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اض  �ف ين وا�خ�خ است�قرار أسعار ال�بنز�
ية أسعار  � يف عىل �ب�ق � ط�ف

يا  ية عالم� ط� المشت�قات الن�ف

دد  ت�ب ية � ب� يا� اال�قتصاد الن�
تح  تها لل�كومة �ب�ف دعو�

ة ال�قطاعات المتو�ق�ف

يس ال�ق�بريص يا من الر�ئ� � ت�ف تصاال ها� اللته ا� تل�ق�ي �ب الل � �خ

يس ال�ق�بريص   الملك والر�ئ�
ي�ب�ثان عال�قات التعاون �

عمان 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  تلقى 
الرئي�س  من  االثنني،  هاتفيا  ات�صاال 
اأنا�صتا�صياد�س،  نيكو�س  القرب�صي 
بني  ال�صداقة  عالقات  خالله  بحثا 
التعاون  تعزيز  و�صبل  البلدين 
امل���ج���االت،  ب��ي��ن��ه��م��ا يف خم��ت��ل��ف 
جائحة  ملكافحة  امل�صرتكة  واجلهود 

كورونا.
ول���ف���ت ج���الل���ة امل���ل���ك، خ��الل 
جتمعهما  البلدين  اأن  اإلى  االت�صال، 
ت�صاعد  م�صرتكة  وم�صالح  ميزات 
ت��ط��وي��ر  ق���دم���ا يف  ع��ل��ى امل�����ص��ي 

عالقاتهما. 
م����ن ج���ه���ت���ه، ه���ن���اأ ال��رئ��ي�����س 
مبنا�صبة  امللك  جاللة  القرب�صي، 

مئوية الدولة االأردنية.

يضا�ا  يب 28 است� تصو� �
الل ش�باط المايض �خ

عمان 

لدى  املوّثقة  اال�صتي�صاحات  بدرا�صة  املكّلف  الفريق  ناق�س   
ل�صوؤون  الّدولة  وزير  برئا�صة  االثنني،  اجتماعاً  املحا�صبة  ديوان 
ر�صدها  جرى  التي  املخالفات  اجلازي،  اإبراهيم  الوزراء  رئا�صة 

خالل �ضهر �ضباط املا�ضي.
وبنّي اجلازي يف ت�صريحات �صحافّية اأّن عدد اال�صتي�صاحات 
بلغ  الفريق  وناق�ضها  املا�ضي  �ضباط  يف  الديوان  ر�ضدها  التي 
جمموعها 28 ا�صتي�صاحاً، جرى اتخاذ جميع االإجراءات الالزمة 

قانونّياً واإدارّياً لت�صويبها.
اإق��رارات  يف  بتجاوزات  تتعّلق  خمالفات  وج��ود  اإل��ى  ولفت 
وجه  دون  اإع��ف��اءات  ومنح  جمركّية،  وم�صتحّقات  �صريبّية 
لبع�س  منحها  والكفاالت خالل  االإج��راءات  حّق، وجت��اوزات يف 
امل�صتثمرين، ووجود خلل يف اإحالة بع�س العطاءات اأو ا�صتالمها.

ونّوه اإلى تكرار خمالفات معتادة؛ مثل �صرف مكافاآت وبدالت 
امل�صتوفاة  واملبالغ  الر�صوم  يف  فروقات  ووجود  حّق،  وجه  دون 
ووظائف  اإدارّي��ة  مبهام  موّظفني  وتكليف  اخلدمات،  بع�س  لقاء 
بالإ�ضافة  والتعليمات،  لالأنظمة  خمالف  ب�ضكل  وقيادّية  اإ�ضرافّية 
القانون.  الأحكام  وفقاً  اتخذت  قرارات  تنفيذ  عن  التغا�صي  اإلى 
اأّن عمل الفريق م�ضتمّر �ضهرّياً لت�ضويب املخالفات  واأّكد اجلازي 
اإلى ت�صويب املخالفات التي جرى ر�صدها  اأّواًل باأّول، و�صي�صار 

عن �ضهر اآذار احلايل فور انتهائه.

يات و9269 إصا�بة  109 و�ف�
�بكورو�خا �ف�ي المملكة

 عمان 

اإ�صابة  و9269  وفيات   109 ت�صجيل  عن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت   
بفريو�س كورونا امل�صتجد االثنني، لريتفع العدد االإجمايل اإلى 5985 وفاة 
حاالت   4510 على  اجلديدة  االإ�صابات  وتوزعت  اإ�صابة.  و544724 
 101 منها  اإربد،  عّمان، و1151 حالة يف حمافظة  العا�صمة  يف حمافظة 
حالة يف الرمثا، و1096 حالة يف حمافظة الزرقاء، و661 حالة يف حمافظة 
البلقاء، و362 حالة يف حمافظة املفرق، و280 حالة يف حمافظة ماأدبا، 
و259 حالة يف حمافظة العقبة، و230 حالة يف حمافظة الكرك، و223 
حالة يف حمافظة عجلون، و212 حالة يف حمافظة جر�ش، و144 حالة يف 
حمافظة الطفيلة، و141 حالة يف حمافظة معان، منها 48 حالة يف البرتا.

ال�ضحة  الوزراء ووزارة  ال�ضادر عن رئا�ضة  الإعالمي  واأ�ضار املوجز 
بينمابلغ  حالة،   97500 اإلى  و�صل  حالّياً  الن�صطة  احلاالت  عدد  اأن  اإلى 
عدد احلاالت التي اأُدِخلت اإلى امل�صت�صفيات 440 حالة، فيما غادرت 365 
يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤّكدة  احل��االت  عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف  حالة، 

امل�صت�صفيات 3277 حالة.
اأن  املوجز  بني  اململكة،  يف  للم�صت�صفيات  اال�صتيعابية  القدرة  وحول 
بينما بلغت  باملئة،   45 ال�ضمال بلغت  اإقليم  العزل يف  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة 
ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العناية احلثيثة 76 باملئة، فيما و�ضلت ن�ضبة اإ�ضغال 

اأجهزة التنّف�س اال�صطناعي يف االإقليم ذاته 39 باملئة.
 71 بلغت  الو�ضط  اإقليم  يف  العزل  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  اأن  واأ�ضاف 
باملئة، بينما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العناية احلثيثة 78 باملئة، يف حني 
بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأجهزة التنّف�ش ال�ضطناعي يف الإقليم ذاته 46 باملئة. 

تابع �س 2

��وق اإل�خ��س��ان  ����ق
ب��ل��ة  ��ا� ي���رص���د م���ق �
ا�د  �ف���ي  يل  �خز� مع 
م���راك���ز اإلص���الح

 عمان 

 ر�صد املركز الوطني حلقوق 
اإحدى  اأجرتها  مقابلة  االإن�صان، 
اأحد  مع  املرئي  االإع��الم  و�صائل 
والتاأهيل  االإ�صالح  مراكز  نزالء 

متهم بجرمية قتل اأحد اأ�صوله.
�صحايف  بيان  يف  املركز  واأكد 
اأي���ة  اأن  االث���ن���ني،  اأ�����ص����دره، 
يتعلق  فيما  تتخذ  اإج�����راءات 
بالنزالء يجب اأن حتفظ كرامتهم 
عليه  ن�س  م��ا  وف��ق  االإن�صانية 
مادته  �صمن  االأردين  الد�صتور 
كفلته  ما  اإلى  وا�صتناًدا  الثامنة، 
املعايري الدولية حلقوق االإن�صان 
بحقوق  منها  يتعلق  ما  خا�صة 
نزالء مراكز االإ�صالح والتاأهيل. 
تزال  ما  الق�ضية  اأن  اإلى  واأ�ضار 
اأمام  »منظورة  حتقيقية  ق�صية 
حكم  فيها  ي�صدر  ومل  الق�صاء«، 
عدم  عن  ف�صال  قطعي،  ق�صائي 
اأي  هوية  عن  االإف�صاح  ج��واز 
اإجراء  حال  يف  �صورته  اأو  نزيل 
اأو م�صموعة الأي  مقابالت مرئية 
لكرامة  اح��رتاًم��ا  ك��ان��ت؛  غاية 

عائلته.
ميثاق  اأن  امل��رك��ز  واأ���ص��اف 
واالإع��الم��ي  ال�صحفي  ال�صرف 
والت�صريعات ذات العالقة اأكدت 
االإن�صانية،  ال��ك��رام��ة  اح���رتام 
وال�ضروط  ال�ضوابط  وو�ضعت 
الالزمة مبا ي�صمن عدم امل�صا�س 
االإعالمية  التغطيات  اأثناء  بها 
ووج���وب  ك����ان،  ف���رد  اأي  م���ع 
للت�صريعات  االإع��الم��ي  اح��رتام 
و�ضرعة  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��اه��دات 
ذات  واملواثيق  االإن�صان  حقوق 
�صرورة  اأوج���ب  كما  العالقة. 
املتهم  ب���اأن  االإع���الم���ي  اإدراك 
ويبث  اإدانته،  تثبت  حتى  بريء 
على  بناء  واملعلومات  االأخبار 
هذا االأ�صا�س، مع دعم ا�صتقاللية 
مبا  يقوم  واأال  الق�صاء،  ونزاهة 

يوؤثر على �صري العدالة.

ر�بول ي�ف يدة مع ل� د� ا�ئزة �ب يتوج �ب�ب م�مد صالح  �
حممد  امل�صري  ال���دويل  ح�صد   
���ص��الح، جن��م ل��ي��ف��رب��ول، ج��ائ��زة 
ج��دي��دة، ل��ي��وا���ص��ل ن��ي��ل اجل��وائ��ز 

بقمي�س الريدز.
لنادي  الر�صمي  للح�صاب  ووفًقا 
ل��ي��ف��رب��ول ع���رب م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل 
�صالح  ف��اإن  “تويرت”،  االجتماعي 
فاز بجائزة اأف�صل العب يف ليفربول 

خالل �ضهر فرباير/�ضباط املا�ضي.
اأن  امل�صري  النجم  وا�صتطاع 

على  لليفربول  اأه���داف   3 ي�صجل 
حيث  ف��رباي��ر/���ض��ب��اط،  �ضهر  م��دار 
كل  �ضباك  يف  الثالثة  اأهدافه  جاءت 
اأوروبا،  اأبطال  بدوري  اليبزيج  من 
ولي�صرت  �صيتي  مان�ص�صرت  واأم���ام 

�صيتي بالدوري االإجنليزي.
وقال �صالح عقب فوزه باجلائزة 
الر�صمي:  يف ت�صريحات ملوقع ناديه 
بها مرة  تفوز  اأن  جميل  �ضعور  “اإنه 
�ضعيد  واأن���ا  جيد  �ضعور  اأخ����رى، 

اأن  اآم��ل  لذلك  االأخ���رية،  بنتائجنا 
نوا�صل الفوز«.

علينا  �صعب  “االأمر  واأ���ص��اف 
به  م��ررن��ا  ال���ذي  ال��و���ص��ع  ب�صبب 
االإجنليزي  ال���دوري  يف  وموقعنا 
�صيكون  اأن��ه  اأعتقد  لكنني  املمتاز، 
اأف�صل. ويف دوري االأبطال نحن نقوم 

بعمل جيد«.
فقط  اأحتدث  اأن  اأريد  “ال  وتابع 
عن مو�صمي الأننا نلعب كفريق، لذلك 

علينا  �صعب  مو�صم  اإن��ه  اأق���ول 
لال�صتمرار  فقط  ونحتاج  جميًعا 

وحماولة الفوز باملباريات«.
واأمت �صالح “اأريد فقط اأن اأقول 

بالت�ضويت  قام  من  لكل  �ضكًرا 
���ص��ن��ب��ذل  ن����ح����ن  يل، 

ق�������ص���ارى ج��ه��دن��ا 
باملباريات  للفوز 

املقبلة.تابع 
�س8

بر�بولر�ولر�بول
علينا  �صعب  علينا صم  �صعب  علينا صم  �صعب  م  مو� مو�صإن��ه  صإن��ه 
تمرار صتمرار صتمرار  لال� فقط  ونحتاج  لال�صا  فقط  ونحتاج  صا 

وحماولة الفوز باملباريات«.
أقول اأقول أقول  أن اأن أن  أريد فقط اأريد فقط أريد فقط  أمت �صالح “

ويت ضويت ضويت  بالت� قام  من  لكل  بالت�ضا  قام  من  لكل  ضا 
��ن��ب��ذل ص��ن��ب��ذل ص��ن��ب��ذل  ��� ن����ح����ن  ���صيل،  ن����ح����ن  صيل، 

ق�������ص���ارى ج��ه��دن��ا 
باملباريات  للفوز 

املقبلة.تابع 

يصل ير �ف� ى األم� ير العمل �بمستش�ف �قد س� يت�ف ية � را� ال�ف
  عمان 

تفقد وزير ال�صحة املكلف مازن الفراية �صباح 
االثنني، م�صت�صفى االأمري في�صل يف لواء الر�صيفة، 
واخلدمات  العمل  واق��ع  على  ميدانيا  للوقوف 
امل�صت�صفى  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ة 

للمواطنني واملراجعني.
اجلولة  خ��الل  الفراية  و���ض��دد 
ع��ل��ى ����ص���رورة ال���ت���زام ك���وادر 
الطبية  وامل��راك��ز  امل�صت�صفيات 
ال�صحي  بالربوتوكول 

وخا�صة  ك��ورون��ا  م�صابي  م��ع  للتعامل  املعتمد 
غري  طبيبا  م�صاهدته  بعد  وذلك  الكمامات،  ارتداء 
ملتزم بارتداء الكمامة، حيث اوعز الفراية مبخالفة 

الطبيب وفقا الأوامر الدفاع. 
واطماأن الوزير على �صري االجراءات ال�صحية 
وتفقد  ك��ورون��ا،  م�صابي  �صيما  ال  بامل�صت�صفى 
ووج��ه  الطعام،  اع���داد  وام��اك��ن  ال��ط��وارئ  ق�صم 
جاهزية  لرفع  الالزمة  اخلطوات  من  جملة  باتخاذ 
مب�صتوى  والنهو�س  م�صتوى  اأعلى  اإلى  امل�صت�صفى 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.
حتديد  واالأط��ب��اء  امل��ن��اوب  املدير  من  وطلب 

بالكوار  املتعلقة  �صواء  امل�صت�صفى  احتياجات 
االخ��رى،  االحتياجات  او  التمري�صية  او  الطبية 
يف  الثالثاء،  غد  يوم  اجتماع  عقد  �صيتم  انه  مبينا 
امل�صت�صفى  تزويد  امكانية  لبحث  ال��وزارة  مبنى 
باحتياجاته من هذه الكوادر، بالتن�صيق مع ديوان 

اخلدمة املدنية �صمن مدة زمنية حمددة. 
بعمل  ال��زرق��اء  حمافظ  اإل��ى  الفراية  واوع���ز 
ملتابعة  امل�صت�صفى  على  م�صتمرة  تفقدية  جوالت 
للم�صت�صفى  الالزمة  ال�صيانة  اأعمال  اجراء  تنفيذ 
العمل  الدام��ة  الالزمة،  االج��راءات  من  ذلك  وغري 

ب�صهولة وي�صر.تابع �س3

ون  يث�ق ين � ي� 36 % من األرد�خ�
لس النواب ال�ال�ي  �بم�ب

عمان 

 اأظهرت نتائج ا�صتطالع اجراه مركز الدرا�صات اال�صرتاتيجية يف 
اجلامعة االأردنية اأن 36 باملئة من االأردنيني يثقون مبجل�س النواب 
اأعلى  وهي  االنتخابية،  دائرتهم  بنواب  يثقون  باملئة  و38  احلايل، 

ن�صبة ثقة مبجل�س النواب منذ عام 2014.
العام  ال���راأي  درا���ص��ات  دائ���رة  نّفذته  ال��ذي  اال�صتطالع  ورك��ز 
الأردين-  »املوؤ�ّضر  ا�ضتطالعات  �ضل�ضلة  �ضمن  املركز  يف  وامل�ضوحات 
على  اجلاري،  اآذار   15-7 من  الفرتة  خالل  االأردين«  ال�صارع  نب�س 

التعديل احلكومي االأخري واأداء جمل�س النواب ون�صاطاته.
وبينت النتائج اأن غالبية االأردنيني »61 باملئة« غري را�صني عن 
التعديل احلكومي االأخري، واأن 36 باملئة من االأردنيني يثقون مبجل�س 
النواب احلايل، و38 باملئة يثقون بنواب دائرتهم االنتخابية، و39 
 37 و  احلايل،  النواب  جمل�س  اأداء  عن  را�صون  االأردنيني  من  باملئة 

باملئة را�صون عن اأداء نواب دائرتهم االنتخابية.
احلايل  النواب  جمل�س  رئي�س  باأن  االأردنيني  من  باملئة   53 وافاد 
رئي�س  باأن  يعتقدون  باملئة  و48  اجلل�صات،  اإدارة  على  ق��ادرًا  كان 
حتى  الرئا�صة  توليه  منذ  م�صوؤولياته  حتمل  على  قادرًا  كان  املجل�س 
االآن، و44 باملئة من االأردنيني را�صون عن الظهور االإعالمي لرئي�س 

املجل�س.تابع �س2

اع اسعار عىل المواطن ت�ف يف من ا�خعكاس ار� � �ف اص للت�خ دعا ال�قطاع ال�خ
نب  تسعى لت�ب صاو�خة:ال�كومة �  ال�خ

ول الشامل  ر الت�ب يار �طخ � �خ
 عمان 

 ت����راأ�����س رئ��ي�����س ال������وزراء 
اجتماعا  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور 
وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  يف 
عدد  ح�صره  االث��ن��ني،  والتموين 
وممثلي  وامل�صوؤولني  ال��وزراء  من 
القطاعات  م��ن  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
وامل���واد  وال�صناعية  ال��ت��ج��اري��ة 
الغذائية والزراعية؛ وذلك يف اطار 
ا�صتعدادات وحت�صريات القطاعني 
رم�صان  ل�صهر  واخل��ا���س  ال��ع��ام 

املبارك.
خالل  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال 
وبفعل  ان��ه  ن��درك  اننا  االجتماع، 
عاملي  ارتفاع  طراأ  كورونا  جائحة 
ال�صلع  م��ن  ال��ع��دي��د  ا���ص��ع��ار  على 

وال�صكر  الزيت  مثل  االأ�صا�صية؛ 
واالرز وب�صكل ت�صاعدي منذ ايلول 
نتيجة  متفاوتة  وبن�صب  املا�صي، 
والتو�صع  االإج��راءات،  من  العديد 
يف اال�صترياد الذي قامت به العديد 
م��ن ال����دول م��ا اث���ر ع��ل��ى ق��واع��د 
دورنا  ان  واكد  والطلب.  العر�س 
خا�صا،  وقطاعا  حكومة  امل�صرتك؛ 
لتاأمني  ج��اه��دي��ن  ن�صعى  اأن  ه��و 
للمواطنني  االأ�صا�صية  االحتياجات 
تاأخذ  وباأ�صعار  معقولة  بكميات 
وعدم  املواطنني  ظروف  باالعتبار 
اخلا�س  بالقطاع  خ�صائر  احل��اق 
فر�صتها  م�صاعب  من  يعاين  ال��ذي 

اجلائحة.
على  ال����وزراء  رئي�ش  و���ض��دد 
التدابري  بكل  �صتقوم  احلكومة  ان 

واالجراءات الكفيلة بتحقيق تاأمني 
خالل  للمواطنني  اال�صا�صية  ال�صلع 
و�ضتلجاأ  بعده  وما  رم�ضان  �ضهر 
املدنية  اال�صتهالكيتني  للموؤ�ص�صتني 
املواد  ا�صعار  لتثبيت  والع�صكرية 
اال���ص��ا���ص��ي��ة ل��ت��ك��ون م��ت��اح��ة ام��ام 
امل��واط��ن. وب��ني اخل�����ص��اون��ة اأن 
دوائ���ر  وع���رب  �صتقوم  احل��ك��وم��ة 
واملقايي�س  واملوا�صفات  اجلمارك 
وتاأمني  بت�صهيل  وال��دواء  والغذاء 
اإل��ى  الب�صائع  دخ���ول  ان�صيابية 
االردن مع االخذ باالعتبار التحقق 
ال�ضالمة  واج����راءات  ���ض��روط  م��ن 
االج���راءات  عن  وبعيدا  العامة، 
تزيد من حجم  التي  البريوقراطية 
والقطاع  املواطنني  على  االعباء 

اخلا�س.تابع �س2

ية  تب الت�قاعد� الضمان: الروا�
د األر�بعاء �بعد عخ

 عمان 

الرواتب  اأن  االجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  اأعلنت   
للمتقاعدين  البنكية  احل�صابات  يف  �صتكون  اآذار  ل�صهر  التقاعدية 

بعد غد االأربعاء.
اإن  االثنني  �صحايف  بيان  يف  للموؤ�ص�صة  االإعالمي  املركز  وقال 
�ضهر  عن  التقاعدي  الراتب  من  مقدمة  دفعة  �ضتحول  املوؤ�ض�ضة 
ني�ضان املقبل قبل حلول �ضهر رم�ضان املبارك؛ لتمكني املتقاعدين 

من تلبية احتياجاتهم يف ال�صهر الف�صيل.
باملئة   25 بن�صبة  �صيكون  الدفعة  مقدار  اأن  واأو�صحت   
حني  يف  دينارا،   250 اأعلى  وبحد  التقاعدي  الراتب  �صايف  من 
امل�صتحقني  للورثة  ال�صايف  الراتب  من  باملئة   50 �صت�صرف 

وورثة املتقاعدين.

تو�ا  يوما م�ف يوم � اعتماد ال�
ية يم الكوادر الط�ب� لتطع�

 عمان 

اأعلن املركز الوطني لالمن واإدارة االأزمات انه ا�صتمرارًا   
للخطط املو�صوعة لتطعيم اأكرب عدد ممكن من الكوادر الطبية، 
تقرر اعتماد اليوم الثالثاء يوماً مفتوحاً لتطعيم الكوادر الطبية 
�صيتم االعالن  التي  املراكز  او اخلا�س يف  العام  القطاع  �صواء 
عنها يف جميع حمافظات اململكة، �ضريطة الت�ضجيل على املن�ضة 

اخلا�صة بتلقي اللقاح واإح�صار بطاقة النقابه وباجة العمل.
ال�صحية  املراكز  ا�صماء  االثنني،  ال�صحة،  وزارة  ون�صرت 
عدد  اأكرب  لتطعيم  املو�صوعة  اخلطة  ح�صب  املطاعيم  لتلقي 

ممكن من الكوادر الطبية اليوم.
�صواء  الطبية  للكوادر  مفتوح  التطعيم  اأن  الوزارة  وبينت 
املن�ضة  على  الت�ضجيل  �ضريطة  اخلا�ش  اأو  العام  القطاع 
العمل. وباجة  النقابة  بطاقة  واإح�صار  اللقاح  بتلقي  اخلا�صة 

تابع �س3

ير  ط� ال�ق�بض عىل مطلوب �خ
لون ومسلح �بع�ب

 عمان 

 القت االأجهزة االأمنية القب�س على مطلوب م�صنف باخلطري 
وامل�صلح وبحقه 35 طلباً اأمنياً، يف حمافظة عجلون.

وقال الناطق االإعالمي با�صم مديرية االمن العام اإن العاملني يف 
ادارة البحث اجلنائي، وبعد جمع املعلومات حول احد ال�ضخا�ش 
اأمنياً  طلباً   35 وبحقه  وامل�صلح،  باخلطر  وامل�صنف  املطلوبني 
معظمها بق�صايا جنائية، وكذلك 45 اأ�صبقية جرمية �صابقة، جرى 
تكللت  مداهمة  ونفذت  عجلون،  حمافظة  يف  وجوده  مكان  حتديد 

باإلقاء القب�س عليه.
واأُلقي  ناريان،  �صالحان  املطلوب  بحوزة  بط  �صُ انه  واأ�صاف 
القب�ش كذلك على �ضخ�ش اآخر بحقه 4 طلبات اأمنية كان برفقته، 

وبو�ضرت التحقيقات معهما.

دد  دد �دد �ب ت � �� � ية ة�ة� �ا��ا�ب ي ا�تصاد الن�ا�تصاد الن�
تح  تح �تح �ف بكومة �ب�كومة ��كومة �ب

ة ة�ة�ف قطاعات المتو�ق�طاعات المتو��طاعات المتو�ق

طط إل�خشاء منصة  ي�خ ترامب � �
ية« ثور� تماع�ي »� تواصل ا�ب �

تابع ص2

ليبيا وجندرة 
الوزارات



الثالثاء  )23( اآذار  22021
ياتالعدد )2335( م�ل�

ية  ير�ب �بالم�بادرة السعود� األردن �
يؤكد دعمه لها ية و� يمن� ل�ل االزمة ال�

 عمان

العربية  اململكة  اأعلنتها  التي  باملبادرة  االثنني،  اململكة،  رحبت   
واأكدت  اليمنية  الأزم��ة  حلل  �ضامل  لتفاق  للتو�ضل  ال�ضقيقة  ال�ضعودية 
و�ضوؤون  اخلارجية  وزير  ال��وزراء  رئي�ش  نائب  وقال  لها.  الكامل  دعمها 
املغرتبني يف بيان اأ�صدرته الوزارة، اإن االأردن يدعم باملطلق هذه املبادرة 
التي توفر طرحاً متكاماًل للتو�ضل لتفاق �ضيا�ضي �ضامل من�ضجم مع قرارات 
العزيز  و�ضعبه  ال�ضقيق  اليمن  ويحمي  الأزم��ة  ينهي  الدولية  ال�ضرعية 
تعك�س  املبادرة  اأن  ال�صفدي  واأكد  االإقليميني.  واال�صتقرار  االأمن  ويعزز 
ومتثل  وا�صتقرارهما،  واملنطقة  اليمن  اأمن  على  ال�صعودية  حر�س  اأي�صا 
االإن�صانية  تبعاتها  االأمنية ومعاجلة  االأزمة  اإنهاء  خطوة عملية يف جهود 
الكارثية. وجدد ال�صفدي اإدانة اململكة املطلقة للهجمات احلوثية االإرهابية 
مع  املطلق  االأردن  وت�صامن  ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة  على 
ال�صعودية يف اأية خطوات تتخذها حلماية اأمنها وم�صاحلها، م�صددًا على 

اأن اأمن االأردن وال�صعودية واحد.
 وكان ال�صفدي التقى، اليوم، املبعوث االأممي لليمن مارتني غريفيث 
االأزمة  ينهي  �صيا�صي  التفاق  التو�صل  جهود  يف  امل�صتجدات  معه  وبحث 
اجلهود  وكل  املتحدة  االأمم  جهود  االأردن  دعم  ال�صفدي  واأكد  اليمنية.  
لل�صعب  اإن�صانية  معاناة  من  ت�صببه  ما  ووقف  االأزم��ة  اإنهاء  امل�صتهدفة 
وقف  �ضرورة  على  و�ضدد  وال�ضتقرار.  لالأمن  وتهديد  ال�ضقيق  اليمني 
خطوات  وقعت  التي  االتفاقات  جميع  والتزام  فوري  ب�صكل  النار  اإطالق 

اأ�صا�صية يف جهود حل االأزمة. 
االأممية  البعثة  بها  تقوم  التي  اجلهود  على  ال�صفدي  غريفيث  واأطلع 
التي ي�صت�صيف االأردن مقرها من اأجل �صمان التزام االتفاقات ووقف القتال 
وانهاء الأزمة وتلبية الحتياجات الإن�ضانية. و�ضكر غريفيث ال�ضفدي على 
ا�صت�صافة االأردن مقر البعثة االأممية ودعمه لها وعلى مواقفه و�صيا�صاته 

التي تعزز االأمن واال�صتقرار االإقليميني.

لس  ون �بم�ب يث�ق ين � ي� 36% من األرد�خ�
النواب ال�ال�ي )استطالع(  

عمان 

يف  اال�صرتاتيجية  الدرا�صات  مركز  اج��راه  ا�صتطالع  نتائج  اأظهرت   
النواب  مبجل�س  يثقون  االأردنيني  من  باملئة   36 اأن  االأردنية  اجلامعة 
ن�صبة  اأعلى  االنتخابية، وهي  دائرتهم  بنواب  يثقون  باملئة  احلايل، و38 
ثقة مبجل�س النواب منذ عام 2014. وركز اال�صتطالع الذي نّفذته دائرة 
ا�صتطالعات  �صل�صلة  �صمن  املركز  يف  وامل�صوحات  العام  ال��راأي  درا�صات 
اآذار   15-7 من  الفرتة  خالل  الأردين«  ال�ضارع  نب�ش  الأردين-  »املوؤ�ّضر 
اجلاري، على التعديل احلكومي االأخري واأداء جمل�س النواب ون�صاطاته.

عن  را�صني  غري  باملئة«   61« االأردنيني  غالبية  اأن  النتائج  وبينت 
مبجل�س  يثقون  االأردنيني  من  باملئة   36 واأن  االأخري،  احلكومي  التعديل 
النواب احلايل، و38 باملئة يثقون بنواب دائرتهم االنتخابية، و39 باملئة 
من االأردنيني را�صون عن اأداء جمل�س النواب احلايل، و 37 باملئة را�صون 
باأن  االأردنيني  من  باملئة   53 وافاد  االنتخابية.  دائرتهم  نواب  اأداء  عن 
رئي�س جمل�س النواب احلايل كان قادرًا على اإدارة اجلل�صات، و48 باملئة 
يعتقدون باأن رئي�س املجل�س كان قادرًا على حتمل م�صوؤولياته منذ توليه 
الرئا�صة حتى االآن، و44 باملئة من االأردنيني را�صون عن الظهور االإعالمي 

لرئي�س املجل�س.

