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 18 ل مزارع �بدون متطل�بات السالمة  ية داحن ية:�برك ما�ئ� ل� الداحن

عمان 

اأكد م�صدر م�ص�ؤول يف وزارة الداخلية، اأن بع�ض امل�اطنني يق�م�ن باإن�صاء برك مائية داخل املزارع اخلا�صة وي�ؤجرونها 
خلطر  والربك  امل��زارع  هذه  م�صتاأجري  يعر�ض  الذي  الأمر  العامة،  ال�صالمة  متطلبات  من  اأي  ت�فري  دون  مادي  بدل  مقابل 
الغرق، وه� ما جرى بالفعل خالل الفرتة املا�صية. واأو�صح امل�صدر ل�كالة الأنباء الأردنية الثالثاء، اأن هذه الأعمال ت�صكل 
خطرا على حياة امل�اطنني و�صالمتهم، ول بد من وقف ذلك حفاظا على اأرواح امل�اطنني، م�صيفا اأن امل�صابح العامة ترخ�ض 
وفقا للت�سريعات النافذة ومبا يكفل ت�فري �سروط ال�سالمة العامة واملنقذين بعك�س ال�اقع امل�ؤ�سف للربك املائية يف املزارع 
اخلا�سة. و�سدد امل�سدر على اأنه �ستطبق اأحكام قان�ن منع اجلرائم من خالل الت�قيف الإداري لالأ�سخا�س الذين يعر�س�ن 

حياة امل�اطنني للخطر بتاأجري مزارعهم اخلا�صة التي ت�جد فيها برك مائية للم�اطنني.

عمان 

 يعقد جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئي�ض القرب�صي 
الي�ناين  ال����زراء  ورئي�ض  انا�صتا�صياد�ض،  نيك��ض 
الأربعاء  الي�م  ثالثية،  قمة  ميت�س�تاكي�س  كريياك��س 
التي تعقد  القمة  اأثينا. وتبحث  الي�نانية  العا�صمة  يف 
للمرة الثالثة، عالقات ال�صداقة املتينة التي جتمع بني 
التعاون يف  الأردن وقرب�ض والي�نان، واآليات ت��صيع 
خمتلف املجالت، ف�صال عن التط�رات على ال�صاحتني 

الإقليمية والدولية.
يف  عقدت  الأول���ى  الثالثية  القمة  اأن  اإل��ى  ي�صار 
الثاين  كان�ن  �سهر  يف  نيق��سيا  القرب�سية  العا�سمة 
ني�سان  �سهر  يف  عمان  يف  اأخرى  قمة  تبعتها   ،2018

.2019

عمان 

ب�سر  ال��دك��ت���ر  ال�������زراء  د���س��ن رئ��ي�����س 
اخل�صاونة الثالثاء، الت�صغيل التجريبي للم�صار 
ايذاًنا  ال��رتدد  ال�صريع  البا�ض  مل�صروع  الأول 
يف  العام  للنقل  احلي�ي  امل�سروع  هذا  باإجناز 

العا�صمة عمان.
من  اي��ج��از  اإل��ى  ال����زراء  رئي�ض  وا�صتمع 
ي��سف  ال��دك��ت���ر  ع��م��ان  اأم��ان��ة  جلنة  رئي�س 
احلي�ي  امل�سروع  هذا  اأهمية  ح�ل  ال�س�اربة، 
الأولى  مرحلته  تبداأ  الذي  عمان  العام يف  للنقل 
من حمطة �ص�يلح للركاب مروًرا ب�صارع امللكة 
رانيا العبداهلل اإلى حمطة دوار املدينة الريا�صية 
وادي  اإلى  جميل  بن  نا�سر  ال�سريف  �سارع  اإلى 
الدوار اخلام�س  ثم  الرابية  اإ�سارات  اإلى  �سقره 
و�س�ل  عبدون  ووادي  ب�سمة  الأمرية  و�سارع 
 16 راأ�ض العني ومل�صافة  اإلى حمطة املتحف يف 
 5 ب�اقع  للرحالت  منتظم  وب��رتدد  كيل�مرتا 

دقائق بني كل رحلة.
ملحطة  تفقده  خ��الل  ال����زراء  رئي�ض  واأك��د 
الركاب يف �س�يلح، اأهمية هذا امل�سروع احلي�ي 
العا�سمة  يف  ال��ع��ام  للنقل  وال���س��رات��ي��ج��ي 
احتياجات  يلبي  ملم��ًصا  منجًزا  اأ�صبح  الذي 
ومريحة  اآم��ن��ة  ع��ام  نقل  ب��سائل  امل���اط��ن��ني 
حتفظ كرامات النا�ض، م�صدًدا على اأهمية كفاءة 
بخدمات  امل�اطنني  ثقة  يعزز  ومبا  الت�سغيل 

النقل العام.
كما اأكد رئي�س ال�زراء اأن قطاع النقل العام 
يحظى  ال�صامية  امللكية  للت�جيهات  وتنفيًذا 
احلك�مة  وخ��ط��ط  عمل  يف  ق�س�ى  ب��اأول���ي��ة 
النقل  خدمات  مب�ست�ى  الرتقاء  اإل��ى  الهادفة 

العام.
ال��دك��ت���ر ب�صر  ال������زراء  ورع���ى رئ��ي�����ض 
للنظافة  ال�طنية  احلملة  اإط��الق  اخل�ساونة، 
نظمتها  التي  بيئتنا«،  نحمي  »بهمتنا  العامة 

وزارة البيئة يف منتزه غمدان بالعا�صمة عمان، 
من  ع��دد  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالت�صارك  ال��ث��الث��اء، 

امل�ؤ�ص�صات الر�صمية ومنظمات املجتمع املدين.
اأهمية املحافظة  للتاأكيد على  وتاأتي احلملة 
الرئي�صة  امل��دن  ومراكز  الغابات،  نظافة  على 
اململكة،  حمافظات  جميع  يف  العامة  والطرق 
ونبذ ظاهرة الإلقاء الع�ص�ائي للنفايات، ملا لها 
واحلدائق  العامة  املرافق  على  �سلبية  اآثار  من 

واملتنزهات والأماكن ال�صياحية.تابع �ض2

ا�فة العامة ية للنطن يع واطلق ال�ملة الوطن� دشن المسار األول لل�باص للسر�

زًا ملموًسا يع أص�بح من�ب صاو�نة: ال�باص السر� ال�ن
يس  اللة الملك والر�ئ� يع�قدها حب �

ن�ي   يو�نا� يس الوزراء ال� ال�ق�بريص ور�ئ�

ية  �قمة ارد�ن�
ية   يو�نا�ن� ية � �ق�برص�

يوم  ينا ال� ث� �ف�ي أ�

عمان 

 8 ت�صجيل  عن  الثالثاء،  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 
يف  ك�رونا  بفريو�ض  جديدة  اإ�صابة  و1213  وفيات 
اململكة، لريتفع العدد الإجمايل لل�فيات اإلى 9979 وفاة 

و767327 اإ�صابة.
ال�����س��ادر ع��ن وزارة  واأ����س���ار امل���ج��ز الإع���الم���ي 
و�سل  حالّيا،  الن�سطة  احل��الت  عدد  اأن  اإل��ى  ال�سحة، 
9036 حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأدخلت،  اإلى 
التي  احلالت  عدد  بلغ  كما  حالة،   70 امل�صت�صفيات  اإلى 
غادرت امل�صت�صفيات 49 حالة، يف حني بلغ العدد الإجمايل 
للحالت امل�ؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 535 
حالة. وبني امل�جز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم 
اأ�سّرة  اإ�سغال  5 باملئة، بينما بلغت ن�سبة  ال�صمال بلغت 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   14 احلثيثة  العناية 

اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 8 باملئة.

اإقليم  يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 
اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت  حني  يف  باملئة،   17 بلغت  ال��سط 
باملئة،   29 اإلى  ذاته  الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة 
ال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما 

باملئة.  10
اإقليم اجلن�ب  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  وبلغت 
8 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 9 باملئة، 
يف  ال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما 

الإقليم ذاته 8 باملئة.
واأ�سار امل�جز اإلى ت�سجيل 734 حالة �سفاء، لي�سل 
العدد الإجمايل حلالت ال�سفاء املت�قعة بعد انتهاء فرة 

العزل 14 ي�ماً اإلى 748312 حالة. 
كما اأ�سار اإلى اإجراء 26183 فح�صاً، لي�صبح العدد 
الإجمايل للفح��صات التي اأجريت منذ بدء ال�باء وحتى 
الآن 8401152 فح�صاً، لفتاً اإلى اأن ن�صبة الفح��صات 

الإيجابّية و�صلت اإلى نح� 63ر4 باملئة.

ز االلف  طى حاحب يوم الثالث اصا�بات كورو�نا تت�ن لل�

لعد اعتدت  ض�بط 5 مزارع �ف�ي حب
ياه طوط الم� عىل حن

ينة السلط عىل �قا�ئمة  إدراج مد�
التراث العالم�ي

طة  يان تنا�قش ال�ن ية األع� تر�بو� �
يم العال�ي ية للتعل� يذ� � التن�ف

الل 100 عام تطورها حن تروي �قصة � ال�قوات المسل�ة �
السلط 

بلدية  �صاحة  يف  امللكي،  الدبابات  متحف  عر�ض 
تط�ر  ق�سة  حتاكي  ن��ادرة  �س�را  الكربى،  ال�سلط 
وذلك  العربي،  الأردنية-اجلي�س  امل�سلحة  الق�ات 

�سمن احتفالت املتحف مبئ�ية الدولة الأردنية.
وج����رى، خ���الل حم��ط��ة امل��ت��ح��ف ال��راب��ع��ة بني 
نفق  عر�س  �سعبي،  اإقبال  وو�سط  اململكة  حمافظات 
والعامل  للزائر  ي�سرد  والذي   « عام  مائة  يف  »جي�سنا 
ق�سة تط�ر الق�ات امل�سلحة الأردنية اجلي�س العربي 

خالل مئة عام .
تعر�س  ول���ح��ات  ن��ادرة  �س�را  النفق  وي�سم 
امل�صلحة  الق�ات  تط�ر  مراحل  اأهم  تربز  مرة  لأول 
وج��اء  خ��ا���س.  ب�سكل  ال���دروع  و���س��الح  ع��ام  ب�سكل 
احتفال متحف الدبابات امللكي باملئ�ية �سمن ر�سالته 

ال�س�ء  ت�سليط  التي تركز على  التثقيفية والت�ع�ية 
على ت�صحيات وبط�لت جي�صنا البا�صل والدور الذي 
لعبته الق�ات امل�سلحة الأردنية – اجلي�س العربي يف 

بناء الأردن احلديث.
الأمي��ن  رئي�سني:  م�سارين  على  النفق  ويركز 
تط�ر  ي�سرد  والأي�سر  اجلي�س  لتط�ر  �س�را  يح�ي 
امللكية  ال���روؤى  ال��زائ��ر  ي�صتقرئ  بحيث  ال����دروع، 
ودوره��م  للمملكة  الأرب��ع��ة  املل�ك  تعاقب  وي�صاهد 
اإن�����س��اء اجلي�س.  وت��ط���ر  الإن�����س��اين والج��ت��م��اع��ي 
ويعر�س النفق اأي�سا �س�را نادرة تعر�س لأول مرة 
تغطي عدة مراحل رئي�سة مثل تعريب قيادة اجلي�س، 
معركة الكرامة، ت�صكيل اأول وحدة للمظليني، و�ص�ر 
ملعارك اللطرون وباب ال�اد وحرب اجل�لن، اإ�سافة 
ق�اتنا  يف  خدمت  التي  والدبابات  الدروع  �ص�ر  اإلى 

امل�سلحة عرب املائة عام. 

اأق�سام  تظهر  عر�س  �سا�سة  النفق  ويحت�ي 
معرو�ساته.  واأهم  امللكي  الدبابات  متحف  وقاعات 
عدة  يف  �صيتج�ل  املتنقل  املعر�ض  اأن  اإل��ى  ي�صار 
من  عدد  اأكرب  اإلى  لل��ص�ل  اململكة  داخل  حمافظات 
امل�اطنني يف املناطق البعيدة لإبراز دور اجلي�س يف 

حماية ال�طن وامل�اطن.
ثم  العبديل  »ب�ليفارد«  يف  النفق  بداية  وكانت 
كبري،  باهتمام  وحظي  العقبة  حمافظة  اإل��ى  انتقل 
وا�ستمرت رحلة النفق التاريخي املتنقل بعدها لتك�ن 
يف  الي�م  الرحال  ليحط  الكرك  حمافظة  اإلى  وجهته 
ق�سة  لأهلها  ليحكي  اأ�سب�ع  ومل��دة  ال�سلط  مدينة 
بط�لت  كانت  وكيف  واجلي�س  الأر���س  بني  الع�سق 
و�س�ًل  ال��دول��ة  ت�سكيل  فجر  منذ  العربي  اجلي�س 
واملجد  العز  م�صرية  راعي  ظل  حتت  هذا  ي�منا  اإلى 

والفخار امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني.

األغوار الشمالية 

اإربد  الدفاع املدين مبحافظة  �سيطرت ك�ادر 
اجل�  ل�سالح  عام�دية  اإطفاء  طائرات  ت�ساندها 
واليات  امل�صلحة  ال��ق���ات  من  وك����ادر  امللكي 
ال�صمالية  الغ�ار  يف  املعنية  الدوائر  مديريات 
الطرف  من  امتد  �سخم  حريق  على  الث��ن��ني، 
ال�سرائيلي  اجلانب  على  الأردن  لنهر  الغربي 

اإلى م�صاحات من الأرا�صي الزراعية الأردنية .
ال�سمالية  الأغ�����ار  ل����اء  مت�سرف  وق���ال 

الدكت�ر علي احل�امدة ل�كالة الأنباء الأردنية 
)برا(، اإن احلريق الذي ن�سب ال�ساعة الرابعة 
ال�سريط احلدودي  الي�م، على  والن�سف ع�سر 
لعدة  امتد  الباق�رة  منطقة  �صمن  الأردن  لنهر 
كيل�مرات واأتى على ا�سجار حرجية وق�سيب 
طال  كما  الأردن،  نهر  مبحاذاة  جافة  واع�ساب 

اأطراف مزارع للنخيل يف املنطقة .
خمتلف  ج��ه���د  اأن  احل���ام��دة،  واأ���س��اف 
اجلهات املعنية حالت دون امتداد احلريق الى 
اأرا�س زراعية وا�سعة، لفتاً الى امتام ال�سيطرة 

على الب�ؤر الكبرية للحريق، فيما ل تزال ط�اقم 
خمتلف اجلهات املعنية بحالة ا�ستعداد وحت�ط 
حت�سباً لتجدد احلريق والتعامل مع اأية ب�ؤر قد 

يتجدد ا�ستعال النريان بها .
غربي  من  احلرائق  امتداد  حالت  وتتكرر 
الأردنية  الزراعية  الأرا���ص��ي  الى  الأردن  نهر 
حريق  اخرها  كان  والتي  ال�سيف  م�ا�سم  خالل 
ح�سني  وال�سيخ  امل�سارع  زور  مبنطقتي  ن�سب 
مادية  خ�سائر  عنه  وجنم  املا�سي  اأي��ار  نهاية 

للمزارعني .

ر�ب�ي �نهر األردن الى أرايض ال�با�قورة يق امتد من عن يطرة عىل حر�  الس�

عمان 

قررت جلنة الراث العاملي التابعة ملنظمة 
والثقافة  وال��ع��ل���م  للربية  املتحدة  الأم���م 
)الي�ن�سك�(، خالل دورتها الرابعة والأربعني 
امل�افقة  اف��رتا���ص��ي��ا،  ال�صني  يف  املنعقدة 
الت�سامح  »مدينة  ال�سلط  مدينة  اإدراج  على 
ال��راث  قائمة  على  احل�سارية«  وال�سيافة 

العاملي.
ال�����ص��ي��اح��ة والآث�����ار نايف  وق���ال وزي���ر 
اللجنة  اجتماعات  يف  م�ساركته  خالل  الفايز 
من  ال�سلط  مدينة  اإن  الثالثاء،  افرا�سيا، 
يف  لأهميتها  للمملكة  العليا  الأول���ي��ات  بني 
امل�صرتك  والعي�ض  الت�صامح  خ�صائ�ض  اإظهار 

والرعاية الجتماعية بني �صكانها.
الأ�سر  التكافل الجتماعي بني  اأن  وا�ساف 
يف مدينة ال�سلط وزوارها، وعدم وج�د اأحياء 
امليزات  من  ه�  ديني  اأ�صا�ض  على  منف�صلة 
ال�سلط  ادراج  اأن  م�ؤكدا  للمدينة،  ال�ا�سحة 
على قائمة الرتاث العاملي �صيدعم ثقافة الرتاث 

والت�سامح وال�ئام بني الأديان.
الراث  وجلنة  الأردن  اأن  الفايز،  وتابع 
ر�سالة  الي�م  ي�جهان  )الي�ن�سك�(  العاملي 
اإل����ى ال��ع��امل اأج���م���ع؛ ر���س��ال��ة �سالم  م��ه��م��ة 
جاللة  خطاب  مع  تتما�سى  وتعاي�س  وت�سامح 
امل�ؤمتر  يف  األ��ق��اه  ال��ذي  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك 
يف   2019 عام  املتما�سكة  للمجتمعات  الدويل 

�صنغاف�رة، تابع �ض4

عمان 

�صبطت وزارة املياه والري بالتعاون مع 
�سركة مياه الردن مياهنا، عدة اعتداءات من 

قبل مزارع يف منطقة جلعد مبحافظة البلقاء.
ان  ال��ث��الث��اء،  ب��ي��ان  يف  ال�����زارة  وبينت 
مياه  خ��ط���ط  ب�سحب  ك��ان��ت  الع���ت���داءات 
الناقلة  اخلط�ط  من  املزارع  لتزويد  رئي�سية 
ال�صرب، على ح�صاب  ملياه  املزودة  الرئي�صية 
مياه  لغايات  املخ�ص�صة  امل�اطنني  ح�ص�ض 
ال�صرب بكميات تزيد على 35 الف مرت مكعب.

ولفتت اإلى اأنها ف�سلت اخلط�ط و�س�بت 
ال��صع واعدت ال�صب�طات اخلا�صة بال�اقعة 
اجلهات  الى  وحت�يلها  التحقيق  ل�ستكمال 

املعنية. وا�صافت انها وبعد و�ص�ل معل�مات 
ع��ن الع���ت���داءات، حت��رك ف��ري��ق م��ن وح��دة 
الرقابة الداخلية و�سركة مياهنا وادارة مياه 
جلعد  منطقة  على  للك�صف  البلقاء،  حمافظة 
اخلط�ط  على  اعتداءات  و�سبطت  بال�سلط 
م��زارع   5 وج���د  وتبني  الرئي�صية،  الناقلة 

ت�سحب من خط�ط رئي�سية لري املزروعات.
القيام ب�اجبها  لن تتهاون يف  اأنها  واكدت 
املائية ك�ن  امل�اطنني و�ص�ن حق�قهم  جتاه 
التحديات  اهم  احد  ت�صكل  الع��ت��داءات  هذه 
احلملة  ان  مبينة  املياه،  قطاع  ي�اجهها  التي 
ما�سية بكل حزم وفاعلية يف عدد من مناطق 
م�سادر  كافة  على  ال�سيطرة  لأحكام  اململكة 

املياه.

عّمان 

جمل�س  يف  والتعليم  الربية  جلنة  ناق�ست 
اخلطة  ال��ث��الث��اء،  اجتماعها،  خ��الل  الأع��ي��ان 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  ل����زارة  التنفيذية 
ومتابعة   ،2025  -  2016 لالأع�ام  العلمي 

خط�ات تنفيذها.
وقال رئي�س اللجنة الدكت�ر وجيه ع�ي�س، 
اللجنة حتر�س على متابعة تنفيذ اخلطط  اإن 
بكل  التعلم  مبلف  املتعلقة  وال�سراتيجيات 
اللجنة  اأن  مبيًنا  واأ�سكاله،  واأن�اعه  مراحله 
التي  التداعيات  مع  بالتزامن  متابعتها  كثفت 
فر�صتها جائحة ك�رونا على خمتلف القطاعات 

واملجالت، وعلى راأ�صها التعليم وال�صحة.

اخلطة  تنفيذ  متابعة  اأهمية  اإل��ى  واأ�سار 
اأب��رزه��ا  اأم�����ر،  ل��ع��دة  معاجلتها  وم��راع��اة 
العامة،  والثان�ية  املدر�صة،  قبل  ما  التعليم 
وحت�يل املنهاج اإلى منهاج حتليل، واملدار�ض 
اأحد  بها  ينجح  مل  التي  واملدار�ض  حظا،  الأقل 
امل��دار���ض  جانب  اإل��ى  الت�جيهي،  مرحلة  يف 

امل�صتاأجرة.
مراعاة  اأهمية  ع�ي�ض  العني  واأو���ص��ح 
املهني،  بالتعليم  يتعلق  فيما  اأي�ًسا  اخلطة 
والربامج  اجلامعات،  يف  القب�ل  و�سيا�سات 
ماليا،  اجلامعات  دع��م  عن  ف�ساًل  امل���ازي��ة، 
يف  املجال�ض  واأع�صاء  روؤ�صاء  تعيني  واآليات 
التعليم العايل، وتعيني روؤ�ساء اجلامعات، اإلى 

جانب �صندوق الطالب املجتهد واملحتاج.

ي��ص  ص� ت�ن � م��ع   %  75
ين  لمترش���� م�قاع������د 
الوط��ن مس��توى  ع��ىل 

عمان 

ا�صتطالع  نتائج  اأظ��ه��رت   
الدرا�صات  مركز  اأج��راه  للراأي 
اجل��ام��ع��ة  يف  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
الغالبية  اأن  الثالثاء،  الأردنية، 
بن�صبة  الأردن��ي��ني  من  العظمى 
75 باملئة مع تخ�صي�ض مقاعد 
ملر�سحني  ال��ن���اب  جمل�س  يف 
)قائمة  ال���ط��ن  م�ست�ى  على 
وطنية/القائمة العامة( يف حال 
النتخاب  قان�ن  تغيري  ج��رى 

احلايل.
ال��ذي  ال�صتطالع  وبح�صب 
ت�سكيل  مبنا�سبة  امل��رك��ز  ن��ف��ذه 
اللجنة امللكية لتحديث املنظ�مة 
ال�صيا�صية يف الأردن، والتعديالت 
النتخابات  ب��ق��ان���ن  املتعلقة 
من  باملئة   31 يعتقد  النيابية، 
تخ�سي�س  يجب  اأن��ه  الأردن��ي��ني 
ال��ن���اب  جمل�ض  مقاعد  ن�صف 
ال�طن،  م�ست�ى  على  ملر�سحني 
يجب  اأنه  باملئة   27 يعتقد  فيما 
جمل�ض  مقاعد  رب��ع  تخ�صي�ض 
م�ست�ى  على  ملر�سحني  الن�اب 
درا�صة  املركز  واج��رى  ال�طن. 
اململكة  ميدانية يف جميع مناطق 

على عينة وطنية. تابع �ض2

ل مع  ضر �بدوان: سأطن حن
م الصعاب ال�ب�قعة رعن

رغم  الفريق  مع  ا�ستمراره  للبقعة،  الفني  املدير  بدوان  خ�سر  اأكد 
ختام مرحلة ذهاب دوري املحرفني الأردين، دون ح�سد نقاط.

