�صعار دون  اأن يجزء العطاء، وهو غري ملزم باالإحالة على  اأن ل�صاحب العمل 

مطالبا باإبداء االأ�صباب.
عنوان مقر جمعية االإغاثة الطبية العربية:

العلي-  تالع   - التل  و�صفي  �صارع   -  )210( رقم  عمارة  التجاري  اأريج  جممع   -  201 رقم  مكتب 
عمان.

لال�ستعالم : هاتف 096265525210 – ق�سم �مل�سرتيات.

حمكمة مادبا �ل�شرعية

مذكر ة تبليغ جل�شة م�شاحلة �شادرة 
عن حمكمة مادبا �ل�شرعية بالن�شر

اىل املدعى عليه�: على زيدان غ�لب بلوى 
عنوانه اخر حمل اق�مة له يف االردن- ام 

الر�ص��ش قرية اجميل- بعد الك�زيه 
ب 500 مرت تقريب�- منزل م�صبح الزيدان.
لقد تقرر يف الدعوى اأ�ص��ش رقم2021552 

واملتكونة بينك وبني زوجتك املدعية العنود 
جمعه علي الزيدان ومو�صوعه� تفريق 

لل�صق�ق والنزاع عقد جل�صة م�ص�حلة بينكم� 
يوم الثالث�ءاملوافق 2023/2/21م ال�ص�عة 

الت��صعة �صب�ح� ، ف�إذا مل حت�صر اأو تر�صل 
وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة م�صروعة 
لتخلفك عن احل�صور يجري بحقك االيج�ب 

ال�صرعي وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب 
اال�صول حتريرا يف 2023/2/15 هـ وفق 

2023/2/6م.
حمكمة مادبا �ل�شرعية
�لقا�شي/حمد مطلب �ل�شاليطة

�عالن �شادر عن مر�قب عام �ل�شركات
ل�صنة   )22( رقم  ال�صرك�ت  ق�نون  من  امل�دة)13(  الحك�م  ا�صتن�د 
ال�صن�عة  وزارة  يف  ال�صرك�ت  ع�م  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتج�رة 
ب�أن �صركة  عمر وماجد �ل�شليم وامل�صجلة يف �صجل �صرك�ت ت�ص�من 
بطلب  تقدمت   2005/11/17 بت�ريخ   )78174( الرقم  حتت 

الجراءات التغريات  الت�لية :
تعديل ا�صم ال�صركة من �صركة :عمر وم�جد ال�صليم

اىل �صركة :م�جد غ�ص�ب ال�صليم و�صرك�ه
لال�صتف�ص�ر يرجى االت�ص�ل بدائرة مراقبة ال�صرك�ت على الرقم 5600260 

مر�قب عام �ل�شركات 
د. و�ئل علي �لعرموطي

�إعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم ب�أن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء 

ق�صبة جر�ش قررت بقراره� رقم)36( بند)3( ت�ريخ2022/11/10م 

و املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية جر�ش الكربى 

رقم)20/43(ت�ريخ 2022/9/8م واملت�صمن املوافقة  على مط�بقة 

حد املنحنى لل�ص�رع التنظيمي مع ال�ص�رع االفرازي الواقع ام�م 

القطعة رقم 65 حو�ش 4 م�ص�ع احلواية ارا�صي جر�ش وح�صب 

اال�صول.

وايداع اعالنه  لالعرتا�ش ملدة �صهر  اعتب�رامن ت�ريخ ن�صره ب�جلريدة الر�صمية وجريدتني 

لدى  لالعرتا�ش  الق�نونية  املدة  خالل  اعرتا�ص�تهم   تقدمي  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني 

ان تكون  اذا ك�ن م� يوجب االعرتا�ش على  الكربى  بلدية جر�ش  اللجنة املحلية يف  مك�تب 

مرفقة ب�ملخطط�ت والوث�ئق وذلك خالل الدوام الر�صمي.   
د.حممد �لعو�مرة
 نائب حمافظ جر�ش بالوكالة 
رئي�ش �للجنة �للو�ئية للتنظيم

�إعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم ب�أن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ق�صبة 

جر�ش قد قررت بقراره� رقم)32( بند)3( ت�ريخ 2022/10/11م 
و املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية جر�ش الكربى رقم)6/39(

ت�ريخ 2022/8/25م واملت�صمن املوافقة  على تعديل ال�ص�رع التنظيمي 
بحيث ي�صبح من��صفة بني القطع 

 -48  -49 -38 -56 -93 -110 - 90 - 85 -84 -83 -82 -81
 10 -138 -139 -136 -134 -135 -130 -129

حو�ش 8 خالل الزالبي� ارا�صي الكتة وذلك لتخفيف ال�صرر احل��صل على 
القطع املذكورة

وايداع اعالنه  لالعرتا�ش ملدة �صهر  اعتب�رامن ت�ريخ ن�صره ب�جلريدة الر�صمية وجريدتني حمليتني 
اللجنة  مك�تب  لدى  لالعرتا�ش  الق�نونية  املدة  خالل  اعرتا�ص�تهم   تقدمي  العالقة  لذوي  ويجوز 
ب�ملخطط�ت  مرفقة  تكون  ان  على  االعرتا�ش  يوجب  م�  ك�ن  اذا  الكربى  جر�ش  بلدية  يف  املحلية 

والوث�ئق وذلك خالل الدوام الر�صمي.   
د.حممد �لعو�مرة
 نائب حمافظ جر�ش بالوكالة 
رئي�ش �للجنة �للو�ئية للتنظيم

13
االثنين 15 رجب 1444 هـ - 6 شباط 2023 م

�إعالن حل جمعيات
�صادر عن وزارة التنمية االجتماعية/�صندوق دعم اجلمعيات

الأحكام  املحدد  النظام  من  11/ب  املادة  الأحكام  ا�صتناداً 
يرجى  2010م،  ل�صنة   57 رقم  للجمعيات  االأ�صا�صية  االأنظمة 
عليهم  اأو  حقوق  لهم  الذين  واملدينني  الدائنني  جميع  من 
التزامات للجمعيات اأدناه مراجعة جلنة حل اجلمعية املبينة 
تكون  اأن  على  تاريخه  من  �صهر  خالل  جمعية  كل  ا�صم  اإزاء 

املطالبات معززة بالوثائق وامل�صتندات.
ك�صف بتغطية االعالن عن حل جمعيات

الوزارة اأو املديرية املعنيةا�صم اجلمعية الرقم

وزارة الداخليةديوان اآل البزمليط والنجداوي1

م�صلم �صلمان النجار تعاون/ديوان 2
وزارة الداخليةابناء املرحوم

وزارة الداخليةرابطة اآل �صعد الدين3
وزارة الداخليةديوان اآل م�صطفى اأبو زيد4
اجليزةاخلريية ال�صهيد �صبعان �صليمان الزريقات5
اربدام اجلدايل اخلريية6
عني البا�صاالود اخلريية7
عني البا�صاوب�صر ال�صابرين اخلريية8
لواء الطيبةالكرامة اخلريية9

عني البا�صاكلنا عطاء اخلريية10
جر�شزهرة الوفاء اخلريية11
جر�شخري وبركة اخلريية لل�صيدات12

االردنية ملكافحة اال�صكال احلديثة 13
غرب عمانللعبودية واالجتار بالب�صر

عجلونعيون امل�صتقبل اخلريية14
عجلونعني ال�صل�صبيل اخلريية15
عجلونام الع�صو�ش اخلريية16
الو�صطية�صيدات اخلراج اخلريية17

البادية ال�صمالية الغربية�صيدات الرب للبادية ال�صمالية اخلريية18

رئي�س ق�سم �ال�ستثمار
عمر �سالح

230115

�عالن �سادر عن بلدية �لزرقاء / للمرة �الولى 
عطاء �لدفن يف �ملقابر �ال�سالمية 

)1/ ب �س ز/2023(
املقابر  يف  الدفن  عطاء  طرح  عن  الزرقاء  بلدية  تعلن 
وامل�صنفة  باال�صرتاك  الراغبة  ال�صركات  فعلى  اال�صالمية، 
)فئة رابعة او خام�صة ان�صاء و�صيانة طرق( مراجعة مدير 
على  للح�صول  البلدية  يف  وامل�صرتيات  العطاءات  دائرة 
ن�صخة من ال�صروط واملوا�صفات وجدول الكميات املعدة لهذه 
الغاية مقابل مبلغ وقدره )50( خم�صون دينارا ثمن الن�صخة 
الواحدة غري م�صرتدة ت�صتوفى نقدا، م�صطحبني معهم �صجل 
مرفقا  املفعول  �صارية  ت�صنيف  و�صهادة  مهن  ورخ�صة  جتاري 
�صيك  او  بنكية  كفالة  دينار  الفي   )2000( مقداره  بتاأمني 
�صندوق  يف  العرو�ش  الإيداع  موعد  اآخر  باأن  علمًا  م�صدق، 
يوم  �صباح  من  ع�صرة  الثانية   )12( ال�صاعة  هو  العطاءات 
نف�ش  يف  العرو�ش  فتح  و�صيتم   ،2023/2/27 املوافق  االثنني 
ن�صخ  لبيع  موعد  اآخر  يكون  ان  على  ال�صندوق  اغالق  موعد 
االثنني  يوم  ظهر  من  ع�صرة  الثانية   )12( ال�صاعة  العطاء 

املوافق 2023/2/20.
مالحظة : - اجور االعالن على من ير�صو عليه العطاء مهما 

تكررت املرات.
اية  عليها  يرتتب  ان  دون  العطاء  الغاء  يف  احلق  للبلدية   -

التزامات مالية او قانونية او ادارية.

و�قبلو� �الحرت�م ،،،
رئي�س بلدية �لزرقاء 
م. عماد �ملومني 230126

�إعالن �إلى �ل�سادة �مل�سرتكني بالتيار �لكهربائي
 يف حمافظة معان:-

تود �صركة توزيع الكهرباء اإعالمكم باأنها �صتقوم اآ�صفة بقطع التيار الكهربائي 
من   2023/2/11 املوافق  ال�صبت  يوم  وذلك  اأدناه،  اأ�صماوؤها  املدرجة  املناطق  عن 

ال�صاعة 09:00 لغاية ال�صاعة 16:00.
و�صي�صمل هذا االنقطاع املناطق التالية:

9. مركز �سحي �جلفر.5. مكب �لنفايات. 1. بلدة �جلفر.

10. �لتدريب �ملهني/�جلفر.6. جزء من �سطح معان.2. �ل�سهيبا.

11. مركز �أمن �جلفر.7. مقاطعة �لبادية.3. �آبار مياه �جلفر.

12. مز�رع معان �ل�سرقية8. دفاع مدين �جلفر.4. بلدية �جلفر.

و�صبب االطفاء تركيب معدات جديدة على �صبكات ال�صغط املتو�صط.

23
01
20

�إعالن �سادر عن �لبنك �ملركزي �الأردين
يعلن �لبنك �ملركزي �الأردين عن طرح �لعطاء �لتايل:-

رقم 
مو�صوع العطاءالعطاء

ثمن ن�صخة 
العطاء 

)غري م�صرتد(

اآخر موعد لبيع 
دعوة العطاء

اآخر موعد 
لتقدمي 

اال�صتف�صارات

اآخر موعد 
لتقدمي 
العرو�ش

ف/2023/1

توريد وتن�صيب وت�صغيل 
و�صيانة جمانية وماأجورة 
ودعم فني لنظام التحكم 

يف امللفات الت�صغيلية 
)Whitelisting(

)50( ديناراً

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/2/14

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/2/21

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/3/7

اإدارة العطاءات املحلية يف  اأعاله مراجعة ق�صم  املناق�صني الراغبني يف اال�صرتاك بالعطاء  فعلى 
البنك املركزي االأردين/�صارع امللك ح�صني م�صطحبني معهم �صورة عن رخ�صة مهن �صارية املفعول 

و�صهادة غرفة التجارة وال�صجل التجاري للح�صول على ن�صخة من وثائق دعوة  العطاء.
�لبنك �ملركزي �الأردين

230112

�عـــالن 
يعلن للعموم مبقت�صى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن والقرى 

واالبنية رقم )79( ل�صنة 1966 ان جمل�ش التنظيم االعلى قد قرر بقراره 

باأحكام  تنظيم  ا�صافة  خمطط  على  املوافقة   2023/1/4 تاريخ   )22( رقم 

�صكن )ب( و�صكن ريفي وا�صتحداث �صوارع وفر�ش عوائد تنظيم مبقدار 

من  رباع   )3( رقم  احلو�ش  �صمن  مربع  مرت  لكل  قر�صا  وع�صرين  خم�صة 

ارا�صي �صما ال�صرحان.

وح�صب  الغربية  ال�صمالية  البادية  لواء  ال�صرحان/  بلدية  يف  وذلك 

املخطط التعديلي رقم )16( تاريخ 2023/1/18 املعد لهذه الغاية وو�صعه 

مو�صع تنفيذ.
نائب رئي�س �لوزر�ء ووزير �الد�رة �ملحلية 
توفيق حممود كري�سان 
رئي�س جمل�س �لتنظيم �العلى 230124

�عالن �سادر عن بلدية �لطفيلة �لكربى للمرة �لثالثة
عطاء رقم )1/�عادة تاأهيل وخلطات �ساخنة/2022(

يدعى املقاولون االردنيون امل�صنفون لدى دائرة العطاءات احلكومية يف جمال اخللطات اال�صفلتية ال�صاخنة 
بالفئة )االولى او الثانية( امل�صنفون باإن�صاء و�صيانة الطرق الفئة )الثالثة والرابعة( مبوجب �صهادة ت�صنيف 
�صارية املفعول �صادرة عن الدائرة للتقدم لعطاء خلطة �صاخنة يف مناطق البلدية اخلم�ش وح�صب الوثائق 

اخلا�صة يف العطاء املعدة يف مديرية اخلدمات الهند�صية.
1- يبداأ بيع ن�صخ العطاء اعتبارا من يوم االثنني املوافق)2023/2/6( .

2- ثمن ن�صخة العطاء الواحدة )250 ديناراً( غري م�صرتدة .
3- اآخر موعد لبيع ن�صخ العطاء هو ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2023/2/21 .

4- يحق ل�صاحب العمل الغاء العطاء دون بيان اال�صباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبة مالية او قانونية 
5- يتم تقدمي كفالة الدخول للعطاء )باملقطوع 22500 دينار( ومبغلف منف�صل با�صم عطوفة رئي�ش بلدية 

الطفيلة الكربى باالإ�صافة لوظيفته وعلى ان تكون �صارية املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ االيداع .
6- ر�صوم االعالن على من ير�صو عليه العطاء و مهما تكرر. 

7- يتم �صراء وثائق العطاء من قبل مندوب ال�صركة ومبوجب كتاب تفوي�ش ر�صمي �صادر عن ال�صركة و�صاري 
املفعول وح�صب النموذج املعتمد.

8- تودع العرو�ش لدى الدائرة املالية يف �صندوق العطاءات ال�صاعة العا�صرة �صباحا من يوم االربعاء املوافق 
2023/2/22 حيث �صيتم فتح العرو�ش ال�صاعة العا�صرة �صباحا من نف�ش اليوم.

رئي�س بلدية �لطفيلة �لكربى 

�لدكتور حازم عطاهلل �لعدينات

دعوة عطاء جتهيز خم�سة مر�كز طبية )2(  
�الأثاث �ملكتبي 

مبنحة مقدمة من ال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي واالجتماعي؛ تعلن جمعية االإغاثة 
املراكز  املكتبي.  االأثاث   –  )2( طبية  مراكز  خم�صة  جتهيز  عطاء  طرح  عن  العربية  الطبية 
 1500 حوايل  لها  االإجمالية  امل�صاحة  وتبلغ  واإربد،  والزرقاء  عمان  حمافظات  على  موزعة 

مرتمربع.
 ُتدعى املن�صاآت امل�صجلة لدى مراقب ال�صركات �صمن االخت�صا�ش والراغبة بامل�صاركة بالعطاء 
مراجعة ق�صم امل�صرتيات يف مقر اجلمعية املبني اأدناه )وبوا�صطة �صخ�ش مفو�ش خطيا( ل�صراء 
وثائق العطاء مقابل مبلغ 50 دينارا غري م�صرتدة مع تقدمي �صورة من ال�صجل التجاري ووثيقة 

معلومات املن�صاأة مبني فيها غاياتها واملفو�صون بالتوقيع.
 املعلومات االأولية اخلا�صة بامل�صاركة بالعطاء:

لتاريخ  املوافق  االثنني  يوم  م�صاء  الثالثة  ال�صاعة  العطاء:  وثائق  ل�صراء  موعد  1-اآخر 
2023/02/13

االثنني  يوم  م�صاء  الثالثة  ال�صاعة   : العطاء  وثائق  حول  اال�صتف�صارات  لتلقي  موعد  2-اآخر 
املوافق لتاريخ 2023/02/20.

3-اآخر موعد لتقدمي العرو�ش: ال�صاعة الثالثة م�صاء يوم االحد املوافق لتاريخ 2023/02/26.
4-على املناق�ش امل�صارك بالعطاء اأن يقدم �صمن عر�صه �صمانا لدخول العطاء بكفالة بنكية 
اأو �صيك م�صدق )�صيك مدير( بقيمة )5%( من قيمة العر�ش املايل على اأن ال تقل عن )1000( 

دينار.
يرتتب  اأن  ودون  االأ�صباب  اإبداء  دون  طرحه  اإعادة  اأو  العطاء  اإلغاء  العمل  ل�صاحب  5-يحق 
على االإلغاء اأو اإعادة الطرح اأي مطالبة مالية اأو قانونية جتاه اجلمعية )�صاحب العمل(، كما 
اأن يكون  اأقل االأ�صعار دون  اأن يجزء العطاء، وهو غري ملزم باالإحالة على  اأن ل�صاحب العمل 

مطالبا باإبداء االأ�صباب.
عنوان مقر جمعية االإغاثة الطبية العربية:

العلي-  تالع   - التل  و�صفي  �صارع   -  )210( رقم  عمارة  التجاري  اأريج  جممع   -  201 رقم  مكتب 
عمان.

لال�ستعالم : هاتف 096265525210 – ق�سم �مل�سرتيات.

حمكمة مادبا �ل�شرعية

مذكر ة تبليغ جل�شة م�شاحلة �شادرة 
عن حمكمة مادبا �ل�شرعية بالن�شر

اىل املدعى عليه�: على زيدان غ�لب بلوى 
عنوانه اخر حمل اق�مة له يف االردن- ام 

الر�ص��ش قرية اجميل- بعد الك�زيه 
ب 500 مرت تقريب�- منزل م�صبح الزيدان.
لقد تقرر يف الدعوى اأ�ص��ش رقم2021552 

واملتكونة بينك وبني زوجتك املدعية العنود 
جمعه علي الزيدان ومو�صوعه� تفريق 

لل�صق�ق والنزاع عقد جل�صة م�ص�حلة بينكم� 
يوم الثالث�ءاملوافق 2023/2/21م ال�ص�عة 

الت��صعة �صب�ح� ، ف�إذا مل حت�صر اأو تر�صل 
وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة م�صروعة 
لتخلفك عن احل�صور يجري بحقك االيج�ب 

ال�صرعي وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب 
اال�صول حتريرا يف 2023/2/15 هـ وفق 

2023/2/6م.
حمكمة مادبا �ل�شرعية
�لقا�شي/حمد مطلب �ل�شاليطة

�عالن �شادر عن مر�قب عام �ل�شركات
ل�صنة   )22( رقم  ال�صرك�ت  ق�نون  من  امل�دة)13(  الحك�م  ا�صتن�د 
ال�صن�عة  وزارة  يف  ال�صرك�ت  ع�م  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتج�رة 
ب�أن �صركة  عمر وماجد �ل�شليم وامل�صجلة يف �صجل �صرك�ت ت�ص�من 
بطلب  تقدمت   2005/11/17 بت�ريخ   )78174( الرقم  حتت 

الجراءات التغريات  الت�لية :
تعديل ا�صم ال�صركة من �صركة :عمر وم�جد ال�صليم

اىل �صركة :م�جد غ�ص�ب ال�صليم و�صرك�ه
لال�صتف�ص�ر يرجى االت�ص�ل بدائرة مراقبة ال�صرك�ت على الرقم 5600260 

مر�قب عام �ل�شركات 
د. و�ئل علي �لعرموطي

حمكمة مادبا ال�شرعية
مذكر ة تبليغ جل�شة 

م�شاحلة �شادرة عن حمكمة 
مادبا ال�شرعية بالن�شر

غالب  زيدان  علي   : عليه  املدعى  الى 
بلوي عنوانه اخر حمل اقامة له يف االردن- 
ام الر�سا�س قرية اجميل- بعد الكازيه ب 

٥٠٠ مرت تقريبا - منزل م�سبح الزيدان.
رقم  اأ���س��ا���س  ال��دع��وى  يف  ت��ق��رر  لقد 
زوجتك  وبني  بينك  واملتكونة   ٢٠٢١٥٥٢
ال��زي��دان  ع��ل��ي  جمعه  ال��ع��ن��ود  امل��دع��ي��ة 
عقد  والنزاع  لل�سقاق  تفريق  ومو�سوعها 
جل�سة م�ساحلة بينكما يوم الثالثاءاملوافق 
�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  ٢٠٢٣/٢/٢١م 
او  عنك  وكيال  تر�سل  اأو  حت�سر  مل  ف��اإذا   ،
لتخلفك  م�سروعة  معذرة  للمحكمة  تبد 
االي��ج��اب  بحقك  ي��ج��ري  احل�����س��ور  ع��ن 
ح�سب  ذلك  تبليغك  جرى  وعليه  ال�سرعي 
اال�سول حتريرا يف ٢٠٢٣/٢/١٥ ه� وفق 

٢٠٢٣/٢/6م.
حمكمة مادبا ال�سرعية
القا�سي/حمد مطلب ال�ساليطة

تجارة األردن: مسيرة االقتصاد الوطني قصة نجاح حقيقية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
وامل�سجلة  للريا�شة  الدفرت  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم )64656( 
بتاريخ 2022/8/21 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 
وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة    2023/1/8
عنوان  وان  لل�سركة  م�سفيا  دلو  ابو  خلف  حممد  وليد  طارق  ال�سيد 

امل�سفي هو :
مكتب �سائد كراجه وم�ساركوه للمحاماة والتحكيم- ال�سمي�ساين -�سارع 
 -0795579558 -املوبايل  الردن  الهنداوي-فيال23-عمان-  �سامل 

)tariq@karajahlaw.com( المييل
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م  للريا�شة   الدفرت  �شركة  دائني  من  اأرجو 
دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )64656( بتاريخ  2022/8/21 
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 
الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد طارق وليد حممد خلف ابو دلو
والتحكيم-  للمحاماة  وم�ساركوه  كراجه  �سائد  :مكتب  امل�سفي  عنوان 
-املوبايل  الردن  الهنداوي-فيال23-عمان-  �سامل  -�سارع  ال�سمي�ساين 

)tariq@karajahlaw.com( 0795579558- المييل
  م�سفي �سركة

عمان 

االأردن  جت��ارة  غرفة  و�سفت   
باأنها  الوطني،  االقت�ساد  م�سرية 
ق�سة جناح حقيقية رغم حمدودية 
املوارد وعوا�سف وتقلبات املنطقة 
عملت  حيث  واالأمنية،  ال�سيا�سية 
تطويره  على  الها�سمية  القيادة 
وقال  العامل.  على  منفتحا  ليكون 
توفيق  احلاج  خليل  الغرفة  رئي�س 
)ب��رتا(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة 
مبنا�سبة ذكرى يوم الوفاء والبيعة 
اإن  الثالثاء،  اليوم   ي�سادف  الذي 
اململكة ومنذ بواكري تاأ�سي�س البالد 
لبناء  عنوانا  االإن��ت��اج  من  جعلت 
وتبواأت  املزدهرة  احلديثة  الدولة 
مكانة متميزة بالعامل بكل املجاالت، 
واإط��الق  االقت�سادية،  وال�سيما 
من  ومتكينهم  االأردن��ي��ني  ط��اق��ات 

اأدوات العلم والتاأهيل والتدريب.
يف  �سنويا  االأردن��ي��ون  ويحتفل 
ال�شابع من �شهر �شباط، بذكرى يوم 
للمغفور  الوفاء  والبيعة:  الوفاء 
احل�سني  امللك  جاللة  اهلل  ب��اإذن  له 
والبيعة  ثراه،  اهلل  طيب  طالل،  بن 
جلاللة امللك عبداهلل الثاين، عاقدين 
م�سرية  يف  قدما  امل�سي  على  العزم 

البناء والتقدم واالإجناز.
اإن  ت��وف��ي��ق،  احل�����اج  وق�����ال 
االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي ح��ق��ق خ��الل 
عديدة  اإجن��ازات  املا�سية  العقود 
ومهمة وذلك منذ بواكري اال�ستقالل، 
حتى اأ�سبح االأردن مب�ساف الدول 
باحلرية  لها  امل�سهود  املتقدمة 
م�ستوى معي�سة  واال�ستقرار ورفع 
االإمكانيات  �سح  رغ��م  امل��واط��ن، 

واملوارد.
التحديات  ورغ��م  اأن��ه  واأ�ساف 
ال�سعبة  االقت�سادية  وال��ظ��روف 
التي ت�سود املنطقة ب�سكل عام، حقق 
جميع  يف  رائ��دة  اإجن��ازات  االأردن 
املجاالت وال�سيما االقت�سادية منها 
جلاللة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  بف�سل 
امل��ل��ك ال���ذي ك��ر���س ج��ه��وده منذ 
جلعل  الد�ستورية  �سلطاته  توليه 
ومتقدمة  مرموقة  مبكانة  اململكة 
التحديات  جمابهه  على  وق���ادرة 
كرمية  حياة  يوفر  اقت�ساد  وبناء 

للمواطنني.

اأن  ت��وف��ي��ق،  وت���اب���ع احل����اج 
عهد  يف  متكن  الوطني  االقت�ساد 
باالقت�ساد  االن��دم��اج  م��ن  جاللته 
ال��ع��امل��ي، م��ن خ���الل ال�����س��راك��ات 
االقت�سادية العديدة التي اأقامها مع 
العديد من الدول العربية والعاملية 
مهمه  اتفاقيات  بتوقيع  واملتمثلة 
من  مكنت  والتي  احل��رة  للتجارة 
الوطني  االق��ت�����س��اد  ق��وة  تعزيز 
ال��ت��ج��اري  وال��ق��ط��اع  ع���ام  ب�سكل 

واال�ستثماري خ�سو�سا.
االأردن  اأن  الغرفة  رئي�س  وبني 
رمبا يكون الدولة العربية الوحيدة 
التي ترتبط بعدد كبري من اتفاقيات 
خمتلف  م���ع  احل�����رة  ال���ت���ج���ارة 
العاملية  االق��ت�����س��ادي��ة  التكتالت 
ومن اأهمها اتفاقية منطقة التجارة 
احل����رة ال��ع��رب��ي��ة واالت��ف��اق��ي��ات 
املوقعة مع دول االحتاد االأوروبي 

والواليات املتحدة وكندا وغريها.
اأن االأردن يعد نقطة  اإلى  ولفت 
ويتمتع  ق���ارات،  ث��الث  ب��ني  و�سل 
واتفاقيات  مميزة  دولية  بعالقات 
جتارة حرة متعددة، حيث ي�سمن 
من  تتخذ  مل�سروعات  املوقع  ه��ذا 
الو�سول  اإمكانية  لها،  مقرا  االأردن 
مبا  العامل،  يف  م�ستهلك  مليار  اإل��ى 
املتحدة  والواليات  اأوروب��ا  ذلك  يف 

واآ�سيا.
واأكد اأن القطاع اخلا�س االأردين 
وق��ط��اع��ات��ه  م��وؤ���س�����س��ات��ه  بجميع 
يف  للدولة  الرئي�سي  ال�سريك  ميثل 
واجلهود  واخلطط  الربامج  جميع 
مر  على  قدراته  واأثبت  الوطنية، 
بكل  م�سوؤولياته  بتحمل  العقود 
واأ�سهم  واقتدار  وكفاءة  اإخال�س 
يف نه�سة وتطور االقت�ساد الوطني 
فر�س  وتوفري  احتياجاته  وتلبية 
العمل. و�سرد احلاج توفيق العديد 
التي  االقت�سادية  امل��وؤ���س��رات  من 
توؤكد التطور الذي حققه االقت�ساد 
الوطني يف ال�سنوات االأخرية ومنها 
االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  ارت��ف��اع 
باالأ�سعار اجلارية من 200 مليون 
 32.478 اإلى   1964 عام  دينار 

مليار دينار يف 2021.
االإجمايل  املحلي  الناجت  وزاد 
من  االأول  الن�سف  خ��الل  للمملكة 
 4.9 2022 بن�سبة  العام املا�سي 

باملئة، مقارنة مع الفرتة نف�سها من 
عام 2021.

االإجمايل  املحلي  الناجت  وبلغ 
الن�سف  خالل  اجلارية  باالأ�سعار 
 15.921 االأول من العام املا�سي 
 15.182 مقابل  دي��ن��ار،  مليار 
عام  من  نف�سها  للفرتة  دينار  مليار 

.2021
قطاع  م�ساهمة  ن�سبة  وبلغت 
ال��ت��ج��ارة واخل���دم���ات يف ال��ن��اجت 
باالأ�سعار اجلارية  االإجمايل  املحلي 
املا�سي  العام  من  االأول  للن�سف 
54.7 باملئة، توزعت على قطاعات 
التجارة واملطاعم والفنادق بن�سبة 
واالت�ساالت  والنقل  باملئة   8.8

باملئة.  8.4
ال��ن�����س��ب��ة على  ت���وزع���ت  ك��م��ا 
قطاعات اخلدمات املالية والعقارية 
والزراعة  باملئة   20.3 واالأعمال 
4.1 باملئة  و�سيد االأ�سماك بن�سبة 
والكهرباء  باملئة   3 واالإن�����س��اءات 
واخل��دم��ات  باملئة   1.3 وامل��ي��اه 
 8.8 واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سخ�سية 

باملئة.
احتياطات  اأن  اإل���ى  واأ����س���ار 
االأجنبية  ال��ع��م��الت  م��ن  اململكة 
دوالر  مليار   16 لنحو  و�سلت 
 ،2022 عام  من  اأ�سهر   10 خالل 
مقابل 414 مليون دينار خالل عام 

.1993
اأن  اإل��ى  توفيق  احل��اج  ولفت 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  ال��ف��رد  ن�سيب 
دينارا   1278 من  ارتفع  االإجمايل 
عام 2001 اإلى 2937 دينارا عام 
2021. وفيما يتعلق بال�سادرات، 
4 ماليني دينار  فقد زادت من نحو 
مليار   6.823 اإل��ى   ،1960 ع��ام 
العام  من  اأ�سهر   10 خ��الل  دينار 

املا�سي 2022.
اململكة  م�ستوردات  اأن  وب��ني 
دينار  مليون   43 نحو  ارتفعت من 

مليار   16.542 اإلى   ،1960 عام 
العام  من  اأ�سهر   10 خ��الل  دينار 

املا�سي 2022.
امل�سجلة  ال�سركات  عدد  وبلغ 
والتجارة  ال�سناعة  وزارة  ل��دى 
وال��ت��م��وي��ن يف ق��ط��اع��ات ال��زراع��ة 
والتجارة  واملقاوالت  وال�سناعة 
 ،2020 ع���ام  خ���الل  واخل���دم���ات 
اأم��وال  ب��روؤو���س  �سركة   4134

دينار. مليون   102
“اأن  ت��وف��ي��ق  احل����اج  وق����ال 
رئي�سا  دورا  لعب  التجاري  القطاع 
للمملكة  القت�شادي  الن�شاط  يف 
م���ن خ���الل ت��اأ���س��ي�����س ال�����س��رك��ات 
الب�سائع  لتوفري  وامل��وؤ���س�����س��ات 
وتوليد  املحلية  بال�سوق  وال�سلع 
االأي���دي  وت�سغيل  العمل  ف��ر���س 
لبيئة  والرتويج  االأردنية  العاملة 
وتوطيد  واال���س��ت��ث��م��ار  االأع���م���ال 
القطاع  موؤ�س�سات  مع  ال�سراكات 

اخلا�س مبختلف البلدان«.
ال��ق��ط��اع  اأن  اإل�����ى  واأ�����س����ار 
ال���ذي ي�سل  ال��ت��ج��اري واخل��دم��ي 
اليوم  و�سركاته  موؤ�س�ساته  ع��دد 
و�سركة  موؤ�س�سة  األ��ف   120 اإل��ى 
ب��ع��م��وم امل��م��ل��ك��ة ح��ظ��ي ب��رع��اي��ة 
وفر  ما  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
وا�ستقطاب  النجاح  مقومات  ل��ه 
امُلّولد  جعلته  كبرية  ا�ستثمارات 
و�سريكا  ال��ع��م��ل  ل��ف��ر���س  االأك����رب 
االقت�سادية  باحلياة  مهما  رئي�سيا 
تعزيز  جانب  اإل��ى  واالجتماعية 
عالقات االأردن االقت�سادية مع دول 
االأعمال  لبيئة  وال��رتوي��ج  العامل 

واال�ستثمار باململكة.
التي  الكبرية  باجلهود  واأ�ساد 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  يبذلها 
للتخفيف من ال�شغوط التي يتعر�س 
وتوجيهاته  الوطني  االقت�ساد  لها 
اخلطط  لو�سع  للحكومة  امل�ستمرة 
والرتكيز  االأعباء  بتخفيف  الكفيلة 

وزيادة  االإنتاجية  القطاعات  على 
ال�سادرات واال�ستفادة من الفر�س 
ظل  يف  امل��ت��وف��رة  االق��ت�����س��ادي��ة 
بها  مير  التي  اال�ستثنائية  الظروف 

العامل.
ال�ساأن  اأول��ى  جاللته  اإن  وق��ال 
والرعاية  االهتمام  كل  االقت�سادي 
وع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر االق��ت�����س��اد 
ومنفتحاً  مزدهرًا  ليكون  الوطني 
والدولية  االإقليمية  االأ�سواق  على 
ودجمه باالقت�ساد العاملي من خالل 
توقيع العديد من اتفاقيات التجارة 
خمتلف  م���ع  وال��ث��ن��ائ��ي��ة  احل����رة 

التكتالت االقت�سادية العاملية.
وعلى  ك��ان  االأردن  اأن  وب��ني 
الدوام موطنا للتجارة واال�ستثمار 
لتوفر االأمن واال�ستقرار واملخزون 
االقت�سادية  الفر�س  م��ن  الكبري 
حيوية  ب��ق��ط��اع��ات  ت��رك��زت  ال��ت��ي 
برامج  واإطالق  كربى  وم�سروعات 
ل��الإ���س��الح ل��ب��ن��اء اق��ت�����س��اد متني 
واإق��ام��ة  التحتية  البنى  وتطوير 
منطقة العقبة االقت�سادية اخلا�سة 
ال�سناعية  امل����دن  ج��ان��ب  اإل����ى 
لت�سجيع  ال��ت��ن��م��وي��ة  وامل��ن��اط��ق 
وا�ستقطاب  املحلي  اال�ستثمار 

ا�ستثمارات خارجية.
ومنذ  امللك  جاللة  اأن  واأو�سح 
وجه  الد�ستورية  �سلطاته  ت�سلمه 
القطاع  دور  لتعزيز  احل��ك��وم��ات 
حقيقية  �سراكات  واإقامة  اخلا�س 
مع  جنب  اإلى  جنباً  واإ�سراكه  معه 
ال�سيا�سات  و�سع  يف  العام  القطاع 

عمان 

والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  اأوع��ز 
يو�سف  ال��ع��م��ل،  ووزي���ر  وال��ت��م��وي��ن 
وزارة  م��دي��ري��ات  جلميع  ال�سمايل، 
املحافظات  يف  ومديرياتها  ال�سناعة 
ب��ات��خ��اذ  ال��ع��الق��ة،  ذات  واجل���ه���ات 
االإج������راءات ال��الزم��ة الإدام����ة عمل 

القطاعات االأ�سا�سية و�سال�سل التوريد 
اجلوية  االأح��وال  ظل  يف  بها  اخلا�سة 

املتوقعة االأ�سبوع احلايل.
متابعة  ���س��رورة  ال�سمايل  واأك��د 
من  اإ�سافية  بكميات  املخابز  ت��زود 
لعدة  ا�ستهالكها  تغطي  الطحني  مادة 
الظروف  يف  املعتاد  عن  اإ�سافية  اأيام 
اأي�سا  املطاحن  توا�سل  واأن  العادية، 

عملها لتلبية احتياجات القطاع. و�سدد 
مع  التوا�سل  ا�ستمرار  اأهمية  على 
�سركة  بخا�سة  العالقة،  ذات  اجلهات 
اأ�سحاب  ونقابة  ال��ب��رتول  م�سفاة 
الغاز  وموزعو  املحروقات  حمطات 
امل��ح��روق��ات  ت��وف��ر  ل�سمان  امل��ن��زيل، 
اخل�سو�س  وجه  وعلى  ع��ام،  ب�سكل 

الديزل والكاز والغاز املنزيل.

انذار بالعودة للعمل 
العامل زكريا حممود 

يو�شف احلجر 
ال�����س��ري-  وادي  وع���ن���وان���ه 
ح��ي اب���و ال�����س��ن��د���س- ���س��ارع احمد 
– ب��ال��ق��رب من  ���س��الم��ه ���س��ن��دوق��ه 
رقم  هاتف   – ال�سند�س  اب��و  دي���وان 

0798781595
نظرا لتغيبك عن عملك لدى املحل 
جنة وادي ال�سري للخ�سار والفواكه ، 
ايام متوا�سلة و/او  الكرث من ع�سرة 
لتغيبك اكرث من ع�سرين يوما متقطعة 
ن��ن��ذرك  ف��ان��ن��ا  م�����س��روع  �سبب  دون 
خالل  وذلك  للعمل  العودة  ب�سرورة 
اربعة وع�سرين �ساعة من تبلغك لهذا 
االنذار وبعك�س ذلك �ستفقد عملك وفقا 
الحكام املادة 28/ه� من قانون العمل 
يلحق  او �سرر  مع حتملكم الي عطل 

باملحل نتيجة التغيب 

الشمالي: إدامة عمل المخابز والرقابة على 
األسواق خالل المنخفض الجوي

اعالن اإنتهاء حملة ترويجية 
بحملتها  جوائزهم  با�شتالم  الفائزين  لل�شادة  التجميل  مل�شتح�شرات  ك�شمري  �شركة  تبارك 

الرتويجية)اك�شط واربح( رقم  2023-1-357039 وهم ال�شادة التالية ا�شمائهم:- 
.Gift Card 1 -�شهد �شاكر اجلائزة

2 -حال اجمد اجلائزة اأ�شناف ال�شركة.
3-عال عثمان اجلائزة اأ�شناف ال�شركة.