يروس  � يات و9269 إصا�بة �ب�ف 109 و�ف�
كورو�خا �ف�ي المملكة

عمان 

 اأعلنت وزارة ال�صحة عن ت�صجيل 109 وفيات و9269 اإ�صابة 
بفريو�س كورونا امل�صتجد االثنني، لريتفع العدد االإجمايل اإلى 5985 
وفاة و544724 اإ�صابة. وتوزعت االإ�صابات اجلديدة على 4510 
اإربد،  حمافظة  يف  حالة  و1151  عّمان،  العا�صمة  حمافظة  يف  حاالت 
منها 101 حالة يف الرمثا، و1096 حالة يف حمافظة الزرقاء، و661 
و280  املفرق،  حمافظة  يف  حالة  و362  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة 
حالة يف حمافظة ماأدبا، و259 حالة يف حمافظة العقبة، و230 حالة 
الكرك، و223 حالة يف حمافظة عجلون، و212 حالة يف  يف حمافظة 
يف  حالة  و141  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة  و144  جر�ش،  حمافظة 

حمافظة معان، منها 48 حالة يف البرتا.
ووزارة  ال��وزراء  رئا�ضة  عن  ال�ضادر  الإعالمي  املوجز  واأ�ضار 
ال�صحة اإلى اأن عدد احلاالت الن�صطة حالّياً و�صل اإلى 97500 حالة، 
بينمابلغ عدد احلاالت التي اأُدِخلت اإلى امل�صت�صفيات 440 حالة، فيما 
التي  املوؤّكدة  احل��االت  عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   365 غ��ادرت 

تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 3277 حالة.
وحول القدرة اال�صتيعابية للم�صت�صفيات يف اململكة، بني املوجز اأن 
ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العزل يف اإقليم ال�ضمال بلغت 45 باملئة، بينما بلغت 
ن�صبة  و�صلت  فيما  باملئة،   76 احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة 

اإ�ضغال اأجهزة التنّف�ش ال�ضطناعي يف الإقليم ذاته 39 باملئة.
 71 واأ�ضاف اأن ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العزل يف اإقليم الو�ضط بلغت 
باملئة، بينما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العناية احلثيثة 78 باملئة، يف 
ذاته  الإقليم  يف  ال�ضطناعي  التنّف�ش  اأجهزة  اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  حني 
46 باملئة. كما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العزل يف اإقليم اجلنوب 31 
باملئة،   25 احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  بينما  باملئة، 

فيما بلغتن�ضبة اإ�ضغال اأجهزة التنّف�ش ال�ضطناعي 21 باملئة.
كما اأ�ضار املوجز الإعالمي اإلى ت�ضجيل 7072 حالة �ضفاء يف العزل 
 441239 اإلى  ال�صفاء  حاالت  اإجمايل  لي�صل  وامل�صت�صفيات،  املنزيل 
اإجمايل  لي�صبح  اأج��ري  خمربّياً  فح�صاً   45933 اأن  واأ�صاف  حالة. 
عدد الفحو�صات 5523736 فح�صاً، الفتا الى اأن ن�صبة الفحو�صات 
18ر20 باملئة، مقارنة مع الن�صبة التي  االإيجابّية و�صلت اإلى قرابة 

�صجلت اول اأم�س والتي بلغت 89ر18 باملئة.

ال يد األم �ف�ي �قرى األط�ف �ي �بع� ت�ت�ف ية � أمن�
عّمان 

�ضاركت �ضركة اأمنية، بثالث فعاليات يف جمعية قرى الأطفال )اأ�ش. 
تربعات  حملة  واأطلقت  باالأم،  احتفاء  والعقبة؛  واإربد  بعمان  اأ�س(  اأو. 

عرب برنامج الوالء »اأمنية كوين« لدعم اجلمعية. 
 15 ووفق بيان لل�صركة، االثنني، اأعلنت عن تربع خالل الفرتة من 
اإلى 31 اآذار احلايل، بدينار اأردين واحد مقابل كل دينار �صيجري الترّبع 
واإطالق  االحتفاالت  هذه  اإقامة  وتاأتي  “الوالء”.  برنامج  خالل  من  به 
حملة التربعات تقديرًا جلهود االأمهات العامالت يف قرى االأطفال، وعرفاناً 
لدورهن احليوي واملهم يف تربية وتن�صئة االأطفال االأيتام وفاقدي ال�صند 
اإطالق  اأن  �ضطارة،  زياد  لل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ش  واأو�ضح  الأ�ضري. 
ال�صركة  اإمي��ان  من  ينُبع  االأطفال  قرى  جمعية  لدعم  التربعات  حملة 
وثّمنت  اجلمعية.  لهذه  واال�صتدامة  اال�صتقرار  حتقيق  باأهمية  وقناعتها 
اأمنية  �ضركة  مبادرات  بدورها،  الزعبي،  رنا  للجمعية  الوطنية  املديرة 
امل�صتمرة لدعم اجلمعية يف حتقيق اأهدافها. وخالل الفعاليات االحتفالية 
يف قرى االأطفال، جرى توزيع الهدايا على االأمهات واخلاالت العامالت يف 

اجلمعية واحللوى على االأطفال. 

يف من ا�خعكاس  � �ف اص للت�خ يدعو ال�قطاع ال�خ يس الوزراء � ر�ئ�
يا عىل المواطن اع اسعار السلع عالم� ت�ف ار�

عمان 

جددت جلنة االقت�صاد واال�صتثمار النيابية 
دعوتها اإلى مراجعة �ضاملة جلميع الإجراءات 
احل��ك��وم��ي��ة خ���الل ف���رتة ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 
بالقطاعات  املعنية  وال�صيما  امل�صتجد،  كورونا 

االقت�صادية املغلقة.
الكفيلة  ال�صبل  باإيجاد  احلكومة  وطالبت 
من  حزمة  عرب  الوطني  باالقت�صاد  للنهو�س 
�صيما  وال  ال�صريعة،  وال��ق��رارات  االإج���راءات 
�صوابط  �صمن  املغلقة،  بالقطاعات  املتعلقة 
من  التخفيف  ُبغية  حم��ددة،  ومواقيت  معينة 
بها،  حلقت  التي  واخل�صائر  االأ���ص��رار  حجم 
املعنية  ال�صحية  االإج����راءات  مع  بالتوازي 

مبحاربة جائحة كورونا.
االثنني،  اللجنة،  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
وبح�صور  ح�صان،  اأب��و  خالد  النائب  برئا�صة 
وال�صناعية  التجارية  القطاعات  عن  ممثلني 

وال�صيادلة وقطاع التعليم اخلا�س.
وقال اأبو ح�صان اإن اللجنة توؤمن بالت�صاركية 
واجل��ه��ات  القطاعات  جميع  م��ع  والتن�صيق 
النهو�س  خطة  لر�صم  العالقة،  ذات  الر�صمية 
بالواقع االقت�صادي يف ظل اأزمة كورونا، ُبغية 
اخلروج بجملة من احللول املنا�صبة التي تكفل 
النظر مبو�صوع  القطاعات، واإعادة  عودة تلك 

احلظر اجلزئي وال�صامل يوم اجلمعة.
النواب  اللجنة  اأع�صاء  دع��ا  جهتهم،  من 
الفايز  وب�صام  الب�صتنجي  وخالد  ربابعة  جعفر 
وخلدون  ال�صقران  واآم��ال  القوابعة  واأ�صامة 
للتعاطي  احلكومة  ال��ب��دول،  وزي��ن��ب  حينا 
بجدية مع كل التحديات واملعيقات التي تواجه 

القطاعات كافة.
القطاعات  فتح  اإع���ادة  اأن  اإل��ى  واأ���ض��اروا 
الل�صيقة،  ال��رق��اب��ة  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  ب��ال��ت��درج 
يف  مهًما  رادًع��ا  يكون  قد  باملخالفات،  والت�صدد 
ال�صيطرة على فتح القطاعات التي اقرتبت من 

التال�ضي.
كما دعوا اإلى اإعداد درا�صة دقيقة الأثر اإغالق 
تلك القطاعات على ارتفاع اأرقام البطالة، ف�صاًل 
عن �صياغة خطة طارئة الإنقاذ القطاعات التي 
وعدم  مرتفعة،  وطني  ت�صغيل  بن�صب  ُت�صاهم 
الربط  �صرورة  مع  لالإفال�س،  فري�صة  تركها 
املتوقعة  وامل��دد  القطاعات  دع��م  بني  الزمني 

لتخفيف القيود على حركة املن�صاآت واالأفراد.
مرتبطان  واالنفتاح  التكيف  اأن  وتابعوا 
بالتو�صع بزيادة اأعداد املواطنني الذي يتلقون 
اتباع  اإل���ى  احلكومة  داع���ني  ك��ورون��ا،  ل��ق��اح 

اإعطاء  يف  وديناميكية  حيوية  اأك��ر  �صيا�صات 
بهذه  اخلا�س  القطاع  مع  وال�صراكة  املطاعيم، 

املهمة و�صواًل للبيئة االقت�صادية املن�صودة.
التجاري  القطاع  ممثلو  اأكد  جانبهم،  من   
مع  حقيقية  �ضراكة  هناك  يكون  اأن  اأهمية 
احل��ك��وم��ة الإي��ج��اد ح��ل��ول ن��اج��ع��ة جت���اه كل 

القطاعات االقت�صادية، خا�صة املغلقة منها.
واملعيقات  ال��ت��ح��دي��ات  الأب���رز  وع��ر���ص��وا 
يف  واخلدمية  التجارية  القطاعات  تواجه  التي 
م��وازاة  بعدم  واملرتبطة  كورونا  جائحة  ظل 
االغالق باإلغاء الر�صوم والرتاخي�س املفرو�صة 
ي�صتوجب  ما  ال�صيولة  ونق�س  املن�صاأة،  على 
القطاعات  كافة  وفتح  لطبيعتها  احلياة  اعادة 
العامة،  لل�صالمة  الالزمة  التدابري  اتخاذ  مع 
القرو�ش  على  امل�ضتحقة  الق�ضاط  وتاأجيل 
امل��م��ن��وح��ة م��ن ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة ل��الأف��راد 
واملن�صاآت املتو�صطة وال�صغرية دون احت�صاب 
الفوائد. وفيما يتعلق بقرارات اإغالق القطاعات 
فتحها  على  للعمل  دعوا  واخلدمية،  التجارية 
ال�صحي وتكثيف  الوعي  ن�صر  الرتكيز على  مع 
اجلهود لتعزيز العالقة الت�صاركية بني القطاعني 
اخلا�س والعام عرب نهج جديد لتحقيق التعايف 

االقت�صادي.
واأ�ضار ممثلو القطاع التجاري اإلى الأ�ضرار 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حل��ق��ت خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 
القطاعان  فيها  مب��ا  االردن��ي��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
التجاري وال�صناعي واخلدماتي، ما ت�صبب يف 
اختالف  على  اال�صتثمار  بقطاع  ال�صرر  احلاق 

م�صتوياته.
معاجلة  هو  االأه��م  اأن  تاأكيدهم  وج���ددوا 
يف  اال�صتمرارية  وع��دم  وجتاوزها  التحديات 
ت�صخي�س  للعمل على  داعني  القطاعات،  اإغالق 
تواجهه  التي  التحديات  ومعاجلة  قطاع  كل 
جلميع  ذاتها  بالو�صفة  حلول  ا�صدار  ولي�س 

القطاعات.
اأن  اإل���ى  ال�����ص��ي��ادل��ة  ق��ط��اع  ممثلو  ول��ف��ت 
القطاع  مع  حقيقية  ب�صراكة  مطالبة  احلكومة 
تنه�س  بخطط  للخروج  القرارات  اتخاذ  قبل 
ال�صحة  على  اإيجابا  ينعك�س  مب��ا  بقطاعهم 
املحددة  املبيعات  �صريبة  وتخفي�س  العامة، 
الغذائية  واملكمالت  والفيتامينات  الدواء  على 

التي يحتاجها مر�صى كورونا.
يف حني اأكد ممثلو القطاع ال�صناعي �صرورة 
ايجاد �ضراكة حقيقية مع القطاع ال�ضناعي، عرب 
املرتبطة  املتطلبات  من  لعدد  احلكومة  تنفيذ 
الق�صري  املدى  على  �صواء  ال�صناعي  بالقطاع 
واملتو�صط والبعيد، ومنها توفري برامج متويل 

اإ�صافية للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة االأكر 
على  العامة  ال�صريبية  وتخفي�س  ت�صررا، 
برنامج  التفكري بطرح  االأقل  اأو على  املبيعات، 
حملية  ال�صلع  على  املبيعات  ل�صريبة  مزدوج 
ظل  يف  خ�صو�صا  امل�صتوردة  وال�صلع  ال�صنع، 
منظومة  على  االزم��ة  رتبتها  التي  التغريات 
كلف  وخف�س  وممار�صاتها،  العاملية  التجارة 
فرق  بند  باإلغاء  اال�صتمرار  خالل  من  الطاقة 
وتخفي�س  الكهرباء،  فاتورة  من  الوقود  �صعر 
الكهربائية على قطاع املن�صاآت  التعرفة  اأ�صعار 
ال�صحن  اأجور  وخف�س  واملتو�صطة،  ال�صغرية 
– عمان  العقبة  للب�صائع على حمور  الداخلي 
، وتخفي�س كلف املناولة والتخزين يف العقبة.

املنتجات  ح�صة  تعزيز  �صرورة  واأك��دوا 
املحلية يف امل�صرتيات احلكومية؛ من خالل رفع 
االأردنية  لل�صناعات  ال�صعرية  االأف�صلية  ن�صبة 
يف العطاءات احلكومية اإلى 25 باملئة، وتوفري 
حزم دعم مبنية على تخفي�صات او منح حوافز 

�صريبية للمن�صاآت املت�صررة خالل االأزمة.
امل��دار���س  قطاع  ممثلو  ق��ال  جانبهم،  م��ن 
يف  اأ�صيال  �صلعا  ميثل  قطاعهم  ان  اخلا�صة 

دميومة االقت�صاد والهوية الوطنية.
ال��ت��ي  احل��ق��ي��ق��ي��ة  امل�����ص��ك��ل��ة  اأن  وب��ي��ن��وا 
يواجهونها تتمثل بعدم القدرة على اال�صتمرار 
يف العمل والعطاء وتقدمي خدمة التعليم ب�صبب 
بهم  تع�صف  التي  ال�صعبة  املالية  ال��ظ��روف 
عدم  اإلى  اأدى  ما  وتداعياتها،  اجلائحة  جراء 
قدرة الكثري من اأولياء االأمور بااللتزام ب�صداد 
تلك  جتاه  عليهم  املرتتبة  املالية  امل�صتحقات 
برنامج  �صمن  ب�صمولهم  وطالبوا  امل��دار���س. 
واملعلمات  املعلمني  كل  ي�صمل  الذي  ا�صتدامة 
ح�صب ك�صوف الت�صكيالت والتعيينات امل�صادق 
لل�صمان  ال��ع��ام��ة  املوؤ�ص�صة  قبل  م��ن  عليها 
االجتماعي، وحتويل برنامج ا�صتدامة ك�صمان 
ب�صمول  البنوك  واإلزام  البنوك،  امام  للمدار�س 
احلاجة  باأم�س  هي  والتي  املتعرة  املدار�س 
واعفاء  امل��رك��زي،  البنك  بربنامج  للتمويل 
ال�صادرة  الرخ�س  جتديد  ر�صوم  من  املدار�س 
اإلى  باالإ�صافة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من 
وامل�صقفات  املهن  رخ�صة  ر�صوم  من  اعفائها 
بني  العالقة  تنظيم  على  التاأكيد  مع  واملعارف 

املالكني وامل�صتاأجرين.
اإلى  دعت  النيابية  االقت�صاد  جلنة  وكانت 
االإيجارات  لتخفي�س  عملية  ت�صورات  و�صع 
مقابل  واخلدمية  التجارية  القطاعات  على 
املهن  ور���ص��وم  امل�صقفات  �صريبة  تخفي�س 

و�صريبة الدخل على املالكني.

تها  دد دعو� ت�ب ية � ب� يا� اال�قتصاد الن�
ة تح ال�قطاعات المتو�ق�ف لل�كومة �ب�ف

عمان 

اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  تراأ�س 
والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف  اجتماعا 
االثنني، ح�صره عدد من الوزراء وامل�صوؤولني وممثلي 
وال�صناعية  التجارية  القطاعات  من  اخلا�س  القطاع 
واملواد الغذائية والزراعية؛ وذلك يف اطار ا�صتعدادات 
رم�صان  ل�صهر  واخلا�س  العام  القطاعني  وحت�صريات 

املبارك.
وقال رئي�س الوزراء خالل االجتماع، اننا ندرك انه 
ا�صعار  على  عاملي  ارتفاع  طراأ  كورونا  جائحة  وبفعل 
وال�صكر  الزيت  مثل  االأ�صا�صية؛  ال�صلع  من  العديد 
املا�صي، وبن�صب  ايلول  واالرز وب�صكل ت�صاعدي منذ 
يف  والتو�صع  االإج��راءات،  من  العديد  نتيجة  متفاوتة 
اال�صترياد الذي قامت به العديد من الدول ما اثر على 
امل�صرتك؛  دورن��ا  ان  واك��د  والطلب.  العر�س  قواعد 
لتاأمني  اأن ن�صعى جاهدين  حكومة وقطاعا خا�صا، هو 
معقولة  بكميات  للمواطنني  االأ�صا�صية  االحتياجات 
وعدم  املواطنني  ظ��روف  باالعتبار  تاأخذ  وباأ�صعار 
احلاق خ�صائر بالقطاع اخلا�س الذي يعاين من م�صاعب 

فر�صتها اجلائحة.
�ضتقوم  احلكومة  ان  على  ال��وزراء  رئي�ش  و�ضدد 
تاأمني  بتحقيق  الكفيلة  واالج����راءات  التدابري  بكل 
وما  رم�ضان  �ضهر  خالل  للمواطنني  ال�ضا�ضية  ال�ضلع 
املدنية  اال�صتهالكيتني  للموؤ�ص�صتني  و�صتلجاأ  بعده 
لتكون  اال�صا�صية  امل��واد  ا�صعار  لتثبيت  والع�صكرية 
احلكومة  اأن  اخل�صاونة  وبني  املواطن.  امام  متاحة 
�صتقوم وعرب دوائر اجلمارك واملوا�صفات واملقايي�س 
دخول  ان�صيابية  وتاأمني  بت�صهيل  وال��دواء  والغذاء 
التحقق  باالعتبار  االخ��ذ  مع  االردن  اإل��ى  الب�صائع 
عن  وبعيدا  العامة،  ال�ضالمة  واج��راءات  �ضروط  من 
االجراءات البريوقراطية التي تزيد من حجم االعباء 

على املواطنني والقطاع اخلا�س.
ال���وزراء »ه��ذه دع��وة وم��ن منطلق  وق��ال رئي�س 
يتمتع  التي  الوطنية  امل�صوؤولية  لروح  الكامل  االدراك 
يبادروا  لكي  ت�صنيفاته  بجميع  اخلا�س  القطاع  بها 
بالتخفيف من انعكا�س ارتفاع ا�صعار ال�صلع االأ�صا�صية 
عامليا على املواطن يف هذه الظروف ال�صعبة التي مير 
تداعياتها  طالت  كورونا  جائحة  اأن  اإلى  ولفت  بها«. 
على املواطن الذي ن�صعى يف القطاعني العام واخلا�س 
خلدمته، مثلما ا�صابت القطاعات االقت�صادية املختلفة 
من�صف  اأي  ي�صتطيع  ال  ك��ربى  وحتديات  مب�صاعب 
ال�صرر  حجم  وتقدير  الت�صامن  بروح  لها  ينظر  اأن  اإال 
وقفت  التي  القطاعات  هذه  ا�صابت  التي  والتحديات 

وقفة حمرتمة، وو�صعت ن�صب عينيها م�صلحة الوطن 
عليها  يوؤ�ضر  التي  القيم  منظومة  اط��ار  يف  واملواطن 

جاللة امللك باعتزاز كبري.
وا�ضاف »ا�ضري بتقدير وعرفان للدور الذي قام به 
القطاع اخلا�س خالل جائحة كورونا وادراك احلكومة 
بفعل  واجهته  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  ال�صعاب  حلجم 

اجلائحة وتداعياتها ».
واو�صح رئي�س الوزراء اأن امليزانية العامة للدولة 
حلقت بها ا�صرار كبرية نتيجة تاأثر حلقة االقت�صاد ما 
اال�صترياد  وحركة  ال�صريبي  التح�صيل  على  انعك�س 
اخلزينة  ومدخالت  اجلمركي  والتح�صيل  والت�صدير 

العامة التي غالبيتها من م�صادر حملية.
الكثري  اتخاذ  يف  اجتهدت  احلكومة  اأن  اإلى  واأ�ضار 
الوبائية  احل��ال��ة  ظ��ل  يف  واالإج����راءات  التدابري  م��ن 
الدقيقة التي نعي�صها من حيث ارتفاع اأعداد االإ�صابات 
القدرة  وزيادة  امل�صتجد،  كورونا  بفريو�س  والوفيات 
اال�صتيعابية للم�صت�صفيات، مع ا�صتثناء الذهاب خليار 
ت�صعى  وال��ذي  طويلة،  مل��دد  ال�صامل  التجول  حظر 
باأننا  توؤمن  الأنها  ال�صبل  بكل  لتجنبه  احلكومة جاهدة 

غري قادرين على تداعياته االقت�صادية والنف�صية.
االإج��راءات  بع�س  اتخذت  احلكومة  ان  واأ�صاف 
ال�صريرية  ال�صعة  رف���ع  واك��ب��ه��ا  ال��ت��ي  التقييدية 
املواطنني،  تطعيم  عملية  يف  والت�صريع  للم�صت�صفيات، 
للو�صول بحلول ال�صيف املقبل وبال�صراكة احلقيقة من 
قبل اجلميع اإلى مرحلة ا�صتقرار الو�صع الوبائي وفتح 
القطاعات وا�صتعادة عجلة دوران احلياة االقت�صادية 

ب�صكل يقرتب من العودة للحياة الطبيعية. 
لالإغالقات،  النف�صي  االأثر  تدرك  احلكومة  ان  واكد 
منذ  امل��ن��ازل  يف  اأبنائنا  ووج��ود  ُبعد،  عن  والتعليم 
احلركة  تباطوؤ  ت�صبب  الذي  االأم��ر  عام،  عن  يزيد  ما 
اجلزئي  احلظر  �صاعات  زي���ادة  بفعل  االقت�صادية 
اأن  اإلى  م�صريا  اجلمع،  اأيام  ال�صامل  واحلظر  الليلي، 
احلكومة جتد نف�صها م�صطرة لفر�س هذه االإجراءات 
بفعل م�صوؤوليات وطنية، ال�صيما يف ظل عدم املحافظة 
النقل  اآمنة يف و�صائط  واأعداد  التباعد اجل�صدي،  على 
اأ�صاليب  ا�صتخدام  وع��دم  الت�صوق  واأم��اك��ن  ال��ع��ام، 

الوقاية الالزمة.
باأن  مواطننا  على  اأي�صاً  م�صوؤولية  هناك  اإن  وقال 
يلتزم االإجراءات الوقائية من الوباء وال ينقل العدوى 
الأفراد عائلته، خ�صو�صاً من لديهم اأمرا�س مزمنة، قد 
تزيد من خطورة هذا الوباء عليه وعلى املجتمع. واأكد 
اأننا لدينا القدرة يف ظل قيادة جاللة امللك  اخل�صاونة 
عبد اهلل الثاين وعزمه وعزميته ومراهنته على عزمية 
العميق  الوطني  وانتمائهم  وم�صوؤوليتهم  االأردنيني 

واملتجذر على جتاوز كل العقبات وال�صعاب.
ولفت اإلى اأننا �ضعب �ضابر ومرابط، ي�ضتطيع دائماً 
ال�صعاب  كل  ليتجاوز  والعزمية  العزم  ي�صتح�صر  اأن 
بفعل  الوطن  لها  يتعر�ش  التي  ال�ضتهداف  واأمن��اط 
مركزية  بق�صايا  ومرتبطة  وم�صرفة  قومية  مواقف 
وقفة عز خلف  دائماً  يقف  واأن  الفل�صطينية،  كالق�صية 
احل�ضار  اأمناط  لبع�ش  الت�ضدي  يف  الها�ضمية  القيادة 
التجاري  بالتبادل  يتعلق  فيما  حتى  والت�صييق 
االأ�صواق،  وتوافر  الب�صائع  وان�صيابية  واالقت�صادي 
ولكننا �صنبقى متم�صكني دائماً بجمر هذه املبادئ التي 

قد تتعب اأ�صحابها ولكنها ال تخذلهم. 
وتقدم رئي�س الوزراء بالتهنئة جلاللة امللك عبد اهلل 
الثاين والقوات امل�صلحة واالأجهزة االأمنية واالأردنيني 
بالتهنئة  تقدم  كما  املبارك،  �ضهر رم�ضان  بقرب حلول 
مبنا�صبة ذكرى معركة الكرامة التي �صطر فيها جي�صنا 
االمة  وو�صع  والفداء  الت�صحية  �صور  ابهى  العربي 
ومتقدما  والعزة  الكرامة  ا�صتعادة  درب  على  برمتها 

بالتهنئة اي�صا لالأمهات االردنيات مبنا�صبة يوم االأم.
والتجارة  ال�صناعة  وزي��رة  عر�صت  جهتها،  من 
ل�صهر  ا�صتعدادا  ال���وزارة  خطة  علي  مها  والتموين 

رم�صان املبارك، موؤكدة اأن املخزون اال�صرتاتيجي من 
واالرز  وال�صكر  وال�صعري  القمح  مثل  اال�صا�صية  املواد 
والبقوليات  املجفف  واحلليب  النباتية  وال��زي��وت 

خمزون اآمن ويكفي احتياجات اململكة لفرتات كافية.
اخريا  ق��رارا  ا�ضدرت  ال��وزارة  اأن  اإل��ى  وا�ضارت 
بوقف ت�صدير مواد ال�صكر واالأرز والبقوليات والفريكة 

ل�صمان توفرها بكميات كافية يف اال�صواق.
مديرية  خالل  من  تقوم  ال��وزارة  اأن  علي  واك��دت 
من  للتاأكد  لالأ�صواق  حثيثة  مبتابعة  اال�صواق  مراقبة 
توافر املواد وال�صلع وتطبيق قانون ال�صناعة والتجارة 
فيما يتعلق باالإعالن عن اال�صعار وعدم اخفاء اية مادة 
يف  مغاالة  وجود  حال  ويف  انه  اإلى  م�صرية  ا�صا�صية، 
�صتقوم  والغذائية  اال�صا�صية  للمواد  خا�صة  االأ�صعار 
والتي  ال��وزارة  قانون  من   7 امل��ادة  بتفعيل  ال��وزارة 
الفتة  لها،  �صعرية  �صقوف  بتحديد  ال�صالحية  تعطي 
اإلى حتديد �صقف �صعري ملادة الدجاج بهدف ا�صتقرار 
بدورهم،  املبارك.  رم�ضان  �ضهر  وخالل  قبل  �ضعرها 
االإن�صان وتوفري  اأن �صحة  القطاع اخلا�س  اكد ممثلو 
احتياجاته من املواد الغذائية واال�صا�صية اهم من اي 
اعتبار اآخر، الفتني اإلى اأن ارتفاع ا�صعار بع�س املواد 

ا�صعارها  الرتفاع  يعود  املحلية  ال�صوق  يف  اال�صا�صية 
عامليا ف�صال عن ارتفاع كلف ال�صحن.

