
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

وجهاء ببنين اللبنانية 
يشكرون الملك على تكفله 

بمعالجة الطفلة سهيلة 

تسجيل 10 وفيات و569 إصابة 
بفيروس كورونا

االنباط-عمان

ووجهاء  الك�سار  عائلة  من  وفد  قّدم 

م���ن���ط���ق���ة ب���ب���ن���ن ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ال�����س��ك��ر 

واالم����ت����ن����ان جل����ال����ة امل����ل����ك ع���ب���داهلل 

بالتكفل  االإن�سانية  املبادرة  على  الثاين 

التي  الك�سار  �سهيلة  الطفلة  مبعاجلة 

منزلها  اأمام  طائ�سة  بر�سا�سة  اأ�سيبت 

امللك  جالة  وّج��ه  حيث  لبنان،  �سمايل 

بنقلها لاأردن ال�ستكمال عاجها

�سمو  اإىل  ال�����س��ك��ر  ال���وف���د  ق����دم  ك��م��ا 

االأم����ر احل�����س��ن ب���ن ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

تلقته  ملا  االأردين،  ولل�سعب  العهد،  ويل 

اهتمام ورعاية طبية  الطفلة ك�سار من 

الوفد  لقاء  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  واإن�سانية 

ام�������س االأح������د رئ��ي�����س ال����دي����وان امل��ل��ك��ي 

ال��ه��ا���س��م��ي، ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، 

�سكرهم  خال�س  ع��ن  ال��وف��د  ع��ر  حيث 

وع��ظ��ي��م ام��ت��ن��ان��ه��م جل��ال��ة امل��ل��ك على 

مبادرته ونقل الطفلة �سهيلة.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

االأح��د،  ام�س  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

اإ�سابة جديدة  و569  وفيات   10 ت�سجيل 

امل��م��ل��ك��ة، لرتفع  ك���ورون���ا يف  ب��ف��رو���س 

واالإ�سابات   9836 اإىل  الوفيات  اإجمايل 

اإىل 756923.

واأ����س���ارت ال�����وزارة يف امل��وج��ز ال��ي��وم��ي 

اإىل  اململكة،  يف  )كوفيد-19(  الإح�سائية 

اأن عدد احلاالت الن�سطة حالّياً و�سل اإىل 

اأدخ��ل��ت ام�س  7139 وع��دد احل��االت التي 

اإىل امل�ست�سفيات 56 فيما غادرت 54 حالة، 

التي  امل���وؤّك���دة  احل����االت  اإج���م���ايل  لي�سل 

تتلقى العاج يف امل�ست�سفيات اإىل 493.

اإ�سغال  ن�سبة  اأن  االإح�سائية  وبينت 

اأ����س���ّرة ال��ع��زل يف اإق��ل��ي��م ال�����س��م��ال بلغت 

 19 ال��ع��ن��اي��ة احلثيثة  واأ����س���ّرة  10ب��امل��ئ��ة، 

اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة، 

التنّف�س اال�سطناعي 10 باملئة.

ويف اإقليم الو�سط، بلغت ن�سبة اإ�سغال 

اأ�سّرة العزل 14 باملئة، والعناية احلثيثة 

23 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة 

التنّف�س اال�سطناعي 7 باملئة.

يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  وبلغت 

اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   6 اجل��ن��وب  اإقليم 

اأ�سّرة العناية احلثيثة 9 باملئة،.

التفا�صيل �ص »3«

تصريحات ابو قديس تقلق الطالب 
من اختبار الرياضيات

االثنني   1  ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   12  متوز  2021 م - العدد  5750    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

الوجلة  قرية  اأهايل  تتهدد  جديدة  »نكبة« 

ج��ن��وب ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة، يف ظ���ل خم��ط��ط��ات 

ليلقى  فيها،  البيوت  ع�سرات  ه��دم  االح��ت��ال 

يف  عائاتهم  واجهته  الذي  امل�سر  اأ�سحابها 

عام 1948

مع  حديث  يف  علي  اإبراهيم  املحامي  وق��ال 

الوجلة  قرية  يف  منزاًل   50 اإن  قد�س«،  »�سبكة 

االح��ت��ال،  �سلطات  قبل  م��ن  ب��ال��ه��دم  م��ه��ددة 

38 منزاًل  امل��ن��ازل  اأن من بن ه��ذه  اإىل  واأ���س��ار 

�سمن  امل�سنفة  اجلويزة  عن  منطقة  يف  تقع 

نطاق �ساحيات بلدية االحتال يف القد�س

واأو����س���ح اأن اأ���س��ح��اب ه���ذه امل��ن��ازل ق��دم��وا 

ق�����س��اي��ا اإىل حم��ك��م��ة االح���ت���ال ال��ع��ل��ي��ا، وق��د 

اإق��ام��ة خمطط  ال��ت��ق��دم بطلب  ق���رار  رف�����س��ت 

هيكلي، وعلقت قرارها حتى البت يف الق�سية

وتابع: وزارة الداخلية يف حكومة االحتال 

قدمت طلباً قبل اأ�سبوع للمحكمة العليا لرفع 

املحامي  املحكمة  واأمهلت  الهدم،  قرار  جتميد 

حتى اليوم للرد على الطلب

اأن  ال��ق�����س��ي��ة  يف  اخل���ط���ورة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

دون  ق����راراً  العليا  االح��ت��ال  حمكمة  ت�����س��در 

وت�سبح  الهدم،  قرار  اأمر جتميد  برفع  جل�سة 

38 منزاًل عر�سة للهدم ب�سكل فوري

ال���ع�������س���اب���ات  ال����ن����ك����ب����ة، ه����ج����رت  ع�������ام  يف 

خ��ارج  اإىل  ال��وجل��ة  اأه���ايل  معظم  ال�سهيونية 

االأرا�سي  اإىل  جلاأ  منهم  بقي  ومن  فل�سطن، 

املقابلة لقريتهم واأقاموا منازل جديدة، وبعد 

احتال 1967 الحقهم االحتال مرة اأخرى.