4- �شذى جمال اجلائزة ق�شيمة �شراء.
5- �شجى الزعبي اجلائزة اأ�شناف ال�شركة.

cahmere cosmetics وملعرفة باقي ا�شماء احلمله يرجي متابعة ال�شفحة اخلا�شه ب
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Hot Lab و Cycoltron جهازي
واملبنى اخلا�ص بهما

املمول من منحة �صندوق ابو ظبي للتنمية
الجيش   - االردنية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن   .1
العطاء  طرح  عن  الملكية  الطبية  الخدمات  مديرية  العربي/ 
و   Cycoltron جهازي  لشراء  رقم ش27/2020/500 
Hot Lab والمبنى الخاص بهما الممول من منحة صندوق 
العطاء  هذا  في  باالشتراك  الراغبين  فعلى  للتنمية  ظبي  ابو 
المشتريات  شعبة  الملكية  الطبية  الخدمات  مديرية  مراجعة 
المركزية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ 700 سبعمائة 
دينار اردني غير مستردة مصطحبين معهم السجل التجاري 

ورخصة المهن سارية المفعول او صور عنها
2. يتم بيع دعوة العطاء يومياً ولغاية الساعة الثالثة من كل 
يوم باستثناء ايام العطل الرسمية ويكون يوم الخميس الموافق 

2023/3/9 الساعة الواحدة اخر موعد لبيع المناقصات
مديرية  الى  المختوم  الظرف  بواسطة  المناقصات  تعاد   .3
قبل  المركزية  المشتريات  شعبة  الملكية  الطبية  الخدمات 
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االحد الموافق 2023/3/12 
معززة بتامين مالي مصدق بقيمة 3٪ ثالثة بالمئة من قيمة 
المناقصة وكل مناقصة ترد بعد هذا التاريخ او غير مرفق بها 

التامين المالي تهمل وال ينظر بها 
 www.jrms.jaf.mil.jo هو  االنترنت  على  موقعنا   .4

لالطالع على المواصفات الفنية المطلوبة

اعالن �صادر عن وزارة املياه والري
بخ�صو�ص اعادة طرح العطاء رقم 1/ و م ر/ا�صغال/2023
اخلا�ص بحفر بئر مياه جوفية يف منطقة العاقب 

اجلنوبي املفرق م�صروع البازلت
تعلن وزارة المياه والري عن رغبتها في طرح العطاء رقم 
في  والمصنفين  االختصاص  ذوي  من  الراغبين  فعلى  اعاله 
وزارة االشغال العامة واالسكان في مجال حفر ابار المياه فئة 
اولى بالمشاركة بالعطاء مراجعة وحدة العطاءات والمشتريات 
في مبنى وزارة المياه والري الشميساني الطابق الرابع مكتب 
التصنيف االصلية او صورة  411 مصطحبين معهم شهادة 
مصدقة من دائرة العطاءات الحكومية ضمن الشروط التالية:
ثمن نسخة العطاء 125 مائة وخمسة وعشرون ديناراً غير مستردة

تقديم كفالة دخول بالعطاء بقيمة 0.03 من قمية العرض المقدم
اخر موعد لبيع نسخة العطاء يوم االحد الموافق 2023/2/12 

الساعة الثانية ظهراً
زيارة الموقع يوم االثنين الموافق 2023/2/13 التجمع في 

مبنى الوزارة الطابق الخامس الساعة التاسعة صباحاً
اخر موعد لقبول االستفسارات يوم الخميس 2023/2/16

تودع العروض في صندوق العطاءات في مبنى وزارة المياه 
والري الطابق الرابع في موعد اقصاه الساعة الثانية من بعد 
فتح  موعد  وهو   2023/2/21 الموافق  الثالثاء  يوم  ظهر 

العروض
اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء

امني عام وزارة املياه والري
الدكتور جهاد �صالح املحاميد

اعالن طرح عطاء
نقل  باص  بشراء  رغبتها  عن  والدفيانة  صبحا  بلدية  تعلن 
موتى وحسب المواصفات المدرجة ضمن وثائق العطاء فعلى 
الشركات والمؤسسات المتخصصة الراغبة في االشتراك في 
البلدية مصطحبين  الفنية في  الدائرة  المناقصة مراجعة  هذه 
يسمح  وتفويض خطي  المفعول  المهن سارية  معهم رخصة 

لحامله باستالم وثائق العطاء وفقاً لما يلي:
الشروط الخاصة االضافية:

1. تخضع االعمال لنظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 
2022 وتعديالته

2. االسعار شاملة كافة الرسوم والضرائب
منفصل  بشكل  فني  وعرض  مالي  عرض  تقديم  يتم   .3

وبالظرف المختوم
4. تتم تعبئة االسعار بالدينار االردني رقماً وكتابة

5. يتم ارفاق كتالوج مع العروض
6. مدة التوريد 30 يوم من تاريخ االحالة وغرامة التاخير 

80 دينار/ يوم
7. كفالة دخول العطاء: شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية بقيمة 
من  يوم   120 لمدة  المفعول  سارية  المقدم  العرض  من   ٪3

تاريخ اخر موعد اليداع العروض يتم تقديمها بمغلف منفصل
8. يطلب توقيع اتفاقية مع البلدية

9. ثمن نسخة العطاء 25 دينار
10. اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر

11. اخر موعد اليداع العروض يوم الثالثاء الموافق 2023/2/28 
الساعة الحادية عشرة صباحاً وهو يوم فتح العروض

الغاء  في  الحق  ولها  االسعار  باقل  ملزمة  غير  البلدية   .12
المناقصة ودون ابداء االسباب وال يترتب عليها اي مسؤولية 

مالية او قانونية جراء ذلك
رئي�ص بلدية �صبحا والدفيانة/ د. عيد حمارب ال�صرديه

انذار عودة للعمل
املوظفة �صاره ع�صام كوك�ص

نظرا لتغيبكم عن مقر عملك في شركة الرؤيا االردنيه لالتصاالت لمدة تزيد عن 10 
ايام متتالية من تاريخ 23/1/2023 بدون اذن مسبق او عذر مشروع

ننذرك بضرورة العودة الى العمل خالل ثالثة ايام من تاريخ نشر هذا االنذار وخالف 
ذلك تعتبرين فاقده لوظيفتك استنادا الحكام المادة 28 فقرة هـ لقانون العمل االردني 

رقم 8

يعلن لالطالع والعموم بان لجنة تنظيم المدن والقرى واالبنية 
 )1/7/9( رقم  بقرارها  قررت  قد  معان  للواء قصبة  اللوائية 
تاريخ 2023/1/12 والمتضمن الموافقة على تخفيض سعة 
الشارع من )12م( الى )10م( )الغاء جزء من الشارع( من 
واجهة القطعة رقم )99( حوض )1/ تلعة سيف( لوحة )1( 
الشارع  سعة  ضمن  ابنية  لوجود  وهيده  قرية  اراضي  من 
في  الفني  القسم  قبل  من  المعد  المخطط  وحسب  )مرخصة( 
نشره  تاريخ  من  شهر  لمدة  لالعتراض  ذلك  واعالن  البلدية 
في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويجوز لذوي العالقة 
لدى  لالعتراض  القانونية  الفترة  خالل  اعتراضاتهم  تقديم 

مكاتب بلدية ايل ومدعمة بالمخططات والوثائق الالزمة.

والقرى  المدن  تنظيم  لجنة  بان  والعموم  لالطالع  يعلن 
رقم  بقرارها  قررت  قد  معان  قصبة  للواء  اللوائية  واالبنية 
)11/85/283( تاريخ 2022/11/10 والمتضمن الموافقة 
المار  )16م(  بسعة  نافذ  الغير  التنظيمي  الشارع  الغاء  على 
بين القطع ذوات االرقام )227، 226، 225( حوض ))1/ 
ابو العظام( لوحة رقم )1( من اراضي قرية الشراه الجنوبية 
وحسب المخطط المعد من قبل القسم الفني في البلدية واعالن 
الجريدة  في  نشره  تاريخ  من  شهر  لمدة  لالعتراض  ذلك 
تقديم  العالقة  لذوي  ويجوز  محليتين  وجريدتين  الرسمية 
مكاتب  لدى  لالعتراض  القانونية  الفترة  خالل  اعتراضاتهم 

بلدية ايل ومدعمة بالمخططات والوثائق الالزمة.

والقرى  المدن  تنظيم  لجنة  بان  والعموم  لالطالع  يعلن 
رقم  بقرارها  قررت  قد  معان  قصبة  للواء  اللوائية  واالبنية 
)11/85/284( تاريخ 2022/11/10 والمتضمن الموافقة 
على تعديل مسار الشارع )12م( ضمن الحوض )14/ البلد( 
شارع  اجزاء  )الغاء  بسطه  قرية  اراضي  من   )14( اللوحة 
تنظيمي( حول القطع رقم )155، 152، 151، 167، 168، 
112، 113، 109( من نفس الحوض والقرية و)استحداث 
اجزاء شارع تنظيمي( حول القطع رقم )113، 112، 164، 
153، 154، 201، 200( من نفس الحوض والقرية وحسب 
ذلك  واعالن  البلدية  في  الفني  القسم  قبل  من  المعد  المخطط 
لالعتراض لمدة شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
اعتراضاتهم  تقديم  العالقة  لذوي  ويجوز  محليتين  وجريدتين 
ايل  بلدية  مكاتب  لدى  لالعتراض  القانونية  الفترة  خالل 

ومدعمة بالمخططات والوثائق الالزمة.

يعلن لالطالع والعموم بان لجنة تنظيم المدن والقرى واالبنية 
 )1/1/1( رقم  بقرارها  قررت  قد  معان  للواء قصبة  اللوائية 
تنظيم  اضافة  على  الموافقة  والمتضمن   2023/1/2 تاريخ 
 /1( حوض   )26  /25  /59( االرقام  ذوات  القطع  ضمن 
)ب(  سكن  استعمال  بصفة  بسطة  قرية  اراضي  من  النميلة( 
والقطعتين )28/ 33( حوض )1/ النميلة( من اراضي قرية 
بسطة بصفة استعمال سكن )ج ومسجد( والقطعتين )3، 1( 
حوض )4/ الجوري( من اراضي قرية بسطة بصفة استعمال 
في  الفني  القسم  قبل  من  المعد  المخطط  وحسب  )ج(  سكن 
نشره  تاريخ  من  شهر  لمدة  لالعتراض  ذلك  واعالن  البلدية 
في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويجوز لذوي العالقة 
لدى  لالعتراض  القانونية  الفترة  خالل  اعتراضاتهم  تقديم 

مكاتب بلدية ايل ومدعمة بالمخططات والوثائق الالزمة.

اعــــــــــــــالن
يعلن االطالع العموم في بلدية دير الكهف الجديدة بان اللجنة 
اللوائية للتنظيم واالبنية للواء البادية الشمالية قررت بقرارها 
رقم 40/1 تاريخ 2022/11/14 وقررت الموافقه على قرار 
اللجنة المحلية للتنظيم في بلدية دير الكهف الجديدة رقم 46 
بند 3 تاريخ 2022/10/19 المتضمن مخطط الغاء الشارع 
بشارع سعة 10متر من  واستبداله  متر  التنظيمي سعة 12 
الشارع  القائم ضمن  البناء  الغربية البعاد الضرر عن  الجهة 
المنصية   14 حوض   703 القطعة  ضمن  المار  التنظيمي 
الكهف  دير  بلدية  في  قاسم  اراضي  من   14 لوحة  الشرقية 
اعالنه  وايداع  لهذه  المعد  المخطط  حسب  وذلك  الجديدة 
الرسمية  بالجريدة  نشره  تاريخ  من  شهر  لمدة  لالعتراض 
وجريدتين محليتين ويجوز لذوي العالقة االطالع علي المخطط 
في مبنى البلدية وتقديم اعتراضاتهم واقتراحاتهم لدى البلدية 
خالل اوقات الدوام الرسمي على ان تكون مدعمة بالمخططات 

التوضيحية والوثائق الثبوتية
وائل عبد الكرمي طبي�صات

مت�صرف لواء البادية ال�صمالية

رئي�ص اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعالن �صادر عن بلدية مادبا الكربى
بالظرف املختوم

تعلن بلدية مادبا الكبرى عن بيع كمية من الكرتون تقدر ب 
البالستيك و 6  الورق و 1طن من  150 طن و 6 طن من 
الخميس  يوم  وذلك  مجروش  بالستيك  6طن  و  نايلون  طن 
2023/2/9 من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية 
النفايات  فرز  محطة  في  العروض  لفتح  موعداً  ظهراً  عشرة 

الواقعة قرب مسلخ البلدية
فعلى الراغبين الدخول في المزاد العلني الحضور في الوقت 

المحدد شريطة احضار ما نسبته 10٪ من قيمة المزاد نقداً
مالحظة: الكميات المذكورة تقريبة قابلة للزيادة او النقصان 

وتعتمد بعد التوزين
مالحظة: رسوم االعالنات على من يرسو عليه المزاد

عليه  يرسو  من  على  الموقع  ارض  من  التحميل  مالحظة: 
المزاد وخالل اسبوع واحد فقط من تاريخ المزاد ويكون من 

الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً
عارف حممود الرواجيح
رئي�ص بلدية مادبا الكربى

اعالن طرح عطاء للمرة الثالثة
�صادر عن بلدية البا�صلية

عملية �صراء رقم )10 / 2022(
تعلن بلدية الباسلية عن طرح عطاء شراء و توريد شفرات 
كاسحة للثلوج عدد ) 4 (  فعلى الراغبين باالشتراك بالمناقصة 
الباسلية/ منطقة فاع وحسب  الخاصة بالعطاء مراجعة بلدية 

الشروط المدرجة ادناه:
وصف العمـــل:

حسب   )  4  ( عدد  للثلوج  كاسحة  شفرات  وتوريد  شراء 
الشروط والمواصفات الخاصة بوزارة االدارة المحلية وحسب 

متطلبات العطاء.
شروط التقدم للعطاء:

ثمن نسخة العطاء 25 دينار غير مستردة.
يتم بيع نسخ المناقصة اعتبارا من صباح يوم االثنين الموافق 
التاسعة صباحا من يوم االثنين  2023/2/6 ولغاية الساعة 

الموافق 2023/2/20.
بموجب  الشركة  مندوب  قبل  من  العطاء  وثائق  شراء  يتم 
تفويض رسمي صادر عن الشركة وعلى المناقص التاكد من 
االتصال  بوسائل  البلدية  وتزويد  العطاء  وثائق  كافة  استالم 

)رقم موبايل / واتس اب / بريد الكتروني(.
تقديم رخصة مهن سارية المفعول وسجل تجاري عند شراء 

نسخة العطاء والتاكد من ارفاقها ضمن العرض المقدم.
تقديم كفالة الدخول في العطاء في مغلف منفصل عن العرض 

المقدم على ان تتضمن ما يلي:
قيمة الكفالة )3 ٪ من قيمة العرض المقدم( على شكل كفاله 
بنكيه غير مشروطه أو شيك مصدق، صالحة لمدة 120 يوم 
من التاريخ المحدد اليداع العروض على ان تكون بأسم رئيس 
بلدية الباسلية باالضافة الى وظيفته وعلى ان تكون مطابقة 
للنموذج المعتمد مبينا عليها اسم ورقم العطاء واسم المناقص 

كما هو في رخصة المهن.
تقدم العروض  الفني و المالي في مغلفين منفصلين مغلقين 
و توضع  في مغلف ثالث مغلق و مختوم و يكتب علية إسم 
العطاء ورقم عملية الشراء و اسم و عنوان المناقص. حيث 
سيبقى العرض المالي مغلقا حتى انتهاء عملية التقييم الفني.

آخر موعد إليداع العروض يوم االثنين الموافق 2023/2/20  
في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحاً، بحيث ُتسلم بظرف 
الرئيسي  المبنى  في  العطاءات  صندوق  في  وتودع  مغلق 

للبلدية.
الساعة   2023/2/20 الموافق  االثنين  يوم  العروض  تفتح 

العاشرة والنصف صباحاً، في المبنى الرئيسي للبلدية.
العروض  بأقل  التقيد  دون  العطاء  إحالة  العمل  لصاحب  يحق 
قيمة، كما يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء أو إعادة طرحه 
هذا  على  يترتب  أن  وبدون  األسباب  إبداء  دون  أخرى  مرة 

اإللغاء أية مطالبة مالية أوقانونية.
اجور نشر االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

رئي�ص بلدية البا�صلية
طالب من�صور احلماد

يعلن لالطالع والعموم بان لجنة تنظيم المدن والقرى واالبنية 
 )1/3/4( رقم  بقرارها  قررت  قد  معان  للواء قصبة  اللوائية 
سعة  تخفيض  على  الموافقة  والمتضمن   2023/1/2 تاريخ 
نهاية مغلقة ضمن القطعة رقم )304( حوض )21/ الفرذخ( 
اللوحة )21( من اراضي قرية بسطه والقطعة رقم )58( من 
نفس الحوض والقرية وحسب المخطط المعد من قبل القسم 
الفني في البلدية واعالن ذلك لالعتراض لمدة شهر من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويجوز لذوي 
لالعتراض  القانونية  الفترة  خالل  اعتراضاتهم  تقديم  العالقة 
لدى مكاتب بلدية ايل ومدعمة بالمخططات والوثائق الالزمة.

اإنذار بالعودة للعمل اإلى املوظف
عمر خالد حممد بكراوي

نظرا لتغيبك عن العمل لمدة  عشرة أيام متتالية خالل عام 2023 بدون اذن مسبق 
او عذر مشروع لذا ننذرك بالعودة للعمل خالل ثالثة أيام من نشر هذا اإلعالن وخالفا 
الفقرة )هـ( من  المادة 28  فاقًدا لوظيفتك ولكافة حقوقك استنادا لنص  تعتبر  لذاك 

قانون العمل االردني
املنذر/ �صركة العطيات والغريفي )مطاعم الوجبه الذهبية(

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ اربد

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 15 - 11 / 

) 474  - 2023 ( - �صجل عام 
نوع الدعوى التنفيذية: �صندات - 

الرهن )العدل(
اسم المحكوم عليه/ المدين: عماد محمد احمد الكنعان

جنسيتة : اردني
يحمل الرقم الوطني: 9761026225

شارع  حي  حنينا  منطقة   – القدس  شارع   / اربد  عنوانه: 
القدس

نوع السند التنفيذي: سندات
رقمه: 43885

محل صدوره: تنفيذ اربد
والمصاريف  والرسوم  دينار    5200 الدين:  به/  المحكوم 

وأتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان تؤدي المبلغ المبين اعاله خالل خمسة عشر 

يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى:
المحكوم له/ الدائن: البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة

عنوانه : عمان / الجبيهه – مقابل السيفوي – بناية 20 – 
ت : 077717759

وكيله المحامي : احمد معرف سليم عبد هللا
تعرض  او  المذكور  الدين  تؤد  ولم  المدة  هذه  انقضت  واذا 
التسوية القانونية ، ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة االجراءات 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.

ماأمور دائرة تنفيذ حمكمة اربد

وزارة العدل
حمكمة �صلح جزاء ناعور

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعي باحلق 
ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى: 6 - 3 / ) 1187  - 
2022 ( �صجل عام

الهيئة/ القا�صي: فاتن حممود عبد 
اهلل ابو اجلمال

عيد  ممدوح  محمد  عليه:  المشتكى  اسم  
السواعير

العمر : 31  سنة
االقبال  شركة  بجانب  ناعور/  عنوانه: 

للدخان – ت : 0798718052
التهمة : االحتيال ) 417 (

الموافق:  الثالثاء  يوم  حضوركم  يقتضي 
2023/2/7 الساعة 9  صباحا

للنظر في الدعوى رقم أعاله والتي أقامها 
عليك الحق العام والمشتكي: محمد ابراهيم 

عاطف الحاج دندن
تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فإذا 
قانون  المنصوص عليها في  األحكام  عليك 
المحاكمات  اصول  وقانون  الصلح  محاكم 

الجزائية.

دعوة اجتماع  ثاين موؤجل
ل�صركة الظالل لتجارة االلب�صة

تحية مباركة وبعد
الثاني  اجتماع  لحضور  دعوتكم  المديرين  هيئة  رئيس  يسر 
تمام  في  سيعقد  والذي  العادي  غير  العامه  الهيئة  المؤجل 
-2-10 الموافق  الجمعه  يوم  مساء  من  السابعه  الساعه 

الرقم  تحت  المسجله  االلبسه  لتجارة  الظالل  لشركة   2023
30583 وذلك في مقر الشركة الكائن في الفحيص للنظر في 

االمور التاليه واتخاذ القرارات
اوال جدول اعمال الهيئة العامه غير العادي المتضمن اضافات 

غايات الشركة
وتفضلوا بقبول االحترام

رئي�ص هيئة املديرين
ق�صي املجذوب

مذكرة اعالم قرار نهائى
ازالة �صيوع بالن�صر

جلنة ازالة �صيوع العقار يف الطفيلة
رقم الطلب: 2022/21

تاريخ الطلب: 2022/7/31
المطلوب تبليغه:

ابناء سالمه سالم  ورثة خليل وابراهيم وعلي ومسعده 
السوالقه

تم صدور القرار النهائى بتاريخ 2023/1/10 الفاصل 
الدرجة  المكتسب  اعاله  رقم  الشيوع  ازالة  طلب  في 
الجاري على قطعة االرض رقم 5 حوض 20  القطعية 
من قرية صنفحه وتم تخصيص القطعة رقم 2 مؤقت لكم 

مع باقي الشركاء اصحاب الحصص غير قابلة للقسمة
قراراً غيابياً بحقكم قاباًل للطعن امام المحكمة المختصة 

خالل مدة ثالثون يوماً من تاريخ تبلغكم
رئي�ص جلنة ازالة ال�صيوع يف الطفيلة

الدكتور ه�صام علي القطامني

دعوة اجتماع  ثاين موؤجل
ل�صركة ملة احللوين لتجارة التبغ

تحية مباركة وبعد
يسر المدير العام دعوتكم لحضور اجتماع ثاني مؤجل الهيئه 
السادسه  الساعه  تمام  في  والذي سيعقد  العادي  العامه غير 
لمة  لشركة   2023-2-10 الموافق  الجمعه  يوم  مساء  من 
الحلوين لتجارة التبغ مسجلة تحت الرقم 62747 وذلك في 
التاليه  االمور  في  للنظر  الفحيص  في  الكائن  الشركة  مقر 

واتخاذ القرارات
اوال جدول اعمال الهيئة العامه غير العادي المتضمن

تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة
وتفضلوا بقبول االحترام

املدير العام
يزن علي توفيق الزبده

ل�صمان �صالمة الغذاء والوقاية
من الت�صممات الغذائية:

املتجولني  الباعة  من  املختلفة  واالأ�صربة  االأطعمة  �صراء  جتنب 
لعدم توافر ال�صروط ال�صحية فيما يتعلق بتح�صري هذه االأطعمة 
عالية حرارة  درجات  يف  والذباب  للغبار  مك�صوفة  عر�صها  اأو 

وزارة ال�صحة
مديرية التوعية واالإعالم ال�صحي
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Hot Lab و Cycoltron جهازي
واملبنى اخلا�ص بهما

املمول من منحة �صندوق ابو ظبي للتنمية
الجيش   - االردنية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن   .1
العطاء  طرح  عن  الملكية  الطبية  الخدمات  مديرية  العربي/ 
و   Cycoltron جهازي  لشراء  رقم ش27/2020/500 
Hot Lab والمبنى الخاص بهما الممول من منحة صندوق 
العطاء  هذا  في  باالشتراك  الراغبين  فعلى  للتنمية  ظبي  ابو 
المشتريات  شعبة  الملكية  الطبية  الخدمات  مديرية  مراجعة 
المركزية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ 700 سبعمائة 
دينار اردني غير مستردة مصطحبين معهم السجل التجاري 

ورخصة المهن سارية المفعول او صور عنها
2. يتم بيع دعوة العطاء يومياً ولغاية الساعة الثالثة من كل 
يوم باستثناء ايام العطل الرسمية ويكون يوم الخميس الموافق 

2023/3/9 الساعة الواحدة اخر موعد لبيع المناقصات
مديرية  الى  المختوم  الظرف  بواسطة  المناقصات  تعاد   .3
قبل  المركزية  المشتريات  شعبة  الملكية  الطبية  الخدمات 
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم االحد الموافق 2023/3/12 
معززة بتامين مالي مصدق بقيمة 3٪ ثالثة بالمئة من قيمة 
المناقصة وكل مناقصة ترد بعد هذا التاريخ او غير مرفق بها 

التامين المالي تهمل وال ينظر بها 
 www.jrms.jaf.mil.jo هو  االنترنت  على  موقعنا   .4

لالطالع على المواصفات الفنية المطلوبة

اعالن �صادر عن وزارة املياه والري
بخ�صو�ص اعادة طرح العطاء رقم 1/ و م ر/ا�صغال/2023
اخلا�ص بحفر بئر مياه جوفية يف منطقة العاقب 

اجلنوبي املفرق م�صروع البازلت
تعلن وزارة المياه والري عن رغبتها في طرح العطاء رقم 
في  والمصنفين  االختصاص  ذوي  من  الراغبين  فعلى  اعاله 
وزارة االشغال العامة واالسكان في مجال حفر ابار المياه فئة 
اولى بالمشاركة بالعطاء مراجعة وحدة العطاءات والمشتريات 
في مبنى وزارة المياه والري الشميساني الطابق الرابع مكتب 
التصنيف االصلية او صورة  411 مصطحبين معهم شهادة 
مصدقة من دائرة العطاءات الحكومية ضمن الشروط التالية:
ثمن نسخة العطاء 125 مائة وخمسة وعشرون ديناراً غير مستردة

تقديم كفالة دخول بالعطاء بقيمة 0.03 من قمية العرض المقدم
اخر موعد لبيع نسخة العطاء يوم االحد الموافق 2023/2/12 

الساعة الثانية ظهراً
زيارة الموقع يوم االثنين الموافق 2023/2/13 التجمع في 

مبنى الوزارة الطابق الخامس الساعة التاسعة صباحاً
اخر موعد لقبول االستفسارات يوم الخميس 2023/2/16

تودع العروض في صندوق العطاءات في مبنى وزارة المياه 
والري الطابق الرابع في موعد اقصاه الساعة الثانية من بعد 
فتح  موعد  وهو   2023/2/21 الموافق  الثالثاء  يوم  ظهر 

العروض
اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء

امني عام وزارة املياه والري
الدكتور جهاد �صالح املحاميد

اعالن طرح عطاء
نقل  باص  بشراء  رغبتها  عن  والدفيانة  صبحا  بلدية  تعلن 
موتى وحسب المواصفات المدرجة ضمن وثائق العطاء فعلى 
الشركات والمؤسسات المتخصصة الراغبة في االشتراك في 
البلدية مصطحبين  الفنية في  الدائرة  المناقصة مراجعة  هذه 
يسمح  وتفويض خطي  المفعول  المهن سارية  معهم رخصة 

لحامله باستالم وثائق العطاء وفقاً لما يلي:
الشروط الخاصة االضافية:

1. تخضع االعمال لنظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 
2022 وتعديالته

2. االسعار شاملة كافة الرسوم والضرائب
منفصل  بشكل  فني  وعرض  مالي  عرض  تقديم  يتم   .3

وبالظرف المختوم
4. تتم تعبئة االسعار بالدينار االردني رقماً وكتابة

5. يتم ارفاق كتالوج مع العروض
6. مدة التوريد 30 يوم من تاريخ االحالة وغرامة التاخير 

80 دينار/ يوم
7. كفالة دخول العطاء: شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية بقيمة 
من  يوم   120 لمدة  المفعول  سارية  المقدم  العرض  من   ٪3

تاريخ اخر موعد اليداع العروض يتم تقديمها بمغلف منفصل
8. يطلب توقيع اتفاقية مع البلدية

9. ثمن نسخة العطاء 25 دينار
10. اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر

11. اخر موعد اليداع العروض يوم الثالثاء الموافق 2023/2/28 
الساعة الحادية عشرة صباحاً وهو يوم فتح العروض

الغاء  في  الحق  ولها  االسعار  باقل  ملزمة  غير  البلدية   .12
المناقصة ودون ابداء االسباب وال يترتب عليها اي مسؤولية 

مالية او قانونية جراء ذلك
رئي�ص بلدية �صبحا والدفيانة/ د. عيد حمارب ال�صرديه

انذار عودة للعمل
املوظفة �صاره ع�صام كوك�ص

نظرا لتغيبكم عن مقر عملك في شركة الرؤيا االردنيه لالتصاالت لمدة تزيد عن 10 
ايام متتالية من تاريخ 23/1/2023 بدون اذن مسبق او عذر مشروع

ننذرك بضرورة العودة الى العمل خالل ثالثة ايام من تاريخ نشر هذا االنذار وخالف 
ذلك تعتبرين فاقده لوظيفتك استنادا الحكام المادة 28 فقرة هـ لقانون العمل االردني 

رقم 8

يعلن لالطالع والعموم بان لجنة تنظيم المدن والقرى واالبنية 
 )1/7/9( رقم  بقرارها  قررت  قد  معان  للواء قصبة  اللوائية 
تاريخ 2023/1/12 والمتضمن الموافقة على تخفيض سعة 
الشارع من )12م( الى )10م( )الغاء جزء من الشارع( من 
واجهة القطعة رقم )99( حوض )1/ تلعة سيف( لوحة )1( 
الشارع  سعة  ضمن  ابنية  لوجود  وهيده  قرية  اراضي  من 
في  الفني  القسم  قبل  من  المعد  المخطط  وحسب  )مرخصة( 
نشره  تاريخ  من  شهر  لمدة  لالعتراض  ذلك  واعالن  البلدية 
في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويجوز لذوي العالقة 
لدى  لالعتراض  القانونية  الفترة  خالل  اعتراضاتهم  تقديم 

مكاتب بلدية ايل ومدعمة بالمخططات والوثائق الالزمة.

والقرى  المدن  تنظيم  لجنة  بان  والعموم  لالطالع  يعلن 
رقم  بقرارها  قررت  قد  معان  قصبة  للواء  اللوائية  واالبنية 
)11/85/283( تاريخ 2022/11/10 والمتضمن الموافقة 
المار  )16م(  بسعة  نافذ  الغير  التنظيمي  الشارع  الغاء  على 
بين القطع ذوات االرقام )227، 226، 225( حوض ))1/ 
ابو العظام( لوحة رقم )1( من اراضي قرية الشراه الجنوبية 
وحسب المخطط المعد من قبل القسم الفني في البلدية واعالن 
الجريدة  في  نشره  تاريخ  من  شهر  لمدة  لالعتراض  ذلك 
تقديم  العالقة  لذوي  ويجوز  محليتين  وجريدتين  الرسمية 
مكاتب  لدى  لالعتراض  القانونية  الفترة  خالل  اعتراضاتهم 

بلدية ايل ومدعمة بالمخططات والوثائق الالزمة.

والقرى  المدن  تنظيم  لجنة  بان  والعموم  لالطالع  يعلن 
رقم  بقرارها  قررت  قد  معان  قصبة  للواء  اللوائية  واالبنية 
)11/85/284( تاريخ 2022/11/10 والمتضمن الموافقة 
على تعديل مسار الشارع )12م( ضمن الحوض )14/ البلد( 
شارع  اجزاء  )الغاء  بسطه  قرية  اراضي  من   )14( اللوحة 
تنظيمي( حول القطع رقم )155، 152، 151، 167، 168، 
112، 113، 109( من نفس الحوض والقرية و)استحداث 
اجزاء شارع تنظيمي( حول القطع رقم )113، 112، 164، 
153، 154، 201، 200( من نفس الحوض والقرية وحسب 
ذلك  واعالن  البلدية  في  الفني  القسم  قبل  من  المعد  المخطط 
لالعتراض لمدة شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
اعتراضاتهم  تقديم  العالقة  لذوي  ويجوز  محليتين  وجريدتين 
ايل  بلدية  مكاتب  لدى  لالعتراض  القانونية  الفترة  خالل 

ومدعمة بالمخططات والوثائق الالزمة.

يعلن لالطالع والعموم بان لجنة تنظيم المدن والقرى واالبنية 
 )1/1/1( رقم  بقرارها  قررت  قد  معان  للواء قصبة  اللوائية 
تنظيم  اضافة  على  الموافقة  والمتضمن   2023/1/2 تاريخ 
 /1( حوض   )26  /25  /59( االرقام  ذوات  القطع  ضمن 
)ب(  سكن  استعمال  بصفة  بسطة  قرية  اراضي  من  النميلة( 
والقطعتين )28/ 33( حوض )1/ النميلة( من اراضي قرية 
بسطة بصفة استعمال سكن )ج ومسجد( والقطعتين )3، 1( 
حوض )4/ الجوري( من اراضي قرية بسطة بصفة استعمال 
في  الفني  القسم  قبل  من  المعد  المخطط  وحسب  )ج(  سكن 
نشره  تاريخ  من  شهر  لمدة  لالعتراض  ذلك  واعالن  البلدية 
في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويجوز لذوي العالقة 
لدى  لالعتراض  القانونية  الفترة  خالل  اعتراضاتهم  تقديم 

مكاتب بلدية ايل ومدعمة بالمخططات والوثائق الالزمة.

اعــــــــــــــالن
يعلن االطالع العموم في بلدية دير الكهف الجديدة بان اللجنة 
اللوائية للتنظيم واالبنية للواء البادية الشمالية قررت بقرارها 
رقم 40/1 تاريخ 2022/11/14 وقررت الموافقه على قرار 
اللجنة المحلية للتنظيم في بلدية دير الكهف الجديدة رقم 46 
بند 3 تاريخ 2022/10/19 المتضمن مخطط الغاء الشارع 
بشارع سعة 10متر من  واستبداله  متر  التنظيمي سعة 12 
الشارع  القائم ضمن  البناء  الغربية البعاد الضرر عن  الجهة 
المنصية   14 حوض   703 القطعة  ضمن  المار  التنظيمي 
الكهف  دير  بلدية  في  قاسم  اراضي  من   14 لوحة  الشرقية 
اعالنه  وايداع  لهذه  المعد  المخطط  حسب  وذلك  الجديدة 
الرسمية  بالجريدة  نشره  تاريخ  من  شهر  لمدة  لالعتراض 
وجريدتين محليتين ويجوز لذوي العالقة االطالع علي المخطط 
في مبنى البلدية وتقديم اعتراضاتهم واقتراحاتهم لدى البلدية 
خالل اوقات الدوام الرسمي على ان تكون مدعمة بالمخططات 

التوضيحية والوثائق الثبوتية
وائل عبد الكرمي طبي�صات

مت�صرف لواء البادية ال�صمالية

رئي�ص اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعالن �صادر عن بلدية مادبا الكربى
بالظرف املختوم

تعلن بلدية مادبا الكبرى عن بيع كمية من الكرتون تقدر ب 
البالستيك و 6  الورق و 1طن من  150 طن و 6 طن من 
الخميس  يوم  وذلك  مجروش  بالستيك  6طن  و  نايلون  طن 
2023/2/9 من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية 
النفايات  فرز  محطة  في  العروض  لفتح  موعداً  ظهراً  عشرة 

الواقعة قرب مسلخ البلدية
فعلى الراغبين الدخول في المزاد العلني الحضور في الوقت 

المحدد شريطة احضار ما نسبته 10٪ من قيمة المزاد نقداً
مالحظة: الكميات المذكورة تقريبة قابلة للزيادة او النقصان 

وتعتمد بعد التوزين
مالحظة: رسوم االعالنات على من يرسو عليه المزاد

عليه  يرسو  من  على  الموقع  ارض  من  التحميل  مالحظة: 
المزاد وخالل اسبوع واحد فقط من تاريخ المزاد ويكون من 

الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً
عارف حممود الرواجيح
رئي�ص بلدية مادبا الكربى

اعالن طرح عطاء للمرة الثالثة
�صادر عن بلدية البا�صلية

عملية �صراء رقم )10 / 2022(
تعلن بلدية الباسلية عن طرح عطاء شراء و توريد شفرات 
كاسحة للثلوج عدد ) 4 (  فعلى الراغبين باالشتراك بالمناقصة 
الباسلية/ منطقة فاع وحسب  الخاصة بالعطاء مراجعة بلدية 

الشروط المدرجة ادناه:
وصف العمـــل:

حسب   )  4  ( عدد  للثلوج  كاسحة  شفرات  وتوريد  شراء 
الشروط والمواصفات الخاصة بوزارة االدارة المحلية وحسب 

متطلبات العطاء.
شروط التقدم للعطاء:

ثمن نسخة العطاء 25 دينار غير مستردة.
يتم بيع نسخ المناقصة اعتبارا من صباح يوم االثنين الموافق 
التاسعة صباحا من يوم االثنين  2023/2/6 ولغاية الساعة 

الموافق 2023/2/20.
بموجب  الشركة  مندوب  قبل  من  العطاء  وثائق  شراء  يتم 
تفويض رسمي صادر عن الشركة وعلى المناقص التاكد من 
االتصال  بوسائل  البلدية  وتزويد  العطاء  وثائق  كافة  استالم 

)رقم موبايل / واتس اب / بريد الكتروني(.
تقديم رخصة مهن سارية المفعول وسجل تجاري عند شراء 

نسخة العطاء والتاكد من ارفاقها ضمن العرض المقدم.
تقديم كفالة الدخول في العطاء في مغلف منفصل عن العرض 

المقدم على ان تتضمن ما يلي:
قيمة الكفالة )3 ٪ من قيمة العرض المقدم( على شكل كفاله 
بنكيه غير مشروطه أو شيك مصدق، صالحة لمدة 120 يوم 
من التاريخ المحدد اليداع العروض على ان تكون بأسم رئيس 
بلدية الباسلية باالضافة الى وظيفته وعلى ان تكون مطابقة 
للنموذج المعتمد مبينا عليها اسم ورقم العطاء واسم المناقص 

كما هو في رخصة المهن.
تقدم العروض  الفني و المالي في مغلفين منفصلين مغلقين 
و توضع  في مغلف ثالث مغلق و مختوم و يكتب علية إسم 
العطاء ورقم عملية الشراء و اسم و عنوان المناقص. حيث 
سيبقى العرض المالي مغلقا حتى انتهاء عملية التقييم الفني.