نائل  االردن  جتارة  غرفة  رئي�س  لفت  جانبه،  من 
النباتية  الزيوت  لتجار  قادم  اجتماع  اإلى  الكباريتي 
مت  التي  الزيوت  لبيع  معادلة  باإيجاد  وع��دوا  الذين 
تخزينها �صابقا باأ�صعار اقل وما جرى ا�صترياده اأخريا 
ب�صعر قريب من التكلفة ف�صال عن وعد التجار بتخفي�س 

ا�صعار االرز.
فتحي  املهند�س  االردن  �صناعة  غرفة  رئي�س  وقال 
العامل  ت�صرب  التي  اجلائحة  ظل  ويف  انه  اجلغبري، 
على  لالعتماد  ملحة  ا�صبحت  احلاجة  ف��اإن  باأجمعه 

الذات يف مو�صوع ال�صناعات.
غرفة  يف  الغذائية  امل��واد  قطاع  ممثل  طالب  كما 
جتارة االردن رائد حمادة، بتو�صيع خدمات التو�صيل 
للمنازل املعمول به حاليا لقطاعي املطاعم واحللويات 
�ضهر  خ��الل  اط��ول  ل�ضاعات  اجل��زئ��ي  احلظر  ظ��ل  يف 
رم�ضان املبارك. وا�ضار رئي�ش احتاد املزارعني عودة 
من  اقل  �ضتبقى  اخل�ضار  ا�ضعار  اأن  اإلى  الروا�ضدة، 
معدلها يف �ضهر رم�ضان املبارك يف ظل وجود فائ�ش يف 

النتاج خالل ال�ضهر املقبلة.
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ليبيا وجندرة الوزارات

ت�ضكيلة  �ضهدت  فقد  الوطنية...  الوحدة  بحكومة  وزي��رات  خم�ش 
احلكومة الليبية نقلة جديدة وخروجاً عن املاألوف الذكوري يف الت�صكيالت 
احلكومية، فحكومة الوحدة الوطنية التي ولدت من رحم احلوار الليبي، 
توّزرت فيها خم�س �صيدات ليبيات من مكونات ثقافية خمتلفة، وبع�صهن يف 
حقائب �صيادية ومهمة؛ منها اخلارجية والعدل، رغم التحديات ال�صائكة 
وال�صعبة وملفات املرتزقة والقوات االأجنبية يف ليبيا، وال�صيادة املنتهكة، 
وعالقات ليبية خارجية متاأزمة ب�صبب اإرث �صخم من امل�صكالت الدولية؛ 
ناهيك  فيها،  عبور  بلد  ليبيا  تعّد  التي  القانونية  غري  الهجرة  اآخرها  لي�س 
واالنق�صام  التجاذبات  ب�صبب  االإقليمية  الدول  بع�س  مع  متاأزمة  بعالقات 
دولة  ليبيا  من  جعلت  التي  املا�صية،  ال�صت  ال�صنوات  و�صراع  احلكومي 
بحكومتني ومزدوجة التعاطي املتناق�س مع العامل اخلارجي، خ�صو�صاً 
مقابل  يف  �صيدة  اإلى  اأي�صاً  اأُ�صندت  التي  العدل  بوزارة  ناهيك  االإقليمي، 
ملفات ال�صجناء من العهدين »ال�صبتمربي« و»الفربايري«، و�صجناء الراأي 
»حمكمة«  عليهم  حكمت  والذين  ال�صراع،  طريف  عند  ال�صيا�صي  واخلالف 
االأيدي  قطع  منها  باأحكام  طرابل�س  يف  النافذة  امليلي�صيات  الإحدى  تابعة 
 واالأرجل من خالف... وجميعها ملفات على طاولة وزيرة العدل اجلديدة.
النقلة النوعية يف ت�صكيلة احلكومة جعلت حقيبة اخلارجية، والأول مرة 
ال�ضلك  خارج  ومن  مدنية  نا�ضطة  امراأة  تتولها  احلديث،  ليبيا  تاريخ  يف 
يف  �صعباً  احلكومة  رئي�س  رهان  �صيجعل  مما  وال�صيا�صي،  الدبلوما�صي 
الوطنية  الوحدة  حكومة  فت�صكيلة  حكومته،  يف  احلقائب  اأهم  من  حقيبة 
الليبية اجلديدة ح�صة املراأة فيها ن�صبتها 15 يف املائة، و�صتكون اأكر من 
ذلك يف الهيئات؛ وذلك لأول مرة يف تاريخ احلكومات. جاءت هذه الكوتة 
للمراأة بحكومة  املائة  30 يف  ن�صبة  فقد جرى ت�صمني  تون�س،  بعد حوار 
الوحدة الوطنية يف الوزراء والوكالء �صمن اتفاق ت�صكيل احلكومة يف ذلك 
احلوار، وذلك ب�ضغط �ضديد من الفريق الن�ضوي امل�ضارك فيه، م�ضحوباً 
ب�صغط من بعثة االأمم املتحدة وبع�س الدول الراعية، فاحلكومة الليبية ال 
ن�ضتطيع اجلزم باأن خريطة ت�ضكيلها كانت ليبية خال�ضة ونقية، بل �ضهدت 
 تدخالت بع�س ال�صفارات االأجنبية لدرجة اأنها عرقلت ت�صمية وزير الدفاع.
يجعل  مما  كثرية،  ومنا�ضب  منا�ضط  يف  ج��دارة  اأثبتت  الليبية  امل��راأة 
الليبية يف جمال  اإقحام املراأة  اإيجابية يف اجتاه  الوزارات  خطوة جندرة 
حمتكرة  قريب  لزمن  كانت  وزارات  �صمن  املوؤ�ص�صي  والعمل  ال�صيا�صة 
بعد  ن�صوية  واجهة  �صمن  فعال  ب�صكل  الليبية  امل��راأة  لت�صارك  ذكورياً، 
بامتياز. ذكورية  �صفرائها  بجي�س  اخلارجية  وزارة  ت�صبح  ك��ادت   اأن 
رغم جندرة بع�س الوزارات واإعطاء بع�س احلقائب الوزارية ال�صيادية 
ذكوري يف عمومه،  الليبي جمتمع  املجتمع  اأن  ينفي  ال  هذا  فاإن  ل�صيدات، 
خ�صو�صاً بعد ت�صريح رئي�س احلكومة بالقول: »املجتمع الذكوري يف ليبيا 
لنا كمر�ضحات للحكومة«، ولكن بعد �ضجال  املراأة  كان حمت�ضماً يف تقدمي 
ونقا�ش مكنت املراأة من حتقيق وجودها يف ت�ضكيلة احلكومة ب�ضكل ُمر�ٍش 
وفعال، ولهذا تبقى خطوة ت�صكيل احلكومة بتوازن ن�صوي مقبول يف جمتمع 
يو�صف ب�»الذكوري«، اإيجابية لعلها ت�صاعد يف اإنهاء احلالة الذكورية يف 
املجتمع، ولهذا كان مربر رئي�س احلكومة يف منح وزارة اخلارجية ل�صيدة 
املراأة  لدور  املحلي،  واملجتمع  الدويل،  املجتمع  نظرة  تغيري  حماولة  هو 
خطاب  خالل  من  ال�صيا�صي  االإ�صالم  ر�صخها  ذكورية  قيم  ظل  يف  الليبية، 
االإناث  على  الذكور  �صيطرة  يف  ت�صبب  مما  االإن��اث،  دون  للذكور  متحيز 
املجتمعية. والثقافة  االإف���رادي،  اخلطاب  يف  والتذكري  التاأنيث   ب�صبب 
وجود املراأة الليبية �صمن الوزارات ال�صيادية واملهمة كاخلارجية والعدل، 
ولو �صمن كوتة، ميكن و�صفه باالنت�صار، ولكن يف ظل وجود ملفات عالقة 
يف الوزارتني يعّد اختبارًا �صعباً للمراأة الليبية الإثبات جدارتها... واأظنها 

قادرة على ذلك.
ال�صرق االو�صط

ية يات �ف�ي الهو� ر� ل�قاء �واري �بعنوان ��ف
   عّمان 

 نظم منتدى الفكر العربي عرب تقنية االت�صال املرئي لقاء حواريا بعنوان 
حفريات يف الهوية. ولفت امل�صاركون يف احلوارية التي ادارها اأمني عام املنتدى 
الدكتور حممد اأبو حمور، وهم الدكتور فريد �ضوقي من جامعة القا�ضي عيا�ش 
املغربية، والدكتور عبداهلل البياري الباحث يف املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة 
للدرا�صات  القد�س  جامعة  معهد  اإدارة  جمل�س  وع�صو  ب��االأردن،  ال�صيا�صات 
االأمريكية  اجلامعة  رئي�س  باأعمال  والقائم  �صامل،  وليد  الدكتور  واالأبحاث 
التاريخية  التجارب  من  اال�صتفادة  اأهمية  اإلى  حداد،  نايف  الدكتور  مباأدبا 
املتعلقة بالهوية من اأجل حل ال�صراعات الهوياتية الفكرية احلالية املعتمدة 
على عنا�ضر الت�ضاد مع الآخر، واإيجاد متا�ضك اجتماعي يحل الإ�ضكاليات بني 
الهوية واملواطنة والدولة املدنية. واأ�ضاروا اإلى التعامل مع ثنائيات الهوية 
ب�ضكل خطابي يبني هوية ثقافية نابعة من الواقع املعا�ش، ملا للهوية الثقافية 

من دور حموري يف ت�صيري وتدبري ال�صركات واملنظمات.
ماأدبا  يف  االأمريكية  باجلامعة  واالت�صال  اللغات  كلية  ا�صتاذة  وقالت 
الدكتورة وفاء اخل�صراء خالل م�صاركتها يف احلوارية اإن الهوية هي حفرية 
�ضردية ومعرفية واأيديولوجية منثورة يف ثقافة اأي �ضخ�ش وتاريخ فكره، ول 

بد من وجود درا�صات بينية متقاطعة ومركبة معنّية باحلفريات يف الهويات.

يدة  د� ذ مشروع ش�بكة �ب ياه تن�ف  الم�
�بمنط�قة هام �ف�ي ار�بد

 عمان 

 وقعت وزارة املياه والري اتفاقية ان�ضاء ومتديد �ضبكات مياه رئي�ضية 
وفرعية مبنطقة هام يف حمافظة اربد بقيمة تزيد على 231 الف دينار، ممولة 

من الوكالة االملانية للتعاون الدويل.
 واو�صحت الوزارة يف بيان االثنني، انها تتابع احتياجات املناطق املائية 
وفق  والتمويلية  الفنية  الدرا�صات  ا�صتكمال  بعد  تنفيذها  على  وتعمل  كافة 
اعلى املوا�صفات مبا ي�صمن خدمة مناطق جديدة بخدمات املياه وال�صرف 

ال�صحي وتخفيف االعباء على املواطنني.
وا�ضارت الى انها تركز جهودها على تاأمني التمويل الالزم خلدمة املناطق 
ملواجهة  جهودها  �صمن  ال�صحي  وال�صرف  املياه  بخدمات  املخدومة  غري 
ال�صمالية  املناطق  يف  خا�صة  الطلب  حدة  بتزايد  املتمثلة  الكبرية  التحديات 
قطاع  ال�صوري وما خلفه من �صغوطات كبرية على  اللجوء  نتيجة موجات 

املياه ومعاجلة البوؤر التي �ضهدت اختاللت خالل الوقات املا�ضية.
وتنفيذ  وحت�صني  تطوير  على  �صيعمل  امل�صروع  هذا  تنفيذ  ان  واأ�صافت 
الفاقد  ن�ضبة  تقليل  وبالتايل  باملياه  املواطنني  وخدمة  جديدة  مياه  �ضبكات 
ان  ال��وزارة  وقالت  ال�صرب.  الأغرا�س  للمواطنني  نف�صها  الكميات  وتوفري 
رئي�ضية  �ضبكات  تنفيذ  يت�ضمن  حملي  مقاول  قبل  من  �ضينفذ  الذي  امل�ضروع 
اي�ضا  ويت�ضمن  التزويد،  انظمة  وحت�ضني  ارب��د  ه��ام/  منطقة  يف  وفرعية 
و150   40 �ضي  دكتايل  خطوط  اأنابيب  وت�ضغيل  وفح�ش  وتركيب  توريد 
125 ملمرتا  الكثافة وخطوط مياه اقطار  ايثلني عايل  ملمرتا وخطوط بويل 
والتمديد  اعمال احلفر  وتنفيذ  ملمرتا وتوريد وتركيب حماب�س غلق،  و63 
واع��ادة  ملمرتا،  و25  ملمرتا   32 اقطار  املنزلية   للو�صالت  والرتكيب 
حت�صني  يكفل  مبا  امل�صتلزمات  من  وغريها  تهوية  حماب�س  وكذلك  االو�صاع 

التزويد للمواطنني يف منطقة هام قبل حلول ال�صيف املقبل.
واأكدت الوزارة انها توا�صل جهودها للعمل على جتاوز االثار الناجمة 
عن زيادة الطلب على املياه الذي ت�صهده جميع مناطق اململكة، وتتابع اجناز 
باأعلى  احلديثة  النظمة  وفق  لديها  ال�ضرافية  اجلهات  قبل  من  امل�ضاريع 

م�صتويات اجلودة ومبوجب احكام العقود املربمة يف املواعيد املحددة.

يصل ير �ف� ى األم� ير العمل �بمستش�ف �قد س� يت�ف ية � را� بر العمل �بمستش�ر العمل �مستش�ر العمل �بمستش�ال�ف ر العمل �د س�ر العمل �د س�ر العمل �ير العمل �ي د س��د س�� �ت��ت� ي ت�ة �ت�ة � ي ية �را�ة �را� يرا� را�ال�را�ال�

عمان 

ن�صرت وزارة ال�صحة، االثنني، ا�صماء املراكز 
ال�صحية لتلقي املطاعيم ح�صب اخلطة املو�صوعة 

لتطعيم اأكرب عدد ممكن من الكوادر الطبية اليوم.
للكوادر  مفتوح  التطعيم  اأن  ال��وزارة  وبينت 
�ضريطة  اخلا�ش  اأو  العام  القطاع  �ضواء  الطبية 
اللقاح  بتلقي  اخلا�صة  املن�صة  على  الت�صجيل 

واإح�صار بطاقة النقابة وباجة العمل.
ارحاب  هي  املراكز  اأن  اإلى  الوزارة  وا�ضارت 
ال�ضامل،  الأزرق  ال�ضامل،  ا�ضتفينا  ال�ضامل، 
ال��ب��رتاء  )ك��ف��رجن��ة(،  ال�����ص��ام��ل  ح�صن  االأم����ري 
ال�صامل،  اجلبيهة  )اون���روا(،  البقعة  ال�صامل، 
ال�صامل،  احل�صينية  ال�صامل،  احل�صا  اجل��ف��ر، 
الرازي  الهباهبة،  اهلل  �صيف  حممد  ال�صهيد  الرائد 
ال�صامل، الربة، الرمثا ال�صامل، الزعرتي ال�صامل، 
ال�صامل،  ال�صمالية  ال�صونة  اجلنوبية،  ال�صونة 
ال��ب��رتاء،  الطيبة/  ال�ضامل،  الطفيلة  ال�ضايف، 

الفح�س،  ال�صامل،  والظليل  ال�صامل،  الطيبة 
ال�صامل،  القوي�صمة  ال�صامل،  القويرة  القطرانة، 
املفرق  ال�����ص��ام��ل،  امل�صريفة  اجل��ن��وب��ي،  امل���زار 
مركز  ال�ضامل،  جر�ش  ال�ضامل،  ب�ضريا  ال�ضامل، 
�صحاب  ذيبان،  عال،  دير  �صعيد،  اأبي  دير  �صحي 
ال�ضامل،  طرببور  ال�ضامل،  ماأدبا  و�ضمال  ال�ضامل، 
خميم  ال�صامل،  قميم  ف��ق��وع،  ال�صامل،  عجلون 
ال�صري  وادي  ال�صامل،  معان  )اون��روا(،  الزرقاء 
حربا�س  ال�صمالية،  البادية  م�صت�صفى  ال�صامل، 
حمزة،  االأم��ري  م�صت�صفيات  ت�صمل  كما  ال�صامل. 
الع�ضكري،  زيد  الأم��ري  الع�ضكري،  را�ضد  الأم��ري 
في�صل  االأمري  الع�صكري،  االأمري علي بن احل�صني 
الع�ضكري  احل�ضني  بن  ها�ضم  الأم��ري  احلكومي، 
الع�ضكري/ عبداهلل  بن  ها�ضم  الأم��ري  /ال��زرق��اء، 

العقبة، االأمرية هيا الع�صكري، الب�صري، اجلامعة 
اجلديد،  احلكومي  الزرقاء  الروي�صد،  االأردنية، 
اجلامعي،  عبداهلل  املوؤ�ص�س  امللك  القدمي،  ال�صلط 
الع�صكري،  علياء  امللكة  الع�صكري،  طالل  امللك 

جر�ش احلكومي، اجلامعة الأردنية/ بوابة عمادة 
�ضوؤون الطلبة/ قاعة الن�ضاطات الريا�ضية، املركز 
احل�ضني  مدينة   - عمان  �ضباب  بيت  اربد  الثقايف 
الريا�صية بوابة، العلوم التطبيقية اخلا�صة بوابة 
بجانب  اربد/  التطعيم  عيادة  الريا�ضية،  ال�ضالة 
م�ضت�ضفى الأمرية ب�ضمة، عيادة التطعيم/ مديرية 
هال  يا  قاعة  الزرقاء،  ملحافظة  ال�صحية  ال�صوؤون 
مدينة احل�صني الريا�صية، خميم االزرق لالجئني 
ال�صوريني،  لالجئني  الزعرتي  خميم  ال�صوريني، 
البلقاء املوقع  ال�صوؤون ال�صحية ملحافظة  مديرية 
ملحافظة  ال�صحية  ال�����ص��وؤون  مديرية  اجل��دي��د، 
ملحافظة  ال�صحية  ال�����ص��وؤون  مديرية  الطفيلة، 
العقبة، مديرية ال�صوؤون ال�صحية ملحافظة ماأدبا، 
احل�صن  مدينة  لل�صباب،  حممد  االأم���ري  مدينة 
الريا�صية، مدينة احل�صني الطبية، مركز االأمرا�س 
ملحافظة  ال�صحية  ال�صوؤون  مديرية  ال�صدرية 
مركز  ال�صامل،  ن�صري  ابو  �صحي  مركز  املفرق، 

�صحي اربد اجلديد )اونروا(.

يوم  الص�ة تنشر أسماء المراكز المعتمدة لل�
ية توح لتل�ق�ي الل�قاح للكوادر الط�ب� الم�ف

عمان 

والتنمية  وال��ع��م��ل  االإداري����ة  اللجنتان  ناق�صت 
م�صرتك  اجتماع  خالل  النيابيتان  وال�صكان  االجتماعية 
االثنني برئا�صة الدكتور علي الطراونة، تخوفات العمال 
يف  لالألب�صة  والفلك  اجلمل  م�صنعي  يف  الت�صريح  من 

املدينة ال�صناعية مبحافظة الكرك.
ودعا الدكتور علي الطراونة، خالل االجتماع الذي 
النيابية  وال�صكان  والتنمية  العمل  رئي�س جلنة  ح�صره 
فاروق  العمل  وزارة  عام  واأم��ني  احلرا�صي�س،  ح�صني 
الأردنية  ال�ضناعية  املدن  �ضركة  عام  احلديدي، ومدير 
والتجارة  ال�صناعة  وزارة  عن  وممثلون  جويعد،  عمر 
والتموين،اإلى املحافظة على حقوق العمال االأردنيني يف 

خمتلف م�صانع اململكة.
عامل،  اأي  ت�صريح  نقبل  ال  اإننا  الطروانة  وق��ال 
التي  ال�صعبة  االقت�صادية  الظروف  ظل  يف  ا  خ�صو�صً
كورونا  فريو�س  انت�صار  مع  بالتزامن  الوطن،  بها  مير 
قانون  ي��ك��ون  اأن  ���ص��رورة  على  م�����ص��ددا،  امل�صتجد، 
املحافظة  اأهمية  للم�صتثمر، ف�صاًل عن  اال�صتثمار جاذًبا 

على امل�صتثمر.
من جهته، قال احلديدي اإننا متابعون لهذا املو�صوع 
منذ �ضهر متوز املا�ضي، وحتى الآن«، م�ضيًفا اأننا نعقد 

لقاءات اأ�صبوعية مع املعنيني يف هذين امل�صنعني.
القدمية  امل�صانع  م��ن  امل�صنعني  اأن  واأو���ص��ح 
معظم  على  اأث���رت  ك��ورون��ا  جائحة  لكن  والناجحة، 

اأي  نف�صه »ت�صريح  الوقت  نافًيا يف  العامل،  ال�صركات يف 
من عمال امل�صنعني«.

و�ضعت  العمل  وزارة  اأن  اإل��ى  احلديدي  واأ���ض��ار 

العديد من البدائل يف حال توقف اإنتاج هاذين امل�صنعني، 
للحفاظ على حقوق العمال فيهما.

قائاًل  عامل،  اأي  ت�صريح  عدم  جويعد  اأكد  ب��دوره، 

لوقف  طلب  ب��اأي  يتقدما  مل  املذكورين  امل�صنعني  اإن 
النعيمات  عيد  النواب  االجتماع  وح�صر  اإنتاجهما. 

واأ�صماء الرواحنة وروعة الغرابلي.

اظ عىل العمال تدعوان لل��ف يتان � ب� يا� ية والعمل الن� اإلدار�

عمان 

التابع  االأ�صرة  ب�صحة  العناية  معهد  اأج��رى 
التعرف  اأجل  من  درا�صة  احل�صني،  امللك  ملوؤ�ص�صة 
االأردن  يف  للمقيمني  احلياة  ج��ودة  م�صتوى  على 
اجلن�س  مبتغريات  وعالقتها  اجل��ائ��ح��ة،  اأث��ن��اء 
الوظيفية،  واحلالة  االأكادميي  وامل�صتوى  والعمر 
ون�صرها يف جملة )جورنال اوف كريتيكال ريفيوز( 

العلمية املحكمة.
واأ�ضارت الدرا�ضة اإلى اأن مفهوم جودة احلياة 
االأف��راد  ور�صى  رفاهية  ملدى  مقيا�صاً  ُيعد  ال��ذي 
البحثية  املجاالت  اأحد  وال�صعوب،  واملجتمعات 
الأ�ضرع منًوا وتطورًا يف جمال علم النف�ش والطب 

النف�صي خالل القرن احلادي والع�صرين.
وتعرف منظمة ال�صحة العاملية جودة احلياة 
وموقعهم  لو�صعهم  االأفراد  وت�صور  »اإدراك  باأنها 
فيها،  يعي�صون  التي  والقيم  الثقافة  نظم  �صياق  يف 
ومعايريهم  وتوقعاتهم  باأهدافهم  ذل��ك  وعالقة 
يتاأثر  النطاق،  وا�صع  مفهوم  وهو  واعتباراتهم، 
النف�صية،  وحالته  لل�صخ�س،  اجل�صدية  بال�صحة 

ومعتقداته ال�صخ�صية، وعالقاته االجتماعية«.
بني  التمييز  ���ص��رورة  اإل��ى  الدرا�صة  ولفتت   
يعني  وال��ذي  املعي�صة  وم�صتوى  احلياة  ج��ودة 

تقييم الروة املادية، والو�صع الوظيفي لل�صخ�س 
من  مادًيا  اأك��ر  جانًبا  ميثل  اأن��ه  اأي  املجتمع،  يف 

احلياة. 
ويتاألف  اأو�صع،  فهو  احلياة  جودة  مفهوم  اأما 
من �صت فئات: ال�صحة البدنية، وال�صحة النف�صية، 
االجتماعية،  والعالقات  اال�صتقالل،  وم�صتوى 
املعهد  واأت��اح  ال�صخ�صية.  واملعتقدات  والبيئة، 
امل�صاركة يف الدرا�صة جلميع فئات املجتمع العمرية 
ذك��ورًا  التعليمية  وامل�صتويات  واالجتماعية، 
ا�صم امل�صرتك ل�صمان  ال�صوؤال عن  واإناثاً، مع عدم 
حجم  وبلغ  االإجابة.  عند  واحلرية  اخل�صو�صية 
مق�صمة  اجلن�صني،  كال  من   1409 الدرا�صة  عينة 
باملئة،  2ر67  وبن�صبة  االإن���اث  م��ن   947 اإل��ى 

و462 من الذكور بن�صبة 8ر32 باملئة.
ا�صتبيان  املعهد  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وا���ص��ت��خ��دم 
املخت�صر  احلياة  جلودة  العاملية  ال�صحة  منظمة 
لقيا�س  ك���اأداة   ،)WHOQOL-BREF(

جودة احلياة. 
احلياة  ج��ودة  اأن  الدرا�صة  نتائج  واأظ��ه��رت 
متو�صط  ب�صكل  ت��اأث��رت  العينة  اأف����راد  جلميع 
حيث  امل��ج��االت،  جميع  يف  كورونا  جائحة  خ��الل 
 5 من   3.21 االإج��م��ايل  احل�صابي  املتو�صط  بلغ 
النتائج  واأ�ضارت   .0.617 املعياري  واالنحراف 

اإح�صائية  دالل���ة  ذات  ف���روق  وج���ود  ع��دم  اإل���ى 
داللة  ذات  فروق  ووج��ود  اجلن�س،  ملتغري  ُتعزى 
الفئة  اأن  حيث  العمر،  ملتغري  ُتعزى  اإح�صائية 
العمرية )فوق 50 عاما( قّيمت جودة حياتها باأنها 

اأف�صل. 
اإح�صائية  داللة  ذات  فروق  وجود  لوحظ  كما 
قيمت  حيث  االأكادميي،  امل�صتوى  ملتغري  بالن�صبة 
فئُة )الدرا�صات العليا( جودة احلياة باأنها اأف�صل، 
والثانوية(  والدبلوم،  )البكالوريو�س،  فئات  تليها 

بالرتتيب. 
داللة  ذات  فروقا  الدرا�صة  نتائج  واأظ��ه��رت 
ل�صالح  التوظيف،  حالة  اإل��ى  ُتعزى  اإح�صائية 
)ل  الذين  بالأ�ضخا�ش  مقارنة  العاملني  الأف��راد 

يعملون جزئياً اأو يعملون اأحياناً(.
نوعية  يف  املتو�صط  التاأثر  الباحثون  وع��زا 
احلياة اإلى ظروف الوباء الغام�صة التي مل ت�صفر 
عن تغيريات جوهرية يف جوانب احلياة، وحالت 
دون اأن يكون النا�س مثاليني يف ت�صورهم حلياتهم، 
واأدت اإلى التعامل مع االأزمة بطريقة اأكر عقالنية. 
املطبقة  التقييدية  التدابري  اأدت  نف�صه،  الوقت  يف 
النا�س  حياة  تعطيل  اإلى  ككل  والعامل  االأردن  يف 
اليومية، مبا يف ذلك احلركة واالأن�صطة، مما ميكن 

اأن يكون لها اآثار كبرية على �صحتهم ورفاههم. 

ياة ودة ال�� ا�ئ�ة كورو�خا عىل �ب ير �ب ث� تأ� تكشف � ية � دراسة أرد�خ� تمكن  يدة � د� يع �ب الكسيب: طرح مشار�
ين من ال�صول عىل السكن المواطن�

 عمان 

 اأعلن وزير الأ�ضغال العامة والإ�ضكان املهند�ش يحيى الك�ضبي، الثنني، 
اأن موؤ�ص�صة االإ�صكان والتطوير احل�صري طرحت عددًا من امل�صاريع �صمن 
من  واملتدين  املتو�صط  الدخل  ذوي  لتمكني  املختلفة؛  اململكة  حمافظات 

احل�صول على ال�صكن املالئم.
فر�صتها جائحة  التي  ال�صلبية  التداعيات  بيان �صحايف، يف ظل  وقال يف 
جمل�س  قرر  االإ�صكان،  قطاع  �صمنها  ومن  القطاعات،  جميع  على  كورونا 
من  امل�صتفيدين  للمواطنني  املمنوحة  التمويلية  الت�صهيالت  تعديل  الوزراء 

هذا املحور للت�صهيل عليهم ومتكينهم من اال�صتفادة من الربنامج.
 15 الدفعة الأولى من  الت�ضهيالت �ضملت تخفي�ش قيمة  اأن  اإلى  واأ�ضار 
7 وتخفي�س  10 �صنوات بدال من  اإلى  ال�صداد  باملئة، وزيادة فرتة   5 اإلى 
قيمة الفائدة اأو ما يعادلها من املرابحة االإ�صالمية اإلى 4 باملئة يف حمافظة 
امل�صاريع  اأن  الك�صبي  وبني  املحافظات.  بقية  يف  باملئة   3.5 و  العا�صمة 
الكرك،  حمافظة  يف  وزح��وم  امل��ف��رق،  حمافظة  يف  اي��دون  هي  املطروحة، 
وال�صياء يف حمافظة العا�صمة، واملريغة يف حمافظة معان، وكرب يف حمافظة 
اربد. واأكد اأنه جرى طرح م�صروع دبة حانوت يف حمافظة العقبة، كما جرى 
ايدون يف حمافظة  الكرك وم�صروع  م�صروع زحوم يف حمافظة  اإعادة طرح 
اأكرب �ضريحة ممكنة  اإلى  الو�ضول  للت�ضهيالت اجلديدة بهدف  املفرق، وفقا 
ال��وزراء  جمل�ش  قرار  اإنفاذ  وبعد  الأق�ضاط  اأن  واأو�ضح  امل�ضتفيدين.  من 
 162 اإلى   18 من  اأ�صبحت ترتاوح  املالية اجلديدة،  بالت�صهيالت  املتعلق 

دينارا �ضهريا يف خمتلف م�ضاريع الربنامج الوطني لالإ�ضكان.

امعات  اءة ال�ب ورشة �ول ك�ف
ين رن ال�ادي والعشر� �ف�ي ال�ق

 عمان 

 بداأت الثنني ور�ضة افرتا�ضية نظمها مكتب اإيرا�ضمو�ش 
احلادي  القرن  يف  اجلامعات  كفاءة  حول  الوطني،  بل�س 
جامعة   20 ميثلون  �ضخ�ضا   50 مب�صاركة  والع�صرين، 
و�صمان  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  وهيئة  اأردنية 

جودتها.
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  مندوب  وعر�س 
افتتح  ال��ذي  الدبعي  ماأمون  الدكتور  ال���وزارة  ع��ام  ام��ني 
حتويل  يف  باململكة  العايل  التعليم  قطاع  لقدرة  الور�ضة، 
التعليم  نحو  التعليم  لتوجيه  حافز  اإل��ى  كورونا  جائحة 
بل�س،  اإيرا�صمو�س  مكتب  بجهود  م�صيدا  واملدمج،  الرقمي 
باالطالع  العايل  التعليم  ملوؤ�ص�صات  الفر�س  الإتاحة  و�صعيه 
على جتارب واال�صتفادة من خربات املوؤ�ص�صات واجلامعات 
العايل  التعليم  �صيا�صات  حت�صني  يف  ي�صهم  ما  االأوروبية، 

باململكة وحت�صني املخرجات.
كما عر�س مدير امل�صاريع يف مفو�صية االحتاد االأوروبي 
يف بروك�صل كليفيو كا�صايل، الأهمية اجلامعات يف بناء قدرات 
الطلبة وجتهيزهم لالنخراط يف �ضوق العمل وتعليمهم قيم 
املواطنة ال�صاحلة، داعيا لال�صتمرار يف اال�صتثمار وتطبيق 
فئة  على  بالنفع  يعود  ملا  الربنامج  يدعمها  التي  امل�صاريع 
ال�صباب واملجتمع وت�صلحيهم باملهارات الالزمة لال�صتدامة 

واال�صتجابة ملتغريات الع�صر.
وبني مدير مكتب اإيرا�صمو�س الوطني الدكتور اأحمد اأبو 
الهيجاء اأهم خمرجات م�صاريع الربنامج التي جرى تنفيذها 
والتي   )2020-2015( املا�صية  ال�صتة  االأع��وام  خالل 
ا�ضتملت على ا�ضتحداث عدد من الربامج وجتهيز املختربات 

باأحدث االأجهزة وتطوير اأ�صاليب التعليم وغريها.
وحدة  رئي�ش  الور�ضة،  يف  الرئي�ش  املتحدث  واأط��ل��ع 
اجلامعات  احت��اد  يف  والتمويل  واال�صتقاللية  احلوكمة 
االأوروبية توما�س اي�صرتمان، امل�صاركني على اأطر ال�صيا�صة 

ملوؤ�ص�صات تعليم تتمتع بنظام م�صتدام وكفوؤ.
حتديد  مب�ضفوفة  خا�ضة  تفا�ضيل  اجلل�ضة  و�ضملت 
اجلامعات والنظام العام للمن�صاآت املعنية بالتعليم، واأمثلة 
خالل  من  اال�صتدامة  حققت  التي  االأوروبية  اجلامعات  من 

تطبيق بع�س املمار�صات لتح�صني كفاءتها.
اجلامعات  وك��ف��اءة  فاعلية  م��دى  احل�صور  وناق�س 
نظرياتها  جتارب  من  باال�صتفادة  تطويرها  و�صبل  االأردنية 

يف الدول االأوروبية.
»مت��ب��و���ش«  ب��رام��ج  يف  ���ض��ارك��ت  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ي��ذك��ر 
و«اإيرا�صمو�س بل�س« لتطوير التعليم العايل ملدة تزيد على 
املوؤ�ص�صات  من  خمتلفة  الأف��راد  فر�س  لتقدمي  عاماً،   18
ما  االأوروبية،  الدول  يف  التعلم  جتربة  خلو�س  التعليمية 
التعليم،  خمرجات  وحت�صني  االأفراد  قدرات  بناء  يف  ي�صهم 
الكفاءة  ميتلكون  بخريجني  العاملة  القطاعات  ورف���د 

املطلوبة.