التفا�صيل �ص »9«

نكبة جديدة تهدد الولجة: 38 منزاًل تواجه خطر الهدم الفوري
شبان يتسللون لداخل »إيفتار« 

وينزلون »العلم اإلسرائيلي«
االنباط-وكاالت

الفل�سطينين  ال�سّبان  من  عدد  ا�ستطاع 

داخ��ل  اإىل  الت�سلل  �سبيح  جبل  اأب��ن��اء  م��ن 

العلم  واإن���زال  اإيفتار  اال�ستيطانية  ال��ب��وؤرة 

االإ�سرائيلي عنها يف بيتا جنوب نابل�س

وج����رت ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��ل��ل داخ����ل ال���ب���وؤرة 

حرا�سة  وج��ود  م��ن  بالرغم  اال�ستيطانية، 

م�سددة جلنود االحتال االإ�سرائيلي

ودعا حرا�س اجلبل اإىل فعاليات االإرباك 

واح��د  ي��وم  ب��ع��د  �سبيح،  ج��ب��ل  ع��ل��ى  الليلي 

االحتال  جنود  مع  عنيفة  مواجهات  من 

االإ�سرائيلي

وقال فوؤاد العمور من�سق جلان احلماية 

اإن  وال�����س��م��ود يف ج���ب���ال ج���ن���وب اخل��ل��ي��ل، 

اأ�سيب  ع��ام��اً(   14( ع��و���س  عي�سى  ال��ط��ف��ل 

باحلجارة  ر�سقه  بعد  وك��دم��ات،  بر�سو�س 

م�����ن ق����ب����ل جم����م����وع����ة م�����ن م�������س���ت���وط���ن���ي 

م�����س��ت��وط��ن��ت��ي م���اع���ون وخ����اف����ات م���اع���ون ، 

خال تواجده مع ما�سيته يف قرية اأم طوبا 

مب�سافر يطا جنوب اخلليل

واأ�ساف العمور، اأن امل�ستوطنن هاجموا 

حماية  حت��ت  ب��احل��ج��ارة،  وما�سيته  الطفل 

جنود االحتال

وتداولت مواقع اإخبارية ونا�سطون على 

الإح���راق  فيديو  م�ساهد  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع 

���س��ي��ارة، ع��ن��د م��دخ��ل م�����س��ت��وط��ن��ة م��دال��ي��م 

ج��ن��وب ن��اب��ل�����س، اح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة 

ال�سهي�د حممد  االحتال جلثمان  احتجاز 

ح�سن

التفا�صيل �ص »9«

االنباط-عمان

اأك���������دت وزي��������ر ال�������س���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة 

االأردن  اأن  ع��ل��ي،  مها  املهند�سة  والتموين 

ي��رت��ب��ط ب�����س��راك��ة اق��ت�����س��ادي��ة م��ت��م��ي��زة مع 

ال����والي����ات امل���ت���ح���دة االأم����رك����ي����ة، ب��ف�����س��ل 

و�سعيه  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  جهود 

ال�����دوؤوب ل��ت��ع��زي��ز ال��ع��اق��ات االق��ت�����س��ادي��ة 

م�����ع ال����ع����دي����د م�����ن ال����ب����ل����دان مب�����ا ي���خ���دم 

التعاون  جم��االت  وير�سخ  اململكة  م�سالح 

معها. االقت�سادي 
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االنباط-عمان

اأك����د رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث 

امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ���س��م��ر ال��رف��اع��ي، 

اأه���م���ي���ة ال���ن���ق���ا����س���ات ال���ت���ي جت�����ري داخ����ل 

موؤ�ّس�سية  تعك�س  وال��ت��ي  الفرعية  اللجان 

عامة  ت��واف��ق��ات  لتحقيق  وت��ك��ام��ل��ه  ال��ع��م��ل 

ح��ول امل��ه��ام امل��ن��اط��ة ب��ال��ل��ج��ن��ة.وق��ال خال 

هذه  اإن  االأح��د،  ام�س  اللجنة  عقدته  لقاء 

على  احل��ر���س  تعك�س  اجل��دي��ة  ال��ن��ق��ا���س��ات 

وتقدمي  امللكية،  الر�سالة  م�سامن  حتقيق 

خم����رج����ات ت�����س��ه��م يف م���وا����س���ل���ة ع��م��ل��ي��ة 

التطوير.
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  االنباط-عمان

اأع����ل����ن����ت امل���وؤ����س�������س���ة ال����ع����ام����ة ل��ل�����س��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي ع��ن اآل��ي��ة ت��ق��دم امل��ن�����س��اآت بطلب 

للعاملن  العمل،  الإ�سابات  الفورية  املعاجلة 

خال  م��ن  عمل  الإ���س��اب��ة  يتعر�سون  ال��ذي��ن 

بعنوان  لذلك،  خم�س�سة  اإلكرتونية  زاوي��ة 

)التبليغ الفوري عن حوادث العمل( واملتاحة 

ع���ر زاوي������ة اخل����دم����ات االل���ك���رتون���ي���ة ع��ل��ى 

www.ssc.( موقع املوؤ�س�سة االإلكرتوين

االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��زاوي��ة  وت��اأت��ي   .)gov.jo
ل��ت��ق��دمي ط��ل��ب امل��ع��اجل��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��ف��وري��ة 

للموؤمن عليهم الذين يتعر�سون اإىل اإ�سابة 

عمل يف من�ساآتهم ب�سكل اإلكرتوين.

التفا�صيل �ص »3«

رئيس الوزراء يوعز بتشديد الّرقابة على مدى 
االلتزام بأوامر الّدفاع

منحة قطرية لألردن لتوفير لقاحات كورونا 
بقيمة 10 مليون ريال

االنباط-عمان

التي  جل�سته  يف  ال�����وزراء  جمل�س  ن��اق�����س 

الوزراء  رئي�س  برئا�سة  االأحد،  ام�س  عقدها، 

الو�سع  ت��ط��ّورات  اخل�ساونة  ب�سر  ال��دك��ت��ور 

ال��وب��ائ��ي جل��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ن 

املنحنيات  ارت��ف��اع  ظ���ّل  وال��ع��امل��ي، يف  امل��ح��ّل��ي 

اأنظمتها  وانهيار  ال���ّدول  بع�س  يف  الوبائّية 

ال�سحّية.