آخر موعد إليداع العروض يوم االثنين الموافق 2023/2/20  
في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحاً، بحيث ُتسلم بظرف 
الرئيسي  المبنى  في  العطاءات  صندوق  في  وتودع  مغلق 

للبلدية.
الساعة   2023/2/20 الموافق  االثنين  يوم  العروض  تفتح 

العاشرة والنصف صباحاً، في المبنى الرئيسي للبلدية.
العروض  بأقل  التقيد  دون  العطاء  إحالة  العمل  لصاحب  يحق 
قيمة، كما يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء أو إعادة طرحه 
هذا  على  يترتب  أن  وبدون  األسباب  إبداء  دون  أخرى  مرة 

اإللغاء أية مطالبة مالية أوقانونية.
اجور نشر االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

رئي�ص بلدية البا�صلية
طالب من�صور احلماد

يعلن لالطالع والعموم بان لجنة تنظيم المدن والقرى واالبنية 
 )1/3/4( رقم  بقرارها  قررت  قد  معان  للواء قصبة  اللوائية 
سعة  تخفيض  على  الموافقة  والمتضمن   2023/1/2 تاريخ 
نهاية مغلقة ضمن القطعة رقم )304( حوض )21/ الفرذخ( 
اللوحة )21( من اراضي قرية بسطه والقطعة رقم )58( من 
نفس الحوض والقرية وحسب المخطط المعد من قبل القسم 
الفني في البلدية واعالن ذلك لالعتراض لمدة شهر من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين ويجوز لذوي 
لالعتراض  القانونية  الفترة  خالل  اعتراضاتهم  تقديم  العالقة 
لدى مكاتب بلدية ايل ومدعمة بالمخططات والوثائق الالزمة.

اإنذار بالعودة للعمل اإلى املوظف
عمر خالد حممد بكراوي

نظرا لتغيبك عن العمل لمدة  عشرة أيام متتالية خالل عام 2023 بدون اذن مسبق 
او عذر مشروع لذا ننذرك بالعودة للعمل خالل ثالثة أيام من نشر هذا اإلعالن وخالفا 
الفقرة )هـ( من  المادة 28  فاقًدا لوظيفتك ولكافة حقوقك استنادا لنص  تعتبر  لذاك 

قانون العمل االردني
املنذر/ �صركة العطيات والغريفي )مطاعم الوجبه الذهبية(

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ اربد

اأخطار �صادر عن دائرة التنفيذ
رقم الدعوى التنفيذية  : 15 - 11 / 

) 474  - 2023 ( - �صجل عام 
نوع الدعوى التنفيذية: �صندات - 

الرهن )العدل(
اسم المحكوم عليه/ المدين: عماد محمد احمد الكنعان

جنسيتة : اردني
يحمل الرقم الوطني: 9761026225

شارع  حي  حنينا  منطقة   – القدس  شارع   / اربد  عنوانه: 
القدس

نوع السند التنفيذي: سندات
رقمه: 43885

محل صدوره: تنفيذ اربد
والمصاريف  والرسوم  دينار    5200 الدين:  به/  المحكوم 

وأتعاب المحاماة ان وجدت والفائدة ان وجدت
يجب عليك ان تؤدي المبلغ المبين اعاله خالل خمسة عشر 

يوما تلي تاريخ تبليغك هذا االخطار الى:
المحكوم له/ الدائن: البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة

عنوانه : عمان / الجبيهه – مقابل السيفوي – بناية 20 – 
ت : 077717759

وكيله المحامي : احمد معرف سليم عبد هللا
تعرض  او  المذكور  الدين  تؤد  ولم  المدة  هذه  انقضت  واذا 
التسوية القانونية ، ستقوم دائرة التنفيذ بمباشرة االجراءات 

التنفيذية الالزمة قانونا بحقك.

ماأمور دائرة تنفيذ حمكمة اربد

وزارة العدل
حمكمة �صلح جزاء ناعور

مذكرة تبليغ م�صتكى عليه مدعي باحلق 
ال�صخ�صي / بالن�صر

رقم الدعوى: 6 - 3 / ) 1187  - 
2022 ( �صجل عام

الهيئة/ القا�صي: فاتن حممود عبد 
اهلل ابو اجلمال

عيد  ممدوح  محمد  عليه:  المشتكى  اسم  
السواعير

العمر : 31  سنة
االقبال  شركة  بجانب  ناعور/  عنوانه: 

للدخان – ت : 0798718052
التهمة : االحتيال ) 417 (

الموافق:  الثالثاء  يوم  حضوركم  يقتضي 
2023/2/7 الساعة 9  صباحا

للنظر في الدعوى رقم أعاله والتي أقامها 
عليك الحق العام والمشتكي: محمد ابراهيم 

عاطف الحاج دندن
تطبق  المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فإذا 
قانون  المنصوص عليها في  األحكام  عليك 
المحاكمات  اصول  وقانون  الصلح  محاكم 

الجزائية.

دعوة اجتماع  ثاين موؤجل
ل�صركة الظالل لتجارة االلب�صة

تحية مباركة وبعد
الثاني  اجتماع  لحضور  دعوتكم  المديرين  هيئة  رئيس  يسر 
تمام  في  سيعقد  والذي  العادي  غير  العامه  الهيئة  المؤجل 
-2-10 الموافق  الجمعه  يوم  مساء  من  السابعه  الساعه 
الرقم  تحت  المسجله  االلبسه  لتجارة  الظالل  لشركة   2023
30583 وذلك في مقر الشركة الكائن في الفحيص للنظر في 

االمور التاليه واتخاذ القرارات
اوال جدول اعمال الهيئة العامه غير العادي المتضمن اضافات 

غايات الشركة
وتفضلوا بقبول االحترام

رئي�ص هيئة املديرين
ق�صي املجذوب

مذكرة اعالم قرار نهائى
ازالة �صيوع بالن�صر

جلنة ازالة �صيوع العقار يف الطفيلة
رقم الطلب: 2022/21

تاريخ الطلب: 2022/7/31
المطلوب تبليغه:

ابناء سالمه سالم  ورثة خليل وابراهيم وعلي ومسعده 
السوالقه

تم صدور القرار النهائى بتاريخ 2023/1/10 الفاصل 
الدرجة  المكتسب  اعاله  رقم  الشيوع  ازالة  طلب  في 
الجاري على قطعة االرض رقم 5 حوض 20  القطعية 
من قرية صنفحه وتم تخصيص القطعة رقم 2 مؤقت لكم 

مع باقي الشركاء اصحاب الحصص غير قابلة للقسمة
قراراً غيابياً بحقكم قاباًل للطعن امام المحكمة المختصة 

خالل مدة ثالثون يوماً من تاريخ تبلغكم
رئي�ص جلنة ازالة ال�صيوع يف الطفيلة

الدكتور ه�صام علي القطامني

دعوة اجتماع  ثاين موؤجل
ل�صركة ملة احللوين لتجارة التبغ

تحية مباركة وبعد
يسر المدير العام دعوتكم لحضور اجتماع ثاني مؤجل الهيئه 
السادسه  الساعه  تمام  في  والذي سيعقد  العادي  العامه غير 
لمة  لشركة   2023-2-10 الموافق  الجمعه  يوم  مساء  من 
الحلوين لتجارة التبغ مسجلة تحت الرقم 62747 وذلك في 
التاليه  االمور  في  للنظر  الفحيص  في  الكائن  الشركة  مقر 

واتخاذ القرارات
اوال جدول اعمال الهيئة العامه غير العادي المتضمن

تعديل المفوضين بالتوقيع عن الشركة
وتفضلوا بقبول االحترام

املدير العام
يزن علي توفيق الزبده

ل�صمان �صالمة الغذاء والوقاية
من الت�صممات الغذائية:

املتجولني  الباعة  من  املختلفة  واالأ�صربة  االأطعمة  �صراء  جتنب 
لعدم توافر ال�صروط ال�صحية فيما يتعلق بتح�صري هذه االأطعمة 
عالية حرارة  درجات  يف  والذباب  للغبار  مك�صوفة  عر�صها  اأو 

وزارة ال�صحة
مديرية التوعية واالإعالم ال�صحي

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

ال�شناعة والتجارة 
حليه  ابو  �شريف  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه  
ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا   2017/12/11 بتاريخ   )117583(

هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن عطاء �شراء قالب 8م
�شادر عن بلدية ال�شرو/لواء بني كنانة

 ZERO تعلن بلدية ال�شرو عن عطاء �شراء قالب 8م  موديل 2023فما فوق عداد
ح�شب املوا�شفات املعدة لهذه الغاية من وزارة االدارة املحلية وح�شب ال�شروط 

العامة واخلا�شة املرفقة يف وثائق العطاء فعلى الراغبني من ال�شركات بدخول العطاء 
مراجعة �شكرتري جلنة العطاءات يف البلدية خالل اوقات الدوام الر�شمي ل�شراء ن�شخ 

العطاء مقابل خم�شة و�شبعون دينار للن�شخة الواحدة اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق 
2023/2/7  وح�شب ال�شروط التالية:

1-ارفاق كفالة بنكية بقيمة 3% من العر�ض املقدم على �شكل كفالة او �شيك م�شدق 
2-ان تكون رخ�شة املوؤ�ش�شة  او ال�شركة �شارية املفعول.

3-اجور االعالن على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر.
4-اآخر موعد ال�شتالم  ن�شخ العطاء يوم الثالثاء 2023/2/28 ال�شاعة الثانية ع�شرة 

ظهرا وهو موعد فتح العطاء.
6-البلدية غري ملزمة باقل اال�شعار

رئي�س بلدية ال�شرو 
عامر �شليمان عودات

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

ال�شناعة والتجارة 
واملغربي    طبيب  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
الرقم )117964(  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 

بتاريخ 2018/2/27 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن عطاء �شراء با�س نقل موتى  للمرة الثالثة
�شادر عن بلدية ال�شرو/لواء بني كنانة

تعلن بلدية ال�شرو عن عطاء �شراء با�ض نقل موتى موديل 2022 فما فوق عداد 
وح�شب  املحلية  االدارة  وزارة  من  الغاية  لهذه  املعدة  املوا�شفات  ح�شب   ZERO

ال�شروط العامة واخلا�شة املرفقة يف وثائق العطاء فعلى الراغبني من ال�شركات 
بدخول العطاء مراجعة �شكرتري جلنة العطاءات يف البلدية خالل اوقات الدوام 

الر�شمي ل�شراء ن�شخ العطاء مقابل خم�شة وع�شرون دينار للن�شخة الواحدة اعتبارا 
من يوم الثالثاء املوافق 2023/2/7  وح�شب ال�شروط التالية:

1-ارفاق كفالة بنكية بقيمة 3% من العر�ض املقدم على �شكل كفالة او �شيك م�شدق 
2-ان تكون رخ�شة املوؤ�ش�شة  او ال�شركة �شارية املفعول.

3-اجور االعالن على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر.
4-اآخر موعد ال�شتالم  ن�شخ العطاء يوم الثالثاء 2023/2/28 ال�شاعة الثانية ع�شرة 

ظهرا وهو موعد فتح العطاء.
6-البلدية غري ملزمة باقل اال�شعار

رئي�س بلدية ال�شرو 
عامر �شليمان عودات

 اإعـــــالن 
يعلن االطالع العموم يف بلدية �شهل حوران منطقة ال�شجرة 
قررت  الرمثا  لواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن 
 2022/10/4 تاريخ   2022/73/461 رقم  بقرارها 
رقم  حوران  �شهل  لبلدية  املحلية  اللجنة  قرار  على  املوافقة 

2022/37/298 تاريخ 2022/9/27 واملت�شمن : 
القطع  ال�شعة )10م( �شمن  ال�شارع ذو  ازاحة  املوافقة على 
ذوات االرقام )91/52( �شمن احلو�ض رقم )12/النعمانة( 
عند  ال�شركاء  لتتنا�شب ح�ش�ض  ال�شجرة  منطقة  ارا�شي  من 
االبينه  من  خاليه  القطع  كون  املذكورة  القطع  افراز  عملية 
ال�شجرة  منطقة  قبل  من  املعد  املرفق  الرت�شيم  ح�شب  وذلك 
يف  املحلية  اللجنة  قبل  من  الغاية  لهذه  املعدة  واملخططات 

بلدية �شهل حوران .
ن�شره  تاريخ  من  اعتبارا  �شهر  ملدة  لالعرتا�ض  ذلك  واعالن 
لذوي  يجوز  بحيث  حمليتني  وجريدتني  الر�شمية  باجلريدة 
العالقه االطالع على القرار واملخططات وتقدمي اعرتا�شاتهم 
بلدية �شهل حوران خالل  اللجنة املحلية يف  ايل  واقرتاحاتهم 
املدة القانونية واثناء �شاعات الدوام الر�شمي على ان تكون 

مدعمة باملخططات التو�شيحية والوثائق الثبوتية .
د.طايل املجايل 
رئي�س جلنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء الرمثا 
مت�شرف لواء الرمثا 

اإعـــــالن 
يعلن االطالع العموم يف بلدية �شهل حوران منطقة الطره باأن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لواء الرمثا قررت بقرارها رقم قرار رقم 2022/94/704 تاريخ 2022/12/15 
لبلدية �شهل حوران  رقم 2022/50/397 تاريخ  اللجنة املحلية  باملوافقة على قرار 

2022/12/12 واملت�شمن :
دحلو�ض+26/�شلطان  ابو  )20/�شلطان  االحوا�ض  �شمن  القطع  اإدخال  على  املوافقة 
التنظيم وحتويلها من  زراعي ايل �شكن )ج(  اجلزيرة ( من ارا�شي منطقة الطره اىل 
وذلك  تنظيماً  االفرازية  الطرق  ب�شعات خمتلفة واعتماد  �شوارع  اقرتاح  اىل  باال�شافة 
ولتقدمي  ال�شركاء  بني  االفراز  عملية  ولت�شهيل  لالأبنية  الع�شوائي  االنت�شار  من  للحد 
منطقة  قبل  من  واملعد  املرفق  الرت�شيم  ح�شب  وذلك  عليها  القائمة  لالأبنية  اخلدمات 

الطرة واملخططات املعدة لهذه الغاية من قبل اللجنة املحلية يف بلدية �شهل حوران .
الر�شمية  باجلريدة  ن�شره  تاريخ  من  اعتبارا  �شهر  ملدة  لالعرتا�ض  ذلك  واعالن 
وجريدتني حمليتني بحيث يجوز لذوي العالقه االطالع على القرار واملخططات وتقدمي 
اعرتا�شاتهم واقرتاحاتهم اىل اللجنة املحلية يف بلدية �شهل حوران خالل املدة القانونية 
واثناء �شاعات الدوام الر�شمي على ان تكون مدعمة باملخططات التو�شيحية والوثائق 

الثبوتية .
د.طايل املجايل 
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء الرمثا 
مت�شرف لواء الرمثا  

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

اال�شماء  م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )نيوترون ل�شناعة هياكل ال�شيارات 
وامليكانيك ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )258064( با�شم )داود لوؤي داود دنبك( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )ح�شني جهاد ح�شني ق�شول (وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

م�شجل اال�شماء التجاريةمن تاريخ ن�شر هذا االعالن.
اكرام ح�شن ال�شكر

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات

 1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�شتناد 
وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  وحممود  �شر�شور  �شركة  باأن 
التغريات   بتاريخ 2008/6/3 تقدمت بطلب الجراءات  الرقم )90950( 

التالية :
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :�شر�شور وحممود 

اىل �شركة :حممود وعلقم 
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
ل�شنة  ال�شركات رقم )22(  ا�شتنادا الأحكام املادة)264/ب( من قانون 

1997 وتعديالته.
�شركة  حدائق الطيف احليوي  ذ.م.م وامل�شجلة لدى  اأرجو من دائني 
ال�شركات حتت الرقم )41962( بتاريخ 2015/10/19  دائرة مراقبة 
م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 
اململكة،  للدائنني داخل  تاريخه  �شهرين من  ام ال/ وذلك خالل  الدفع 

وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : فائق عبد املجيد عبد الرحيم �شمارة 
عنوان امل�شفي : عمان -�شاحية اليا�شمني 

 خلوي )0799396561(

  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200109399(

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

�شمري"حممد فهد" م�شلم البريقدار
�شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكها  حجاوي  خلود  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )97540( بتاريخ 2010/2/24.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/2/6  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
باالرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شركائه 

املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2023/2/6.
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

اإعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ق�شبة 

جر�س قد قررت بقرارها رقم)33( بند)6( تاريخ 2022/10/17م و 

املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية جر�س الكربى رقم)23/51(تاريخ 

2022/10/6م واملت�شمن املوافقة  على  ادخال التنظيم وا�شفاء احكام �شكن 

ب على القطعة 385 حو�س 7 مي�شرذهبون ارا�شي جر�س وفر�س عوائد 

تنظيم بقيمة 75قر�س/م2 حمول وتر�شيم �شارع تنظيمي �شعة 8م ياأخذ يف 

�شعته ال�شارع االفرازي وذلك مبحاذاة القطع 451- 385- 384 حو�س 7 

مي�شر ذهبون.

وايداع اعالنه  لالعرتا�س ملدة �شهر  اعتبارامن تاريخ ن�شره باجلريدة الر�شمية وجريدتني حمليتني 

ويجوز لذوي العالقة تقدمي اعرتا�شاتهم  خالل املدة القانونية لالعرتا�س لدى مكاتب اللجنة 

املحلية يف بلدية جر�س الكربى اذا كان ما يوجب االعرتا�س على ان تكون مرفقة باملخططات 

والوثائق وذلك خالل الدوام الر�شمي.   
د.حممد العوامرة
 نائب حمافظ جر�س بالوكالة 
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم

اعالن �شادر عن بلدية الكرك الكربى 
بالظرف املختوم 

تعلن بلدية الكرك الكربى عن رغبتها لطرح املزادات التالية : 
1-مزاد ت�شمني حديقة زيد بن حارثة للمرة ال�شاد�شة .

2-مزاد ت�شمني حديقة راكني للمرة ال�شاد�شة .

3-مزاد ت�شمني حديقة الغوير للمرة ال�شاد�شة .

4-خمزن رقم )25( �شوق اخل�شار للمرة الثالثة .

5-نخزن رقم )10+12+30( املدينة ال�شناعية اأدر اللجون للمرة اخلام�شة .

6-نخزن رقم )3+7( منطقة زيد بن حارث/ �شكن اجلامعة للمرة اخلام�شة .

7-�شقة رقم )3( منطقة املرج للمرة اخلام�شة .

8-خمزن رقم )5( منطقة املرج للمرة اخلام�شة .

9-اك�شاك عدد )4( مبنى البلدية الرئي�شي للمرة االوىل .

)فعلى الراغبني من دخول املزاد مراجعة الدائرة املالية لالطالع على �شروط املزاد:( 

-يبدا �شراء املزاودة من ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم الثالثاء املوافق 2023/2/7 ولغاية 

ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم االثنني 2023/2/20.

-اخر يوم اليداع العرو�س ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم الثالثاء املوافق 2023/2/21 .

-يتم فتح العرو�س ال�شاعة احلادي ع�شر من ظهر يوم الثالثاء املوافق 2023/2/21 .

-ارفاق تاأمني 10% من قيمة املزاد مبوجب �شيك بنكي م�شدق با�شم رئي�س بلدية الكرك الكربى 

باال�شافة اىل وظيفة او كفالة بنكية وال يقبل الدفع نقدا .

-ثمن ن�شخة املزاد لكل مزاد خم�شة وع�شرون دينار فقط الأ غري وغري م�شرتدة .

-ثمن ن�شخة املزاد للحدائق جمانية .

-تقدمي العر�س يف الظرف املختوم لدى بلدية الكرك الكربى ق�شم العطاءات .

-اأجور االعالم على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر .
رئي�س بلدية الكرك الكربى 
املهند�س حممد عبد احلميد املعايطة 

اإعـــــالن 
قانون  من   )25( املادة  احكام  مبقت�شى  للعموم  يعلن 
 1966 ل�شنة   )79( رقم  واالبنية  والقرى  املدن  تنظيم 
ان جمل�ض التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم )1972(

احداث  خمطط  على  املوافقة   2022/12/28 تاريخ 
من  ال�شلطاين   )10( رقم  احلو�ض  �شمن  وطريق  �شارع 

ارا�شي الطرة .
وح�شب  الرمثا  لواء   / حوران  �شهل  بلدية  يف  وذلك 
املعد   2023/1/4 تاريخ   )2( رقم  التعديلي  املخطط 

لهذه الغاية وو�شعه مو�شع تنفيذ .

نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية 

توفيق حممود كري�شان

رئي�س جمل�س التظيم االعلى 

0اعالنات الثالثاء  )7(�شباط 2023
العدد )3000(

اعالن تبليغ بالن�صر حكم غيابي �صادر 
عن حمكمة �صويلح ال�صرعية 

 - القد�صي(  ردي��ف  زك��ي  �صعد   ( عليه  املدعى  اإىل 
جمهول حمل الإقامة حاليا يف بريطانيا واآخر حمل 

اإقامه له يف بريطانيا :
 GALLOWGATE , GLASGOW , G40 2AQ  

 711
اعلمك انه يف الدعوى رقم اأ�صا�س 2022100805558 
ومو�صوعها اثبات طالق واملتكونه بينك وبني املدعية 
امنه عادل حمودي القي�صي قد �صدر احلكم التايل : 
)) حكمت برد دعوى املدعية اأمنه املذكورة مبواجهة 
املدعى عليه �صعد املذكور طلبها تثبيت احلكم ال�صادر 
يف الدعوى رقم اأ�صا�س GLW /F403 / 21  عن حمكمة 
بالتفريق  القا�صي  بريطانيا  يف  غال�صكو   / املاأمورية 
لنعدام  وذلك  2021/9/11م  بتاريخ  املتداعيني  بني 
املحاكم  ع��ن  ال�����ص��ادرة  وال��ق��رارات  الأح��ك��ام  حجية 
يف  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�صريعة  تطبق  ل  ال��ت��ي  اأجنبية 
ق�صائها واأحكامها حكما وردًا غيابيًا قاباًل لالعرتا�س 
ا�صتئنافا  ت�صديقه  على  النفاذ  وموقوف  ولال�صتئناف 
 15  : يف  حتريرًا  علنًا  احلا�صر  املدعي�ة  لوكيل  افهم 

/ جمادي الوىل / 1٤٤٤ ه� وفق 2023/1/8م ( ( 
حمكمة �صويلح ال�صرعية الق�صايا

القا�صي د. ان�س احمد

ال�صركات  قانون  )1/٤0(م��ن  املادة  لحكام  ا�صتنادا 
رقم )22(ل�صنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 
اإ�صتكمال  عن  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات 
اجراءات ت�صفية �صركة الء خالد فرحان البداينه 
حتت  ت�صامن  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة  و�صريكاتها 
من  اإعتبارًا  بتاريخ 2016/8/31  الرقم)11٤٤81( 

تاريخ ن�صر هذا الإعالن
لالإ�صتف�صار يرجى الت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات

املحكمة ال�ضرعية يف عمان الق�ضايا
تبليغ بالن�ضر

�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية
هيئة القا�ضي: حذيفة عبداهلل املجايل

اىل املبلغ اليه: ه�ضام رم�ضان حممد زبارقه
اعلمك  انه يف الدعوى رقم ا�ضا�س 

2022100804487 ومو�ضوعها تفريق 
لل�ضقاق ونزاع واملقامة من قبل املدعية 
�ضارة ايوب عي�ضى املن�ضي والتي �ضدر 

احلكم فيها من قبل هذه املحكمة )باحلكم 
بالتفريق بينك وبينها بطلقة بائنة لل�ضقاق 

والنزاع قبل الدخول واخللوة مبوجب رقم 
110/844 تاريخ 2022/10/26( وقد 

�ضدق حكم هذه املحكمة ا�ضتئنافا مبوجب 
القرار اال�ضتئنايف رقم 2023/202-

132457 تاريخ 2023/1/23 وعليه فقد 
جرى تبليغكم ذلك ح�ضب اال�ضول

قا�ضي عمان ال�ضرعي 
حذيفه عبداهلل املجايل

حمكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا
الرقم:2022100810133

التاريخ: 2023/2/5م
اعالن تبليغ حكم بالن�ضر

�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية/الق�ضايا
هيئة القا�ضي: احمد حممد اخلراب�ضه

اىل املبلغ اليهم:حممد ويا�ضمني واينا�س ومي�س اوالد 
)املرحوم جمال منر حممود منر( جمهول مكان االقامة 
حاليا- مي�س يف فل�ضطني -وحممد واينا�س ويا�ضمني يف 

االردن- واخر مكان االقامة لهم عمان ماركا ال�ضمالية 
�ضارع عودة حبا�ضنه-عمارة 6-طابق 4

اعلمكم انه قد �ضدر يف الدعوى ا�ضا�س 
2022100810133 ومو�ضوعها دين على تركة 

املقامة من قبل املدعية �ضفيقة احمد ح�ضن التك  القرار 
التايل:بناء على الدعوى والطلب واالقرار والت�ضادق 

والبينة اخلطية الر�ضمية املربزة وحلف املدعية ميني 
اال�ضتظهار وعمال باملواد 79و1718و1746 من املجلة 

و75 من قانون ا�ضول املحاكمات ال�ضرعية و40و43 
من قانون االحوال ال�ضخ�ضية فقد حكمت للمدعية 

�ضفيقة  املذكورة على تركة زوجها املتويف جمال منر 
حممود منر مهربها املوؤجل والبالغ )3000(دينارا 

امل�ضجل لها يف ق�ضيمة عقد زواجها من زوجها املرحوم 
املذكور رقم 3689104 ال�ضادرة عن حمكمة دير عال 

ال�ضرعية بتاريخ 2010/11/28م واملتويف بتاريخ 
2017/2/8م مبوجب ح�ضر االرث رقم 195/90/90 

تاريخ 2017/4/2م ال�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية 
ال�ضرقية-التوثيقات-وذلك على الرتكة اينما وجدت 
ومنعت املدعى عليه خالد املذكور وباقي الورثة من 

معار�ضتها يف ذلك اعتبارا من تاريخه ادناه و�ضمنت 
الرتكة اينما وجدت الر�ضوم وامل�ضاريف القانونية 
حكما غيابيا بال�ضورة الوجاهية بحق املدعى عليه 

خالد املذكور قابال لال�ضتئناف و�ضاريا عليهم موقوف 
النفاذ على ت�ضديقه لوجود قا�ضر �ضمن الورثة 

افهم ملن ح�ضر علنا حتريرا يف 1444/5/14هـ وفق 
2022/12/8م

وعليه جرى تبليغكم ذلك ح�ضب اال�ضول حتريرا 
يف2023/2/5

القا�ضي 
احمد حممد اخلراب�ضه

اعالن تبليغ بالن�صر حكم غيابي �صادر 
عن حمكمة �صويلح ال�صرعية 

 - القد�صي(  ردي��ف  زك��ي  �صعد   ( عليه  املدعى  اإىل 
جمهول حمل الإقامة حاليا يف بريطانيا واآخر حمل 

اإقامه له يف بريطانيا :
 GALLOWGATE , GLASGOW , G40 2AQ  
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اعلمك انه يف الدعوى رقم اأ�صا�س 2022100805558 
ومو�صوعها اثبات طالق واملتكونه بينك وبني املدعية 
امنه عادل حمودي القي�صي قد �صدر احلكم التايل : 
)) حكمت برد دعوى املدعية اأمنه املذكورة مبواجهة 
املدعى عليه �صعد املذكور طلبها تثبيت احلكم ال�صادر 
يف الدعوى رقم اأ�صا�س GLW /F403 / 21  عن حمكمة 
بالتفريق  القا�صي  بريطانيا  يف  غال�صكو   / املاأمورية 
لنعدام  وذلك  2021/9/11م  بتاريخ  املتداعيني  بني 
املحاكم  ع��ن  ال�����ص��ادرة  وال��ق��رارات  الأح��ك��ام  حجية 
يف  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�صريعة  تطبق  ل  ال��ت��ي  اأجنبية 
ق�صائها واأحكامها حكما وردًا غيابيًا قاباًل لالعرتا�س 
ا�صتئنافا  ت�صديقه  على  النفاذ  وموقوف  ولال�صتئناف 
 15  : يف  حتريرًا  علنًا  احلا�صر  املدعي�ة  لوكيل  افهم 

/ جمادي الوىل / 1٤٤٤ ه� وفق 2023/1/8م ( ( 
حمكمة �صويلح ال�صرعية الق�صايا

القا�صي د. ان�س احمد

ال�صركات  قانون  )1/٤0(م��ن  املادة  لحكام  ا�صتنادا 
رقم )22(ل�صنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 
اإ�صتكمال  عن  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات 
اجراءات ت�صفية �صركة الء خالد فرحان البداينه 
حتت  ت�صامن  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة  و�صريكاتها 
من  اإعتبارًا  بتاريخ 2016/8/31  الرقم)11٤٤81( 

تاريخ ن�صر هذا الإعالن
لالإ�صتف�صار يرجى الت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات

املحكمة ال�ضرعية يف عمان الق�ضايا
تبليغ بالن�ضر

�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية
هيئة القا�ضي: حذيفة عبداهلل املجايل

اىل املبلغ اليه: ه�ضام رم�ضان حممد زبارقه
اعلمك  انه يف الدعوى رقم ا�ضا�س 

2022100804487 ومو�ضوعها تفريق 
لل�ضقاق ونزاع واملقامة من قبل املدعية 
�ضارة ايوب عي�ضى املن�ضي والتي �ضدر 

احلكم فيها من قبل هذه املحكمة )باحلكم 
بالتفريق بينك وبينها بطلقة بائنة لل�ضقاق 

والنزاع قبل الدخول واخللوة مبوجب رقم 
110/844 تاريخ 2022/10/26( وقد 

�ضدق حكم هذه املحكمة ا�ضتئنافا مبوجب 
القرار اال�ضتئنايف رقم 2023/202-

132457 تاريخ 2023/1/23 وعليه فقد 
جرى تبليغكم ذلك ح�ضب اال�ضول

قا�ضي عمان ال�ضرعي 
حذيفه عبداهلل املجايل

حمكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا
الرقم:2022100810133

التاريخ: 2023/2/5م
اعالن تبليغ حكم بالن�ضر

�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية/الق�ضايا
هيئة القا�ضي: احمد حممد اخلراب�ضه

اىل املبلغ اليهم:حممد ويا�ضمني واينا�س ومي�س اوالد 
)املرحوم جمال منر حممود منر( جمهول مكان االقامة 
حاليا- مي�س يف فل�ضطني -وحممد واينا�س ويا�ضمني يف 

االردن- واخر مكان االقامة لهم عمان ماركا ال�ضمالية 
�ضارع عودة حبا�ضنه-عمارة 6-طابق 4

اعلمكم انه قد �ضدر يف الدعوى ا�ضا�س 
2022100810133 ومو�ضوعها دين على تركة 

املقامة من قبل املدعية �ضفيقة احمد ح�ضن التك  القرار 
التايل:بناء على الدعوى والطلب واالقرار والت�ضادق 

والبينة اخلطية الر�ضمية املربزة وحلف املدعية ميني 
اال�ضتظهار وعمال باملواد 79و1718و1746 من املجلة 

و75 من قانون ا�ضول املحاكمات ال�ضرعية و40و43 
من قانون االحوال ال�ضخ�ضية فقد حكمت للمدعية 

�ضفيقة  املذكورة على تركة زوجها املتويف جمال منر 
حممود منر مهربها املوؤجل والبالغ )3000(دينارا 

امل�ضجل لها يف ق�ضيمة عقد زواجها من زوجها املرحوم 
املذكور رقم 3689104 ال�ضادرة عن حمكمة دير عال 

ال�ضرعية بتاريخ 2010/11/28م واملتويف بتاريخ 
2017/2/8م مبوجب ح�ضر االرث رقم 195/90/90 

تاريخ 2017/4/2م ال�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية 
ال�ضرقية-التوثيقات-وذلك على الرتكة اينما وجدت 
ومنعت املدعى عليه خالد املذكور وباقي الورثة من 

معار�ضتها يف ذلك اعتبارا من تاريخه ادناه و�ضمنت 
الرتكة اينما وجدت الر�ضوم وامل�ضاريف القانونية 
حكما غيابيا بال�ضورة الوجاهية بحق املدعى عليه 

خالد املذكور قابال لال�ضتئناف و�ضاريا عليهم موقوف 
النفاذ على ت�ضديقه لوجود قا�ضر �ضمن الورثة 

افهم ملن ح�ضر علنا حتريرا يف 1444/5/14هـ وفق 
2022/12/8م

وعليه جرى تبليغكم ذلك ح�ضب اال�ضول حتريرا 
يف2023/2/5

القا�ضي 
احمد حممد اخلراب�ضه

�إعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم ب�أن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء 

ق�صبة جر�ش قررت بقراره� رقم)36( بند)3( ت�ريخ2022/11/10م 

و املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية جر�ش الكربى 

رقم)20/43(ت�ريخ 2022/9/8م واملت�صمن املوافقة  على مط�بقة 

حد املنحنى لل�ص�رع التنظيمي مع ال�ص�رع االفرازي الواقع ام�م 

القطعة رقم 65 حو�ش 4 م�ص�ع احلواية ارا�صي جر�ش وح�صب 

اال�صول.

وايداع اعالنه  لالعرتا�ش ملدة �صهر  اعتب�رامن ت�ريخ ن�صره ب�جلريدة الر�صمية وجريدتني 

لدى  لالعرتا�ش  الق�نونية  املدة  خالل  اعرتا�ص�تهم   تقدمي  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني 

ان تكون  اذا ك�ن م� يوجب االعرتا�ش على  الكربى  بلدية جر�ش  اللجنة املحلية يف  مك�تب 

مرفقة ب�ملخطط�ت والوث�ئق وذلك خالل الدوام الر�صمي.   
د.حممد �لعو�مرة
 نائب حمافظ جر�ش بالوكالة 
رئي�ش �للجنة �للو�ئية للتنظيم

�إعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم ب�أن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ق�صبة 

جر�ش قد قررت بقراره� رقم)32( بند)3( ت�ريخ 2022/10/11م 
و املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية جر�ش الكربى رقم)6/39(

ت�ريخ 2022/8/25م واملت�صمن املوافقة  على تعديل ال�ص�رع التنظيمي 
بحيث ي�صبح من��صفة بني القطع 

 -48  -49 -38 -56 -93 -110 - 90 - 85 -84 -83 -82 -81
 10 -138 -139 -136 -134 -135 -130 -129

حو�ش 8 خالل الزالبي� ارا�صي الكتة وذلك لتخفيف ال�صرر احل��صل على 
القطع املذكورة

وايداع اعالنه  لالعرتا�ش ملدة �صهر  اعتب�رامن ت�ريخ ن�صره ب�جلريدة الر�صمية وجريدتني حمليتني 
اللجنة  مك�تب  لدى  لالعرتا�ش  الق�نونية  املدة  خالل  اعرتا�ص�تهم   تقدمي  العالقة  لذوي  ويجوز 
ب�ملخطط�ت  مرفقة  تكون  ان  على  االعرتا�ش  يوجب  م�  ك�ن  اذا  الكربى  جر�ش  بلدية  يف  املحلية 

والوث�ئق وذلك خالل الدوام الر�صمي.   
د.حممد �لعو�مرة
 نائب حمافظ جر�ش بالوكالة 
رئي�ش �للجنة �للو�ئية للتنظيم
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�إعالن حل جمعيات
�صادر عن وزارة التنمية االجتماعية/�صندوق دعم اجلمعيات

الأحكام  املحدد  النظام  من  11/ب  املادة  الأحكام  ا�صتناداً 
يرجى  2010م،  ل�صنة   57 رقم  للجمعيات  االأ�صا�صية  االأنظمة 
عليهم  اأو  حقوق  لهم  الذين  واملدينني  الدائنني  جميع  من 
التزامات للجمعيات اأدناه مراجعة جلنة حل اجلمعية املبينة 
تكون  اأن  على  تاريخه  من  �صهر  خالل  جمعية  كل  ا�صم  اإزاء 

املطالبات معززة بالوثائق وامل�صتندات.
ك�صف بتغطية االعالن عن حل جمعيات

الوزارة اأو املديرية املعنيةا�صم اجلمعية الرقم

وزارة الداخليةديوان اآل البزمليط والنجداوي1

م�صلم �صلمان النجار تعاون/ديوان 2
وزارة الداخليةابناء املرحوم

وزارة الداخليةرابطة اآل �صعد الدين3
وزارة الداخليةديوان اآل م�صطفى اأبو زيد4
اجليزةاخلريية ال�صهيد �صبعان �صليمان الزريقات5
اربدام اجلدايل اخلريية6
عني البا�صاالود اخلريية7
عني البا�صاوب�صر ال�صابرين اخلريية8
لواء الطيبةالكرامة اخلريية9

عني البا�صاكلنا عطاء اخلريية10
جر�شزهرة الوفاء اخلريية11
جر�شخري وبركة اخلريية لل�صيدات12

االردنية ملكافحة اال�صكال احلديثة 13
غرب عمانللعبودية واالجتار بالب�صر

عجلونعيون امل�صتقبل اخلريية14
عجلونعني ال�صل�صبيل اخلريية15
عجلونام الع�صو�ش اخلريية16
الو�صطية�صيدات اخلراج اخلريية17

البادية ال�صمالية الغربية�صيدات الرب للبادية ال�صمالية اخلريية18

رئي�س ق�سم �ال�ستثمار
عمر �سالح

230115

�عالن �سادر عن بلدية �لزرقاء / للمرة �الولى 
عطاء �لدفن يف �ملقابر �ال�سالمية 

)1/ ب �س ز/2023(
املقابر  يف  الدفن  عطاء  طرح  عن  الزرقاء  بلدية  تعلن 
وامل�صنفة  باال�صرتاك  الراغبة  ال�صركات  فعلى  اال�صالمية، 
)فئة رابعة او خام�صة ان�صاء و�صيانة طرق( مراجعة مدير 
على  للح�صول  البلدية  يف  وامل�صرتيات  العطاءات  دائرة 
ن�صخة من ال�صروط واملوا�صفات وجدول الكميات املعدة لهذه 
الغاية مقابل مبلغ وقدره )50( خم�صون دينارا ثمن الن�صخة 
الواحدة غري م�صرتدة ت�صتوفى نقدا، م�صطحبني معهم �صجل 
مرفقا  املفعول  �صارية  ت�صنيف  و�صهادة  مهن  ورخ�صة  جتاري 
�صيك  او  بنكية  كفالة  دينار  الفي   )2000( مقداره  بتاأمني 
�صندوق  يف  العرو�ش  الإيداع  موعد  اآخر  باأن  علمًا  م�صدق، 
يوم  �صباح  من  ع�صرة  الثانية   )12( ال�صاعة  هو  العطاءات 
نف�ش  يف  العرو�ش  فتح  و�صيتم   ،2023/2/27 املوافق  االثنني 
ن�صخ  لبيع  موعد  اآخر  يكون  ان  على  ال�صندوق  اغالق  موعد 
االثنني  يوم  ظهر  من  ع�صرة  الثانية   )12( ال�صاعة  العطاء 

املوافق 2023/2/20.
مالحظة : - اجور االعالن على من ير�صو عليه العطاء مهما 

تكررت املرات.
اية  عليها  يرتتب  ان  دون  العطاء  الغاء  يف  احلق  للبلدية   -

التزامات مالية او قانونية او ادارية.