  عمان 

مازن  املكلف  ال�صحة  وزي��ر  تفقد 
م�صت�صفى  االث��ن��ني،  �صباح  ال��ف��راي��ة 
الر�صيفة،  ل���واء  يف  في�صل  االأم���ري 
العمل  واق��ع  على  ميدانيا  للوقوف 
يقدمها  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ة  واخل���دم���ات 

امل�صت�صفى للمواطنني واملراجعني.
اجلولة  خ��الل  الفراية  و�ضدد 
ع��ل��ى ���ص��رورة ال��ت��زام 
امل�صت�صفيات  كوادر 
الطبية  وامل��راك��ز 

بالربوتوكول 
املعتمد  ال�صحي 

وخا�صة  ك��ورون��ا  م�صابي  م��ع  للتعامل 
م�صاهدته  بعد  وذل��ك  الكمامات،  ارت��داء 
حيث  الكمامة،  بارتداء  ملتزم  غري  طبيبا 
اوعز الفراية مبخالفة الطبيب وفقا الأوامر 

الدفاع. 
االجراءات  �صري  الوزير على  واطماأن 
م�صابي  �صيما  ال  بامل�صت�صفى  ال�صحية 
واماكن  ال��ط��وارئ  ق�صم  وتفقد  ك��ورون��ا، 
اع���داد ال��ط��ع��ام، ووج���ه ب��ات��خ��اذ جملة 
جاهزية  ل��رف��ع  ال��الزم��ة  اخل��ط��وات  م��ن 
والنهو�س  م�صتوى  اأعلى  اإلى  امل�صت�صفى 

مب�صتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.
واالأطباء  املناوب  املدير  من  وطلب 
�صواء  امل�صت�صفى  اح��ت��ي��اج��ات  حت��دي��د 
التمري�صية  او  الطبية  بالكوار  املتعلقة 
�صيتم  انه  مبينا  االخرى،  االحتياجات  او 
مبنى  يف  الثالثاء،  غد  ي��وم  اجتماع  عقد 
امل�صت�صفى  تزويد  امكانية  لبحث  الوزارة 
بالتن�صيق  الكوادر،  هذه  من  باحتياجاته 
مدة  �صمن  املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  م��ع 

زمنية حمددة. 
الزرقاء  حمافظ  اإلى  الفراية  واوع��ز 

على  م�صتمرة  تفقدية  ج���والت  بعمل 
اأعمال  اج��راء  تنفيذ  ملتابعة  امل�صت�صفى 
ال�صيانة الالزمة للم�صت�صفى وغري ذلك من 
االجراءات الالزمة، الدامة العمل ب�صهولة 

وي�صر.
الداخلية  الرقابة  اإلى مدير  اوعز   كما 
يف وزارة ال�صحة باإجراء جوالت ميدانية 
التزام  م��ن  وال��ت��اأك��د  امل�صت�صفيات  على 
والوقائية  ال�صحية  باالجراءات  كوادرها 

املعتمدة. 
من جهة اخرى، عقد الوزير بعد عودته 
مبنى  يف  اجتماعا  التفقدية،  اجلولة  من 
ديوان  عام  امني  بح�صور  ال�صحة  وزارة 
اإلى  زيارته  نتائج  ملتابعة  املدنية  اخلدمة 

م�صت�صفى الكرك اجلمعة املا�صية. 
للم�ضت�ضفيات  زياراته  ان  الى  وا�ضار 
ت�صري وفقا خلطة حمددة تت�صمن االطالع 
وحتديد  املقدمة  اخل��دم��ات  واق���ع  على 
ذلك  بعد  لي�صار  امل�صت�صفيات  احتياجات 
تنفيذها  ومتابعة  وتلبيتها  درا�صتها  الى 
مدراء  بني  حمدد  زمني  ج��دول  خالل  من 

ال�صحة والوزارة. 
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ياه شرب مزمنة يعا�خ�ي من ازمة م� زة � ية: �قطاع عخ مة ��قو�ق� منطخ

طط  ي�خ ترامب � �
تواصل  إل�خشاء منصة �

ية« ثور� تماع�ي »� ا�ب

يا ين� يعت�قل 17 �فلسط� اال�تالل �
 رام اهلل 

اعتقلت قوات االحتالل االإ�صرائيلي االثنني، 17 مواطنا فل�صطينيا يف 
حملة دهم وا�ضعة �ضنتها يف ال�ضفة الغربية ومدينة القد�ش املحتلة.

وقال نادي اال�صري الفل�صطيني يف بيان، اإن قوات االحتالل االإ�صرائيلي 
حلم  بيت  مدن  يف  متفرقة  مناطق  للنريان  كثيف  اطالق  و�صط  اقتحمت 
واخلليل واأحياء عدة بالقد�س ال�صرقية املحتلة واعتقلت املواطنني بزعم 
اأنهم مطلوبون. من جهة اخرى، قالت �صحيفة يديعوت اأحرنوت يف عددها 
ال�صادر اليوم، اإن ال�صلطات االإ�صرائيلية تبلور خطًطا لت�صوية ق�صّية قرية 
اأهاليها  اأبرزها نقل  اخلان الأحمر �ضرق مدينة القد�ش املهّددة بالتهجري، 

اإلى مكان جماور اأو�صع.
ووفًقا لل�صحيفة اال�صرائيلية فاإن املكان اجلديد الذي �صينقل اإليه اأهايل 

القرية جماور للموقع احلايل، ويف�صل بينها ال�صارع الرئي�س.
قبل  القرية  باإخالء  قراًرا  اأ�صدرت  العليا  االحتالل  حمكمة  اأن  يذكر 
مّرة  من  اأكر  نتنياهو،  بنيامني  االحتالل،  حكومة  رئي�س  وتوّعد  عامني، 
وي�صّكل  وا�صًعا.  واأوروبًيا  فل�صطينًيا  غ�صًبا  اأثار  القرار  اأن  اإال  باإخالئها، 
موقع القرية احلايل و�صاًل بني القد�س واأريحا، وتهجريها يعني الق�صاء 

على احتمال قيام دولة فل�صطينّية غري مقّطعة االأو�صال يف هذه املنطقة. 

يست  ا�بات الكن�  �بدء انت�خ

يوم ية ال� يل� االسرا�ئ�
 رام اهلل 

للم�صاركة  ناخب  مليون   6.5 م��ن  اك��ر  ال��ث��الث��اء،  ال��ي��وم  يتوجه 
بانتخابات الكني�صت اال�صرائيلية ال�24. وقالت جلنة انتخابات االحتالل 
6.578.084 ناخبا موؤهال �صيتوجهون  االإ�صرائيلي يف بيان االثنني، ان 
غدا الى �صناديق االقرتاع للت�صويت الختيار اع�صاء الكني�صت، م�صرية 

الى ان االنتخابات �صتجرى يف 12127 مركز اقرتاع منتظم.
اال�صوات من حلظة  فرز  بعملية  �صتبداأ  االقرتاع  ان جلان  وا�صافت 
اغالق ال�صناديق يف الوقت املقرر لها، كما ان جلنة االنتخابات املركزية 
�صتبداأ حينها يف تن�صيق نتائج الت�صويت الواردة من �صناديق االقرتاع. 
وا�ضارت اللجنة الى انه من املتوقع ن�ضر النتائج الأولية �ضباح الأربعاء 
حتى بعد ظهر اجلمعة، حيث من املتوقع ن�صر النتائج الكاملة، مبا يف ذلك 
النهائية  النتائج  تقدمي  و�صيتم  احلايل،  اذار   31 يف  املزدوجة  املغلفات 
والر�صمية لالنتخابات اإلى الرئي�س اال�صرائيلي، بحلول 14 ني�صان املقبل.

ال�قا شامال عىل  رض إعخ ي�ف اال�تالل �
ا�بات ة االنت�خ دا �ب��ب زة عخ ة وعخ الض�ف

رام اهلل 

اأعلنت �ضلطات الحتالل الإ�ضرائيلي فر�ش اإغالق �ضامل على ال�ضفة 
الغربية وقطاع غزة اعتبارا من اليوم  الثالثاء، بحجة انتخابات الكني�صت 

االإ�صرائيلية.
�صتفر�س  اإ�صرائيل  اإن  االثنني،  العامة   اال�صرائيلية  االذاعة  وقالت 
يف  النتخابات  ي��وم  يف  غ��زة  وقطاع  ال�ضفة  مناطق  على  �ضامال  اإغالقا 
اإ�صرائيل املقرر يوم غد وفق تقييم الو�صع االأمني، و�صاعات عمل املعابر. 
واأو�صحت االذاعة اال�صرائيلية اأنه خالل االإغالق �صي�صمح بعبور حاالت 
ويتوجه  موافقة.  على  احل�صول  بعد  وا�صتثنائية،  وطبية  اإن�صانية 
االإ�صرائيليون غدا اإلى �صناديق االقرتاع للمرة الرابعة خالل عامني، فقد 
االأحزاب،  بني  واخلالفات  املتقاربة،  ال�صابقة،  االنتخابات  نتائج  حالت 

دون ت�صكيل حكومة اإ�صرائيلية م�صتقرة.
من جهة اخرى، �صيتم فر�س اإغالق اآخر على ال�صفة واإغالق املعابر 
من  اعتبارا  اليهودي”  “الف�صح  بعيد  ي�صمى  مبا  خالل  غزة  قطاع  مع 

منت�صف ليلة اخلمي�س اجلمعة، وحتى يوم ال�صبت 3 ني�صان املقبل.

يرة من �فتح  �  ل�بنان: �بدء المر�لة اال�خ

اع االصا�بات �بكورو�خا ت�ف م ار� ال�بالد رعخ
بيروت 

بداأ لبنان تنفيذ املرحلة الرابعة واالخرية من قرار تخفيف اجراءات 
اعداد  ارتفاع  ا�صتمرار  رغم  كورونا  فريو�س  انت�صار  من  للحد  االغالق 
الوفيات واال�صابات، وذلك حتت �صغط االو�صاع االقت�صادية واملعي�صية 
جتاه  اللبنانية  اللرية  �صرف  ل�صعر  امل�صبوق  غري  والرتاجع  اخلطرية 
االف  الع�صرة  عتبة  ال�صوداء  ال�صوق  يف  جتاوز  الذي  االمريكي  الدوالر 

لرية للدوالر الواحد.
املطاعم  �صتعود  البالد  فتح  اعادة  من  االخرية  املرحلة  قرار  ووفق 
واملقاهي و�صاالت الريا�صة ورو�صات االطفال الى مزاولة اعمالها حتى 
ن�ضبة  تزيد  ل  بحيث  معينة،  ون�ضب  وقائية  �ضروط  وفق  م�ضاء  الثامنة 
مع  املئة  يف  اخلم�صني  عن  الداخل  يف  واملقاهي  املطاعم  يف  اال�صتيعاب 
�ضروط �ضارمة تتعلق خ�ضو�ضا بالتهوية واحلجز امل�ضبق خارج املن�ضة 
الر�ضمية ون�ضبة احل�ضور وال�ضغال، اما احلانات واملالهي الليلية فتبقى 

مقفلة حتى اإ�ضعار اآخر.
من  اعتبارًا  به  معمواًل  والتجول  اخل��روج  حظر  تدبري  يبقى  وفيما 
ذلك  من  ي�صتثنى  �صباحاً،  اخلام�صة  ولغاية  م�صاء  الثامنة  ال�صاعة 

العاملون يف القطاعات امل�صموح لها بالعمل ملدة 24 �صاعة.
البيع  وحم��ال  التجارية  القطاعات  جلميع  العمل  توقيت  ميدد  كما 

بالتجزئة املحدد يف التعاميم ال�صابقة لغاية ال�صابعة م�صاء.
ويبقى حظر اإقامة التجمعات للمنا�صبات االجتماعية والدينية قائماً، 
وُترفع ن�صبة عدد املوظفني يف امل�صارف وامل�صانع لت�صبح مئة باملئة من 

عديد املوظفني والعمال.

وكاالت 

يف  الأق����ل  ع��ل��ى  �ضخ�ضا   40 ق��ت��ل 
احل��دود  ق��رب  ق��رى  ا�صتهدفت  هجمات 
تعرف  منطقة  وهي  وم��ايل،  النيجر  بني 
مت�صددة،  جماعات  لهجمات  بتعر�صها 
اأفادت م�صادر حملية واأمنية  بح�صب ما 

االثنني.
اأن  االأح���د  م�����ص��وؤول حملي  واأف���اد   
دراج��ات  منت  على  و�صلوا  “م�صلحني 
�ضيء  ك��ل  ال��ن��ار على  واأط��ل��ق��وا  ن��اري��ة 
وبكواراتي  اإنتازاين  هاجموا  يتحرك. 

ووي�صتاين واملناطق املحيطة«.
ويف حني قال م�صدر اأمني اإن م�صلحني 

مل  الهجمات،  �ضنوا  داع�ش  تنظيم  من 
يحدد م�صدران حمليان امل�صوؤول عنها.

رئي�س  اإي�صينتاج  األ��ف��وزازي  واأك��د 
بلدية املنطقة الريفية التي تتبعها القرى 
“قتلى  �ضقوط  ل�”رويرتز”،  املت�صررة 

كثريين” لكنه مل يحدد عددهم.
وي��ن�����ص��ط ال���ف���رع امل��ح��ل��ي ال��ت��اب��ع 
عليه  واألقي  املنطقة،  يف  داع�س  لتنظيم 
اأودت  �صابقة  هجمات  يف  بامل�صوؤولية 

بحياة ع�صرات املدنيني واجلنود.
اأو�صع  اأمنية  اأزمة  والعنف جزء من 
اإفريقيا،  غربي  ال�صاحل  منطقة  يف  نطاقا 
يغذيها اأي�صا متطرفون على �صلة بتنظيم 

القاعدة وميلي�صيات عرقية.

 .. يدة �قرب �دود مال�ي د� زرة �ب م�ب
يت�رك« »أطل�قوا النار عىل كل يشء �

ية  ية ألما�خ� و�فاة �خا�ئ�بة �برلما�خ�
عىل متن طا�ئرة

برلين

مريكل،  اأنغيال  امل�صت�صارة  حزب  من  اأملانية  نائبة  توفيت 
بعد انهيارها على منت طائرة اأثناء عودتها اإلى البالد. وذكرت 
وكالة الأنباء الأملانية، اأن كارين �ضرتينت�ش )53 عاما( كانت 
عائدة من كوبا مع زوجها، وفق ما قال اإيكهارت ريبريغ، وهو 
امل�صيحي  الدميقراطي  االحت��اد  ح��زب  عن  الربملان  يف  نائب 
ا�صطراريا يف  الطائرة  الو�صط. وهبطت  تيار ميني  الذي ميثل 
اإنقاذ �ضرتينت�ش.  اأيرلندا، لكن رجال الإ�ضعاف مل يتمكنوا من 

ومل يت�صح �صبب الوفاة اأو �صبب �صفر النائبة اإلى كوبا.

مون مركزا  يها�ب ون � م�ت�ب
يا يطا�خ� للشرطة �ف�ي �بر�

لندن

هاجم حمتجون غا�صبون يف مدينة بري�صتول جنوب غربي 
اإجنلرتا، مركزا لل�صرطة، مما اأدى اإلى اإ�صابة عدد من اأفرادها، 
ذكرت  ما  وفق  املركز،  �ضيارات  من  بعدد  النريان  وا�ضتعال 
�ضبكة �ضكاي نيوز، الثنني. وقالت ال�ضرطة الربيطانية، م�ضاء 
الأحد، اإن �ضرطيني اأ�ضيبا بجروح خطرية، واأ�ضرمت النار يف 
�ضيارتي �ضرطة على الأقل يف مدينة بري�ضتول خالل اأعمال عنف 

بعد احتجاج �صلمي.

غزة 

اأزمة  من  يعاين  غزة  قطاع  ان  حقوقية  منظمة  قالت 
املاأمونة  ال�صرب  مياه  على  احل�صول  يف  وُمفتعلة  مزمنة 

ومرافق ال�صرف ال�صحي.
�صدر  بيان  يف  االن�صان  حلقوق  امليزان  مركز  وذك��ر 
اإلى جانب نظام  انه  العاملي،  املياه  االثنني، مبنا�صبة يوم 
الف�صل العن�صري الذي يفر�صه االحتالل اال�صرائيلي على 
االحتالل  فر�س  متتالية،  عقود  طيلة  الفل�صطيني  ال�صعب 
للعام الثالث ع�ضر على التوايل ح�ضارًا واإغالقاً �ضاماًل على 
قطاع غزة، وهو ما يعترب عقاباً جماعياً غري قانوين مبوجب 

القانون الدويل لقرابة مليوين فل�صطيني يف قطاع غزة.
الع�صكرية وا�صعة  والهجمات  االإغالق  ان  املركز  وبني 

النطاق التي ا�صتهدفت املدنيني والبنية التحتية يف القطاع 
ادت اإلى تقوي�س جميع جوانب احلياة مبا يف ذلك تعميق 
انهيار  اإل��ى  باالإ�صافة  ال�صحي  وال�صرف  املياه  اأزم��ة 

اخلدمات االأ�صا�صية االأخرى.
الفل�صطيني  ال�صعب  �صعيد  على  املاء  ان  املركز  وقال 
يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة كثريًا ما يكون اأداة يف يد 
الفل�صطيني  ال�صعب  على  لل�صيطرة  االإ�صرائيلي  االحتالل 

ف�صاًل عن قمعه والهيمنة عليه ب�صكل ممنهج.
اأن  اك���دت  احل��ق��وق��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  بع�س  ان  وذك���ر 
االحتالل  �صلطات  متار�صها  التي  التمييزية  ال�صيا�صات 
حتت  تندرج  املياه  قطاع  يف  احلكومية  �ضبه  وموؤ�ض�ضاتها 
يرقى  الذي  املائي”  العن�صري  الف�صل  “نظام  اأ�صمته  ما 
االأ�صا�صي  روما  نظام  مبوجب  االإن�صانية  �صد  جرمية  اإلى 

للمحكمة اجلنائية الدولية.
اآب من عام  ونوه الى تقرير االأمم املتحدة ال�صادر يف 
– مكان مالئم   2020 عام  “غزة  عنوان  حتت   ،2012
مالئماً  يكون  لن  غزة  قطاع  اأن  من  حذر  الذي  للعي�س؟” 
اإجراءات عاجلة  ُتتخذ  ما مل   ،2020 للعي�س بحلول عام 
ال�صحة  وخ��دم��ات  والكهرباء  املياه  اإم���دادات  لتح�صني 

والتعليم.
واو�صح املركز ان تدين ن�صب املياه املاأمونة يف القطاع 
ال يتنا�صب مع الطلب املتزايد، ما يعر�س ال�صكان اإلى خطر 
االأخرى  املخاطر  جانب  اإلى  املعدية  باالأمرا�س  االإ�صابة 
تظهر  احلالية  االإح�صائيات  ان  الى  الفتا  تهددهم،  التي 
�صاحلة  غري  غزة  يف  املياه  من  باملئة   97 ن�صبته  ما  اأن 

لال�صتهالك الب�صري وفقاً ملعايري منظمة ال�صحة العاملية.

95 باملئة  ان  لبيان املركز،  وبينت االح�صائيات وفقا 
ال  تقريباً  ن�صمة  مليوين  عددهم  البالغ  القطاع  �صكان  من 
كما  املعطيات،  هذه  �صوء  يف  ماأمونة  مياه  على  يح�صلون 
اأن �ضح املياه يعني عدم القدرة على اتخاذ تدابري ال�ضالمة 
من  للحماية  لليدين  املتكرر  كالغ�صل  االأ�صا�صية  والوقاية 
الزراعي  للمجتمع  بالن�صبة  اأما  كورونا.  فريو�س  جائحة 
يفر�صها  التي  الو�صول  مقيدة  املناطق  يف  الفل�صطيني 
اأرا�صي قطاع غزة، فاإن املياه  االحتالل االإ�صرائيلي داخل 
قد  كما  واالزده��ار،  والزراعة،  العمل،  على  القدرة  تعني 

ترتبط اأي�صاً بنقي�س ذلك اأي الدمار.
من  عددًا  اأقامت  الحتالل  قوات  اأن  الى  البيان  وا�ضار 
وال�صمالية  ال�صرقية  املناطق  طول  على  املائية  ال�صدود 
االأمطار  ملياه  الطبيعي  االن�صياب  منع  بهدف  للقطاع، 

وحرمان اخلزان اجلويف للقطاع من م�صادر تغذيته، وعند 
امتالء ال�صدود ب�صكل كبري، وخوفاً من انهيارها، وخا�صة 
بعد هطول اأمطار غزيرة على املنطقة، تفتح قوات االحتالل 
يف  املواطنني  ممتلكات  جتاه  مفاجئ  ب�صكل  ال�صدود  مياه 
املخت�صة.  ال�صلطات  اأو  ال�صكان  حتذير  دون  غزة،  قطاع 
الى  ادت  االحتالل  ل�صلطات  املمار�صات  تلك  ان  وا�صاف 
ال�صنوات  خ��الل  م��رة  من  اأك��ر  وخ�صائر  كبرية  اأ���ص��رار 
تلك  يف  املواطنني  وم��زارع  واأرا���ص��ي  منازل  يف  املا�صية 

املنطقة.
واج��ب��ات��ه  بتحمل  ال����دويل  امل��رك��زامل��ج��ت��م��ع  وط��ال��ب 
و�صمان  الفل�صطيني  ال�صعب  جتاه  والقانونية  االأخالقية 
مت�صاوياً  و���ص��واًل  تتطلب  التي  املائية  بحقوقه  متتعه 

و�ضاماًل وغري متييزي اإلى املياه املاأمونة. 

صنعاء 

بعد قرابة اأ�صبوعني على ارتكاب جمزرة �صنعاء، 
اإي���ران،  م��ن  امل��دع��وم��ة  احل��وث��ي  ميلي�صيا  اع��رتف��ت 
مب�صوؤولية 11 من عنا�صرها عن احلادثة التي اأعلنت 
 170 اإثيوبيا واإ�صابة  46 مهاجرا  اأنه راح �صحيتها 

اآخرين.
نقال  عربية”،  نيوز  “�صكاي  موقع  ون�صر  و�صبق 
عن م�صادر مقربة من اجلالية االإثيوبية يف �صنعاء، اأن 

عدد القتلى كان باملئات.
اأن  للميلي�صيا،  التابعة  الداخلية  وزارة  وذكرت 
اإدارتي  من  جنديا   11 اأن  اإلى  اأجرته خل�س  حتقيقا 
 45 باإحراق  ت�صببوا  واجل��وازات  ال�صغب  مكافحة 
�صنعاء  يف  اآخرين،   170 واإ�صابة  اإثيوبيا  مهاجرا 
يزالون  ال   5 �صمن  من  الحق  وقت  يف  مهاجر  ووف��اة 
يف العناية املركزة. وكان حريق قد �ضّب، يف 7 مار�س 
اجل��وازات،  مببنى  االحتجاز  مراكز  باأحد  اجل��اري، 
وذلك بعد اإلقاء م�صلحني حوثيني قنابل يدوية دخانية 
مهاجرون  فيها  يتواجد  عنابر  على   »CS« نوع  من 
اأن  امليلي�صيا  داخلية  وزارة  بيان  واأو�صح  اإثيوبيون. 
العنرب الذي وقع فيه احلادث، لي�س مكان اعتقال كما 
ترّوج بع�س املنظمات، ومنها منظمة الهجرة الدولية، 

الهجرة  منظمة  جتهيزه  يف  �صاعدت  اإي��واء  مركز  بل 
اأدان��ت  اأن  الدولية  الهجرة  ملنظمة  و�صبق  ذات��ه��ا. 
احلادثة ونفي قيامها باأي اإيواء الأي من النازحني اأو 

املهاجرين يف �صنعاء اأو اأي دولة حول العامل.
وقت  يف  ن�صر  عربية”،  نيوز  “�صكاي  موقع  وكان 
احلوثيني  حماولة  مطلعة،  م�صادر  عن  نقال  �صابق 
اجلالية  م�صوؤويل  مع  اجتماع  خالل  احلقائق  تزييف 
حدث  ما  اأن  واأبلغوهم  الفنادق،  اأح��د  يف  االإثيوبية 
للرئي�س  املوالية  العنا�صر  “بع�س  م�صوؤوليته  يتحمل 
و�صط  املند�صني  �صالح  اهلل  عبد  علي  الراحل  اليمني 
التعوي�صات  لدفع  م�صتعدون  واأن��ه��م  احلوثيني”، 

الالزمة الأ�صر ال�صحايا وتوطني بع�صهم يف اليمن.
وهو  اآخ��ر،  عر�ش  وجود  اإلى  امل�ضادر  واأ�ضارت 
متكني الالجئني من احل�صول على بلد ثالث للتوطني 
فيها، مقابل اإنهاء االحتجاجات امل�صتمرة ب�صكل يومي 
ووقف  ب�صنعاء،  لالجئني  ال�صامية  املفو�صية  اأم��ام 

احلديث عن املجزرة يف و�صائل االإعالم.
قال  اجلليل،  و�صاح  اليمني  ال�صيا�صي  املحلل 
ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، اإن هذه اجلرمية ال ميكن 
تغطيتها باأي �ضكل من الأ�ضكال، مهما حاول احلوثيني 

تقدمي اإغراءات للجالية االإثيوبية.
وتابع: “اجلرمية كبرية جدا، وهم )امليلي�صيات( 

يف  املدنيني  بحق  املماثلة  اجلرائم  من  كثري  ترتكب 
وهو  القتال،  جبهات  وخمتلف  واحلديدة  وتعز  عدن 
�صنعاء  على  �صيطرتهم  قبل  من  متبع  حوثي  اأ�صلوب 

قبل 2014«.
عليها  �ضهدت  اجلرمية  هذه  اأن  اجلليل  واأ�ضاف 
واملعونات  االأغ��ذي��ة  تو�صل  كانت  دولية  منظمات 
ت�صدر  مل  لكنها  ال�صجن،  يف  الالجئني  اإلى  واخلدمات 

بيانات اإدانة لتك�صف حقيقة ما جرى.
واأ�ضار اإلى اأن امليلي�ضيا املوالية لإيران، اأ�ضبحت 
اإلى  اإ�صافة  ال��دويل،  املجتمع  اأم��ام  انك�صاف  حالة  يف 

تراجع قواتها يف جبهات القتال.
يقول  الطاهر،  حممود  اليمني،  ال�صيا�صي  املحلل 
احلوثي  جماعة  اإن  عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع 
غرامات  دفع  اإم��ا  خيارات   3 بني  الالجئني  و�صعت 
الثالث  واخليار  القتال،  جلبهات  الذهاب  اأو  مالية 
احتجازهم  مت  الالجئون  رف�س  وعندما  احلرق،  كان 
واإطالق قنابل حارقة على ال�صجن، اأدت ملقتل املئات 

منهم.
بها  يقوم  التي  االأف��ع��ال  اأن  ال��ط��اه��ر،  واأ���ص��اف 
ومن  داع�����س،  تنظيم  فعله  م��ا  تتخطى  احل��وث��ي��ون 
كحزب  معهم  تتعامل  الدولية  املنظمات  اأن  الغريب 

�صيا�صي، ولكنهم يف احلقيقة جماعة اإرهابية.