اأّن  اجلل�سة  خ��ال  ال����وزراء  رئ��ي�����س  واأّك����د 

اأمر خاطئ،  بانتهاء جائحة كورونا  االعتقاد 

ت�����س��ه��ده��ا بع�س  ال��ت��ي  ال���ت���ط���ّورات  يف ���س��وء 

ال������ّدول ب�����س��ب��ب ال���ت���ح���ّورات اجل����دي����دة، ويف 

واإ�سابة  وف��اة  ح��االت  ت�سجيل  ا�ستمرار  ظ��ّل 

ع��دي��دة ي��وم��ّي��اً؛ م�����س��ّدداً ع��ل��ى ���س��رورة اأخ��ذ 

على  انتكا�سة  الأّي  تفادياً  االحتياطات  كامل 

املحّلي. امل�ستوى 

امل��ع��ن��ّي��ة  ال������وزارات واجل���ه���ات  واأوع�����ز اإىل 

االأف��راد  ال��ت��زام  م��دى  على  الّرقابة  بت�سديد 

وامل���ن�������س���اآت ب�����اأوام�����ر ال�����ّدف�����اع وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

��ادرة مب��وج��ب��ه��ا، م��ن ارت����داء ال��ِك��م��ام��ات  ال�����سّ

خ�سو�ساً  والتجّمعات،  اجل�سدي  والّتباعد 

م��ع ق��رب ح��ل��ول عيد االأ���س��ح��ى امل��ب��ارك وما 

على  للمواطنن  اإقبال  من  االأ�سواق  ت�سهده 

العيد  اأجواء  �سراء م�ستلزماتهم، وما يرافق 

م��ن ط��ق��و���س اج��ت��م��اع��ّي��ة ك��ال��زي��ارات واإق��ام��ة 

وغرها. التجّمعات 

ال��ّرك��ون  ال���وزراء على ع��دم  و���س��ّدد رئي�س 

واالطمئنان.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ال��دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي���ر  وق��ع 

ن��ا���س��ر ال�����س��ري��دة م���ع ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

جل��م��ع��ي��ة ق��ط��ر اخل��ري��ة ي��و���س��ف ب��ن اأح��م��د 

ال�������ك�������واري ب���ح�������س���ور ����س���ف���ر دول��������ة ق��ط��ر 

بن  ن��ا���س��ر  ب���ن  ���س��ع��ود  ال�����س��ي��خ  االأردن  ل���دى 

ت��ف��اه��م توفر  اآل ث���اين ع��ل��ى م��ذك��رة  ج��ا���س��م 

مليون   10 بقيمة  منحة  اجلمعية  مبوجبها 

ري���ال ق��ط��ري ل�����اأردن، وذل���ك ل��دع��م جهود 

كورونا  فرو�س  لقاحات  توفر  يف  احلكومة 

ال�سورين  والاجئن  االأردنين  للمواطنن 

و�سمول اكر عدد من ال�سكان باملطعوم.

العاقات  بعمق  ال�سريدة  ال��وزي��ر  واأ���س��اد 

ب��دول��ة قطر،  االأردن  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

اهلل  عبد  امللك  جالة  دعائمها  اأر�سى  والتي 

ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه  احل�سن  اب��ن  ال��ث��اين 

دول��ة  اأم���ر  ث��اين  اآل  حمد  ب��ن  متيم  ال�سيخ 

ق��ط��ر ال�����س��ق��ي��ق��ة، م��ع��رب��ا ع��ن ت��ط��ل��ع االأردن 

ال���دائ���م ل��ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر ه����ذه ال��ع��اق��ات 

وخر  م�سلحة  فيه  ملا  ال�سعد  خمتلف  على 

ال�سقيقن. ال�سعبن 

واأك�����د ع��ل��ى ت��ق��دي��ر احل���ك���وم���ة االأردن���ي���ة 

املجتمع  ومنظمات  اخل��ري��ة  قطر  جلمعية 

املبا�سرة  م�ساهمتهم  على  ال��ق��ط��ري  امل���دين 

وت����ق����دمي امل���������س����اع����دات ال���ع���ي���ن���ي���ة وامل���ال���ي���ة 

االأردن��ي��ة  وللمجتمعات  لاأردنين  املبا�سرة 

امل�ست�سيفة.
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االنباط-هدى دياربكريل 

عن  الريا�سيات  مل���ادة  ومعلمن  ط��اب  ع��ر 

امل��ن��ع��ق��د بعد  ال��ري��ا���س��ي��ات  ام��ت��ح��ان  قلقهم م��ن 

االمتحانات  �سعوبة  ب�سبب  وذلك  الثاثاء،  غٍد 

التي �سبقته 0       وج��اءت زي��ارة وزي��ر الرتبية 

وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور حم��م��د اأب����و ق��دي�����س للجنة 

املحدد  الوقت   زي��ادة  عن  واع��ان��ه  االمتحانات 

لامتحان لي�سل اىل 5 �ساعات للورقتن لتزيد 

من خماوفهم . 

لطلبة  الريا�سيات  م�ساق  ا�ساتذة  احد  وقال 

»التوجيهي« اال�ستاذ با�سل العمري ل »االأنباط » 

الكلمة التي نوجهها للطاب ان يدر�س ويجتهد 

وان يقوم بحل ا�سئلة الكتاب وا�سئلة الوزارة مع 

اننا متاكدين انه ومع ذلك لن ي�ست�سهل الطاب 

حل ا�سئلة االمتحان؛ النها لن تكون من �سمن 

ما  بح�سب  ال��ط��اب  م�ستوى  �سمن  وال  املنهاج 

اأحد  �سبق من امتحانات، م�سيفا والأنه مل يعد 

ون�سيحتي  للطاب  توقعي  لذا  نهائيا  متفائا 

ان يكون مرتاحا يف احلل وغر اآبه.

وقال توقعاتنا مل يعد فيها خر؛ كنا �سابقا 

نطمئنهم ان االأ�سئلة ب�سيطة و�سهلة وال تقلقوا 

من املنهاج؛ اما االن فن�سعر انها �ستكون حتدي 

مبادتي  ظلموهم  ما  مثل  لهم  وظامله  للطاب 

ن��ت��وق��ع اي خ���ر من  ال��ف��ي��زي��اء وال��ك��ي��م��ي��اء وال 

الوزارة نهائيا جتاه الطاب.

الطاب  بالن�سبة ال�ستعدادات  العمري  وقال 

الريا�سيات  م��ادة  يدر�سون  انهم  نرى  ما  ح�سب 

وه����م ي��ف��ك��رون يف م���ا ع��م��ل��وا يف ال��ف��ي��زي��اء ل��ذا 

االأ�سئلة  �ستكون  ان���ه  متفائلن  غ��ر  اأ���س��ب��ح��وا 

نف�سيات  اأ���س��ب��ح��ت  ل����ذا  امل��ن��ه��اج  م���ن  او  ���س��ه��ل��ة 

الطاب �سعبة وجميع الطاب يتوا�سلون معنا 

الكام عن خوفهم  كا�ستاذة ويحدثونا يف نف�س 

من االمتحان بعد الذي ح�سل يف الفيزياء . 

ان  ال��ط��اب  بتبليغ  ب��داأن��ا  كمعلمن  ون��ح��ن 

االأ�سئلة �ستكون �سعبة وفوق امل�ستوى؛ وال يوجد 

اي اجراء اتخذته الوزارة يف االمتحانات ل�سالح 

الطالب .