و�قبلو� �الحرت�م ،،،
رئي�س بلدية �لزرقاء 
م. عماد �ملومني 230126

�إعالن �إلى �ل�سادة �مل�سرتكني بالتيار �لكهربائي
 يف حمافظة معان:-

تود �صركة توزيع الكهرباء اإعالمكم باأنها �صتقوم اآ�صفة بقطع التيار الكهربائي 
من   2023/2/11 املوافق  ال�صبت  يوم  وذلك  اأدناه،  اأ�صماوؤها  املدرجة  املناطق  عن 

ال�صاعة 09:00 لغاية ال�صاعة 16:00.
و�صي�صمل هذا االنقطاع املناطق التالية:

9. مركز �سحي �جلفر.5. مكب �لنفايات. 1. بلدة �جلفر.

10. �لتدريب �ملهني/�جلفر.6. جزء من �سطح معان.2. �ل�سهيبا.

11. مركز �أمن �جلفر.7. مقاطعة �لبادية.3. �آبار مياه �جلفر.

12. مز�رع معان �ل�سرقية8. دفاع مدين �جلفر.4. بلدية �جلفر.

و�صبب االطفاء تركيب معدات جديدة على �صبكات ال�صغط املتو�صط.

23
01
20

�إعالن �سادر عن �لبنك �ملركزي �الأردين
يعلن �لبنك �ملركزي �الأردين عن طرح �لعطاء �لتايل:-

رقم 
مو�صوع العطاءالعطاء

ثمن ن�صخة 
العطاء 

)غري م�صرتد(

اآخر موعد لبيع 
دعوة العطاء

اآخر موعد 
لتقدمي 

اال�صتف�صارات

اآخر موعد 
لتقدمي 
العرو�ش

ف/2023/1

توريد وتن�صيب وت�صغيل 
و�صيانة جمانية وماأجورة 
ودعم فني لنظام التحكم 

يف امللفات الت�صغيلية 
)Whitelisting(

)50( ديناراً

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/2/14

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/2/21

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/3/7

اإدارة العطاءات املحلية يف  اأعاله مراجعة ق�صم  املناق�صني الراغبني يف اال�صرتاك بالعطاء  فعلى 
البنك املركزي االأردين/�صارع امللك ح�صني م�صطحبني معهم �صورة عن رخ�صة مهن �صارية املفعول 

و�صهادة غرفة التجارة وال�صجل التجاري للح�صول على ن�صخة من وثائق دعوة  العطاء.
�لبنك �ملركزي �الأردين

230112

�عـــالن 
يعلن للعموم مبقت�صى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن والقرى 

واالبنية رقم )79( ل�صنة 1966 ان جمل�ش التنظيم االعلى قد قرر بقراره 

باأحكام  تنظيم  ا�صافة  خمطط  على  املوافقة   2023/1/4 تاريخ   )22( رقم 

�صكن )ب( و�صكن ريفي وا�صتحداث �صوارع وفر�ش عوائد تنظيم مبقدار 

من  رباع   )3( رقم  احلو�ش  �صمن  مربع  مرت  لكل  قر�صا  وع�صرين  خم�صة 

ارا�صي �صما ال�صرحان.

وح�صب  الغربية  ال�صمالية  البادية  لواء  ال�صرحان/  بلدية  يف  وذلك 

املخطط التعديلي رقم )16( تاريخ 2023/1/18 املعد لهذه الغاية وو�صعه 

مو�صع تنفيذ.
نائب رئي�س �لوزر�ء ووزير �الد�رة �ملحلية 
توفيق حممود كري�سان 
رئي�س جمل�س �لتنظيم �العلى 230124

�عالن �سادر عن بلدية �لطفيلة �لكربى للمرة �لثالثة
عطاء رقم )1/�عادة تاأهيل وخلطات �ساخنة/2022(

يدعى املقاولون االردنيون امل�صنفون لدى دائرة العطاءات احلكومية يف جمال اخللطات اال�صفلتية ال�صاخنة 
بالفئة )االولى او الثانية( امل�صنفون باإن�صاء و�صيانة الطرق الفئة )الثالثة والرابعة( مبوجب �صهادة ت�صنيف 
�صارية املفعول �صادرة عن الدائرة للتقدم لعطاء خلطة �صاخنة يف مناطق البلدية اخلم�ش وح�صب الوثائق 

اخلا�صة يف العطاء املعدة يف مديرية اخلدمات الهند�صية.
1- يبداأ بيع ن�صخ العطاء اعتبارا من يوم االثنني املوافق)2023/2/6( .

2- ثمن ن�صخة العطاء الواحدة )250 ديناراً( غري م�صرتدة .
3- اآخر موعد لبيع ن�صخ العطاء هو ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2023/2/21 .

4- يحق ل�صاحب العمل الغاء العطاء دون بيان اال�صباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبة مالية او قانونية 
5- يتم تقدمي كفالة الدخول للعطاء )باملقطوع 22500 دينار( ومبغلف منف�صل با�صم عطوفة رئي�ش بلدية 

الطفيلة الكربى باالإ�صافة لوظيفته وعلى ان تكون �صارية املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ االيداع .
6- ر�صوم االعالن على من ير�صو عليه العطاء و مهما تكرر. 

7- يتم �صراء وثائق العطاء من قبل مندوب ال�صركة ومبوجب كتاب تفوي�ش ر�صمي �صادر عن ال�صركة و�صاري 
املفعول وح�صب النموذج املعتمد.

8- تودع العرو�ش لدى الدائرة املالية يف �صندوق العطاءات ال�صاعة العا�صرة �صباحا من يوم االربعاء املوافق 
2023/2/22 حيث �صيتم فتح العرو�ش ال�صاعة العا�صرة �صباحا من نف�ش اليوم.

رئي�س بلدية �لطفيلة �لكربى 

�لدكتور حازم عطاهلل �لعدينات

دعوة عطاء جتهيز خم�سة مر�كز طبية )2(  
�الأثاث �ملكتبي 

مبنحة مقدمة من ال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي واالجتماعي؛ تعلن جمعية االإغاثة 
املراكز  املكتبي.  االأثاث   –  )2( طبية  مراكز  خم�صة  جتهيز  عطاء  طرح  عن  العربية  الطبية 
 1500 حوايل  لها  االإجمالية  امل�صاحة  وتبلغ  واإربد،  والزرقاء  عمان  حمافظات  على  موزعة 

مرتمربع.
 ُتدعى املن�صاآت امل�صجلة لدى مراقب ال�صركات �صمن االخت�صا�ش والراغبة بامل�صاركة بالعطاء 
مراجعة ق�صم امل�صرتيات يف مقر اجلمعية املبني اأدناه )وبوا�صطة �صخ�ش مفو�ش خطيا( ل�صراء 
وثائق العطاء مقابل مبلغ 50 دينارا غري م�صرتدة مع تقدمي �صورة من ال�صجل التجاري ووثيقة 

معلومات املن�صاأة مبني فيها غاياتها واملفو�صون بالتوقيع.
 املعلومات االأولية اخلا�صة بامل�صاركة بالعطاء:

لتاريخ  املوافق  االثنني  يوم  م�صاء  الثالثة  ال�صاعة  العطاء:  وثائق  ل�صراء  موعد  1-اآخر 
2023/02/13

االثنني  يوم  م�صاء  الثالثة  ال�صاعة   : العطاء  وثائق  حول  اال�صتف�صارات  لتلقي  موعد  2-اآخر 
املوافق لتاريخ 2023/02/20.

3-اآخر موعد لتقدمي العرو�ش: ال�صاعة الثالثة م�صاء يوم االحد املوافق لتاريخ 2023/02/26.
4-على املناق�ش امل�صارك بالعطاء اأن يقدم �صمن عر�صه �صمانا لدخول العطاء بكفالة بنكية 
اأو �صيك م�صدق )�صيك مدير( بقيمة )5%( من قيمة العر�ش املايل على اأن ال تقل عن )1000( 

دينار.
يرتتب  اأن  ودون  االأ�صباب  اإبداء  دون  طرحه  اإعادة  اأو  العطاء  اإلغاء  العمل  ل�صاحب  5-يحق 
على االإلغاء اأو اإعادة الطرح اأي مطالبة مالية اأو قانونية جتاه اجلمعية )�صاحب العمل(، كما 
اأن يكون  اأقل االأ�صعار دون  اأن يجزء العطاء، وهو غري ملزم باالإحالة على  اأن ل�صاحب العمل 

مطالبا باإبداء االأ�صباب.
عنوان مقر جمعية االإغاثة الطبية العربية:

العلي-  تالع   - التل  و�صفي  �صارع   -  )210( رقم  عمارة  التجاري  اأريج  جممع   -  201 رقم  مكتب 
عمان.

لال�ستعالم : هاتف 096265525210 – ق�سم �مل�سرتيات.

حمكمة مادبا �ل�شرعية

مذكر ة تبليغ جل�شة م�شاحلة �شادرة 
عن حمكمة مادبا �ل�شرعية بالن�شر

اىل املدعى عليه�: على زيدان غ�لب بلوى 
عنوانه اخر حمل اق�مة له يف االردن- ام 

الر�ص��ش قرية اجميل- بعد الك�زيه 
ب 500 مرت تقريب�- منزل م�صبح الزيدان.
لقد تقرر يف الدعوى اأ�ص��ش رقم2021552 

واملتكونة بينك وبني زوجتك املدعية العنود 
جمعه علي الزيدان ومو�صوعه� تفريق 

لل�صق�ق والنزاع عقد جل�صة م�ص�حلة بينكم� 
يوم الثالث�ءاملوافق 2023/2/21م ال�ص�عة 

الت��صعة �صب�ح� ، ف�إذا مل حت�صر اأو تر�صل 
وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة م�صروعة 
لتخلفك عن احل�صور يجري بحقك االيج�ب 

ال�صرعي وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب 
اال�صول حتريرا يف 2023/2/15 هـ وفق 

2023/2/6م.
حمكمة مادبا �ل�شرعية
�لقا�شي/حمد مطلب �ل�شاليطة

�عالن �شادر عن مر�قب عام �ل�شركات
ل�صنة   )22( رقم  ال�صرك�ت  ق�نون  من  امل�دة)13(  الحك�م  ا�صتن�د 
ال�صن�عة  وزارة  يف  ال�صرك�ت  ع�م  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتج�رة 
ب�أن �صركة  عمر وماجد �ل�شليم وامل�صجلة يف �صجل �صرك�ت ت�ص�من 
بطلب  تقدمت   2005/11/17 بت�ريخ   )78174( الرقم  حتت 

الجراءات التغريات  الت�لية :
تعديل ا�صم ال�صركة من �صركة :عمر وم�جد ال�صليم

اىل �صركة :م�جد غ�ص�ب ال�صليم و�صرك�ه
لال�صتف�ص�ر يرجى االت�ص�ل بدائرة مراقبة ال�صرك�ت على الرقم 5600260 

مر�قب عام �ل�شركات 
د. و�ئل علي �لعرموطي

�إعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم ب�أن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء 

ق�صبة جر�ش قررت بقراره� رقم)36( بند)3( ت�ريخ2022/11/10م 

و املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية جر�ش الكربى 

رقم)20/43(ت�ريخ 2022/9/8م واملت�صمن املوافقة  على مط�بقة 

حد املنحنى لل�ص�رع التنظيمي مع ال�ص�رع االفرازي الواقع ام�م 

القطعة رقم 65 حو�ش 4 م�ص�ع احلواية ارا�صي جر�ش وح�صب 

اال�صول.

وايداع اعالنه  لالعرتا�ش ملدة �صهر  اعتب�رامن ت�ريخ ن�صره ب�جلريدة الر�صمية وجريدتني 

لدى  لالعرتا�ش  الق�نونية  املدة  خالل  اعرتا�ص�تهم   تقدمي  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني 

ان تكون  اذا ك�ن م� يوجب االعرتا�ش على  الكربى  بلدية جر�ش  اللجنة املحلية يف  مك�تب 

مرفقة ب�ملخطط�ت والوث�ئق وذلك خالل الدوام الر�صمي.   
د.حممد �لعو�مرة
 نائب حمافظ جر�ش بالوكالة 
رئي�ش �للجنة �للو�ئية للتنظيم

�إعـــــــــالن 
يعلن الطالع العموم ب�أن اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ق�صبة 

جر�ش قد قررت بقراره� رقم)32( بند)3( ت�ريخ 2022/10/11م 
و املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية جر�ش الكربى رقم)6/39(

ت�ريخ 2022/8/25م واملت�صمن املوافقة  على تعديل ال�ص�رع التنظيمي 
بحيث ي�صبح من��صفة بني القطع 

 -48  -49 -38 -56 -93 -110 - 90 - 85 -84 -83 -82 -81
 10 -138 -139 -136 -134 -135 -130 -129

حو�ش 8 خالل الزالبي� ارا�صي الكتة وذلك لتخفيف ال�صرر احل��صل على 
القطع املذكورة

وايداع اعالنه  لالعرتا�ش ملدة �صهر  اعتب�رامن ت�ريخ ن�صره ب�جلريدة الر�صمية وجريدتني حمليتني 
اللجنة  مك�تب  لدى  لالعرتا�ش  الق�نونية  املدة  خالل  اعرتا�ص�تهم   تقدمي  العالقة  لذوي  ويجوز 
ب�ملخطط�ت  مرفقة  تكون  ان  على  االعرتا�ش  يوجب  م�  ك�ن  اذا  الكربى  جر�ش  بلدية  يف  املحلية 

والوث�ئق وذلك خالل الدوام الر�صمي.   
د.حممد �لعو�مرة
 نائب حمافظ جر�ش بالوكالة 
رئي�ش �للجنة �للو�ئية للتنظيم
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�إعالن حل جمعيات
�صادر عن وزارة التنمية االجتماعية/�صندوق دعم اجلمعيات

الأحكام  املحدد  النظام  من  11/ب  املادة  الأحكام  ا�صتناداً 
يرجى  2010م،  ل�صنة   57 رقم  للجمعيات  االأ�صا�صية  االأنظمة 
عليهم  اأو  حقوق  لهم  الذين  واملدينني  الدائنني  جميع  من 
التزامات للجمعيات اأدناه مراجعة جلنة حل اجلمعية املبينة 
تكون  اأن  على  تاريخه  من  �صهر  خالل  جمعية  كل  ا�صم  اإزاء 

املطالبات معززة بالوثائق وامل�صتندات.
ك�صف بتغطية االعالن عن حل جمعيات

الوزارة اأو املديرية املعنيةا�صم اجلمعية الرقم

وزارة الداخليةديوان اآل البزمليط والنجداوي1

م�صلم �صلمان النجار تعاون/ديوان 2
وزارة الداخليةابناء املرحوم

وزارة الداخليةرابطة اآل �صعد الدين3
وزارة الداخليةديوان اآل م�صطفى اأبو زيد4
اجليزةاخلريية ال�صهيد �صبعان �صليمان الزريقات5
اربدام اجلدايل اخلريية6
عني البا�صاالود اخلريية7
عني البا�صاوب�صر ال�صابرين اخلريية8
لواء الطيبةالكرامة اخلريية9

عني البا�صاكلنا عطاء اخلريية10
جر�شزهرة الوفاء اخلريية11
جر�شخري وبركة اخلريية لل�صيدات12

االردنية ملكافحة اال�صكال احلديثة 13
غرب عمانللعبودية واالجتار بالب�صر

عجلونعيون امل�صتقبل اخلريية14
عجلونعني ال�صل�صبيل اخلريية15
عجلونام الع�صو�ش اخلريية16
الو�صطية�صيدات اخلراج اخلريية17

البادية ال�صمالية الغربية�صيدات الرب للبادية ال�صمالية اخلريية18

رئي�س ق�سم �ال�ستثمار
عمر �سالح

230115

�عالن �سادر عن بلدية �لزرقاء / للمرة �الولى 
عطاء �لدفن يف �ملقابر �ال�سالمية 

)1/ ب �س ز/2023(
املقابر  يف  الدفن  عطاء  طرح  عن  الزرقاء  بلدية  تعلن 
وامل�صنفة  باال�صرتاك  الراغبة  ال�صركات  فعلى  اال�صالمية، 
)فئة رابعة او خام�صة ان�صاء و�صيانة طرق( مراجعة مدير 
على  للح�صول  البلدية  يف  وامل�صرتيات  العطاءات  دائرة 
ن�صخة من ال�صروط واملوا�صفات وجدول الكميات املعدة لهذه 
الغاية مقابل مبلغ وقدره )50( خم�صون دينارا ثمن الن�صخة 
الواحدة غري م�صرتدة ت�صتوفى نقدا، م�صطحبني معهم �صجل 
مرفقا  املفعول  �صارية  ت�صنيف  و�صهادة  مهن  ورخ�صة  جتاري 
�صيك  او  بنكية  كفالة  دينار  الفي   )2000( مقداره  بتاأمني 
�صندوق  يف  العرو�ش  الإيداع  موعد  اآخر  باأن  علمًا  م�صدق، 
يوم  �صباح  من  ع�صرة  الثانية   )12( ال�صاعة  هو  العطاءات 
نف�ش  يف  العرو�ش  فتح  و�صيتم   ،2023/2/27 املوافق  االثنني 
ن�صخ  لبيع  موعد  اآخر  يكون  ان  على  ال�صندوق  اغالق  موعد 
االثنني  يوم  ظهر  من  ع�صرة  الثانية   )12( ال�صاعة  العطاء 

املوافق 2023/2/20.
مالحظة : - اجور االعالن على من ير�صو عليه العطاء مهما 

تكررت املرات.
اية  عليها  يرتتب  ان  دون  العطاء  الغاء  يف  احلق  للبلدية   -

التزامات مالية او قانونية او ادارية.

و�قبلو� �الحرت�م ،،،
رئي�س بلدية �لزرقاء 
م. عماد �ملومني 230126

�إعالن �إلى �ل�سادة �مل�سرتكني بالتيار �لكهربائي
 يف حمافظة معان:-

تود �صركة توزيع الكهرباء اإعالمكم باأنها �صتقوم اآ�صفة بقطع التيار الكهربائي 
من   2023/2/11 املوافق  ال�صبت  يوم  وذلك  اأدناه،  اأ�صماوؤها  املدرجة  املناطق  عن 

ال�صاعة 09:00 لغاية ال�صاعة 16:00.
و�صي�صمل هذا االنقطاع املناطق التالية:

9. مركز �سحي �جلفر.5. مكب �لنفايات. 1. بلدة �جلفر.

10. �لتدريب �ملهني/�جلفر.6. جزء من �سطح معان.2. �ل�سهيبا.

11. مركز �أمن �جلفر.7. مقاطعة �لبادية.3. �آبار مياه �جلفر.

12. مز�رع معان �ل�سرقية8. دفاع مدين �جلفر.4. بلدية �جلفر.

و�صبب االطفاء تركيب معدات جديدة على �صبكات ال�صغط املتو�صط.

23
01
20

�إعالن �سادر عن �لبنك �ملركزي �الأردين
يعلن �لبنك �ملركزي �الأردين عن طرح �لعطاء �لتايل:-

رقم 
مو�صوع العطاءالعطاء

ثمن ن�صخة 
العطاء 

)غري م�صرتد(

اآخر موعد لبيع 
دعوة العطاء

اآخر موعد 
لتقدمي 

اال�صتف�صارات

اآخر موعد 
لتقدمي 
العرو�ش

ف/2023/1

توريد وتن�صيب وت�صغيل 
و�صيانة جمانية وماأجورة 
ودعم فني لنظام التحكم 

يف امللفات الت�صغيلية 
)Whitelisting(

)50( ديناراً

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/2/14

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/2/21

ال�صاعة الواحدة 
من بعد ظهر يوم 
الثالثاء املوافق 

2023/3/7

اإدارة العطاءات املحلية يف  اأعاله مراجعة ق�صم  املناق�صني الراغبني يف اال�صرتاك بالعطاء  فعلى 
البنك املركزي االأردين/�صارع امللك ح�صني م�صطحبني معهم �صورة عن رخ�صة مهن �صارية املفعول 

و�صهادة غرفة التجارة وال�صجل التجاري للح�صول على ن�صخة من وثائق دعوة  العطاء.
�لبنك �ملركزي �الأردين

230112

�عـــالن 
يعلن للعموم مبقت�صى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن والقرى 

واالبنية رقم )79( ل�صنة 1966 ان جمل�ش التنظيم االعلى قد قرر بقراره 

باأحكام  تنظيم  ا�صافة  خمطط  على  املوافقة   2023/1/4 تاريخ   )22( رقم 

�صكن )ب( و�صكن ريفي وا�صتحداث �صوارع وفر�ش عوائد تنظيم مبقدار 

من  رباع   )3( رقم  احلو�ش  �صمن  مربع  مرت  لكل  قر�صا  وع�صرين  خم�صة 

ارا�صي �صما ال�صرحان.

وح�صب  الغربية  ال�صمالية  البادية  لواء  ال�صرحان/  بلدية  يف  وذلك 

املخطط التعديلي رقم )16( تاريخ 2023/1/18 املعد لهذه الغاية وو�صعه 

مو�صع تنفيذ.
نائب رئي�س �لوزر�ء ووزير �الد�رة �ملحلية 
توفيق حممود كري�سان 
رئي�س جمل�س �لتنظيم �العلى 230124

�عالن �سادر عن بلدية �لطفيلة �لكربى للمرة �لثالثة
عطاء رقم )1/�عادة تاأهيل وخلطات �ساخنة/2022(

يدعى املقاولون االردنيون امل�صنفون لدى دائرة العطاءات احلكومية يف جمال اخللطات اال�صفلتية ال�صاخنة 
بالفئة )االولى او الثانية( امل�صنفون باإن�صاء و�صيانة الطرق الفئة )الثالثة والرابعة( مبوجب �صهادة ت�صنيف 
�صارية املفعول �صادرة عن الدائرة للتقدم لعطاء خلطة �صاخنة يف مناطق البلدية اخلم�ش وح�صب الوثائق 

اخلا�صة يف العطاء املعدة يف مديرية اخلدمات الهند�صية.
1- يبداأ بيع ن�صخ العطاء اعتبارا من يوم االثنني املوافق)2023/2/6( .

2- ثمن ن�صخة العطاء الواحدة )250 ديناراً( غري م�صرتدة .
3- اآخر موعد لبيع ن�صخ العطاء هو ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2023/2/21 .

4- يحق ل�صاحب العمل الغاء العطاء دون بيان اال�صباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبة مالية او قانونية 
5- يتم تقدمي كفالة الدخول للعطاء )باملقطوع 22500 دينار( ومبغلف منف�صل با�صم عطوفة رئي�ش بلدية 

الطفيلة الكربى باالإ�صافة لوظيفته وعلى ان تكون �صارية املفعول ملدة )90( يوما من تاريخ االيداع .
6- ر�صوم االعالن على من ير�صو عليه العطاء و مهما تكرر. 

7- يتم �صراء وثائق العطاء من قبل مندوب ال�صركة ومبوجب كتاب تفوي�ش ر�صمي �صادر عن ال�صركة و�صاري 
املفعول وح�صب النموذج املعتمد.

8- تودع العرو�ش لدى الدائرة املالية يف �صندوق العطاءات ال�صاعة العا�صرة �صباحا من يوم االربعاء املوافق 
2023/2/22 حيث �صيتم فتح العرو�ش ال�صاعة العا�صرة �صباحا من نف�ش اليوم.

رئي�س بلدية �لطفيلة �لكربى 

�لدكتور حازم عطاهلل �لعدينات

دعوة عطاء جتهيز خم�سة مر�كز طبية )2(  
�الأثاث �ملكتبي 

مبنحة مقدمة من ال�صندوق العربي لالإمناء االقت�صادي واالجتماعي؛ تعلن جمعية االإغاثة 
املراكز  املكتبي.  االأثاث   –  )2( طبية  مراكز  خم�صة  جتهيز  عطاء  طرح  عن  العربية  الطبية 
 1500 حوايل  لها  االإجمالية  امل�صاحة  وتبلغ  واإربد،  والزرقاء  عمان  حمافظات  على  موزعة 

مرتمربع.
 ُتدعى املن�صاآت امل�صجلة لدى مراقب ال�صركات �صمن االخت�صا�ش والراغبة بامل�صاركة بالعطاء 
مراجعة ق�صم امل�صرتيات يف مقر اجلمعية املبني اأدناه )وبوا�صطة �صخ�ش مفو�ش خطيا( ل�صراء 
وثائق العطاء مقابل مبلغ 50 دينارا غري م�صرتدة مع تقدمي �صورة من ال�صجل التجاري ووثيقة 

معلومات املن�صاأة مبني فيها غاياتها واملفو�صون بالتوقيع.
 املعلومات االأولية اخلا�صة بامل�صاركة بالعطاء:

لتاريخ  املوافق  االثنني  يوم  م�صاء  الثالثة  ال�صاعة  العطاء:  وثائق  ل�صراء  موعد  1-اآخر 
2023/02/13

االثنني  يوم  م�صاء  الثالثة  ال�صاعة   : العطاء  وثائق  حول  اال�صتف�صارات  لتلقي  موعد  2-اآخر 
املوافق لتاريخ 2023/02/20.

3-اآخر موعد لتقدمي العرو�ش: ال�صاعة الثالثة م�صاء يوم االحد املوافق لتاريخ 2023/02/26.
4-على املناق�ش امل�صارك بالعطاء اأن يقدم �صمن عر�صه �صمانا لدخول العطاء بكفالة بنكية 
اأو �صيك م�صدق )�صيك مدير( بقيمة )5%( من قيمة العر�ش املايل على اأن ال تقل عن )1000( 

دينار.
يرتتب  اأن  ودون  االأ�صباب  اإبداء  دون  طرحه  اإعادة  اأو  العطاء  اإلغاء  العمل  ل�صاحب  5-يحق 
على االإلغاء اأو اإعادة الطرح اأي مطالبة مالية اأو قانونية جتاه اجلمعية )�صاحب العمل(، كما 
اأن يكون  اأقل االأ�صعار دون  اأن يجزء العطاء، وهو غري ملزم باالإحالة على  اأن ل�صاحب العمل 

مطالبا باإبداء االأ�صباب.
عنوان مقر جمعية االإغاثة الطبية العربية:

العلي-  تالع   - التل  و�صفي  �صارع   -  )210( رقم  عمارة  التجاري  اأريج  جممع   -  201 رقم  مكتب 
عمان.

لال�ستعالم : هاتف 096265525210 – ق�سم �مل�سرتيات.

حمكمة مادبا �ل�شرعية

مذكر ة تبليغ جل�شة م�شاحلة �شادرة 
عن حمكمة مادبا �ل�شرعية بالن�شر

اىل املدعى عليه�: على زيدان غ�لب بلوى 
عنوانه اخر حمل اق�مة له يف االردن- ام 

الر�ص��ش قرية اجميل- بعد الك�زيه 
ب 500 مرت تقريب�- منزل م�صبح الزيدان.
لقد تقرر يف الدعوى اأ�ص��ش رقم2021552 

واملتكونة بينك وبني زوجتك املدعية العنود 
جمعه علي الزيدان ومو�صوعه� تفريق 

لل�صق�ق والنزاع عقد جل�صة م�ص�حلة بينكم� 
يوم الثالث�ءاملوافق 2023/2/21م ال�ص�عة 

الت��صعة �صب�ح� ، ف�إذا مل حت�صر اأو تر�صل 
وكيال عنك او تبد للمحكمة معذرة م�صروعة 
لتخلفك عن احل�صور يجري بحقك االيج�ب 

ال�صرعي وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب 
اال�صول حتريرا يف 2023/2/15 هـ وفق 

2023/2/6م.
حمكمة مادبا �ل�شرعية
�لقا�شي/حمد مطلب �ل�شاليطة

�عالن �شادر عن مر�قب عام �ل�شركات
ل�صنة   )22( رقم  ال�صرك�ت  ق�نون  من  امل�دة)13(  الحك�م  ا�صتن�د 
ال�صن�عة  وزارة  يف  ال�صرك�ت  ع�م  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتج�رة 
ب�أن �صركة  عمر وماجد �ل�شليم وامل�صجلة يف �صجل �صرك�ت ت�ص�من 
بطلب  تقدمت   2005/11/17 بت�ريخ   )78174( الرقم  حتت 

الجراءات التغريات  الت�لية :
تعديل ا�صم ال�صركة من �صركة :عمر وم�جد ال�صليم

اىل �صركة :م�جد غ�ص�ب ال�صليم و�صرك�ه
لال�صتف�ص�ر يرجى االت�ص�ل بدائرة مراقبة ال�صرك�ت على الرقم 5600260 

مر�قب عام �ل�شركات 
د. و�ئل علي �لعرموطي



الثالثاء  )7( �شباط 102023
اعالناتالعدد )3000( الثالثاء  )7(�شباط 22023

اعالناتالعدد )3000(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

ال�سناعة  ال�سركات يف وزارة  1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

والتجارة باأن �شركة  ماريت�شا لت�شميم وتطوير برامج وانظمة 

احلا�شوب ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية 
املحدودة /  حتت الرقم )60109( بتاريخ )2021/6/13(

املحدودة   امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2023/1/30(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة ادام ال�شام لال�شتثمار وادارة 
املطاعم   وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  
حتت الرقم )37479( بتاريخ  2014/7/16 قد قررت باجتماعها غري 
ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2023/2/1 بتاريخ  املنعقد  العادي 
و/او  قدورة  حممد  �سليمان  ب�سام  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية 
ال�سيد حممد م�سباح عبدالرحيم عبدالرحيم جمتمعني و/او منفردين  

م�سفيا لل�سركة وان عنوان امل�سفي هو :
اخلام�س-  الطابق  النا�سر-  عمارة  عمان-ال�سمي�ساين-   

�س.ب2896 الرمز الربيدي 11953-هاتف 0797172722
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
املطاعم     وادارة  لال�شتثمار  ال�شام  ادام  �شركة    دائني  من  اأرجو 
الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م 
املالية  تقدمي مطالباتهم  بتاريخ  2014/7/16 �سرورة   )37479(
جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين 
خارج  للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من 

اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد ب�سام �سليمان حممد قدورة و/او ال�سيد 
حممد م�سباح عبدالرحيم عبدالرحيم جمتمعني و/او منفردين  
عنوان امل�سفي : عمان-ال�سمي�ساين- عمارة النا�سر- الطابق 

اخلام�س- �س.ب2896 الرمز الربيدي 11953-هاتف 
0797172722

  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200159125(

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

ال�سيد/ال�سادة لينا خ�شر هارون اخلليفات
�شركة خالد ولينا اخلليفات وامل�سجلة يف �سجل   ال�سريك /ال�سركاء يف 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )115943( بتاريخ 2017/1/18
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ2023/2/6 و قام بابالغ 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ2023/2/6
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز الت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 
ال�شناعة والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة البطيخه احلمراء 

التجاريه   وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية 
حمدودة  حتت الرقم )26582( بتاريخ  2011/10/27 قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2023/2/5 املوافقة على 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني املحامي املتدرب ريا�ض 

انور  ال�شعودي  م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
 عمان-وادي �شقرة- �شارع ال�شريف نا�شر بن جميل- عمارة 65- 

الطابق الثالث- هاتف 0791115222
مراقب عام ال�شركات 

د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.

االن�شائية    للمقاوالت  الفنية  الزخارف  �شركة   دائني  من  اأرجو 
الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  2014/8/4�سرورة  بتاريخ   )37580(
جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين 
خارج  للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من 

اململكة وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�سفي ال�سركة : املحامي حممود احمد عبداهلل الداعو�س

عنوان امل�سفي : �سارع امللكة رانيا العبداهلل -بناية رقم رقم 195 
طابق4 مكتب 405 خلوي 0780785055

  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200179156(

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

ال�سيد/ال�سادة عيد ظاهر خمي�س �شالح
�شركة  ر�شمي عبدالهادي و�شريكه  وامل�سجلة  ال�سريك /ال�سركاء يف   
يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121164( بتاريخ 2020/10/7
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ2023/2/6 و قام بابالغ 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ2023/2/6
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�سر هذا العالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز الت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
وامل�سجلة لدى  �شركة  الرتياق لال�شكان ذ.م.م  اأرجو من دائني 
دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )28958( بتاريخ 2012/6/14 
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 
الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد جعفر احمد عامر ال�سويطي
القر�سي  عبدالرحمن  النزهه-�سارع  عمان-جبل   : امل�سفي  عنوان 
منزل 44 ب هاتف 0791443979. �س.ب 184660- الرمز الربيدي 
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  م�سفي �سركة

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع هيئة املديرين
ل�شركة العامة ل�شناعة احلديد التخ�ش�شي ذ.م.م

قررت هيئة املديرين ل�سركة العامة ل�سناعة احلديد التخ�س�سي ذ.م.م وامل�سجلة 
لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم 4060 بتاريخ 1996/7/6 دعوتكم 

حل�سور اجتماعات الهيئة العامة العادي واجتماع هيئة املديرين يوم الربعاء 
املوافق 2023/2/15 يف مقر ال�سركة وذلك ملناق�سة المور التالية:

1-اجتماع هيئة عامة عادية واجتماع هيئة املديرين يوم الربعاء بتاريخ 
2023/2/15 ال�ساعة الواحدة لنتخاب رئي�س واع�ساء هيئة املديرين

2- اجتماع هيئة عامة عادية يوم الربعاء بتاريخ 2023/2/15 ال�ساعة الثانية 
ملناق�سة تقرير هيئة املديرين حول ميزانية ال�سركة للعام 2020

3- اجتماع هيئة عامة عادية يوم الربعاء بتاريخ 2023/2/15 ال�ساعة الثالثة 
ملناق�سة تقرير هيئة املديرين حول ميزانية ال�سركة للعام 2021

رئي�س هيئة املديرين
�سليمان طاهر الهدهد

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة  غري العادي 
ل�شركة  املركز التخ�ش�شي للكتب االكادمييه  ذ.م.م

ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2023/2/6 من �سركاء ميلكون اكرث من%25 
من راأ�سمال ال�سركة واملت�سمن دعوة الهيئة العامة غري العادي لالجتماع ا�ستنادا 

لحكام البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س 
الدارة وهيئات املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة وال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة 

وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة ال�سادرة عن وزير ال�سناعة والتجارة 
والتموين ال�سادرة ا�ستنادا لحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من امر الدفاع 

رقم)5( ل�سنة2020 وال�سادر مبقت�سى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�سنة1992 
. فقد قررت دعوتكم حل�سور الجتماع يوم  الربعاء   املوافق 2023/2/15 

ال�ساعة العا�سرة �سباحا، يف مقر ال�سركة الكائن يف �سارع املدينة املنورة- عمارة 
رقم )271( ، وذلك لبحث املوا�سيع التالية :

-ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 
-تعيني م�سفي وحتديد اتعابه

يرجى ح�سور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�سركات ال�صحف:  �صدى وامم الثالثاء  2023/2/7

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�صناعة والتج��ارة باأن اال�صم التجاري )كفترييا ابو �صبح( وامل�صجل لدينا يف �صجل اال�صماء التجاريه 
بالرق��م )6753( با�ص��م )�صالح مروان �صال��ح داود( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح با�ص��م )ليث عبد اهلل خليل 

غرايبه(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
ا�شتنادا الأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة  البطيخه احلمراء التجاريه   ذ.م.م 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )26582( بتاريخ  
2011/10/27 �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء 

كانت م�شتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 
داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان 

التايل :
ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد  املحامي املتدرب ريا�س انور ال�شعودي 

عنوان امل�شفي :  عمان-وادي �شقرة- �شارع ال�شريف نا�شر بن 
جميل- عمارة 65- الطابق الثالث- �س.ب)927157(الرمز 

الربيدي )عمان/11110(  هاتف 0791115222
  م�شفي �شركة

Invitation To An Ordinary Meeting

Att. Partner:  Mrs. Lucretia Pelin
Greetings,
You are kindly requested to attend the Ordinary Meeting of 
the General Assembly of Jordan European Internet Services 
Ltd. registered under the number 8394 which is scheduled at 
(9.00) a.m. of Wednesday, 15 of February, 2023, at the company 
premises, Sharif Nasser Bin Jamil Street, Third floor, Building 
No.107, Shmeisani, Amman, Jordan.

According to article 66 from Companies Law No. 22/1997 and 
its amendments, at this meeting the following will be discussed:

1. Discussion of the report prepared by the General Manager 
on the Company’s operations, activities, financial position 
for the financial position during the year 2022, and future 
Company plans.

2. Discussion and approval of the balance sheet, profit and loss 
account and cash flow of the Company for the year 2022.