زرة صنعاء« تعترف �بأ�داث »م�ب ث�ي � يا ال�و� يش� يل� م�

واشنطن

اأكد واحد من اأكرب امل�صت�صارين للرئي�س 
اأن  ت��رام��ب،  دون��ال��د  ال�صابق  االأم��ريك��ي 
للتوا�صل  موقع  اإطالق  على  يعتزم  االأخري 
الجتماعي، �ضيغري �ضكل التوا�ضل بطريقة 
ثورية. وقال جاي�صون ميلر، وهو من كبار 
فوك�س  ملحطة  ترامب،  دونالد  م�صت�صاري 
ملواقع  �صيعود  ال�صابق  الرئي�س  اإن  نيوز، 
التوا�صل االجتماعي لكن با�صتخدام تطبيق 
اللعبة  “�صيغري  ب��ع��د،  يطلق  مل  خ��ا���س 

لالأبد«.
م��واق��ع  ك���ربى  ح��ظ��رت  اأن  و���ص��ب��ق 
وفي�صبوك،  تويرت  االجتماعي،  التوا�صل 
بعد  من�صاتها،  ا���ص��ت��خ��دام  م��ن  ت��رام��ب 
6 يناير،  الكونغر�س يف  الهجوم على مبنى 
ترامب  بتحري�س  الكثريون  ربطه  وال��ذي 

ملنا�صريه.
اإط��الق  ينوي  ت��رام��ب  اإن  ميلر  وق��ال 
 3 اإلى  من�ضته اخلا�ضة يف غ�ضون �ضهرين 

اأ�ضهر، من دون اأن يقدم تفا�ضيل اإ�ضافية.
با�صم  املتحدث  ميلر،  جي�صون  واأخ��رب 
 ،2020 ل��ع��ام  الرئا�صية  ت��رام��ب  حملة 
اأن ترامب �صيعيد الدخول  نيوز”،  “فوك�س 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  م�صاحة  اإلى 
مبن�ضة جديدة خا�ضة به من �ضاأنها “اإعادة 

تعريف اللعبة بالكامل«.
ولقى ترامب �ضعبية جارفة على مواقع 
من�صوراته  ب�صبب  االجتماعي،  التوا�صل 
الكثرية والتي مل حتمل طابعا منمقا وحذرا 

مثل روؤ�صاء العامل االآخرين.
“تويرت”، قد اأعلنت يوم  وكانت �ضركة 
اجلمعة، اإ�صدار درا�صة دولية مل�صتخدميها 
ب�صاأن القواعد الواجب تطبيقها مع الزعماء 

العامليني عرب ال�صبكة.
تويرت  تعليق  بعد  االإعالنات  هذه  تاأتي 
مع من�صات اإلكرتونية كربى اأخرى ح�صاب 
ترامب  دونالد  ال�صابق  االأمريكي  الرئي�س 
اقتحام  على  اأن�����ص��اره  بتحري�س  املتهم 

الكابيتول يف وا�ضنطن يف يناير.
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عمان 

اأعلنت �ضركة زين الأردن، عن نيتها ا�ضتثمار 
العام احلايل 2021،  دينار، خالل  مليون   223

لرفد اعمالها وتو�صيعها باململكة.
االإع���الم  ل��دائ��رة  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
يف  اال�صتدامة  واإدارة  واالب��ت��ك��ار  واالت�����ص��ال 
االردنية  االنباء  لوكالة  البيطار  طارق  ال�صركة 
خالل  للخزينة  وردت  االردن  زين  ان  )ب��رتا(، 
لي�صل  دينار،  مليون  4ر114  املا�صي  العام 
اإجمايل ما وردته ال�صركة منذ تاأ�صي�صها الى 6ر2 
مليار دينار. وا�صاف ان ال�صركة �صتوا�صل خالل 
تلبي  متكاملة،  رقمية  حلول  توفري  احلايل  العام 
احتياجات امل�صرتكني من اأفراد و قطاعات اأعمال 
الرقمي  التحول  عملية  جهود  لدعم  و�ضركات، 
املواطنني  على  للت�صهيل  اململكة  ت�صهدها  التي 
جائحة  اأفرزتها  التي  اال�صتثنائية  بالظروف 
فريو�س كورونا. وبني البيطار ان زين �صت�صتثمر 
�صتحفز  التي  ال�صحابية  واحللول  اخلدمات  يف 
خاللها  من  ال�صركة  ومتنح  القطاعات،  خمتلف 
من  العاملي  التطور  تواكب  ا�صتثنائية  خدمات 
خالل مركز زين االإقليمي لال�صت�صافة ال�صحابية 
جمال  يف  ث��ورة  ي�صكل  ال��ذي  ال�صيرباين  واالأم��ن 

التحول الرقمي واخلدمات ال�صحابية.
جاء  املركز  ان  الى  التنفيذي  املدير  وا�ضار 
االردن  زي��ن  ا�صرتاتيجية  اإط���ار  يف  تاأ�صي�صه 
ال�صركة من خاللها  الذي ت�صعى  الرقمي  للتحول 
يوفر  متكامل  رقمية  خدمات  مزود  تكون  اأن  اإلى 
االت�صاالت  خدمات  جانب  اإلى  الرقمية  احللول 
يف  االردن  زين  باهتمام  يتعلق  وفيما  املتنوعة. 
البيطار  او�صح  ادخال خدمات اجليل اخلام�س، 
هذه  ت��رددات  على  للح�صول  تتطلع  ال�صركة  ان 
هيئة  مع  مناق�صات  وجود  الى  م�صريا  اخلدمة، 

تنظيم قطاع االت�صاالت بهذا اخل�صو�س.
واكد ان ال�صركة تتابع مالحظات امل�صرتكني 
باململكة،  املناطق  بع�س  تغطية  بعدم  املتعلقة 
غالبية  ان  مبينا  ملعاجلتها،  معها  وتتعامل 
عمراين  امتداد  اأو  بناء  بفعل  تكون  املالحظات 

جديد يحجب التغطية.
واو�صح البيطار ان زين االردن تقوم وبهدف 
حت�صني جودة اخلدمة املقّدمة للمواطنني بعموم 
مناطق اململكة باإن�صاء ما يقارب 150 الى 200 
العوائق  على  للتغّلب  �صنوياً  جديدة  حمطة 
املتعلقة بال�صبكة وخدمة امل�صرتكني يف مواقعهم.
تاأ�ضي�ضها  منذ  عملت  ال�ضركة  ان  الى  وا�ضار 
حمافظات  جميع  يف  ال�صبكة  نطاق  تو�صيع  على 
اململكة، ل�صمان تقدمي خدمات ذات جودة عالية 
على  املتزايدة  احتياجاتهم  وتلبية  مل�صرتكيها 
عدد  اأك��رب  حاليا  متتلك  زين  ان  مبينا  اخلدمة، 
من املواقع واالأبراج، واأعلى �صعة من الرتددات 

الراديوية ما يوفر تغطية تتجاوز 5ر99 باملئة 
من املناطق املاأهولة بال�صكان.

واكد ان زين زادت خالل العام املا�صي �صعة 
ترددات اجليل الرابع مبا ن�صبته 50 باملئة على 
اإ�صافية للخدمات  جميع املواقع، ما وّفر �صعات 
ال�صرعة  ورف���ع  االإن��رتن��ت،  على  تعتمد  ال��ت��ي 
الق�صوى التي ميكن للم�صتخدم الواحد احل�صول 
عليها، الى جانب رفع �صعات الربط البيني جلميع 
يتما�ضى  ومب��ا  ال�ضبكة  �ضعات  لزيادة  املواقع 
ال���رتددات  �صعة  على  احلا�صلة  ال��زي��ادة  م��ع 
الراديوية. وقال البيطار ان القطاع يتحمل عبئاً 
العامل،  م�صتوى  على  االأعلى  من  يعد  �صريبياً 
وهي ال�صريبة اخلا�صة و�صريبة الدخل، ون�صبة 
10 باملئة م�صاركة بالعوائد وال�صريبة اخلا�صة 
اأ�صعار حيازة  على املكاملات ال�صوتية، وارتفاع 
الطيف الرتددي عدا عن ارتفاع اأ�صعار الكهرباء 
البيئة  ا�صتقرار  وعدم  االت�صاالت،  قطاع  على 
القوانني  مرونة  وعدم  وال�صريبية،  الت�صريعية 

والت�صريعات التي تتعلق باال�صتثمار.
بخطوط  زي��ن  م�ضرتكي  ع��دد  ان  ال��ى  ولفت 
 3،4 اإل��ى  املا�صي  العام  خ��الل  و�صل  اخللوي 
�صتوا�صل  ال�صركة  ان  موؤكدا  م�صرتك،  مليون 
الأردين،  ال�ضوق  �ضخ املزيد من ال�ضتثمارات يف 
واال�صتمرار يف تقدمي اأحدث العرو�س واخلدمات 
مل�صرتكيها، باال�صافة الى تطوير وتعزيز خدمات 

الدفع االإلكرتوين من خالل خدمة “زين كا�ش«.
اجليل  خدمات  تطوير  �صيتم  ان��ه  وا�صاف 
ب�ضكل  تعتمد  التي  الأ�ضياء  واإن��رتن��ت  ال��راب��ع 
اال�صتمرار  الى  ا�صافة  االإنرتنت  على  اأ�صا�صي 
وبرامج  مبادرات  من  املزيد  وتنفيذ  اإط��الق  يف 
دعم  ال��ى  باال�صافة  االجتماعية،  امل�صوؤولية 
ة  من�صّ خ��الل  من  وال�صباب  واالإب���داع  ال��ري��ادة 
فايرب،  زين  ب�صبكة  يتعلق  وفيما  لالإبداع.  زين 

قال البيطار ان زين تعمل على تغطية املزيد من 
باملئة   200 ن�صبته  مبا  اخلدمة  بهذه  املناطق 
املناطق  عدد  لي�صل  املا�صية،  باالأعوام  مقارنًة 
بني  تتّوزع  منطقة،   55 اإلى  باخلدمة  املغطاة 
وحمافظتي  الر�صيفة  ومدينة  عّمان  العا�صمة 
الزرقاء والعقبة، و�صنوا�صل خالل العام احلايل 
التو�ّصع نحو املزيد من املناطق يف العا�صمة عّمان 
البيطار  او�صح  اخ��رى،  جهة  من  واملحافظات. 
ان زين حري�صة على مواكبة كل جديد وتعزيز 
منذ  بتطبيقه  بداأنا  الذي  الرقمي  التحول  مفهوم 
لزبائننا  نقّدمها  التي  اخلدمات  خالل  من  اأعوام 
النّقال  الهاتف  على  املالية  املحفظة  كخدمة 
“زين كا�ش” كما نوا�صل تطوير اخلدمة لتعزيز 
ا�صتحداث  خالل  من  االإلكرتوين  الدفع  منظومة 
الزبائن  احتياجات  مع  تتنا�صب  جديدة  خدمات 
املا�صي  العام  بداية  قمنا  وق��ال  ومتطلباتهم. 
املجال  الإتاحة  االإل��ك��رتوين  زي��ن  متجر  باإطالق 
يف  نقّدمها،  التي  اخلدمات  جميع  على  للح�صول 
لزيارة  احلاجة  ودون  مكان  اأي  ومن  وقت  اأي 

معار�س ال�صركة ما يوفر الوقت واجلهد.
وان  �ضبق  زي��ن  ان  ال��ى  البيطار  وا���ض��ار 
البيانات  لتخزين  االإقليمي  زين  مركز  افتتحت 
يعد  حيث  الكوارث،  من  والتعايف  واملعلومات 
ويتمتع  املنطقة،  م�صتوى  على  نوعه  من  االأول 
للبيانات  مثاليا  م��رك��زا  جعلته  بخ�صائ�س 
وي�صمن حماية واأمان البيانات باأعلى امل�صتويات 
البنية  خ��الل  م��ن  العاملية،  املعايري  وح�صب 
ال�صاعة،  مدار  على  اخلدمة  وجاهزية  التحتية 
ما  ي�صاهي  ال��ذي  واحلماية  التح�صني  ونظام 
الع�صكرية، مما يحفز  املن�صاآت  به يف  هو معمول 
توفري  خالل  من  اململكة  يف  اال�صتثمارية  البيئة 
حلول مبتكرة جلميع املوؤ�ص�صات وال�صركات ومن 

خمتلف القطاعات.

يون  ين  األردن تنوي استثمار 223 مل� ز�
الل العام ال�ال�ي ينار �خ د�

عمان 

يف  النفطية  امل�صتقات  اأ���ص��ع��ار  �صجلت 
بن�صب  طفيفاً  انخفا�صاً  العاملية  االأ���ص��واق 
متفاوتة يف الأ�ضبوع الثالث من �ضهر اآذار احلايل 
مقارنة مع معدالت اأ�صعارها يف االأ�صبوع الثاين.

وال��روة  الطاقة  وزارة  بيانات  وبح�صب 
البنزين  �صجل  االثنني،  اعلنت  التي  املعدنية 
للطن  دوالر   623.2 بلغ  �صعرا   90 اأوك��ت��ان 
مقارنة مع �صعره يف االأ�صبوع الثاين والذي بلغ 

كما   ،0.3% بلغت  انخفا�س  بن�صبة   624.9
انخف�س �صعر البنزين اأوكتان 95 من 643.4 
دوالر للطن اإلى 642.8 دوالر بن�صبة انخفا�س 

بلغت 0.1%.
دوالر   537.9 من  الديزل  �صعر  وانخف�س 
للطن اإلى 524.6 دوالر بن�صبة انخفا�س بلغت 
 550.8 فيما انخف�س �صعر الكاز من   ،2.5%
وبن�صبة  دوالر   536.9 ال��ى  للطن  دوالر 

انخفا�س بلغت 2.5%.
الوقود  اآخر، انخف�س �صعر زيت  من جانب 

اإل��ى  احل���ايل  ال�صهر  م��ن  الثالث  االأ���ص��ب��وع  يف 
يف  دوالر   397.9 مقابل  للطن  دوالر   391.6

االأ�صبوع الثاين بن�صبة انخفا�س بلغت 1.6%.
باملقابل، ارتفع �صعر الغاز البرتويل امل�صال 
يف �ضهر اآذار اإلى 602.5 دوالر للطن مقارنة مع 
�ضعره امل�ضجل يف �ضهر �ضباط املا�ضي والذي بلغ 

.2.1% بلغت  ارتفاع  وبن�صبة  دوالرا   590
و�صجل �صعر خام برنت يف االأ�صبوع الثالث 
مقابل  للربميل  دوالر   66.5 احلايل  ال�صهر  من 

الثاين. االأ�صبوع  يف  امل�صجل  دوالر   68.2

يف عىل  � اض ط�ف �ف ين وا�خ�خ است�قرار أسعار ال�بنز�
يا  ية عالم� ط� ية أسعار المشت�قات الن�ف � �ب�ق

عمان 

دعت جمعية امل�صتثمرين االأردنية اأع�صاءها 
ال�صاغرة  بالتخ�ص�صات  لتزويدها  ال�صناعيني 
املتخ�ص�صة  التدريبية  للدورة  الإ�صافتها  لديهم، 
ال�صركة  م��ع  بالتعاون  تنفيذها  ت��ن��وي  ال��ت��ي 

الوطنية للتدريب والت�صغيل.
انها  االث��ن��ني،  ب��ي��ان  يف  اجلمعية  وق��ال��ت 
للت�صغيل  الوطنية  ال�صركة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

لتدريب  تدريبية  بدورة  البدء  ب�صدد  والتدريب 
وتعليم و�صقل مهارات املتعطلني عن العمل من 
�ضهر  بداية  عمان  �ضرق  وجنوب  جنوب  مناطق 

ني�صان املقبل.
حاجة  م��ع��رف��ة  اأه��م��ي��ة  اجلمعية  وب��ي��ن��ت 
العمالة  ل��دى  امل��ت��وف��رة  ل��ل��م��ه��ارات  امل�صانع 
املطلوبة، للرتكيز على هذه التخ�ص�صات والعمل 
على �صد احتياجات امل�صانع من العمالة املاهرة.

يذكر ان اجلمعية وال�صركة الوطنية كانا قد 

وقعا يف وقت �صابق اتفاقية لتوفري وتنفيذ برامج 
لتدريب قوى عاملة اأردنية ذات مهارات وكفاءات 

عالية لتلبية احتياجات امل�صانع االأردنية.
الباحثني  تدريب  االتفاقية  مبوجب  ويجري 
لل�صركة  التابع  املهني  املعهد  يف  العمل  ع��ن 
لت�صغيلهم  ال�صناعي  العمل  جمال  يف  الوطنية 
ال�صركة  التزام  اإلى  اإ�صافة  امل�صانع،  يف  الحقا 
التدريب ملدة  75 دينارا خالل فرتة  بدفع مبلغ 

�ضهور.  5

ية  ي�ب� تدر� م دورة � ية تنطخ ين االرد�خ� ية المستثمر� مع� �ب
يسان ية �خ� ين عن العمل �بدا� للمتعطل�

ير يب ش�ق� صدى الشعب__ أد�

يوسف عثمان  يد/� ينا الس� ت�دث إل� �-
يل��ح  صو� مرك��ز  ي��س  ر�ئ� عم��رو(  ب��و  )أ�
يث إستعرض  ية �� تمع� دمات الم�ب لل�خ
يرة هذا المركز  الل هذا الل�قاء مس� لنا �خ
ية  ير� � يز �بأعمال��ه ال�خ يتم� ي��ق ال��ذي � العر�
يضاَ عن  ت�دث أ� وأ�خش��طته المتنوعة، و�
ية من ذلك �باإلضا�فة الى  ا� يسه والعف تأس� �

يعه المتنوعة، �ف�قال: مشار�
ية  ا� -أ�خ��ئ مركز�خا ع��ام 1992 والعف

يم الع��ون والمس��اعدة  ت�قد� م��ن ذل��ك �
و�خ���ن  يت��ام،  واأل� ��ة  الم�تا�ب لألس��ر 
ين  � �ف ي��ة وكا�ف��ة الموطخ يئ��ة إدار� هن��ا كه�
ب��ة ومتعاو�خة  ينا أس��رة وا�دة مت�ا� لد�
ي��ري  � ال�خ عملن��ا  أداء  ع��ىل  و�خ���رص 
يريض  ه و�بما � اإل�خس��ا�خ�ي عىل أ�سن و�ب

ل. هللا عز و�ب
يع مركز�خ��ا �فه�ي  -� أم��ا ع��ن مش��ار�

ييل: تشمل ما � متنوعة و�
��راء، مس��اعدات طار�ئة،  ع��الج �ف�ق

ي��ة  ذا�ئ� ي��ع ط��رود عخ توز� ي��م من��ازل، � ترم� �
يث �خ�قوم  الل ش��هر رمض��ان �� اصة �خ �خ
يم العون  ي��داً لت�قد� تمه� �ب�مل��ة ش��املة �
يتام  ��ة واأل� ي�ف � والمس��اعدة لألس��ر الع�ف
ي��رة  � �ق ال�ف األس��ر  م��ن  العل��م   وط��الب 
يتام  رى: كسوة األ� يعنا األ�خ ومن مش��ار�
يع ال��قا�ئب  توز� يات لهم، � يد� يم الع� ت�قد� و�
��راء  �ق ال�ف الط��الب  ع��ىل  ية  المدرس���
�قراء  لل�ف ي��م األضاح���ي  ت�قد� يت��ام، و� واأل�
يامن��ا كل عام �ب�ملة  ي��ن، و�ق� � والم�تا�ب
ب��ات  وصو� �رام��ات  ي��ع  لتوز� الش��تاء  

ية عىل  األسر  تد�فئة وكاز ومال�بس ش��تو� �
ية  يل� � تش��عف � �برام��ج  ين��ا  ولد� ��ة   الم�تا�ب
ي��ة له��ذه األس��ر �باإلضا�ف��ة الى  � وانتا�ب

ية. تماع� ية واإل�ب ية الص�� الرعا�
الل�قاء نناش��د  الل ه��ذا  -و�خ���ن �خ
ياً  يتن��ا ماد� مع� ير �بمس��اعدة �ب � أه��ل ال�خ
�بها  ي��اً لك�ي تتمكن م��ن أداء وا�ب ين� أو ع�
ية عىل أكمل  يري ورسالتها اإل�خسا�خ� � ال�خ

ه . و�ب
يارتنا �ف�ي  ��ى ز� ير�ب للتواص��ل معن��ا �

يلح-الح�ي  �ف���ي صو� ي��ة الوا�قع��ة  مع� ال�ب
�ق��رب  المش��اة  س��ر  �ب لة  -د�خ ق�ي الش��ر�

د ع�بدالر�من �بن عوف،  مس�ب
 : ع����ىل  ب���ن���ا  � ت�����ص�����ال  اال� أو 
    )0787774714(  )0795054929(

)06/ 5335144(
يتنا �ف�ي  مع� علماً �بأن ر�قم �س��اب �ب
��رع عمان  / �ف خ�ي ال�بن��ك اإلس��الم�ي األرد�
ير  � زى هللا أه��ل ال�خ ه��و : )58582( و�ب

زاء واإل�سان. ير ال�ب � �خ

ته عىل مدار كل عام ازا� يري اإل�خسا�خ�ي وإ�خ�ب � يز �بعطا�ئه ال�خ ية متم� تمع� دمات الم�ب يلح لل�خ مركز صو�

يتام هم موضع إهتمامنا الدا�ئم  ون واأل� يوسف عثمان: الم�تا�ب �

اعالن �صادر عن القيادة العامة للقوات
 امل�صلحة الأردنية-اجلي�ش العربي

مديرية �صوؤون الأفراد
�صوؤون  العربي\مديرية  الردنية-اجلي�ش  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن   -1
فما  اأ�صا�صي  الثامن  �صهادة  حملة  من  فقط  الذكور  من  عدد  لتجنيد  نيتها  عن  الفراد 

فوق وذلك حل�صاب النق�ش العام للقوات امل�صلحة الأردنية-اجلي�ش العربي لعام 2021.
2-على الراغبني بالت�صجيل التقدمي الكرتونيًا خالل املوقع الر�صمي اخلا�ش مبديرية 

)dpatajneed.jaf.mil.jo( صوؤون الأفراد\املركز الع�صكري للتجنيد�
والذي �صيتم تفعيله اعتبارا  من ال�صاعة )1800( يوم الثنني املوافق 22\3\2021  ولغاية 

م�صاء يوم اخلمي�ش املوافق  1\4\2021.
3-�صيتم التوا�صل مع من تنطبق عليه ال�صروط بوا�صطة ر�صالة ن�صية من خالل املوقع 

الإلكرتوين او الهاتف اخللوي  الذي �صيثبته املتقدم للتجنيد على طلبه.
امل�صلحة  للقوات  العامة  للقيادة  املوقع اللكرتوين  املعلومات يرجى زيارة  4-ملزيد من 

)www.jaf.mil.jo(  الأردنية-اجلي�ش العربي
.)dpatajneed.jaf.mil.jo( واملوقع اخلا�ش مبديرية �صوؤون الفراد

5- ال�صروط:
اأ- اأن يكون اأردين اجلن�صية.

ب- اأن ل يزيد العمر عن )26( عام لغاية تاريخ 31\12\2021 اي مواليد 1\1\1996  فاعلى 
وان ل يقل عن )18( عام.

ج- اأن  يكون لئق للخدمة من الناحية ال�صحية.
د. ان ل يقل الطول  عن 160 �صم وان يتنا�صب الطول مع  الوزن.

هـ- ان يجيد القراءة والكتابة.
و- ان يكون ح�صن ال�صرية وال�صلوك وغري حمكوم بجناية او جنحة خملة بال�صرف.

ز- اأن ل يكون قد خدم يف القوات امل�صلحة او الجهزة المنية �صابقًا.
ال�صخ�صية  واملقابلة  الطبي  املقررة)الفح�ش  الفحو�صات  يجتاز  اأن  املتقدم  على  ح- 

وفح�ش القراءة والكتابة والثقافة(.
ط- اأن ال يكون له طلب جتنيد �صابق يف املركز الع�صكري للتجنيد.

ي- ارتداء)الكمامة،القفازات( والتقيد ب�صروط ال�صالمة العامة عند املراجعة.

6-الوثائق املطلوبة:
اأ- منوذج التف�صيالت ال�صخ�صية معباأ ح�صب الأ�صول والذي ميكن احل�صول عليه من 

كافة مكاتب التعبئة واجلي�ش ال�صعبي ومدار�ش الثقافة الع�صكرية يف املحافظات.
ب-هوية �صخ�صية ممغنطة وغري منتهية مثبت عليها الرقم الوطني+�صورة م�صدقة 

عنها.
ج- �صهادة املدر�صة ال�صلية وم�صدقة.

د- �صورة �صخ�صية حديثة عدد )4( قيا�ش 4*6 خلفية بي�صاء.
هـ- �صهادة ولدة ا�صلية عدد )1( اأو �صورة م�صدقة عنها.

و- �صورة م�صدقة عن �صفحة الأب يف دفرت العائلة اأو �صورة م�صدقة عن �صهادة الوفاة 
اإذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولدة الب.
ز-دفرت خدمة  العلم موؤجل تاأجيل �صاري املفعول.

امل�صابني  هيئة  من  خطية  و�صهادة  الع�صكريني  املتقاعدين  لأبناء  التقاعد  ر  قرا  ح- 
الع�صكريني تثبت اإ�صابة احد الوالدين و�صهادة ا�صت�صهاد لأبناء ال�صهداء.

يثبت  وحدته  من  كتاب  اإلى  باالإ�صافة  العاملني  الأبناء  التعيني  �صهادة  عن  ط-�صورة 
باأنه ما زال على راأ�ش عمله لغاية تاريخه.

ك- مبلغ اإثنى ع�صر دينار لغايات اإجراء الفح�ش الطبي وتقدمي الطلب.

7- نقاط عامة.
اأ- لن يتم النظر باأي طلب خمالف لل�صروط اأعاله اأو نق�ص يف الوثائق اأو البيانات اأو اإذا 

كانت الوثائق غري اأ�صلية اأو م�صدقة.
املعلومات  تكون  واأن  املطلوبة  الثبوتية  الأوراق  يقدم  اأن  للتجنيد  املتقدم  على  ب-  

الواردة فيها �صحيحة وعك�ش ذلك لن ينظر بالطلب.
الردنية-  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  موقع  زيارة  يرجى  املعلومات  من  ملزيد   -8
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يوم األم �ي �بذكرى الكرامة و� ت�ت�ف ية � ية وشع�ب� يات رسم� �فاعل�

إربد، الكرك 

مبئوية  و�ضبابية  اأكادميية  فاعليات  احتفلت 
التي  االجن����ازات  م�صتذكرة  االأردن���ي���ة،  ال��دول��ة 
خمتلف  ويف  املا�صية  امل�صرية  خالل  االأردن  حققها 

املجاالت.
ال��ريم��وك  جامعة  رئي�س  اأط��ل��ق  اإرب����د،  ففي 
الدكتور نبيل الهيالت، وعرب تطبيق زووم، احلملة 
االإعالمية اخلا�صة مبئوية الدولة االأردنية، والتي 
باملنا�صبة  احتفاء  باجلامعة  االإع��الم  كلية  نظمتها 

الغالية.
العليا  اللجنة  مب�صاركة  احلملة  اإطالق  وجاء 
وع��م��داء  باجلامعة،  ال��دول��ة  مئوية  الح��ت��ف��االت 
واأكادمييي  اجلامعة  يف  وم��راك��ز  دوائ��ر  وم���دراء 

وطلبة اجلامعة.
الفنية  االأع��م��ال  من  ع��دد  من  احلملة  وتتكون 
وع�صرات  م�صور  وتقرير  فيديوغراف   12 منها 
االنفوغرافات، التي اأنتجتها كلية االإعالم، وتتناول 
االأردنية خالل مئة عام يف جماالت  الدولة  م�صرية 
واالإع���الم  وامل���راأة  وال�صباب  وال�صحة  التعليم 
واإجن����ازات  ال�صيا�صي  وال��ع��م��ل  ال��ع��ام  واالأم����ن 
الق�ضية  يف  الها�ضمية  الأ���ض��رة  ودور  الها�ضميني 

الفل�صطينية والقد�س.
لالحتفال  ج��اءت  احلملة  اإن  الهيالت،  وق��ال 
االأردن��ي��ني  قلوب  على  وع��زي��زة  غالية  مبنا�صبة 

امل�صرية  باإبراز  معنية  اجلامعة  اأن  موؤكدا  جميعا، 
الدولة  بناء  يف  الها�ضميني  اإجن��ازات  من  احلافلة 
واإقليميا  حمليا،  امل�صتويات  كافة  وعلى  االأردنية 

وعربيا.
و�ضدد على اأهمية احلملة يف ت�ضليط ال�ضوء على 
اجلوانب امل�صيئة وامل�صرقة واالإجنازات املتالحقة 
الدولة  موؤ�ض�ضات  الدولة ويف خمتلف  تاريخ  طوال 
ويف العديد من املجاالت، الفتا اإلى اأن االأهمية تنبع 
اأذه��ان  يف  ل��الأردن  االنتماء  �صور  تعزيز  يف  اأي�صا 
االأعمال  هذه  ون�صر  بث  خالل  من  ال�صابة  االأجيال 
املهمة يف  تناولت خمتلف اجلوانب  التي  االإعالمية 

امل�صرية االأردنية.
خلف  الدكتور  االإع��الم  كلية  عميد  قال  ب��دوره 
ال��ط��اه��ات اإن االأع��م��ال االإع��الم��ي��ة ر���ص��دت اأه��م 
املنجزات التي �ضهدتها اململكة يف خمتلف املجالت 
اأن  مبينا   ،1921 ع��ام  ك��اإم��ارة  اأن�صئت  اأن  منذ 

الأعمال كانت باأ�ضكال فنية متعددة .
ينبع  االأعمال  هذه  اإنتاج  اأن  الطاهات  واعترب 
على  ال��ريم��وك  وجامعة  الكلية  حر�س  م��دى  من 
القيام بدورها جتاه الوطن وبخا�صة يف املنا�صبات 
به  تقوم  الذي  الدور  على  م�صددا  املهمة،  الوطنية 
الوطنية  املنجزات  على  الرتكيز  يف  االإع��الم  كلية 

التي مت بناوؤها منذ قيام الدولة االأردنية.
واجلهات  للموؤ�ض�ضات  �ضكره  الطاهات  ووجه 
اإعداد  يف  االإع��الم  كلية  مع  تعاونت  التي  الر�صمية 

املجاالت  يف  وال�صحفية  العلمية  امل��ادة  وتوفري 
املختلفة.