وال�صع�بات  البقعة،  م�صرية  عن  للحديث  بدوان،  حاور  ك�وورة 
التي ت�اجه الفريق هذا امل��سم.. واإلى ن�س احل�ار: 

هل �صتظل مع البقعة؟ 
اأنهينا مرحلة الذهاب دون ح�صد 
ابن  اأن��ا  ال���دوري،  نقطة واح��دة يف 
ما  كل  لتقدمي  معه  و�ساأظل  البقعة، 

وهل  البقعة؟  طم�ح  م��ا  ب��صعي. 
اقرب من الهب�ط؟ تابع �س5

الثقب يتو�ّشع 
واالنحبا�س ي�شيق
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عمان 

ال��دك��ت���ر ب�سر  ال������زراء  د���س��ن رئ��ي�����س 
اخل�صاونة الثالثاء، الت�صغيل التجريبي للم�صار 
ايذاًنا  ال��رتدد  ال�صريع  البا�ض  مل�صروع  الأول 
يف  العام  للنقل  احلي�ي  امل�سروع  هذا  باإجناز 

العا�صمة عمان.
من  ايجاز  اإل��ى  ال����زراء  رئي�ض  وا�صتمع 
ي��سف  ال��دك��ت���ر  ع��م��ان  اأم��ان��ة  جلنة  رئي�س 
احلي�ي  امل�سروع  هذا  اأهمية  ح�ل  ال�س�اربة، 
للنقل العام يف عمان الذي تبداأ مرحلته الأولى 
ب�صارع  م���روًرا  للركاب  �ص�يلح  حمطة  م��ن 
املدينة  دوار  حمطة  اإلى  العبداهلل  رانيا  امللكة 
بن جميل  نا�سر  ال�سريف  �سارع  اإلى  الريا�سية 
اإلى وادي �سقره اإلى اإ�سارات الرابية ثم الدوار 
اخلام�س و�سارع الأمرية ب�سمة ووادي عبدون 
العني  راأ����ض  يف  املتحف  حمطة  اإل��ى  و���ص���ل 
ومل�صافة 16 كيل�مرتا وبرتدد منتظم للرحالت 

ب�اقع 5 دقائق بني كل رحلة.
ملحطة  تفقده  خالل  ال���زراء  رئي�ض  واأك��د 
امل�صروع  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  �ص�يلح،  يف  ال��رك��اب 
يف  ال��ع��ام  للنقل  وال���س��رات��ي��ج��ي  احل��ي���ي 
يلبي  ملم��ًصا  منجًزا  اأ�صبح  ال��ذي  العا�صمة 
اآمنة  عام  نقل  ب��سائل  امل�اطنني  احتياجات 
على  م�صدًدا  النا�ض،  كرامات  حتفظ  ومريحة 
اأهمية كفاءة الت�سغيل ومبا يعزز ثقة امل�اطنني 

بخدمات النقل العام.
كما اأكد رئي�س ال�زراء اأن قطاع النقل العام 
يحظى  ال�صامية  امللكية  للت�جيهات  وتنفيًذا 
احلك�مة  وخطط  عمل  يف  ق�س�ى  ب��اأول���ي��ة 
النقل  خدمات  مب�ست�ى  الرتقاء  اإلى  الهادفة 

العام.
�سريع  البا�س  م�سروع  ب��اأن  ثقته  واأك���د 
من  التخفيف  يف  ب��ارز  اث��ر  له  �سيك�ن  ال��ردد 
يف  مرحلتيه  ا�ستكمال  عند  املرورية  الأزم��ات 
عمان من خالل التقليل من ا�ستخدام احلافالت 
الركاب  حلركة  ك��سيلة  واعتماده  اخلا�سة 
حمطة  يف  ال����زراء  رئي�ض  وجت���ل  وتنقلهم. 
العامة  الأ�سغال  وزير  يرافقه  �س�يلح،  ركاب 
ووزي��ر  الك�صبي،  يحيى  املهند�ض  والإ�صكان 
جلنة  ورئي�س  عزايزة،  وجيه  املهند�س  النقل 

اأمانة عمان الدكت�ر ي��صف ال�ص�اربة، ورئي�ض 
املتعدد  للنقل  املتكاملة  �سركة  اإدارة  جمل�س 
�صعد  العا�صمة  وحم��اف��ظ  ن�صريات،  �صع�د 

�سهاب.
جاهزية  على  اخل�صاونة  الدكت�ر  واطلع 
و�سباك  واملرورية  الهند�سية  واخلطط  امل�سار 
مل�سار  وال�سيطرة  التحكم  ون��ظ��ام  ال��ت��ذاك��ر 
يكفل  مبا  مراقبة  بكامريات  املزودة  احلافالت 

راحة الركاب.
البا�س  اأن  عمان،  اأمانة  جلنة  رئي�س  واأكد 
�صريع الرتدد �صي�فر خدمات الت�صال الال�صلكي 
داخل  بالكامريات  باملراقبة  والأمان  بالإنرتنت 
احلافالت والدفع الإلكروين ب�سكل كامل، ف�سال 
عن ت�فري اأماكن خم�ص�صة لذوي الحتياجات 

اخلا�صة.
حافالت  اح��دى  ال����زراء  رئي�ض  وا�صتقل 
الركاب التي انطلقت من �س�يلح باجتاه �سارع 
اأمام  التحميل والتنزيل  اإلى حمطة  رانيا  امللكة 
رئي�س  بح�س�ر  واطلع  الأردن��ي��ة،  اجلامعة 
على  الق�ساة  عبدالكرمي  الدكت�ر  اجلامعة 
كهربائية  ب���اأدراج  امل���زودة  املحطة  جاهزية 
واأك��د  اجلامعة.  طلبة  خلدمة  عل�ي  وج�سر 
ب��اإج��راءات  الل��ت��زام  اأهمية  ال����زراء  رئي�س 
م�صتخدمي  قبل  من  العامة  وال�صالمة  ال�صحة 

للمطع�م  �سائقيها  تلقي  من  والتاأكد  احلافالت 
امل�صاد لفريو�ض ك�رونا.

م�سري  خ��الل  ال�����زراء  رئي�س  وج��ه  كما 
احلافلة باجتاه دوار املدينة الريا�سية و�س�ل 
كل  على  القان�ن  بتطبيق  عبدون  وادي  اإل��ى 
حلافالت  املخ�س�س  امل�سار  ت�ستخدم  مركبة 
اأو  حك�مية  اأك��ان��ت  ���ص���اء  ال�صريع  البا�ض 

خا�صة.
واأكد الدكت�ر ال�ص�اربة حاجة مدينة عمان 
لفتا  امل�اطنني،  تخدم  عام  نقل  منظ�مة  اإلى 
اإلى اأن الأمانة تعمل على تنفيذ ت�جيهات جاللة 
امللك عبداهلل الثاين برفع �ص�ية اخلدمات املقدمة 

للم�اطنني يف العا�صمة.
بالت�سغيل  الي�م  تفخر  المانة  اأن  اأكد  كما 
التجريبي للم�صار الأول مل�صروع البا�ض �صريع 
الرتدد يف العا�صمة، م�صريا اإلى اأن خدمة النقل 
هذا  على  الي�م  منذ  مت�فرة  ا�سبحت  العام 
امل�صار من خالل منظ�مة الدفع الإلكرتوين عرب 

�سراء بطاقة اأو ح�ساب على اله�اتف الذكية.
امل�صروع  من  الثانية  املرحلة  اأن  اإلى  ي�صار 
املدينة  دوار  من  املقبل  العام  بداية  �ست�ستكمل 
الريا�صية مروًرا ب�صارع ال�صهيد وتقاطع طارق 
ال�ستقالل  و�سارع  حمزة  الأم��ري  وم�ست�سفى 

و�ص�ل اإلى منطقة املحطة.

يدشن المسار  يس الوزراء � ر�ئ�
يع األول لل�باص للسر�

عمان 

اإطالق  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكت�ر  ال���زراء  رئي�ض  رعى 
بيئتنا«،  نحمي  »بهمتنا  العامة  للنظافة  ال�طنية  احلملة 
التي نظمتها وزارة البيئة يف منتزه غمدان بالعا�صمة عمان، 
الثالثاء، بالت�صارك والتعاون مع عدد من امل�ؤ�ص�صات الر�صمية 

ومنظمات املجتمع املدين.
نظافة  على  املحافظة  اأهمية  على  للتاأكيد  احلملة  وتاأتي 
جميع  يف  العامة  والطرق  الرئي�صة  املدن  ومراكز  الغابات، 
للنفايات،  الع�ص�ائي  الإلقاء  اململكة، ونبذ ظاهرة  حمافظات 
واحل��دائ��ق  العامة  امل��راف��ق  على  �سلبية  اآث���ار  م��ن  لها  مل��ا 

واملتنزهات والأماكن ال�صياحية. 
اإط��الق احلملة  يف  له  كلمة  ال���زراء، خالل  رئي�س  واأك��د 
التي جرى تنفيذها يف جميع حمافظات اململكة، اأن الت�جيهات 
امللكية ال�صامية ت�ؤكد �صرورة املحافظة على البيئة والنظافة، 
والتي تعد جزءًا من تقاليدنا وعاداتنا يف اململكة، م�صددا على 
على  واملحافظة  العامة  النظافة  حمالت  تك�ن  اأن  �صرورة 
واأ�سار  الي�مية  �سل�كياتنا  يف  مكر�ساً  م�ستداماً  نهجا  البيئة 
املقبلة،  لالأجيال  الرثوة احلرجية  املحافظة على  اأهمية  اإلى 
مطالباً رواد املتنزهات املحافظة على البيئة يف جميع الأماكن 

التي يزورونها، انطالقاً من احل�س ال�طني لديهم.
يف  النظافة  اعتبارات  نراعي  »نحن  اخل�صاونة:  وق��ال 
من  وهي  عملنا،  واأماكن  ملنازلنا  املجاورة  والبيئة  بي�تنا 

املظاهر احل�سارية التي لطاملا نعتز بها يف الأردن«.
يف  ال�صلبية  الظ�اهر  بع�ض  اإل��ى  ال���زراء  رئي�ض  ولفت 
الإهمال  من  قدرًا  تت�صمن  التي  العامة  واملتنزهات  الأماكن 
الطبيعة  على  بظاللها  األقت  والتي  البيئة،  على  املحافظة  يف 

اجلذابة التي يتميز بها ال�طن.
املحافظة على  اأن  على  ال�سدد  هذا  و�سدد اخل�ساونة يف 
ال�صياحة  ت�صجيع  يف  اأ�صا�صياً  عن�صرًا  تعد  والنظافة  البيئة 
ال�طنية وجذب ال�صياحة اخلارجية، اإلى جانب رفع من�ص�ب 
املحدودة،  املمار�صات  من  الكثري  ح�ل  للم�اطنني  الت�عية 
مثل  طبيعية  ح�ادث  اإلى  الأحيان  من  كثري  يف  تف�صي  التي 
والرثوة  اخل�سراء  امل�ساحات  على  تاأتي  والتي  احلرائق، 

احلرجية.
والن�صامى  الن�صميات  »اأحيي  ال����زراء:  رئي�ض  وق��ال 
اأن  م�ؤكدًا  معهم«،  اأك�ن  باأن  واأت�سرف  احلملة  يف  امل�ساركني 
هذه احلملة هي هدف ت�ع�ي وترجمة عملية جلهد تط�عي 
يف  الي�مية  احلياة  قيم  من  كقيمة  تر�سخ  باأن  ن�سعى  مقدر 

املمار�صة العملية للم�اطنني.
امل�اطنني  تلقي  �صرورة  على  التاأكيد  اخل�صاونة  واأعاد 
»هي  م�صيفا  امل�صتجد،  ك�رونا  لفريو�ض  امل�صادة  للمطاعيم 
ال�سبيل الكفيل حلمايتنا لأعلى حد ممكن ولدرء اأية احتمالت 
اأو فر�صيات قد تف�صي بنا اإلى الع�دة اإلى اإجراءات تقييدية 

ت�ثر على القت�صاد ومعي�صة امل�اطنني«.
ب�سبل  اجلميع  التزام  م�ا�سلة  �سرورة  على  �سدد  كما 

التجمعات  على  للمحافظة  ال���ب��اء،  م��ن  ال��الزم��ة  ال�قاية 
واحلركة القت�سادية، واأو�ساع امل�اطنني.

ال�زارة  اإن  ب��دوره،  م�صاروة،  نبيل  البيئة  وزير  وقال 
اأطلقت م�صروع اخلطة ال�طنية للت�عية البيئية، والتي تعد 
و�ساملة  عامة  نظافة  حمالت  تنفيذ  الرئي�سة  حماورها  اأحد 
مل�ساحات ال�طن كافة مثل ما �سهدناه الي�م من اإطالق احلملة 

ال�طنية للنظافة العامة .
واأكد اأن هذه احلمالت تهدف اإلى تعزيز روح امل�اطنة، 
جميع  لدى  البيئي  ال�عي  م�صت�ى  ورفع  ال�صل�ك  وتعديل 
�سرائح اململكة، خ�س��ساً اأن اجلانب البيئي يعد اأحد اأهداف 
التنمية امل�صتدامة التي تع�د بالنفع والفائدة على اقت�صادنا 

ال�طني.
للنفايات  الع�ص�ائي  الإلقاء  ظاهرة  اإلى  م�صاروة  ولفت 
على  �صلباً  وت�ؤثر  الإن�صان  �صحة  على  خطرًا  ت�صكل  التي 
م�سريًا  ال�سياحية،  ووجهاتنا  واحلي�انية  الطبيعية  الرثوة 
اإلى بدء وزارة البيئة بتطبيق اأحد اأهم بن�د القان�ن الإطاري 
من  للحد  خمالفات  حترير  يت�صمن  والذي  النفايات،  لإدارة 
واحلدائق  املتنزهات  يف  للنفايات  الع�س�ائي  الإلقاء  ظاهرة 

العامة ومن ن�افذ ال�صيارات وغريها.
القائمني  مع  احلملة  فعاليات  يف  ال�زراء  رئي�س  و�سارك 
وتبادل  املعنية،  واجل��ه��ات  امل�ؤ�س�سات  م��ن  واملتط�عني 
احلديث معهم ح�ل اأهمية اأن تك�ن هذه احلملة منطلقاً نح� 
ممار�صة ي�مية من قبل اأبناء املجتمع والعاملني يف امل�ؤ�ص�صات 

الر�صمية واخلا�صة.
اإلى  احلملة،  فعاليات  خالل  ال�زراء،  رئي�س  ا�ستمع  كما 
وال�سياحة  البيئة  حلماية  امللكية  الإدارة  مدير  من  اإيجاز 
طائرة  ا�ستخدام  كيفية  ح���ل  احل��ج��رات،  منهل  العميد 
احلي�ي  التن�ع  مراقبة  بهدف  البيئي،  املجال  يف  »الدرون« 

واحلد من العتداءات على املتنزهات واحلدائق العامة.

ال�طنية  احلملة  اإط���الق  حملة  فعاليات  يف  و���س��ارك 
يحيى  والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزي��ر  العامة،  للنظافة 
الك�صبي، ووزير ال�صياحة والآثار نايف الفايز، ووزير املالية 
م�صاروة،  نبيل  البيئة  ووزي��ر  الع�صع�ض،  حممد  الدكت�ر 
ووزير ال�صباب حممد �صالمة النابل�صي، واأمني عمان ي��صف 

ال�س�اربة، وحمافظ العا�سمة الدكت�ر �سعد �سهاب.

ا�فة العامة ية للنطن يرعى إطالق ال�ملة الوطن� يس الوزراء � ر�ئ�

عمان 

رئي�ض  رع��د  بن  مرعد  الأم��ري  �صم�  رع��ى 
ذوي  الأ�سخا�س  حلق�ق  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال�طنية  ال�صرتاتيجية  الثالثاء،  الإع��اق��ة، 
اعدتها  التي   )  2024  -  2020  ( للتاأهيل 
ال�صحة  منظمة  مع  بالتعاون  ال�صحة  وزارة 

العاملية ومنظمة »الإن�صانية والإدماج«.
واأكد �سم�ه اأهمية ال�سراتيجية ملا متثله 
وح�كمة  تاأطري  نح�  �صرورية  خط�ة  من 
اجل�دة  ملعايرِي  واإخ�ساِعها  التاأهيل  خدمات 
وا�صتمرار  ا�صتداَمتها  يف  �صي�صهم  ما  وقيا�ض 
الحتياجات  مل�اكبة  وحتديثها  تط�يرها 
يك�ن�ا  اأن  يجب  الذين  للم�صتفيدين  الفعلية 

�سركاء يف عملية تقييم اخلدماِت وحت�سينها.
و�سدد �سم�ه على �سرورة ت�فري خدمات 
متطلبات  تلبي  ال������ص���ل  مي�ص�رة  تاأهيل 
لتحقيق  ك��سيلة  لأهميته  وذل��ك  اجلميع، 
خ�ص��صاً  املجتمع  يف  والن��دم��اج  امل�صاركة 
اإح��دى  لك�نه  الإع���اق���ة،  ذوي  لالأ�سخا�س 
حق�قهم  ممار�سة  من  متكنهم  التي  الركائز 
الي�مية  حياتهم  ون�����ص��اط��ات  وح��ري��ات��ه��م 
الأق�صى  بال�صتثمار  وخ�ص��صية،  با�صتقالل 
وال�ستخدام  واحل�سية  اجل�سدية  للقدرات 
الأكمل  والت�ظيف  امل�صاعدة  لالأدوات  الأمثل 
وقان�ن  يتما�سى  مبا  امل�ساندة،  للتكن�ل�جيا 
الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  حق�ق  واتفاقية 

التي  اخلدمات  من  متكامل  نظام  اإلى  و�س�ل 
واآليات  والتاأهيل  الك�صف  برامج  على  ت�صتمل 
الإحالة ال�ا�صحة الفاعلة التي ت�صاعد يف منع 

تفاقم الإعاقة ورمبا تعددها.
من جهته اكد وزير ال�سحة الدكت�ر فرا�س 
ال����زارة تق�م ب��دور ري��ادي يف  اأّن  ال��ه���اري 
التاأهيل، يف معظم م�صت�صفياتها  تقدمي خدمات 
املهام. واأعلن م�افقة  من خالل فريق متكامل 
للتاأهيل  وطني  مركز  لإن�صاء  ودعمها  ال�زارة 
وتط�ير  تقدمي  يف  ومرجعية  مظلة  ليك�ن 

التاأهيل.
ورغم  ا�ستطاعت  ال���زارة  اأن  الى  واأ�سار 
يف  املتمثلة  ال�سعبة  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 
على  حتافظ  اأن  وتبعاتها،  ك�رونا  جائحة 
ا�صتمرارية ون�عية اخلدمات ال�صحية املقدمة 
لكل من يعي�ض على اأر�ض اململكة. واأكد �صعي 
ال�زارة الدائم لتحقيق الروؤى امللكية ال�سامية 
ال�صحية  التغطية  �صيما  ل  ال�صحة،  ح���ل 
ال�صاملة، والتي يعترب ال�تاأهيل ركيزة اأ�صا�صية 

فيها، وبالت�ساركية مع اجلهات ذات العالقة.
العنف  ����س����ؤون  م�����س���ؤول��ة  واأ�����س����ارت 
الإقليمي  املكتب  يف  والإع��اق��ة  والإ���ص��اب��ات 
الأو�سط،  ال�سرق  يف  العاملية  ال�سحة  ملنظمة 
الدكت�رة هالة �صقر، الى دعم املنظمة لالأردن 
»تاأهيل2030-،  مبادرة  لتحقيق  جه�ده  يف 
لدعم  املنظمة  اأطلقتها  والتي  للعمل«  دع���ة 
التاأهيل والتاأكيد على اأهمية هذا الخت�صا�ض 

يف حت�سني منط احلياة للجميع.
الدول  اأوائ��ل  من  كان  الأردن  اأن  وبينت 
ال�صحة  منظمة  اأدوات  تبنت  التي  املنطقة  يف 
فيما  ال��دول  ا�صرتاتيجيات  لتط�ير  العاملية 
هذه  اإجن���از  اأن  واأك���دت  بالتاأهيل،  يتعلق 
التجربة يف اململكة يعد مثال من�ذجيا يف هذا 
يف  العمليات  مدير  اأ�سار  جهته،  من  الإط��ار. 
الأردن،  بعثة  والإدم��اج-  الإن�سانية  منظمة 
ومنذ  تق�م  املنظمة  اأن  اإلى  دي�سي،  فيدريك� 
دعم  يف  كبري  ب��دور  الأردن  يف  عملها  ب��داي��ة 
�صحية  خدمات  وت�فري  ال�ص�ريني  الالجئني 
كما  التاأهيل،  جمال  يف  �صيما  ل  ج���دة،  ذات 
اإجنازها  مراحل  منذ  ال�سراتيجية  دعمت 
الدعم  تقدمي  يف  �صت�صتمر  اأنها  م�ؤكدا  الأولى، 
تنفيذ  دعم  ل�صمان  املنا�صبة  الأطر  خالل  من 

ال�صرتاتيجية.
وا�ستعر�س �سابط ارتباط ال�سراتيجية 
وا�صت�صاري الطب الطبيعي والتاأهيل الدكت�ر 
عملية  بها  مرت  التي  املراحل  الرج�ب  علي 
ب��داأت  وال��ت��ي  ال�سراتيجية  ه��ذه  اإجن���از 
با�صتحداث من�صة اإعادة التاأهيل والتي �صمت 
التاأهيل  خدمات  تقدمي  على  القائمني  معظم 
والتي  ال�صحة،  وزارة  مظلة  حتت  اململكة  يف 
العاملية  ال�صحة  منظمة  اأدوات  اعتمدت 
القائم�ن  حر�ض  ا�صرتاتيجية  اإل��ى  و�ص�ًل 
ذات  للتطبيق  قابلة  ر�سيقة  تك�ن  اأن  عليها 

اأهداف وا�سحة قابلة للقيا�س واملتابعة.