3. Election of the Company auditors for 2023 and determination 
of his remuneration.

4. Election of General Manager of the company and identify 
authorized to sign for the company.

5. Any other matters.

General Manager
Vasile Pelin

Signature:
Date: 06/02/2023 
Report of the General Manager
The balance sheet
On the company’s website: www.jcs.jo

دعوة الجتماع هيئة عامة عادي

     Mrs. Lucretia Pelin :ح�شرة ال�شريك

حتية طيبة وبعد،

اأرجو التكرم بح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي لل�شركة االردنية االوروبية خلدمات االنرتنت 

ذ.م.م. وامل�شجلة حتت الرقم 8394 والذي �شيعقد يف متام ال�شاعة التا�شعة �شباحًا يوم االربعاء 

ال�شريف  – �شارع  ال�شمي�شاين  منطقة  يف  الكائن  ال�شركة  موقع  يف  وذلك   ،2023/02/15 بتاريخ 

نا�شر بن جميل، بناية رقم 107، الطابق الثالث، عمان - االأردن.

 ووفقًا للمادة 66 من قانون ال�شركات االأردين وتعديالته رقم 22 ل�شنة 1997، �شيتم مناق�شة 

االأمور التالية يف االجتماع:

 مناق�شة التقرير املعد من قبل املدير العام املتعلق باأعمال ون�شاطات والو�شع املايل لل�شركة . 1

للعام 2022 واخلطط امل�شتقبلية لل�شركة.

2 . 2022 لعام  النقدية  تدفقاتها  و  واخل�شائر  االأرباح  وح�شاب  ال�شركة  ميزانية  مناق�شة 

وامل�شادقة عليها.

 انتخاب مدقق ح�شابات لل�شركة  للعام 2023 وحتديد اتعابه.. 3

انتخاب مديرًا عامًا لل�شركة وحتديد املفو�شني بالتوقيع عن ال�شركة.. 4

اأية اأمور اأخرى.. 5

املدير العام

Vasile Pelin

التوقيع:

 التاريخ: 2023/02/06

 تقرير املدير العام

امليزانية

www.jcs.jo :على املوقع االلكرتوين لل�شركة

Jordan European Internet Services Co.
ال�شركة االردنية االوروبية خلدمات االنرتنت ذ.م.م

 اعالن ا�شماء الفائزين
 تبارك �شركة الهدف للمفرو�شات لل�شادة الفائزين بحملتها الرتويجية 

 احلا�شلة علي موافقة وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين 2/4/28/7717
 وهم ال�شادة التالية ا�شمائهم: -

1-�شادي ابو غو�س.2-�شامر عيا�شره.3-ريا�س الع�شاف 4- عبري عدنان 
5-مو�شى املن�شي.6-مها اخلطيب.7-ا�شالم تي�شري 8-عبداحلليم.

9- همام ابراهيم  10-حممد جادو.11- �شعدي حممد عي�شى.

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

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة عبدالرحمن القي�شي و�شريكه 

وامل�شجلة حتت الرقم )20853( يف �شجل �شركات )تو�شية ب�شيطة( تاريخ 
)2021/2/1( ورقمها الوطني )200180539( بان جميع ال�شركاء بال�شركة 

قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )2023/2/6( وتعيني 
عبدالرحمن ع�شام حممود القي�شي  م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان( 
هاتف :-)0795961836(

abdqisiabd@gmail.com :الربيد االلكرتوين
م�شفي ال�شركة      
عبدالرحمن ع�شام القي�شي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ستناد لحكام 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  وزوز  وفاطمة  عبدال�شكور  �شركة  باأن 

بطلب  تقدمت   1996/9/15 بتاريخ   )44319( الرقم  حتت  ت�سامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :عبدال�سكور وفاطمة وزوز

اىل �سركة :فاطمة وزوز و�سريكها

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�ستنادا لحكام املادة )13،28،17( من قانون ال�سركات الردين رقم )22( ل�سنة 
1997 وتعديالته يعلن اأمني �سجل ال�سركات يف املجموعة الردنية للمناطق احلرة 

واملناطق التنموية بان �سركة قحطان �سهاب ويا�سني العي�ساوي وامل�سجلة لدينا 
يف �سجل �سركات الت�سامن حتت الرقم )1336( بتاريخ 2014/8/24 قد اجرت 

التغيريات التالية:
-ان�سمام ال�سيد حممد خلف مطر مطر

- رفع راأ�سمال ال�سركة من )100000(دينار لي�سبح )150000(دينار
-تغيري ا�سم ال�سركة من �سركة قحطان �سهاب ويا�سني العي�ساوي لي�سبح �سركة 

قحطان �سهاب و�سركاه
امني �سجل ال�سركات 
احمد ابو خ�سري

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ستناد لحكام 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  ح�شن  رزق  ح�شني  �شركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2021/8/1 بتاريخ   )121882( الرقم  حتت  ت�سامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :ح�سني رزق ح�سن و�سركاه

اىل �سركة :ح�سني رزق ح�سن و�سريكته

لال�ستف�سار يرجى الت�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 لحكام 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 الربابعه واحلمداين 
وابو �شفيه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 
)94487( بتاريخ 2009/5/4 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا 

العالن .
لال�ستف�سار يرجى الت�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 لحكام 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�شريكته  اخلماي�شة  حمزه  �شركة  باأن 

بطلب  تقدمت    2022/5/9 بتاريخ   )122684( الرقم  حتت  ت�سامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :حمزه اخلماي�سة و�سريكته

اىل �سركة :حمزه اخلماي�سة و�سريكه

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

ال�شحف: �شدى ال�شعب  الثالثاء  2023/2/7

الرقم: م �ش/122477/5 - التاريخ: 2023/2/6

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الحكام امل��ادة )13( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شن��ة 1997  وتعديالت��ه يعل��ن مراق��ب عام ال�ش��ركات يف 
وزارة ال�شناعة والتج��ارة بان �شركة حممد احلريري واحمد 
احلري��ري و�شريكهم وامل�شجلة يف �شجل �ش��ركات ت�شامن حتت 
الرق��م )122477( بتاري��خ 2022/2/17  تقدم��ت بطلب 

الجراءات التغيريات التالية
تعدي��ل ا�شم ال�شرك��ة من �شرك��ة: حممد احلري��ري واحمد 

احلريري و�شريكهم
الى �شركة: حممد احمد احلريري و�شركاه

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

اعالن تبليغ بالن�صر حكم غيابي �صادر 
عن حمكمة �صويلح ال�صرعية 

 - القد�صي(  ردي��ف  زك��ي  �صعد   ( عليه  املدعى  اإىل 
جمهول حمل الإقامة حاليا يف بريطانيا واآخر حمل 

اإقامه له يف بريطانيا :
 GALLOWGATE , GLASGOW , G40 2AQ  

 711
اعلمك انه يف الدعوى رقم اأ�صا�س 2022100805558 
ومو�صوعها اثبات طالق واملتكونه بينك وبني املدعية 
امنه عادل حمودي القي�صي قد �صدر احلكم التايل : 
)) حكمت برد دعوى املدعية اأمنه املذكورة مبواجهة 
املدعى عليه �صعد املذكور طلبها تثبيت احلكم ال�صادر 
يف الدعوى رقم اأ�صا�س GLW /F403 / 21  عن حمكمة 
بالتفريق  القا�صي  بريطانيا  يف  غال�صكو   / املاأمورية 
لنعدام  وذلك  2021/9/11م  بتاريخ  املتداعيني  بني 
املحاكم  ع��ن  ال�����ص��ادرة  وال��ق��رارات  الأح��ك��ام  حجية 
يف  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�صريعة  تطبق  ل  ال��ت��ي  اأجنبية 
ق�صائها واأحكامها حكما وردًا غيابيًا قاباًل لالعرتا�س 
ا�صتئنافا  ت�صديقه  على  النفاذ  وموقوف  ولال�صتئناف 
 15  : يف  حتريرًا  علنًا  احلا�صر  املدعي�ة  لوكيل  افهم 

/ جمادي الوىل / 1٤٤٤ ه� وفق 2023/1/8م ( ( 
حمكمة �صويلح ال�صرعية الق�صايا

القا�صي د. ان�س احمد

ال�صركات  قانون  )1/٤0(م��ن  املادة  لحكام  ا�صتنادا 
رقم )22(ل�صنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 
اإ�صتكمال  عن  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات 
اجراءات ت�صفية �صركة الء خالد فرحان البداينه 
حتت  ت�صامن  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة  و�صريكاتها 
من  اإعتبارًا  بتاريخ 2016/8/31  الرقم)11٤٤81( 

تاريخ ن�صر هذا الإعالن
لالإ�صتف�صار يرجى الت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
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بورصة عمانبور�شة
17  الثالثاء )7( شباط 2023 العدد )2524(اقتصاد

بورص�������ة عم�����ان
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2.992.99
JDJD

3.5 KG3.5 KG

وايت بل
حليب

وايت بل
GM800 GM 800حليب

2.49JD

الكسيح
بندورة

الكسيح
GM X 4135 GM X 4 135بندورة

0.99JD

��������هذا العرض متوفر في جميع فروعنا ليوم واحد فقط � �
ل�داة الحق في تحديد الكمية أو حتى نفاذها

ريد ايجل
أرز حبة متوسطة

ريد ايجل
أرز حبة متوسطة

1.5 LTR1.5 LTR

زيت
دوار شمس

زيت
دوار شمس

2.592.59
JDJD

صدر دجاج
برازيلي مسحب مجمد

صدر دجاج
برازيلي مسحب مجمد

2.49JD

2 KG2 KG

1 KG1 KG

2.79JD

جوهرة طولكرم
مرتديال بقري/حبش

جوهرة طولكرم
مرتديال بقري/حبش
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1 KG1 KG

كتف خروف
روماني

كتف خروف
KG1 KG 1روماني

خروف روماني
ذبح المسلخ

خروف روماني
ذبح المسلخ

6.296.29
JDJD

5.895.89
JDJD

1 KG1 KG

فخذ خروف
روماني

فخذ خروف
روماني

6.396.39
JDJD

1 KG1 KG
رقبة خروف

روماني
رقبة خروف

روماني

6.296.29
JDJD

1 KG1 KG
ريش خروف

روماني
ريش خروف

روماني

6.396.39
JDJD

ت
رك

ربما
هاي

مي 
. كر

ت .
كرمي هايربماركت ..  كرمي هايربمارك

حمل التطبيق  اآلن.. كريم هايبرماركت 

1 KG1 KG
خروف
مجروم
خروف
مجروم

8.998.99
JDJD

أجـــود أنــــواع اللحـــوم الطازجـــة
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King expresses condolences over victims of  earthquake 
in Turkiye, Syria; directs aid delivery to affected families

Jordanians mark passing of  King Hussein

DoS launches EU-sponsored 
capacity-building project

Jordan›s textile exports up 
20pct in Jan-Nov of  2022

Foreign Ministry says checking on 
Jordanians in earthquake-hit Turkey, Syria

Schools suspended on 
Tuesday due to weather

Deal signed to build JD455k bus 
terminal in southern Amman

Jordan, Mexico talk cooperation

Jordan observatory picks up secondary 
7.5-magnitude earthquake in Turkey

Local animal products safe for 
consumption, says association
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Amman
 His Majesty King Abdullah on Monday expressed condolences over the victims of the earthquake that hit areas 

in Syria and Turkiye.
In separate cables to Turkiye President Recep Tayyip Erdo?an and Syrian President Bashar Assad, King 

Abdullah said he has issued directives to provide aid to the families impacted by the tragedy in the two countries.
In the cables, His Majesty expressed his sympathies and wished the injured a speedy recovery.

Amman
Tuesday marks the 24th 

anniversary of the death of 
His Majesty King Hussein, 
who passed away at the age 
of 63 on February 7, 1999, 
after a battle with cancer.

His Majesty King 
Abdullah II was proclaimed 
King on the same day.

The eldest son of King 

Talal and Queen Zein 
Al Sharaf, the late King 
Hussein was born on 
November 14, 1935. 
He attended the Islamic 
Scientific College before 
enrolling at Alexandria's 
Victoria College. He 
enrolled at Harrow 
College in England in 
1951 before attending the 

Royal Military Academy 
Sandhurst in England, 
where he graduated in 
1953. On August 11, 
1952, King Hussein was 
proclaimed King of Jordan, 
and a Regency Council was 
appointed until his formal 
Accession to the Throne 
on May 2, 1953, when he 
assumed constitutional 

powers at the age of 18. On 
this day, Jordanians honor 
the memory of His Majesty 
Late King Hussein, a great 
and an exceptional leader 
who dedicated himself to 
serving his country, his 
people, and his nation, and 
laying the foundation for 
modern Jordan during his 
47-year reign.

Amman
 Minister of Education Azmi 

Mahafzah decided to suspend 

schools on Tuesday, February 7, due 
to the weather conditions, which are 
expected to include heavy rainfall.

Jizah
 The municipality of the Jizah 

district south of Amman signed 
an agreement with the Ministry of 
Transport on Monday to construct 

a JD455,000 bus terminal over three 
phases.

 During the signing ceremony, 
Mayor Qidir Fayez said construction 
will commence next Sunday.

Amman
 Jordanian Ambassador in 

Mexico Adli Khaldi on Monday 
met with Mexican Secretary of 
Defense Luis Crescencio Sandoval 
to discuss bilateral ties. During the 
meeting, Khladi tackled means of 

boosting cooperation with Mexico 
City, particularly in training and 
rehabilitation, expertise exchange, 
and combating terrorism.

The talks are part of the envoy's 
series of meetings with senior 
Mexican officials.

Amman
 The Jordanian Seismological 

Observatory at the Ministry of 
Energy and Mineral Resources 
recorded Monday a secondary 7.5 
magnitude earthquake south of 
Turkey.

President of the observatory 
Ghassan Sweidan said that the 
earthquake, recorded at 1:25 p.m. 

Amman time, occurred nearly 685 
kilometers away from the capital at 
a depth of 10 kilometers.

Meanwhile, official Turkish and 
Syrian sources said that the death 
toll from the first earthquake, 
which occurred at dawn, is at 
1,283, and the number of people 
injured in the two countries has 
risen to 6,472.

Amman
 The Agricultural Engineers 

Association on Monday 
assured that the local animal 
products are safe for human 
consumption and said that a 
recent outbreak of the Foot 
and mouth Disease (FMD) in 
the Dhelil area in Zarqa poses 
no threat to human health. The 
association issued a statement 
saying that the disease is 
a temporary and localized 
problem and that it is closely 
monitoring the spread of the 
disease, while also stressing 
that the situation calls for 

concerted and coordinated 
efforts to eradicate the disease, 
and protect the health of 
citizens. It also warned that 
spreading misinformation and 
rumors about the disease could 
lead to a new crisis that would 
take a long time to resolve. 
Foot-and-mouth disease is a 
contagious viral disease that 
affects cloven-hooves animals, 
but does not cause death. 
It requires great efforts and 
various measures, including 
vaccination and quarantine, 
to contain it and prevent its 
spread.

Amman
The Department of 

Statistics (DoS) and 
the European Union 
on Tuesday kicked off a 
project to upgrade the 
DoS's statistical data 
collection, analysis, and 
reporting capabilities to par 
with the best European and 
international practices.

The Director General 
of Technical Affairs at 
DoS, Tayseer Miqdadi, 
expressed optimism that 
the project would help 
transfer the experiences of 
the participating European 
countries to DoS, thereby 

enhancing the department's 
ability to provide 
trustworthy economic and 
social statistical data to 
policy and decision makers, 
and researchers.

He added that the project 
is implemented under a 
twinning business model, 
which is the most important 
know-how transfer vehicle 
used by the EU to source 
and localize expertise in 
partner countries.

According to Patrick 
Lambrechts, Senior 
Advisor and Director 
of Cooperation at 
the EU Delegation in 

Jordan, the project's 
main objectives are to 
develop an integrated 
data development system 
through the creation of 
statistical administrative 
records for business and 
to improve the accuracy of 
population estimates. New 
statistical methodologies 
will be developed as part of 
the twinning project.

In turn, Carsten Ulrik 
Zangenberg, Director of 
Communication and Sales 
at Statistics Denmark, said 
that while the goal of the 
project is knowledge sharing 
(including experiences, 

ideas, solutions, and 
results), there may be 
many obstacles to this 
goal, the most significant 
being the need for accurate 
information.

Because of the critical 
nature of our future 
contributions to official 
statistics production, it 
is imperative that our 
statistical departments 
be able to be relied 
upon as an accurate and 
trustworthy resource, and 
that we regularly share our 
expertise with experts from 
other nations, Zangenberg 
added.

Amman
 Jordan's textile exports 

increased during January-
November 2022, by $338.4 
million, with a growth rate 
of 20.2 percent, compared 
to the figure reported in 
the same period of 2021, 
according to representative 
of the leather and textile 
sector in the Jordan 
Chamber of Industry, Ehab 
Qadri.

In a statement on 
Monday, Qadri said that 
the growth rate is higher 
than the expected average 
annual growth rate 
stipulated in the Economic 
Modernization Vision, 

which was predicted to be 
about 12 percent annually.

The growth, he indicated, 
was driven by the efforts 
exerted to enhance the 
national products' access 
to many global markets, 
most notably the United 
States, the biggest importer 
of Jordanian garment, 
accounting for, on average, 
more than 85 percent of the 
Kingdom's total garment 
exports.

According to the 
International Trade 
Center's Export Potential 
Map the garment sector 
has untapped export 
opportunities to many 

global markets estimated 
at about $550 million, 
Qadri pointed out, 
stressing that the sector 
is capable of raising its 
actual exports much higher 
than the current amount. 
An opinion supported 
by the sector's exports 
during the current difficult 
circumstances that the 
global economy is suffering 
from, including the lack of 
global demand as a result of 
inflation, and the turmoil 
of some global markets, in 
addition to the high costs 
of production such as raw 
materials, energy prices, 
freight and transportation 

costs.
He pointed out that 

it is possible to increase 
exports if the difficulties 
facing the sector’s products 
are overcome, stressing 
that the recent opening 
of a direct maritime line 
between Jordan and the 
United States will be a major 
driver to that end by saving 
time, effort and cost. Qadri 
also called for the need to 
work in a participatory 
approach between the 
public and private sectors 
and to follow up closely on 
the national strategies to 
ensure the implementation 
of initiatives and strategies.

Amman
 The Foreign Ministry 

on Monday said that it is 
checking on the safety of 
Jordanians in Turkey and 
Syria, following a major 
earthquake that struck 
southern Turkey early 
Monday.

A crisis cell has been 

activated at the National 
Center for Security and 
Crisis Management, in 
addition to two crisis cells 
in the Jordanian embassies 
in Ankara and Damascus, 
according to ministry 
spokesman Sinan Majali.

It is still too early to say 
whether any of the casualties 

are Jordanians, he said, 
adding that "the ministry 
is closely monitoring the 
developments."

More than 300 people 
have been killed in Turkey 
and Syria after a 7.8 
magnitude earthquake 
hit in the early hours 
of Monday morning, 

according to media outlets 
and Turkish and Syrian 
officials. The quake struck 
at 04:17 am local time (0117 
GMT) at a depth of about 
17.9 kilometers (11 miles), 
the US Geological Survey 
said, with a 6.7-magnitude 
aftershock striking 15 
minutes later.
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Quake kills nearly 
1,800 in Turkey, Syria

Irbid building collapse kills 
construction worker

JFDA inspects over 11K Zarqa-
based facilities in 2022

Courts process 16,760 cyber-
related cases in past 4 years

Jordan hosts global video 
game development event
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Amman
 The Jordan Food and Drug 

Administration's (JFDA) 
monitoring and inspection teams 
in the Zarqa governorate have 
carried out 11,537 inspections in 
2022, disposing of nearly 119 tons 
of foodstuffs that violate health 
standards. In a statement on 
Monday, the General Director of 
the JFDA Nizar Muhaidat revealed 
that in 2022 the inspection teams 

shut down 65 facilities and gave 
a warning to 5,248 others, while 
194 owners were referred to the 
Public Prosecutor, who will take 
the appropriate legal measures 
against them. On a monthly 
level, the JFDA's Zarqa inspection 
teams shut down 40 facilities and 
gave a warning to 551 others in 
January 2023 for violating the 
JFDA's health requirements and 
standards.

Amman
 The Kingdom's courts have dealt 

with a total of 16,760 cybercrime-
related cases involving 20,259 people 
over the past four years, according 
to statistics obtained by the Jordan 
News Agency (Petra) from the 
Jordanian Judicial Council.

Since 2019, there have been 
13,108 instances of cybercrime that 

directly violated the law, and 3,652 
instances of other crimes involving 
the use of technology, the data 
showed.

With a total of 11,926 cases, 
online defamation was the most 
common offense, followed by 
criminal threats, indecent assault, 
indecency, fraud, economic crime, 
and pornography.

Amman
 The Jordan Gaming Lab, a project 

by the King Abdullah II Fund for 
Development, hosted a free video 
game development event that tours 
the world to attract enthusiasts to 
design games based on a secret 
theme.

The Global Game Jam (GGJ), 
which went on for 48 hours at the 
Lab's branches in Amman, Zarqa, 
and Aqaba, lured 107 participants, 
where 16 Jordan-made games 
were uploaded to GGJ's website, 
according to a statement by the Lab.

During the event, participants 
design a video game based on a 

theme revealed at the opening 
ceremony. The Lab said it provided 
all programs needed to develop 
video games. The challenge 
allows participants to get hands-
on experience with cutting-edge 
technologies while also learning 
about video game development 
and launch from a diverse group of 
professional game designers from all 
over the world. The Jordan Gaming 
Lab, established in 2011, seeks to 
bolster the Jordanian video games 
industry, educate on its importance 
among the new generation, and 
interconnect those interested in this 
field.

DIYARBAKIR, Turkey 
 The most powerful 

earthquake in nearly a 
century struck Turkey and 
Syria on Monday, killing 
nearly 1,800 people in their 
sleep, levelling buildings 
and causing tremors felt as 
far away as Greenland.

The 7.8-magnitude 
early morning quake, 
followed hours later by 
a slightly smaller one, 
wiped out entire sections 
of major Turkish cities 
in a region filled with 
millions who have fled the 
civil war in Syria and other 
conflicts.

Rescuers used heavy 
equipment and their bare 
hands to peel back rubble 
in search of survivors, 
who they could in some 
cases hear begging for help 
under the rubble.

"Since I live in an 
earthquake zone, I am 
used to being shaken," 
said Melisa Salman, a 
reporter in the Turkish 
city of Kahramanmaras.

"But that was the 
first time we have ever 
experienced anything like 
that," the 23-year-old told 
AFP.

"We thought it was the 
apocalypse."

The head of Syria's 
National Earthquake 
Centre, Raed Ahmed, 
called it "the biggest 
earthquake recorded in 
the history of the centre".

At least 783 people died 
in rebel and government-
controlled parts of Syria, 
state media and medical 
sources said.

Another 1,014 people 
died in Turkey, according 
to President Recep 
Tayyip Erdogan, whose 
handling of one of the 
biggest disasters of his two 
decades in power could 
prove consequential to 
his re-election chances in 
polls due in May.

The initial quake was 
followed by more than 
50 aftershocks, including 
a 7.5-magnitude tremor 

that jolted the region in 
the middle of search and 
rescue work on Monday 
afternoon.

Shocked survivors in 
Turkey rushed out into 
the snow-covered streets 
in their pyjamas, watching 
rescuers dig through the 
debris of damaged homes 
with their hands.

"Seven members of 
my family are under the 
debris," Muhittin Orakci, 
a stunned survivor in 
Turkey's mostly Kurdish 
city of Diyarbakir, told 
AFP.

"My sister and her 
three children are there. 
And also her husband, 
her father-in-law and her 
mother-in-law."

The rescue was being 
hampered by a winter 
blizzard that covered 
major roads in ice and 
snow. Officials said 
the quake made three 
major airports in the 
area inoperable, further 
complicating deliveries of 
vital aid.

'Ran for the door'
The first quake struck 

at 04:17 am (01:17 GMT) 
at a depth of about 18 
kilometres near the 
Turkish city of Gaziantep, 
which is home to around 
2 million people, the US 
Geological Survey said.

Denmark's geological 
institute said tremors 
from the main quake 
reached the east coast of 
Greenland about eight 
minutes after the tremor 
struck Turkey.

Osama Abdel Hamid, 
a quake survivor in 
Syria, said his family was 
sleeping when the shaking 
began.

"I woke up my wife 
and my children and we 
ran towards the door," he 
said. "We opened it and 
suddenly all the building 
collapsed."

A spokesman for Syria's 
civil defence said teams 
were scrambling to rescue 
trapped people.

"Many buildings in 
different cities and villages 
in north-western Syria 
collapsed... Even now, 
many families are under 
the rubble," said Ismail 
Alabdallah.

Washington, the 
European Union, and 
Russia all immediately 
sent condolences and 
offers of help.

Ukrainian President 
Volodymyr Zelensky 
offered to provide "the 
necessary assistance" to 
Turkey, whose combat 
drones are helping Kyiv 
fight the Russian invasion.

'People under rubble'
Images on Turkish 

television showed 
rescuers digging through 
rubble across city 
centres and residential 
neighbourhoods of almost 
all the big cities running 
along the border with 
Syria.

Some of the heaviest 
devastation occurred 
near the quake's epicentre 
between Kahramanmaras 
and Gaziantep, where 
entire city blocks lay in 
ruins under the gathering 
snow.

A famous mosque 
dating back to the 13th 
century partially collapsed 
in the province of Maltaya, 
where a 14-story building 
with 28 apartments 
housed 92 people also 
collapsed.

In other cities, social 
media posts showed a 
2,200-year-old hilltop 
castle built by Roman 
armies in Gaziantep lying 
in ruins, its walls partially 
turned to rubble.

"We hear voices here -- 
and over there, too," one 
rescuer was overheard as 
saying on NTV television 
in front of a flattened 
building in the city of 
Diyarbakir.

"There may be 200 
people under the rubble."

Power outages
The Syrian health 

ministry reported damage 

across the provinces of 
Aleppo, Latakia, Hama 
and Tartus, where Russia 
is leasing a naval facility.

AFP correspondents 
in northern Syria said 
terrified residents ran out 
of their homes after the 
ground shook.

Even before the 
tragedy, buildings in 
Aleppo -- Syria's pre-war 
commercial hub -- often 
collapsed due to the 
dilapidated infrastructure, 
which has suffered from 
lack of war-time oversight.

Naci Gorur, an 
earthquake expert with 
Turkey's Academy of 
Sciences, urged local 
officials to immediately 
check the region's dams for 
cracks to avert potentially 
catastrophic flooding.

Officials cut off natural 
gas and power supplies 
across the region as a 
precaution, also closing 
schools for two weeks.

"The size of the 
aftershocks, which may 
continue for days although 
mostly decreasing in 
energy, brings a risk of 
collapse of structures 
already weakened by the 
earlier events," David 
Rothery, an earthquake 
expert at the Open 
University in Britain.

"This makes search and 
rescue efforts dangerous."

Turkey is in one of 
the world's most active 
earthquake zones.

The Turkish region 
of Duzce suffered a 
7.4-magnitude earthquake 
in 1999, when more 
than 17,000 people died 
--including about 1,000 in 
Istanbul.

Experts have long 
warned a large quake 
could devastate Istanbul, a 
megalopolis of 16 million 
people filled with rickety 
homes.

The last 7.8-magnitude 
tremor shook Turkey in 
1939, when 33,000 died 
in the eastern Erzincan 
province.

Irbid
 A 47-year-old construction 

worker was killed on Monday after 
an under-construction warehouse 
building collapsed in the al-Rafid 
area of the Bani Kinana district, 
north of Irbid.

Governor of the Bani Kinana 
district Abdul Rahman al-Rababa'a 
told the Jordan News Agency 

(Petra) that the Civil Defense 
Department's personnel rushed to 
the scene, extracted the man from 
under the rubble and attempted to 
resuscitate him to no avail.

The body, he added, was 
transferred to the forensic medicine 
center in the northern region, and 
an investigation into the incident is 
underway.
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روسيا تتهم أوكرانيا ب� »التخطيط 
الفتعال عملية وهمية«

 نيقوسيا

يديل القبار�سة باأ�سواتهم النتخاب رئي�س بينما 
ف�ساد  بف�سائح  مرتبطة  م�سائل  الناخبني  ت�سغل 
توحيد  اإع��ادة  ق�سية  من  اأك��رث  متزايد،  وت�سخم 
اجلزيرة الواقعة يف البحر املتو�سط واملق�سمة منذ 

نحو ن�سف قرن.
فوتو�س  قال  نيقو�سيا،  العا�سمة  و�سط  ويف   
كو�ستانتينو )50 عاًما( “نحن بحاجة لرئي�س دولة 
م�سيًفا  باالعتبار”،  العاملة  والطبقة  االأُ�سر  ياأخذ 
“نحن االآن كاأننا نطري يف و�سع التحكم الذاتي وال 

نعرف اإلى اأين تتجه الطائرة«.
 وعند ال�ساعة 15،00 )13،00 ت غ( بلغت 
باملئة   4،7 بزيادة  باملئة   55،6 االإق��ب��ال  ن�سبة 
يف  جرت  التي  ال�سابقة  الرئا�سية  باالنتخابات  عن 

ح�سب اأرقام ر�سمية.  ،2018
 وتبدو املناف�سة حادة بني ثالثة من املر�سحني 

ال�14 وبينهم امراأتان، وهو عدد قيا�سي. 
من  باملئة   50 عتبة  مر�سح  اأي  تخطى  واإذا   
املنتهية  للرئي�س  بالرئا�سة خلفا  �سيفوز  االأ�سوات، 
الذي تولى املن�سب  اأنا�ستا�سياد�س  واليته نيكو�س 
لواليتني. لكن ا�ستطالعات الراأي ت�سري اإلى اأن اأيا من 
املر�سحني لن يكون قادرا على احل�سول على اأغلبية 
مطلقة ومن املرجح تنظيم دورة ثانية لالقرتاع يف 

�شباط/فرباير.  12
 ودعي اأكرث من 561 األف ناخب اإلى الت�سويت 
ال�ساعة  عند  اأب��واب��ه��ا  فتحت  م��رك��زا   1113 يف 
ال�سابعة )05،00 ت غ(، على اأن ي�ستمر االقرتاع 

حتى ال�ساعة 18،00 )16،00 ت غ(.
 وقال مدير االقرتاع كو�ستا�س كون�ستانتينو اإن 

بداأ بدون عراقيل«. “الت�سويت 
منذ  االأوروب����ي  االحت���اد  يف  ع�سو  وق��رب���س   
للثلث  الرتكي  الغزو  منذ  مق�سومة  وهي   .2004
انقالب  على  ردا   ،1974 يف  اجلزيرة  من  ال�سمايل 
اإحلاق  اأرادوا  قوميون  يونانيون  قبار�سة  به  قام 

الدولة باليونان. 
 ومتار�س احلكومة القرب�سية اليونانية �سلطتها 
على اجلزء اجلنوبي فقط من اجلزيرة التي تف�سل 

املتحدة  االأم��م  باإ�سراف  ال�سالح  منزوعة  منطقة 
“جمهورية  وب��ني  بينها  االأخ�سر،  اخل��ط  ت�سمى 
واحد  جانب  من  املعلنة  الرتكية”  قرب�س  �سمال 

وال تعرتف بها �سوى تركيا.
نيكو�س  ال�سابق  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وي��ب��دو   
خري�ستودوليد�س )49 عاما( الذي يقدم نف�سه على 
اأنه “م�ستقل” املر�ّسح االأوفر حظا للفوز يف االقرتاع 

ويحظى بتاأييد االأحزاب الو�سطية. 
للخارجية  وزي���را  الدبلوما�سي  ه��ذا  وك���ان   
 2018 بني  اأنا�ستا�سياد�س  الرئي�س  حكومة  يف 
“لن  ب�سوته  اإدالئ��ه  بعد  االأح��د  وقال  و2022.   
القرب�سي  ال�سعب  لتوقعات  اال�ستجابة  من  نتمّكن 

اإاّل )...( من خالل الوحدة«.
الدبلوما�سي  فهما  الرئي�سيان  خ�سماه  اأم��ا   
يدعمه  ال��ذي  عاًما(   66( مافروياني�س  اأندريا�س 
ال�سابق  والرئي�س  )اأك��ي��ل(  ال�سيوعي  احل���زب 
حمادثات  يف  اليونانيني  القبار�سة  للمفاو�سني 
وك��ذل��ك   ،)2022-2013( ال��ت��وح��ي��د  اإع����ادة 
التجمع  حزب  زعيم  عاما(   61( نيوفيتو  اأفريوف 

الدميوقراطي املحافظ احلاكم )دي�سي(. 
ال�سيا�سة  اأ���س��ت��اذ  فو�ستمان  ه��وب��رت  وق���ال   
“غريب”  اقرتاع  اإنه  نيقو�سيا  جامعة  يف  والتاريخ 
الأن “املر�سحني الثالثة مرتبطون بالرئي�س احلايل” 
�سنوات  خم�س  منهما  كل  مدة  واليتني  ينهي  الذي 
الذي  االأول  التحدي  وال�سبعني.  ال�ساد�سة  �سن  يف 
�سيواجهه الرئي�س اجلديد هو الت�سخم الذي بلغت 
من  الرغم  وعلى   .2022 يف  باملئة   10،9 ن�سبته 
تباطوؤ يف كانون الثاين/يناير )7،1 باملئة(، ما زال 
ارتفاع االأ�سعار، وال �سيما اأ�سعار الطاقة والغذاء، 
كانون  نهاية  يف  البالد  و�سهدت  الهموم.  راأ�س  على 
مكافحة  هيمنت  كما  عاما.   اإ�سرابا  الثاين/يناير 
بعد  خ�سو�سا  االنتخابية  النقا�سات  على  الف�ساد 
هذا  واألغي  الذهبية”.  ال�سفر  “جوازات  ف�سيحة 
اال�ستثمارات  مقابل  ال�سفر  جوازات  ملنح  الربنامج 
اأ���س��رت  بالف�ساد  ات��ه��ام��ات  ب�سبب  اجل��زي��رة  يف 
اأن  يبدو  لكن  اأنا�ستا�سياد�س.    حكومة  ب�سورة 
اأندريا�س  نيكو�س خري�ستودوليد�س مل يتاأثر. وقال 

ثيوفانو�س من املركز القرب�سي لل�سوؤون االأوروبية 
معقواًل  يبدو  قدمه  ال��ذي  “التف�سري  اإن  والدولية 
بالن�سبة لل�سكان”، م�سريا اإلى اأنه “قال اإنه ال يتحمل 

الق�سية.  هذه  م�سوؤولية مبا�سرة” يف 
االأ�ستاذ  كنتا�س  يورغو�س  راأى  جهته،  من   
نيقو�سيا  جامعة  يف  الدولية  العالقات  يف  امل�ساعد 
االقت�ساد  مثل  اجل��دل  �سلب  يف  يقع  “الف�ساد  اأن 
هي  )التق�سيم(  قرب�س  م�سكلة  اليومية.  واحلياة 

مو�سوع ثانوي«. 
اجلزيرة  هذه  يف  االآخر  احل�سا�س  واملو�سوع   
بالقرب  املتو�سط  االأبي�س  البحر  �سرق  يف  الواقعة 
تدفق  هو  وتركيا  االأو���س��ط  ال�سرق  �سواحل  من 
املهاجرين الذي وعد املر�سحون بالتحرك للحد منه.
من  باملئة   6 اإن  القرب�سية  ال�سلطات  وتقول   
ن�سمة  األ��ف   915 حوالى  عددهم  البالغ  ال�سكان 

�سخ�س يف جنوب اجلزيرة هم من طالبي اللجوء.
ب��اأن قرب�س  االأوروب����ي  االحت���اد  اأرق���ام  تفيد 
اأعلى معدل لطالبي اللجوء يف االإحتاد  �سجلت ثاين 

االأوروبي مقارنة بعدد ال�سكان، بعد النم�سا. 
من  كبري  جزء  بتدبري  تركيا  احلكومة  وتتهم   
اإفريقيا  الالجئني من �سوريا واملهاجرين من  تدفق 

جنوب ال�سحراء عرب اخلط االأخ�سر. 
العمل  املقبل  ال��دول��ة  رئي�س  على  و�سيكون   
 2017 منذ  املتوقفة  ال�سالم  حمادثات  ال�ستئناف 

من اأجل اإنهاء تق�سيم اجلزيرة. 
خري�سوتودوليد�س  يعد  الق�سية،  هذه  وحول   
االأوروب��ي عزل  “ال�سقور” ويريد من االحتاد  من 
خفف  فيما  براغماتيا،  فيعترب  نيوفيتو  اأما  تركيا. 
خط  مع  ليتما�سى  موقفه  ح��دة  من  مافروياني�س 

احلزب ال�سيوعي.
 وتتعرث العملية الدبلوما�سية التي ترعاها االأمم 
األف   40 النقاط مثل وجود  العديد من  املتحدة يف 
جندي تركي يف “جمهورية �سمال قرب�س الرتكية«. 
لهم  يحق  �سخ�سا  و33  األفا   561 اأ�سل  من   
يف  م�سجلني  تركيا  قرب�سيا   730 هناك  الت�سويت 
جنوب اجلزيرة، وفق ما اأفاد اجلمعة امل�سوؤول يف 

اللجنة االنتخابية كو�ستا�س كون�ستانتينو.

جوبا 

تاريخية  رحلة  فرن�سي�س  البابا  اختتم 
ح�سره  حا�سد  ب��وداع  اأي��ام  ثالث  ا�ستمرت 
الطوائف  خمتلف  من  األف   100 من  اأكرث 
جنوب  دول���ة  عا�سمة  ج��وب��ا  يف  الدينية 

ال�سودان.
اأن ي�سمع قادة  اأمله يف  البابا عن  وعرب 
ر�سالته  املرة  هذه  ال�سودان  جنوب  دولة 
نحو  وامل�سي  العنف  نبذ  على  ركزت  التي 
 10 من  اأك��رث  ا�ستمر  اقتتال  بعد  ال�سالم 
مل  ال��ذي  الوليدة  الدولة  عمر  من  �سنوات 
يتعدى 12 عاما بعد انف�سالها عن ال�سودان 

يف العام 2023.
�سعب  خماطبا  الفاتيكان  بابا  وق��ال 
جنوب ال�سودان “ال تفقدوا االأمل اأبدا؛ وال 

ت�سيعوا اأي فر�سة لبناء ال�سالم ».
ر�سالة البابا

البابا تفاعال جماهرييا  ووجدت ر�سالة 
اأميو  �ستيفن  االأ�ساقفة  رئي�س  وقال  كبريا، 
ودعوة  اأمل  ر�سالة  ترك  “البابا  اإن  مارتن 
ل�سعب جنوب ال�سودان للبقاء مًعا وال�سعي 
ال��ق��ادة  ي�ستمع  اأن  ن��اأم��ل  ال�����س��الم،  نحو 

ال�سيا�سيون اإلى تلك الر�سالة«.