واأو�سح؛ ال نتوقع ذلك لطلبة االأدبي بقدر ما 

نتوقع ذلك لطلبة العلمي. 

وتابع ل�سنا متفائلن نهائيا ون�سعر ان نف�سية 

ذات  هي  الفيزياء  امتحان  و�سعت  التي  اللجنة 

الريا�سيات  ا�سئلة  و�سعت  التي  اللجنة  نف�سية 

وكذلك  الفيزياء  امتحان  ا�سئلة  و�سع  من  الن 

ال�����س��ن��ة تختلف  ال��ري��ا���س��ي��ات الن ه���ذه  ���س��ي��ك��ون 

اأخ��رى مرت على التوجيهي  متاما عن اي �سنة 

يف التاريخ؛ اأ�سبح االأمر حتدي. 

بالنظر  واللجنة  ال��وزي��ر  ق��ام  البارحة  وب��ن 

ل��ا���س��ئ��ل��ة وع���ل���ى اث���ره���ا ق���ام���وا ب����زي����ادة وق��ت 

ل��زي��ادة  االم��ت��ح��ان؛ وق��ال��وا ان هنالك اح��ت��م��ال 

املزيد من الوقت يف حال �سعرنا ان هنالك قابلة 

للزيادة.

التفا�صيل �ص »3«

الملكية لتحديث المنظومة 
السياسية تناقش سير العمل في 

اللجان الفرعية

وزيرة الصناعة: 1.7 مليار دوالر قيمة 
الصادرات الوطنية إلى السوق 

األميركية العام الماضي

 الضمان تعتمد 38 جهة طبية للعالج 
الفوري إلصابات العمل
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأثنني  12 / 7 / 2021 

الملك يعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه النرويج لألردن

الخصاونة : االعتقاد بانتهاء كورونا أمر خاطئ 

وجهاء ببنين اللبنانية يشكرون الملك على تكفله بمعالجة الطفلة سهيلة 

رئيس الوزراء يوعز بتشديد الّرقابة على مدى االلتزام بأوامر الّدفاع

الملكية لتحديث المنظومة السياسية تناقش سير العمل في اللجان الفرعية

الرفاعي: نقاشات اللجان تعكس الجدية في تحقيق مضامين الرسالة الملكية

عطلة عيد األضحى من صباح 
االثنين وحتى مساء الجمعة

العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى عشيرة العطاعطة

العضايلة يلتقي رئيس اتحاد 
العرب المستثمرات 

االنباط-عمان

التي  جل�سته  يف  ال��وزراء  جمل�س  ناق�س 

ع��ق��ده��ا ام�������س ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س ال������وزراء 

الو�سع  تطّورات  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور 

امل�ستويني  على  ك��ورون��ا  جلائحة  ال��وب��ائ��ي 

املنحنيات  ارتفاع  ظ��ّل  يف  والعاملي،  املحّلي 

اأنظمتها  وانهيار  الّدول  بع�س  الوبائّية يف 

ال�����س��ح��ّي��ة. واأّك������د رئ��ي�����س ال������وزراء خ��ال 

اجلل�سة اأّن االعتقاد بانتهاء جائحة كورونا 

اأم�����ر خ���اط���ئ، يف ����س���وء ال���ت���ط���ّورات ال��ت��ي 

ال��ت��ح��ّورات  ب�سبب  ال���ّدول  بع�س  ت�سهدها 

اجلديدة، ويف ظّل ا�ستمرار ت�سجيل حاالت 

على  م�سّدداً  يومّياً؛  عديدة  واإ�سابة  وف��اة 

�سرورة اأخذ كامل االحتياطات تفادياً الأّي 

امل�ستوى املحّلي.  انتكا�سة على 

املعنّية  واجل��ه��ات  ال����وزارات  اإىل  واأوع���ز 

بت�سديد الّرقابة على مدى التزام االأفراد 

وامل���ن�������س���اآت ب����اأوام����ر ال����ّدف����اع وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

الِكمامات  ارت��داء  من  مبوجبها،  ادرة  ال�سّ

خ�سو�ساً  والتجّمعات،  اجل�سدي  والّتباعد 

املبارك وما  االأ�سحى  مع قرب حلول عيد 

للمواطنني  اإق��ب��ال  م��ن  االأ����س���واق  ت�سهده 

على �سراء م�ستلزماتهم، وما يرافق اأجواء 

ك��ال��زي��ارات  اجتماعّية  طقو�س  م��ن  العيد 

واإقامة التجّمعات وغريها. 

و�سّدد رئي�س الوزراء على عدم الّركون 

الوبائي  الو�سع  ا�ستقرار  اإىل  واالطمئنان 

االل����ت����زام  ع�����دم  اأّن  اإىل  الف����ت����اً  حم���ل���ّي���اً، 

يعّر�سنا  قد  والوقاية  ال�سامة  باإجراءات 

– م��وؤّك��داً يف  ق��ّدر اهلل  – ال  انتكا�سة  اإىل 

ال��وق��ت ذات���ه »اأّن��ن��ا ال من��ل��ك ت��رف ال��ع��ودة 

اإىل  اإىل خيار االإغاقات جمّدداً”. ووّجه 

حتّث  التي  باحلمات  اال�ستمرار  �سرورة 

واالإ�سراع  املطاعيم،  تلّقي  على  املواطنني 

الو�سيلة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ع��ل��ي��ه��ا،  االإق���ب���ال  يف 

يف  ال�سّ متطّلبات  لتحقيق  جناعة  االأكرث 

للعمل  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  وع���ودة  االآم����ن، 

اإىل ج��ن��ب مع  امل���ع���ت���ادة، ج��ن��ب��اً  ب��وت��ريت��ه��ا 

وال��وق��اي��ة.  ال�سامة  ب���اإج���راءات  االل��ت��زام 

امل��ع��ن��ّي��ون بتطبيق  ال����وزراء  اأّك���د  ب��دوره��م، 

���ادرة  اأوام�������ر ال����ّدف����اع وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������سّ

الّتابعة  واجل��ه��ات  وزارات��ه��م  اأّن  مبوجبها 

حمات  بتكثيف  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ���س��ت��ب��داأ  ل��ه��ا 

ال��ّت��ف��ت��ي�����س وال���ّرق���اب���ة، واإن���ف���اذ ال��ع��ق��وب��ات 

على  امل��خ��ال��ف��ني.  ب��ح��ّق  عليها  امل��ن�����س��و���س 

على  ال����وزراء  جمل�س  واف���ق  اآخ���ر،  �سعيد 

ت���و����س���ي���ات جل���ن���ة ال���ّن���ظ���ر يف امل���ط���ال���ب���ات 

امل��خ��ال��ف��ني،  و/اأو  امل��ك��ّل��ف��ني  ب���ني  ال��ع��ال��ق��ة 

وب��ني دائ���رة اجل��م��ارك االأردن��ّي��ة، بت�سوية 

�سريطة  وخمالفني،  ملكّلفني  ق�سّية   )15(

ال��ت��زام��ه��م ب��دف��ع ك��ام��ل امل��ب��ال��غ امل��ت��ب��ّق��ي��ة 

نفقات  اأو  اأو �سرائب  ر�سوم  اأّي  عليهم مع 

خال مّدة �سهرين من تاريخ �سدور هذا 

القرار.