ية  � ي�ب ت� يرعى اطالق اإلسترا� ير مرعد � االم�
يل 2020 - 2024 ية للتأه� الوطن�

يص م�قاعد  ص� ت�ن ين مع � ي� استطالع: %75 من األرد�ن�
ين عىل مستوى الوطن لس النواب لمترش�� �ف�ي م�ب

 عمان 

الدرا�صات ال�صرتاتيجية يف  اأجراه مركز  للراأي  ا�صتطالع  نتائج  اأظهرت   
 75 بن�سبة  الأردنيني  من  العظمى  الغالبية  اأن  الثالثاء،  الأردنية،  اجلامعة 
باملئة مع تخ�سي�س مقاعد يف جمل�س الن�اب ملر�سحني على م�ست�ى ال�طن 

)قائمة وطنية/القائمة العامة( يف حال جرى تغيري قان�ن النتخاب احلايل.
امللكية  اللجنة  ت�سكيل  مبنا�سبة  املركز  نفذه  الذي  ال�ستطالع  وبح�سب 
بقان�ن  املتعلقة  والتعديالت  الأردن،  يف  ال�صيا�صية  املنظ�مة  لتحديث 
تخ�سي�س  يجب  اأنه  الأردنيني  من  باملئة   31 يعتقد  النيابية،  النتخابات 
 27 ن�سف مقاعد جمل�س الن�اب ملر�سحني على م�ست�ى ال�طن، فيما يعتقد 
باملئة اأنه يجب تخ�سي�س ربع مقاعد جمل�س الن�اب ملر�سحني على م�ست�ى 

ال�طن.
واجرى املركز درا�سة ميدانية يف جميع مناطق اململكة على عينة وطنية 
ممثلة خالل الفرتة من 11 اإلى 17 مت�ز احلايل، وحجمها 1856 م�صتجيبا 

ممن اأعمارهم 18 عاما فاأكرث.
ال�ص�ت  قان�ن  ي�ؤيدون  الأردن��ي��ني  من  باملئة   68 اأن  النتائج  وبينت 
ال�احد، و55 باملئة يعتقدون اأنه ل ي�جد اأثر �سلبي لقان�ن ال�س�ت على قرار 
امل�ساركة يف النتخابات النيابية اأو عدم امل�ساركة فيها، باملقابل فاإن 35 باملئة 
من الأردنيني يعتقدون اأن قان�ن ال�ص�ت ال�احد ي�صجعهم على امل�صاركة يف 

النتخابات النيابية.
وي�ؤيد الغالبية العظمى من الأردنيني بن�صبة 72 باملئة اأن تك�ن املقاعد 
املخ�ص�صة لأع�صاء جمل�ض الن�اب على م�صت�ى ال�طن من ق�ائم ُت�ّصكل من 
اأفراد ولي�ض من الأحزاب، فيما ي�ؤيد 21 باملئة اأن تك�ن هذه الق�ائم حزبية.

الق�ائم  تك�ن  اأن  الأردنيني  من  باملئة(  العظمى)74  الغالبية  ت�ؤيد  كما 
)ميكن  مفت�حة  ق�ائم  املحلية  النتخابية  الدائرة  م�ست�ى  على  النتخابية 
النتخاب  قان�ن  تغيري  جرى  حال  يف  الق�ائم(  جميع  من  مر�سحني  اختيار 
الق�ائم  ه��ذه  تك�ن  اأن  الأردن��ي��ني  من  فقط  باملئة   20 ي�ؤيد  فيما  احل��ايل، 

النتخابية مغلقة )ميكن اختيار مر�سحني فقط من داخل القائمة ال�احدة(.
جمل�س  لع�س�ية  الر�سح  �سن  اإبقاء  باملئة   57 الأردنيني  غالبية  وي�ؤيد 
�سن  رفع  فقط  الأردنيني  من  باملئة   24 يرغب  فيما  عاما،   30 عند  الن�اب 

الر�سح، وي�ؤيد 19 باملئة من الأردنيني تخفي�س �سن الر�سح.
واأفاد 81 باملئة من الأردنيني، بح�سب ال�ستطالع، باأنهم مع حتديد احلد 
والغالبية  النيابية،  النتخابات  يف  للمر�سحني  التعليمي  للم�ست�ى  الأدنى 
جمل�س  لع�س�ية  املر�سح  اأن  يرون  باملئة   76 بن�صبة  الأردنيني  من  العظمى 

الن�اب يجب اأن يحمل الدرجة اجلامعية الأولى على الأقل.
واأظهرت النتائج اأن الغالبية العظمى من الأردنيني بن�صبة 70 باملئة مع 
لل�سباب(. وت�ؤيد  لل�سباب )ك�تا  الن�اب خا�سة  تخ�سي�س مقاعد يف جمل�س 
77 باملئة ما ه� معم�ل به يف قان�ن  الغالبية العظمى من الأردنيني بن�صبة 
والبدو  للم�سيحني  مقاعد  تخ�سي�س  واملت�سمن  احل��ايل  النيابي  النتخاب 

وال�صرك�ض وال�صي�صان ومقاعد للك�تا الن�صائية.
)للدوائر  حالياً  به  املعم�ل  التق�سيم  اأن  الأردنيني  من  باملئة   39 ويرى 
تغيري  اإعادة  جرى  ل�  حتى  اعتماده  يجري  اأن  يجب  الذي  ه�  النتخابية( 
التق�سيمات اجلغرافية للدوائر النتخابية، فيما يرى 31 باملئة من الأردنيني 
النيابية  للدوائر  اجلغرافية  التق�سيمات  تغيري  اإع��ادة  ج��رى  ح��ال  يف  اأن��ه 
النتخابية، فاإن التق�صيم الأمثل ه� اأن تك�ن الدائرة النتخابية على م�صت�ى 
الدائرة  تك�ن  اأن  ه�  الأمثل  التق�صيم  اأن  باملئة   16 يرى  فيما  املحافظة، 

النتخابية على م�صت�ى الل�اء.

ي�بات  تدر� تتم � ي�ن يع والرأي � التشر�
ية ا�نو�ن� ة ال�ق ياعن مشتركة حول الص�

 عمان 

 اختتم دي�ان الت�صريع والراأي يف رئا�صة ال�زراء، بالتعاون مع م�ؤ�ص�صة 
ماك�ض بالنك لل�صلم الدويل و�صيادة القان�ن، الثالثاء، تدريبات قان�نية فنية 

عن ال�صياغة القان�نية، بدعم من وزارة اخلارجية الأملانية.
الت�سريع والراأي فداء احلم�د، عرب تقنية )زووم(  وقالت رئي�س دي�ان 
حماور  ناق�صت  التدريبات  اإن  واأمل��ان،  اأردنيني  قان�نيني  خ��رباء  بح�ص�ر 
التفكري الت�صميمي للت�صريعات، وحتليل تعليمات ال�صياغة وتط�ير امل�اقف 

ال�سيا�سية، واإن�ساء العالقات القان�نية، وحتقيق الأثر القان�ين.
وحتدث يف هذه املحاور كل من الباحث القان�ين ومدير امل�صاريع لل�صرق 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا يف م�ؤ�س�سة ماك�س بالنك، واملدرب املعتمد من جامعة 
ادنربة لتدريب اأع�صاء ال�صلطة الق�صائية لإ�صكتلندا يف اأ�ص�ل املحاكم �صراج 
اأمين  واجلي��سيا�سية  ال�سيا�سية  والعل�م  العام  القان�ن  يف  واملخت�س  خان، 
اللجنة يف  لرئي�س  كم�ساعد  الدويل  القان�ن  بلجنة  امللحق  والقان�ين  الربيكي، 
تفعيل  اأهمية  اخلرباء  واأكد  م�صر.  جمه�رية  من  بدر  اأحمد  املتحدة،  الأمم 
الت�سريعات  ب�ظيفة  والإمل��ام  الت�سريعية  ال�سياغة  ج�هر  لتعزيز  التعاون 
لتط�ير ال�سيا�سات وتفعيلها عرب املبادئ الإر�سادية لإعداد الت�سريع باعتباره 
منهجية  وناق�ص�ا  قان�نية.  م���اد  يف  �صياغتها  جتري  �صيا�صية  ت�ص�رات 
�سرورة  اإلى  لفتني  امل�ساكل،  حل  واآليات  الت�سريعية  املقرحات  معاجلة 
الت�سريعي  احلل  وت�سميم  وعنا�سر  وحمت�ى  واخليارات  الأه��داف  حتديد 
وق�اعد  القان�نية  العالقات  واإن�ساء  القان�ين،  الأثر  حتقيق  اآليات  وتطبيق 
الدكت�ر  وال��راأي  الت�سريع  لدي�ان  العام  الأم��ني  وثمن  والتنفيذ.  اللتزام 
م�سطفى الن�اي�سة، من جهته، التعاون الن�عي بني الدي�ان وم�ؤ�س�سة ماك�س 
القان�ين  للن�ض  الت�صريع  م�صتخدمي  اإدراك  عملية  ت�صهيل  جمالت  يف  بالنك 
وتي�سري الفهم له، داعيا اإلى اإي�سال ر�سالة القان�ن الرئي�سة من حيث احلق�ق 
واللتزامات وامل�ص�ؤوليات عرب ت�صريعات وا�صحة ومب�صطة ومتاأنية. ي�صار 
بالنك،  ماك�ض  م�ؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  نفذ  وال��راأي  الت�صريع  دي���ان  اأن  اإلى 
القان�نية  اخلربات  تبادل  بهدف  قان�نية  فعاليات  �سل�سلة  عامني،  مدار  على 
الت�صريعية يف حالت الط�ارئ، واأخرى ح�ل  يف جمالت تخت�ض بال�صياغة 
ال�سيا�سية  امل�اقف  وتط�ير  والت�ساق  اجل���دة  ومعايري  القان�ين  اليقني 

و�صمان المتثال للد�صت�ر. 

يرصد زحف  ين عىل ال�قدس � ع�
ين الى األ�قىص رداً عىل ا�قت�امه ي� ين� لسط� ال�ف

 عمان 

 ر�سد برنامج عني على القد�س الذي بثه التلفزي�ن الأردين الإثنني، زحف 
ح�س�د غفرية من الفل�سطينيني لأداء �سالة العيد، ردًا على اقتحام املتطرفني 

اليه�د للم�سجد برفقة �سرطة الحتالل.
وعر�س الربنامج يف تقريره ال�سب�عي امل�س�ر يف القد�س، م�ساهد لقتحام 
عدد كبري من الق�ات الإ�صرائيلة »املدججة بال�صالح« رحاب امل�صجد الأق�صى 
املبارك، واطالقهم العيارات املطاطية وقنابل ال�ص�ت جتاه امل�صلني، ا�صافة 

اإلى العتداء عليهم ب�سكل وح�سي دون احرام حلرمة املكان.
الأ�سر�س،  كان  العتداء  هذا  ان  قالت  جنيب،  دلل  املقد�سية  احلاجة 
بدفعهم  قامت  وامنا  لطردهم،  عليهم  بال�سراخ  تكتف  مل  الحتالل  ق�ات  لأن 
بهذه  الأق�سى  تفريغ  فيها  يتم  التي  الأولى  املرة  انها  اإلى  م�سرية  و�سربهم، 

ال�صرا�صة وهذا ال�صكل ال�ح�صي.
واأو�سح التقرير اأن هذا القتحام من قبل �سرطة الحتالل، كان »ممنهجاً 
اليه�د  املتطرفني  دخ�ل  لتامني  الأق�سى  امل�سجد  اإفراغ  بهدف  ومدرو�ساً«، 
»خراب  ي�سمى  ما  ذكرى  يف  القبلتني  اولى  لقتحام  الدع�ات  ح�سدوا  الذين 
الهيكل« املزع�م، حيث اغلقت ال�سرطة امل�سلى القبلي على امل�سلني بال�سال�سل 

احلديدية وح�سرتهم داخله حتى الظهرية.
واأ�سار التقرير اإلى اأن �سرطة الإحتالل اعتدت على جميع املت�اجدين يف 
�صاحات امل�صجد، واعتقلت الن�صاء وال�صبان، بالتزامن مع �صماحها للمتطرفني 
علنية  تلم�دية  �سل�ات  واإقامة  املبارك  الأق�سى  امل�سجد  وتدني�س  باقتحام 
لأداء  هب�ا  الذين  الفل�سطينيني  جلم�ع  م�ساهد  التقرير  عر�س  كما  فيه. 
باأن  الإ�صرائيلي  العيد يف امل�صجد مهللني ومكربين، ومثبتني لالحتالل  �صالة 
اأكرث  امل�سجد  اإلى  ال�افدين  اأحمر«، حيث و�سل عدد  الأق�سى »خط  امل�سجد 
الربنامج  فل�صطني.. والتفى  اأرجاء  فل�صطيني جاوؤوا من جميع  الف  من مئة 
الذي يقدمه الإعالمي جرير مرقة، عرب ات�سال فيدي� من القد�س، مع الكاتب 
ديني  املقد�صة،  املدينة  ال�صراع يف  باأن  قال  الذي  الفل�صطيني ف�صل طهب�ب، 
عقائدي يتمثل بالعقلية ال�صرائيلية اليه�دية الت�راتية، التي تعترب ان هذا 
مكان »الهيكل »، ول بد من اإعادته من خالل ال�سيطرة على امل�سجد الف�سى 

وهدمه فيما بعد وبناء الهيكل مكانه.

يلت�ق�ي عددا من  الر�فاع�ي �
ية ب� نو� ية ال�ب أ�بناء ال�باد�

عمان 

التقى رئي�ض اللجنة امللكية لتحديث املنظ�مة ال�صيا�صية �صمري الرفاعي، 
الثالثاء، عددا من اأبناء البادية اجلن�بية، يف اإطار ت�ا�سل اللجنة مع خمتلف 
لتقدمي  جه�دها  تكّثف  اللجنة  اأن  الرفاعي،  واأكد  الأردين.  املجتمع  مك�نات 
م�ساريع ق�انني تنطلق من ث�ابت اله�ية ال�طنية الأردنية، وت�سهم بتحقيق 
تطرح  التي  والأفكار  الآراء  اأن  وبني  ال�سيا�سية.  املنظ�مة  حتديث  يف  تقدم 
خالل اللقاءات مع خمتلف �سرائح املجتمع مهمة، وت�ؤخذ بجدية يف النقا�سات 
اللجنة على  الت�افق داخل  اإن  الرفاعي،  الفرعية. وقال  اللجان  التي جتريها 
لأبنائها  ال�سماح  مع  احلالية  مقاعدها  على  الثالث  البادية  دوائر  حتافظ  اأن 
الر�سح �سمن الق�ائم احلزبية ال�طنية وكذلك الر�سح خارج دوائرهم مبا 

يعزز م�صاركتهم ال�صيا�صية.
اللجنة،  اأعمال  ح�ل  ومقرحاتهم  لآرائهم  احل�س�ر  عر�س  بدورهم، 

خ�س��سا ما يتعلق بقان�ين النتخاب والأحزاب.
عملية  من  جزء  ال�طن،  اأبناء  كبقية  هم  البادية  اأبناء  اأن  على  و�سددوا 
التي ت�صهم  ال�صيا�صية  اإلى مزيد من امل�صاركة  التحديث والتط�ير، وي�صع�ن 
يف اأحدث التنمية وتعزيز العدالة يف مناطقهم ذات الت�ساع اجلغرايف يف ثالث 

حمافظات.

يلت�ق�ي  لس النواب � يس م�ب ر�ئ�
ستان يري ُعمان وكازاحن � س�ف

 عمان 

 التقى رئي�س جمل�س الن�اب املحامي عبد املنعم الع�دات يف مكتبه بدار 
جمل�ض الن�اب الثالثاء كال على حدة، �صفريي �صلطنة ُعمان هالل بن مره�ن 
�سبل  لبحث  ايداربيك ت�مات�ف،  املعمري، وجمه�رية كازاخ�ستان  �سامل  بن 

تعزيز العالقات الربملانية امل�صرتكة، وتط�ير التعاون يف املجالت كافة.
الأردن  بني  العالقات  اإن  ال��ع���دات  ق��ال  العماين،  ال�صفري  لقاء  وخ��الل 
امل�سركة  واملبادئ واجل�امع  القيم  من  ترتكز على منظ�مة  ُعمان  و�سلطنة 
امللك  جاللة  العربية  الأم��ة  حكماء  من  حكيمني  زعيمني  يدي  على  تاأ�ص�صت 
احل�سني بن طالل وجاللة ال�سلطان قاب��س بن �سعيد طيب اهلل ثراهما، وبقيت 
يف عمق وتط�ر يف �سياق ا�سراتيجي منذ اأن ت�لى جاللة امللك عبداهلل الثاين 
ال�سلطان  ذاته يف عهد جاللة  النهج  م�ستمرة على  الد�ست�رية، وهي  �سلطاته 
ال�سقيق  ُعمان و�سعبها  ل�سالح  اإليه  ي�سعى  ما  بكل  �سعيد  اآل  بن طارق  هيثم 
وا�صتقرارها.  واأمنها  الأمة  ونه�صة  العمانية،  الأردنية  العالقات  وم�صتقبل 
بن  خالد  ال�صيخ  العماين  ال�ص�رى  جمل�ض  لرئي�ض  تقديره  عن  الع�دات  وعرب 
هالل املع�يل، حيث الت�صاور م�صتمر خدمة للق�صايا التي تهم بلدينا ال�صقيقني، 
لفتاَ اإلى اإ�صهامات املع�يل يف الجتماعات الطارئة التي عقدت اخريا من اأجل 
العتداءات  ال�سقيق وم�ساندته �سد  الفل�سطيني  ال�سعب  اإلى جانب  ال�ق�ف 

الإ�سرائيلية عليه وعلى مقد�ساته الإ�سالمية وامل�سيحية.
من جهته اأكد ال�سفري العماين متيز عالقات البلدين التاريخية والرا�سخة 

التي تتجذر ي�ماً بعد ي�م خدمة للبلدين وال�سعبني ال�سقيقني.
الثاين واأخيه جاللة  البلدين بقيادة جاللة امللك عبد اهلل  اإن م�اقف  وقال 
ال�صلطان هيثم بن طارق اآل �صعيد تذهب دوماً نح� دعم م�صالح اأمتينا العربية 

والإ�سالمية، لفتاً اإلى م�ست�ى التن�سيق والت�ساور الدائم بني القيادتني.
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الثقب يتو�ّشع 
واالنحبا�س ي�شيق

اأنا من الق�م الذين ياأن�س�ن اإلى حكايات اجلّدات يف تف�سري الأ�سياء 
لكي ل يتكلف�ا �سقاء البحث عن اأ�س�ل احلقائق وجذور الأ�سياء. فماذا 
اأو  �ص�ئية  جمّرة  مليار   270 الك�ن  يف  كان  اإن  عندي  يتغرّي  �س�ف 
271 مليارًا. فقد كانت هذه املجّرات ت�صيء ليالينا يف القرى، ونحاول 
اأ�صابعنا،  وتكّل  بينها  ن�صيع  وعندما  ن�صتطيع،  ما  منها  نح�صي  اأن 
الن�م. اإل��ى  املهمة  ون�سّلم  ننهك  اأن  اإل��ى  جديد،  من  العد  اإل��ى   نع�د 

احلراري«،  و»النحبا�س  الأ�س�د«  »الثقب  تاأمل  يف  جهد  اأي  اأبذل  مل 
ومل اآخذ امل�صاألة جّدياً. لكن امل�صاألة مل تعد يف املجرات وحدها. فنحن 
يف �سهر ي�لي� )مت�ز( والأمطار ُتغرق الريا�س وتط�ف يف ال�سحراء، 
بر�سم  وبلجيكا  اأملانيا  يف  وتله�  باري�س،  يف  ال�سني  نهر  اأ�س�ار  وتهدم 
اأنهار، وحتمل  اإلى  الطرق  اإذ تتح�ل  القيامة،  ل�حات من م�ساهد ي�م 
وت�سد  الدفن،  �سركات  مثل  اجلثث  وتنقل  الكربيت،  علب  مثل  البي�ت 
ربات  وتقتل  الأطفال،  مدار�ض  وتلتهم  املرتعدين،  على  الإنقاذ  طرق 

البي�ت يف املطابخ.
يف  الأم��ر  ن���ح  �صيدنا  تدّبر  وق��د  قبل.  من  ط�فانات  هناك  كانت 
الفي�سانات  لكن  الط�فان،  هدوء  بعد  احلياة  ا�ستمرار  لي�سمن  اأحدها 
عز  يف  فنحن  الآن  اأم��ا  املعاك�س.  النيل  فيها  مبا  ف�س�لها،  يف  حتدث 
وعلى  اإج��ازات��ه،  يف  والنا�س  ال��ك��رة،  من  اجلانب  ه��ذا  يف  ال�سيف، 
اأق�ى  وت�سرخ  »ت�س�نامي«  مثل  البي�ت  يقتحم  وفجاأة  �س�اطئه، 
ت�صّ�ر«. اأي  م��ن  اأك��رب  »ال��ك��ارث��ة  ال��ع��امل:  ه��ذا  يف  �صيا�صية   �صيدة 
الدافقة، ثم متع�سها،  املياه  البي�ت اخل�سبية تدفعها  راأيت م�سهد  هل 
ثم تل�يها، ثم تخفيها، ثم تتح�ل ال�صاحات اإلى مدافن مائية؟ لأن قبل 
غري  يف  فجاأة  الزوابع  هذه  تهب  تكن  مل  احل��راري  النحبا�س  جن�ن 
م�اعيدها، وبالتايل، كانت البي�ت ُتبنى من اخل�سب الب�سيط ومن دون 

اإ�صمنت.
الب�سر.  على  امل��ن��اخ  تغرّي  ك��م  ن�سدق  مل  واأن���ا،  ترمب  امل�سر   
ل��ذل��ك ه��� خ���رج م��ن الت��ف��اق��ي��ة، ك��م��ا خ���رج م��ن جميع الت��ف��اق��ات 
 الأخ���رى، واأن���ا اأظ��ه��رت ع��دم الك���راث واجل��ه��ل. وكالهما واح��د.