ونظم مركز �ضباب املزار ال�ضمايل التابع ملديرية 
�ضباب اإربد، وعرب تطبيق زووم، لقاء حواريا حول 
م�صاركا   20 بح�صور  االأردنية”،  الدولة  “مئوية 

من اأع�صاء املركز.
عن  العمري  رائ��د  امل��درب  اللقاء  يف  وحت��دث 
تاريخ تاأ�ضي�ش الدولة الردنية، ودور الها�ضميني يف 
امللك  تويل  ال�صنني، ومنذ  مر  والتطوير على  البناء 
لدور  ا�صافة  الد�صتورية،  �صلطاتة  االول  عبداهلل 
وال�ضتقرار،  والأم��ان  الأم��ن  حفظ  يف  الها�ضميني 
على  الثابتة  الها�ضمية  الو�ضاية  يف  ودوره����م 

املقد�صات.
�ضابات  مركز  نفذ  اجلنوبي،  امل��زار  ل��واء  ويف 
الأحد  اليوم  الكرك  �ضباب  ملديرية  التابع  الطيبة 
جنوبي  الطيبة  بلدة  يف  ال��واق��ع  املركز  مبنى  يف 
الدولة  تاأ�صي�س  مئوية  مبنا�صبة  جدارية  املحافظة 
الأردنية باإ�ضراف الفنانة الت�ضكيلية نور البطو�ش. 
وقالت البطو�ش، اإن تنفيذ اجلدارية ياأتي جت�ضيدا 
املجتمع  اأفراد  خمتلف  بني  واالنتماء  الوالء  ملعاين 
اإلى تعميق الروح الوطنية خلدمة الوطن  و�صوال 
واملواطن خ�صو�صا يف ظل تداعيات جائحة كورونا. 
واأكدت ا�صتمرارية مثل هذه االأعمال التطوعية التي 
اأمن  على  للمحافظة  الوطنية  الروح  رفع  يف  ت�صهم 

الوطن وا�صتقراره.

ية الدولة ل �بمئو� ت�ت�ف ية � ب� ية وش�با� يم� يات أكاد� �فاعل�

داء ية الكرامة �ف�ي ال�بطولة وال�ف يؤكد رمز� يد � العا�

 �خدوة �ول الضما�خات 
وق اإل�خسان ية ل��ق ا�خو�خ� ال�ق

 الكرك 

عن  حوارية،  ندوة  الكرك،  يف  والتنمية  للثقافة  الفكر  منتدى  نظم   
ُبعد، حول ال�صمانات القانونية حلالة حقوق االإن�صان يف االأردن، �صمن 
موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  املدين  والف�صاء  االإن�صان  حقوق  تعزيز  م�صروع 
الإن�ضان،  حقوق  مبجال  النا�ضطة  وحتدثت  ح��دود«.  بال  »حمامون 
الذي ي�صارع  الوقت  اأتت يف  التي  الندوة  اأهمية  ا�صتقالل ادحيالن، عن 
الطبيعية  للحياة  والعودة  منها  للخال�س  كورونا،  جائحة  العامل  به 
ادحيالن  ولفتت  طبيعي.  ب�صكل  وحياته  حريته  االإن�صان  وممار�صة 
اأكرب  االأردين  الد�صتور  االأردنية ويف مقدمتها  للقوانني  الكبري  الدور  اإلى 
املجتمع  موؤ�ص�صات  �صمن  واجلماعية  الفردية  املواطن  حلرية  �صامن 
املدين. وا�صتعر�س اخلبري القانوين الدكتور وليد الطراونة، تطور حالة 
حقوق االإن�صان بالت�صريعات الدولية والوطنية والرتابط بينها من خالل 
ت�صديق الدولة االأردنية على االتفاقيات الدولية، الفتاً اإلى اأن الد�صتور 
الأردين اأ�ضار بالف�ضل الثاين منه اإلى حقوق وواجبات الأردنيني واأحال 
اإلى القوانني تنظيم تلك احلقوق وخا�صة حريات الراأي والفكر والتنقل 

وال�صكن والتنظيم النقابي وتاأ�صي�س اجلمعيات.
حقوق  االإن�صان  حقوق  اإن  الكركي،  خلدون  املحامي  قال  ب��دوره، 
ال�صريعة  واإن  مماته  اإلى  والدته  منذ  االإن�صان  بحياة  ملت�صقة  طبيعية 
اإبرازها  االإ�صالمية والديانات االأخرى واملذاهب الفكرية، حر�صت على 
والتاأكيد عليها، الفتا اإلى اأهميتها بالوقت احلا�صر نظرا لت�صعب احلياة 
وجود  يحتم  مما  البع�س  بع�صها  مع  وتقاطعها  امل�صالح  وات�صاع 
مفهوم  ا�صتغالل  لعدم  �صوابطا  وت�صع  العالقات  ت�صبط  ت�صريعات 

احلرية ب�صكل مطلق يت�صبب باإحلاق اأ�صرار باالآخرين. 

يض  � �ف ت�خ اصة: � �بة ال�خ   الع�ق
طرة يص المواد ال�خ ل� ت�خ مدة �

   العقبة 

اخلا�صة،  االقت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  مفو�صي  جمل�س  قرر   
 6 من  ب�صائعهم  على  للتخلي�س  التجار  اإلى  املمنوحة  املهلة  تخفي�س 
اإلى 3 اأيام للحاويات التي حتتوي مواد كيماوية خطرة فقط مبا ي�صمن 

تخفي�س ن�صبة اخلطورة على اأر�س امليناء اإلى 50 باملئة.
واالداري���ة  املالية  ال�����ص��وؤون  مفو�س  ال�صلطة،  ع��ام  اأم��ني  وق��ال 
)برتا(،  االردنية  االأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  خليفات  حممود  واجلمارك 
اإن االجراءات اجلديدة يف امليناء تطبق فقط على املواد اخلطرة بحيث 
اأما املواد الغذائية والطبية  اأيام،   3 متكث يف ال�صاحة املخ�ص�صة لذلك 
وال�صلع العامة االخرى فلم يتم التغيري على االجراءات املتبعة �صابقا 
انهاء  من  يتمكن  كي  للتاجر  املمنوحة  ال�صتة  املجانية  باالأيام  وحتتفظ 

كافة االجراءات املتعلقة باإعداد البيان اجلمركي دون اأي كلف مالية.
باملواد اخلطرة جاء  املتعلق  االجراء اجلديد  اأن  واو�صح خليفات 
ت�صم  التي  الوزراء  قبل جمل�س  من  امل�صكلة  اللجنة  تو�صيات  رفع  بعد 
اخلطرة،  املواد  من  احلاويات  ميناء  بحماية  احلا�صة  املعنيني  كافة 
ومنها تخفي�س املدة املجانية ملكوث هذا النوع من الب�صائع من 6 اإلى 
اأيام. وطماأن خليفات التجار وامل�صتوردين باأنه مل يتم اي تغيري على   3
االجراءات املتبعة منذ بداية اجلائحة فيما يتعلق باالمتيازات املمنوحة 
لهم خا�صة االأيام املجانية ال�صتة الإخراج ب�صائعهم من �صاحات امليناء 
والتخلي�س عليها، ولن يكون هناك اأي ر�صوم جديدة او كلف مادية على 

التجار وامل�صتوردين عرب ميناء احلاويات.
واكد اأن القرار لي�س له عالقة باملواد الغذائية او ال�صلع العامة ومل 
يتم فر�ش اأي ر�ضوم اإ�ضافية على مدة التخزين واإمنا مت تخفي�ش الفرتة 
امليناء  واأمن  �صالمة  على  احلفاظ  بهدف  فقط  اخلطرة  باملواد  املتعلقة 
الذي متر من خالله حوايل 70 باملئة من جتارة االردن اإلى دول العامل.

بدوره، اأكد م�صاعد مفو�س اجلمارك والتخزين يف ال�صلطة احمد اآل 
خطاب، اأن االجراءات اجلديدة التي ا�صدرتها ال�صلطة تهدف الى تقليل 
 50 اإلى  اخلطرة  الكيميائية  املواد  مكوث  حال  يف  امليناء  يف  اخلطورة 
باملئة، مو�ضحا انه يتم حتميل املواد اخلطرة ب�ضكل مبا�ضر اإلى �ضاحة 

خم�ض�ضة لذلك وفق �ضروط �ضالمة عالية.

الزرقاء 

بداأت يف اجلامعة الها�ضمية، دورة تدريبية 
التمري�س  كلية  من  وطالبًة  طالباً   130 ل�نحو 
كورونا  لفريو�س  امل�صادة  اللقاحات  الإعطاء 
ملتلقي  االإلكرتونية  البيانات  واإدخال  امل�صتجد، 
املطعوم،  تلقيهم  بعد  ومتابعتهم  املطعوم، 
خالل  اللقاحات  لالإعطاء  مركز  لفتح  ا�صتعداًدا 
وزارة  م��ع  بالتعاون  املقبلة  القليلة  االأي���ام 
ال�صحة واملركز الوطني لالأمن واإدارة االأزمات. 

�ضاهر  الدكتور  التمري�ش  كلية  عميد  وق��ال 
ا�صتمرت  التي  التدريبية  الدورة  اإن  احلمايدة 
مب�صاركة  كبرية  اأهمية  تكت�صب  واح��دا،  يوماً 
التدريب  لتوفري  ال�صحة  وزارة  من  اخل��رباء 
الالزم لطلبة كلية التمري�س يف ال�صنوات الثالثة 
الدورة  اأن  وبني  اللقاح.  اإعطاء  على  والرابعة 
التطبيق  ا�صتخدام  اآل��ي��ة  تو�صيح  ت�صمنت 
للمطاعيم،  للت�صجيل  املخ�ص�س  االإل��ك��رتوين 
و�ضرح عملية الت�ضجيل، والتدريب على تخزين 
اإعطاء  لعملية  التف�صيلية  واخلطوات  اللقاح، 

وتوعية  املحددة،  االأول��وي��ات  بح�صب  اللقاح 
واملفاهيم  الإ���ض��اع��ات  ودح�����ش  امل��واط��ن��ني، 

اخلاطئة بخ�صو�س املطاعيم.
الزرقاء  �صحة  مدير  م�صاعد  الدورة  وقدم 
التمري�س  ق�صم  ورئي�س  عبداهلل  خالد  الدكتور 
من  حممد  ورانيا  املعايطة،  اأري��ج  املديرية  يف 
ال�صحة  وزارة  يف  املعلومات  تكنولوجيا  ق�صم 
كلية  وم�ضريف  اأ�ضاتذة  من  ومتابعة  باإ�ضراف 
من  طبيب  م�صاركة  اإل��ى  اإ�صافًة  التمري�س، 

اجلامعة.

ية إلعطاء مطعوم كورو�خا يض الهاشم� تمر� دورة لطل�بة �

محافظات

 اأحيت فاعليات تربوية واأكادميية و�ضبابية وحزبية 
يف  ي�صادفان  اللذين  االأم،  ويوم  الكرامة  معركة  ذكرى 

احلادي والع�صرين من اآذار كل عام.
فقد نظمت عمادة �ضوؤون الطلبة يف اجلامعة الأردنية 
حفال مبنا�صبة ذكرى معركة الكرامة 53، وذلك بالتعاون 

مع نادي اأبناء الثورة العربية الكربى.
الق�صاة  الكرمي  عبد  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  وقال 
اليوم بكل  نِقُف  “اإننا  األقاها خالل رعايته احلفل  يف كلمة 
رحاب  يف  الأب��رار،  �ضهداِئنا  اأ�ضماِء  اأم��اَم  واعتزاز  فخٍر 
�ضهداِء  �ضرِح  باحت�ضاِن  تزهو  التي  احلبيبة  جامعتنا 
�صفحات  من  �صّطروه  ما  م�صتذكرين  الكرامة،  معركِة 
م�صرقة يف تاريخنا املجيد، م�صتلهمني الدرو�س والعرب من 

ت�صحياتهم«.
قائد  ن�صتذكر  اليوم يجعلنا  هذا  اأن  الق�صاة  واأ�صاف 
احل�صني  امللك  له  املغفور  العظيم،  الراحل  جاللة  الن�صر 
املعركِة  �صاحِة  يف  ك��ان  ال��ذي  ث��راه،  اهلل  طيب  ط��الل  بن 
منه  م�ضتمدين  حوله  التفوا  الذين  البوا�ضِل  جنوِدِه  َمَع 
معنوياتهم العالية، فكانوا �ضخرَة ال�ضموِد التي حّطمْت 

مقولَة اجلي�ِش الذي ل ُيقَهر.
حممد  الدكتور  الطلبة  �ضوؤون  عميد  قال  جهته،  من 
طريقني  اجلند  ع��رف  الكرامة  ي��وم  يف  اإن  القطاط�صة 
اإحداهما يقودان اإلى الن�صر واالآخر لل�صهادة، فاختارهما 
ال  رج��اال  النهر  خلف  اأن  للعدو  ر�صالة  ذلك  وك��ان  معا؛ 

يرهبهم الوعيد وال يزعزهم التهديد.
بدوره، لفت رئي�س نادي اأبناء الثورة العربية الكربى 
الدكتور نايف العبدالالت اإلى اأن يوم الكرامة كان البل�صم 
ال�صايف جلرح اأمة نازف، وقد اختلطت فيه دماء االأردنيني 

والفل�صطينيني ليزيلوا معا كل اآثار الهزمية والياأ�س.
من  اإكليال  الق�صاة  و�صع  االحتفال  فعاليات  وعقب 
لفرقة  معزوفات  تخللها  ال�صهداء،  �صرح  على  ال��ورود 
يف  جولة  تبعها  االأردن��ي��ة،  امل�صلحة  القوات  مو�صيقات 

�ضرح �ضهداء الكرامة برفقة م�ضوؤويل اجلامعة.
االجتماعي  الدميقراطي  احلزب  ا�صتذكر  جهته  من 
اجلي�س  �صطرها  التي  وال�صرف  البطولة  مالحم  االردين 
العربي االردين يف معركة الكرامة الكرامة اخلالدة والتى 

اتت بعد اقل من عام على هزمية حزيران.
ان  االح��د،  اليوم  �صحفي  بيان  يف  احل��زب  وا�صاف 
بالنف�س  الثقة  العربي  لالن�صان  اع��ادت  الكرامة  معركة 
ا�ضيع  وا�ضهمت برفع املعنويات بعد قهرها لأ�ضطورة ما 
عن اجلي�س ال�صهيوين الذي ال يقهر مكبال بخ�صائر ب�صرية 

ومادية.
القيادة  مع  اجلي�ش  تالحم  ان  ال��ى  احل��زب  وا�ضار 
للن�صر  عنوانا  كانت  الفل�صطينية  واملقاومة  وال�صعب 
العربي  واالن�صان  ت�صرين  ح��رب  ال��ى  للعبور  وطريقا 
الن�صر  حتقيق  على  واال�صرار  املقاومة  بروح  مت�صلحا 

ودحر االحتالل.
اأ�صامة  الدكتور  الق�صبة  تربية  مدير  قال  املفرق  ويف 
ح�ضن  بني  اأي���دون  مدر�ضة  يف  احتفال  خ��الل  �ضديفات 
ملحمة  ت�صكل  الكرامة  معركة  اإّن  املختلطة،  االأ�صا�صية 
اأ�صطورة  الكرامة واالأمل وك�صرت  لالأمة  اأعادت  تاريخية 

اجلي�س الذي ال يقهر.
اجلي�س   - امل�صلحة  القوات  ن�صامى  اإن  واأ���ص��اف، 
العربي �صطروا يف هذه املعركة اخلالدة اأعظم الت�صحيات 
فيها  واأذاق��وا  الطاهر  االأردن  ثرى  عن  دفاعاً  والبطوالت 

العدو كاأ�س الذل واالنك�صار.
املفرق  بلدية  رئي�س  ح�صره  الذي  االحتفال  وت�صمن 
فنية عن  ولوحات  اإقامة جم�صمات  الدغمي  عامر  الكربى 

معركة الكرامة ومئوية تاأ�صي�س اململكة.
من  تذكاريا  درعا  �ضديفات  قدم  الحتفال  ختام  ويف 
عبدالكرمي  اأحمد  العريف  ال�صهيد  لوالد  املدر�صة  اإدارة 

لبنى  الدكتورة  املدر�صة  مديرة  قدمت  بينما  احلراح�صة 
العامودي هدية رمزية لوالدة ال�صهيد.

حمافظة  جمل�س  واع�صاء  رئي�س  ا�صتذكر  جهته  من 
معركة  ذكرى  يف  االردين  العربي  اجلي�س  بطوالت  الكرك 
ان�صع  اجلي�س  ن�صامى  فيها  �صطر  التي  اخلالدة  الكرامة 
مع  ال�صعب  وتالحم  الطهور  الوطن  ثرى  على  البطوالت 

القيادة الها�ضمية .
العظيمة وهذه  املنا�صبة  اذ نحتفل بهذه  اننا  وقالوا، 
الن�صر  ن�صوة  ونعي�س  ن�صت�صعر  فاإننا  العطرة  الذكرى 
بكل فخر واجالل واكبار والتي �صنعها جنودنا البوا�صل 
احل��ادي  ان  واك���دوا  احل�صني.  امل��ل��ك  ال��راح��ل  بقيادة 
المة  تاريخ  يف  خالدا  يوما  يعترب  اآذار  من  والع�ضرين 

العربية ويحمل يف طياته اأروع معاين البطولة والن�صر.
من جهته قال رئي�س جلنة خدمات خميم حي االأمري 
دائ��رة  اأ�صدرته  بيان  يف  ال�صلمان  زي��اد  ح�صن  ح�صن، 
ال�ضوؤون الفل�ضطينية، اليوم الأحد، اإن يوم الكرامة �ضاهد 
حقيقي على ما حققه اجلي�س العربي االأردين. واأ�صاف، اإن 
ال�صهيوين  الكيان  كربياء  حطموا  العربي  اجلي�س  بوا�صل 
الثقة  اأع��ادت  الكرامة  معركة  اأن  اإلى  م�صريا  امل�صطنع، 

لالأردنيني والفل�صطينيني ولالأمة العربية بكاملها.

من جانبه قال رئي�س جلنة خدمات خميم �صوف عبد 
املح�ضن بنات اإن �ضعبنا الأردين يحتفل بهذه املنا�ضبة التي 
تعد تاريخا ورمزا للكرامة العربية والوطنية، حيث �صطر 
وهم  التاريخية،  البطوالت  مالمح  اأروع  االأردين  جي�صنا 
يفخرون بانتمائهم لهذا الوطن العزيز ولقيادته الها�ضمية. 
على  ال�صاهدة  املعارك  من  الكرامة  معركة  اإن  واأ�صاف، 
اجلي�س  االأردنية-  امل�صلحة  القوات  ن�صامى  حققه  ما  كل 
بن  احل�صني  امللك  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  بقيادة  العربي، 
طالل، دفاعا عن اأر�س االأردن �صد العدو ال�صهيوين، الفتا 
بطلب  ي�ضارع  العدو  جعلت  املحاربني  �ضجاعة  اأن  اإلى 
فيما  املتحدة،  االأمم  بوا�صطة  النار  اإطالق  الإيقاف  هدنة 
�صحبت اإ�صرائيل جي�صها اإلى ما وراء النهر تاركني خلفهم 

اجلرحى والقتلى والعديد من االآليات احلربية.
كما نفذ مركز �ضابات اأدر التابع ملديرية �ضباب الكرك، 
“يوم  بعنوان  ندوة  املرئي  االت�صال  تطبيق  عرب  اليوم 
املركز.  يف  املتطوعات  ال�صابات  من  عدد  مب�صاركة  االأم” 
وقالت اإحدى امل�ضاركات املعلمة رندا احلبا�ضنة، اإن هذه 
الندوة جاءت تزامنا مع عيد االأم وتعبريا دورها املهم يف 
االأ�صرة ويف بناء املجتمع، موؤكدة �صرورة م�صاركة املراأة 

يف جميع االأن�صطة ال�صيا�صية واالقت�صادية يف املجتمع.

ت�صد المركز الثالث  امعة الزر�قاء � �ب
يّز العلم�ي ا�ئزة ال�سن للتم� �ب�ب

 الزرقاء 

جائزة  �صمن  منا�صفة،  الثالث،  املركز  الزرقاء  جامعة  ح�صدت   
احل�صن بن طالل للتميز العلمي للعام 2021، عن م�صروع »بالطات 
الهند�صة  كلية  من  داوود  حممد  للدكتور  اجل�صاءة«  ثالثية  االأ�صقف 
القوة  الهند�صي  »بامل�صطلح  »اجل�صاءة  تعترب  حيث  التكنولوجية، 

التي يبديها العن�صر عندما يتعر�س لت�صوه واحدي«.
ويهدف امل�صروع اإلى انتاج بالطات لالأ�صقف تعتمد على ا�صتغالل 
اجل�صاءة ثالثية االأبعاد، للم�صاعدة يف انتاج وحدات �صكنية بكلفة اأقل 
وب�صكل ملمو�س واأداء اأف�صل، ا�صافة الى تقليل زمن انتاج الوحدات 

ال�صكنية، وتعزيز انتاج ابنية اأكر �صداقة للبيئة.
والتكنولوجيا،  للعلوم  االأعلى  للمجل�س  العامة  االأمانة  واأعلنت 
العام  ه��ذا  خ�ص�صت  والتي  باجلائزة،  الفائزة  امل�صاريع  اأ�صماء 
ملوؤ�ص�صات التعليم العايل با�صتثناء التعليم التقني، تناف�س عليها 36 

م�صروعاً مقدمة من 14 موؤ�ص�صة.
ويتزامن اإعالن نتائج اجلائزة لهذا العام مع مرور 26 عاما على 
تاأ�صي�صها، والعيد 74 ملوؤ�ص�صها �صمو االأمري احل�صن بن طالل، رئي�س 
اأن  اإلى  روؤيته  ت�صتند  الذي  والتكنولوجيا،  للعلوم  االأعلى  املجل�س 

التعليم يوفر املفتاح للتطوير بطريقة م�صتدامة ومن�صفة.

تها داما� ية المعلومات واست�خ ت�قن�   �خدوة �ول �
 الكرك 

يف  متخ�ص�ص�صة  ندوة  موؤتة  بجامعة  الهند�صة  كلية  يف  انطلقت   
بناء  يف  ودوره��ا  احلديثة  والتكنولوجيا  التقنيات  ا�صتخدام  جمال 

وت�صميم مراكز حلفظ املعلومات وتوفري احلماية الالزمة لها.
وقال عميد كلية الهند�صة الدكتور �صلطان الطراونة، خالل افتتاح 
اعمال الندوة عن بعد، اإن اقامة مثل هذه الندوة ياأتي يف اطار حر�س 
كلية الهند�صة و�صعيها الدوؤوب لتعزيز ال�صراكة مع القطاع ال�صناعي 
وتبادل اخلربات والدرا�صات واالبحاث وت�صخريها خلدمة ال�صناعة 
الذي  بال�صكل  وا�صرتجاعها  املعرفة  نقل  الى  باال�صافة  وتطويرها، 
املعلومات  هذه  مبعاجلة  القيام  عند  العالية  واجلودة  الدقة  ي�صمن 
تدريبية  فر�س  وخلق  املنا�صب،  وال�صكل  الوقت  يف  وا�صتخدامها 

للطلبة.

تو�فر 400 �فرصة   �ملة در�بين �

يرموك �ي ال� يحب ر� ل�خ
  إربد 

جامعة  يف  طلبة  اأطلقها  التي  لتمكني”  “دربني  حملة  حققت 
الريموك جناحا الفتا بتوفري 400 فر�صة تدريب خلريجي اجلامعة، 

من خالل الت�صبيك مع عدد من القطاعات الر�صمية واخلا�صة.
 وقالت من�صقة احلملة الطالبة هبة املومني لوكالة االنباء االردنية 
)برتا( ، اإن احلملة التي انطلقت قبل نحو �ضتة �ضهور ت�ضعى لإ�ضافة 
لتدريبهم  ال�صباب  وت�صتهدف  التخ�ص�صات  جلميع  امليداين  التدريب 
اأي��دي  على  تخ�ص�صاتهم  جم��ال  يف  واخل��ربة  باملعرفة  وت�صليحهم 

مدربني من ذوي اخلربة واالخت�صا�س.
واأ�ضارت املومني الى اأن احلملة حققت جناحات لغاية الآن متثلت 
ال�صلطتني  يف  القرار  و�صناع  ا�صحاب  مع  ولقاءات  حوارات  باإجراء 
والتعليم  الرتبية  جلان  واع�صاء  وروؤ�صاء  والت�صريعية،  التنفيذية 

وال�صباب واللجنة االدارية واملالية والطاقة النيابية.
ادارة  من  كبريين  ودع��م  باهتمام  حتظى  احلملة  اإن  وق��ال��ت، 
عمادة  وجه  والذي  الهيالت  نبيل  الدكتور  برئي�صها  ممثلة  اجلامعة 
باقي  لت�ضمل  تعميمها  على  والعمل  احلملة  لإجن��اح  الطلبة  �ضوون 

اجلامعات.
الرامية  م�صاعيها  يف  م�صتمرة  احلملة  ان  الى  املومني  ونوهت 
لت�صمل  فائدتها  لتو�صيع  العام واخلا�س  القطاعني  من  التاأييد  لك�صب 

اأكرب عدد من اخلريجني.
وتعمل احلملة حاليا، على التوا�صل مع املعنيني من اإجل اإيجاد 
الفكرة  جن��اح  بعد  �صيما  اخلريجني،  لل�صباب  دائ��م  تدريب  معهد 

وحر�ش ال�ضباب على النخراط فيها. 

ية ية �بمراكز ش�با�ب� ي�ب� تدر�  إطالق ورشات �
  جرش 

والندوات  العمل  ور�ش  من  عددا  جر�ش  �ضباب  مديرية  اأطلقت 
املرئي  االت�صال  خ��الل  من  الوطنية  االأع��ي��اد  مبنا�صبة  التوعوية 

مب�ضاركة �ضبابية وا�ضعة.
القانون”  “�صيادة  حول  ندوه  تنظيم  مت  قفقفا  �ضباب  مركز  ففي 
حتدث فيها املحامي مثقال الب�صري حول العالقة بني �صيادة القانون 

واحرتام حقوق االن�صان التي كفلها الد�صتور.
كما نظم مركز �ضباب �ضاكب ور�ضة حول “اال�صتثمار االجتماعي” 
فيها  حتدث  االقت�صادي،  والتمكني  والريادة  ال�صباب  حمور  �صمن 
وطرق  االجتماعي  اال�صتثمار  مفهوم  عن  العن�صي  حمزه  امل��درب 

حتقيقه واملهارات اال�صا�صية الواجب توفرها يف امل�صتثمر.
وتقنيات  “االإبداع  حول  تدريبية  دورة  برما  �ضباب  مركز  ونظم 
االبتكار” حتدثت خاللها املدربة غدير الزعارير حول �صرورة تبني 
مواهبهم  وتعزز  قدراتهم  تطوير  يف  ت�صهم  ابداعية  الأفكار  ال�صباب 

وتقودهم نحو النجاح والتميز.
ونفذ مركز �ضباب مر�ضع ور�ضة حول ادارة امل�ضاريع ال�ضغرية، 
�ضارك فيها اأع�ضاء املركز، و�ضملت حماور متعددة حول كيفية ادارة 

امل�صاريع االنتاجية.
تعمل  ال�ضباب  وزارة  اإن  احل�ضن  احمد  جر�ش  �ضباب  مدير  وقال 
ال�صباب  طاقات  توجيه  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  روؤي��ة  �صمن 

ودعمهم من اأجل الو�صول اإلى التعليم واك�صابهم املهارات الالزمة.

الشونة الجنوبية 

»نقف  اإننا  العايد  علي  الثقافة  وزي��ر  ق��ال 
والت�صحية  والفداء  البطولة  رمزية  اأمام  اليوم 
الدولة  تاأ�ضي�ش  تاريخ  ون�ضتعيد  الكرامة  ليوم 
بدماء  ُع��ّم��دت  ع��ام  مئة  ام��ت��داد  على  االأردن��ي��ة 
وت�ضحيات  الها�ضمية  قيادتها  وكفاح  ال�ضهداء، 

اأبنائها«.
واأ�صاف العايد خالل احتفال وزارة الثقافة 
التذكاري  الن�صب  على  الزهور  اكاليل  بو�صع 
الكرامة  منطقة  يف  ال��ك��رام��ة  معركة  ل�صهداء 
حتية  “نبعث  االأحد  اليوم  اجلنوبية  بال�صونة 
لندخل  الكرامة  معركة  ل�صهداء  واإكبار  اإج��الل 
عند  متوقفني  الثانية،  املئة  اإل��ى  وثقة  بزهو 
هذه  راأ���س  وعلى  تاريخنا،  يف  املهمة  املفا�صل 

املفا�صل معركة الكرامة اخلالدة«.