االنباط-عمان

ق���ّدم وف���د م��ن ع��ائ��ل��ة ال��ك�����س��ار ووج��ه��اء 

واالمتنان  ال�سكر  اللبنانية  ببنني  منطقة 

املبادرة  على  الثاين  عبداهلل  امللك  جلالة 

االإن�������س���ان���ي���ة ب��ال��ت��ك��ف��ل مب��ع��اجل��ة ال��ط��ف��ل��ة 

بر�سا�سة  اأ���س��ي��ب��ت  ال��ت��ي  ال��ك�����س��ار  �سهيلة 

حيث  لبنان،  �سمايل  منزلها  اأم��ام  طائ�سة 

وّجه جالة امللك بنقلها لاأردن ال�ستكمال 

عاجها

االأمري  �سمو  اإىل  ال�سكر  الوفد  كما قدم 

العهد،  ويل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�سني 

ك�سار  الطفلة  تلقته  ملا  االأردين،  ولل�سعب 

من اهتمام ورعاية طبية واإن�سانية

جاء ذلك خال لقاء الوفد ام�س االأحد 

رئ��ي�����س ال��دي��وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، يو�سف 

ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، ح��ي��ث ع���ر ال���وف���د عن 

جلالة  امتنانهم  وعظيم  �سكرهم  خال�س 

�سهيلة،  الطفلة  ونقل  مبادرته  على  امللك 

التي كان و�سعها ال�سحي حرجا

و�سم الوفد، والد الطفلة حممد نا�سر 

كفاح  الدكتور  ببنني  بلدية  ورئي�س  الك�سار 

الك�سار ورئي�س احتاد روابط خماتري عكار 

حممد  الك�سار  عائلة  وكبري  الك�سار،  زاهر 

ر�ساد

وك����ان ج��ال��ة امل��ل��ك وّج����ه يف ال�����س��اد���س 

ب��اإر���س��ال  امل��ا���س��ي  ح��زي��ران  �سهر  م��ن  ع�سر 

بطاقم طبي متخ�س�س من  مزودة  طائرة 

الطفلة  الإخ��اء  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات 

االأمري  �سمو  زاره��ا  التي  �سهيلة،  اللبنانية 

احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد يف 

على �سحتها امل�ست�سفى لاطمئنان 

االنباط-عمان

جل�سته  يف  ال�������وزراء  جم��ل�����س  ن��اق�����س 

ال���ت���ي ع��ق��ده��ا، ام�������س االأح������د، ب��رئ��ا���س��ة 

اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  الوزراء  رئي�س 

ت�����ط�����ّورات ال���و����س���ع ال���وب���ائ���ي جل��ائ��ح��ة 

والعاملي،  املحّلي  امل�ستويني  على  كورونا 

يف ظ���ّل ارت���ف���اع امل��ن��ح��ن��ي��ات ال��وب��ائ��ّي��ة يف 

بع�س الّدول وانهيار اأنظمتها ال�سحّية.

اجلل�سة  خ��ال  ال���وزراء  رئي�س  واأّك���د 

اأمر  كورونا  بانتهاء جائحة  االعتقاد  اأّن 

خاطئ، يف �سوء التطّورات التي ت�سهدها 

بع�س الّدول ب�سبب التحّورات اجلديدة، 

وف��اة  ح��االت  ت�سجيل  ا�ستمرار  ظ��ّل  ويف 

واإ���س��اب��ة ع��دي��دة ي��وم��ّي��اً؛ م�����س��ّدداً على 

تفادياً  االحتياطات  كامل  اأخ��ذ  �سرورة 

الأّي انتكا�سة على امل�ستوى املحّلي.

واجل����ه����ات  ال������������وزارات  اإىل  واأوع����������ز 

امل��ع��ن��ّي��ة ب��ت�����س��دي��د ال���ّرق���اب���ة ع��ل��ى م��دى 

الّدفاع  باأوامر  واملن�ساآت  االأف��راد  التزام 

���ادرة مب��وج��ب��ه��ا، من  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������سّ

وال��ّت��ب��اع��د اجل�سدي  ال��ِك��م��ام��ات  ارت����داء 

حلول  ق��رب  م��ع  خ�سو�ساً  والتجّمعات، 

ع���ي���د االأ����س���ح���ى امل����ب����ارك وم����ا ت�����س��ه��ده 

االأ����س���واق م��ن اإق���ب���ال ل��ل��م��واط��ن��ني على 

اأج��واء  يرافق  وم��ا  م�ستلزماتهم،  �سراء 

كالزيارات  اجتماعّية  طقو�س  من  العيد 

واإقامة التجّمعات وغريها.

و�����س����ّدد رئ���ي�������س ال���������وزراء ع���ل���ى ع���دم 

ا���س��ت��ق��رار  اإىل  واالط���م���ئ���ن���ان  ال����ّرك����ون 

ال���و����س���ع ال���وب���ائ���ي حم���ل���ّي���اً، الف���ت���اً اإىل 

ال�سامة  ب���اإج���راءات  االل���ت���زام  ع���دم  اأّن 

 – انتكا�سة  اإىل  يعّر�سنا  ق��د  وال��وق��اي��ة 

ال��وق��ت ذات��ه  –، م���وؤّك���داً يف  ال ق���ّدر اهلل 

خيار  اإىل  العودة  ترف  منلك  ال  “اأّننا 
االإغاقات جمّدداً«.

اال����س���ت���م���رار  ������س�����رورة  اإىل  ووّج���������ه 

ب��احل��م��ات ال��ت��ي حت���ّث امل��واط��ن��ني على 

ت��ل��ّق��ي امل��ط��اع��ي��م، واالإ����س���راع يف االإق��ب��ال 

ع��ل��ي��ه��ا، ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��و���س��ي��ل��ة االأك����رث 

��ي��ف  جن���اع���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ت��ط��ّل��ب��ات ال�����سّ

للعمل  القطاعات  جميع  وع��ودة  االآم��ن، 

مع  جنب  اإىل  جنباً  امل��ع��ت��ادة،  بوتريتها 

االلتزام باإجراءات ال�سامة والوقاية.