الت�سّ�ر. وتتحدث  باأنه يف�ق  الطبيعي  الط�فان  اأملانيا  و�سفت �سيدة 
اأنه  على  بريوت  ميناء  يف  اأ�سخا�س   210 مقتل  عن  اللبنانية  الدولة 
4 اآب«. وقالت ال�سيدة اأجنيال مريكل اإن  »انفجار املرفاأ« اأو »انفجار 
وجميع  املنك�بة،  املناطق  بناء  لإعادة  املليارات  �ست�سرف  حك�متها 
الذين هّب�ا مل�صاعدة �صحايا مرفاأ بريوت يرف�ص�ن ت�صليم اأي م�صاعدة 
اآخر. �سيء  كل  مثل  �سرقتها،  خ�ف  لبنانية،  ر�سمية  هيئة  اأي   اإل��ى 

اأملانيا ولبنان. بني دولة حتكمها �صيدة منذ  اأقارن بني  معاذ اهلل، اإنني 
16 �صنة مت�ا�صلة على اأف�صل نح� ممكن، وبني بلد يبحث عن حك�مة 
منذ ت�سعة اأ�سهر. واأم�سى عامني ون�سفاً من دون رئي�س جمه�رية. ول 

خجل ول رحمة ول اكرتاث!...
ال�سرق الو�سط

واشنطن دعت للهدوء.. ردود �فعل 
تو�نس ية عىل الوضع �ف�ي � دول�

بيروت

قطع حمتج�ن عددا من الطرقات يف املناطق 
للتيار  التام  النقطاع  على  احتجاجا  اللبنانية 
الكهربائي وخدمة الكهرباء املقدمة من امل�لدات 

اخلا�صة.
احتج  لبنان،  �سمال  طرابل�س  منطقة  ويف 

الع�صرات �صد النقطاع الكامل للكهرباء.
يف  نارية  ر�سقات  اإط��الق  املدينة  يف  و�سمع 
تعم  التي  ال�صاملة  العتمة  احتجاجا على  اله�اء 
واإطفاء  الكهرباء  اأزم��ة  ظل  يف  ال�صمال  عا�صمة 

امل�لدات اخلا�صة ملحركاتها ب�صكل كلي.
البداوي  منطقة  يف  الطريق  اآخ��رون  وقطع 

مرددين �سعارات �سد الطبقة ال�سيا�سية.
التبانة  ب��اب  منطقة  م��ن  حمتج�ن  وقطع 
طرابل�ض  يف  ع��ل��ي  اأب����  م�صتديرة  وج����اره���ا 
الكهربائي وامتناع  التيار  احتجاجا على انقطاع 
ب�صبب  التيار  تزويدهم  عن  امل�لدات  اأ�صحاب 
فقدان مادة املازوت. وقام اآخرون بقطع الطريق 
التبانة  منطقة  يف  النا�سري  جامع  اأم��ام  العام 
وحارة الربانية وطريق امل�سروع يف القبة و�سكة 

ال�صمال للغاية نف�صها.
وت�سيطر على طرابل�س العتمة �سبه ال�ساملة 
مع  تزامنا  والت�تر  الغ�سب  من  حالة  خلق  مما 
بع�ض  من  ال��ه���اء  يف  النارية  الأع���رية  اإط��الق 

امل�اطنني.
وتاأتي هذه التط�رات بعد �صاعات من ت�صمية 

جنيب ميقاتي رئي�سا مكلفا ت�سكيل حك�مة، وه� 
ال�صخ�صيات يف  اأثرى  اأين مدينة طرابل�ض واحد 

املدينة ولبنان.
منطقة  العا�صمة بريوت قطع حمتج�ن  ويف 

ج�سر الرينغ احتجاجا على انقطاع الكهرباء.
ال�ص�يفات جن�ب بريوت، قطع   ويف منطقة 
م�اطن�ن الطريق بالإطارات امل�ستعلة احتجاجا 

على النقطاع املت�ا�صل للتغذية الكهربائية.
األقى  الجتماعي  الت�ا�صل  و�صائل  وعلى   
الإدارة  على  ال��ل���م  وم�ستخدم�ن  نا�سط�ن 
ال�سيا�سية التي اأو�سلت البالد اإلى الإفال�س التام 

وال�صامل.
يف  ل�صاعات  جل��صهم  عن  اآخ��رون  ويتحدث 

العتمة و�سط حرارة مرتفعة ي�سهدها لبنان.
�سبه  بعتمة  اللبنانية  املناطق  كل  وتغرق 
�ساملة ب�سبب عدم ت�افر املازوت وانقطاع خدمة 

الكهرباء ب�صكل كلي.
وي�س�د الغ�سب كل املناطق اللبنانية، حيث 
اإفراغ  اإلى  املتاجر  واأ�صحاب  العائالت  ا�صطرت 
بعد  ال��ربادات  من  للتلف  املعر�صة  الأغذية  كل 

ب�صبب انقطاع التيار.
امل�اطنني  بني  ت�صمم  حالت  عدة  ور�صدت 
حتتاج  التي  امل�اد  وتلف  التيار  انقطاع  نتيجة 
عدة  اإطفاء  بعد  العتمة  هذه  وتاأتي  تربيد.  اإلى 
معامل لت�ليد الكهرباء مل�لداتها ب�صبب نفاد مادة 

الفي�ل وغياب ال�صيانة.
اإطفاء  اخلا�صة  امل���ل��دات  اأ�صحاب  وق��رر 

م�لداتهم ب�صبب نفاذ مادة املازوت وا�صطرارهم 
ل�صراء كميات كبرية من املازوت باأ�صعار خيالية 

من ال�ص�ق ال�ص�داء.
ت�صبب  النا�ض  بي�ت  عن  الكهرباء  وانقطاع 
ب�سبب  اأي��ام  قبل  ا�سخا�س   4 من  اأك��رث  وف��اة  يف 
التزود  على  املر�سى  قدرة  وعدم  التغذية  غياب 

بالأوك�صجني نتيجة العتمة.
اتفاقية  على  وقعا  وال��ع��راق  لبنان  وك��ان 
ال���ق���د  زي��ت  م��ن  ط��ن  ملي�ن  ب�����ص��راء  تق�صي 
خدمات  على  العراق  ح�ص�ل  مقابل  العراقي 
طبية وا�صت�صفائية وا�صت�صارية و�صلع من لبنان.

ت�صريف  حك�مة  يف  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  وق���ال 
اللبنانية  ال�صلطات  اإن  غجر  رمي���ن  الأع��م��ال 
�سالح  ب�ق�د  العراقي  النفط  با�ستبدال  �ستق�م 
اإلى  اللج�ء  عرب  املعامل  لت�سغيل  لال�ستخدام 

عق�د ف�رية من �سركات اأخرى.
تفا�صيل  بت��صيح  ال�صلطات  خرباء  وطالب 

التفاق واعتربوا اأن �سبهات عدة حت�م ح�له.
ال��ع��راق  م��ع  لبنان  ات��ف��اق  اإن  غجر  وق���ال 
الكهربائية،  بالتغذية  لبنان  حاجة  ثلث  �صي�ؤمن 
اأن التغذية �ستبقى كما هي، م�سددا  لكنه اأ�ساف 
�صلفة  على  الطاقة  وزارة  ح�ص�ل  �صرورة  على 
من خزينة الدولة بقيمة 200 ملي�ن دولر حلل 

اأزمة الكهرباء جزئيا.
وهذه التط�رات زادت ال�صك�ك ح�ل اإمكانية 
اأكرب  من  واحدة  تعترب  التي  الكهرباء  اأزمة  حل 

ق�صايا الف�صاد يف لبنان.

رق �ف�ي العتمة يعف ل�بنان �

طرابلس 

الرئي�ض  ات��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  الإج������راءات  مثلت 
واإقالة  الربملان  جتميد  من  �صعيد  قي�ض  الت�ن�صي 
م�سدر  »اإخ���ان��ي��ا«،  عليهما  امل�سيطر  احلك�مة، 
اإلهام لكثري من الليبيني الذين اأ�سبح�ا اأكرث مت�سكا 
مبا�سرة  للبالد  املقبل  الرئي�س  انتخاب  يف  مبطلبهم 
على  ق���ادرا  يك�ن  ك��ي  الق����راع،  �سناديق  ع��رب 

الإم�ساك بزمام الأم�ر.
اإ�صرار  على  الليبي  ال�صاأن  مراقب�  ويجمع 
الرئي�ض  انتخاب  عرقلة  اأج���ل  م��ن  »الإخ������ان« 
عنه  �ست�سفر  مما  لتخ�فهم  مبا�سرة،  ال�سعب  من 
املناورات،  من  عدد  تبني  اإلى  دفعهم  ما  النتائج، 
النتخابات  اإج���راء  عرقلة  اإل��ى  جميعها  تهدف 
الليبي  ال�سيا�سي  الباحث  ويعلق  ع��ام.  ب�سكل 
الهادي عبدالكرمي اإن الرئي�ض املنتخب من ال�صعب 
لي�س  مطلقة،  تك�ن  تكاد  �سالحيات  ميلك  مبا�سرة 
اإلى  م�سريا  ال�اقع،  بحكم  ولكن  الد�ست�ر،  يف  مبا 
الليبيني يف  اإلى ت�صكيك  اأن جماعة الإخ�ان ت�صعى 
جدوى اختيارهم رئي�صهم باأنف�صهم، والآن يخ�ص�ن 

اأن يلق�ا نف�ض م�صري رفاقهم يف ت�ن�ض.
لكن الإخ�ان »ف�صل�ا« حتى الآن يف خمططاتهم 
بخ�س��س النتخابات، وما تبقى لهم ه� احلديث 

من  الذي حذر  الهادي،  الر�سح، ح�سب  �سروط  يف 
حماولتهم »تف�صيل« م�ا�صفات معينة للرئي�ض، اإل 
اأنه رجح اأن حت�ل ال�سغ�طات الدولية، خ�س��سا 
الأمريكية، دون جناحهم يف تلك امل�ساعي، حيث لن 

يتمكن�ا من الدفع نح� اإق�ساء �سخ�سيات بعينها.
امل�سهد  يف  الأك���رب  اخل��ا���س��ر  اأن  على  و���س��دد 
يف  ي��دور  ومن  الإخ���ان،  هم  الآن  حتى  ال�صيا�صي 
لليبيني  ك�صف  ت�ن�ض  يف  حدث  »ما  معقبا:  فلكهم، 
وعلى  مبا�سرة،  الرئي�س  انتخاب  يريدون  ل  ملاذا 
ال�صعب الت�صجيل يف منظ�مة الناخبني، والإ�صرار 

على انتخاب رجل ينقذ البالد«.
يعرب  الليبي  ال�صيا�صي  امل��ح��ل��ل  وي�����ص��رح 
الرئي�ض  ات��خ��ذه��ا  ال��ت��ي  الإج�����راءات  ال��ب��دراوي 
اإلى  ا�ستند  اإنه  في��سح  اجلماعة،  �سد  الت�ن�سي 
املتمثلة  الر�صمية  الدولة  وم�ؤ�ص�صات  الد�صت�ر 
باعتباره  الر�سمية  الأمنية  والأجهزة  اجلي�س  يف 
قائدها الأعلى. ويرى البدراوي اأن �سعّيد ا�ستخدم 
الد�صت�ر،  يف  الإخ���ان  و�صعها  التي  »املفخخات« 
ه�  فاأ�صبح  الد�صت�رية،  املحكمة  تعطيلهم  ومنها 
الد�ست�ر  تف�سري  عن  امل�س�ؤولة  ال�حيدة  اجلهة 
وحفظه، معقبا: »حر�س قي�س �سعيد على اأن تك�ن 
اأو  اأح��دا  ي�ستثِن  ومل  للجميع،  م�جهة  اإجراءاته 
قبيلة  اأو  حزب  اأو  جماعة  على  يعتمد  ومل  جهة، 

الر�سمية  الدولة  م�ؤ�س�سات  ا�ستخدم  بل  قرابة،  اأو 
الر�صمي  وواجبها  دوره��ا  اإط��ار  ويف  �ص�اها  دون 
هنا  له  الرويج  الإخ���ان  يحاول  وما  والقان�ين«. 
ي�ؤكد املحلل ال�صيا�صي الليبي عز الدين عقيل خ�صية 
»الإخ�ان« من �سيناري� انتخاب الرئي�س مبا�سرة، 
اختيار  م��ادة  اإق���رار  اأج��ل  من  يدفع�ن  فهم  ول��ذا 
احلالة  هذه  يف  ميكنهم  اإذ  الربملان،  عرب  الرئي�س 
وبالتايل  الن�اب،  على  متعددة  �سغ�ط  ممار�سة 

حتديد ه�ية الرئي�س القادم.
وخالل الفرة احلالية، تعقد اللجنة الربملانية 
الليبية التي �سكلها رئي�س جمل�س الن�اب امل�ست�سار 
يف  اأممية  برعاية  روم��ا  يف  اجتماعا  �صالح  عقيلة 
حماولة لل��ص�ل لقاعدة ت�افقية لعقد النتخابات 
ملتقى  ف�صل  بعدما  وذل��ك  املقبل،  دي�صمرب   24 يف 
د�ست�رية  قاعدة  اإلى  الت��سل  يف  الليبي  احل���ار 

ب�صبب تعنت »الإخ�ان«.
حل�سم  اللجنة  على  الليبي  ال�سارع  ويع�ل 
قبل  اإقرارها  من  لبد  اأنه  اإذ  الد�ست�رية،  القاعدة 
اأعلنه  ال��ذي  امل�عد  وه�  القادم،  اأغ�سط�س  مطلع 
عماد  لالنتخابات  العليا  ال�طنية  املف��صية  رئي�ض 
كاف  وقت  يتبقى  حتى  القاعدة،  ل�ستالم  ال�سايح 
ميكن فيه ا�ستكمال الإجراءات الل�ج�ستية الالزمة 

لعقد النتخابات.

يون  ي�ب� تو�نس...  الل� �بعد أحداث �
يس اب الم�باشر للر�ئ� يتمسكون �باالنت�ن �

يدن: �بعض إصا�بات كورو�نا �با�
تصنف ك�»إعا�قة«  �قد �

واشنطن 

اأعلن الرئي�ض الأمريكي ج� بايدن، اأن حالت ك�فيد19- اخلطرية ط�يلة 
الأجل، ميكن اأن تعترب اإعاقة، ما يجعل احلماية وامل�ارد الفدرالية متاحة ملن 

يعان�ن من املر�ض.
والثالثني  احلادية  بالذكرى  الحتفال  خالل  الأبي�س  البيت  يف  حديثه  ويف 
امل�صتمرة، مثل  اأعرا�ض ك�فيد  اإن  بايدن  قال  الإعاقة،  الأمريكيني ذوي  لقان�ن 

التعب اأو ت�س��س الدماغ، »ميكن اأن ترقى اأحيانا اإلى م�ست�ى الإعاقة«.
الأمريكيني  اأن  من  للتاأكد  معا  ال�كالت  »جتمع  اإدارته  اأن  بايدن  واأ�ساف 
اإعاقة،  من  يعان�ن  والذين  ط�يلة  فرتة  منذ  ك�فيد  مر�ض  من  يعان�ن  الذين 
لديهم اإمكانية ال��س�ل اإلى احلق�ق وامل�ارد امل�ستحقة مب�جب قان�ن الإعاقة، 
والذي ي�سمل اأماكن الإقامة واخلدمات يف مكان العمل واملدر�سة، ونظام الرعاية 

ال�صحية لدينا«.
والتعليم،  والعدل،  الإن�صانية،  واخلدمات  ال�صحة  وزارات  اأ�صدرت  وقد 
والعمل، يف ال�ليات املتحدة، اإر�سادات مل�ساعدة الأفراد الذين يعان�ن من اآثار 

ك�فيد ط�يلة الأجل يف الطالع على الف�ائد الفيدرالية.

اج  با�ن�ي لالحت�ب يا� ير ال� � تستدع�ي الس�ف  موسكو �

يل زر الكور� طوات �بالده تتعلق �ب�ب عىل حن
موسكو 

اأعلنت م��صك�، عن ا�صتدعاء �صفري ط�كي� لديها، ت�ي�هي�صا ك�زوكي لتقدمي 
احتجاج على خط�ات يابانية غري ودية ردا على زيارة رئي�ض ال�زراء الرو�صي 

جلزر الك�ريل املتنازع عليها بني الطرفني.
وقالت وزارة اخلارجية الرو�صية يف بيان �صحفي، اإن نائب وزير خارجيتها، 
اإيغ�ر م�رغ�ل�ف، اأعرب عن احتجاجه ال�سديد على اخلط�ات غري ال�دية التي 
لبلدنا«.  الإقليمية  اليابان  الأيام الأخرية يف �سياق مطالبات  اتخذتها ط�كي� يف 
وكانت اليابان قدمت احتجاجا ر�صميا لل�صفري الرو�صي لديها جراء زيارة رئي�ض 

ال�زراء الرو�صي ميخائيل مي�ص��صتني، اإلى جزر متنازع عليها بني الطرفني. 

تونس

ال��رئ��ا���ص��ي��ة  ال����ق����رارات  اأع���ق���اب  يف 
ال�ستثنائية، التي اأعلنها رئي�س اجلمه�رية 
دع�ات  خرجت  �صعّيد،  قي�ض  الت�ن�صية، 
الأو�صاع  بتهدئة  تطالب  واإقليمية  دولية 

والع�دة للح�ار.
الأبي�ض  البيت  با�صم  املتحدثة  وقالت 
»نحن  الي�مي:  الإيجاز  خالل  �صاكي،  جني 

قلق�ن ب�صاأن ال��صع يف ت�ن�ض«.
م��ع خمتلف  »ن��ت���ا���ص��ل  واأ���ص��اف��ت: 

اجلهات يف ت�ن�س من اأجل تهدئة ال��سع«.
الأم��ريك��ي��ة:  للخارجية  ب��ي��ان  وق���ال 
»ت���راق���ب ال����لي���ات امل��ت��ح��دة ع��ن كثب 
ات�صال  على  كنا  لقد  ت�ن�ض.  يف  التط�رات 
ال��ت���ن�����س��ي��ة  مب�����س���ؤول��ني يف احل��ك���م��ة 
ال�صيا�صية  امل�صاكل  حل�ل  اأن  على  للتاأكيد 
والقت�صادية يف ت�ن�ض يجب اأن ت�صتند اإلى 
الدميقراطية  ومبادئ  الت�ن�صي  الد�صت�ر 

وحق�ق الإن�سان واحلرية.«
وا�سحني  كنا  »لقد  البيان:  واأ���س��اف 
الأط��راف على جتنب اتخاذ  يف حث جميع 
اأن تخنق اخلطاب  �ساأنها  اإجراءات من  اأي 
نحن  العنف.  اإل��ى  ت���ؤدي  اأو  الدميقراطي 
التي  التقارير  من  خا�ض  ب�صكل  منزعج�ن 
ونحث  الإعالم  و�سائل  مكاتب  باإغالق  تفيد 
التعبري  حل��ري��ة  ال��دق��ي��ق  الح����رام  على 

وغريها من احلق�ق املدنية.«
واأكد البيان اأنه »يجب األ تهدر ت�ن�س 
ال�ليات  �صت�ا�صل  الدميقراطية.  مكا�صبها 
الدميقراطية  جانب  اإلى  ال�ق�ف  املتحدة 

الت�ن�صية.«
العالقات  جلنة  رئي�س  قال  جانبه،  من 
الأمريكي  ال�سي�خ  جمل�س  يف  اخلارجية 
حيال  ج��دا  قلق  اإن���ه  مينينديز«  »ب����ب 

التقارير القادمة من ت�ن�ض.
اإنه  اأي�سا  قال  الدميقراطي  ال�سنات�ر 
بالدميقراطية  و�سفه  ما  تنت�سر  باأن  ياأمل 
اأي  النا�سئة وامللهمة يف ت�ن�س، واأل ينح� 

من الأطراف منحى العنف ، خامتا بالق�ل 
جهته،  م��ن  ي�س�د.  اأن  يجب  ال�سالم  اإن 
تلقى وزير اخلارجية ال�صع�دي في�صل بن 
فرحان بن عبد اهلل اآل �صع�د ات�صال هاتفيا 
والهجرة  اخلارجية  ال�ص�ؤون  وزي��ر  من 
اجلمه�رية  يف  ب��اخل��ارج  وال��ت���ن�����س��ي��ني 
ا�سُتعر�س  اجل��رن��دي،  عثمان  الت�ن�سية 
خالله العالقات الأخ�ية التي تربط البلدين 

و�صبل دعمها.
ال�صع�دي،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  واأك���د 
اأمن  على  اململكة  »حر�ض  الت�صال،  خالل 
الت�ن�سية  اجلمه�رية  وازده��ار  وا�ستقرار 
حتقيق  �ساأنه  من  ما  كل  ودع��م  ال�سقيقة 

ذلك«.
ديفيد  الأوروب���ي  ال��ربمل��ان  رئي�ض  اأم��ا 
�سا�س�يل فقد وجه دع�ته »جلميع الأطراف 
يف ت�ن�س اإلى ا�ستعادة النظام والع�دة اإلى 

احل�ار«.
اخلارجية الفرن�صية علقت هي الأخرى 
على التط�رات يف ت�ن�ض، بالق�ل: »اأحاطت 
رئي�ض  اأعلنها  التي  بالقرارات  علما  فرن�صا 

اجلمه�رية الت�ن�سية م�ساء اأم�س«.
واأ�صافت، يف بيان: »تتابع فرن�صا باأكرب 
قدر من الهتمام تط�ر ال��سع ال�سيا�سي يف 
القان�ن  �سيادة  احرام  تريد  اإنها  ت�ن�س. 
العمل  اإلى  اأقرب وقت ممكن،  والع�دة، يف 
تك�ن  اأن  يجب  التي  للم�ؤ�ص�صات،  الطبيعي 
قادرة على الرتكيز على ال�صتجابة لالأزمة 

ال�صحية والقت�صادية والجتماعية«.
الكامل  الحرام  »مع  بالق�ل:  وختمت 
جميع  اأي�صا  فرن�صا  تدع�  ت�ن�ض،  ل�صيادة 
اأي  جتنب  اإلى  البالد  يف  ال�صيا�صية  الق�ى 
على  واحل��ف��اظ  العنف،  اأ�سكال  من  �سكل 
فرن�صا  تقف  للبالد.  الدميقراطية  املكا�صب 
اإلى جانب الت�ن�صيني يف م�اجهة التحديات 

التي ت�اجه بالدهم«.
ويف وقت �سابق من الثنني، اأكد الأمني 
اأب�  اأحمد  العربية،  ال��دول  جلامعة  العام 
لل�سعب  ال��ك��ام��ل  اجل��ام��ع��ة  دع��م  ال��غ��ي��ط، 

الت�ن�سي، معرًبا عن متنياته ب�سرعة اجتياز 
وا�ستعادة  احلالية،  امل�سطربة  املرحلة 
على  ال��دول��ة  وق��درة  وال��ه��دوء  ال�صتقرار 
العمل بفعالية من اأجل ال�صتجابة لتطلعات 

ومتطلبات ال�صعب.
اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدث  وقال 
اخلارجية  وزير  اإن  براي�ض  نيد  الأمريكية 
اأنت�ين بلينكن حتدث اإلى الرئي�ض الت�ن�صي 
مببادئ  »اللتزام  على  وحثه  �سعيد  قي�س 

الدميقراطية وحق�ق الإن�صان«.
بلينكن  اأن  بيان  يف  املتحدث  واأ�ساف 
»حث الرئي�س �سعيد على م�ا�سلة احل�ار 
املفت�ح معكل الأطراف ال�سيا�سية وال�سعب 
اإلى اأن ال�ليات املتحدة  الت�ن�صي، م�صريا 

�صتظل تراقب امل�قف«.
الق�ية  ال�سراكة  على  بلينكن  و�سدد 
لل�صعب  امل�صتمر  ودعمها  املتحدة  لل�ليات 
املزدوجة  للتحديات  م�اجهته  يف  الت�ن�سي 

ووب��اء  القت�صادية  الأزم���ة  يف  املتمثلة 
ك�رونا.