من  الكثري  ب��دا  االآخ��ر  اجلانب  يف  لكن 
وراأت  تفاوؤال،  اأقل  ال�سودان  جنوب  اأبناء 
اأن  وين جون وهي من الطائفة الكاثولوكية 
دائما  ال�سودان  جنوب  دولة  بناء  يف  االأمل 
ملوقع  وقالت  امل�ستعرة.   احلرب  تقتله  ما 
�سكاي نيوز عربية “ناأمل يف اأن جتد دعوات 
البابا اأذنا �ساغية لدى الفرقاء واأن ينظروا 
اإلى حال �سعب جنوب ال�سودان الذي مزقت 
�سعبه  ثلثي  اأكرث من  بلده وجعلت  احلرب 
ال�سحيحة  الدولية  امل�ساعدات  حتت رحمة 
ال�سخمة  والطبيعية  النفطية  املوارد  رغم 

التي تتمتع بها بالدهم«.
فيها  رافقه  والتي  البابا  زيارة  وجاءت 
كاتنربي،  ا�ساقفة  رئي�س  وليامز  روان 
واأكرث  ا�سكتلندا  كني�سة  رئي�س  اإلى  اإ�سافة 
من 70 �سحفيا، و�سط انق�سامات �سيا�سية 
جنوب  دول��ة  تقدم  اأع��اق��ت  ح��ادة  وقبلية 
يف  ال�سودان  عن  انف�سالها  منذ  ال�سودان 
 6 ا�ستمرت  طاحنة  حرب  بعد  2011؛ 
4 ماليني  اأكرث من  عقود قتل و�سرد خاللها 

�سخ�س.

ت�ساوؤم واأمل
اأو�شاط  يف  الت�شاوؤم  ي�شود  حني  ويف 

يرى  ج��ون،  وين  مثل  ال�سباب  من  الكثري 
ت�سهم  ان  ميكن  الزيارة  اأن  االآخر  البع�س 
التي عا�سها بلدهم  الن�سيان  يف طي �سفحة 
االأع���وام  ط���وال  ال��ع��امل  ان�سغال  ب�سبب 
 19 ك��وف��ي��د  بجائحة  امل��ا���س��ي��ة  ال��ث��الث��ة 
ي�سري  اإذ  اأوكرانيا،  يف  الرو�سية  واحل��رب 
املحلل ال�سيا�سي ديني�س ا�سكوبا�س اإلى اأن 
العامل  اأنظار  تلفت  باأن  كفيلة  البابا  زيارة 
للدولة املن�سية جمددا، كما ميكن اأن ت�سهم 
املعنية  العاملية  املنظمات  دور  زي��ادة  يف 
والتنموية  االإن�سانية  امل�ساعدات  بتقدمي 

التي يتخذ معظمها من العا�سمة االإيطالية 
اأن  يف  الكثريين  وي��ام��ل  لها.  مقرا  روم��ا 
اأوروبا  ال�سيا�سي يف  نفوذه  البابا  ي�ستخدم 
الغربية  البلدان  زع��م��اء  وح��ث  وال��ع��امل 
ال�سودان  جنوب  لدولة  العون  يد  مد  على 
التي تبلغ معدالت الفقر فيها اأكرث من 80 
بالن�سبة  تبدو  املهمة  ه��ذه  لكن  املئة.  يف 
ظل  يف  خ�سو�سا  للغاية،  �سعبة  الآخرين 
قائمة  �سمن  ال�سودان  جنوب  دولة  وجود 
يف  ف�سادا  واالأك��رث  دموية  االأك��رث  البلدان 
ملنظمة  ت�سنيف  اأح��دث  بح�سب  ال��ع��امل؛ 

ال�سفافية الدولية؛ و�سط اتهامات متزايدة 
باإهدار  الف�ساد  و�سبكات  ال�سيا�سية  للنخب 
وامل�ساعدات  النفط  عائدات  من  املليارات 

الدولية.
�سكان  يعقد  القامتة،  ال�سورة  ورغ��م 
على  عري�سة  اآمال  ال�سودان  جنوب  معظم 
زيارة البابا التاريخية هذه، فقبل و�سوله 
االآالف  ع�سرات  تدفق  اأي��ام   5 من  باأكرث 
حافالت  م�ستخدمني  جوبا،  العا�سمة  نحو 
�سغرية و�سيارات نقل مك�سوفة ودراجات 
الأكرث  االأقدام  م�سيا على  بخارية وبع�سهم 

من 9 اأيام، وذلك من اجل ا�ستقبال البابا.
اأكرث  �سول وهو واحد من  رياك  ويقول 
من 80 �سخ�سا قطعوا مئات الكيلومرتات 
على االأقدام من اأجل امل�ساركة يف ا�ستقبال 
االآخرين  وزم��الئ��ه  هو  حتمله  اإن  البابا� 
عناء ال�سري الطويل واملرهق هو تعبري عن 

االأمل.
عربية  ن��ي��وز  �سكاي  مل��وق��ع  ويو�سح 
متنح زيارة البابا  اأن  يف  كبري  امل  “لدينا 
والتعا�سد  الوحدة  بالدنا روح جديدة من 

بعد �سنوات طويلة من احلرب االأهلية”.

قبرص تختار رئيسا جديدا في سباق 
يشهد تنافسا محموما

العالم يدخل مرحلة 
أسراب المسّيرات

وكاالت

لتطوير  »البنتاغون«  االأمريكية  الدفاع  وزارة  يف  جديد  م�سروع  ي�سعى 
اأ�سراب من الطائرات املُ�سرّية »درون« ي�سل عددها اإلى االآالف، يف خ�سم تناف�س 

دويل مت�سارع على تطوير هذا النوع من ال�سالح.
وخالل ال�سنوات االأخرية، تنامى الدور الذي ت�سطلع به الطائرات املُ�سرّية 
)طائرات من دون طيار(، لكن هذا الدور الذي �سمل املراقبة والق�سف، كان يتم 
يف الغالب عن طريق طائرة واحدة يف الوقت نف�سه اأو عدد حمدود من الطائرات 

يف اأح�سن االأحوال.
اإنتاج  اإلى  اجلديد  برناجمه  خالل  من  “البنتاغون” ي�سعى  فاإن  االآن،  اأما 
العدو،  قدرة  ي�سل  كثيف  هجوم  يف  امل�ساركة  بغية  الطائرات  هذه  من  اأ�سراب 

متاما كما فعلت وتفعل الطائرات املقاتلة التي يقودها الطيارون يف احلروب.
م�سروع  اأن  لندن،  ومقره  التقني   newscientist  « موقع  وذك��ر 
ي�سعى اإلى تطوير اآالف الطائرات املُ�سرّية على االأر�س ويف اجلو   AMASS

وعرب البحر لكي تعمل معا ك�سرب متكامل ل�سحق دفاعات العدو.
وقال اإن هذه اخلطة “تثري القلق«.

متنح  من�سقة،  هجمات  �سن  على  املاأهولة  غري  الطائرات  هذه  و�ستعمل 
اجلي�س االأمريكي اأف�سلية يف احلروب امل�ستقبلية.

وال يزال هذا امل�سروع قيد االختبار لدى وكالة االأبحاث الدفاعية املتقدمة 
هذا  تفا�سيل  من  والكثري  “البنتاغون”،  االأمريكية  الدفاع  ل��وزارة  التابعة 

امل�سروع ال تزال �سرية.
وعادة ما ت�سمن م�ساريع وكالة االأبحاث املتقدمة اختبار جدوى العديد من 
التقنيات التي �ست�سكل “اخرتاقات” عالية املخاطر وعالية املكا�سب يف الوقت 

نف�سه.
ومل يعلن عن امل�سروع ر�سميا حتى االآن.

وبح�سب املوقع االإلكرتوين، فاإن تطوير هذه الطائرات على االأرجح مرتبط 
ب�سكل خا�س لدرع غزو �سيني حمتمل جلزيرة تايوان.

لكن هذه املحاوالت االأمريكية لي�ست االأولى من نوعها اأو الوحيدة يف العامل.
اأ�سراب رو�سية

“رو�ستيخ”  موؤ�س�سة  اإع��الن  من  قليلة،  اأي��ام  بعد،  التطور  ه��ذا  وياأتي 
واملدنية  الع�سكرية  املنتجات  وت�سدير  وت�سنيع  لتطوير  الرو�سية  احلكومية 
على  قادرة  طيار  دون  من  طائرات  تطوير  ب�سدد  اأنها  العالية  التقنيات  ذات 

�سرب العدو �سمن اأ�سراب.
“مت  رو�سية:  اإع��الم  لو�سائل  ت�سيميزوف،  �سريغي  ال�سركة،  مدير  وقال 
واكت�ساف  اال�ستطالع  اإجراء  على  قادرة  �سغرية  تكتيكية  مروحيات  تطوير 
على  واملهاجمة  يدوية  قنابل  اإلقاء  وميكنها  املدفعية.  وتوجيه  تلقائيا  العدو 

�سكل �سرب«.
واأ�سار اإلى “اأن هذه املعدات قد غريت ب�سكل كبري طبيعة االأعمال القتالية«.

ال�سني لديها فعليا اأ�سراب
اأن لدى  اأظهر �سريط فيديو، ن�سر �سمن درا�سة علمية،  ويف مايو املا�سي، 
ال�سينيني القدرة على ت�سنيع اأ�سراب من الطائرات من دون طيار، لها القدرة 
وزارة  عليه  تعمل  ما  ي�سبه  �سيناريو  يف  بعينها،  واحدة  منطقة  مهاجمة  على 

الدفاع االأمريكية.
على  ق��ادرة  التكنولوجيا،  هذه  اإن  ت�سجيانغ،  جامعة  يف  باحثون  وق��ال 
التحليق ب�”الدرون” على ارتفاعات منخف�سة وتعديل م�ساراتها داخل الغابات 

التي تعد بيئة �سعبة لهذه الطائرات.
“هذه هي املرة االأولى التي ينجح فيها �سرب من الطائرات  اأن   واأ�سافوا 

بدون طيار يف التحليق يف اخلارج ببيئة غري منظمة يف الربية«.
ورغم اأن امل�سروع ال يزال يف بداياته، ويبدو مدنيا يف الظاهر، فاإن احتمال 
 ”sciencealert“ موقع  وفق  للغاية،  وارد  ع�سكرية  الأغرا�س  تطويره 

العلمي.

واشنطن تبحث إرسال صواريخ 
لقواتها في اليابان

واشنطن

تبحث الواليات املتحدة اإر�سال �سواريخ اإر�سال �سواريخ متو�سطة املدى 
اإلى قواتها املتواجدة يف اليابان، وذلك وفقا لو�سائل اإعالم يابانية.

اأن وا�سنطن اقرتحت ن�سر �سواريخ  “�سانكي” اليابانية  وذكرت �سحيفة 
متو�سطة املدى يف اليابان يف اإطار خطة لتعزيز الدفاعات يف مواجهة ال�سني يف 

بحري ال�سني ال�سرقي واجلنوبي، وذلك نقال عن م�سادر مل حتددها.
ي�سمل  قد  اليابان  يف  االأمريكية  للقوات  العتاد  اإر�سال  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
اأ�سلحة بعيدة املدى اأ�سرع من ال�سوت و�سواريخ توماهوك. وقالت اإن طوكيو 

عازمة على بدء مناق�سات جادة جتاه قبول ن�سر االأ�سلحة.
ومل ُيك�سف عن موقع ن�سر االأ�سلحة على الفور، لكن �سانكي قالت اإن اليابان 

ت�سع جزيرة كيو�سو اجلنوبية يف االعتبار.
 وترغب اليابان والواليات املتحدة يف دعم اجلزر التي تف�سل بحر ال�سني 
ال�سرقي عن غرب املحيط الهادئ الأنها قريبة من تايوان التي تعتربها ال�سني 

جزءا منها.
لعالقتهما  كبري  تعزيز  عن  واليابان  املتحدة  الواليات  اأعلنت  يناير،  ويف 
الع�سكرية، ت�سمن رفع م�ستوى و�سع القوات الع�سكرية االأمريكية يف البالد، 
قبل  من  متاما  حما�سرة  باأنها  بكني  اإلى  قوية  “اإ�سارة  حمللون  اعتربه  مما 
نحو  واالجتاه  الهاوية  حافة  لعبة  عن  االبتعاد  اأجل  من  وحلفائها،  وا�سنطن 

اال�ستقرار االإقليمي«.
 ووفق �سبكة “�سي اإن اإن” االأمريكية، فاإن “ما يحدث بني اأمريكا واليابان 
يعد اأحد اأهم التعديالت على و�سع القوات الع�سكرية االأمريكية يف املنطقة منذ 

�سنوات«.
واأ�سافت اأنها تاأتي “�سمن رغبة وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاغون( يف 
التحول من حروب املا�سي يف ال�سرق االأو�سط اإلى منطقة امل�ستقبل يف املحيطني 
الهندي والهادئ، حيث �سّرعت حرب اأوكرانيا يف االنتقال من الواقع النظري اإلى 

العملي بني البلدين”.

رئيس وزراء إسرائيل السابق: 
بوتين وعد بعدم قتل زيلينسكي

وكاالت

قال رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي ال�سابق نفتايل بينيت، والذي قام بو�ساطة 
لفرتة وجيزة يف بداية العملية الرو�سية يف اأوكرانيا اإنه اأخذ وعدا من الرئي�س 

الرو�سي فالدميري بوتني بعدم قتل نظريه االأوكراين فولودميري زيلين�سكي.
االأزمة  الإنهاء  يذكر  �سيء  عن  الو�ساطة  يف  بينيت  جهود  ت�سفر  مل  وبينما 
امل�ستمرة منذ فرباير 2022، فاإن ت�سريحاته، التي جاءت خالل مقابلة ن�سرت 
بذلت  التي  املغلقة، واجلهود  الغرف  دبلوما�سية  ال�سوء على  �سلطت  ال�سبت، 

ملحاولة وقف احلرب �سريعا يف اأيامها االأولى.
خالل املقابلة التي ا�ستمرت 5 �ساعات، وتطرقت اإلى مو�سوعات اأخرى، قال 

بينيت اإنه �ساأل بوتني عما اإذا كان ينوي قتل زيلين�سكي.
ونقلت اأ�سو�سيتد بر�س عن بينيت قوله “�ساألته: هل تخطط لقتل زيلين�سكي؟ 
فقال: لن اأقتل زيلين�سكي. ثم قلت له يجب اأن تعدين باأنك لن تقتل زيلين�سكي، 

فقال: لن اأقتل زيلين�سكي ».
 كما ذكر بينيت اأنه ات�سل هاتفيا بزيلين�سكي بعد ذلك الإبالغه بوعد بوتن. 
“ا�سمعني زيلين�سكي، لقد خرجت للتو من اجتماع مع بوتني، لن  وقال حينها 

يقتلك. �ساألني: هل اأنت متاأكد؟ قلت له نعم 100 باملائة لن يقتلك«.
اإلى اأن بوتن تخلى خالل   ولفت رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي ال�سابق كذلك 
و�ساطته عن تعهده بال�سعي اإلى نزع �سالح اأوكرانيا، واأن زيلين�سكي وعد بعدم 

االن�سمام اإلى حلف �سمال االأطل�سي “الناتو”.

100 ألف في وداعه... البابا يدعو إلنهاء مأساة جنوب السودان

 من الرصد حتى اإلسقاط.. كل ما 
نعرفه عن المنطاد الصيني

وكاالت

مل تنته ق�سة املنطاد ال�سيني الذي حّلق الأيام يف �سماء الواليات املتحدة، 
الناحية  االأقل من  تزال م�ستمرة، على  تداعياته ال  اإن  اإذ  ال�سبت،  اإ�سقاطه،  مع 

الدبلوما�سية.
متى بداأت الق�سة؟

التواتر عن وجود منطاد �سيني يف االأجواء االأمريكية يف  وبداأت االأنباء يف 
الثاين من فرباير اجلاري، مع اإ�سدار بيان ر�سمي اأمريكي.

على  حلق  املنطاد  “البنتاغون” اإن  االأمريكية  الدفاع  وزارة  قالت  وحينها 
اجلوي  املجال  فوق  يحلق  اأن  قبل  املا�سي،  يناير   28 منذ  املتحدة  الواليات 

الكندي يف 30 يناير ليعود بعدها اإلى املجال اجلوي االأمريكي.
اأكدت الوزارة اأن املنطاد يحلق على ارتفاع �شاهق اأعلى بكثري من خطوط 
املالحة اجلوية، واأنه ال ميثل تهديدا ع�سكريا اأو مادية لالأمريكيني على االأر�س.

مونتانا،  والية  �سماء  يف  يطري  كان  عندما  املنطاد  خطر  عن  احلديث  وب��داأ 
من�ساآت  حتت�سن  ال�سكان  قليلة  والية  وهي  املتحدة،  الواليات  غربي  �سمال  يف 

ع�سكرية ح�سا�سة، وهو ما اأثار خماوف من اأن املنطاد اأداة جت�س�س �سينية.
م�سار املنطاد يف الواليات املتحدة

يف  حلق  ال�سيني  املنطاد  اأن  اأمريكية  اإعالم  و�سائل  ن�سرتها  خرائط  تظهر 
�سماء واليات:مونتانا، ، وايومينغ، �ساوث داكوتا، نربا�سكا، كن�سا�س، ميزوري، 

كنتاكي، تين�سي، �ساوث كارولينا
ما هي مناطيد التج�س�س بال�سبط؟

معدات  بالبالون  وملحق  الهيليوم،  بغاز  مليئة  الوزن،  خفيفة  بالونات  اإنها 
جت�س�س مثل الكامريا البعيدة املدى.

وميكن اإطالقها من االأر�س اإلى اجلو، حيث ميكنها التحليق على ارتفاع يزيد 
منطقة  ويف  التجارية،  للطائرات  املخ�س�س  امل�سار  فوق  اأي  مرت،  األف  عن 18 

تعرف ب�”القريبة من الف�ساء«.
ولدى التحليق يف اجلو، ت�ستخدم هذه املناطيد مزيجا من التيارات الهوائية 
وجيوب الهواء امل�شغوط، التي ميكن اأن تكون �شكال من اأ�شكال التوجيه، لذلك 
ي�ساعد ذلك يف اإبقائها اأكرب مدة ممكنة، مما يوفر لها قدرة على الت�سوير اجلوي 

االأعلى جودة من ت�سوير االأقمار ال�سناعية.
 ملاذا يجري ا�ستخدام املنطاد يف زمن االأقمار اال�سطناعية؟

ميزة  اأكرب  فاإن  كالرك،  مايكل  الربوفي�سور  والدفاعي،  االأمني  للمحلل  وفقا 
لدى مناطيد التج�س�س جتعلها اأف�سل من االأقمار اال�سطناعية هي اأنها قادرة على 

درا�سة منطقة لفرتة زمنية اأطول.
واأ�ساف اأنه ميكن لهذه املناطيد البقاء فوق منطقة ما لفرتة طويلة.

وتابع: “ب�سبب الطريقة التي تدور بها االأر�س، فما مل يكن القمر اال�سطناعي 
فوق خط اال�ستواء، فاأنت بحاجة اإلى -3 5 اأقمار ا�سطناعية لتتبع بقعة معينة 
البالونات رخي�سة ن�سبيا، واأ�سهل بكثري لالإطالق  “هذه  طوال الوقت. واأردف: 

مقارنة باالأقمار اال�سطناعية«.
الروايتان االأمريكية وال�سينية

قال م�سوؤول دفاعي اأمريكي كبري اإن وا�سنطن “واثقة للغاية” من اأن املنطاد 
بغية  ح�سا�سة  مواقع  فوق  كان يطري  �ساهق،  ارتفاع  على  يحلق  الذي  ال�سيني 
قبالة  املنطاد  اإ�شقاط  مكان  على  طوقا  البحرية  �شربت  لذلك،  املعلومات.  جمع 
انت�سال  اأجل  من  االأطل�سي،  املحيط  على  املطلة  كارولينا  �ساوث  والية  �سواحل 

احلطام ومعرفة مكوناته.
اإلى  و�سل  واأن��ه  علمية  كانت  املنطاد  من  الغاية  اإن  بكني  تقول  املقابل،  يف 
التج�س�س  هدفه  يكون  اأن  قاطعا  نافيا  نافية  عر�سي،  ب�سكل  االأمريكية  االأجواء 

على امل�سالح االأمريكية.
ملاذا تركت الواليات املتحدة املنطاد فرتة طويلة قبل اإ�سقاطه؟

بح�سب وكاالت ، ن�سح قادة ع�سكريون بايدن يف نهاية املطاف بعدم اإ�سقاطه 
ب�سبب خماطر احلطام املت�ساقط.

واأ�سقطت مقاتلتان حربيتان من طراز “اإف- 22” املنطاد بعد اأن ابتعد عن 
االأرا�سي االأمريكية، وحتديدا قبالة �سواحل �ساوث كارولينا.

لإ�شقاط  خطة  اأعد  اجلي�س  اإن  الأمريكي  “اإك�سيو�س” الإخباري  موقع  قال 
املنطاد فوق البحر، لتقليل املخاطر.

يف  متخ�س�سة  �سفينة  غياب  ب�سبب  اأياما،  احلطام  انت�سال  عملية  و�ستتاأخر 
اإلى  اأخذه  احلطام  بقايا  على  العثور  بعد  املقرر  ومن  احلطام،  مكان  عن  االأمر 
اأجل  من  فريجينيا  والية  يف  اآي”  بي  “اأف  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  خمترب 

حتليلها، وفقا ل�سبكة “�سي اأن اأن«.
هل ا�ستفادت ال�سني من منطادها؟

االأمريكي  ال�سحفي  قال  بو�ست”،  “وا�سنطن  �سحيفة  على  راأي  مقال  يف 
املعلومات  من  اأكرب  قدرا  جتمع  اأنها  يبدو  “ال  املناطيد  اأن  اإغناتيو�س،  ديفيد 
اال�ستخباراتية مما ميكن اأن جتمعه االأقمار اال�سطناعية ال�سينية يف مدار اأر�سي 

منخف�س«.
معينة،  اأه��داف  فوق  اأط��ول  لفرتة  البالونات  حتوم  اأن  “ميكن  واأ�ساف: 
لكن قدرتها على جمع املعلومات ال تختلف اختالفا جذريا عن االأنظمة االأخرى 

املتاحة لل�سينيني«.
هذا االأمر اأكده م�سوؤول يف وزارة الدفاع االأمريكية “البنتاغون”، حيث قال 
مقارنة مع  اأوفى  يوفر معلومات  لكن ال  اأف�سل يف �سوره،  دقة  يوفر  املنطاد  اإن 

االأقمار اال�سطناعية.
اأجهزة  اأن البالون كان ينرث  “اأما بالن�سبة لالأخبار الرائجة حول  واأو�سح: 
فال  �سرية،  اأهداف  مراقبة  على  القادرة  امليكرودرونات  مثل  �سغرية،  جت�س�س 

يوجد دليل على هذا االأمر«.
هل منحت ال�سني هدية ا�ستخباراتية لوا�سنطن؟

نقل موقع اإيه بي �شي نيوز الأمريكي عن م�شوؤول دفاعي كبري قوله اإن اإ�شقاط 
للبالون حتى يخرج من  الوقت  ا�ستفادت من منح  املتحدة  الواليات  اإن  البالون 
االأمريكية  االأرا�سي  فوق  املراقبة  منطاد  “حتليق  قائال،  االأمريكية،  االأرا�سي 
البالون  “لقد متكنا من درا�سة وفح�س  لنا”.  بالن�سبة  ا�ستخبارية  كان ذا قيمة 

ومعداته، والتي كانت ذات قيمة«.

وكاالت 

كييف،   الرو�سية  ال��دف��اع  وزارة  اتهمت 
يتم خاللها  ب�”التح�سري الفتعال عملية وهمية، 
كراماتور�سك  مدينة  يف  املباين  من  عدد  تفجري 
بارتكاب  مو�سكو  اتهام  ثم  اأوك��ران��ي��ا،  �سرقي 

جرائم حرب وا�ستهداف للمدنيني«.
“كييف  اإن  الرو�سية،  الدفاع  وزارة  وقالت 
)م�ستو�سفان  طبية  مباين   3 لتفجري  تخطط 
هجوم  بارتكاب  رو�سيا  اتهام  ثم  وم�ست�سفى(، 

بح�سب  مدنية”،  اأه���داف  على  مزعوم  متعمد 
املوؤ�س�سات  “ق�سف  واأ�سافت:  روي��رتز.  وكالة 
جديد  وح�سي  عمل  اأن��ه  على  �سُي�سور  الطبية 
يتطلب  ال��ذي  االأم��ر  الرو�سية،  القوات  ترتكبه 
تزويد  يف  واالإ���س��راع  ال��دويل  املجتمع  من  ردا 
�سربات  ل�سن  املدى،  بعيدة  بال�سواريخ  كييف 
وزارة  تقدم  ومل  الرو�سية«.  االأرا���س��ي  على 
اأوردتها  التي  املزاعم  هذه  على  دليل  اأي  الدفاع 
يف من�سور عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي، كما 
ال�سرطة  وكانت  عليها.  االآن  حتى  كييف  ترد  مل 

االأوكرانية قد قالت، اإن “�ساروخا رو�سيا اأودى 
اأ�ساب  عندما  االأقل”  على  اأ�سخا�س   3 بحياة 

مبنى �سكنيا يف مدينة كراماتور�سك، اخلمي�س.
ومل تعلق رو�سيا عالنية على تلك ال�سربة، 

لكنها لطاملا نفت ا�ستهداف املدنيني يف اأوكرانيا.
مئات  اإن  غربية  وحكومات  كييف  وتقول 
رو�سية  �ساروخية  �سربات  يف  قتلوا  املدنيني 
بدء  منذ  اأوكرانيا،  اأنحاء  يف  �سكنية  مواقع  على 
يف  اأوكرانيا  على  الرو�سية  الع�سكرية  العملية 

فرباير من العام املا�سي.
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ير � يب ش�ق صدى الشعب __ أد�
ت عمر أ�بو طالب  ينا أ�بن األردن ال�بار/�به�ب ت�دث إل� �
تصادف هذا  يعة التتي � �بمناستت�بة ذكتترى الو�فتتاء وال�ب�
يعاً وستتت�ب�قى  م� ينتتا �ب يزة عل� يتتوم ، وه�ي ذكتترى عز� ال�
ييل  يما � ورة �ف�ي �قلو�بنتتا، و�ف� التتدة �ف�ي ذاكرتنتتا وم��ف �خ
يد/أ�بو طالب الم�ب  يتتات �وار�خا مع الستت� ر� �خورد م�ب
ال�ي  يد�خا والو�فتت�ي ألردننتتا العف اللتتة ستت� لتتص ل�ب والم�خ

الذي نتمىن له دوام الت�قدم واالزدهار
ية؟ ال� صدى الشعب : �دثنا عن هذه المناس�بة العف

يوم ذكرى الو�فاء للملك  تصادف هذا ال� بتتو طالب: � أ�
ثراه،  يتتب � ين �بتتن طالل ر�متته هللا وط� ختت�ي ال�ستت� ال�با�
خ�ي  اللة الملتتك المعزز ع�بدهللا الثا� يعة ل�ب وذكرى ال�ب�
ية  ته الدستتتور� تستتلم ستتلطا� ه هللا ورعاه الذي � طخ ��ف
يوم متتن عتتام 1999 ملكتتاً للمملكة  �فتت�ي مثتتل هتتذا ال�
يوم  يعتتاً �ف�ي � م� ية. و�خ�ن �خستتتذكر �ب ية الهاشتتم� األرد�خ�

ياة �ا�فلة �بالعطاء  يرة �� ين مستت� يل الملك ال�ستت� ر��
يادة  يب �ق� تعر� تتازات عىل متتدى 47 عاماً منهتتا � واإل�خ�ب
ية  يادة الوطن� تمام الستت� يش األرد�خ�ي عام 1957 إل� � ال�ب
ية  ب� امعة التتدول العر� يب �بدعم �ب يتتام أردننتتا ال��ب� و�ق�
و�فتت�ي  ية  واإلستتالم� يتتة  ب� العر� يتتا  ال�قضا� ته  ومستتا�خد�

ية. ين� لسط� ية ال�ف م�قدمتها ال�قض�
يشتتنا العر�ب�ي  � اللته ر�متته هللا ��قق �ب �فتت�ي عهتتد �ب
يتتراً �فتت�ي معركتتة الكرامتتة عتتىل  ال�باستتل إنتصتتاراً ك�ب�
ييل المعتدي �فتت�ي 1968/3/21، إلى  يش اإلستترا�ئ� � ال�ب
اللته �بالنهتتوض �بالوطن �فتت�ي كا�فة  ا�ختتب إهتمتتام �ب �ب

ياة االت ال�� م�ب
م  يد�خا الملك المعطخ اللة س� تا�بع �ب صدى الشتتعب :  �
يث ستتار  از �� يرة العطاء واإل�خ�ب ع�بتتدهللا الثا�خ�ي مستت�
ين، وضح لنا  عتتىل درب و�خهتتج والده الملتتك ال�ستت�

ذلك �بشكل شامل:
تتم  اللتتة الملتتك المعطخ تتد �متتل �ب بتتو طالتتب:  ل�ق  أ�

ين  ية �بعد و�فاة والده الملك ال�س� خ�ي الرا� ع�بدهللا الثا�
يتتر والعطتتاء وال�بنتتاء والنهتتوض  � يرة ال�خ تا�بتتع مستت� و�
ياة  يتتن ال�� ياد� تتاالت وم� يتتز �ف�ي كا�فة م�ب �بالوطتتن العز�

تشمل : وكا�خت �
يده �بأ�دث  تزو� يشتتنا العر�ب�ي ال�باستتل و� � يتتر �ب تطو� �-

يرها. تطو� ية و� هزتنا األمن� يث أ�ب ت�د� األسل�ة و�
ين  تمك� تتاد �فرص عمل للشتت�باب و� ي�ب - االهتمتتام �بإ�

ل المشاركة �ف�ي �خهضة �بلد�خا. المرأة من أ�ب
ين  المواطن� يشتتة  ين مستوى مع� �بت�ستت� -االهتمام 

ساد �بشىت أشكاله. وم�ار�بة ال�ف
يمتتاً  �ف�ي �ركة  � ت�قدمتتاً عطخ -شتتهد �بلد�خا �فتت�ي عهده �
و�بنتتاء  يتتم  التعل� تتاالت  م�ب و�فتت�ي  والعمتتران  ال�بنتتاء 
يتتة  العلم� والمعاهتتد  امعتتات  وال�ب يات  � المستشتت�ف

يا�ة. ارة والس� تطورت الصناعة والزراعة والت�ب و�
ية �ف�ي العالم  ياستت� يتتز مكا�خة س� -أص�بتتح ألردننا العز�

ته  يمتتة ومناصر� يد�خا  ال�ك� اللة ستت� ياستتة �ب ضتتل س� �ب�ف
يتتة  �ب�ر� يتتش  �بالع� يتتا العتتدل و�تتق الشتتعوب  ل�قضا�

وكرامة.
ية  ين� لستتط� ال�ف يتتة  لل�قض� الملتتك  اللتتة  �ب -مناصتترة 
ية مستتت�قلة  ين� تتته الدا�ئمتتة إل�قامة دولة �فلستتط� ودعو�
ال�قتتدس  وعاصمتهتتا  يتتاة  لل�� و�قا�بلتتة  يادة  ستت� ذات 

يف. الشر�
صتتدى الشتتعب :  صتتف لنتتا مشتتاعرك �فتت�ي هتتذه 

المناس�بة؟
تتدم �بلد�خا  ت�ق أ�بو طالب: أشتتعر �بالستتعادة لتطتتور و�
يتته    ي�م� � أن  تعالتتى  و� يتتب وأدعتتو هللا ستت�ب�ا�خه  ال��ب�
يد�خا أطال هللا  يتتن وأعاهد ستت� متتن األعتتداء والمتآمر�
يتتاء  نتتوده األو�ف� يعتتاً �ب م� �فتت�ي عمتتره �بأننتتا ستتن�ب�قى �ب
يرث  يمة �ىت � ية الكر� يتتن وللعا�ئلتتة الهاشتتم� لص� الم�خ

يها. هللا األرض وما عل�

أحد رجاالت الوطن األوفياء المخلصين يتحدث بمناسبة ذكرى الوفاء والبيعة

بهجت أبو طالب: نستذكر بكل فخر وإعتزاز مسيرة العطاء واإلنجازات 
في عهد الملك الحسين والملك عبداهلل الثاني

19 2023 ÊÉãdG ¿ƒfÉc (10)  AÉKÓãdG
(2972) Oó©dG اعال�﮲ات

17 2022 ∫hCG ¿ƒfÉc (19)  ÚæK’G
(2950) Oó©dG منوعات

 

 

ٮ﮵ر صدى الشعب – أد�﮵ب شڡ�
ــا  �﮳لد�﮲ ــ��  �� ــى  الع﮲طم ـ﮵ـة  الٮ﮳ٮ الع� ــت  أعر�﮳
ــمٮ﮵ة  ــن �﮴أ�﮵ٮ﮵دهم للڡ�ٮ﮵ادة الهاش ـ﮵ـب ع الحٮ﮳ٮ
ــة  ــب ﮳حالل ــى  ﮳حا�﮲ ــم /إل ــة ووڡ�وڡ�ه الحكٮ﮵م
﮲طه هللا  سٮ﮵د�﮲ا المع﮲طم /عٮ﮳دهللا الثا�﮲�� حڡ�
ادر  ــ﮳حٮ﮳وا حاد�﮶ة اإلعتداء الع� ورعاه/ كما ش
ــور العڡ�ٮ﮵د/ عٮ﮳د  ــهٮ﮵د  الوطن الدكت عىل ش
ــك �﮳حٮ﮵ا�﮴ه  ــرزاق الدال�﮳�﮵ح حٮ﮵ث أودي ذل ال
ــؤالء ال﮳حٮ﮳ناء عىل  ــة إلى اعتداء ه �﮳اإلضاڡ�
ــامى أ﮳حهزتنا األمنٮ﮵ة حٮ﮵ث أصٮ﮵ب عدد  �﮲ش
اء العا﮳حل  ــڡ� ــم، و�﮲حن نتمىن لهم الش منه
ــوادث المؤلمة وما ڡ�ام  وعن م﮳حر�﮵ات الح
ا�﮲ون ولٮ﮵ست  ــ﮲حاص مارڡ�ون عىل الڡ� �﮳ه أش
ــة أو ضمٮ﮵ر، ڡ�ڡ�د إر�﮴أ�﮵نا أن �﮵تحدث  لهم ذم

ال��  إلٮ﮵نا المحب ل﮳حاللة سٮ﮵د�﮲ا ولألردن الع�
ــه  س ــب الذي �﮲ذر �﮲ڡ� ــو طال ﮳ ــت أ� األخ /�﮳ه﮳ح
ــل �﮳لد�﮲ا و﮲حدمة المواطنٮ﮵ن  وحٮ﮵ا�﮴ه من أ﮳ح
ــم و�﮴ڡ�د�﮵رهم،  ــك محٮ﮳ته ــٮ﮳ه ذل ــد أكس ، وڡ�

وڡ�ٮ﮵ما �﮵يل �﮲ورد م﮳حر�﮵ات حوار�﮲ا معه.
ــاعركم  ــعب: حدثنا عن مش ــدى الش ص
ــق ال﮳حنوب ﮲حاصًة  ــدث ���� مناط إزاء ما ح
���� منطڡ�ة الحسٮ﮵نٮ﮵ة الواڡ�عة ���� محاڡ�﮲طة 

معان وذلك ڡ�ٮ﮳ل أ�﮵ام.
ة  أ�﮳و طالب: ما حصل من حوادث مؤسڡ�
س حٮ﮵ث  ــ�� الڡ�لب و�﮴ؤلم النڡ� ومؤلمة �﮴دم
ــون  ا�﮲ ــن الڡ� ــة ع ــات ﮲حار﮳ح ــت م﮳حموع ڡ�ام
ـ﮵ـة  ــا األمنٮ ــامى أ﮳حهزتن ــىل �﮲ش ــدت ع وإعت
ـ﮵ـات �﮲﮴حر�﮵ب وحاولت العٮ﮳ث  وڡ�امت �﮳عملٮ

�﮳أمن الوطن وإستڡ�راره.