ب�����دوره�����م، اأّك�������د ال���������وزراء امل��ع��ن��ّي��ون 

ب��ت��ط��ب��ي��ق اأوام������ر ال����ّدف����اع وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

وزارات�����ه�����م  اأّن  مب���وج���ب���ه���ا  �����ادرة  ال�����������سّ

الفور  على  �ستبداأ  لها  الّتابعة  واجلهات 

وال��ّرق��اب��ة،  ال��ّت��ف��ت��ي�����س  ح��م��ات  بتكثيف 

بحّق  عليها  املن�سو�س  العقوبات  واإنفاذ 

املخالفني.

ع���ل���ى ���س��ع��ي��د اآخ��������ر، واف������ق جم��ل�����س 

ال�������وزراء ع��ل��ى ت��و���س��ي��ات جل��ن��ة ال��ّن��ظ��ر 

و/ املكّلفني  ب��ني  العالقة  امل��ط��ال��ب��ات  يف 

امل��خ��ال��ف��ني، وب����ني دائ�����رة اجل���م���ارك  اأو 

ملكّلفني  ق�سّية   )15( بت�سوية  االأردن��ّي��ة، 

وخم��ال��ف��ني، ���س��ري��ط��ة ال��ت��زام��ه��م ب��دف��ع 

ك��ام��ل امل��ب��ال��غ امل��ت��ب��ّق��ي��ة ع��ل��ي��ه��م م���ع اأّي 

مّدة  خ��ال  نفقات  اأو  �سرائب  اأو  ر�سوم 

�سهرين من تاريخ �سدور هذا القرار.

االنباط-عمان

اأك������د رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة امل���ل���ك���ي���ة ل��ت��ح��دي��ث 

اأهمية  الرفاعي،  �سمري  ال�سيا�سية،  املنظومة 

الفرعية  اللجان  داخل  التي جتري  النقا�سات 

وال���ت���ي ت��ع��ك�����س م��وؤ���ّس�����س��ي��ة ال��ع��م��ل وت��ك��ام��ل��ه 

املناطة  امل��ه��ام  ح��ول  ع��ام��ة  ت��واف��ق��ات  لتحقيق 

باللجنة.

وق����ال خ���ال ل��ق��اء ع��ق��دت��ه ال��ل��ج��ن��ة ام�����س 

تعك�س  اجل��دي��ة  ال��ن��ق��ا���س��ات  ه���ذه  اإن  االأح�����د، 

احل���ر����س ع��ل��ى حت��ق��ي��ق م�����س��ام��ني ال��ر���س��ال��ة 

موا�سلة  يف  ت�سهم  خمرجات  وتقدمي  امللكية، 

ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث ل�����س��م��ان حق 

االأردن�����ي�����ني واالأردن������ي������ات يف مم���ار����س���ة ح��ي��اة 

ب��رمل��ان��ي��ة وح���زب���ي���ة ت���رق���ى ب��دمي��ق��راط��ي��ت��ه��م 

وحياتهم، وت�سهم يف متكني ال�سباب واملراأة يف 

العامة. احلياة 

ال���ل���ق���اءات  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال���رف���اع���ي  ول���ف���ت 

خمتلف  مع  اللجان  جتريها  التي  واحل��وارات 

العام  النقا�س  اإث��راء  بهدف  املجتمع  فعاليات 

م�سا�س  لها  والتي  املطروحة،  الق�سايا  ح��ول 

م��ب��ا���س��ر مب�����س��رية ال���وط���ن وت���ق���دم���ه. واأك����د 

ملكية  بر�سالة  حمكومة  اللجنة  اأن  الرفاعي 

اأخ��رى  تو�سيات  اأي��ة  واأن  االأه����داف،  وا�سحة 

خارج نطاق التكليف �سيتم ت�سمينها يف ورقة 

املقرتحات.

وي����اأت����ي ال���ل���ق���اء ل���ع���ر����س اأب�������رز ن��ق��ا���س��ات 

الت�ساور  بهدف  الفرعية  اللجان  وم���داوالت 

وتن�سيق اجلهود واإطاع االأع�ساء على ما مّت 

اإجنازه يف اللجان االأخرى، وتقدمي مقرتحات 

تت�سل باأعمال اللجان ال�ست وهي )االنتخاب، 

واالأحزاب ال�سيا�سية، والتعديات الد�ستورية 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ق���ان���وين االن���ت���خ���اب واالأح���������زاب، 

ومتكني ال�سباب، ومتكني املراأة(.

وجرى خال اللقاء ا�ستعرا�س ما تو�سلت 

اإليه اللجان الفرعية من توافقات، ومن اأبرز 

ال��ت��و���س��ي��ات ال��ت��ي مت ا���س��ت��ع��را���س��ه��ا، اخل���روج 

فاعلة  حزبية  حلياة  يوؤ�س�س  ت�سريعي  ب��اإط��ار 

قادرة على اقناع الناخبني.

ن�����س��ب��ة  ت��ن��اق�����س رف����ع  ال���ل���ج���ان  اأن  وب���ي���ن���وا 

ال��ن��واب،  جمل�س  يف  وامل����راأة  ال�سباب  م�ساركة 

اإىل االأح������زاب،  وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى االن��ت�����س��اب 

وتخفي�س �سن االنتخاب، واإلغاء الن�س الذي 

ي��ل��زم امل��وظ��ف ال��ع��ام ع��ل��ى اال���س��ت��ق��ال��ة يف ح��ال 

لانتخابات. الرت�سح 

�سمن  من�سبة  النقا�سات  اأن  اإىل  واأ���س��اروا 

يت�سل  ت�سريعي  االأول  اأ���س��ا���س��ي��ني،  حم��وري��ن 

بقوانني االنتخاب واالأحزاب واالإدارة املحلية، 

واالآخ�������ر ي��ت��ع��ل��ق ب���ب���ن���اء ال�������س���ي���اق االإي���ج���اب���ي 

خ�سو�سا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ة  احل��ا���س��ن 

واملعوقات  التحديات  واإزال���ة  وامل���راأة،  ال�سباب 

اإدارة  اإىل  وال��و���س��ول  ذل���ك،  ال��ت��ي حت��ول دون 

امل��واط��ن��ون  فيها  ي�����س��ارك  م��رك��زي��ة  ال  حملية 

املنتخبني بطريقة دميقراطية  عر ممثليهم 

القانونية  االأط���ر  و���س��ع  اإىل  اإ���س��اف��ة  �سليمة، 

التي ت�سهم يف متكني جمال�س املحافظات.