وك���ان ب��ي��ان ل��ل��خ��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة 
عن  املتحدة  ال���لي��ات  »ت��راق��ب   : ق��ال  قد 
على  كنا  لقد  ت�ن�ض.  يف  التط�رات  كثب 
الت�ن�سية  احلك�مة  يف  مب�س�ؤولني  ات�سال 
ال�صيا�صية  امل�صاكل  حل�ل  اأن  على  للتاأكيد 
والقت�صادية يف ت�ن�ض يجب اأن ت�صتند اإلى 
الدميقراطية  ومبادئ  الت�ن�صي  الد�صت�ر 

وحق�ق الإن�سان واحلرية.«
وا�سحني  كنا  »لقد  البيان:  واأ���س��اف 
الأط��راف على جتنب اتخاذ  يف حث جميع 
اأن تخنق اخلطاب  �ساأنها  اإجراءات من  اأي 
نحن  العنف.  اإل��ى  ت���ؤدي  اأو  الدميقراطي 
التي  التقارير  من  خا�ض  ب�صكل  منزعج�ن 
ونحث  الإعالم  و�سائل  مكاتب  باإغالق  تفيد 
التعبري  حل��ري��ة  ال��دق��ي��ق  الح����رام  على 

وغريها من احلق�ق املدنية.«

واأكد البيان اأنه »يجب األ تهدر ت�ن�س 
ال�ليات  �صت�ا�صل  الدميقراطية.  مكا�صبها 
الدميقراطية  جانب  اإلى  ال�ق�ف  املتحدة 

الت�ن�صية.«
البيت  با�صم  املتحدثة  قالت  قد  وكانت 
الأبي�ض جني �صاكي، خالل الإيجاز الي�مي: 
ت�ن�ض«.  يف  ال��صع  ب�صاأن  قلق�ن  »نحن 
واأ�سافت: »نت�ا�سل مع خمتلف اجلهات يف 

ت�ن�ض من اأجل تهدئة ال��صع«.
العالقات  جلنة  رئي�س  قال  جانبه،  من 
الأمريكي  ال�سي�خ  جمل�س  يف  اخلارجية 
حيال  ج��دا  قلق  اإن���ه  مينينديز«  »ب����ب 

التقارير القادمة من ت�ن�ض.
اإنه  اأي�سا  قال  الدميقراطي  ال�سنات�ر 
بالدميقراطية  و�سفه  ما  تنت�سر  باأن  ياأمل 
اأي  النا�سئة وامللهمة يف ت�ن�س، واأل ينح� 
بالق�ل  خامتا  العنف،  منحى  الأطراف  من 

اإن ال�سالم يجب اأن ي�س�د.
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يت�دث لصدى الشعب ة � ي�ف ية/ الرص� تماع� ير مركز الدراسات واالستشارات اإلحب مد�

ين � ين الزوحب طو�بة والطالق وحل المشاكل �ب� يم إستشارات ال�ن يد الرزي: �نهتم �بت�قد� سع�
صدى الشعب—أديب شقير

ا الرزي  يد رحب يد/س��ع� ينا �بالس� �  إلت�ق
ير مركز الدراس��ات واإلستش��ارات  مد�
ة  ي�ف ية الوا�قع �ف�ي منط�قة الرص� تماع� اإلحب
يد  ية و�بالت�د� ا�بل الم�كمة الش��رع� م�ق

تصاالت. ية لإل� وق مكتب أمن� �ف
ي�بة  يتمتع �بس��معة ط� يد �  األخ س��ع�
وش��هرة واس��عة وه��و موض��ع احترام 
ال��ي  يل��ة  الطو� ت��ه  �بر� حن ول��ه  ي��ع  م� ال�ب
��ال مهنته  �ناه��زت)٢٥( عام��اً �ف���ي م�ب
ير إس��م مركزه  ي� � تعف تم � مع العلم أ�نه �قد �
ير ُس���بل الزواج  يس��� ت� ية � مع� الس��ا�بق)حب
يد وهو مركز  د� ية( إلى اإلسم ال�ب ير� � ال�ن

ية،  تماع� الدراس��ات واإلستشارات اإلحب
ت��ه �ف�ي  يار� وللتواص��ل مع��ه �باإلم��كان ز�
تف  تص��ال ع��ىل ها� ه��ذا المرك��ز أو اإل�
ر�قم:)٠٧٩٠١٦٧٤٠٦( )٠٧٨٨٥٠١٧٧٧( 
ينا اإللت�قاء  تأ� ��ات إر� ومن هذه المنطل�ق

راء ال�وار التال�ي معه. �به وإحب
أح�ب�ب��ت  لم��اذا  الش��عب:  ص��دى 
المهن��ة  ه��ذه  ��ال  م�ب �ف���ي  العم��ل 

ية؟ اإل�نسا�ن�
ية  ال��رزي: أح�ب�بته��ا لدوا�فع إ�نس��ا�ن�
ي��ن  ب� � ي��ق  للتو�ف� وذل��ك  ي��ة  تماع� وإحب
ين  نس��� ين ال�ب ي��ن �ف���ي ال��زواج �ب� �ب� الراعن
ي��ن  ث��اً(  وإص��الح ذات ال�ب� )ذك��وراً وإ�نا�
يرها من األمور  � ين وعن � ين الزوحب وذل��ك �ب�

رى. األحن
يل  ص� صدى الشعب: أذكر لنا �بالت�ف
المرك��ز  �ف���ي ه��ذا  ��رى  األحن أعمالك��م 

المشهور
تشمل: الرزي: أعمالنا متعددة و�

طو�بة والطالق -استشارات ال�ن
أو  ال��زوج  ي��ار  ت� إحن -إستش��ارات 

ة الزوحب
ين  ة المشاكل �ب� -استشارات معال�ب

ين � الزوحب
أ�بن��اء  وإصط���اب  -مش��اهدة 

ية ين من �ق�بل الم�اكم الشرع� المطل�ق�

ية  ية �ف�ي التنم� ي�ب� تدر� ��د دورات � -ع�ق
ية تماع� ية واإلستشارات اإلحب ال�بشر�

تكم  تطلعا� صدى الش��عب: ما ه�ي �
يعة عملكم  ية المتعل�قة �بط�ب� �بل� المست�ق

؟  اال�نسا�ن�ي
ال��رزي: نتطلع إلى االس��تمرار �ف�ي 
يد  د� ير مهنتنا ومواك�بة كل ما هو حب تطو� �
يع��ود ع��ىل األزواج  اله��ا �بم��ا � �ف���ي م�ب
ية  ا� ا�ئدة والعف يتعاملون معنا �بال�ف ين � الذ�
اه��م  �بالت�ف تتمث��ل  وال��ي  ��وه  المرحب
يش �بس��عادة  ��ل الع� والتع��اون م��ن أحب

وكرامة.

ية شهر  اري لنها� ز الت�ب اع الع�ب ت�ف  ار�
يار �بنس�بة 4ر30 �بالمئة أ�

 عمان 

 ارتفع العجز التجاري للمملكة لنهاية �سهر اأيار من العام احلايل، بن�سبة 
العام  ذاتها من  بالفرة  دينار، مقارنة  مليار  200ر3  ليبلغ  باملئة،  4ر30 

املا�صي والبالغة 454ر2 مليار دينار.
التجارة  ح�ل  العامة  الح�صاءات  لدائرة  ال�صهري  التقرير  وبح�صب 
اخلارجية، ارتفعت قيمة ال�سادرات الكلية لنهاية �سهر اأيار املا�سي، بن�سبة 
العام  من  الفرة  بنف�س  مقارنة  دينار،  مليار  381ر2  لتبلغ  باملئة،  1ر19 
ال�صادرات  قيمة  ارتفعت  فيما  دينار،  مليار  999ر1  والبالغة  املا�صي 
143ر2  ما مقداره  اأي  باملئة،  3ر22  بن�صبة  الفرتة،  نف�ض  ال�طنية خالل 
قيمتها  بلغت  التي  املا�سي  العام  من  الفرة  ب��ذات  مقارنة  دينار،  مليار 
ت�صديرها  املعاد  ال�صلع  قيمة  بلغت  للتقرير،  ووفقا  دينار.  مليار  752ر1 
3ر3  ن�سبته  بانخفا�س  دينار،  ملي�ن  3ر238  املا�سي  اأي��ار  �سهر  لنهاية 
باملئة، مقارنة بنف�س الفرة من العام املا�سي، والبالغة 246 ملي�ن دينار. 
اأما امل�صت�ردات، فارتفعت خالل نف�ض الفرتة، بن�صبة 3ر25 باملئة، اإذ بلغت 
قيمتها 581ر5 مليار دينار، مقارنة بالفرة ذاتها من العام املا�سي والبالغة 
453ر4 مليار دينار. واأ�سار التقرير اإلى اأن ن�سبة تغطية ال�سادرات الكلية 
يف   ، احلايل  العام  من  اأيار  �سهر  لنهاية  باملئة،  7ر42  بلغت  للم�صت�ردات 
املا�سي،  العام  من  الفرة  بنف�س  باملئة،  9ر44  التغطية  ن�صبة  بلغت  حني 

بانخفا�ض مقداره 2ر2 نقطة مئ�ية.
اأما على ال�صعيد ال�صهري، ارتفعت قيمة ال�صادرات ال�طنية لالأردن يف 
دينار،  ملي�ن  7ر511  بلغت  اإذ  باملئة،  8ر63  بن�سبة  املا�سي،  اأيار  �سهر 

مقابل 3ر312 ملي�ن دينار، خالل الفرة ذاتها من العام املا�سي.
ي�صار اإلى اأن العجز يف امليزان التجاري ميثل الفرق بني قيمة امل�صت�ردات 

وقيمة ال�صادرات الكلية.

ة  تدعو الشركات الُمدرحب   ال�بورصة �
ية ية الر�بع� يا�نات المال� بال�ب� يدها � لتزو�

 عمان 

 دعت ب�ر�صة عمان، جميع ال�صركات املدرجة لديها ل�صتكمال تزويدها 
تلك  ح�صابات  مدققي  قبل  من  واملراجعة  الثاين،  للربع  املالية  بالبيانات 
ال�صركات عن الفرتة املنتهية يف 30/6/2021، وذلك عرب نظام الف�ساح 

اللكروين )XBRL(، وه� ال��سيلة ال�حيدة املعتمدة لالف�ساح.
عمان  ب�ر�صة  اأن  ال�ظائفي  مازن  للب�ر�صة  التنفيذي  الرئي�ض  واأك��د 
بتزويد  تلتزم  مل  التي  املخالفة  ال�سركات  اأ�سهم  يف  التداول  باإيقاف  �ستق�م 
الب�ر�صة بالبيانات املالية املرحلية للربع الثاين، واملراجعة من قبل مدققي 
حني  اإلى  احلايل  مت�ز  �سهر  نهاية  يلي  عمل  ي�م  اأول  من  اعتبارًا  ح�ساباتها 
قيام هذه ال�سركات بتزويد الب�ر�سة بالبيانات املطل�بة، وذلك بهدف تعزيز 
املالية وت�فري املعل�مات  الأوراق  املتعاملني وامل�صتثمرين يف �ص�ق  حماية 
ال�سرورية لهم يف ال�قت املنا�سب ومبا ميكنهم من اتخاذ القرار الإ�ستثماري.

و�ستق�م الب�ر�سة بعد انتهاء امل�عد املحدد ل�ستالم البيانات املرحلية 
ال�سركات  اأ�سماء  عن  الإع��الم  و�سائل  خمتلف  خالل  من  بالإعالن  املراجعة 
ُعر�سة  املقرر  بامل�عد  تلتزم  مل  التي  ال�سركات  �ستك�ن  حيث  املخالفة، 

للعق�بات املن�ص��ض عليها يف الأنظمة والتعليمات املعم�ل بها.
التزاماً  الثاين  للربع  املالية  بالبيانات  للب�ر�صة  ال�صركات  تزويد  وياأتي 
باأحكام تعليمات اإدراج الأوراق املالية يف ب�ر�سة عمان، والتي ُتلزم جميع 
مدققي  من  مراجعة  مرحلية  بيانات  باإعداد  الب�ر�صة  يف  املدرجة  ال�صركات 
امل�ستثمرين  ولتمكني  وال�سفافية،  الإف�ساح  ملبداأي  تعزيزًا  احل�سابات، 
وامل�ساهمني من احل�س�ل على املعل�مات ال�سرورية ونتائج اأعمال ال�سركات 

ب�صكل م�صتمر وبال�قت املنا�صب.
�سركات  على  البيانات  هذه  بتعميم  تق�م  الب�ر�سة  اأن  بالذكر  جدير 
الإنرنت  �سبكة  على  الب�ر�سة  م�قع  وعلى  ال�س�ق  يف  العاملة  ال��ساطة 
)بيانات  والف�ساحات  التعاميم  �سمن   www.exchange.jo/ar

ن�سف �سن�ية( وذلك لت�سهيل ال��س�ل اإليها من قبل املهتمني.

تدعو المنشآت    وزارة الصناعة �
واال�فراد لاللتزام �بأوامر الد�فاع

 عمان 

املن�ساآت  التزام  اأهمية  والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  اأك��دت 
والأفراد باأوامر الدفاع املتعلقة بالإجراءات ال�قائية من وباء ك�رونا وذلك 

بارتداء الكمامة ومراعاة م�سافات التباعد وعدم الكتظاظ داخل املن�ساآت.
مبتابعة  املعنية  الرقابية  اجلهات  اإن  �سحفي  بيان  يف  ال���زارة  وقالت 
بتلك  اللتزام  ل�سمان  مكثفة  رقابية  بحمالت  تق�م  والأفراد  املن�ساآت  التزام 

املتطلبات واتخاذ الإجراءات الالزمة بحق املخالفني.
بعد«  عن  الي�م  انعقد  الذي  للتفتي�س  العليا  للجنة  اجتماع  خالل  ومت 
التفتي�ض  عمليات  تعزيز  اأهمية  على  ال�تاأكيد   « وامل�صم�ع  املرئي  الت�صال 
وحررت  ال�قائية.  وال�سحة  ال�سالمة  مبتطلبات  اللتزام  ملتابعة  وتكثيفها 
احلك�مية  واجلهات  وال���زارات  والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة  ال���زارة 
املكلفة مبتابعة التزام الأفراد واملن�ساآت باأوامر الدفاع اخلا�سة ومبتطلبات 
حزيران  من  الأول  )للفرة  ك�رونا  وباء  من  ال�قائية  وال�سحة  ال�سالمة 
وحتى الرابع والع�سرين من مت�ز 2378 خمالفة ملن�صاآت و1055 لأفراد.

اللتزام  لعدم  من�ساأة   276 خمالفة  مت  فقد  ل��ل���زارة  بيان  وبح�سب 
و1665  بالعمل  لها  م�صم�ح  غري  ملن�صاأة  خمالفة  و75  العمل  بربوت�ك�ل 
لعدم ارتداء العاملني يف عدد من املن�ساآت الكمامة ومراعاة م�سافات التباعد.

و74  �سحي  مراقب  تعيني  لعدم  ملن�ساآت  خمالفة   253 حترير  مت  كما 
وج�د  لعدم  خمالفة  و13  مغلقة  �صالت  داخل  الرجيلة  لتقدمي  خمالفة 

ل�حات ار�سادية يف مراكز جتارية.
وت�زعت املخالفات على 85 حمل اأدوات منزلية وكهربائية 240 ك�يف 
�ص�بر  حمالت  و1205  مالب�ض  حمل  و190  �سعبيا  مطعما  و123  �س�ب 

ماركت وخ�سار وف�اكه ومن�ساآت اأخرى.

عمان 

طرح جمل�ض ادارة غرفة جتارة الردن وممثل� 
ال�سناعة  وزي��رة  امام  فيها،  التجارية  القطاعات 
العديد  علي،  مها  املهند�صة  والتم�ين  والتجارة 
من الق�سايا والتحديات التي ت�اجه اعمال القطاع 
التجاري واخلدمي بعم�م اململكة، وبخا�سة يف ظل 

تبعات جائحة فريو�ض ك�رونا.
الغرفة،  مبقر  عقد  الذي  اللقاء  خالل  وا�ساروا 
�سريبة  دائ��رة  عام  مدير  بح�س�ر  الثنني،  م�ساء 
عام  ومدير  علي،  اب���  ح�سام  واملبيعات  الدخل 
م�ؤ�س�سة  ع��ام  وم��دي��ر  الق�ساة،  ج��الل  اجل��م��ارك 
امل�ا�صفات واملقايي�ض املهند�صة عبري الزهري، الى 
ق�سايا تتعلق ببطاقة امل�ست�رد والطرود الربيدية 
اجلهات  ت�حيد  و�سرورة  املن�ساآت  على  والرقابة 
وال�صجالت التجارية القدمية ومنح ح�افز لدامة 
واأج�ر  ال�صعار  ارتفاع  ظل  يف  ال�صترياد  عمليات 

ال�صحن عامليا.
بالرديات  تتعلق  اخ��رى  ق�سايا  ال��ى  ولفت�ا 
ال�صريبية واهمية ان يك�ن لكل من�صاآة جتارية رقم 
وطني خا�س، وتق�سيط الر�س�م اجلمركية واعفاء 
قطاع اللب�سة والحذية من ال�سرائب واجلمارك، 
وانهاء ملف البيانات اجلمركية املفت�حة والت��سع 
اللكرونية،  احلك�مية  واخلدمات  ب��الج��راءات 
باملطاعم  �صياحيا  امل�صنفة  غري  املطاعم  وم�صاواة 
التي  املبيعات  ن�صبة �صريبة  ال�صياحية بخ�ص��ض 
التفتي�ض  عمليات  تط�ير  �صرورة  واكدوا  تدفعها. 
ق�سية  ومعاجلة  الغذائية  املن�ساآت  على  احل�سي 
قرار  والغاء  املحلية،  بال�ص�ق  ال�صمنت  ا�صعار 
حتديد كميات ا�سترياد بروفيالت الملني�م، واعادة 
»الك�سر«،  ن�سبة  ورف��ع  ال��ذرة  مب�ا�سفة  النظر 
واعادة النظر بعملية ت�زيع املخابز بعم�م اململكة 

وتاأجيل دفع الر�س�م اجلمركية.
وال�سع�بات  التحديات  مبعاجلة  وطالب�ا 
 ،)4( �ساحة  يف  والتجار  امل�ست�ردين  ت�اجه  التي 
املرتبة على احلك�مة  املالية  اللتزامات  وت�سديد 
التجارية  ال��غ��رف  وزي����ارة  اخل��ا���س،  للقطاع 
واعادة  فيها،  التجاري  القطاع  ولقاء  باملحافظات 
النظر بالتفاقيات التجارية التي ل تخدم م�سلحة 
تك�ن  �سعبية  ا�س�اق  وايجاد  ال�طني،  القت�ساد 

التخلي�ض  بعملية  وال���ص��راع  للب�صطات،  بديلة 
بالقطاع  لالهتمام  بال�سافة  الب�سائع  على  امل�سبق 

التجاري نظرا لدوره الكبري بالقت�صاد ال�طني.
حر�ض  ع��ل��ي،  املهند�صة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
ال��ق��ط��اع��ات  تناف�سية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  احل��ك���م��ة 
القت�سادية و العمل بت�ساركية م�ستمرة معها ومبا 

ينعك�س اإيجابا على القت�ساد ال�طني ب�سكل عام .
للدور  تقديرها  عن  ال�صناعة  وزيرة  واأعربت 
خلدمة  واخلدمي  التجاري  القطاع  به  يق�م  الذي 
م�ؤكدة  امل��ج��الت،  مبختلف  ال�طني  القت�ساد 
الأردن  جتارة  غرفة  مع  الدورية  اللقاءات  اأهمية 
ملتابعة الأم�ر والق�سايا التي تهم القطاع ومعاجلة 
التي ت�اجهه �سمن  امل�سكالت وبخا�سة الجرائية 

الأطر امل�صم�ح فيها.
واكدت املهند�سة علي اأنه �سيتم درا�سة وبحث 
ممثلي  خالل  من  قدمت  التي  واملقرتحات  املطالب 
وم�ا�صلة  املحافظات،  كافة  يف  التجاري  القطاع 
ال�سراكة  من  انطالقا  التجارة  غرف  مع  التحاور 
على  ال����زارة  حتر�ض  التي  اخلا�ض  القطاع  مع 

تعزيزها.
اخلا�سة  الت�سليم  اأذون���ات  اأن  ال��ى  واأ���س��ارت 
قبل  من  املقدمة  واملقرتحات  امل���ردة  بالب�صائع 
قبل  من  واملتابعة  الدرا�صة  قيد  التجاري  القطاع 
جلنة متخ�س�سة ت�سم ممثلني عن وزارتي ال�سناعة 
و التجارة والتم�ين والنقل، وغرفة جتارة الردن 
ونقابة وكالء ال�صحن، كما �صيتم درا�صة املقرتحات 

اخلا�صة ببطاقة امل�صت�رد وغريها من الق�صايا.
ا�صتقرار  على  املحافظة  ���ص��رورة  واأك����دت 
الإج���راءات  �ص�ء  يف  يف  �صيما  الأ�صا�صية  ال�صلع 
التي اتخذتها احلك�مة م�ؤخرا، للحد من ارتفاعات 
اأج�ر ال�سحن عامليا ومن ذلك حتديد �سق�ف لأج�ر 
اجلمركية،  الر�س�م  احت�ساب  لغايات  ال�سحن 
امل�ا�سفة  تعديل  بقرار  العمل  متديد  الى  م�سرية 
لتمكني  احلايل  العام  لنهاية  الذرة  مبادة  اخلا�سة 

التجار من ال�سترياد من منا�سيء خمتلفة .
امل�ؤ�س�سة  به  تق�م  الذي  ال��دور  الى  وتطرقت 
الأردنية لتط�ير امل�صاريع ال�صغرية واملت��صطة » 
جديك� » وبرامج الدعم املقدمة للم�صاريع ال�صغرية 
وما  وال�صناعة،  اخلدمات  ولقطاعي  املت��صطة 
وحتفيز  الرقمنة  نح�  م�جهة  برامج  من  تقدمه 

ال�صراء اللكرتوين.
و�سددت على �سرورة اللتزام التام مبتطلبات 
املن�صاآت  قبل  م��ن  ال�قائية  وال�صحة  ال�صالمة 
وتقيد  داخلها  الكتظاظ  عدم  ومراعاة  التجارية 
مرتاديها والعاملني فيها بارتداء الكمامة والتباعد، 
الردن  جت��ارة  غرفة  لعبته  ال��ذي  بالدور  م�سيدة 

بخ�ص��ض اعطاء املطاعيم للعاملني بالقطاع.
الردن  جتارة  غرفة  رئي�س  ا�سار  جانبه،  من 
الغرفة  تبذلها  التي  اجله�د  الى  الكباريتي،  نائل 
البن�ك  جمعية  مع  والتجارة  ال�صناعة  ووزارة 
لغايات تخفيف اجراءات منح القرو�ض، كاقت�صار 
الكفالة على الب�سائع �سريطة ان تك�ن حتت رقابة 
القطاع  على  املالية  العباء  تخفيف  بهدف  البنك، 
التجاري ومبا ي�سهم يف ت�فري خمزون ا�سراتيجي 

للعديد من ال�صلع بال�ص�ق املحلية.
ح�سره  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  الكباريتي  و�سدد 
المني العام ل�زارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين 
�صرورة  على  العمري،  ح�صن  املهند�ض  بال�كالة 
امل�صت�رد  بطاقة  منح  لق�صية  ج��ذري  حل  ايجاد 

بهدف حماية التاجر وامل�ست�رد امللتزم.
املرحلة  خالل  اجلميع  يعمل  ان  اأهمية  واك��د 
ال�سع�بات  لتجاوز  ال�احد  الفريق  بروح  احلالية 
التي ت�اجه القت�ساد ال�طني جراء تبعات جائحة 
الرتفاع  ان  ادراك  اأهمية  م�صريا  ك�ورنا،  فريو�ض 
الذي طال ا�سعار الكثري من ال�سلع مرتبط بع�امل 
خارجية منها اأج�ر ال�صحن وا�صعار امل�اد يف بالد 
املن�ساآ. وا�سار الى ان البطالة تعترب ق�سية وطنية، 
من  ملعاجلتها  اجله�د  من  املزيد  ب��ذل  يتطلب  ما 
العمل،  فر�ض  وت�ليد  الت�صغيل  فر�ض  زيادة  خالل 
القطاع  لتمكني  الأع��م��ال  بيئة  وجت�يد  وحت�صني 
مبا  وا�ستثماراته  اعماله  ت��سيع  م��ن  اخل��ا���س 

ينعك�ض على معدلت النم� القت�صادي.
بعم�م  واخلدمي  التجاري  القطاع  ان  واك��د 
ول  وال�سحة،  ال�سالمة  باجراءات  ملتزم  اململكة 
بال�سارع،  اللتزام  عدم  م�س�ؤولية  حتميله  يج�ز 
خالل  البع�ض  لدى  وا�صح  ب�صكل  يظهر  بداأ  الذي 
غرف  لعبته  ال��ذي  للدور  لفتا  الخ��رية،  الفرة 
يف  والعاملني  منت�صبيها  حث  بخ�ص��ض  التجارة 
ودعم  املطع�م  تلقي  على  وت�سجيعهم  من�ساآتهم 

اجله�د الر�سمية ملكافحة ال�باء.