ــة  والٮ﮳طول ــود  الصم أردن  ــ��   �� ــن  و�﮲ح
ــذه األعمال  ــدوث ه ــتنكر ح ــداء �﮲س والڡ�
الت﮲حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة واإلعتداء عىل إ﮲حواننا وأحٮ﮳ائنا 
ــهد العڡ�ٮ﮵د  ــال األمن العام حٮ﮵ث إستش ر﮳ح
ــ�� ذاكرتنا  ــٮ﮵ٮ﮳ڡ�ى دا�ٔماً �� ﮵ــح الذي س الدال�﮳�

وڡ�لو�﮳نا مدى الحٮ﮵اة.
ــٮ﮵د�﮲ا  ــاً  نتڡ�دم من ﮳حاللة س ــن ﮳حمٮ﮵ع و�﮲ح
﮲طه هللا ورعاه ومن أهل وذوي الشهٮ﮵د  حڡ�
الٮ﮳طل وعشٮ﮵ر�﮴ه �﮳ين حسن �﮳أصدق مساعر 
ــا�ٔلٮ﮵ن هللا �﮴عالى أن  ــاة، س الحزن والمواس
ــه ورضوا�﮲ه  ــع  رحمت ڡ�ٮ﮵د �﮳واس ــد الڡ� م �﮵تع�
ــ�﮵ح ﮳حنا�﮴ه، وأن �﮵لهم أهله  ــكنه ڡ�س وأن  �﮵س
ــا � وإ�﮲ا إلٮ﮵ه  ــلوان، إ�﮲ ـ﮵ـه الصٮ﮳ر و الس وذو�

را﮳حعون.
صدى الشعب:  ماذا تتمىن لٮ﮳لد�﮲االعز�﮵ز 

الذي هو ﮲عال�� علٮ﮵نا ﮳حمٮ﮵عاً ؟
ـ﮵ـد من التڡ�دم  ــو طالب: أ�﮴مىن له المز� ﮳ أ�
ـ﮵ـن  الذ� ــن  م هللا  ـ﮵ـه  �﮵حمٮ وأن   ، ــور  والتط
ـ﮵ـم  �﮵د� وأن  ــوء،  والس ــر  الش ــه  ل ـ﮵ـدون  �﮵ر�
ــٮ﮳حا�﮲ه و�﮴عالى علٮ﮵نا ﮳حمٮ﮵عاً �﮲عمة األمن  س
ــتمر مسٮ﮵رة  ــتڡ�رار لك�� �﮴س واألمان واإلس
ـ﮵ـن  الحاڡ�د� ــوف  أ�﮲ ــم  ر﮲ع ــاء  ـ﮵ـر والعط ال﮲حٮ

اسد�﮵ن. والڡ�
وأ﮲حٮ﮵راً  أود أن أڡ�ول ���� �﮲ها�﮵ة هذا اللڡ�اء 
�� أن ﮳حاللة سٮ﮵د�﮲ا و﮳حٮ﮵شنا العر�﮳��  الصح��
ــر ال  ــط أحم ـ﮵ـة ﮲ح ــا األمنٮ ــل وأ﮳حهزتن الٮ﮳اس
ــا  �﮳أنن ــنا  س أ�﮲ڡ� ــد  و�﮲عاه ــازوه،  �﮳﮴ح ــن  �﮵مك
ــا الحٮ﮳ٮ﮵ب  ــود األوڡ�ٮ﮵اء ألردنن ــنٮ﮳ڡ�ى ال﮳حن س
ــص  الم﮲حل ــعٮ﮳نا  ولش ــدى  المڡ� ــده  ا�ٔ ولڡ�

. الو����

إبن األردن البار/ بهجت عمر أبو طالب  يعرب عن إعتزازه وتأييده لجاللة سيدنا 
وإستنكاره الشديد لحادثة إستشهاد العقيد الدالبيح على أيدي الغدر والخيانة

 وكاالت

 ≈∏Y  ¿ƒ«°ùfôØdG  QÉ`̀KB’G  AÉª∏Y  ÌY  ¿CG  ó©H
 ΩGOôJƒf á«FGQóJÉc ΩÉcQ â– Ú°†eÉZ ÚJƒHÉJ
 ‘ ≥jôM ÉgôeO ¿CG ó©H »°VÉŸG πjôHCG ¢ùjQÉH ‘
 øe  ó¡°ûŸG  QGó°üd  á°ü≤dG  äOÉY  ,2019  ΩÉY
 ‘ ¿ƒaóŸG ¢üî°ûdG ¿CG AÉª∏©dG ∞°ûàcGh .ójóL
 ΩGOôJƒf  á«FGQóJÉc  á«°VQCG  â– â«HGƒàdG  óMCG

.Úæ°ùëŸGh AÉjôKC’G óMCG ƒg
 ¿CG á«fÉ£jÈdG z¿ÉjOQÉ¨dG{ áØ«ë°U äôcPh
 á«°SÉëf áMƒd ≈∏Y ¢Tƒ≤æe ÚfƒaóŸG óMCG º°SG
 øgÉµ∏d Oƒ©jh ,¢UÉ°UôdG øe äƒHÉJ ≈∏Y áàÑãe
 ÉeÉY 83  √ôªY ¿Éc …òdG ,äQƒH ’ …O ¿Gƒ£fCG

.1710 ΩÉY ‘ƒJh
 É¡æ«Mh ,GôKDƒeh GóL É«æZ äQƒH ’ …O ¿Éch
 ‘  É«dÉM  ¢Vô©J  IóY  á«æa  äÉMƒd  º°SQ  Ö∏W

 øgÉµdG  ¢SGób{  áMƒd  É¡æ«H  øe  ôaƒ∏dG  ∞ëàe
 Éªc ,¬«æ«aƒL ¿ÉL á°ûjôH zäQƒH ’ …O ¿Gƒ£fCG
 á«FGQóJÉc ábƒL ìÓ°UE’ ôØ«d ±’BG 10 ¢ü°üN
 ájƒg ó`̀jó`̀– AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dG  ∫hÉ``ë``jh .ΩGOô``̀ Jƒ``̀ f
 ÌY  …òdG  ,ôNB’G  äƒHÉàdG  ‘  ¿ƒaóŸG  ¢üî°ûdG
 åëÑdG ≥jôa ¢ù«FQ ∫ƒ≤jh .á«FGQóJÉµdG ‘ ¬«∏Y
 ∞°üædG  ‘  ‘ƒJ  ób  ¿Éc  GPEG{  :»æ«H  ±ƒà°ùjôc
 ¿ô≤dG  πFGhCG  hCG  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  ¿ô≤dG  øe  ÊÉãdG
 .πé°ùdG  øe  ¬àjƒg Oóëf  ±ƒ°ùa  ,ô°ûY ™HÉ°ùdG
 ‘ƒJ ób ¿Éc GPEG  ,ƒg øe GóHCG  ±ô©f ’ ób øµdh
 ¿ƒaóŸG  ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG  OóM ∂dP  ™eh .z∂dP  πÑb
 ,ÉeÉY 30 ‘ƒJ ÉeóæY √ôªY ¿Éc πLQ äƒHÉàdG ‘
 ¬«dEG  Ò°ûj  Ée  Gò`̀gh  ,áÑîædG  ≈`̀dEG  »ªàæj  å«M
 iOCG  ,øeõe  ¢Vôe  øe  ÊÉ©j  ¿Éch  ,√Èb  ™bƒe
 ÉÃQ  ,ágƒ°ûe  ¬àªéªLh  ,¬fÉæ°SE’  ¬fGó≤a  ≈dEG

 ¿Éc ÉeóæY áHÉ°üY hCG ¢SCGôdG AÉ£Z AGóJQG ÖÑ°ùH
 ΩÉ¶Y  ≈dEG  GOÉæà°SG  ¿ƒãMÉÑdG  ó≤à©jh  .É©«°VQ

.ÉYQÉH É°SQÉa ¿Éc ¬fCG ,¢Vƒ◊G
 Gò`̀g äÉ``̀ aQ á`̀dÉ`̀M ¿CG  ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG ß``̀M’h
 ≈`̀dEG  AGƒ`̀ ¡`̀ dG  ∫ƒ``̀NO  ÖÑ°ùH  áÄ«°S  ¢üî°ûdG
 ¿CG ™e ,É£æfi ¿Éc ¬fCG øe ºZôdG ≈∏Y ,äƒHÉàdG
 ¬fCG Éªc ,GQOÉf ¿Éc ≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG ‘ §«æëàdG

.QƒgõdÉH Ó∏µe øaO
ÚJƒHÉàdG á°üb

 äÉ«∏ªY  ∫ÓN  ÚJƒHÉàdG  ≈∏Y  AÉª∏©dG  ÌY
 ,2019  ΩÉ`̀ Y  ≥`̀jô`̀M ó©H  äô`̀ L »`̀à`̀dG  ô`̀Ø`̀◊G
 ≈∏Y Égójó– ” äÉJƒëæŸG øe OóY ≈dEG áaÉ°VEG
 ådÉãdG  ¿ô≤∏d  »∏°UC’G  º«°ù≤àdG  øe  AGõ`̀LCG  É¡fCG
 π°üØj  …ò`̀ dG  …QÉª©ŸG  ô°üæ©dG  »`̀gh  ,ô°ûY

.øë°üdG øY íHòŸG

دفن تحت كاتدرائية نوتردام... كشف 
أسرار «التابوت الغامض»

 ä’É°üJG  áÑdÉW  »gh  ƒ«ÑeCG  GôjófEG  âLƒJ
 ‘  ,2023  É°ùfôa  ∫ÉªL  áµ∏e  ,ÉeÉY  18  ≠∏ÑJ
 ≈dEG  ΩÉ©dG  Gòg  ¬«∏Y  ¿ƒªFÉ≤dG  ≈©°S  çóM  ΩÉàN
 á«∏gC’G ÒjÉ©e πjó©J ∫ÓN øe ¬JQƒ°U åjó–

.á≤HÉ°ùŸG ‘ ácQÉ°ûª∏d
 á≤£æe  ∫É`̀ª`̀L  áµ∏e  »``̀gh  ƒ`̀«`̀Ñ`̀eCG  â`̀ dÉ`̀ bh
 É¡ª∏°ùJ ó©H zá¶≤«dG º∏M{ ¢û«©J É¡fEG ,ÜƒdOGƒZ
 á≤HÉ°ùdG  Ö≤∏dG  á∏eÉM øe ¥QRC’Gh »°†ØdG  êÉàdG

.ôj’ ¿ÉjO
 AÉ°ùædG  øY  ƒ«ÑeCG  â©aGO  ,á≤HÉ°ùŸG  ∫ÓNh
 É°ùfôa  Öîàæe  â©é°Th  ,¿ÉWô°ùdÉH  äÉHÉ°üŸG

 ÚàæLQC’G ó°V óMC’G ¬JGQÉÑe π«Ñb Ωó≤dG Iôc ‘
 É¡eÓc  áªààfl  ,2022  ô£b  ∫Éjófƒe  »FÉ¡f  ‘
 ™«é°ûàdG  z!Allez les Bleus{  IQÉÑ©H

.z∑ƒjódG{ ÖîàæŸ Ò¡°ûdG
 •hô°ûd  ÉØ«ØîJ  ΩÉ©dG  Gòg  á≤HÉ°ùe  äó¡°Th
 ‘  âfÉc  Éeó©H  ,äÉ≤HÉ°ùàª∏d  áHƒ∏£ŸG  á«∏gC’G
 24h 18 ÚH qøgôªY ìhGÎj ¿CÉH ¢VôØJ ≥HÉ°ùdG
 ¿CGh  Îe  1.70  øY  ø¡àeÉb  ∫ƒW  π≤j  ’CGh  ÉeÉY

.∫ÉØWCG ¿hO øe qøµj
 øµÁ  äÉH  ,Iójó÷G  •hô°ûdG  Ö°ùëH  øµd
 ‘ ácQÉ°ûŸG ¥ƒa Éeh ÉeÉY 18 ≠∏ÑJ á«°ùfôa …C’

 áªFÉ≤dG ∫ƒ£H §ÑJôe •ô°T …CG ¿hO øe ,á≤HÉ°ùŸG
.»∏FÉ©dG ™°VƒdG hCG

 ≈∏Y IôgÉX ΩÉ°ThCG  OƒLh ÉMƒª°ùe äÉH  Éªc
.á≤jô©dG á≤HÉ°ùŸG ïjQÉJ ‘ ≈dhC’G Iôª∏d º°ù÷G
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«بلطجة».. وثائقي يستعرض أزمة «أبناء اللبنانيات»

فرنسا 
تختار ملكة 

جمالها
عمان 

بالتعاون  العامة  االإح�ساءات  دائرة  اأطلقت 
مع االحتاد االأوروبي ، م�سروع التواأمة االأوروبي 
االإح�����س��اءات  دائ���رة  ق���درات  “تعزيز  بعنوان 
واإع��داد  وحتليل  جتميع  على  االأردن��ي��ة  العامة 
وفقا  االإح�سائية  بالبيانات  اخلا�سة  التقارير 

الأف�سل املمار�سات االأوروبية والدولية«.
دائرة  ق��درات  تعزيز  اإلى  امل�سروع  ويهدف 
االإح�ساءات العامة فيما يتعلق بتجميع البيانات 
االإح�سائية وحتليلها واالإبالغ عنها مبا يتما�سى 

مع اأف�سل املمار�سات الدولية واالأوروبية.
الفنية يف  لل�سوؤون  العام  املدير  م�ساعد  وقال 
اإن  مقدادي،  تي�سري  الدكتور  االإح�ساءات  دائرة 
لل�سراكة  ا�ستمرارا  ياأتي  التواأمة  اإطالق م�سروع 
�سي�سهم  حيث  االأوروب���ي،  االحت��اد  مع  القوية 
االأوروب��ي��ة  ال���دول  نقل خ���ربات  امل�����س��روع يف 
ال��دائ��رة  اإم��ك��ان��ي��ات  حت�سني  ب��ه��دف  امل�ساركة 
االقت�سادية  االإح�سائية  البيانات  توفري  يف 
لرا�سمي  وامل�سداقية  الدقة  ذات  واالجتماعية 

ال�سيا�سات ومتخذي القرارات والباحثني.
لدى  االأهم  االأداة  تعد  التواأمة  اأن  واأ�ساف 

االأوروبية  اخلربات  وتوطني  نقل  يف  املفو�سية 
املعايري  اأف�����س��ل  وف���ق  امل�ستفيدة  ال����دول  يف 
واملمار�سات لديها، اإ�سافة لالأدوات االأخرى التي 
�سيجما  مثل  الدولية  �سراكاتها  اإطار  يف  طورتها 

وتايك�س.
واكد اأن اإطالق امل�سروع ياأتي يف الوقت الذي 
يتم فيه العمل حثيثا على تنفيذ خارطة الطريق 
جمموعة  اأف��ردت  حيث  العام،  القطاع  لتحديث 
من االإجراءات والتدخالت للنهو�س بدور دائرة 
حتويل  اإل��ى  وال��ه��ادف��ة  العامة،  االإح�����س��اءات 
الدائرة اإلى مركز اإح�سائي وطني خالل العامني 
يف  البيانات  قاعدة  تو�سيع  خالل  من  القادمني، 
قبل  من  اإليها  الو�سول  وت�سهيل  كافة  املجاالت 
ال�سيا�سات  ورا�سمي  الباحثني  من  م�ستخدميها 
اإلى  م�سريا  الوطنية،  واالجتماعية  االقت�سادية 
اأن هذا امل�سروع �سي�سهم يف تعزيز قدرة الدائرة 
والتوقيت  بالدقة  البيانات  ون�سر  توفري  على 

املنا�سبني.
اأول ومدير التعاون  من جهته، قال م�ست�سار 
باتريك  االأردن  يف  االأوروب���ي  االحت��اد  بعثة  يف 
المربات�س، اإن العامل اليوم يواجه اأزمة ال مثيل 
حتقيق  اإلى  القرارات  �سانعو  ي�سعى  حيث  لها، 

االأهداف امل�سرتكة املتمثلة يف م�ساعدة املواطنني 
وتقليل االآثار االقت�سادية واالجتماعية والبيئية 
�سعبة  ق��رارات  اتخاذ  يتطلب  وه��ذا  ال�سلبية، 
وه��ذه  و�سفافية  ب�سرعة  ج��رئ��ي��ة  وخ��ط��وات 
القرارات يف جمملها تعتمد على البيانات الدقيقة.
نظام  اإر�ساء  على  يركز  امل�سروع  اأن  وتابع، 
تطوير  خالل  من  متكامال  ليكون  البيانات  تطوير 
�سجالت اإدارية اإح�سائية لالأعمال وتعزيز جودة 
على  التواأمة  �ستعمل  كما  ال�سكانية،  التقديرات 

تطوير منهجيات اإح�سائية جديدة.
يف  واملبيعات  االت�سال  مدير  ق��ال  ب���دوره، 
املوؤ�س�سة االإح�سائية الدمناركية كار�سنت اولريك 
م�ساركة  يف  ي�سهم  امل�سروع  هذا  اإن  زانغنربغ، 
اأمكن  اإن  والنتائج  واحللول  واالأفكار  اخلربات 
على  تنطوي  قد  املعرفة  م�ساركة  اأن  اإال  ذل��ك، 
على  احل�سول  اأب��رزه��ا  التحديات،  من  العديد 

املعلومة الدقيقة.
اإن��ت��اج  يف  امل�ستقبلي  دورن����ا  اأن  واأك����د 
االإح�سائيات الر�سمية مهم جدا، ويجب اأن تكون 
الدوائر االإح�سائية م�سدرا موثوقا و�سادقا، كما 
علينا تبادل اخلربات املعرفية مع املخت�سني من 

الدول االأخرى.

بغداد

العراقي،  فوؤاد ح�سني وزير اخلارجية  قال 
�سيناق�س مع وا�سنطن هذا  العراق  اإن  االثنني، 
االأ�سبوع كيفية �سداد م�ستحقات �سركات الطاقة 

الرو�سية على الرغم من العقوبات.
وزير  مع  �سحفي  موؤمتر  خ��الل  واأ���س��اف 
الف��روف  �سريجي  الزائر  الرو�سي  اخلارجية 
مع  امل�سكلة  هذه  اإلى  نتطرق  “�سوف  بغداد  يف 
وهذه  عقوبات  هناك  الأن  االأم��ريك��ي  اجلانب 
العقوبات يجب اأال تفر�س على اجلانب العراقي 
م�ستمر  الرو�سية  ال�سركات  مع  التعامل  الأن 

وال�سركات الرو�سية فعالة يف العراق«.

يف  الرو�سية  اال�ستثمارات  اأن  املعتقد  ومن 
دوالر  مليارات  ع�سرة  قيمتها  تتجاوز  العراق 
معظمها يف قطاع الطاقة. وقال ح�سني اإن اإحدى 
الق�سايا الرئي�سية التي ناق�سها مع الفروف كان 
الرو�سية  الطاقة  �سركات  فواتري  �سداد  كيفية 
العراق،  يف  العاملة  وغازبروم  اأويل  لوك  مثل 
لعقوبات  خا�سعة  مو�سكو  اأن  من  الرغم  على 

دولية.
البنوك  “حماية  هو  الهدف  اأن  واأ���س��اف 

العراقية والبنك املركزي من العقوبات«.
وذكرت م�سادر م�سوؤولة اأنه من املنتظر اأن 
الواليات  اإلى  العراقي  اخلارجية  وزير  ي�سافر 
املتحدة يوم االأربعاء ملناق�سة قواعد العقوبات 

الفيدرايل  االحتياطي  فر�سها  التي  اجلديدة 
ال��دوالر  معامالت  على  نيويورك  يف  االأمريكي 
العاملية التي جتريها البنوك التجارية العراقية 

وتاأثريها على االقت�ساد العراقي.
وفر�س الغرب، الذي كان فيما �سبق �سوق 
ت�ستهدف  عقوبات  لرو�سيا،  الرئي�سية  الطاقة 
احلرب  ب�سبب  الطاقة  من  مو�سكو  اإي���رادات 
الرو�سية االأوكرانية عرقلت اأي�سا املبيعات اإلى 
طرف ثالث، ومن املنتظر ت�سديد تلك العقوبات.
ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ح�سني  واأ���س��ار 
يدعو  ال��ع��راق  اأن  اإل��ى  الف��روف  مع  امل�سرتك 
رو�سيا  بني  احلوار  على  ويحث  �سلمية  حللول 

واأوكرانيا الإنهاء احلرب.

انقرة

اأدى الزلزال القوي الذي �سرب تركيا، يف وقت 
اإ�سكندرون  ميناء  ت�سرر  اإلى  االثنني،  مبكر �سباح 
ما  بح�سب  البالد،  بجنوب  خطاي  اإقليم  يف  الواقع 

اأعلنته هيئة املالحة البحرية الرتكية.
قالت  االأ�سرار،  لر�سد  التفتي�س  عمليات  وبعد 
العمليات م�ستمرة يف موانئ  اإن  الهيئة على تويرت 

بجانب اإ�سكندرون.
اإن  لل�سحن  تريبيكا  وكالة  قالت  جانبها  من 

توقفت  الرتكي يف جيهان  النفط  ميناء  العمليات يف 
بعد وقوع الزلزال القوي على مقربة منه، م�سيفة 

اأن اجتماعا طارئا �سيعقد ب�ساأن االأمر.
خطوط  لت�شغيل  الرتكية  بوتا�س  �شركة  وقالت 
الأنابيب  بخطوط  اأ�شرار  تلحق  مل  اإنه  الأنابيب 

الرئي�سية.
ويف اإ�سعار، قالت تريبيكا اإن املوانئ يف جنوب 
عن  االإب���الغ  ومت  ب��ال��زل��زال  ت��اأث��رت  تركيا  ���س��رق 

تاأخريات يف العمليات.
الطاقة  قطاع  يف  م�سوؤول  قال  اآخر  جانب  ومن 

عن  ي�سفر  مل  الزلزال  اإن  روي��رتز،  لوكالة  الرتكي 
حدوث اأ�سرار يف خط اأنابيب كركوك-جيهان الذي 
اأنابيب  وخط  تركيا  اإل��ى  العراق  من  النفط  ينقل 
النفط  تدفقات  اأن  م�سيفا  باكو-تفلي�س-جيهان، 

م�ستمرة يف اخلطني.
7.8 درجة جنوب  و�سرب زلزال بلغت �سدته 
اليوم،  مبكر  وقت  يف  �سوريا  غرب  و�سمال  تركيا 
واأ�سفر عن مقتل ما يزيد على 500 واإ�سابة املئات 
بعد انهيار مبان يف اأنحاء املنطقة، فيما بداأ البحث 

عن ناجني و�سط االأنقا�س.

توابع الزلزال...تضرر ميناء إسكندرون 
وتوقف العمليات في »جيهان«

اإلحصاءات العامة تطلق مشروع التوأمة األوروبي

العراق سيناقش مع أميركا كيفية 
الدفع لشركات الطاقة الروسية

العمل تدعو لمراعاة إجراءات السالمة والصحة 
المهنية تحسبًا للمنخفض الجوي المتوقع

عمان 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  اأوعز 
العمل  مل��دراء  ال�سمايل  يو�سف  العمل  ووزي��ر 
غرف  مع  والتن�سيق  اجلوية  احلالة  مبتابعة 
توعوية  ر�سائل  لن�سر  وال�سناعة  التجارة 
الأ�سحاب العمل والعمال. واأكد ال�سمايل يف بيان 
احليطة  درجات  اأق�سى  اأخذ  �سرورة  �سحفي، 
واحلذر وتنفيذ اأنظمة ال�سالمة العامة وال�سحة 
ال�سالمة  م�سريف  مع  التن�سيق  خالل  من  املهنية 
العمل  مواقع  وتقيم  واملن�ساآت  املوؤ�س�سات  يف 
لتحديد مدى اخلطورة ب�سبب الظروف اجلوية 

حلماية العاملني لديهم.
ف���رق وجل��ان  ���س��رورة جتهيز  اأك���د  ك��م��ا 
احتياجاتهم  وتوفري  الدعم  لتقدمي  التفتي�س 
امليدانية  بالزيارات  اجل��وي  املنخف�س  خ��الل 
واملن�ساآت  اململكة  يف  ال�سناعية  امل��دن  على 

العمالة  من  كبريًا  ع��ددًا  ت�سم  التي  وامل�سانع 
االأردنية والوافدة بهدف الوقوف على اأحوالهم 
ومدى تقّيد اأ�سحاب العمل بتوفري االحتياجات 
والتدابري الالزمة حلماية العمال من االأخطار، 
وفقا للمادة 78 من قانون العمل والتن�سيق مع 
ممثلي القطاع اخلا�س ونقابات العمل واالحتاد 

العام لنقابات عمال االأردن بهذا ال�ِساأن.
املواقع  تاأمني  �سرورة  اإلى  ال�سمايل  ولفت 
خالل  من  العمل  اأ�سحاب  قبل  من  االإن�سائية 
االنهيار  خطر  من  الربجية  الرافعات  تاأمني 

ب�سبب �سرعة الرياح وكمية االأمطار املتوقعة.
والعمال  العمل  اأ�سحاب  على  اأن  واأ�ساف، 
والكهرباء  االت�����س��االت  قطاعي  يف  العاملني 
�سرورة اأخذ احليطة واحلذر وتقييم اخلطورة 
على  العمل  عند  خ�سو�سا  بالعمل  البدء  قبل 
اأثناء  )االأع��م��دة واالأب���راج وداخ��ل االأن��ف��اق( 
احلاالت اجلوية التي ت�سهدها اململكة، والتاأكد 

الالزمة  الوقاية  الأدوات  العمال  ا�ستخدام  من 
م�سريف  واجبات  اإلى  العمل  وزير  واأ�سار  لهم. 
من  املوؤ�س�سات  يف  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة 
خالل تقييم مواقع العمل لتحديد مدى اخلطورة 
العاملني  حلماية  اجل��وي��ة  ال��ظ��روف  ب�سبب 
لديهم، وعلى وجه اخل�سو�س اتخاذ القرارات 
التعر�س  احتمال  حالة  يف  العمل  عن  بالتوقف 

للخطر.
العمل  اأ�سحاب  تاأكد  �سرورة  على  و�سدد 
املنا�سبة  ال�سخ�سية  الوقاية  معدات  تاأمني  من 
التعر�س  م��ن  ال��ع��ام��ل��ني  حل��م��اي��ة  وامل��الئ��م��ة 
الرياح،  و�سرعة  احل��رارة  درج��ات  النخفا�س 
واإغالق م�سادر الطاقة قبل ترك العمل اإن اأمكن.

ول��ف��ت وزي���ر ال��ع��م��ل اإل���ى ���س��رورة قيام 
بتاأمني  االإن�����س��اءات  قطاع  يف  العمل  اأ�سحاب 
مواقع العمل )احلفريات االإن�سائية( من احتمال 

حدوث انهيارات ب�سبب جتمع املياه.
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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
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 تلقى ريال مدريد هزميته الثالثة هذا املو�سم يف بطولة 
الدوري االإ�سباين، بعد خ�سارته، االأحد، اأمام ريال مايوركا 

بهدف نظيف �سمن مناف�سات اجلولة الع�سرين.
على  بر�سلونة  مالحقة  فر�سة  امللكي  الفريق  وفقد 
�سدارة الليغا، حيث ات�سع الفارق ل�5 نقاط قبل مواجهة 
ريال  ذاتها. وخ�سر  اإ�سبيلية �سمن اجلولة  اأمام  بر�سلونة 
�سقط  حيث  مايوركا،  قبل  مواجهتني  املو�سم  هذا  مدريد 
2-1. كما خ�سر  3-2، واأمام فياريال  فايكانو  اأمام رايو 
االأملاين  اأمام اليبزيج  املو�سم  اأخريني هذا  مباراتني  امللكي 
بنهائي   1-3 بر�سلونة  واأم��ام   ،2-3 االأب��ط��ال  ب��دوري 

ال�سوبر االإ�سباين منت�سف يناير املا�سي.
اإلى املغرب  اأمتعته لل�سفر  وي�ستعد ريال مدريد حلزم 
كاأ�س  نهائي  ن�سف  يف  امل�سري  االأهلي  ملواجهة  ا�ستعدادا 

العامل لالأندية املقرر يوم االأربعاء املقبل.

االإ�سابات
وي��ع��اين ري��ال م��دري��د م��ن العديد م��ن االإ���س��اب��ات يف 
اللذين  ميليتاو  واإي��دي��ر  بنزمية  ك��رمي  اأب��رزه��ا  �سفوفه، 
الفريق  ليغيبا عن  الدوري،  فالن�سيا يف  اأ�سيبا يف مواجهة 

اأمام مايوركا.
تيبو  باإ�سابة  مدريد  لريال  �سوًءا  االأم��ور  وازدادت 

كورتوا اأثناء عمليات االإحماء قبل مواجهة مايوركا.
ورغم اإ�سابة بنزمية وميليتاو اإال اأن كارلو اأن�سيلوتي 
املدير الفني للفريق امللكي، اأكد اأن الثنائي �سيتواجد �سمن 

بعثة الفريق امل�سافرة خلو�س كاأ�س العامل لالأندية.
�سفوف  يف  امل�سابني  عدد  اإجمايل  ي�سل  يكون  وبذلك 
بنزمية،  ك��رمي  وه��م:  العبني،   6 االآن  حتى  مدريد  ري��ال 
واإيدين  ميندي،  وفريالند  فا�سكيز،  ولوكا�س  وميليتاو، 

هازارد، وكورتوا.

الت�سكيل االأخري
واعتمد اأن�سيلوتي على نات�سو بجانب روديغري يف قلب 
مركز  يف  كامافينغا  اإدواردو  بالفرن�سي  دفع  فيما  الدفاع، 

الظهري االأي�سر، لتعوي�س غياب ميندي.
واأبقى اأن�سيلوتي على ديفيد اأالبا العائد من االإ�سابة، 
والنجم الكرواتي لوكا مودريت�س على مقاعد البدالء، فيما 
قاد هجوم امللكي الثنائي الربازيلي رودريغو وفين�سيو�س 
جونيور، باالإ�سافة اإلى ماركو اأ�سين�سيو الذي اأهدر ركلة 

جزاء خالل مواجهة مايوركا.
قرر  باأنه  مايوركا،  مواجهة  عقب  اأن�سيلوتي  وعلق 
البدائل  امتالك  اأج��ل  من  واأالب��ا  مودريت�س  على  االإبقاء 

القادرة على تغيري طريقة اللعب وقت احلاجة.
غياب  املرمى  حار�س  لونني  اأندري  االأوكراين  وعو�س 
اخلام�سة  مباراته  البديل  احلار�س  خا�س  حيث  كورتوا، 
بدوري  مواجهتني  اإل��ى  اإ�سافة  ال��دوري،  يف  املو�سم  هذا 
االأبطال حيث مل يخرج من اإجمايل املباريات ال�سبع ب�سباك 
اخلم�سة  املباريات  يف  �سباكه  وتلقت  مرتني  �سوى  نظيفة 

االأخرى 5 اأهداف بواقع هدف يف كل مباراة.

لنجاح مايوركا اأ�سرار   5
وجنح مايوركا يف خطف نقاط املباراة الثالث معتمدا 
عدد  بلغ  حيث  مدريد،  ري��ال  الع��ب  متريرات  قطع  على 
الكرات التي فقدها العبو امللكي 111 كرة، وف�سل جنوم 
بطل اأوروبا يف ت�سديد كرة وحيدة بني القائمني والعار�سة.

ثنائية  كرة  ب�54  الفوز  مايوركا  العبو  ا�ستطاع  كما 
م�سرتكة، مما حد من خطورة جنوم امللكي.

واأدت اإ�سابات العبي ريال مدريد، وعدم توفري البدائل 
كارلو  رج��ال  ق��درة  عدم  اإل��ى  املباريات  و�سغط  املتاحة 

اأن�سيلوتي على اخلروج بنتيجة اإيجابية اأمام مايوركا.

�سغط املباريات
الهدف  و�ساحب  مدريد  ري��ال  مدافع  نات�سو  وعلق 
كانت  املواجهة  اأن  مايوركا  اأمام  فريقه  �سباك  يف  العك�سي 

�سعبة، خا�سة يف ظل تالحم و�سغط املباريات.
وخا�س ريال مدريد خالل �سهر يناير 8 مباريات. ويف 
اأتليتكو  اأمام  مباريات   4 مدريد  ريال  لعب  اأيام  اآخر 10 
نهائي  3-1بربع  الفوز  وحقق  يناير   26 ي��وم  مدريد 

الكاأ�س، ثم 3 مباريات بالدوري اأمام ريال �سو�سيداد يوم 
29 يناير والتعادل �سلبيا، قبل الفوز اأمام فالن�سيا بهدفني 
مايوركا  ريال  اأمام  ال�شقوط  قبل  فرباير،   2 يوم  نظيفني 

بهدف نظيف.

ثبات الت�سكيل
ويعاين اأن�سيلوتي حتى االآن مع ريال مدريد يف توفري 
البدائل ب�سفوف فريقه، حيث اعتمد املدير الفني االإيطايل 

على عنا�سر ثابتة منذ بداية املو�سم. وخا�س فين�سيو�س 
جونيور، وفالفريدي، وكامافينغا 30 مباراة هذا املو�سم 
وتوين  مباراة،   29 رودريغو  يليهم  البطوالت،  كل  يف 
وميليتاو  مودريت�س  ولوكا   ،27 ورودي��غ��ر  ك��رو���س، 
تعدد  ورغم  مواجهة.   25 اأ�سين�سيو  وماركو�س   ،26
منذ  ثابت  ت�سكيل  على  مدريد  ريال  واعتماد  االإ�سابات 
بداية املو�سم، اإال اأن اأن�سيلوتي نفى وجود اأي مفاو�سات 

مع اأي العب لدعم �سفوف الفريق يف ال�ستاء.

االأردن،  �سيدات  ملنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 
قائمة  نا�سمينتو،  ديفيد  الربتغايل  املدرب  بقيادة 
للم�ساركة  ا�ستعدادا  العبة،   28 �سمت  اأولية 
ال�سهر  منت�سف  الودية  الدولية  تركيا  ببطولة 

اجلاري يف مدينة اأالنيا.
وت�سم قائمة �سيدات االأردن، كال من:

ك�ساب،  رون��د  �سنك،  ملك  ال�سلبي،  »�سرين 
اأبو ح�سني،  رند  املجايل،  اآية  القرق،  اأبو  �سوزان 
البطو�س،  جل��ني  زوق�����س،  ن��ور  غ���ازي،  العنود 
ليان  االأج��رب،  يا�سمني  ح�سن،  عليا  غازي،  تقى 
العجارمة، رنيم الداود، ت�سنيم اأبو الرب، ت�سنيم 
ا�سليم، بانة البيطار، مي �سويلم، �سهناز جربين، 

مي�ساء جبارة، اأنفال ال�سويف، اإينا�س اجلماعني، 
فريج،  روزبهان  خليل،  هيا  القوا�سمة،  حترير 
لينا ال�ساحب، نور امل�سايخ اإلى جانب �سارة اأبو 
�سباح املنتظر التحاقها بوفد املنتخب يف تركيا«.

النهائية  القائمة  اإع���الن  يتم  اأن  وينتظر 
على  املقبلة،  االأي��ام  خالل  البطولة  يف  امل�ساركة 
يجريها  التي  املكثفة  اليومية  التدريبات  �سوء 

املنتخب قبل الدخول يف مع�سكر يف تركيا.
من جهة ثانية، اأعلن االإحتاد االآ�سيوي لكرة 
االأول  الدور  من  االأولى  املجموعة  اإقامة  القدم، 
بالت�سفيات االآ�سيوية املوؤهلة اإلى اأوملبياد باري�س 
2024، بالعا�سمة االأوزبكية ط�سقند يف اأبريل/

ني�سان املقبل.
الت�سفيات  من  االأول  ال��دور  قرعة  وكانت 
اأوزبك�ستان  جانب  اإلى  االأردين  املنتخب  و�سعت 
على  وبوتان،  ال�سرقية  وتيمور  -امل�ست�سيف- 
اأن تلعب املناف�سات خالل الفرتة من 3 حتى 11 

اأبريل/ني�سان املقبل.
وح�سب نظام البطولة، تقام مناف�سات الدور 
اأكتوبر/ت�سرين   31 اإلى   23 الفرتة  الثاين خالل 
املتاأهلة  ال�5  الفرق  مب�ساركة   ،2023 االأول 
املجموعات  مت�سدري  اإل��ى  باالإ�سافة  تلقائيا، 
 3 اإل��ى  تق�سيمهم  ليتم  االأول،  ال��دور  من  ال�سبع 

جمموعات.

من  تويرت  على  وولفرهامبتون  ح�ساب  �سخر 
بهدفني  ليفربول  على  فوزهم  باإعالن  الريدز  مدرب 
دون مقابل رغم اأنهم فازوا بالثالثة، ليلحقوا بفريق 
اأجمعت  فيما  وقا�سية،  مذلة  خ�سارة  املري�سي�سايد 
حممد  النجم  ترتيب  و�سع  على  �سحفية  تقارير 

�سالح يف مركز ال يليق به يف العادة.
كلوب،  ي��ورغ��ن  م��ن  ال��ذئ��اب  �سخرية  وت��اأت��ي 
زعم  اأن  بعد  نيفيز  روب��ن  ال��الع��ب  ه��دف  ب�سطب 
هدف  احت�ساب  ينبغي  يكن  مل  اأنه  االأمل��اين  امل��درب 

نيفيز، الذي اأحرزه يف الدقيقة 77 من املباراة.
وتركت النتيجة كلوب “بدون تف�سري” بعد اأن 
�سقط فريقه يف غ�سون 5 دقائق، حيث �سجل جويل 
ماتيب هدفا يف مرماه، قبل اأن ي�سدد الوافد اجلديد 
بيكر  األي�سون  مرمى  يف  مرتدة  كرة  داو�سون  كريغ 

ليمنح فريق يولن لوبيتيجي التقدم 0-2.
ن���ادي  ع���اد  ال�����ش��ي��ئ،  الأول  ال�����ش��وط  ب��ع��د 
مري�سي�سايد بعد اال�سرتاحة لل�سغط على اأ�سحاب 
ومل  ب��خ��ربة.  ال�سغط  امت�سوا  ال��ذي��ن  االأر����س، 
على  ال��ذئ��اب  يح�سل  اأن  قبل  طويل  وق��ت  مي�س 
فر�سة خا�سة بهم، حيث �سنوا هجوًما م�ساًدا على 
ي�سجل  اأن  نيفيز  روبن  لالعب  �سمح  مما  ال�سيوف 

هدفه اخلام�س هذا املو�سم والثالث يف املباراة.
الأنها  اأح�سبه  ال  الثالث  “الهدف  كلوب:  وقال 
كانت املرة االأولى التي يجتازون فيها خط املنت�سف 

يف ال�شوط الثاين«.
مل�سايقة  تويرت  اإل��ى  وولفرهامبتون  وانتقل 
تقول  �سورة  �ساخرا  ن�سر  حيث  االأمل��اين،  امل��درب 
�سطبوا  كانوا  بينما  فقط،   0-2 فازوا  اأنهم  مازحا 
الهدف الثالث لقائدهم رًدا على مزاعمه باأن الهدف 

كان يجب اأال يحت�سب.
على  املعجبني  ب��اإ���س��ادة  التغريدة  وحظيت 

�سفحة  مب�سوؤول  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
“اأعطوا  البع�س  ق��ال  حيث  تويرت،  على  الذئاب 
مدراء تويرت” زيادة “بينما قال اآخرون “امنحوهم 

ثالث نقاط اأخرى«.
اأن املباراة كانت �سيئة  من ناحية ثانية، يبدو 
ترتيب  ك��ان  فقد  ليفربول،  لالعبي  بالن�سبة  ج��دا 
م�سوارهم فيها �سيئا للغاية، خ�سو�سا الالعب جو 
غوميز، الذي مل يح�سل على اأكرث من نقطتني، بينما 
األي�سون  اأف�سل العب يف الريدز حار�س املرمى  كان 
 6 على  ح�سل  حيث  الثالثة،  االأه��داف  رغم  بيكر 
ال�شربي  عليها  ح�شل  التي  النقاط  وه��ي  نقاط، 

�ستيفن بايتيت�س.
مبنح  ليفربول”،  “اإيكو  �سحيفة  واكتفت 
اإلى  م�شرية  فقط،  نقاط   4 �سالح  حممد  الالعب 
ت�شديدته اللولبية يف ال�شوط الأول، لكنها قالت اإن 

�سالح مل يقدم م�ساعدة دفاعية كافية.
األك�شاندر  ترنت  الالعب  نقاط   4 على  وح�سل 
 5 نونيز  داروي��ن  ال�سحيفة  منحت  فيما  اأرنولد، 

نقاط. نقاط، بينما ح�شل معظم الالعبني على 3 
واأ�سارت �سحيفة اإك�سرب�س الربيطانية اإلى اأن 
حممد �سالح كان قد اأنهى املو�سم املا�سي على راأ�س 
قائمة هدايف الدوري، واأ�سافت اأنه يواجه �سعوبة 
االأ�سابيع  يف  خا�سة  املو�سم،  هذا  ال�سباك  هز  يف 

االأخرية.
املباراة  االأمر مل يكن خمتلفا يف  اأن  واأو�سحت 
التقنيات  اإلى  الذئاب، واأن �سالح يفتقر حاليا  �سد 

ال�سرورية للت�سجيل.
واعتربت ال�سحيفة اأن �سالح كان اأحد 4 العبني 
اإلى  اأمام وولفرهامبتون  �ساهموا يف الهزمية املذلة 
جانب كل من تياغو وجويل ماتيب ونابي كيتا. 