وت��ت��وا���س��ل اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ان ال��ف��رع��ي��ة، 

����ري  مب���ع���دل ث����اث ج��ل�����س��ات اأ���س��ب��وع��ي��ا، وجتجُ

ل����ق����اءات وم���������س����اورات م����ع خم��ت��ل��ف ���س��رائ��ح 

واملقرتحات  االأف��ك��ار  من  لا�ستفادة  املجتمع 

اللجنة  تتلقى  املواطنون، مثلما  التي يقدمها 

tahdeeth.( االإل���ك���رتوين  موقعها  ع��ر 

ب��ه��ذا  وم��ق��رتح��ات��ه��م  امل���واط���ن���ني  اآراء   )jo
اخل�سو�س.

االنباط-عمان

ال��دك��ت��ور ب�سر  ال���وزراء  ق��رر رئي�س    

اخل�ساونة يف باغ ر�سمي اأ�سدره ام�س 

االأح������د، ت��ع��ط��ي��ل ال�������وزارات وال���دوائ���ر 

العامة  والهيئات  واملوؤ�س�سات  الر�سمية 

اعتباراً  املبارك  االأ�سحى  عيد  مبنا�سبة 

للتا�سع  املوافق  االثنني  يوم  �سباح  من 

ع�سر من �سهر متوز 2021 وحتى م�ساء 

والع�سرين  للثالث  املوافق  اجلمعة  يوم 

من ال�سهر ذاته.

والدوائر  ال��وزارات  الباغ  وا�ستثنى 

تقت�سي  ال��ت��ي  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ر���س��م��ي��ة 

طبيعة عملها خاف ذلك.

االنباط-عمان

الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  نقل   

يو�سف ح�سن العي�سوي تعازي جالة امللك 

العطاعطة  ع�����س��رية  اإىل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

بوفاة حممد خالد العطاعطة.

هاتفي  ات�����س��ال  ال��ع��ي�����س��وي، يف  واأع�����رب 

م��ع اأ���س��رة امل���رح���وم، ع��ن ت��ع��ازي وم��وا���س��اة 

جالة امللك، �سائا اأن يتغمده اهلل بوا�سع 

رحمته.

االنباط-برتا

القاهرة  يف  االأردين  ال�سفري  بحث   

اأجم�������د ال���ع�������س���اي���ل���ة، ام���������س االأح�������د، 

م����ع ال����دك����ت����ورة ه�����دى ج�����ال ي�����س��ي، 

رئ���ي�������س احت������اد امل�������س���ت���ث���م���رات ال���ع���رب، 

���س��ب��ل ف���ت���ح اآف�������اق ت����ع����اون اق��ت�����س��ادي��ة 

واالأردن.  االحت�����اد  ب���ني  وا���س��ت��ث��م��اري��ة 

ال��ذي  اللقاء  خ��ال  الع�سايلة،  واأ���س��ار 

ج����رى يف م��ق��ر ال�����س��ف��ارة االأردن����ي����ة يف 

ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  امل���ي���زات  اإىل  ال���ق���اه���رة، 

ال��ب��ي��ئ��ة اال���س��ت��ث��م��اري��ة االأردن����ي����ة، وم��ا 

من  االأردين  ال��ع��م��ل  ���س��وق  ب���ه  ي��ت��م��ت��ع 

يعززها  تناف�سية  ومزايا  ماهرٍة  عمالٍة 

امل����وق����ع اجل����غ����رايف ال������ذي ي���رب���ط ب��ني 

وات��ف��اق��ات  ال��ع��امل��ي��ة،  االأ����س���واق  خمتلف 

ل����اأردن م��ع خمتلف دول  جت���ارة ح���رة 

اأهمية  اإىل  الع�سايلة  ول��ف��ت  ال��ع��امل. 

امل����وؤمت����ر اال����س���ت���ث���م���اري االأف���رتا����س���ي 

للفر�س  االأف��رتا���س��ي  وامل��ع��ر���س  االأول 

ت��ن��ظ��م��ه هيئة  وال�����ذي  اال���س��ت��ث��م��اري��ة، 

غٍد  م��ن  اع��ت��ب��اراً  االأردن  يف  اال�ستثمار 

االثنني وعلى مدار يومني، وما ميثله 

م����ن م��ن�����س��ة جت���م���ع رج������ال االأع����م����ال 

وال�������س���رك���ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة ل���اإط���اع 

ال�سوق  بها  تتميز  التي  االإمكانات  على 

االأردنية والفر�س اجلاذبة لا�ستثمار.

 م���ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك�����دت رئ��ي�����س احت���اد 

امل�����س��ت��ث��م��رات ال���ع���رب ال���دك���ت���ورة ه��دى 

مع  التعاون  تعزيز  على  حر�سها  ي�سي 

ودرا�سة  فيه،  اخلا�س  والقطاع  االأردن 

ك����ل اخل�����ي�����ارات امل���ت���اح���ة ل��ا���س��ت��ث��م��ار 

عليها،  البناء  ميكن  التي  وامل�سروعات 

االقت�سادي  التعاون  ظل  يف  خ�سو�ساً 

م�سر  وجمهورية  االأردن  بني  النوعي 

ال���ذي  ال���ل���ق���اء  ال���ع���رب���ي���ة. ومت، خ����ال 

اأحمد  ح�سره ع�سوتا االحتاد هبة اهلل 

ومن  متويل  عبدالعظيم  واإمي��ان  ف��وؤاد 

امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ه��دي��ل ع��ب��دال��ه��ادي 

وامل�����س��ت�����س��ار االق��ت�����س��ادي يف ال�����س��ف��ارة 

م��ه��ن��د غ�������س، ت���ن���اول اآل����ي����ات ال��ت��ع��اون 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ب���ني احت�����اد امل�����س��ت��ث��م��رات 

ال��ع��رب واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة االأردن��ي��ة 

وتو�سيع التعاون مع القطاع اخلا�س.

 الرفاعي: نعمل ضمن إطار الرسالة الملكية وأية     
مقترحات ورقة  ضمن  ستقدم  أخرى  توصيات 
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االنباط-عمان

مع  ال�����ش��ري��دة  نا�شر  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي���ر  وق��ع 

�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي جل��م��ع��ي��ة ق��ط��ر �خل��ري��ة ي��و���س��ف ب��ن �أح��م��د 

�سعود  �ل�سيخ  �لأردن  ل��دى  ق��ط��ر  دول���ة  �سفر  بح�سور  �ل��ك��و�ري 

مبوجبها  توفر  تفاهم  مذكرة  على  ث��اين  �آل  جا�سم  بن  نا�سر  بن 

�جلمعية منحة بقيمة 10 مليون ريال قطري للأردن، وذلك لدعم 

ج��ه��ود �حل��ك��وم��ة يف ت��وف��ر ل��ق��اح��ات ف��رو���س ك��ورون��ا للمو�طنني 

�ل�سكان  من  ع��دد  �ك��ر  و�سمول  �ل�سوريني  و�للجئني  �لأردن��ي��ني 

باملطعوم.