يا ال�قطاع  تطرح �قضا� ارة األردن � ت�ب �
يرة الصناعة أمام وز�

ينة السلط عىل �قا�ئمة التراث العالم�ي إدراج مد�
عمان 

ملنظمة  التابعة  العاملي  الراث  جلنة  قررت 
والثقافة  وال��ع��ل���م  للربية  امل��ت��ح��دة  الأم����م 
والأربعني  الرابعة  دورتها  خالل  )الي�ن�سك�(، 
على  امل�افقة  افرتا�صيا،  ال�صني  يف  املنعقدة 
اإدراج مدينة ال�سلط »مدينة الت�سامح وال�سيافة 

احل�سارية« على قائمة الراث العاملي.
الفايز  نايف  والآث���ار  ال�صياحة  وزي��ر  وق��ال 
افرا�سيا،  اللجنة  اجتماعات  يف  م�ساركته  خالل 
الأول�يات  بني  من  ال�سلط  مدينة  اإن  الثالثاء، 
خ�صائ�ض  اإظ��ه��ار  يف  لأهميتها  للمملكة  العليا 
الت�صامح والعي�ض امل�صرتك والرعاية الجتماعية 

بني �صكانها.
الأ�سر  بني  الجتماعي  التكافل  اأن  وا�ساف 
اأحياء  وج�د  وعدم  وزواره��ا،  ال�سلط  مدينة  يف 
امل��ي��زات  م��ن  ه���  دي��ن��ي  اأ���ص��ا���ض  على  منف�صلة 
ال�سلط  ادراج  اأن  م���ؤك��دا  للمدينة،  ال�ا�سحة 
الرتاث  ثقافة  �صيدعم  العاملي  الرتاث  قائمة  على 

والت�سامح وال�ئام بني الأديان.
ال��راث  وجلنة  الأردن  اأن  الفايز،  وت��اب��ع 

ر�سالة  ال��ي���م  ي�جهان  )الي�ن�سك�(  العاملي 
وت�سامح  �سالم  ر�سالة  اأجمع؛  العامل  اإلى  مهمة 
وتعاي�س تتما�سى مع خطاب جاللة امللك عبد اهلل 
للمجتمعات  الدويل  امل�ؤمتر  يف  األقاه  الذي  الثاين 
فيه  واأكد  �سنغاف�رة،  يف   2019 عام  املتما�سكة 
الأدي��ان  بني  ال���ئ��ام  على  الهج�م  »اأن  جاللته 
العامل،  يف  تهديد  اأه��م  ه�  ال�صلمي  والتعاي�ض 
ق�اهم  ت�حيد  اجلميع  من  يتطلب  ال��ذي  الأم��ر 
»اأن  الفايز  وزاد  والإق�صاء«.  الكراهية  ملقاومة 
التبادلت  تبني  ال�سلط  ملدينة  املتميزة  العمارة 
الثقافية التي اأ�سفرت عن مزيج فريد من الأمناط 
املعمارية عالية امل�صت�ى«، لفتا الى تقدمي ملف 
1995، ثم لحقا  تر�سيح ال�سلط لأول مرة عام 
ي�صري  ما   ،2021 عام  واأخ��ريا   2017 عام  يف 
القيمة  وا�ستدامة  بحماية  الأردن  التزام  اإل��ى 
العاملية املتميزة و�سمات مدينة ال�سلط. واأعرب 
الراث  للجنة  وتقديره  �سكره  عن  الفايز  ال�زير 
العاملي وم�ظفي مركز الرتاث العاملي والهيئات 
العاملي  للرتاث  ال��دويل  واملجل�ض  ال�صت�صارية 
ون�سائح  دعم  من  قدم�ه  ما  على  )ايك�م��س(، 
مدير  وقال  املدينة.  مللف  الر�سيح  عملية  ط�ال 

اإن  العبادي  ه�سام  بال�كالة  العامة  الآثار  دائرة 
ال�سلط على قائمة الراث العاملي،  اإدراج مدينة 
احلثيثة  واجله�د  الكبري  التعاون  نتيجة  ياأتي 
ال����زارة  ب��ني  ال���اح��د  الفريق  ب���روح  والعمل 
�ستة  اإدراج  اأن  واكد  الأخرى.  املعنية  واجلهات 
العاملي  الرتاث  قائمة  على  اأثرية  اأردنية  م�اقع 
ال�صياحة  خارطة  على  اململكة  مكانة  من  يعزز 
الفرتة  يف  ت�صعى  الدائرة  اأن  اإلى  لفتا  العاملية، 
الأثرية  امل���اق��ع  من  ع��دد  تر�سيح  اإل��ى  املقبلة 
اللجنة. من جهتها،  اإلى  ملفاتها  الأخرى وتقدمي 
ال�سلط  مدينة  و�سط  اإدارة  وحدة  مديرة  قالت 
تر�سيح  ملف  اإع��داد  عمل  فريق  وع�س�  القدمية 
لينا  املهند�سة  العاملي  الراث  قائمة  ال�سلط على 
اب� �سليم، اإن ملف تر�سيح ال�سلط لإدراجها على 
حملي  عمل  فريق  جهزه  العاملي  ال��راث  قائمة 
مدينة  و�سط  لتط�ير  امللكية  اللجنة  باإ�سراف 
ال�سلط. وا�سافت اأن الروؤية الفنية للملف ارتكزت 
ال�سلط،  ملدينة  املتميز  املعماري  ال��راث  على 
للتعاي�ض  كنم�ذج  املدينة  تقدمي  اإلى  بالإ�صافة 
والتاآخي واظهاره للعامل كقيمة ا�صتثنائية عاملية 

يف كيفية احرام وقب�ل الآخر.

ام  ط ال�ن  احالة عطاء �ن�قل الن�ف
ياة ق�ي عىل شركة �برج ال�� العرا�

 عمان 

 احالت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية عطاء نقل مادة النفط اخلام 
من بيجي يف العراق الى م�صفاة البرتول يف الزرقاء، ومقدارها ن�صف 

ملي�ن طن، على �سركة نائل الذيابات و�سركاه )برج احلياة للنقل(.
اخلام  النفط  لتجهيز  التفاهم  مذكرة  يف  جاء  ملا  تنفيذا  ذلك  وياتي 

امل�قعة بني حك�مة اململكة الردنية الها�سمية وجمه�رية العراق.
ومب�جب املذكرة ي�سري الأردن النفط اخلام العراقي )نفط خام 
كرك�ك(، لتلبية جزء من احتياجاته ال�سن�ية ومبا ل يزيد عن 10 اآلف 
برميل ي�ميا، ت�صكل 7 باملئة من احتياجات اململكة، على اأ�صا�ض معدل 
امل�ا�سفات  وفرق  النقل  كلف  فرق  بح�سم  ال�سهري،  برنت  خام  �سعر 

ومقدارها 16 دولرا للربميل ال�احد.
من  50باملئة  ب�اقع  عراقية  �صهاريج  النقل  عملية  يف  وت�صارك 

الكمية الي�مية اإلى جانب ال�صهاريج الأردنية.
خالل  مت  انه  )برا(،  الردنية  النباء  ل�كالة  الذيابات  نائل  وقال 
اجتماع عقد اخريا يف وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، فتح العرو�س 
املالية لل�صركات املتاأهلة، وجاء ف�ز ال�صركة بالعطاء ب�صفتها �صاحبة 
»ان�سب« عر�س مايل بني اربع �سركات تاأهلت للعطاء الفني الذي اأعلنت 

عنه وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.
وا�ساف بان عملية النقل �ستبداأ يف غ�س�ن ا�سب�عني بعد ا�ستكمال 
الباب  من  »ال�سحن  بنظام  العملية  �ستك�ن  بحيث  التاأ�سريات،  ا�سدار 

اإلى الباب ».
ومن املقرر بح�سب الذيابات ت�سلم وثائق عطاء النقل ام�س الثالثاء 

من وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.
م�قع  من  اخل��ام،  النفط  مادة  نقل  عطاء  طرحت  ال���زارة  وكانت 
الزرقاء،  يف  الأردنية  البرتول  م�صفاة  م�قع  اإلى  العراق  يف  التحميل 

مبعدل 10 اآلف برميل ي�ميا.

اري للمملكة  يزان الت�ب ز الم� اع ع�ب ت�ف   ار�
ية ارة ال�رة العر�ب� مع منط�قة الت�ب

   عمان 

التجارة  منطقة  دول  مع  للمملكة  التجاري  امليزان  عجز  ارتفع    
احلايل،  العام  من  املا�سي  اأي��ار  �سهر  لنهاية  الكربى،  العربية  احلرة 
بن�صبة 8ر51 باملئة، لي�صل اإلى نح� 8ر705 ملي�ن دينار، مقارنة مع 

الفرة املماثلة من العام املا�سي البالغة 8ر464 ملي�ن دينار.
ووفقا لتقرير دائرة الإح�صاءات العامة، ارتفعت قيمة ال�صادرات 
لنهاية �سهر  العربية الكربى  التجارة احلرة  اإلى دول منطقة  ال�طنية 
ملي�ن  2ر784  لتبلغ  باملئة،  7ر10  بن�سبة  احل��ايل،  العام  من  اأي��ار 
دينار، مقارنة بالفرة ذاتها من العام املا�سي والبالغة 2ر708 ملي�ن 

دينار.
التجارة  منطقة  دول  من  الردن  م�صت�ردات  قيمة  ارتفعت  كما 
باملئة،  0ر27  بن�سبة  املا�سي،  اأيار  لنهاية  الكربى،  العربية  احلرة 
العام  من  املناظرة  الفرة  مع  مقارنة  دينار،  مليار  490ر1  لتبلغ 

املا�صي والبالغة 173ر1 مليار دينار.
و�ساهم يف هذا الرتفاع، زيادة ا�سترياد اململكة من احلب�ب بن�سبة 
مع  مقارنة  دينار،  ملي�ن   263 ح�ايل  قيمتها  لتبلغ  باملئة،  2ر105 

الفرة ذاتها من العام املا�سي.
�صلم  ال�صع�دية  العربية  اململكة  ت�صدرت  التقرير،  وبح�صب 
الكربى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة  دول  اإلى  الأردنية  ال�سادرات 

لنهاية �سهر اأيار املا�سي، لتبلغ نح� 233 ملي�ن دينار.
الردن،  منها  ت�صت�رد  التي  الدول  قائمة  ال�صع�دية  ت�صدرت  كما 

حيث بلغت م�صت�ردات اململكة من ال�صع�دية نح� 847 ملي�ن دينار.
وبذلك يك�ن عجز امليزان التجاري مع اململكة العربية ال�صع�دية قد 

بلغ يف نهاية �سهر اأيار، 614 ملي�ن دينار. )برا- وعد ربابعة(

امعة  يب طالب حب ية لتدر� ا�ق� ت�ف ا�
يادة يا والر� � ين عىل التكنولوحب ال�س�

   عّمان 

 وقعت جامعة احل�سني بن طالل و�سركة » غاز نا�س« لتكن�ل�جيا 
املعل�مات، اتفاقية تعاون لتدريب طالب اجلامعة املتف�قني على تقنية 
 30 تدريب  �سيجري  التفاقية،  الأعمال. ومب�جب  املعل�مات وريادة 
طالبا من اجلامعة على مدار ثالث �سن�ات )ب�اقع 10 طالب كل عام( 
وريادة  التقنية  قطاعي  يف  يحتاج�نها  ومعارف  مبهارات  لتزويدهم 
بيان  وفق  م�ستقبال  القطاعني  هذين  يف  العمل  �س�ق  لدخ�ل  الأعمال 
اأ�سدرته ال�سركة . وقالت عميد كلية تكن�ل�جيا املعل�مات يف اجلامعة 
درا�صات  برنامج  اإطار  يف  تاأتي  التفاقية  اإن  املزايدة،  ليايل  الدكت�رة 
ثنائية تدعمه ال�كالة الأملانية للتعاون الدويل »جي اي زد« يهدف اإلى 

تعزيز ت�ا�سل طالب اجلامعة مع �سركات القطاع اخلا�س.
لطالب  تدريبا  الربنامج،  مب�جب  �ست�فر،  ال�سركات  اأن  واأ�سافت 
الأول��ى  الدرا�صية  �صنتهم  منذ  املعل�مات  تكن�ل�جيا  تخ�ص�صات 

لإعدادهم ل�ص�ق العمل م�صتقبال.
م�صطفى  نا�ض«  غاز   « ل�صركة  التنفيذي  واملدير  امل�ؤ�ص�ض  وق��ال 
�سادق، اإن التفاقية متثل حلقة و�سل بني ال�سركة وطالب اجلامعات 
تكن�ل�جيا  واأهمية  ال��ري��ادي  بالفكر  لت�عيتهم  وفر�صة  الأردن��ي��ة 
املعل�مات حاليا يف حياتنا الي�مية اأو القت�سادية. يذكر اأن �سركة » غاز 
نا�س« لتكن�ل�جيا املعل�مات �سركة خا�سة ت�سرف على تطبيق للهاتف 
وجميع  غ��از(  )ا�سط�انات  الطلب  عند  الطاقة  بقطاع  معني  املتنقل 

م�صتقات الطاقة يف املرحلة املقبلة.

عر�ب�ي ودول�ي
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للبقعة،  الفني  املدير  ب��دوان  خ�صر  اأك��د 
ا�ستمراره مع الفريق رغم ختام مرحلة ذهاب 

دوري املحرفني الأردين، دون ح�سد نقاط.
ك�وورة حاور بدوان، للحديث عن م�صرية 
الفريق هذا  التي ت�اجه  البقعة، وال�سع�بات 

امل��سم.. واإلى ن�س احل�ار: 
هل �صتظل مع البقعة؟ 

نقطة  ح�صد  دون  الذهاب  مرحلة  اأنهينا 
و�صاأظل  البقعة،  ابن  اأنا  ال��دوري،  يف  واحدة 

معه لتقدمي كل ما ب��سعي. 
ما طم�ح البقعة؟ وهل اقرب من الهب�ط؟ 
البقعة  يخدم  �ساب  فريق  لبناء  ن�سعى 
مباريات  قدمنا  الإياب،  يف  �صنجتهد  ل�صن�ات، 
يف  اخل�صارة  وراء  اخل��ربة  قلة  لكن  جيدة، 
البقعة يعتمد على عنا�سر �سابة  11 مباراة. 
ومنهم من مل يتجاوز 18 عاًما، وي�صارك لأول 
ظل  يف  خربة  لعبني  منلك  ل  ب��ال��دوري.  مرة 
الق�سايا  ب�سبب  �سفقات  اإب��رام  من  احلرمان 

املالية.
هل هناك انفراجة لإبرام �سفقات؟ 

ومعقدة،  �سعبة  الظروف  ذلك،  اأعتقد  ل 
حتى  دولر  األ��ف   125 بدفع  مطالب  البقعة 
اإجراء تعاقدات، الفريق �سيظهر يف  يتمكن من 

الإياب دون تغيريات.
ملرحلة  تدريباته  الفريق  �سي�ا�سل  هل 

الإياب؟ 
منتلك  ي�مني،  ملدة  راحة  الفريق،  منحت 
ن�ستعد  التدريبات،  يع�سق�ن  �سباب  لعبني 
ن�صتهل  اأننا  رغم  اأف�صل،  ب�صكل  الإياب  ملرحلة 
ال�صدارة،  �صاحب  ال�حدات  بلقاء  امل�ص�ار 

ن�صعى للخروج باأقل اخل�صائر.
ما تعليقك على رحيل اأب� �صالح؟ 

اأب� �سالح لعب اخلربة ال�حيد بالفريق، 
نحن بحاجة خلدماته، نحرم قراره، ومع ذلك 
اأ�سعى  ي�مني،  اآخر  يف  معه  الت�ا�سل  حاولت 

ل�صتمراره معنا.

ما راأيك يف م�صت�ى الدوري الأردين؟ 
ب��الأداء  معجب  �سخ�سًيا  جيد،  امل�ست�ى 
ال�حدات  عك�س  وال�سلط،  للفي�سلي  املتط�ر 
املطل�ب  الأداء  يقدم  ول  النتائج  يحقق  الذي 
رغ���م ام��ت��الك ك���ك��ب��ة ج��ي��دة م��ن ال��الع��ب��ني 

املميزين.
حيث  عهده،  ل�سابق  يع�د  ب��داأ  الفي�سلي 
ال�سلط  مت�ساعدة،  تط�ر  حالة  يف  يعي�س 
وحمرفه  الالعبني،  من  مميزة  ن�عية  ميتلك 
الكامريوين واجنا مك�سب كبري، كذلك ل اأخفي 

اإعجابي بفريق اجلزيرة.
هذا  ال���دوري  لقب  يحرز  اأن  تت�قع  م��ن 

امل��صم؟ 
ف��رق،  ث��الث��ة  ب��ني  �صيك�ن  ال����دوري  لقب 

الفي�سلي وال�حدات وال�سلط.
 4 �صجل  ال��ذي  املطلب  عبد  يف  راأي���ك  م��ا 

اأهداف؟ 
بح�ض  ويتمتع  مميز  لع��ب  املطلب  عبد 

تهديفي، ويقدم ف�ق طاقته مع الفريق، ومييل 
الفردي يف املباريات رمبا لغياب من  للمجه�د 
ه�  تاأكيد  وبكل  اخل��ربة،  لعبي  من  ي�صاعده 

جنم يتمتع مب�ستقبل مميز.
من لفت نظرك من امل�اهب ال�صابة؟ 

الفي�صلي،  لع��ب  ع��ض  خالد  اهلل  عبد 
متركز  ولديه  اأك��رب،  لهتمام  يحتاج  الالعب 
التهديف،  على  وقدرة  ال�صندوق  داخل  رائع 

الذي  زكريا،  خالد  زميله  عن  ف�ساًل 
الرت��ك��از  منطقة  يف  ال��ل��ع��ب  يتقن 
الظهري  كذلك  الأل��ع��اب،  و�صناعة 

ح�سي�س،  اأب���  حممد  لل�سلط  الأي�سر 
منتخب  مع  الت�اجد  ي�صتحق�ن  ه���ؤلء 

الن�صامى.
ظهروا  ال�صباب  من  اآخ��ري��ن  لعبني  ثمة 
ب�سكل مميز، كالعب اجلزيرة اإبراهيم �سعادة، 
ولعبي �سباب الأردن و�سيم الريالت وفي�سل 

اأب� �سنب ولعب ال�حدات مهند اأب� طه.

كلمة اأخرية 
�سعبة،  بظروف  مير  البقعة 
ال�سباب  من  جمم�عة  ميتلك  لكنه 

للدعم  يحتاج�ن  الذين  امل�ه�بني 
اأف�صل  من  �صيك�ن�ن  ه�ؤلء  املعن�ي، 

اكت�صاب  ب��ع��د  الأردن���ي���ة  ال��ك��رة  لع��ب��ي 
اخلربة.

م الصعاب ل مع ال�ب�قعة رعن ضر �بدوان: سأطن حن
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ى الدوري الأردين؟ ى الدوري الأردين؟ 
ب��الأداء  معجب  ب��الأداء ا  معجب  ب��الأداء يًيًا  معجب  ب��الأداء ا  معجب  ب��الأداء يا  معجب  ب��الأداء ا  معجب  ا  ييسييسس سسخ�سسخ�خ�
ال��حدات حدات  عك�س  وال�سلط،  اللي  عك�س  وال�سلط،  ال��لي  عك�س  وال�سلط،  ��لي 
املطل��ب ب  الأداء  يقدم  املطل  الأداء  يقدم  املطل��  الأداء  يقدم   ��
�ني�نيع��ب��ني�نيع��ب�ع��ب��ني�ني �ال�الك��ب��ة ج��ي��دة م��ن ال��ال�الك��ب��ة ج��ي��دة م��ن ال�ك��ب��ة ج��ي��دة م��ن ال��ال�ال

حيث  عهده،  ل�سابق  حيث د  عهده،  ل�سابق  د 
ال�سلط  ال�سلط اعدة،  ال�سلط سساعدة،  ال�سلط اعدة،  ال�سلط ساعدة،  ال�سلط اعدة،  اعدة،  مت� مت�ر  مت�سسر  سسر 
وحمررفه فه  الالعبني،  من  مميزة  وحمعية  الالعبني،  من  مميزة  وحمررعية  الالعبني،  من  مميزة  ررعية 
أخفي أخفي اأخفي أخفي أخفي أخفي  الكامريوين واجنا مك�سب كبري، كذلك الكامريوين واجنا مك�سب كبري، كذلك لل

هذا  ال���دوري  لقب  يحرز  هذا أن  ال���دوري  لقب  يحرز  أن 

ف��رق،  ف��رق، ث��ة  ث��ال�الث��ة  ث�  ث��ال�ال  �ال�ال  ب��ني�ني ب�ن  ب��ني�نين  �ني�نين 
حدات وال�سلط.حدات وال�سلط.