خسارة مذلة لليفربول.. الذئاب يسخرون 
من كلوب وترتيب صالح مفزع

قبل مواجهة األهلي المصري.. 3 أسباب وراء سقوط ريال مدريد

نجوم النصر واالتحاد خارج التشكيل 
المثالي لجولة الدوري السعودي

رو�سن  دوري  م��ن   15 للجولة  امل��ث��ايل  الت�سكيل  على  ال�سباب  �سيطر 
ال�سعودي للمحرتفني، دون تواجد اأي من العبي الن�سر )املت�سدر( اأو احتاد 

جدة )الثالث(.
وغلب االأجانب على ت�سكيلة اجلولة، التي �سمت العبني حمليني فقط، هما 

مند�س«. و�سلطان  كاد�س  “ح�سن 
ووفقا ملوقع »Sofascore«، فقد جاء الت�سكيل املثايل للجولة 15، على 

النحو التايل:
»مارتن كمبانيا )الباطن( يف حرا�سة املرمى. اإياجو �سانتو�س )ال�سباب(، 
�سعد  )الفيحاء(،  مند�س  �سلطان  )التعاون(،  كاد�س  )اأبها( ح�سن  ناطق  �سعد 
كاكو  )ال�سباب(،  جونري  كارلو�س  )الطائي(،  �سيميدو  األفا  )اأب��ه��ا(،  بقري 

)التعاون(، روبني كواي�سون )االتفاق(، �سانتي مينا )ال�سباب(«.
وح�سل العب التعاون كاكو على اأعلى تقييم ب9.5 درجة، بعد اأن �سنع 

هدف فريقه الوحيد، الذي فاز به على الباطن، عن طريق ح�سن كاد�س.

24 ساعة تحسم مصير كورتوا
 ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين، عن اآخر امل�ستجدات ب�ساأن اإ�سابة البلجيكي 

تيبو كورتوا، حار�س مرمى ريال مدريد.
قبل مواجهة  الي�سرى  ب�ساقه  الفخذ  وتعر�س كورتوا، النزعاج يف منطقة 
اليوم اأمام ريال مايوركا، ليغيب عن اللقاء، وي�سارك بداًل منه االأوكراين اأندريه 

لونني.
غًدا  �سيخ�سع  كورتوا  ف��اإن  الكتالونية،  “�سبورت”  �سحيفة  وبح�سب 
االإثنني، لفحو�سات طبية يف مدينة فالديبيبا�س الريا�سية، ملعرفة ما اإذا كانت 
هناك اإ�سابة ع�سلية، اأو ما اإذا كان باإمكانه اللعب يف كاأ�س العامل لالأندية، التي 

�سيفتتح فيها ريال مدريد م�سواره، يوم االأربعاء املقبل.
وي�ستعد ريال مدريد ملواجهة االأهلي امل�سري، يوم االأربعاء املقبل، على 

ملعب االأمري موالي عبد اهلل، يف ن�سف نهائي مونديال االأندية.
ميندي  فريالند  الثالثي  خلدمات  البطولة  تلك  يف  مدريد  ري��ال  ويفتقد 
بنزميا  كرمي  الثنائي  غياب  احتمالية  مع  ه��ازارد،  واإيدين  فا�سكيز  ولوكا�س 

واإيدر ميليتاو عن لقاء ن�سف النهائي.

مشادة بين ميدو ونجم 
االتحاد السكندري

الفني  املدير  )م��ي��دو(،  ح�سام  اأحمد  بني  ح��ادة  كالمية  م�سادة  ن�سبت 
لالإ�سماعيلي، و�سربي رحيل ظهري اأي�سر االحتاد ال�سكندري، يف لقاء الفريقني 

م�ساء اليوم االأحد، با�ستاد برج العرب باالإ�سكندرية، يف اجلولة 17 للدوري.
ودخل ميدو يف م�سادة كالمية مع �سربي رحيل اأثناء تنفيذ تبديل لالحتاد 

ال�سكندري، وتدخل اأ�سرف خ�سر املدرب العام واأمين اجلمل مدير الكرة.
من  امل�سادة  هذه  ب�سبب  ال�سفراء  البطاقة  لالإ�سماعيلي  الفني  املدير  ونال 

جانب حكم املباراة حممد ال�سباحي.
وتقدم االإ�سماعيلي بهدف �سجله حممد ال�سامي يف الدقيقة االأولى كما األغى 

احلكم حممد ال�سباحي هدفا ثانيا للدراوي�س بداعي مل�سة يد.
اأن تغلب على  التوايل بعد  الثاين على  الفوز  وي�سعى االإ�سماعيلي لتحقيق 

الداخلية يف اجلولة املا�سية بنتيجة )1-3(.

شباب العراق يواجه األردن 
وديا استعدادا لكأس آسيا

طلب االحتاد العراقي لكرة القدم، من نظريه االأردين، اإجراء مباراة ودية 
اأربيل  مبدينة  حريري  فران�سو  ملعب  يف  تقام  عاما،   20 حتت  املنتخبني  بني 

خالل فرباير/�شباط اجلاري.
واأكد عماد حممد، املدير الفني ل�سباب العراق، اأن فريقه �سيالقي وديا نادي 
الكرخ يوم 11 فرباير/�شباط اجلاري، ثم يواجه اأحد الأندية املحلية يف 17 

اأو 18 من ال�سهر ذاته.
طلب  “ومت  العراقي:  االحتاد  موقع  نقلها  ت�سريحات  يف  عماد  واأ�ساف 
مواجهة املنتخب االأردين يف اأربيل، قبيل مغادرته اإلى اأوزبك�ستان، خ�سو�سا 

اأن اجلهاز الفني �سبق اأن قّدم منهاجا يت�سمن اإقامَة تلك املباريات يف اأربيل«. 
وتابع: “االأندية التي ينتمي لها الالعبون )األك�سندر اأوراها، اآالي فا�سل، 
اأمني احلموي( رف�ست تفريغهم، بعد اأن ردت على الكتب الر�سمية التي اأر�سلها 
مدير املنتخب من اأجل م�ساركتهم والتحاقهم باملنتخب يف نهائيات كاأ�س اآ�سيا 

لل�سباب«.
واأو�سح: “عملنا كل ما بو�سعنا لكي يتواجد هوؤالء الالعبون، لكن اأنديتهم 
رف�ست تواجدهم معنا يف النهائيات، وعللت ذلك ب�سبب عدم اإدراج البطولة يف 

اأيام  الفيفا، وكذلك حلاجتها لهوؤالء الالعبني«.
املتواجدين  بالالعبني  “ثقتنا عالية  قائال:  وختم عماد حممد ت�سريحاته، 
قادرون  وهم  واإمكانياتهم،  بقدراتهم  نثق  جيدة  جمموعة  لدينا  املنتخب،  مع 

على �سناعة الفارق يف النهائيات االآ�سيوّية«.

ناشمينتو يكشف عن القائمة 
األولية لمنتخب سيدات األردن

رغبة اتحاد جدة تعطل 
التجديد لكورونادو

ت�سعى اإدارة احتاد جدة اإلى جتديد عقد الالعب الربازيلي، اإيجور 
كورونادو، حيث ينتهي تعاقده مع النادي يف يونيو/حزيران املقبل.

م�سوؤويل  �سعي  لكن  التجديد،  الطرفني يف  من  م�سرتكة  رغبة  وتوجد 
االحتاد اإلى تخفي�س راتب الالعب يف العقد اجلديد، يعرقل التو�سل اإلى 

اتفاق نهائي.
االأندية  من  ع��ددا  اأن  ك�سفت  قد  برازيلية،  اإعالمية  تقارير  وكانت 

املحلية اأبدت اهتماما بكورونادو، من بينها فالمنجو وكورينثيانز.
يف  ال�سبت،  اأم�س  الطائي،  على   )0-1( ال�سعب  العميد  فوز  وكان 
مباراة املرحلة ال15 من دوري رو�سن ال�سعودي للمحرتفني، قد حمل 

توقيع كورونادو بت�سديدة من خارج منطقة اجلزاء، يف الوقت القاتل.
و�ساهم الربازيلي يف 7 اأهداف من اأ�سل 23 هدفا لالحتاد، يف دوري 

املحرتفني هذا املو�سم، حيث �سجل هدفني و�سنع 5.
وانتقل كورونادو اإلى احتاد جدة، يف يوليو/متوز 2021، قادما من 

ال�سارقة االإماراتي.

الوداد يفشل في التخلص 
من إرث الركراكي الثقيل

تاأهل الهالل ال�سعودي اإلى الدور قبل النهائي من بطولة كاأ�س العامل 
لالأندية، عقب فوزه على الوداد املغربي ب�سربات الرتجيح )5-3( بعد 

نهاية الوقتني االأ�سلي واالإ�سايف بالتعادل )1-1(.
وتتوا�سل تداعيات اخلروج املر مثلما اأجمع عليه الوداديون، ومعه 
الثالثي  اأداء  وتوا�سع  جربان،  يحيى  عميده  طرد  بها  مت  التي  الكيفية 
رفقة  قطر  مونديال  يف  �سارك  الذي  اهلل”  وعطية  وج��ربان  “تكناوتي 
االأ�سود. اإال اأن الثابت يف هذه التداعيات هو قلق اأن�سار الوداد امل�سروع 
ب�ساأن م�ستقبل ناديهم منذ مغادرة وليد الركراكي ليدرب املنتخب املغربي 

اإذ تراجعت نتائج الفريق ب�سكل وا�سح.
نه�سة  اأم��ام  االأفريقي  ال�سوبر  خ�سر  للفريق  الركراكي  ترك  فمنذ   
بركان )2-0(، مثلما اأ�ساع فر�سة التتويج بلقب كاأ�س العر�س اأمام نف�س 

النادي، ومعها تبخر حلم الرباعية التاريخية.
واكتفى الوداد بثنائية دوري االأبطال ودرع الدوري، وف�سل يف عبور 
حاجز الهالل يف مونديال االأندية، رغم الظروف التي توفرت له من احتاد 

الكرة ومن اأن�ساره الذين دعموه ب�سكل قوي.
االإنفالت  حالة  �سمل  بل  النتائج،  تراجع  على  التخوف  يقت�سر  ومل 
التي �سار عليها الالعبون اإذ تعر�س 3 من العبيه موؤخرا حلاالت الطرد 
على  خ�سرها  التي  املحمدية  مباراة  يف  ال��داودي  جالل  مع  حدث  مثلما 

ملعبه بالدوري.
عالوة على ر�سا التكناوتي اأمام اجلي�س بالكال�سيكو وخ�سرها الفريق 
باأقوي ح�سة ينهزم بها النادي عرب تاريخ هذه املواجهات )3-0(، مع 

اإيقاف احلار�س من طرف جلنة الن�شباط ل�شوء ال�شلوك.
الفتح،  مباراة  قبل  النفطي  املدرب  اأوناجم على  بتمرد حممد  مرورا 
ومغادرته امللعب عرب �سيارته فور علمه بخروجه من الت�سكيل الر�سمي، 

وطرد جربان بكيفية غري مقبولة للمبالغة يف االحتجاجات اأمام الهالل.
مباراة  يف   7 بلغت  االإن��ذارت  ال��وداد على عدد هائل من  كما ح�سل 
هدد  ال��ذي  ال��اليف  موؤيد  الليبي  موقف  على  ع��الوة  ال�سعودي،  الهالل 

بالرحيل حال اإعارته قبل غلق املريكاتو ال�ستوي.

 الحضري يستقيل من األولمبي 

المصري.. وينضم لجهاز كوبر
قرر ع�سام احل�سري مدرب حرا�س املنتخب االأوملبي امل�سري، ترك 
مدربا  احل�سري  تعيني  ال�سوري،  االحتاد  اأعلن  كما  الفراعنة.  تدريب 
حلرا�س املرمى يف اجلهاز الفني اجلديد بقيادة االأرجنتيني هيكتور كوبر.

احل�سري  “رحيل  ل�”كووورة”:  امل�سري  االحتاد  يف  م�سدر  وقال 
كان متوقعا بالن�سبة لنا«.

تدريب  عن  يرحل  قد  احل�سري  اأن  معلومات  لدينا  “كان  وتابع: 
املنتخب االأوملبي«.

لتعيني  البدائل  اأف�سل  املقبلة  ال�ساعات  خالل  “ندر�س  ووا�سل: 
اأحدهم بدال من احل�سري«.

وهذه هي التجربة العربية الثانية للمدرب االأرجنتيني، حيث �سبق 
 ،”2018 “رو�سيا  العامل  كاأ�س  نهائيات  اإلى  للتاأهل  وقاد منتخب م�سر 

وذلك بعد غياب دام 28 عاما.
من  االأخرية  زامبيا يف اجلولة  ملباراتي  االأوملبي  املنتخب  وي�ستعد   
الت�سفيات املوؤهلة اإلى البطولة االأفريقية املجمعة املقرر اإقامتها يف املغرب 
والتي يتاأهل منها ال�3 االأوائل اإلى اأوملبياد باري�س 2024، ويلعب الرابع 

مع نظريه يف اآ�سيا بامللحق والفائز يلحق باملتاأهلني.
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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«.
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ن�سار  الدكتور  النواب  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  قال 
بدار  ٌعقد  الذي  الت�ساوري  النيابي  االجتماع  اإن  احلي�سة 
احمد  النواب  جمل�س  رئي�س  برئا�سة  االثنني  اليوم  املجل�س 
اإلى  خل�س  املجل�س،  اأع�ساء  غالبية  وح�سور  ال�سفدي 
للمجل�س،  الداخلي  النظام  على  تعديالت  اإج��راء  �سرورة 
على  والتاأكيد  النيابية،  ال�سلوك  مدونة  تفعيل  على  والعمل 
تفريغ النائب للرقابة والت�سريع ليكون بعيدًا عن اأي �سبهات 

التقاء يف امل�سالح.
اأن  االإثنني  اليوم  �سحفي  ت�سريح  يف  احلي�سة  واأ�ساف 
رئي�س املجل�س واملكتب الدائم و�سعوا املجل�س ب�سورة زيارة 
الوفد النيابي االأخرية للجزائر، وبقرارات املكتب التنفيذي، 
وذلك من باب الت�ساركية يف اتخاذ القرارات املتعلقة مبختلف 
�سوؤون املجل�س، مثلما جرى التاأكيد على عالقة ت�ساركية مع 
اأن يتم عقد زيارات ميدانية لدعمها  جمال�س املحافظات على 

فيما تقوم به من ادوار تنموية �ساملة.
اأن النواب رحبوا بقرار املكتب التنفيذي  واأكد احلي�سة 
ت�سريعيتني  جل�ستني  كل  مقابل  رقابية  جل�سة  عقد  يتم  باأن 
من  وال��وزراء  النواب  بني  ما  اللقاءات  تكون  واأن  للمجل�س، 
خالل املكتب الدائم واالأمانة العامة يف جمل�س النواب على اأن 

تكون داخل اأروقة جمل�س النواب.

صدى الشعب - اسالم مشاقبة 

مركز  جتهيز  من  اجلديدة  بلعما  بلدية  اأنهت 
اإيواء متكامل داخل حدود ق�ساء بلعما يف حمافظة 
املفرق حت�سبا الأي طارئ يف ظل الظروف اجلوية 

ال�سائدة.
�سليمان  اجلديدة  بلعما  بلدية  رئي�س  واأوع��ز 
من  باملبا�سرة  البلدية  ل��ك��وادر  امل�ساقبة  خلف 
واأغطية  باأ�سرة  ورف���ده  ل��الإي��واء  مركز  جتهيز 
اجلوية  الظروف  خالل  طارئ  اأي  لوقوع  حت�سبا 
باإحدى  االإي��واء  مركز  جتهيز  مت  حيث  ال�سائدة، 
املباين العائدة لبلدية بلعما ب�سعة ١٢ �سريرا قابلة 

للزيادة اإذا اقت�ست احلاجة.
غرفة  خالل  من  ا�ستعدادها  البلدية  واأك��دت 
ال�سكاوى  جميع  ال�ستقبال  الرئي�سية  العمليات 
الظروف  يف  املواطنني  من  ترد  التي  واملالحظات 
العملية  خطتها  اأع��دت  واأنها  ال�سائدة  اجلوية 
وامليدانية لتعامل مع املنخف�س اجلوي وا�ستنفار 

كوادرها.
واأثنى اأهايل الق�ساء على املبادرة الطيبة التي 
موؤ�سرا  �ستعطي  باأنها  موؤكدين  البلدية  بها  قامت 
واملجل�س  البلدية  االل��ت��زام  م��دى  على  حقيقيا 
وتقدمي  املحلي  املجتمع  مع  بالت�ساركية  البلدية 

اأف�سل اخلدمات.

الحيصة: اجتماع النواب بحث تعديالت النظام الداخلي 
وحصر لقاءات النواب بالوزراء داخل مجلس النواب

الفايز يزور الجناح األردني 
بمعرض تكنولوجيا المعلومات 

وتقنياتها في السعودية
 عّمان 

 زار رئي�س جمل�س االأعيان، في�سل الفايز، اجلناح 
املعلومات  لتكنولوجيا  ال��دويل  املعر�س  يف  االأردين 
وتقنياتها، املنعقد يف العا�سمة ال�سعودية الريا�س، 
العاملية يف جمال  ال�سركات  من  مب�ساركة عدد كبري 
�سناعة التكنولوجيا وتقنياتها، من بينها 15 �سركة 
اأردنية كبرية وعدد من ال�سركات االأردنية النا�سئة 

يف جمال تقنيات تكنولوجيا املعلومات.
الفايز  بها  يقوم  ر�سمية  زي��ارة  خالل  ذلك  جاء 
اأع�ساء  من  عدد  فيها  ويرافقه  ال�سعودية،  اإلى  بها 
جمل�س  رئي�س  من  ر�سمية  بدعوة  االأعيان،  جمل�س 

ال�سورى ال�سعودي.
�سرح  اإلى  له،  املرافق  والوفد  الفايز،  وا�ستمع 
من وزير االقت�ساد الرقمي والريادة اأحمد الهناندة 
املعر�س  يف  االأردن���ي���ة  امل�����س��ارك��ة  طبيعة  ح��ول 

واأهدافها.
اطالع  �ساأنها  من  امل�ساركة  اأن  الهناندة  وبني 
الرفيع  امل�ستوى  على  االأعمال  تكنولوجيا  جمتمع 
الذي و�سلت اإليه ال�سركات االأردنية يف جمال تقنيات 
االبتكارات  وعر�س  وتقدمي  املعلومات،  تكنولوجيا 
عامليا،  وت�سويقها  القطاع  هذا  يف  املتقدمة  االأردنية 
ت�سويق  �ساأنها  من  امل�ساركة  هذه  اأن  اإل��ى  اإ�سافة 

الكفاءات االأردنية املتميزة العاملة يف هذا املجال.

الصفدي يلتقي مجلس األعمال العراقي ويؤكد أهمية إزالة العراقيل أمامهم 

بلدية بلعما تجهز مركزا لإليواء 
تحسبا للظروف الجوية 

االعتداء على األشجار في المفرق ومديرية 
الزراعة تشكل لجنة تحقيق 

صدى الشعب - فايز الشاقلدي 

اأحمد  النواب  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
اجلهود  ك��ل  ب��ذل  ���س��رورة  ال�سفدي 
االأردن  بني  امل�سرتك  العمل  لتعزيز 
التي  االأه��داف  من  كواحدة  والعراق، 
االأردنية  الثالثية  القمم  نتائج  ترتجم 
الثاين  وامل��وؤمت��ر  امل�سرية،  العراقية 
والتي  وال�����س��راك��ة  للتعاون  ب��غ��داد 
حظيت باهتمام ودعم م�ستمر من جاللة 

امللك عبد اهلل الثاين.
ج���اء ذل���ك ل���دى ح�����س��وره ال��ي��وم 
اللجنة  اجتماع  م��ن  جانباً  االث��ن��ني 
تنفيذ  مبتابعة  اخلا�سة  التن�سيقية 
نتائج زيارة الوفد الربملاين اإلى بغداد، 
التن�سيقية  اللجنة  رئي�س  بح�سور 

�سعيليك  اأب��و  خ��ري  الدكتور  النائب 
العراقي  االأع��م��ال  جمل�س  ورئ��ي�����س 
واأع�ساء  ال�ساعدي  ماجد  الدكتور 

املجل�س.
النواب  جمل�س  اإن  ال�سفدي  وقال 
حري�س على تذليل جميع العقبات اأمام 
كل  وتقدمي  املتبادل،   اال�ستثمار  ملف 
امل�سرتك  التعاون  لتعزيز  الدعم  اأوجه 
ترجمة  اأهمية  م��وؤك��دًا  البلدين،  بني 
الواقع،  اأر�س  على  االأخوية  العالقات 
مبا يحقق م�سالح ال�سعبني ال�سقيقني.

دور  ع��ل��ى  ال�����س��ف��دي  و����س���دد 
ال�سراكة  م�ساريع  يف  اخلا�س  القطاع 
�سرورة  م��وؤك��دًا  العراقية،  االأردن��ي��ة 
االأردن  العراقيني يف  امل�ستثمرين  دعم  
واإزالة جميع العراقيل التي تواجههم.

 من جهته اأكد ابو �سعيليك حر�س 
عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  االأردن 
العراق  وا�ستقرار  اأم��ن  على  ال��ث��اين 
والبناء  فيه  ال�سيا�سة  العملية  ودعم 
للتعاون  بغداد   موؤمتر  على خمرجات 

وال�سراكة )2(.
الذي  بالدور  �سعيليك  ابو  واأ�ساد 
العراقي على  يقوم به جمل�س االأعمال 
�سعيد ملف اال�ستثمار واإيجاد الو�سائل 
التي تعمل على تعزيز وتطوير التعاون 
والتجاري  واال�ستثماري  االقت�سادي 
اأنه  اإلى  م�سريًا  والعراق،  االأردن  بني 
تواجه  التي  املعيقات  بع�س  ر�سد  مت 
العمل  واأن  البلدين  كال  امل�ستثمرين يف 

جار على تذليلها. 
ال�����س��اع��دي حر�س  اأك���د  ب����دوره   

اإدام��ة  على  العراقي  االأعمال  جمل�س 
لتذليل  امل�سرتك  والتعاون  التن�سيق 
جميع العقبات التي تواجه اال�ستثمار 
جمل�س  اأن  اإلى  م�سريا  البلدين،  كال  يف 
الوفد  يف  �سي�سارك  العراقي  االأعمال 
و�سيقوم  بغداد  اإل��ى  املتوجه  االأردين 
والفر�س  االيجابية  امل��ي��زات  ب��اإب��راز 

اال�ستثمارية يف االأردن. 
وح�����س��ر االج���ت���م���اع ال���ن���واب: 
واملهند�س  زي��ادي��ن  هيثم  املهند�س 
الب�سري  دينا  واملحامية  �سديفات  يزن 
واندريه حواري والدكتور عبد الرحيم 
االأع��م��ال  جمل�س  واأع�����س��اء  املعايعة 
ن��اج��ي ون���زار اوج��ي  ال��دك��ت��ور �سعد 
والدكتور ا�سامة القري�سي ومكي الفائز 

وعبري النائب.

صدى الشعب - اسالم مشاقبة

بعد  حتقيق  جلنة  املفرق  حمافظة  زراع��ة  مديرية  �سكلت 
االعتداء على الع�سرات من اال�سجار يف منطقة دير ورق بق�ساء 

املن�سية.
ان  ال�سعب«   ل«�سدى  مطلع  م�سدر   قال  وبالتفا�سيل    
 ٧٢ قرابة  على  باالعتداء  االثنني  ام�س  فجر  قاموا  جمهولون 
�سجرة واقتالعها  يف منطقة دير ورق بق�ساء من�سية بني ح�سن 

غربي حمافظة املفرق.
املفرق  زراع��ة  مديرية  يف  املعنيني  ب��اأن  امل�سدر  وا�سار   

واالأجهزة االأمنية بدات بتحقيقاتها حول مالب�سات احلادثة.

مجلس النواب يعزي 
األشقاء في سوريا 
وتركيا بضحايا الزلزال

صدى الشعب - باسل الفطافطة 

واملوا�ساة   التعازي  ال��ن��واب  جمل�س  ق��دم 
الأ�سر �سحايا الزلزال الذي وقع فجر االثنني يف 
االأ�سقاء  �سوريا وتركيا، معرباً عن ت�سامنه مع 
ال�سوريني واالأتراك، والتمنيات بال�سفاء العاجل 

للم�سابني.
ت�سريح  يف  النواب  جمل�س  رئي�س  واأب��رق 
�سادر عن املجل�س باأحر التعازي لرئي�س جمل�س 
ال�سعب ال�سوري حمودة �سباغ ورئي�س الربملان 
الرتكي م�سطفى �سنطوب، موؤكدًا اأن هذا احلدث 
االأليم اأ�ساب االأردنيني باحلزن ويت�سرعون معه 
و�سعبيهم  بلديهم  يحفظ  اأن  القدير  العلي  اإلى 

ال�سقيقني من كل مكروه.

شركات تكنولوجيا تعلن عن استثمار 
9 مليارات دوالر بالسعودية

الرياض

وحملية  عاملية  تكنولوجيا  �سركات  تعتزم 
ا�ستثمار اأكرث من 9 مليارات دوالر يف ال�سعودية، 
لدعم التقنيات امل�ستقبلية وريادة االأعمال الرقمية 
اأعلنه  ما  بح�سب  التقنية،  النا�سئة  وال�سركات 
ال�سعودي،  املعلومات  وتقنية  االت�ساالت  وزير 

عبداهلل بن عامر ال�سواحه.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح��دي��ث ال��وزي��ر يف م��وؤمت��ر 
االثنني،  الريا�س  يف  انطلق  ال��ذي  “ليب23”، 

وي�ستمر حتى 9 فرباير.
اجلديدة  اال�ستثمارات  ف��اإن  بيان  وبح�سب 
مليار   2.1 مايكرو�سوفت  �سركة  ا�ستثمار  ت�سمل 
دوالر يف �سحابة عاملية فائقة النطاق يف ال�سعودية، 
اأوراكل  ا�ستثمارات من �سركة  و1.5 مليار دوالر 
لتو�سيع اأعمالها من خالل اإن�ساء عددا من املناطق 

ال�سحابية اجلديدة يف اململكة.
وذكر الوزير اأن اال�ستثمارات اجلديدة ت�سمل 
يف  ه��واواي  �سركة  من  دوالر  مليون   400 اأي�سا 
جمال ال�سحابة، واإن�ساء منطقة �سحابية خلدمات 
مع  بال�سراكة  ال�سعودية  يف  “زووم”  �سركة 
مليون دوالر،   434 تبلغ  “اأرامكو” با�ستثمارات 
اإلى جانب ا�ستثمارات عاملية وحملية ب� 4.5 مليار 

دوالر يف جماالت متعددة.
�سوق  اأكرب  تعترب  ال�سعودية  اإن  الوزير  وقال 
كما  دوالر،  مليار   42 من  باأكرث  املنطقة  يف  تقني 

ي�سم هذا القطاع اأكرث من 340 األف �سخ�س.

الشبول يرعى إطالق برنامج تدريب 
العاملين في االتصال الحكومي

 عمان 

في�سل  احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق  احلكومي  االت�سال  وزير  رعى 
ال�سبول، اإطالق برنامج لتدريب وبناء قدرات العاملني يف االت�سال احلكومي يف 
معهد االإدارة العامة االثنني، مبنحة من ال�سفارة االأمريكية يف االأردن، وتنفذه 

موؤ�س�سة ماجينتا الدولية لال�ست�سارات.
ينق�سم  الربنامج  هذا  اإن  االإط��الق،  حفل  يف  له  كلمه  خالل  ال�سبول،  وقال 
يف  والعاملني  االإعالميني  الناطقني  ق��درات  وبناء  تدريب  اأولهما  جلزئني، 
يف  ال�سحفية  املوؤمترات  قاعة  وتطوير  حتديث  وثانيهما  احلكومي،  االت�سال 

رئا�سة الوزراء.
االإعالميني  الناطقني  تدريب  املا�سي  العام  بداأت  احلكومة  اأن  واأو�سح 
نتائجه عن تطوير قدرات عدد  اأثمرت  التدريب  اأن  اإلى  الوزارات، الفتاً  با�سم 
اإتاحة  اإلى  اإ�سافة  املقبلة،  التدريب  برامج  يف  مدربني  ليكونوا  الناطقني  من 

املعلومات اإلى و�سائل االإعالم بان�سيابية.
اأعوام  الثالثة  خالل  ت�سعى  احلكومي  االت�سال  وزارة  اأن  ال�سبول،  وبني 
املقبلة اإلى تدريب عدد جيد من الناطقني يف الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية، 

والعاملني يف اإدارات االإعالم يف موؤ�س�سات الدولة.
ولفت اإلى اأن اإن�ساء وزارة االت�سال احلكومي جاء بناء على خارطة طريق 
حتديث القطاع العام، م�سريًا اإلى اأن جزءًا اأ�سا�سياً من عمل الوزارة يتمثل يف 

دعم واإ�سناد الناطقني االإعالميني يف الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية.
للحكومة،  االإعالمية  ال�سيا�سة  م�سودة  اأجن��زت  ال���وزارة  اأن  واأ���س��اف 
ال�سحفيني  نقابة  مثل:  ال�سركاء  مع  ال�سيا�سة  هذه  حول  نقا�ساً  و�ستجري 
االأردنيني، وجلان التوجيه الوطني يف جمل�سي النواب واالأعيان، واإعالميني، 
الفرتة  خالل  تن�سرها  اأن  على  االإعالميني،  الناطقني  اإلى  اإ�سافة  واأكادمييني، 

املقبلة الإطالع الراأي العام عليها.
للتحديث  متناغمة  م�سارات   3 لديه  اليوم  االأردن  اإن  ال�سبول  وق��ال 
ال�سيا�سي  التحديث  هي  االأردنية  الدولة  عمر  من  الثانية  املئوية  مع  تتزامن 
هذه  حمل  يف  الوطني  االإع��الم  دور  اأهمية  موؤكدًا  واالإداري،  واالقت�سادي 
انتخابات  اأول  منا�سبة الإجراء  �سيا�سية  بيئة  امل�سارات، وامل�ساعدة يف توفري 
اإلى توعية  اإ�سافة  اأ�سا�س قانونني جديدين لالنتخاب واالأحزاب،  نيابية على 

النا�سئة واالأطفال من خالل الرتبية االإعالمية واملعلوماتية.
الواليات  ل�سفارة  ال�سكر  بتوجيه  كلمته  احلكومي  االت�سال  وزير  واختتم 
التمويل  تاأمني  يف  وجهودهم  دعمهم  على  االأردن،  يف  االأمريكية  املتحدة 
ال�سروري لهذا الربنامج، مثنياً على دور موؤ�س�سة ماجينتا يف اإدارة هذه املنحة 
عرب ت�سميم وتنفيذ برنامج التدريب وبناء القدرات، ومبا ي�ستجيب الحتياجات 

االأردن ويواكب اأف�سل املمار�سات الدولية يف جمال االت�سال احلكومي.
وينانز،  األتمان  �ستيفاين  بالوكالة  االأمريكي  ال�سفري  نائب  اأ�سادت  بدورها 
ت�سكل عن�سرًا  والتي  واالأردن،  املتحدة  الواليات  اال�سرتاتيجية بني  بالعالقة 
اإلى مذكرة التفاهم التي وقعت بني البلدين  لال�ستقرار يف املنطقة، الفتة  مهماً 

خالل الفرتة املمتدة لالأعوام 2023 و2029.
ال�سيا�سي  التحديث  وب��رام��ج  ل���الأردن،  املتحدة  ال��والي��ات  دع��م  واأك���دت 

واالقت�سادي واالإداري التي تندرج �سمن روؤى جاللة امللك عبد اهلل الثاين.
االت�سال  يف  العاملني  قدرات  وبناء  تدريب  برنامج  اأن  اإلى  وينانز  ولفتت 
احلكومي ميتد لثالثة اأعوام وي�ستهدف 150 �سخ�ساً، بتكلفة ت�سل اإلى مليون 
و230 األف دوالر وي�سمل جميع م�ستويات العاملني يف االت�سال احلكومي من 

ناطقني ومن�سقني واإعالم رقمي وعالقات اإعالمية.

الفايز يثّمن دعم السعودية 
للوصاية الهاشمية ومساندتها 

لألردن في مواجهة التحديات
 عمان 

العربية  اململكة  مبواقف  الفايز،  في�سل  االأع��ي��ان،  جمل�س  رئي�س  اأ�ساد 
وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات  على  الها�سمية  للو�ساية  الداعمة  ال�سعودية 
التحديات  جتاوز  من  لتمكينه  ل��الأردن،  امل�ساندة  مواقفها  وعلى  القد�س،  يف 
وما خلفته جائحة  به،  املحيطة  االأو�ساع  ب�سبب  التي تعرت�سه،  االقت�سادية 

كورونا وتداعيات احلرب الرو�سية االأوكرانية على اأ�سعار ال�سلع والطاقة.
احلرمني  خادم  من  وبتوجيهات  ال�سعودية  العربية  اململكة  »اأن  واأ�ساف 

ال�سريفني، مل تتخل يوما عن م�ساندة ودعم االأردن وهو اأمر نثمنه ونقدره«.
ال�سعودية  العا�سمة  يف  االثنني،  الفايز،  اأجراها  مباحثات  خالل  ذلك  جاء 
ال�سيخ،  اآل  اهلل  عبد  الدكتور  ال�سعودي  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  مع  الريا�س 
تناولت العالقات االأخوية االأردنية ال�سعودية، وخمتلف االأو�ساع الراهنة يف 
املنطقة، وكل ما من �ساأنه خدمة م�سالح البلدين وال�سعبني ال�سقيقني، وق�سايا 

االأمتني العربية واالإ�سالمية.
قوية  عالقات  اأنها  مبيًنا  ال�سعودية،  االأردنية  العالقات  متانة  الفايز  واأكد 
امل�سرتك،  والتن�سيق  املتبادل  االحرتام  من  ثابتة  اأ�س�س  على  تقوم  ورا�سخة 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  واأخ��وه  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ويحر�س 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، حفظهما اهلل، على تعزيزها والبناء عليها، مبا 

ي�سب يف م�سلحة البلدين ال�سقيقني وق�سايا اأمتنا العربية العادلة.
ال�سعودية  االأردنية  العالقات  تعزيز  االأعيان على  اأكد حر�س جمل�س  كما 
مبختلف املجاالت، جلهة اإدامتها واالنطالق بها نحو اآفاق اأو�سع خدمة مل�سالح 
اإلى حر�س املجل�س على تفعيل عالقاته  ال�سعبني والبلدين ال�سقيقني، م�سرًيا 
خمتلف  حول  مواقفهما،  وتوحيد  ال�سعودي  ال�سورى  جمل�س  مع  الثنائية 
العربية  الربملانية  املحافل  تبحثها  التي  امل�سرتك،  االهتمام  ذات  الق�سايا 

والدولية.
وبني رئي�س جمل�س االأعيان اأن االأردن قيادة و�سعبا يوؤمنان باأن اأمن اململكة 
الوطني  االأم��ن  من  جزء  عموما،  العربي  اخلليج  ودول  ال�سعودية  العربية 
�سوؤون  يف  دولة  اأي  تدخل  ومربر،  ذريعة  اأية  حتت  االأردن  ويرف�س  االأردين، 

اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج العربي.
يف  التاريخي،  ودوره��ا  ال�سعودية  العربية  اململكة  مواقف  الفايز  وحّيا 
الدفاع عن ق�سايا اأمتنا العادلة، ودور جمل�س ال�سورى ال�سعودي يف الدفاع عن 

خمتلف ق�سايا االأمتني العربية واالإ�سالمية.
عليها،  والبناء  الثنائية  العالقات  تعزيز  اإلى  االأعيان  جمل�س  رئي�س  ودعا 
خا�سة يف هذه الظروف ال�سعبة التي متر بها اأمتنا العربية، والتي حتتاج اإلى 
توحيد اجلهود امل�سرتكة، ملواجهة االأخطار والتحديات التي تعرت�سها، وقال 
ال�سقيقني،  البلدين  بني  واال�سرتاتيجية  االأخوية  العالقات  من  وانطالقا  »اإنه 
�سندوق  خالل  من  االأردن  يف  ال�سعودية  اال�ستثمارات  زيادة  اإلى  ندعو  فاإننا 
املتاحة«،  اال�ستثمارية  الفر�س  االأردين، واال�ستفادة من  ال�سعودي  اال�ستثمار 

معرًبا عن تقديره الكبري حلجم اال�ستثمارات ال�سعودية القائمة يف االأردن.
عودة  �سرورة  الفايز  فاأكد  املنطقة،  يف  الراهنة  االأو�ساع  بخ�سو�س  اأما 
الق�سية  حل  على  والعمل  وليبيا،  ل�سوريا  واال�ستقرار  لليمن  ال�سرعية 
ال�سرعية  وقرارات  الدولتني  حل  اأ�سا�س  على  و�سامال،  عادال  حال  الفل�سطينية 
الوطنية  الثوابت  مت�س  الفل�سطينية  للق�سية  حلول  اأية  اأن  مبيًنا  الدولية، 

االأردنية، هي حلول مرفو�سة و�سيتم الت�سدي لها بقوة وحزم.