فيها  َكتب  التي  املعركة  هذه  اأن  الى  واأ�ضار 
فيها  وق��دم  الن�صر،  عناوين  العربي  جي�صنا 
دفاعا  الذين ق�صوا  االبرار  ال�صهداء  مواكب من 
عن الدولة وم�صروعها، اأ�صبحوا اأيقونة ن�صتظل 
يف ظاللها اليوم، لذلك جئنا اليوم نقدم لهم باقات 
العرفان باجلميل، ون�صع على اأ�صرحتهم اكاليل 
الفخر والعز والكربياء، ملا قدموا من ت�صحيات 
االأجيال،  وج��دان  يف  مدونة  تزال  ما  وبطوالت 

ودفاتر املجد.
�ضّكلت  الكرامة  معركة  اإن  العايد  وق��ال 
ن�صرا  الكرامة  تكن  ومل  مهما،  تاريخيا  منعطفا 
ع�ضكريا فح�ضب، واإمنا مثلت عنوانا يف التاريخ 
الع�صكرية  اأب��ع��اده  بكل  العربي  وال��وج��دان 
بطوالت  اأن  م��وؤك��دا  والثقافية،  واالجتماعية 
العربي،  اجلي�س  االأردن��ي��ة-  امل�صلحة  القوات 

ت�صتحق  ملحمية  ل��ب��ط��والت  ق�ص�صا  ت�صكل 
الكبرية  ق�صتنا  فهي  وال��ت��دوي��ن،  الت�صجيل 
دعوة  وهي  بالدم،  دونت  التي  االأبطال  ورواية 
منها  ن�صتمد  خ�صبة  منطقة  الكرامة  تبقى  الأن 

مالمح الكربياء.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ن��ق��ي��ب ال��ف��ن��ان��ني ح�صني 
يف  عاديا  يوما  لي�س  الكرامة  يوم  اإن  اخلطيب، 
نفو�س االردنيني حيث جت�صدت بطوالت اجلي�س 
عدوا  وقهر  ا�صتثنائيا  ن�صرا  بت�صجيله  العربي 
حليف  الن�صر  فكان  مغرتا  بقوته  العزة  اخذته 

جي�صنا العربي.
العدوان،  عليان  الكتاب  احتاد  رئي�س  وقال 
للعرب  اأع���ادت  التي  املعركة  هي  الكرامة  اإن 
جعل  تاريخيا  مف�صال  وكانت  وكرامتها  هيبتها 

من الردن امنوذجا عامليا للت�ضميم والرادة.



7 الثالثاء  )23( اآذار  2021
العدد )2335( يات م�ل�

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )م�صبغة البطحاء( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )54625( با�سم )م�صطفى عزيز م�صطفى ن�صر( جرى عليه 
نقل ملكية لي�سبح با�سم )ها�صم احمد عبدالغفور ال�صويكي(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200078252(

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

�صخر مروان دودين
�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ودودين   املجايل  �صركة   يف  /ال�سركاء  ال�سريك 

ت�سامن حتت الرقم )49315( بتاريخ 1998/4/11
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 
ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ  2021/3/22
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2-1-
.2008

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

الطبيه  الغازات  الذكية النظمة  �صركة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 

ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )36215( بتاريخ ) 2014/3/24(

املحدودة   امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/3/22(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200132587(

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

جميل خ�صر كنعان عامر
ال�سريك /ال�سركاء يف �صركة جميل خ�صر و�صركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن حتت الرقم )106665( بتاريخ 2013/3/25
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 
ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ  2021/3/21
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2-1-
.2008

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

ال�صحف:  �صدى واممالثالثاء  2021/3/23

الرقم: م �ش/90827/5 - التاريخ: 2021/3/21

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
الرقم الوطني للمن�صاأة: )200095930(

ا�صتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�صركات رقم )22( ل�صنة 1997 يعلن مراقب 

عام ال�ص��ركات يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة: باأن ال�صيد/ ال�صادة  قا�صم حممد فالح ابو 

عاقوله  ال�صريك/ال�ص��ركاء يف �صركة وليد ابو عليقه و�صركاه وامل�صجله يف �صجل �صركات  

ت�صام��ن  حتت الرقم )90827( بتاريخ 2008/5/26  ق��د تقدم بطلب الن�صحابه من 

ال�صركة بتاريخ 2021/3/21  وقام بابالغ �صريكه/ �صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد 

امل�صجل ت�صمن رغبته باالن�صحاب باالراده املنفرده من ال�صركة بتاريخ 2021/3/21.

وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.

مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �صركة  جورج عواد و�صادي 
الرقم  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت  احلجازين 
)119254( بتاريخ  2019/2/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

�سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  ا�صعد  ال�صورطي وحممود  بدر  �صركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2020/1/27 بتاريخ   )120534( الرقم  حتت  ت�سامن 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : بدر ال�سورطي وحممود ا�سعد

اىل �سركة :حممود ا�سعد و�سريكته

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
ا�ستنادا الحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

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

بان �سركة )�سعيد خليل وا�سماعيل �سالح( وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

الت�سامن حتت الرقم )113376( بتاريخ )2016/2/29( وبتاريخ 

2020/10/15 تقدم  ال�سركاء بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيدة هديل عي�سى عبداهلل قر�سي م�سفيا لل�سركة وبتاريخ 

2021/3/22 تقدم ال�سركاء بطلب بالعدول عن الت�سفية 

مراقب عام ال�صركات 

د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  �صركة  عدي جرار و�صريكته  باأن 

الجراءات  بطلب  تقدمت   2000/3/1 بتاريخ   )55231( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :  عدي جرار و�سريكته

اىل �سركة :عدي جرار و�سريكه

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �صركة طارق قر�صاي و�صركاه  

 )71177( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ  2004/5/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف

 فادي عبدالكرمي �صبتي جراده
 10 مدة  العمل  عن  لغيابك  نظرا 
ايام متتالية دون عذر ر�سمي عن 
عملك يف �سركة كرمي هايرب ماركت 
و بناء على املادة 28 الفقرة )ه( 
و التي تن�ص " اذا تغييب موظف 
عن العمل مدة 10 ايام مت�سلة او 
ع�سرون يوم متقطعه فانه يف�سل 
انذارا  انذرك  فاين  العمل,  من 
اىل  العودة  عليك  يجب  و  نهائيا 
تاريخه  من  ايام   3 خالل  العمل 
االجراءات  اتخاذ  �سيتم  اال  و 
مبا  الزامك  و  بحقك  القانونية 
النظام  و  العمل  عقد  عليك  يرتبه 

الداخلي لل�سركة 
و لكم جزيل ال�سكر و االحرتام

مدير املوارد الب�سرية
غالب عمر

 دعوة ح�صور اجتماع هيئة عامة غري عادي
 ال�سادة  �سركاء �سركة خمازن العقبة الكربى للتجارة 

 حتية طيبه وبعد ,,, 
ي�سر املدير العام لل�سركة دعوتكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة الغري 

العادي املنوي عقده يف مقر ال�سركة الكائن يف العقبة وذلك يف متام 
 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من يوم االثنني املوافق 2021/3/29

 وذلك ملناق�سة االأمور التالية :
اوال: مناق�سة امليزانية العمومية لل�سركة وقائمة الدخل لل�سنة املنتهية 

 يف 31 كانون االول 2019
ثانيا: انتخاب مدقق احل�سابات لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االول 

2020 
ثالثا: مناق�سة اطفاء اخل�سائر املرتاكمة لل�سنة املنتهية يف 31 كانون 

 االول 2019 من جاري ال�سركاء الدائن 
�ساكرين لكم ح�سن تعاونكم

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )م�صبغة البطحاء( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )54625( با�سم )م�صطفى عزيز م�صطفى ن�صر( جرى عليه 
نقل ملكية لي�سبح با�سم )ها�صم احمد عبدالغفور ال�صويكي(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200078252(

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

�صخر مروان دودين
�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ودودين   املجايل  �صركة   يف  /ال�سركاء  ال�سريك 

ت�سامن حتت الرقم )49315( بتاريخ 1998/4/11
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 
ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ  2021/3/22
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2-1-
.2008

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

الطبيه  الغازات  الذكية النظمة  �صركة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 

ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )36215( بتاريخ ) 2014/3/24(

املحدودة   امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/3/22(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200132587(

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

جميل خ�صر كنعان عامر
ال�سريك /ال�سركاء يف �صركة جميل خ�صر و�صركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن حتت الرقم )106665( بتاريخ 2013/3/25
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 
ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ  2021/3/21
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2-1-
.2008

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

ال�صحف:  �صدى واممالثالثاء  2021/3/23

الرقم: م �ش/90827/5 - التاريخ: 2021/3/21

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
الرقم الوطني للمن�صاأة: )200095930(

ا�صتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�صركات رقم )22( ل�صنة 1997 يعلن مراقب 

عام ال�ص��ركات يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة: باأن ال�صيد/ ال�صادة  قا�صم حممد فالح ابو 

عاقوله  ال�صريك/ال�ص��ركاء يف �صركة وليد ابو عليقه و�صركاه وامل�صجله يف �صجل �صركات  

ت�صام��ن  حتت الرقم )90827( بتاريخ 2008/5/26  ق��د تقدم بطلب الن�صحابه من 

ال�صركة بتاريخ 2021/3/21  وقام بابالغ �صريكه/ �صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد 

امل�صجل ت�صمن رغبته باالن�صحاب باالراده املنفرده من ال�صركة بتاريخ 2021/3/21.

وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.

مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �صركة  جورج عواد و�صادي 
الرقم  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت  احلجازين 
)119254( بتاريخ  2019/2/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

�سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  ا�صعد  ال�صورطي وحممود  بدر  �صركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2020/1/27 بتاريخ   )120534( الرقم  حتت  ت�سامن 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : بدر ال�سورطي وحممود ا�سعد

اىل �سركة :حممود ا�سعد و�سريكته

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
ا�ستنادا الحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

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

بان �سركة )�سعيد خليل وا�سماعيل �سالح( وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

الت�سامن حتت الرقم )113376( بتاريخ )2016/2/29( وبتاريخ 

2020/10/15 تقدم  ال�سركاء بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيدة هديل عي�سى عبداهلل قر�سي م�سفيا لل�سركة وبتاريخ 

2021/3/22 تقدم ال�سركاء بطلب بالعدول عن الت�سفية 

مراقب عام ال�صركات 

د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  �صركة  عدي جرار و�صريكته  باأن 

الجراءات  بطلب  تقدمت   2000/3/1 بتاريخ   )55231( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :  عدي جرار و�سريكته

اىل �سركة :عدي جرار و�سريكه

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �صركة طارق قر�صاي و�صركاه  

 )71177( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ  2004/5/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف

 فادي عبدالكرمي �صبتي جراده
 10 مدة  العمل  عن  لغيابك  نظرا 
ايام متتالية دون عذر ر�سمي عن 
عملك يف �سركة كرمي هايرب ماركت 
و بناء على املادة 28 الفقرة )ه( 
و التي تن�ص " اذا تغييب موظف 
عن العمل مدة 10 ايام مت�سلة او 
ع�سرون يوم متقطعه فانه يف�سل 
انذارا  انذرك  فاين  العمل,  من 
اىل  العودة  عليك  يجب  و  نهائيا 
تاريخه  من  ايام   3 خالل  العمل 
االجراءات  اتخاذ  �سيتم  اال  و 
مبا  الزامك  و  بحقك  القانونية 
النظام  و  العمل  عقد  عليك  يرتبه 

الداخلي لل�سركة 
و لكم جزيل ال�سكر و االحرتام

مدير املوارد الب�سرية
غالب عمر

 دعوة ح�صور اجتماع هيئة عامة غري عادي
 ال�سادة  �سركاء �سركة خمازن العقبة الكربى للتجارة 

 حتية طيبه وبعد ,,, 
ي�سر املدير العام لل�سركة دعوتكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة الغري 

العادي املنوي عقده يف مقر ال�سركة الكائن يف العقبة وذلك يف متام 
 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من يوم االثنني املوافق 2021/3/29

 وذلك ملناق�سة االأمور التالية :
اوال: مناق�سة امليزانية العمومية لل�سركة وقائمة الدخل لل�سنة املنتهية 

 يف 31 كانون االول 2019
ثانيا: انتخاب مدقق احل�سابات لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االول 

2020 
ثالثا: مناق�سة اطفاء اخل�سائر املرتاكمة لل�سنة املنتهية يف 31 كانون 

 االول 2019 من جاري ال�سركاء الدائن 
�ساكرين لكم ح�سن تعاونكم

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )م�صبغة البطحاء( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )54625( با�سم )م�صطفى عزيز م�صطفى ن�صر( جرى عليه 
نقل ملكية لي�سبح با�سم )ها�صم احمد عبدالغفور ال�صويكي(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200078252(

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

�صخر مروان دودين
�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ودودين   املجايل  �صركة   يف  /ال�سركاء  ال�سريك 

ت�سامن حتت الرقم )49315( بتاريخ 1998/4/11
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 
ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ  2021/3/22
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2-1-
.2008

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  الأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

الطبيه  الغازات  الذكية النظمة  �صركة  باأن  والتجارة  ال�سناعة 

ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )36215( بتاريخ ) 2014/3/24(

املحدودة   امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/3/22(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200132587(

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

جميل خ�صر كنعان عامر
ال�سريك /ال�سركاء يف �صركة جميل خ�صر و�صركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن حتت الرقم )106665( بتاريخ 2013/3/25
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ  و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 
ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة 

من ال�سركة بتاريخ  2021/3/21
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2-1-
.2008

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

ال�صحف:  �صدى واممالثالثاء  2021/3/23

الرقم: م �ش/90827/5 - التاريخ: 2021/3/21

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
الرقم الوطني للمن�صاأة: )200095930(

ا�صتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�صركات رقم )22( ل�صنة 1997 يعلن مراقب 

عام ال�ص��ركات يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة: باأن ال�صيد/ ال�صادة  قا�صم حممد فالح ابو 

عاقوله  ال�صريك/ال�ص��ركاء يف �صركة وليد ابو عليقه و�صركاه وامل�صجله يف �صجل �صركات  

ت�صام��ن  حتت الرقم )90827( بتاريخ 2008/5/26  ق��د تقدم بطلب الن�صحابه من 

ال�صركة بتاريخ 2021/3/21  وقام بابالغ �صريكه/ �صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد 

امل�صجل ت�صمن رغبته باالن�صحاب باالراده املنفرده من ال�صركة بتاريخ 2021/3/21.

وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.

مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �صركة  جورج عواد و�صادي 
الرقم  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت  احلجازين 
)119254( بتاريخ  2019/2/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

�سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  ا�صعد  ال�صورطي وحممود  بدر  �صركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2020/1/27 بتاريخ   )120534( الرقم  حتت  ت�سامن 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : بدر ال�سورطي وحممود ا�سعد

اىل �سركة :حممود ا�سعد و�سريكته

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
ا�ستنادا الحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

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

بان �سركة )�سعيد خليل وا�سماعيل �سالح( وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

الت�سامن حتت الرقم )113376( بتاريخ )2016/2/29( وبتاريخ 

2020/10/15 تقدم  ال�سركاء بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

وتعيني ال�سيدة هديل عي�سى عبداهلل قر�سي م�سفيا لل�سركة وبتاريخ 

2021/3/22 تقدم ال�سركاء بطلب بالعدول عن الت�سفية 

مراقب عام ال�صركات 

د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  �صركة  عدي جرار و�صريكته  باأن 

الجراءات  بطلب  تقدمت   2000/3/1 بتاريخ   )55231( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :  عدي جرار و�سريكته

اىل �سركة :عدي جرار و�سريكه

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ا�ستناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �صركة طارق قر�صاي و�صركاه  

 )71177( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ  2004/5/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف

 فادي عبدالكرمي �صبتي جراده
 10 مدة  العمل  عن  لغيابك  نظرا 
ايام متتالية دون عذر ر�سمي عن 
عملك يف �سركة كرمي هايرب ماركت 
و بناء على املادة 28 الفقرة )ه( 
و التي تن�ص " اذا تغييب موظف 
عن العمل مدة 10 ايام مت�سلة او 
ع�سرون يوم متقطعه فانه يف�سل 
انذارا  انذرك  فاين  العمل,  من 
اىل  العودة  عليك  يجب  و  نهائيا 
تاريخه  من  ايام   3 خالل  العمل 
االجراءات  اتخاذ  �سيتم  اال  و 
مبا  الزامك  و  بحقك  القانونية 
النظام  و  العمل  عقد  عليك  يرتبه 

الداخلي لل�سركة 
و لكم جزيل ال�سكر و االحرتام

مدير املوارد الب�سرية
غالب عمر

 دعوة ح�صور اجتماع هيئة عامة غري عادي
 ال�سادة  �سركاء �سركة خمازن العقبة الكربى للتجارة 

 حتية طيبه وبعد ,,, 
ي�سر املدير العام لل�سركة دعوتكم حل�سور اجتماع الهيئة العامة الغري 

العادي املنوي عقده يف مقر ال�سركة الكائن يف العقبة وذلك يف متام 
 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من يوم االثنني املوافق 2021/3/29

 وذلك ملناق�سة االأمور التالية :
اوال: مناق�سة امليزانية العمومية لل�سركة وقائمة الدخل لل�سنة املنتهية 

 يف 31 كانون االول 2019
ثانيا: انتخاب مدقق احل�سابات لل�سنة املنتهية يف 31 كانون االول 

2020 
ثالثا: مناق�سة اطفاء اخل�سائر املرتاكمة لل�سنة املنتهية يف 31 كانون 

 االول 2019 من جاري ال�سركاء الدائن 
�ساكرين لكم ح�سن تعاونكم

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200098481(

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

ال�سادة �شعيد حبيب �شليم �شهاونه  ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  وجدي 
الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�شريكه   رزق  زكريا 

)92182( بتاريخ 2008/9/16.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/22  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/22.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �شركة  حممد عادل الرو�شان 
الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�شريكه 
)117568( بتاريخ 2017/12/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــــــالن
 يعلن لالطالع للعموم يف بلدية ح�سبان ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ناعور ووادي 
ال�سري قد قررت بقرارها رقم )174( تاريخ 2020/7/26 املوافقة على قرار اللجنة املحلية رقم 

)19/8( تاريخ 2020/7/25 املت�سمن املوافقة على التعديل التنظيمي املت�سمن تعديل م�سار 
جزء من �سارع تنظيمي  وتخفي�ض �سعته من )10(م

 اىل )6(م واملار بالقطعة رقم )5( حو�ض)2( ام ال�سوامر من اأرا�سي قرمية ح�سبان وذلك الزالة 
ال�سرر عن االبنية القائمة.

 وح�سب املخططات املرفقة.
واعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة �سهر من تاريخ ن�سره باجلريدة الر�سمية وجريدتني حمليتني ويجوز 

لذوي العالقة االطالع وتقدمي اعرتا�ساتهم للجنة املحلية يف بلدية ح�سبان.
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للوائي ناعور ووادي ال�شري
مت�شرف لواء ناعور
�شطام املجايل

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)254/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
االدوات  لتجارة  االردن  نهر  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
حمدودة   م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال�شحية 
غري  باجتماعها  قررت  قد   2004/5/23 بتاريخ   )8853( الرقم  حتت 
ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2021/2/20 بتاريخ  املنعقد  العادي 
م�سفيا  امل�سني  احمد  �سالح  ح�سن  ال�سيد  وتعني  اختيارية  ت�سفية 

لل�سركة وان عنوان امل�سفي هو :
 عمان - را�ض العني - �سارع القد�ض - رقم 136-هاتف 0798047460
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
ذ.م.م  االدوات  لتجارة  االردن  نهر  �شركة   دائني  من  اأرجو 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )8853( بتاريخ 
�سواء  ال�سركة  املالية جتاه  2004/5/23 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سن �سالح احمد املن�سي
عنوان امل�سفي :  عمان - را�ض العني - �سارع القد�ض - رقم 136-

هاتف 0798047460
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

م�سجلة  ذ.م.م  املباين  لت�شطيب  ال�شاوي  �شركة  باأن  والتجارة 

الرقم  حتت    / املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا 

)30853( بتاريخ )2012/12/17(

املحدودة   امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/3/2(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري ) معمل انوار القد�س للبالط( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )112931( با�سم )حممد مفلح عبدالوايل ابو 
عرابي( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�شالح الدين حممد مفلح ابو عرابي(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200098481(

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

ال�سادة �شعيد حبيب �شليم �شهاونه  ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  وجدي 
الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�شريكه   رزق  زكريا 

)92182( بتاريخ 2008/9/16.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/22  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/22.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �شركة  حممد عادل الرو�شان 
الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�شريكه 
)117568( بتاريخ 2017/12/5 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــــــالن
 يعلن لالطالع للعموم يف بلدية ح�سبان ان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ناعور ووادي 
ال�سري قد قررت بقرارها رقم )174( تاريخ 2020/7/26 املوافقة على قرار اللجنة املحلية رقم 

)19/8( تاريخ 2020/7/25 املت�سمن املوافقة على التعديل التنظيمي املت�سمن تعديل م�سار 
جزء من �سارع تنظيمي  وتخفي�ض �سعته من )10(م

 اىل )6(م واملار بالقطعة رقم )5( حو�ض)2( ام ال�سوامر من اأرا�سي قرمية ح�سبان وذلك الزالة 
ال�سرر عن االبنية القائمة.

 وح�سب املخططات املرفقة.
واعالن ذلك لالعرتا�ض ملدة �سهر من تاريخ ن�سره باجلريدة الر�سمية وجريدتني حمليتني ويجوز 

لذوي العالقة االطالع وتقدمي اعرتا�ساتهم للجنة املحلية يف بلدية ح�سبان.
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للوائي ناعور ووادي ال�شري
مت�شرف لواء ناعور
�شطام املجايل

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)254/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
االدوات  لتجارة  االردن  نهر  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
حمدودة   م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال�شحية 
غري  باجتماعها  قررت  قد   2004/5/23 بتاريخ   )8853( الرقم  حتت 
ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2021/2/20 بتاريخ  املنعقد  العادي 
م�سفيا  امل�سني  احمد  �سالح  ح�سن  ال�سيد  وتعني  اختيارية  ت�سفية 

لل�سركة وان عنوان امل�سفي هو :
 عمان - را�ض العني - �سارع القد�ض - رقم 136-هاتف 0798047460
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
ذ.م.م  االدوات  لتجارة  االردن  نهر  �شركة   دائني  من  اأرجو 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )8853( بتاريخ 
�سواء  ال�سركة  املالية جتاه  2004/5/23 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ح�سن �سالح احمد املن�سي
عنوان امل�سفي :  عمان - را�ض العني - �سارع القد�ض - رقم 136-

هاتف 0798047460
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

م�سجلة  ذ.م.م  املباين  لت�شطيب  ال�شاوي  �شركة  باأن  والتجارة 

الرقم  حتت    / املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا 

)30853( بتاريخ )2012/12/17(

املحدودة   امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/3/2(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري ) معمل انوار القد�س للبالط( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )112931( با�سم )حممد مفلح عبدالوايل ابو 
عرابي( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�شالح الدين حممد مفلح ابو عرابي(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

عمان 

وحركة  طبيعة  حول  جتار  اآراء  تباينت 
نهاية  املحلية  ال�ضوق  يف  التجاري  الن�ضاط 
اجلمعة  عطلة  اأي��ام  مع  مقارنة  االأ���ص��ب��وع، 
الغذائية  امل��واد  �ضراء  على  الإق��ب��ال  جلهة 

واالأ�صا�صية.
االأنباء  لوكالة  حتدثوا  جت��ار  واختلف 
االأردنية )برتا(، حول تقديرهم حلجم الطلب 
نهاية  والأ�ضا�ضية  الغذائية  املواد  �ضراء  على 
كل اأ�صبوع مقارنة مع اأيام اجلمع، فمنهم من 
اأيام  اأن مبيعات اخلمي�س تعو�صهم عن  يرى 
اجلمع، واآخرون يوؤكدون �صعوبة تعوي�صها.

يومي  ت�صهد  املحلية  ال�����ص��وق  وب��ات��ت 
ن�صطة  ت�صوق  حركة  واخلمي�س  االأرب��ع��اء 
التجارية  وامل���راك���ز  ب��امل��ح��ال  واك��ت��ظ��اظ��ا 
مبختلف  الغذائية  امل��واد  ل�صراء  وامل���والت 
فرتة  لتجاوز  اخلبز،  �صمنها  ومن  اأ�صنافها 

فيما  اجلمع،  اأيام  العمل  عن  املوؤقتة  التوقف 
ي�صتقر الطلب مطلع االأ�صبوع.

وقال مدير عام كرمي هايرب ماركت، ار�ضيد 
الربابعة، اإن مبيعات يوم اجلمعة ت�صكل 15 
اأن  اإل��ى  الفتاً  االأ�صبوع،  مبيعات  من  باملئة 
التجول  للمواطنني  امل�صموح  الوقت  �صيق 

فيه، اأ�صعف من املبيعات.
اخلمي�س  اأي���ام  مبيعات  اأن  واأ���ص��اف 
تعو�س جزئيا مبيعات يوم اجلمعة دون يوم 
يعو�صانها  ال  معا  اليومني  اأن  مبينا  ال�صبت، 
التي  الوقائية  االإجراءات  اتباع  ب�صبب  اأي�صاً 
املت�صوقني  من  حمددا  وع��ددًا  تباعدا  تفر�س 

حفاظا على امل�صافة بينهم.
للمخازن  الهيثم  �ضركة  عام  مدير  واأ�ضار 
اأن  اإل��ى  ب���دوره،  ع��ا���ض��ور،  هيثم  التجارية 
من  اأف�صل  وال�صبت  اخلمي�س  يومي  مبيعات 
بقية اأيام االأ�صبوع بنحو 30 باملئة، فيما كان 
يوم اجلمعة ي�صكل اأف�صل يوم يف االأ�صبوع من 

حيث املبيعات.
عموماً  املبيعات  اأن  عا�ضور  واأ���ض��اف 
انخفا�صها  من  وزاد  كبري،  بنحو  انخف�صت 
املتاح  الوقت  و�صيق  احلظر  �صاعات  متديد 
االإج���راءات  اأن  اإل��ى  الفتا  املواطنني،  اأم��ام 
والتدابري الوقائية مهمة للوقاية من الفريو�س 

وانتهاء الوباء.
�صوبر  �صاحب  وهو  حبيبه،  رائ��د  وق��ال 
ماركت، اإن املبيعات االأ�صبوعية لقطاع املواد 
بعد  باملئة   30 بنحو  انخف�صت  الغذائية 
يومي  تزيد  اأنها  اإلى  احلظر،  �صاعات  زيادة 
ال  لكنها  باملئة،   10 بنحو  وال�صبت  اخلمي�س 

تعو�س مبيعات اجلمعة.
وبني اأن مبيعات يوم اجلمعة كانت متثل 
وال  االأ�صبوع،  مبيعات  من  باملئة   30 نحو 

ميكن تعوي�صها باأيام اأخرى.
وقال تاجر املواد الغذائية باجلملة جمال 
اإيجابا،  اأو  �صلباً  تتاأثر  مل  مبيعاته  اإن  عمرو، 

بل بقيت م�صتقرة كونه يبيع الأ�صحاب حمالت 
البقالة وال�صوبر ماركت ال للمواطنني.

كان  اجلائحة  قبل  ما  اأنه  عمرو  واأو�صح 
يعمل حتى ال�صاعة اخلام�صة م�صاء، يومياً ما 

عدا اجلمعة.
نائل  االأردن  جت��ارة  غرفة  رئي�س  واأك��د 
معطيات  وجود  عدم  جهته،  من  الكباريتي، 
الفرق  حول  وحم��ددة  دقيقة  معلومة  تعطي 
بني مبيعات اأيام اخلمي�س واجلمعة وال�صبت، 
بح�صب  الآخ��ر  قطاع  م��ن  يختلف  االأم���ر  الأن 

طبيعة ن�صاطه التجاري.
واأو�صح اأن املطاعم والفنادق يف املناطق 
التجارية،  املراكز  داخل  واملحال  ال�صياحية، 
�صاعات  انخفا�س  م��ن  ت�����ص��ررًا  االأك���ر  ه��ي 
نهاية  اأي��ام  اأن  مبينا  االأ�صبوعية،  الت�صوق 
االأ�صبوع بالن�صبة لهذه القطاعات ميثل ع�صب 

املبيعات الرئي�س.
قطاع  مبيعات  اأن  اإل��ى  الكباريتي  ولفت 

فيها  التي  ب��االأي��ام  تتاأثر  ال  الغذائية  امل��واد 
توقف عن العمل الأن باإمكانه ممار�صته يف بقية 
تعزيز  �صرورة  على  م�صددا  كاملعتاد،  االأيام 
الرقابة ال�صحية ومنع املنا�صبات والتجمعات 

مبختلف اأنواعها.
واحللويات  املخابز  اأ�صحاب  نقيب  واأكد 
عبد االإله احلموي، اإن ذروة مبيعات املخابز 
ت�صتد اأيام االأربعاء واخلمي�س، حيث ي�صرتي 

املواطنون حاجتهم ليومني اأو ثالثة.
ال�صالمة  اجراءات  تتبع  املخابز  اأن  وبني 
يحول  ما  االجتماعي،  والتباعد  والوقاية 
للر�صيف  االأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  االزدح����ام 
يراعي  مبا  ال��دور  تنظيم  ب�صبب  لل�صارع  اأو 

التدابري ال�صحية.
�صاعات  زي���ادة  اأن  احل��م��وي  واأو���ص��ح 
احلظر، فاقمت من االزدحام واالإقبال خا�صة 
ملحوظ.  نحو  على  واخلمي�س  االأربعاء  اأيام 

)برتا-عائ�صة عناين(

ية األس�بوع ينة �ول �ركة التسوق �خها� ية مت�با� ار� ت�ب يذ آراء � � تو�قع مذكرة لتن�ف يئة االستثمار � ه�
ية الم�بتكرة ماع� ال�لول ال�ب

 عمان 

»ال��رائ��دون  �ضركة  مع  تفاهم  مذكرة  الثنني،  ال�ضتثمار،  هيئة  وقعت 
�ضرق  الأمريكية  ال�ضراكة  مبادرة  من  املمول  القت�ضادية«،  للتنمية  الدوليون 

االأو�صطية ) اإم اإي بي اآي( لتنفيذ احللول اجلماعية املبتكرة.
اإن املذكرة  وقال رئي�س الهيئة بالوكالة فريدون حرتوقه يف بيان �صحايف، 
ت�صتهدف حتقيق احلوار وال�صراكة مع جمموعة من الدوائر العامة والر�صمية، 
و100 ريادي من ال�صباب عن طريق احللول اجلماعية املبتكرة مبا ي�صهم يف 

حتقيق النمو االقت�صادي.
ما  االأعمال،  ري��ادة  بدعم  معنيا  خا�صاً  ق�صما  اأن�صاأت  الهيئة  اأن  واأ�صاف 
امل�صاريع  وتي�صري  ت�صهيل  ا�صتكمال  على  وامل�صاعدة  الوظائف  من  املزيد  يوفر 
ليدرز  موؤ�ص�صة  اإن  ال�صمايلة،  حمزة  ال�صركة  عام  مدير  وقال  اال�صتثمارية. 
من  احلكومية  اجلهات  مع  وال�صراكات  التعاون  اآليات  لتعزيز  ت�صعى  الدولية 
ميكن  التي  والتحديات  االحتياجات  لتقدمي  فر�س  عرب  امل�صروع  هذا  خالل 
بني  التوا�صل  وت�صهيل  املبتكرة  احللول  خالل  من  حلها  الريادي  للمجتمع 

احلكومة وجمتمع ريادة االأعمال.