44 جل جل صجل جل صصجل جل  � ال��ذي  املطلب  عبد  يف  �أي���ك  ال��ذي  املطلب  عبد  يف  �صصأي���ك  ال��ذي  املطلب  عبد  يف  صصأي���ك 

بح�ضض ويتمتع  مميز  بح�ع��ب  ويتمتع  مميز  بح�ضضع��ب  ويتمتع  مميز  ضضع��ب 

��تهديفي، ويقدم ف��تهديفي، ويقدم فتهديفي، ويقدم ف��ق طاقته مع الفريق، ومييل ق طاقته مع الفريق، ومييل 
الفردي يف املباريات رمبا لغياب من  الفردي يف املباريات رمبا لغياب من د  ��للمجه��للمجهللمجه��د 
ه�� هأكيد  ه��أكيد  ��أكيد  هاا هأكيد  هاأكيد  هأكيد  أكيد  ت وبكل  تة،  وبكل  هة،  هأكيد  أكيد  ت وبكل  هة،  هأكيد  تااأكيد  وبكل  هااة،  هأكيد  هاأكيد  هأكيد  أكيد  ت وبكل  هة،  هأكيد  هاأكيد  هأكيد  أكيد  اخل��رب�رب اخل�عبي  اخل��رب�ربعبي  �رب�ربعبي  لل من  من اعده  من صصاعده  من اعده  من صاعده  من اعده  اعده  صصي�صصي�ي�

جنم يتمتع مب�ستقبل مميز.جنم يتمتع مب�ستقبل مميز.
ابة؟ ابة؟ صابة؟ ابة؟ صصابة؟ ابة؟  صصاهب ال�صصاهب ال�اهب ال� ��من لفت نظرك من امل��من لفت نظرك من املمن لفت نظرك من امل��

الفي�صلي،  الفي�صلي، ع��ب  للع��ب  ع���ض �ض  خالد  اهلل  ععبد  خالد  اهلل  ع��عبد  خالد  اهلل  ��عبد 
متركز  ولديه  متركز ،  ولديه  أك�أك�اأك�أك��رب�ربأك��رب�ربأك�أك��رب�رب،  للهتمام هتمام  يحتاج  يحتاج الالعب  الالعب 
التهديف،  على  وقدرة  ال�صندوق  داخل  التهديف، رائع  على  وقدرة  ال�صندوق  داخل  رائع 

الذي  زكريا،  خالد  زميله  عن  الذي   زكريا،  خالد  زميله  عن  سالسالف�سالسالف�ف�سالساًلً 
اللرت��ك��از رت��ك��از  منطقة  يف  ال��ل��ع��ب  ايتقن  منطقة  يف  ال��ل��ع��ب  يتقن 
الظهري  كذلك  الأل��ع��اب،  الظهري و�صناعة  كذلك  الأل��ع��اب،  و�صناعة 

سسي�سسي�ي�سس، ،  ي�ي�سي�ي�سس ح� ح�  ح�سس  سس  أب��أب��اأب��أب����أب����أب��أب���� حممد  لل�سلط  حممد الأي�سر  لل�سلط  الأي�سر 
منتخب  مع  منتخب اجد  مع  الت��اجد  التن  الت��ن  ��ن  ��تحق��تحقتحق�� تحقتحقصتحقتحقصص ي� ي�ء  ي�صصء  صصء  ه���ؤه���ؤلل

امى.امى.صامى.امى.صصامى.امى. صصالن�صصالن�الن�
ظهروا  ظهروا باب  ظهروا صصباب  ظهروا باب  ظهروا صباب  ظهروا باب  باب  ال� من  ال�آخ��ري��ن  من  ال�صصآخ��ري��ن  من  ال�صصآخ��ري��ن  من  ال�آخ��ري��ن  من  ال�اآخ��ري��ن  من  ال�آخ��ري��ن  من  آخ��ري��ن  للعبني عبني  ثمة ثمة 
إبراهيم �سعادة، إبراهيم �سعادة، اإبراهيم �سعادة، إبراهيم �سعادة، إبراهيم �سعادة، إبراهيم �سعادة،  كل مميز، كالعب اجلزيرة كل مميز، كالعب اجلزيرة سكل مميز، كالعب اجلزيرة كل مميز، كالعب اجلزيرة سسكل مميز، كالعب اجلزيرة كل مميز، كالعب اجلزيرة  سسب�سسب�ب�
ل ل سل ل سسل ل  سست وفي�سست وفي�ت وفي� باب الأردن و�سيم الرياباب الأردن و�سيم الرياسباب الأردن و�سيم الرياباب الأردن و�سيم الرياسسباب الأردن و�سيم الرياباب الأردن و�سيم الريالل سسعبي �سسعبي �عبي � وولل

أبأباأبأب��أب��أبأب�� طه. طه. ��عب ال��عب العب ال��حدات مهند حدات مهند  نب ونب وسنب ونب وسسنب ونب ولل سس �سس � � أبأباأبأب��أب��أبأب��

أخرية أخرية اأخرية أخرية أخرية أخرية  كلمة كلمة 
عبة، عبة، سعبة، عبة، سسعبة، عبة،  � بظروف  مير  �البقعة  بظروف  مير  �سسالبقعة  بظروف  مير  سسالبقعة 
باب باب سباب باب سسباب باب  ال� من  ال�عة  من  ال�سسعة  من  سسعة  جمم�� ميتلك  جمملكنه  ميتلك  جمم��لكنه  ميتلك  ��لكنه 

للدعم  للدعم ن  يحتاج��ن  الذين  يحتاجبني  الذين  يحتاج��بني  الذين  ��بني  ��ه��هه�� ��امل��املامل��
ل ل صل ل صصل ل  أف�أف�اأف�أف�صصأف�صصأف�أف� من  من ن  ��ن��نن��ن  ��يك��يكيك�� يكيكصيكيكصص � �ء  �صصء  صصء  ه�ؤلل ه�ؤي،  ��املعن��املعناملعن��ي، 

اب اب صاب اب صصاب اب  اكت� ب��ع��د  الأردن���ي���ة  ال��ك��رة  اكت�ع��ب��ي  ب��ع��د  الأردن���ي���ة  ال��ك��رة  اكت�صصع��ب��ي  ب��ع��د  الأردن���ي���ة  ال��ك��رة  صصع��ب��ي  لل
اخلربة.اخلربة.

م الصعابم الصعاب م الصعابم الصعابعم الصعابم الصعابععنن عععة رعععة رعة ر عة رعة ر�عة رعة ر��قق ببل مع ال�بب��ل مع ال���ل مع ال�ل مع ال�

للتايك�اندو  ال�طني  املنتخب  لعب  عرب 
بروؤية  واعتزازه  فخره  عن  ال�صرباتي،  �صالح 

العلم الأردين يرفرف عاليا يف اأوملبياد ط�كي�.
بامليدالية  الثنني،  ت�ج  ال�صرباتي  وك��ان 

الف�صية يف الأوملبياد.
النباء  ل�كالة  حديثه  يف  ال�سرباتي  وق��ال 
الكبري  بالفخر  ي�سعر  اإن��ه  )ب���را(،  الأردن��ي��ة 
ريا�سي  حمفل  يف  يرفرف  الأردين  العلم  لروؤية 

كبري مثل الأوملبياد.
الأوملبية  للجنة  ال�سكر  ال�سرباتي  ووج��ه 

في�صل  الأم��ري  �صم�  برئي�صها  ممثلة  الأردنية 
بن احل�سني على الدعم املت�ا�سل الذي تقدمه 
يف  لهم  ال��دع��م  وعلى  ع��ام  ب�سكل  للريا�سيني 

الوملبياد.
ال�طني  املنتخب  م��درب  عرب  جهته،  من 
للتايك�ندو الكابنت فار�س الع�ساف عن �سعادته 

وفخره مبا حققه البطل ال�سرباتي.
لتقلد  يتطلع  كان  انه  اإلى  الع�ساف  وا�سار 
تاريخ  يف  الثانية  للمرة  ط�كي�  يف  ال��ذه��ب 
اأن ت�ساعده الظروف  التايك�ندو الأردنية دون 

يف ذلك.
من  م��زي��دا  �سيبذل  ان��ه  الع�ساف  واك���د 
من  مزيد  لتحقيق  الفريق،  تدريبات  يف  اجلهد 
التايك�ندو  لريا�سة  والجن��ازات  املكت�سبات 

الردنية.
الف�صية  امليدالية  ح�صد  ال�صرباتي  وك��ان 
انت�صارات   3 حقق  اأن  بعد  الأومل��ب��ي��اد،  يف 
وامل��غ��رب  ال��روي��ج  منتخبات  لع��ب��ي  ع��ل��ى 
واأوزبك�ستان، قبل اأن يخ�سر اأمام لعب منتخب 

رو�صيا يف املباراة النهائية.

ن�ي  ية العلم األرد� ور �برؤ� : �ف�ن ت�ي با� الشر�
يو ياد طوك� يا �ف�ي أولم�ب� ير�فرف عال� �

ين �ف�ي  اعالن اسماء المشارك�
الرال�ي الوطين الثالث

اأ�سماء  الث��ن��ني،  الي�م  ال�سيارات  لريا�سة  الأردن��ي��ة  اأعلنت   
امل�ساركني يف الرايل ال�طني الثالث الذي ينطلق ي�م اجلمعة املقبل، 

من نادي ال�صيارات امللكي باجتاه »ماعني ونيب�«.
 53.30 منها  كلم،   165.79 للرايل  الإجمالية  امل�سافة  وتبلغ 
الرايل  الرايل على م�سار ح�س�ي ومراحل  كلم مراحل خا�سة، ويقام 
1و2، ويقام الرايل بدعم ، من زين الأردن،  1و2 ونيب�  هي: ماعني 
ومن دون جمه�ر ، ويطبق فيه الربوت�ك�ل ال�سحي املتبع يف جائحة 

ك�رونا.
الأربعاء  ي�م  حتديد  مت  فقد  للرايل  التكميلية  التعليمات  ووفق 
يف  امل�صاركة  لل�صيارات  الفني  الفح�ض  عملية  لإج��راء  م�عدا  املقبل 
مركز  م�قف  يف  وذلك  الإداري  التدقيق  اجراء  اي�سا  و�سيتم  الرايل، 
التدريب يف نادي ال�سيارات امللكي، و�سيتم ي�م اخلمي�س اإ�سدار دليل 

م�سار الرايل، وا�ستك�ساف امل�سار.
وي�سارك يف الرايل : الُعماين عبداهلل الرواحي ومالحه عطا احلم�د 
اإبراهيم  ومالحه  �سعبان  �سادي  امربيزا،  �س�بارو  �سيارة  منت  على 
كيال  نبيل  الأ�سمر ومالحه  ي��سف   ،9 ايف�  �سيارة  �سعبان على منت 
على منت �سيارة �س�بارو اإمربيزا، طارق الطاهر ومالحه �سامر عي�سى 
على  ي��سف جمعة  ال�سرفا ومالحه  اإيهاب   ،6 اإيف�  �سيارة  على منت 
منت �سيارة ايف� 9، خالد جمعة ومالحه �سقيقه عماد جمعة على منت 
8، �سامي فليفل ومالحه حممد عطاري على منت �سيارة  اإيف�  �صيارة 
اإيف�  �سيارة  اأحمد احلريبات على منت  5، زياد مقداد و مالحه  اإيف� 
�ساكر   ،10 ايف�  نا�سيف ومالحه م��سى جهريان على منت  اأمري   ،6
ج�يحان ومالحته نان�سي املجايل على منت �سيارة ايف� 6، عي�صى اأب� 
، عا�صم   6 ايف�  �سيارة  الزوايده على منت  جام��س و مالحه غ�سان 
كلي�، احل�سن  �سيارة رين�  اأحمد جانخ�ت على منت  عارف ومالحه 
اخلطيب و مالحه غيث قبطي على منت �سيارة ت�ي�تا لند كروزر اإف 

جي.

يان �برشلو�نة ب� يرد عىل � يمار � �ن�
جريمان،  �سان  باري�س  جنم  �سيلفا،  دا  نيمار  الربازيلي  اأك��د 
ت�ساحله مع نادي بر�سل�نة. واأعاد نيمار على ح�سابه ب�«ت�ير« ن�سر 
بت�س�ية  الي�م الثنني، اخلا�س  بر�سل�نة، ظهر  اأ�سدره  الذي  البيان 
الربازيلي  الالعب  مع  املفت�حة  واملدنية  املهنية  املنازعات  جميع 

ب�صكل ودي.
وكتب نيمار على احل�ساب اخلا�س ب�سركته على »ت�ير«: »من 
خالل م�ساركة املعل�مات التي ن�سرها بر�سل�نة يف وقت �سابق، ن�ؤكد 
لالإجراءات  حد  ل��صع  الإ�صباين،  النادي  مع  اتفاق  اإلى  ت��صلنا  اأننا 
بني  الكتال�ين  الفريق  قمي�س  ارتدى  نيمار  وكان  املعلقة«.  القان�نية 
2013 و2017، قبل اأن يرحل اإلى باري�س �سان جريمان بعد اأ�سهر 
ا�ستباك  اإلى  اأدت  �سفقة  يف  البل�جرانا،  مع  عقده  جتديد  من  قليلة 

قان�ين بني الطرفني.
ومنذ انتقال نيمار اإلى حديقة الأمراء، كرثت التقارير ح�ل رغبة 
اأن ينهي اجلدل  ال�سابق بر�سل�نة، قبل  ناديه  اإلى  الع�دة  الالعب يف 

بتجديد عقده مع النادي الفرن�صي.

يد موعد الكشف الطيب  ت�د� �
يتد يو�نا� اران �ف�ي ما�نشستر � ل�ف

فاران،  رافائيل  للفرن�صي  الطبي  الك�صف  م�عد  عن  تقرير،  ك�صف 
مدافع ريال مدريد، متهيًدا لالنتقال اإلى مان�س�سر ي�نايتد.

ورف�ض   ،2022 �صيف  يف  مدريد  ري��ال  مع  ف��اران  عقد  وينتهي 
املدافع الفرن�صي كل عرو�ض التجديد يف »�صانتياج� برنابي�«.

»�صكاي  ب�صبكة  ال�صهري  ال�صحفي  مارزي�،  دي  جيانل�كا  وكتب 
بني  ح�سمت  »ال�سفقة  »ت�ير«:  ب�سبكة  ح�سابه  على  �سب�رت�س« 
مان�ص�صرت ي�نايتد وريال مدريد نظري 50 ملي�ن ي�رو بالإ�صافة اإلى 
مان�س�سر  يف  الطبي  الك�سف  فاران  »�سيجري  واأ�ساف:  املكافاآت«. 
خدمات  اأي�ًصا  خ�صر  مدريد  ريال  وكان  �صاعة«.   48 خالل  ي�نايتد 
املدافع الإ�سباين �سريجي� رام��س هذا ال�سيف، بعد انتقاله جماًنا اإلى 
باري�ض �صان جريمان. واأفادت تقارير �صحفية، يف ال�صاعات املا�صية، 

اأن فاران اتفق على البن�د ال�سخ�سية مع مان�س�سر ي�نايتد.
واأفادت قناة »ك�اترو« الإ�صبانية، اأن ريال مدريد �صُيعلن خالل 

�ساعات، نباأ انتقال فاران اإلى �سف�ف مان�س�سر ي�نايتد.

ييس يد م� ت�قل� يوا�فق عىل � يزمان � ر� حب
مع  بالبقاء  بر�سل�نة،  مهاجم  جريزمان،  اأنط�ان  الفرن�سي  رحب 
الإ�صبانية،  »�صب�رت«  ل�صحيفة  ووفًقا  املقبل.  امل��صم  يف  البار�صا 
بر�سل�نة،  م�س�ؤويل  مع  للجل��س  ا�ستعداده  عن  اأعرب  جريزمان  فاإن 

ومناق�سة خف�س راتبه، اإذا ا�ستمر مع البار�سا يف امل��سم املقبل.
خف�س  على  بر�سل�نة  يف  لعب  من  اأكرث  م�افقة  بعد  ذلك  وجاء 
راتبهم، ويف مقدمتهم لي�نيل مي�سي الذي تزعم تقارير اأنه تخلى عن 

اأجره. من   50%
م�س�ؤويل  اأبلغ  جريزمان  اأن  اإلى  الإ�سبانية  ال�سحيفة  واأ�سارت 
اإلى  ع�دته  حالة  يف  اإل  النادي،  ترك  على  ي�افق  ل  اأن��ه  بر�سل�نة 

اأتلتيك� مدريد.
يذكر اأن بر�سل�نة يتفاو�س مع اأتلتيك� مدريد ح�ل مبادلة حمتملة 
بني  املحادثات  يف  تعرث  هناك  لكن  نيج�يز،  و�ساوؤول  جريزمان  بني 

الطرفني.
اأي�ًصا  جريزمان  اأن��ط���ان  ربطت  قد  �صحفية،  تقارير  وكانت 
املريكات�  خالل  جريمان  �صان  باري�ض  اأو  ي�فنت��ض  اإلى  بالنتقال 

ال�سيفي اجلاري.

رئي�س  ل�جن�ريا  بابل�  الإ�سباين  اأكد 
الي�م  الفرن�سي،  مار�سيليا  اأول��ي��م��ب��ك 
مع  مفاو�سات  يف  دخل  ناديه  اأن  الإثنني، 
لعب  �صم  اأج��ل  م��ن  الإ���ص��ب��اين  فالن�صيا 
خالل  فا�س،  دانييل  الدمناركي،  و�سطه 

م��سم النتقالت ال�سيفية اجلاري.
�سحفي  م���ؤمت��ر  يف  ل���جن���ري��ا  وق���ال 
لدانييل،  الح����رام  م��ن  ال��ك��ث��ري  »اأك����ن 
ال�سابق.  يف  فالن�سيا  يف  قابلته  ال���ذي 
اإلى  ذلك  نقلنا  وقد  بالالعب  اهتمام  هناك 
فالن�صيا. املفاو�صات لي�صت �صهلة، خا�صة 

حزيران  ي�ني�/  يف  ينتهي  تعاقده  اأن 
.»2022

واأ�سار رئي�س النادي الفرن�سي اإلى اأن 
تعاقد  لتمديد  ت�صعى  »اخلفافي�ض«  اإدارة 
وامل�افقة  ال�سغط  لتجنب  ال��سط  لعب 
خا�صة  منخف�صة،  بقيمة  عرو�ض  على 
واأنه قد يرحل جمانا بنهاية امل��سم املقبل 

يف حالة عدم م�افقته على التجديد.
يف  دخ���ل  م��ار���س��ي��ل��ي��ا  اأن  واأ����س���اف 
اأجل  من  اأي�صا  في�رنتينا  مع  مفاو�صات 
متديد اإعارة الظهري الإ�سباين ب�ل لريول، 

ل�سم  عرو�س  عدة  تلقيه  اإل��ى  بالإ�سافة 
مهاجمه الأرجنتيني داري� بينيديت�، واأن 

الأمر قيد الدرا�سة يف الفرة احلالية.
وحت�����دث ل����جن����ري���ا ع���ن الأزم�����ة 
مثل  النادي  منها  يعاين  التي  القت�صادية 
اأندية العامل، واأنه يحتاج لبيع عدد  بقية 
اأكرب  بحرية  التحرك  اأجل  من  لعبيه  من 
يف م��صم النتقالت ال�صيفية دون حدوث 
النظيف  املايل  اللعب  لق�اعد  اأي خروقات 
لكرة  الأوروب���ي  الحت��اد  من  امل��ص�عة 

القدم )ي�يفا(.

يا لضم �فاس اوض �فالنس� ي�ف يا � يل� مارس�

طته  ي�بلغ �برشلو�نة �ب�ن يو�فنتوس � �
يتش يا�ن� ب� للتعا�قد مع �

بداأ ي�فنت��س الإيطايل حمادثاته مع م�س�ؤويل بر�سل�نة ح�ل ع�دة 
الب��سني مرياليم بيانيت�س، لعب و�سط البار�سا، اإلى ت�رين�.

بع�ض  طلب  ي�فنت��ض  فاإن  الإ�صبانية،  »�صب�رت«  ل�صحيفة  ووفًقا 
ال�قت للتخل�ض اأوًل من ال�يلزي اآرون رامزي.

واأ�سارت ال�سحيفة الإ�سبانية اإلى اأن ي�فنت��س يتفاو�س حالًيا لنقل 
الإجنليزي  بالدوري  اأو ت�تنهام ه�ت�سبري  اإلى وولفرهامبت�ن  رامزي 

املمتاز.
بيانيت�ض  �صفقة  �صيح�صم  ي�فنت��ض  اأن  »�صب�رت«  واأو�صحت 

مبا�سرة، ف�ر التخل�س من رامزي.
م�سروع  خارج  باأنه  بيانيت�س  اأبلغ�ا  بر�سل�نة  م�س�ؤويل  اأن  وذكرت 

النادي يف امل��سم املقبل، وعليه البحث عن وجهة اأخرى.
وقالت ال�صحيفة الإ�صبانية اإن بيانيت�ض ح�صل على عرو�ض اإيطالية 
ي�فنت��ض،  اإلى  الع�دة  ف�صل  الب��صني  الالعب  لكن  وروما،  اإنرت  من 

ووافق اأي�ًسا على خف�س راتبه.

يو�فنتوس يد مع � د� يتمهل �ق�بل الت�ب رو�نالدو �
الربتغايل  النجم  جتديد  حقيقة  عن  اإيطايل،  �صحفي  تقرير  ك�صف 

كري�صتيان� رونالدو لعقده مع ي�فنت��ض.
وزعمت   ،2022 �صيف  يف  ي�فنت��ض  مع  رونالدو  عقد  وينتهي 
تقارير اأن خ�رخي مينديز، وكيل الالعب الربتغايل، عر�ض على ال�صيدة 

العج�ز متديد العقد مل��سم اآخر.
يجدد  لن  رونالدو  فاإن  الإيطايل،  مريكات�«  »كالت�صي�  مل�قع  ووفًقا 
من  جديدة  تقييمات  �صتحدث  لكن  ال�صيف،  هذا  ي�فنت��ض،  مع  عقده 

الطرفني يف ال�صيف املقبل.
جريمان  �سان  باري�س  اإل��ى  بالنتقال  ارتبط  رون��ال��دو  اأن  يذكر 
يع�د  اأن  قبل  اجل��اري،  ال�سيفي  املريكات�  خالل  ي�نايتد  ومان�س�سر 

م�ؤخًرا اإلى ت�رين�، لالنتظام يف تدريبات ي�فنت��س.
لدى  الإثنني،  الي�م  رائع،  با�ستقبال  رونالدو،  كري�ستيان�  ومتتع 
الطبية  للفح��سات  للخ�س�ع  الريا�سي،  ي�فنت��س  مركز  اإلى  و�س�له 

املعتادة قبل امل�ساركة يف التدريبات مع لعبي الفريق.
يف  البيانك�نريي،  بقمي�ض  مباراة   133 يف  كري�ستيان�  و�سارك 
خمتلف امل�صابقات على مدار 3 م�ا�سم، ومتكن من ت�سجيل 101 هدف، 

من بينها 81 هدفا يف الدوري الإيطايل.

ير�فض طلب سا�نشو ير � سولسكا�
ك�صف تقرير �صحفي بريطاين، اأن الرويجي اأويل ج�نار �ص�ل�صكاير، 
حديًثا  املن�سم  �سان�س�  جلادون  طلًبا  رف�س  ي�نايتد،  مان�س�سر  مدرب 

اإلى ال�سياطني احلمر.
مان�س�سر  ح�سم  رغم  فاإنه  الربيطانية،  »مريور«  ل�سحيفة  ووفًقا 
ي�نايتد ل�سفقة �سان�س� مبكًرا، اإل اأن النادي الإجنليزي تاأخر يف تقدمي 

الالعب ب�صبب رقم القمي�ض.
واأ�سارت اإلى اأن �سان�س� طلب احل�س�ل على القمي�س رقم 7 الذي 

يرتديه اإدين�س�ن كافاين، لكن �س�ل�سكاير رف�س هذا الأمر.
واأعلن مان�ص�صرت ي�نايتد اأن �صان�ص� �صريتدي القمي�ض رقم 25 يف 

امل��سم اجلديد.
واآخر من ارتدى القمي�ض رقم 25 يف ي�نايتد كان املهاجم النيجريي 
كان�ن  يناير/  الفرة من  للفريق معاًرا يف  الذي لعب  اإيجال�،  اأودي�ن 

الثاين من العام املا�سي اإلى ال�سهر نف�سه من 2021«.