عمان 

العامة  االآث����ار  اأك���د م��دي��ر ع��ام دائ���رة 
بني  التعاون  اأهمية  ال�صامي،  اأحمد  بالوكالة 
االأردن وجورجيا فيما يتعلق بحماية وترميم 
التفاهم  مذكرة  وتفعيل  االأث��ري��ة،  امل��واق��ع 
والوكالة  الدائرة  بني   ،2019 عام  املوقعة 

الوطنية حلفظ الرتاث الثقايف اجلورجية.
قال  االث��ن��ني،  ل��ل��دائ��رة  ب��ي��ان  وبح�صب 
ال�صفري  االأح��د،  اأم�س  لقائه،  خالل  ال�صامي 
اجلورجي يف عمان زازا كانديالكا، اإن الدائرة 
ا  وخ�صو�صً امل�صرتك  العمل  لتطوير  ت�صعى 
فيما يتعلق مبوقع الدير اجلورجي يف منطقة 

�ضيحان مبحافظة الكرك.

الهام  ال���دور  ال�صفري  اأك���د  جهته،  م��ن 
واجلهود املبذولة من دائرة االآثار، يف حماية 
التعاون  وتفعيل  ودميومتها  االأثرية  املواقع 

بني الطرفني.
اأن مذكرة التفاهم التي وقعت  اإلى  ي�صار 
بني الدائرة والوكالة الوطنية حلفظ الرتاث 
2019، يف العا�صمة  الثقايف اجلورجية عام 
اجلورجية تبلي�صي، تت�صمن تبادل اخلربات 
وتنفيذ  االآث���ار،  جم��ال  يف  والعلمية  الفنية 
اأردين  م�����ص��روع م�����ص��رتك م��ن خ���الل ف��ري��ق 
جورجي الأعمال م�صوحات وتنقيبات وتوثيق 
اجلورجي  الدير  منطقة  يف  االأثرية  املعامل 

ومن ثم ترميمه واحلفاظ عليه.  

�ي ورحب ير ال�ب � يلت�ق�ي الس�ف ثار العامة � ير دا�ئرة اآل� مد�
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عبد اللطيف القر�شي

للثقافة  االأردن���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  نظمت 
تقنية  ع��رب  نقا�ضية  ن���دوة  ال��ري��ا���ض��ي��ة، 
»اثر  بعنوان:  »زووم«،  املرئي  االت�صال 
وال�صحة  الريا�صة  على  كورونا  جائحة 

واالبعاد االقت�صادية للريا�صة«.
ووف���ق���اً ل��ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي ����ص���ادر عن 
املجل�س  رئي�س  الندوة  اجلمعية، حتدث يف 
االحتاد  ورئي�س  م�صر  يف  للريا�صة  القومي 
الفنان  للجميع  للريا�صة  وامل�صري  العربي 
جمعية  وع�صو  ال�صريطي،  �صامح  امل�صري 
اياد  الدكتور  االأردنية  الريا�صية  الثقافة 
الفخري  الرئي�س  ال��ن��دوة  واأدار  امل���الح، 

للجمعية الدكتور عاطف روي�صان.
اديب  حممد  اجلمعية  �صر  اأم��ني  ودع��ا 
على  للعمل  الريا�صية  الهيئات  الد�صوقي، 
و�صع اخلطط والربامج التي تلبي حاجات 
التي  ال��ظ��روف  م��ع  وتتنا�صب  املواطنني 
على  والتاأكيد  اجلائحة،  خالل  بها  ميرون 
التوا�صل  الريا�صية  والهيئات  االأن��دي��ة 

العودة  اأج��ل  من  ومرتاديها  اأع�صائها  مع 
للممار�صة الريا�صية.

الريا�صية  الفعاليات  بث  �صرورة  واأكد 
الإبقاء  املتاحة  االإع��الم��ي��ة  الو�صائل  ع��رب 
اجل��م��اه��ري ع��ل��ى م��ق��رب��ة م���ن االح����داث 
التكنلوجية  التقنية  وا�صتغالل  الريا�صية، 
للهيئات واالأندية  اإيرادات  البث لتحقيق  يف 

واالحتادات الريا�صية.
اجلهات  الندوة  يف  امل�صاركون  وطالب 
مبا  الريا�صية  الت�صريعات  بتعديل  املعنية 
والتاأكيد  اجلائحة،  ظ��روف  م��ع  يتواكب 
واالحت��ادات  لالأندية  احلكومات  دعم  على 
االقت�صادية  الظروف  ملواجهة  الريا�صية 
الرعاية  و�صائل  جميع  وتوفري  ال�صعبة، 
املرافق  ال�ضالمة يف كافة  ال�ضحية و�ضروط 
لل�صماح  احلكومات  وطالبوا  الريا�صية. 
العامة،  ال�صاحات  يف  الريا�صة  مبمار�صة 
وتخفيف العبء على الالعبني يف املنتخبات 
على  ال��ت��ع��دي��الت  ك��رة  ب�صبب  الوطنية 

مواعيد االأن�صطة.
وا����ص���در امل�����ص��ارك��ون ال��ع��دي��د من 
التاأكيد  اأهمها،  الندوة  ختام  يف  التو�صيات 
وحدات  ا�صتحداث  الريا�صية  الهيئات  على 

تواجهها،  التي  االزم���ات  ملواجهة  ادارة 
الدولية  البطوالت  اإقامة  يف  واال�صتمرار 
املواطنني  وتوعية  ال�ضحية  ال�ضروط  وفق 

للممار�صة الريا�صية.

ياضة والص�ة ا�ئ�ة كورو�خا عىل الر� ثر �ب �خدوة �ول أ�

اأبدى النجم االأردين مو�صى التعمري، 
البلجيكي،  لوفني  هيفريل  اآود  حمرتف 
فخره وفرحته بخو�س 100 مباراة يف 

املالعب االأوروبية.
االحرتافية  م�صريته  التعمري  وبداأ 
نيقو�صيا  اأب��وي��ل  بوابة  من  اأوروب���ا  يف 

القرب�صي، قبل اأن ينتقل اإلى اأود هيفريل 
لوفني البلجيكي.

على  ح�صابه  عرب  التعمري  وكتب 
يف  م��ب��اراة   100“ ب��وك  في�س  م��وق��ع 
اأوروب�����ا ب��ع��ي��ًدا ع��ن ال��وط��ن واالأه���ل 

واالأ�صدقاء«.

اأوروب���ا  يف  م��ب��اراة   100“ وت��اب��ع 
هو  زال  ال  ال��رائ��ع  االأردين  واجلمهور 
يف  م��ب��اراة   100“ واأ���ص��اف  ال�صند«. 
اأوروبا لتحقيق احللم ورفع ا�صم االأردن 
يف  م��ب��اراة   100 ع��ه��دن��اه،  كما  عالًيا 
اأوروبا كانت مليئة بتوفيق اهلل وكرمه، 

�صنكون يوًما ما نريد.. ال الرحلُة ابتداأت 
يلتحق  اأن  وينتظر  انتهى«.  الدرُب  وال 
التعمري يف ال�صاعات املقبلة، بتدريبات 
منتخب االأردن الذي يخو�س مع�صكًرا يف 
دبي، ويلتقي على هام�صه نظريه اللبناين 

يف لقاء ودي يقام بعد غد االأربعاء.

التعمري 
ور  �ف�خ

وض 100  �ب�خ
م�باراة �ف�ي 

أورو�با

م�مد صالح 
يدة مع  د� ا�ئزة �ب يتوج �ب�ب �

ر�بول ي�ف ل�
 ح�صد الدويل امل�صري حممد �صالح، جنم ليفربول، جائزة جديدة، 

ليوا�صل نيل اجلوائز بقمي�س الريدز.
التوا�صل  موقع  عرب  ليفربول  لنادي  الر�صمي  للح�صاب  ووفًقا 
االجتماعي “تويرت”، فاإن �صالح فاز بجائزة اأف�صل العب يف ليفربول 

خالل �ضهر فرباير/�ضباط املا�ضي.
وا�صتطاع النجم امل�صري اأن ي�صجل 3 اأهداف لليفربول على مدار 
من  كل  �ضباك  يف  الثالثة  اأهدافه  ج��اءت  حيث  فرباير/�ضباط،  �ضهر 
اليبزيج بدوري اأبطال اأوروبا، واأمام مان�ص�صرت �صيتي ولي�صرت �صيتي 

بالدوري االإجنليزي.
وقال �صالح عقب فوزه باجلائزة يف ت�صريحات ملوقع ناديه الر�صمي: 
�ضعيد  واأنا  جيد  �ضعور  اأخ��رى،  مرة  بها  تفوز  اأن  جميل  �ضعور  “اإنه 

بنتائجنا االأخرية، لذلك اآمل اأن نوا�صل الفوز«.
واأ�صاف “االأمر �صعب علينا ب�صبب الو�صع الذي مررنا به وموقعنا 

يف الدوري االإجنليزي املمتاز، لكنني اأعتقد اأنه �صيكون 
بعمل  نقوم  نحن  االأب��ط��ال  دوري  ويف  اأف�صل. 

جيد«.
عن  فقط  اأحت��دث  اأن  اأري��د  “ال  وتابع 
مو�صمي الأننا نلعب كفريق، لذلك اأقول اإنه 
فقط  ونحتاج  جميًعا  علينا  �صعب  مو�صم 

لال�صتمرار وحماولة الفوز باملباريات«.
�ضكًرا  اأقول  اأن  فقط  “اأريد  واأمت �صالح 

�صنبذل  نحن  يل،  بالت�صويت  ق��ام  م��ن  لكل 
ق�صارى جهدنا للفوز باملباريات املقبلة، 

ذلك  فعل  م��ن  نتمكن  اأن  ون��اأم��ل 
يف  اأي�ًصا  جيد  بعمل  والقيام 

دوري االأبطال«. 
ي�صار اإلى اأن �صالح 

اأف�صل  ب��ج��ائ��زة  ف���از 
م�����رات،   3 الع�����ب 

ك���اأك���ر ال��الع��ب��ني 
ف�����وًزا ب��اجل��ائ��زة 
فيما  املو�صم،  هذا 
ياأتي بعده ديوجو 
ثم  )مرتني(  جوتا 
)مرة  ماين  �صاديو 

واحدة(.

ع الذي مررنا به وموقعنا  بب الو� أمر �صعب علينا ب�
يكون صيكون صيكون  أنه �اأنه �صأنه �صأنه � أعتقد اأعتقد أعتقد  إجنليزي املمتاز، لكنني 

بعمل  نقوم  نحن  بعمل الأب��ط��ال  نقوم  نحن  بعمل الأب��ط��ال  نقوم  نحن  أب��ط��ال  ا دوري  ويف  ل. 

عن  فقط  عن أحت��دث  فقط  عن اأحت��دث  فقط  أحت��دث  أن اأن أن  أري��د 
إنه اإنه اإنه  أقول اأقول أقول  أننا نلعب كفريق، لذلك 
فقط  ونحتاج  جميًعا  علينا  �صعب  فقط م  ونحتاج  جميعا  علينا  �صعب  فقط م  ونحتاج  جميًعا  علينا  �صعب  ًم 

تمرار وحماولة الفوز باملباريات«.
ًكًركًرا  كرضكرض � �ضأقول  �ضأقول  �اأقول  أقول  أن اأن أن  فقط  فقط أريد  فقط اأريد  أريد  “

نبذل صنبذل صنبذل  � نحن  يل،  بالت�صويت  ق��ام  م��ن  �صلكل  نحن  يل،  بالت�صويت  ق��ام  م��ن  صلكل 
ق�صارى جهدنا للفوز باملباريات املقبلة، 

ذلك  فعل  م��ن  نتمكن  أن 
يف  يف ًصا  يف صا  ا  أي�اأي�صأي�صأي� جيد  بعمل  والقيام 

أن �صالح 
ل صل صل  صأف�صأف�

م�����رات،   
�ني
ا ب��اجل��ائ��زة 
فيما  م، 
أتي بعده ديوجو 
ثم  )مرتني(  جوتا 
)مرة  ماين  اديو 

يا�بان  ال�
تمنع �ضور  �
ين  المتطوع�

ا�خب  األ�ب
ياد لألولم�ب�

تنظيم  على  القائمون  قال 
االأومل��ب��ي��ة  االأل���ع���اب  دورة 
ال��ي��وم  امل��ق��ب��ل��ة،  ال�صيفية 
ي�صمح  ل���ن  اإن����ه  االإث����ن����ني، 
االأجانب  املتطوعني  بح�صور 
ال�صيف  امل��ق��ررة  ال���دورة  يف 
انت�صار  م��ن  خ��وف��ا  امل��ق��ب��ل 
ال��ع��دوى ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 
بح�صور  فقط  �صي�صمح  لكن 
تعترب  ال���ذي���ن  امل��ت��ط��وع��ني 
وج��وده��م  املنظمة  اللجنة 

�صروريا لالألعاب.
املنظمة  اللجنة  وق��ررت 
ال�صماح  ع��دم  �صابق  وق��ت  يف 
االأجانب  امل�صجعني  بح�صور 

الدورة اأي�صا.
وق����ال ت��و���ض��ريو م��وت��و 
للجنة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
طوكيو  الأومل��ب��ي��اد  املنظمة 
�صحفي  م��وؤمت��ر  يف  ال�صيفي 
ا�صطرت  املنظمة  اللجنة  اإن 
االإع���الن  ل��ه��ذا  “ولالأ�صف” 
اأي  هناك  يكون  ال  حتى  االآن 
بالن�صبة  غمو�س  اأو  لب�س 
الذين  االأج��ان��ب  للمتطوعني 
بهذا  ق��رار  انتظار  يف  ك��ان��وا 

اخل�صو�س.
واأ������ض�����ار م���وت���و اإل����ى 
اخل�����ربات  اأ����ص���ح���اب  اأن 
يف  املتخ�ص�صني  واملعلومات 
�صيتثنون  الريا�صات  بع�س 
و�صتوجه  ال��ق��رار  ه���ذا  م��ن 
خا�صة  دعوات  اإليهم  اللجنة 

للح�صور.
وب��ع��د ق����رار ا���ص��ت��ب��ع��اد 
ق��ررت  االأجنبية  اجلماهري 
اإعادة  اأي�صا  املنظمة  اللجنة 
قيمة 600 األف تذكرة تقريبا 
للدورة ال�صيفية ونحو 300 
اأخ���رى تخ�س  ت��ذك��رة  األ���ف 
ا�ضرتاها  الباراملبية  ال��دورة 

م�صجعون من اخلارج.

يو  يس� تر� با� ييب و� �ب�
ارج �قا�ئمة  �خ

ال تعف ب ال�بر� منت�خ
قلب  بيبي  م��ن  ك��ل  خ��رج 
دفاع بورتو وروي باتري�صيو 
حار�س مرمى وولفرهامبتون، 
الربتغال  منتخب  قائمة  من 
املوؤهلة  اأوروب����ا  لت�صفيات 

للمونديال.
م�صكالت  بيبي  وي��ع��اين 
اليمنى،  ال�صاق  يف  ع�صلية 
مرمى  حار�س  تعر�س  بينما 
�صدمة  اإل��ى  وولفرهامبتون 
اأث���ن���اء م���ب���اراة االأ���ص��ب��وع 
ا�صتدعاء  تقرر  لذا  املا�صي، 
ل���وي�������س ن���ي���ت���و؛ امل���داف���ع 
مو�صما  يقدم  الذي  املخ�صرم 
ج��ي��دا م��ع ���ص��ب��ورت��ن��ج بطل 

الدوري الربتغايل.
بديل  ���ص��ا،  اأم���ا ج��وزي��ه 
اأحد  فهو  ال�)وولفز(،  حار�س 
يف  قرر  وال��ذي  بورتو  نا�ضئي 
الرحيل عن الربتغال   2019
فرنبخ�صة  اإل��ى  واالن�صمام 

الرتكي. 
فرناندو  امل��درب  واعتمد 
���ص��ان��ت��و���س ع��ل��ى ال��الع��ب��ني 
كري�صتيانو  مثل  االأ�صا�صيني 
فيلك�س  وج����واو  رون���ال���دو 
وب��رون��و  �صيلفا  وب���رن���اردو 
لوجوه  اإ���ص��اف��ة  ف��رن��ان��دي��ز، 
االأي�صر  الظهري  مثل  جديدة 
عاما(،   18( ميندي�س  نونو 
والع�����ب ال��و���ص��ط امل���داف���ع 

بالينيا. 
الربتغال  منتخب  ويلتقي 
اجل��اري  ال�صهر  م��ن   24 يف 
اأذرب��ي��ج��ان  منتخب  ن��ظ��ريه 
ي��ن��ت��ق��ل  ث����م  ت���وري���ن���و،  يف 
الربتغال  اإلى  ال�)�صيلي�صاو( 
ثم  ال�صربي،  املنتخب  ملالقاة 
يواجه لوك�صمربج يف 30 من 

نف�س ال�صهر.
الالعبني  قائمة  يلي  وفيما 
ا���ص��ت��دع��اه��م  ال��ذي��ن  ال�25 

�صانتو�س:.
اأنطوين  املرمى:  حرا�صة 
جوزيه  �صيلفا،  روي  لوبيز، 

�صا.
كان�صيلو،  جواو  الدفاع: 
�صيدريك �صواري�س، دومينجو 
دوارتي، لوي�س نيتو، جوزيه 
رافائيل  دي��از،  روبن  فونتي، 

جرييرو، نونو ميندي�س.

يعلن  يد � المدرب األرد�خ�ي ال�د�
يق الو�دة السعودي يله عن �فر� ر��

 اأعلن املدرب االأردين حممود احلديد، رحيله عن فريق الوحدة 
املباراة  يف  العني  فريق  اأمام  اخل�صارة  بعد  القدم،  لكرة  ال�صعودي 

التي جرت االأحد، �صمن مناف�صات دوري املحرتفني ال�صعودي.
املباراة  رغبتها يف  بعد  اأبلغته  النادي،  اإدارة  ان  واأكد احلديد 

رحيله عن الفريق، ب�صبب تراجع النتائج.
لوكالة  ت�صريح  يف  احلديد  وبني 

االأن���ب���اء االأردن����ي����ة )ب�����رتا( من 
من  الكثري  هناك  اأن  ال�صعودية، 
التي  ال�صعبة  والظروف  العقبات 
واجهته خالل اإ�ضرافه على تدريب 
ال�صبع  امل��ب��اري��ات  يف  ال��ف��ري��ق 
نتائج  يف  ت�صبب  م��ا  االأخ�����رية، 

نادي  اإدارة  وكانت  مر�صية.  غري 
موقعها  على  اأعلنت  الوحدة 

نهاية  عقب  الر�صمي 
م���ب���اراة ال��ي��وم، 

اقالة احلديد من 
من�صبه. 

ين  ين العمار� يع� يح � الصر�
يق كرة ال�قدم ر� يا ل�ف يراً �فن� مد�

العمارين،  عبداهلل  املدرب  تعيني  ال�صريح،  نادي  اإدارة  قررت   
الدرجة  دوري  ملناف�صات  ا�صتعدادًا  القدم،  كرة  لفريق  فنيا  مديرًا 
االإدارة  اأن  العجلوين،  عمر  ال�صريح  نادي  رئي�س  واأعلن  االأول��ى. 
قررت تعيني العمارين مدربا للفريق، ملا يتمتع به من فكر فني جيد، 
على  ا�ضرف  اأن  بعد  الالعبني،  بقدرات  التامة  معرفته  جانب  اإلى 

تدريب الفريق لفرتات طويلة خالل املوا�صم املا�صية.
اعتبارًا  تدريباته  �ضيبا�ضر  الفريق  اأن  ل�)برتا(،  العجلوين  وبني 
من االأول من ال�صهر املقبل، ا�صتعدادًا لدوري الدرجة االأولى، وبحثاً 

عن العودة جمددًا لدوري املحرتفني.

يات  ل م�بار� يؤ�ب يد � ت�اد ال� ا�
ية ئات العمر� ال�ف

النا�ضئني  بطولتي  م��ب��اري��ات  تاأجيل  ال��ي��د  ك��رة  احت���اد  ق��رر   
وال�صابات، وذلك ب�صبب اإغالق املدن الريا�صية.

اإلى  املن�ضي،  تي�ضري  الدكتور  اليد،  كرة  احتاد  رئي�ش  واأ�ضار 
باإغالق  واإربد،  عمان  يف  الريا�ضية  املدن  من  اإ�ضعار  على  وبناء  اأنه 
تقرر  كورونا،  فريو�س  ب�صبب  املباريات،  اأمام  الريا�صية  ال�صاالت 
تاأجيل املباريات املخ�ص�صة لفرق الفئات العمرية حتى نهاية ال�صهر 

احلايل.
اإلى  )برتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  املن�صي،  ولفت 
اأركان  وجميع  واملدربني  واالإداري��ني  الالعبني  ل�صحة  االأولوية  اأن 
حفاظا  املباريات  الإيقاف  اليد  احتاد  دفع  الذي  االأمر  وهو  اللعبة، 

على �صحة اجلميع.

بب تراجع النتائج.صبب تراجع النتائج.صبب تراجع النتائج. صرحيله عن الفريق، ب�صرحيله عن الفريق، ب�
لوكالة  ت�صريح  يف  احلديد  وبني 

رت��رت��رتا( من  ������ �أردن����ي����ة )ب���أردن����ي����ة )ب�� أردن����ي����ة )ب��الأردن����ي����ة )ب��ال أن���ب���اء االأن���ب���اء االأن���ب���اء ا ا
من  الكثري  هناك  من أن  الكثري  هناك  من اأن  الكثري  هناك  أن  عودية، صعودية، صعودية،  صال�صال�
التي  ال�صعبة  والظروف  العقبات 
رافه على تدريب ضرافه على تدريب ضرافه على تدريب  ضإ�ضإ� إ�اإ�ا إ�واجهته خالل  إ�واجهته خالل 
بع صبع صبع  ال� امل��ب��اري��ات  يف  ال�صال��ف��ري��ق  امل��ب��اري��ات  يف  صال��ف��ري��ق 
نتائج  يف  نتائج صبب  يف  نتائج صبب  يف  بب  ت� م��ا  ت�صة،  م��ا  صة،  ري��ري��ري ������ �أخ���أخ�� أخ��الأخ��ال ا

نادي  نادي إدارة  نادي اإدارة  إدارة  وكانت  وكانت صية.  وكانت صية.  ية.  مر� مر�صغري  صغري 
موقعها  على  موقعها أعلنت  على  موقعها اأعلنت  على  أعلنت  الوحدة 

نهاية  عقب  نهاية صمي  عقب  نهاية صمي  عقب  مي  صالر�صالر�
م���ب���اراة ال��ي��وم، 

اقالة احلديد من 
من�صبه. 

ير  ماه� �فشل عودة ال�ب
يج ي�بز� يرن وال� با� �ف�ي ل�قاء �

اليبزيج،  مدينة  يف  امل�صوؤولون  اأعلن 
اأن املواجهة املرتقبة بني اليبزيج وبايرن 
ميونخ يف الثالث من ني�ضان/اأبريل املقبل، 
االأمل��اين،  ال��دوري  من   27 املرحلة  �صمن 

�صتقام بدون جمهور.
واأث����رت ح���االت االإ���ص��اب��ة ب��ع��دوى 
كورونا يف املنطقة، على م�صروع جتريبي 

يتيح عودة امل�صجعني اإلى املدرجات.
وقال بوركهارد جوجن عمدة اليبزيج 
اللعب  يعد  احل��ايل،  الوقت  “يف  االإثنني 
يف  متاما  وهميا  اأمرا  جماهري،  ح�صور  يف 

والية �صاك�صونيا واليبزيج«.

يف  ت�صوره  ميكن  ال  اأمر  “هذا  وتابع 
االأ�صابيع القليلة املقبلة«.

“�صبورت  بوابة  ن�صرته  تقرير  وذكر 
م�صجًعا   999 اأن  االأح��د  اأم�س  بوت�صر” 
املباراة  بح�صور  لهم  ال�صماح  يجرى  قد 
املقررة يف ا�صتاد اليبزيج الذي ي�صع 42 
االإ�صابة  ح��االت  ع��دد  لكن  متفرج،  األ��ف 
دف��ع ع��م��دة الي��ب��زي��ج ل��الإع��الن ع��ن عدم 
نهاية  من  مراحل   8 وقبل  ذلك.  اإمكانية 
البوند�ضليجا، يت�ضدر بايرن ميونخ حامل 
اللقب جدول امل�صابقة بفارق 4 نقاط اأمام 

اليبزج �صاحب املركز الثاين.

يما  يز و�بنز� توهج سوار� �قطار �برشلو�خة و�
ا ي�ب ولة الل� األ�برز �ف�ي �ب

اأالفي�س  على  ال�صعب  انت�صاره  بعد  الليجا،  ب�صدارة  االنفراد  على  مدريد  اأتلتيكو  حافظ 
بهدف نظيف �صمن اجلولة 28.

ريال  على  اأر�ضه  خارج  ال�ضاحق  بانت�ضاره  اللقب  على  باملناف�ضة  مت�ضكه  بر�ضلونة  واأكد 
�صو�صييداد 6-1، وباملثل فاز ريال مدريد على م�صيفه �صيلتا فيجو بثالثة اأهداف لواحد، ليظل 

حا�صًرا يف ال�صراع على اللقب، مع تبقي 10 جوالت على اخلتام. 
وفيما يلي اأبرز ع�صر حقائق وغرائب للجولة: 

�صواريز �صوبر مان اأتلتيكو   1-
حقق اأتلتيكو مدريد انت�صارا ثمينا على ديبورتيفو اأالفي�س، حافظ به على االنفراد ب�صدارة 

الليجا على ح�ضاب غرمييه بر�ضلونة وريال مدريد.
الفوز،  يف  �صاهمت  جزاء  لركلة  بت�صديه  اأوب��الك  يان  احلار�س  االنت�صار،  هذا  بطال  وكان 

ولوي�س �صواريز �صاحب هدف الفوز، والذي �صجل هدفه رقم 19 يف الليجا.
وا�صتحق �صواريز لقب “�صوبر مان” الروخي بالنكو�س، بعدما �صاهم بهدفه يف حتقيق 8 من 

اأ�صل اآخر 12 انت�صارا للفريق. 
جولة   13 اآخر  يف  انت�صارا   12 بر�ضلونة:   2-

�ضحق بر�ضلونة م�ضيفه ريال �ضو�ضييداد 6-1، ليحقق انت�صاره ال� 12 يف اآخر 13 جولة، 
�صجل خاللها 38 هدفا ومنيت �ضباكه بت�ضعة، كما اأنه مل يتعر�ش للهزمية يف اآخر 17 جولة. 

الريال  اأحالم  قائد  بنزميا   3-
الثالث  الهدف  �صنع  كما  فيجو،  �صيلتا  على  فريقه  انت�صار  يف  هدفني  بنزميا،  كرمي  �صجل 

ملاركو اأ�صين�صيو.
بت�صجيله  بالليجا،  امللكي  الفريق  جناها  نقطة   17 اآخر  اأ�صل  من   13 و�صاهم بنزميا يف 

ل�صبعة اأهداف يف اآخر 5 مباريات بالبطولة. 
يكرر اإجناز بالوب مع اإ�ضبيلية  بونو   4-

تعادل  نقطة  اإ�ضبيلية، منحه  لفريقه  قاتال  بونو هدفا  يا�ضني  املغربي  املرمى  �ضجل حار�ش 
غالية اأمام بلد الوليد )90+4( من عمر اللقاء، ليكرر ما فعله احلار�س اأندري بالوب مع الفريق 
بالدوري  دونيت�ضك  �ضاختار  مرمى  يف  ين�ضى  ل  هدًفا  �ضجل  حينما  عاما،   14 قبل  االأندل�صي 

االأوروبي يف نف�س الدقيقة.
وجاء تكرار االإجناز يف نف�س ال�صهر اأي�ًصا، حيث كان بالوب قد �صجل هدفه الرائع يوم 15 

مار�ش/اآذار، بينما جاء هدف بونو يوم 20 ال�صهر ذاته.
االنتفا�صة  يوا�صل  بيتي�س   5-

عاد  بيتي�ش  ريال  اأن  اإل  اإ�ضبيلية،  اأمام  اأ�ضبوع  قبل  الديربي  لقاء  للهزمية يف  رغم تعر�ضه 
ل�صكة االنت�صارات بفوزه على ليفانتي 2-0، وهو االنت�صار الثامن له يف اآخر 11 جولة.

ويوا�صل بيتي�س، ا�صتهداف اللعب يف اأوروبا املو�صم املقبل، حيث يحل �صاد�صا بنف�س عدد 
خالل  النتائج  م�ضتوى  على  انتفا�ضة  حقق  بعدما  اخلام�ش،  املركز  �ضاحب  �ضو�ضييداد  نقاط 

الفرتة املا�صية، ليمحو ا�صتهالله ال�صيئ للمو�صم، حينما فاز يف 6 جوالت من اأ�صل 16. 