با  يخ مدر� ين حسو�نة الش� ي� تع� � 

ب الوطين مساعدا �ف�ي المنت�ن
 قرر املدير الفني للمنتخب ال�طني لكرة القدم عدنان حمد،  تعيني 

املدرب ح�ص�نة ال�صيخ �صمن الكادر الفني للمنتخب الأول.
وياأتي ان�سمام ال�سيخ للعمل كم�ساعد مدرب يف اجلهاز الذي ي�سم 
مدرباً  �سفيع  وعامر  عاماً،  مدرباً  القادر  عبد  واأحمد  فنياً،  مديرًا  حمد 

حلرا�س املرمى، وكرمي مال��س مدرباً للياقة.
ويتمتع ال�صيخ الذي مثل املنتخب ب� 137 مباراة دولية على امتداد 
م�ست�ى  على  للمدرب،  كم�ساعد  مميزة  تدريبية  مب�سرية  �سنة،   13

الأندية ومنتخبات الفئات العمرية.
العرب »قطر  كاأ�ض  للم�صاركة يف  ي�صتعد  ال�طني  املنتخب  اأن  يذكر 
اأواخر ت�صرين الثاين املقبل يف الدوحة، �صمن املجم�عة   »2021 فيفا 

الثالثة التي ت�صم اأي�صاً املغرب وال�صع�دية وفل�صطني.

م  يضم �ن�ب يين � الم�رق ال�ب�ر�
يرة األرد�ن�ي ز� ال�ب

الأردين،  اجلزيرة  مع  نهائي  اتفاق  اإلى  البحريني  املحرق  ت��سل   
للح�س�ل على خدمات النجم ال�ساب ن�ر الروابدة، يف امل��سم اجلديد 

.2022/2021
العقد  القادم، متهيدا لت�قيع  الروابدة البحرين، اجلمعة  و�سي�سل 
البحريني  امل��درب  بقيادة  الفريق،  تدريبات  يف  والنخراط  الر�سمي 
املحرق،  اإدارة  اإل��ى  ت��صية  �صابقا  رف��ع  ال��ذي  ال�صعدون،  عي�صى 
اأعطى  الذي  الالعب،  بالتفاو�س مع اجلزيرة واحل�س�ل على خدمات 

امل�افقة النهائية على ال�صفقة.
وُيت�قع اأن يك�ن ن�ر الروابدة )24 عاما( اإ�سافة كبرية للمحرق، 

يف ظل امتالكه لإمكانيات عالية.

ال�سلة  لكرة  )اأ(  ال�طني  املنتخب  حقق 
-90 بنتيجة  ال�صع�دي  نظريه  على  ف���زا 
�صالة  يف  الثنني،  جرت  التي  املباراة  يف   81
يف  لل�سباب،  احل�سني  مبدينة  حمزة  الأم���ري 
اطار مناف�صات بط�لة امللك عبداهلل الثاين لكرة 

باإقامة  غد  ي�م  املباريات  وتت�ا�سل  ال�سلة. 
م�صاء  ال��راب��ع��ة  عند  يلتقي  حيث  م��ب��ارات��ني 
املنتخب ال�طني )ب( مع منتخب م�سر، فيما 
يلعب عند ال�سابعة م�ساء املنتخب ال�طني )اأ( 

مع نظريه الت�ن�صي.

يف  مناف�ساتها  تقام  التي  البط�لة  وكانت 
لل�سباب  احل�سني  مبدينة  حمزة  الأمري  �سالة 
الأردن  منتخبات  مب�ساركة  الي�م  افتتحت 
والفلبني  وم�سر  ت�ن�س  و  )ب(  و  الأردن  )اأ( 

وال�صع�دية.

يره السعودي  � وز عىل �نطن ي�ف ب السلة � منت�ن
�ب�بطولة الملك ع�بدهللا الثا�ن�ي
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 تعلن شركة نور املال للوساطة املالية والبورصات األجنبية عن إنتهاء حمالتها الرتويجية رقم 4256/28/2/4 
تاريخ 2021/02/02 حيث تبارك للرابحني استالم جوائزهم ونتمنى الفوز للجميع يف املسابقات القادمة.

المسا�ب�قة األولى كانت على النحو التالي:
الجائزة األوىل كانت للسيد »ناجح ابراهيم يوسف« وهي عبارة عن لرية ذهب	 
الجائزة الثانية كانت للسيد “حمزة عصام هاني” وهي عبارة عن كوبون بنزين بقيمة 100 دينار	 
الجائزة الثالثة كانت للسيد “محمد محمود أبو جابر” وهي عبارة عن 200 دوالر	 

ية كانت على النحو التالي: المسا�ب�قة الثا�ن�
الجائزة األوىل كانت للسيد »سامي عوض اهلل حسن«  وهي عبارة عن لرية ذهب 	 
الجائزة الثانية كانت للسيد “شادي فالح رجب” وهي عبارة عن كوبون بنزين بقيمة 100 دينار 	 
الجائزة الثالثة كانت للسيد “ محمد محمود أبو جابر” وهي عبارة عن 200 دوالر 	 

   المسا�ب�قة الثالثة كانت على النحو التالي:
الجائزة األوىل كانت للسيد »ناجح ابراهيم يوسف« وهي عبارة عن لرية ذهب	 
الجائزة الثانية كانت للسيد “محمد خالد اسماعيل” وهي عبارة عن كوبون بنزين بقيمة 100 دينار	 
الجائزة الثالثة كانت للسيد “شادي عبد السالم محمد” وهي عبارة عن 200 دوالر	 

المسا�ب�قة الرا�بعة كانت على النحو التالي:
الجائزة األوىل كانت للسيد »سامي عوض اهلل حسن«  وهي عبارة عن لرية ذهب 	 
الجائزة الثانية كانت للسيد “خالد حماد محمد” وهي عبارة عن كوبون بنزين بقيمة 100 دينار 	 
الجائزة الثالثة كانت للسيد “ مهند فريج محسن العليمات” وهي عبارة عن 200 دوالر	 

امسة كانت على النحو التالي:  المسا�ب�قة ال�ن
الجائزة األوىل كانت للسيد » ناجح ابراهيم عوض »  وهي عبارة عن لرية ذهب 	 
الجائزة الثانية كانت للسيد “Dingxiu Qian” وهي عبارة عن كوبون بنزين بقيمة 100 دينار 	 
الجائزة الثالثة كانت للسيد “ محمد محمود محمد” وهي عبارة عن 200 دوالر	 

المسا�ب�قة السادسة كانت على النحو التالي:
الجائزة األوىل كانت للسيد » ناجح ابراهيم عوض »  وهي عبارة عن لرية ذهب 	 
الجائزة الثانية كانت للسيد “Dingxiu Qian” وهي عبارة عن كوبون بنزين بقيمة 100 دينار 	 
الجائزة الثالثة كانت للسيد “ محمد محمود محمد” وهي عبارة عن 200 دوالر	 

المسا�ب�قة السا�بعة كانت على النحو التالي:
الجائزة األوىل كانت للسيد » ناجح ابراهيم يوسف »  وهي عبارة عن لرية ذهب 	 
الجائزة الثانية كانت للسيد “عبد اللطيف احمد سليمان” وهي عبارة عن كوبون بنزين بقيمة 100 	 

دينار 
الجائزة الثالثة كانت للسيد “ عوني محمد أحمد” وهي عبارة عن 200 دوالر	 

المسا�ب�قة الثامنة كانت على النحو التالي:
الجائزة األوىل كانت للسيد » تامر جورج قسطندي »  وهي عبارة عن لرية ذهب 	 
الجائزة الثانية كانت للسيد “محمد عيسى موسى” وهي عبارة عن كوبون بنزين بقيمة 100 دينار 	 
الجائزة الثالثة كانت للسيد “ محمد محمود أبو جابر “ وهي عبارة عن 200 دوالر	 

المسا�ب�قة التاسعة كانت على النحو التالي:
الجائزة األوىل كانت للسيد » سامي عوض اهلل حسن »  وهي عبارة عن لرية ذهب 	 
 	 100 الجائزة الثانية كانت للسيد “ سامي عوض اهلل حسن “ وهي عبارة عن كوبون بنزين بقيمة 

دينار 
الجائزة الثالثة كانت للسيد “ يزن محمد عنزة “ وهي عبارة عن 200 دوالر	 

المسا�ب�قة العاشرة كانت على النحو التالي:
الجائزة األوىل كانت للسيد » ناجح ابراهيم يوسف »  وهي عبارة عن لرية ذهب 	 

وا�ئز  �نص إعالن ال�ب
ية يدة رسم� ر� عىل حب
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العدد )2452(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200179818(

ل�سنة 1997   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)37(  ا�ستنادا الحكام 
�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  امل�شري  وجمدي  حممد 
ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2020/12/6 بتاريخ   )121280(
ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد  بتاريخ2021/7/27  اختيارية  ت�سفية 

حممد �سامل �سليم امل�سري  م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي اربد-�سارع فل�سطني مقابل م�سجد ابو ح�سمه 

تلفون 0790662769
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

           اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا الأحكام املادة )40/1( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

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

والتجارة عن اإ�ستكمال اجراءت ت�سفية �شركة حممد راكان و�شريكتة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم  )64080( بتاريخ 

 3/7/2002 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن  .

  - لالإ�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260 
                                                                                               مراقب عام ال�شركات 
                                                                                       د . وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )5( رقم  بقرارها  قررت  الكربىقد  جر�ش  لبلدية 
قرار  على  املوافقة  2021/1/21م  تاريخ  بند)6( 
رقم   جر�ش   ملنطقة  املحلية  املدن  تنظيم  جلنة 
املوافقة  املت�سمن   2021/1/14 تاريخ   )15/3(
باقوا�ش  الطويل  التجاري  ا�ستعمال  على تغيري �سفة 
 /423  /227  /719  /799  /234 للقطع)236/ 
ودون  اقوا�ش  دون  طويل  جتاري  اىل   )161  /421

ارتداد امامي وح�سب الرت�سيم املعد.
تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�ش  االعالن  وايداع 
حمليتني  وجريدتني  الر�سمية  باجلريدة  ن�سره 
وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�سحاب  يجوز  حيث 
اعرتا�ساتهم اىل اللجنة املحلية واللوائية يف بلدية 

جر�ش الكربى �سمن املدة القانونية املقررة.
علي �شليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اإعــــــالن اعادة طـــرح عطــــــــاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن 

اعادة طرح عطاء رقم �شc/2021/28/6)عالجات ال�ستقالب(.
على الراغبني باال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية 
اخلدمات الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن 
�سارية املفعول للح�سول على ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 60 (�ستون 

دينار اردين غري م�سرتده .
تودع العرو�ش يف �سندوق العطاءات يف موعد اق�ساه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم 
اخلمي�ش املوافق 2021/8/5 و ترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة بقيمة ) 5 % ( من 
العر�ش وال تقبل على االطالق اي مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد و الوقت املعني 

لالغالق .
لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات الطبية امللكية   

www.jrms.mil.jo :

اعـــالن طـــرح عطــاءات 
العطاءات  هذه  يف  الدخول  الراغبني  فعلى  اأدناه  املدونة  العطاءات  طرح  عن  اجلمارك  دائرة  تعلن 
مراجعة ق�سم اللوازم /دائرة اجلمارك الكائنة يف �سارع امللك ح�سني م�سطحبا معه رخ�سة مهن �سارية 

املفعول و�سهادة غرفة ال�سناعة والتجارة للح�سول على ال�سروط واملوا�سفات املطلوبة .

مواد العطاء رقم  العطاء
اخر  موعد 
لبيع ن�سخة 

العطاء 

اآخر موعد لتقدمي 
وفتح العرو�ش

ثمن 
ن�سخة 
العطاء 
بالدينار

قيمة 
تاأمني دخول 

العطاء

طرع عطاء 
رقم

2021/58

�سراء خدمة �سيانة اأجهزة تابلت 
)43(جهاز »كمية   panasonic2021-8-16

2021-8-17
ال�ساعة 

11:00�سباحا
25 دينار

 )%3(
من قيمة 
العر�ش 

املقدم

طرع عطاء 
رقم

2021/59

�سراء خدمة �سيانة اجهزة تابلت 
 Xplore motion 15 m(

بكمية 50 جهاز
2021-8-16

2021-8-17
ال�ساعة 

11:00�سباحا
25 دينار

 )%3(
من قيمة 
العر�ش 

املقدم

طرع عطاء 
رقم

2021/60

�سراء خدمة �سيانة ورخ�ش 
 Splunk SIEM
SOLUTION

2021-8-16
2021-8-17

ال�ساعة 
11:00�سباحا

25 دينار

 )%3(
من قيمة 
العر�ش 

املقدم

اعــــــــالن 
ل�شنة   )19( رقم  االردن  وادي  تطوير  قانون  )21/ج(من  املادة  مبقت�شى 

1988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�سر يوماآ من تاريخه جدول تقدير قيمة امل�ساحة امل�ستملكة 
ال�سمايل من ارا�سي قرية غور  من قطعة االر�ش رقم)1(حو�ش)11(كتار قرين كبد 
الكتار والتي ا�سبحت حتمل الرقم)5( من نف�ش احلو�ش والقرية لغايات اخلط الناقل 

وطريق بعر�ش )40( مرت.
وامل�ساحة/ االرا�سي  دائرة  لوحة  على   2021/7/26 املوافق  االثنني  يوم  علق  قد 

بلدية  رئي�ش  اىل  منه  اخرى  ن�سخة  و�سلمت  بارزاآ  حمالأ  باعتباره  اجلنوبية  ال�سونة 
ال�سونة الو�سطى الطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

خالل  اللجنة  قرار  على  يعرت�ش  ان  حق  �ساحب  او  مت�سرف  ولكل  لل�سلطة  ويحق 
اللجنة  اىل  اللجنة  قرارات  عن  االعالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوماآ  ع�سر  خم�سة 
اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ش مبلغ )خم�سة ع�سر ( ديناراآ كاأمانة لالعرتا�ش 

على التقدير عمال باحكام املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�ش جلنة تقدير االرا�شي 
املهند�ش خالد مو�شى الوريكات 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200145187(

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
و�شريكها( العزام  تي�شري  )رزان  �شركة  بان  والتموين 
اىل ربح حتت  الت�سامن/ال تهدف  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 
يت�سمن  بطلب  تقدمت   ،2014/12/9 بتاريخ   )634( الرقم 

اجراء التغيريات التالية:
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة: رزان تي�سري العزام و�سريكها

اىل �سركة: غ�سان تي�سري العزام و�سريكه.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــالن
يعلن لالطالع للعموم يف بلدية ح�سبان ان اللجنة 

اللوائية للتنظيم واالبنية للواء ناعور ووادي ال�سري 
قد قررت بقرارها رقم)164( تاريخ 2021/6/3 

واملت�سمن املوافقة على قرار اللجنة املحلية 
)لبلدية ح�سبان/منطقة ح�سبان(رقم)23/4( 
تاريخ 2021/5/27 واملت�سمن املوافقة على 

التعديل التنظيمي املت�سمن تعديل م�سار �سارع 
تنظيمي �سعة)12( م واملار �سمن القطع ذوات 

االرقام)119،29( حو�ش رقم)10( اخلربة من 
ارا�سي ح�سبان وذلك لتفادي التعوي�ش عن الزيادة 
عن الربع القانوين وذلك بناء على اال�ستدعاء املقدم.

واإعالن ذلك لالعرتا�ش 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�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
للوائي ناعور ووادي ال�شري
مت�شرف لواء ناعور
�شطام املجايل

دعوة اجتماع الهيئة العامة غري العادي
لل�شركة امارات للتجارة العامة واال�شتثمار ذ.م.م

ح�شرات ال�شادة ال�شركاء الكرام
حتية طيبة وبعد.

ي�سر هيئة مديرين �سركة امارات للتجارة العامة واال�شتثمار ذ.م.م حتمل 
الرقم)6666( ال�سيد/يحيى حممد �شليم ابو عيده دعوتكم حل�سور اجتماع 
الهيئة العامة غري العادي وذلك يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحاً من يوم 

ال�سبت املوافق 2021/8/7 يف مقر ال�سركة الكائن يف:الدوار ال�سابع-�سارع 
عبداهلل غو�سة-مبنى احل�سيني2-رقم 53-الطابق االر�سي.وذلك وفقاً 

الحكام قانون الدفاع رقم 13 ل�سنة 1992، واأمر الدفاع رقم 5 ل�سنة 2020.
واالجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة بتاريخ 2020/4/9 

مبوجب قانون واأمر الدفاع اأعاله.
على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غري العادي وذلك ملناق�سة وطرح االمور 

املدرجة على جدول اأعمال ال�سركة وهي التالية:
1-اقرار وت�سديق البيانات املالية لل�سنة املنتهية بتاريخ 2019/12/31.

2-تعيني مدقق ح�سابات ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 2020/12/31.
واقبلو االحرتام

املدير العام
علي حممد �شليم ابو عيده

دعوة اجتماع الهيئة العامة غري العادي
لل�شركة املتميزة ال�شناعية التجارية ذ.م.م

ح�شرات ال�شادة ال�شركاء الكرام
حتية طيبة وبعد.

ي�سر املدير العام لل�شركة املتميزة ال�شناعية التجارية ذ.م.م حتمل 
الرقم)5353( ال�سيد/علي حممد �سليم ابو عيده دعوتكم حل�سور اجتماع 
الهيئة العامة غري العادي وذلك يف متام ال�ساعة العا�سرة �سباحاً من يوم 

ال�سبت املوافق 2021/8/7 يف مقر ال�سركة الكائن يف:املوقر-�سارع الذهبية-
مقابل �سركة التقدم لل�سناعات الدوائية.وذلك وفقاً الحكام قانون الدفاع رقم 

13 ل�سنة 1992، واأمر الدفاع رقم 5 ل�سنة 2020.
واالجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة بتاريخ 2020/4/9 

مبوجب قانون واأمر الدفاع اأعاله.
على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غري العادي وذلك ملناق�سة وطرح االمور 

املدرجة على جدول اأعمال ال�سركة وهي التالية:
1-اقرار وت�سديق البيانات املالية لل�سنة املنتهية بتاريخ 2019/12/31.

2-تعيني مدقق ح�سابات ال�سنة املالية املنتهية بتاريخ 2020/12/31.
واقبلو االحرتام

املدير العام
علي حممد �شليم ابو عيده

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )موؤ�ش�شة �شال لتجارة 
اال�شمنت ومواد البناء( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )215635( با�سم )اديب 
احمد يو�شف عبابنه( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )بكر اديب احمد عبابنه(وتعتربعملية 

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

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
امتثال  )مياه  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�سماء 
ال�شحيه( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )167252( با�سم )اكثم حممد �شليم 
العزام( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )زكريا حممد �شليم العزام(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:)200048598(

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 

اماين نوري طالع الزعبي
ب�شار نوري طالع الزعبي

تي�شري نوري طالع الزعبي
ابراهيم نوري طالع الزعبي

ورثه هديه مو�شى �شعيد اخلالدي ما عدا حممد نوري طالع الزعبي
  ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة علي راجي علي الهيطلي و�شركاهم وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )40144( بتاريخ 1995/5/28.
يف  �سريكه/�سركائه  بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�سركة  من  الن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
بتاريخ  ال�سركة  من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة 

.2021/7/25
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�شتنادا الأحكام املادة )1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته ،  يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة هيثم 

ورامي قرعان  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 

)93460( بتاريخ 2009/2/10 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن 
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

 5600260
مراقب عام ال�شركات
د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )نخبة جنوم العامل 
للتايكواندو ( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )203465( با�سم )حممد عبد هلل 
حممد خطار ( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�شيف عبد اهلل حممد خطار(وتعتربعملية نقل 

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

اعالن �شادر عن مراقب  عام ال�شركات
رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/اأ(  الأحكام  ا�ستنادا 
)22( ل�سنة 1997 وتعديالته. يعلن مراقب عام ال�سركات 
ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 
لدينا  وامل�سجله  ال�شواقه  لتعليم  برزان  اكادميية  مركز 
الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف 
)54572(بتاريخ 2019/6/16 قد قررت باجتماعها غري 
العادي املنعقد بتاريخ 2021/7/27 العدول عن ت�سفية 

مراقب عام ال�شركات ال�سركة
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200022987(

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ستنادا 
1997 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان 
�شركة جالل نا�شر وحما�شن عبد احلق وامل�سجلة يف �سجل �سركات 
تقدمت  قد   2004/4/14 بتاريخ   )70776( الرقم  حتت  ت�سامن 
بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ2021/7/27 وقد 
مت تعيني ال�سيد/ال�سيدة جالل حلمي �سادق نا�سر م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي عمان ابو ن�سري مقابل مدينة اجلبيهة 
الرتويحيه تلفون 0795334847

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200149632(

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 

�شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  حجازين   يو�شف  �شمري  غ�شان  ال�سادة 
غ�شان حجازين و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

)112383( بتاريخ 2015/8/23.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/27  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 2021/7/27.
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�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200088172(

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 

�شبتي  �شركة  ال�سريك /ال�سركاء يف  �شبتي حممد حميدان   حنني  ال�سادة 
وحنني حميدان وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )54518( 

بتاريخ 1999/12/27.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/27  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 2021/7/27.
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�شركات 
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.
وامل�سجلة  �شركة  بيت الروابي لال�شكان  ذ.م.م  اأرجو من دائني 
بتاريخ   )36697( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
�سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة   2014/5/4
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 : توفيق جواد عبد الرحيم الهر�ش 
عنوان امل�سفي : �سلرع و�سفي التل - بناية رقم 66 �ش ب )3309( 

الرمز الربيدي )11953( - خلوي )0796570061(
  م�سفي �سركة

اعالنات



االربعاء  )28( متوز  82021
اعالنالعدد )2452(

مق�شم التحرير :5065525

5065522 فاك�س التحرير : 

ad@shaabjo.com:امييل التحرير

العنوان:عمان-�شارع امللكة رانيا العبداهلل 
) ال�شحافة �شابقا(-بجانب املختار مول

يومية - �شيا�شية - اقت�شادية - �شاملة

مق�شم االعالن :5056222
فاك�س التحرير :5056223

m@shaabjo.com:امييل االعالن

ت�شدر عن 
�شركة �شدى 

ال�شعب

رئي�س هيئة التحرير »املدير العام«
حممود الفطافطه

رئي�س التحرير
عبد اللطيف القر�شي

اليادودة
شارع مادبا

 مقابل ا�حوال المدنية
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