تربط  �لتي  �لثنائية  �لعلقات  بعمق  �ل�سريدة  �ل��وزي��ر  و�أ���س��اد 

�هلل  عبد  �مللك  جللة  دعائمها  �أر�سى  و�لتي  قطر،  بدولة  �لأردن 

حمد  بن  متيم  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أخيه  �حل�سني  �بن  �لثاين 

�آل ثاين �أمر دولة قطر �ل�سقيقة، معربا عن تطلع �لأردن �لد�ئم 

ل��ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر ه���ذه �ل��ع��لق��ات ع��ل��ى خم��ت��ل��ف �ل�����س��ع��د مل���ا فيه 

م�سلحة وخر �ل�سعبني �ل�سقيقني.

�خلرية  قطر  جلمعية  �لأردن��ي��ة  �حلكومة  تقدير  على  و�أك���د 

�مل��ب��ا���س��رة  ع��ل��ى م�ساهمتهم  �ل��ق��ط��ري  �مل���دين  �مل��ج��ت��م��ع  وم��ن��ظ��م��ات 

وت����ق����دمي �مل�������س���اع���د�ت �ل��ع��ي��ن��ي��ة و�مل���ال���ي���ة �مل���ب���ا����س���رة ل���لأردن���ي���ني 

�مل�ست�سيفة. �لأردنية  وللمجتمعات 

من جانبه �كد �سفر دولة قطر �ل�سيخ �سعود بن نا�سر �ل ثاين 

�لعزيزين  �لبلدين  �لتعاون بني  مل�سرة  �متد�د�  تاأتي  �لتفاقية  �ن 

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ح�سرة  لقيادة  �حلكيمة  للروؤية  وتعزيز� 

متيم بن حمد �ل ثاين و�أخيه جللة �مللك عبد �هلل �لثاين يف تعزيز 

�ملنطقة،  تو�جهها  �لتي  �لتحديات  مو�جهة  يف  �لأخ��وي��ة  �لعلقة 

م�سر�ً �ىل �لعلقة �لوثيقة بني �ل�سعبني �لقطري و�لأردين، وما 

حتتله �ململكة من مكانة يف قلوب �لقطريني و�عتز�زهم بعلقاتهم 

�لتاريخية و�لخوية �لتي جتمعهم بالأردنيني.

من  �لردن��ي��ة  �حلكومة  بذلتها  �ل��ت��ي  باجلهود  �ل�سفر  و����س��اد 

��سوة  �ر��سيها  على  �للجئني  �ىل  جماناً  �ملطاعيم  تقدمي  خلل 

من  �لعديد  �ىل  ��سافة  للمملكة  ي�سجل  موقف  وه��و  مبو�طنيها 

�ملو�قف يف جمال �يو�ء و��ستقبال �للجئني.

�سكره  ع��ن  �خل��ري��ة  قطر  جلمعية  �لتنفيذي  �لرئي�س  وع��ر 

�لتي  �لن�سانية  �ملهمة  ت�سهيل  يف  �حلكومية  للجهود  وت��ق��دي��ره 

تنفذها �جلمعية يف �لأردن و�عتز�زه بال�سر�كة مع �لهيئة �خلرية 

�حل�سني  وم��وؤ���س�����س��ة  �ل��ه��ا���س��م��ي  �لردين  و�ل�����س��ن��دوق  �ل��ه��ا���س��م��ي��ة 

لل�سرطان، و�لتي تعتر من �هم �مل�ستفيدين من خدمات �جلمعية.

�لر�ئدة  �ملوؤ�س�سات  من  كانت  �خلرية  قطر  �ن  �ل��ك��و�ري  وق��ال 

�لب�سرية  على  �جل��ائ��ح��ة  �ث���ار  م��ن  �لتخفيف  جم��ال  يف  و�ل�سباقة 

يف  و�ساهمت  �لعام  ح��ول  دول��ة   30 يف  �ملنت�سرة  مكاتبها  خ��لل  من 

وتقدمي  �ملت�سررين  ع��لج  و�مل�����س��اع��دة يف  �ل���دول  تلك  ج��ه��ود  دع��م 

�لدعم للمتاأثرين من �ثار �جلائحة كو�جب �ن�ساين حتر�س قطر 

هذ�  يف  �لن�ساين  �ل��دور  مع  بذلك  من�سجمة  �د�ئ��ه  على  �خلرية 

�ملجال لدولة قطر .

�لدويل  و�لتعاون  �لتخطيط  وزي��ر  بحث  مت�سل،  �سعيد  وعلى 

و�لرئي�س  �لأردن  لدى  �لقطري  �ل�سفر  مع  منف�سل،  �جتماع  يف 

�لتعاون  وتعزيز  تطوير  �سبل  �خل��ري��ة  قطر  جلمعية  �لتنفيذي 

�ل��ت��ع��اون مع  �أوج���ه  زي���ادة  �لتباحث يف  وق��ط��ر، كما مت  �لأردن  ب��ني 

�ملرحلة حيث  �ولويات �حلكومية يف هذه  �جلمعية، وذلك يف �طار 

�عرب وزير �لتخطيط و�لتعاون �لدويل عن تطلعه للح�سول على 

مزيد من �ملنح من �لأ�سقاء �لقطريني يف �ملرحلة �ملقبلة ، لتمكني 

�ململكة،  �لتي تو�جهها  �لتحديات �لقت�سادية  �لأردن من مو�جهة 

وخا�سة يف �طار �لأولويات �ملرتبطة بتحفيز �لنمو �لقت�سادي.

االنباط-عمان

�مل�سرتكة )�لقانونية  �لنيابية  �للجنة  عقدت 

و�لإد�ري�����ة(، �ج��ت��م��اًع��ا، �م�����س �لأح���د، م��ع �أم��ن��اء 

عامني لأحز�ب �سيا�سية، لل�ستماع �إىل وجهات 

نظرهم و�أفكارهم حول م�سروع قانون �لبلديات 

و�للمركزية ل�سنة 2021.

وقال رئي�س �للجنة �لنائب حممد �لهللت، 

جميع  ���س��ت��در���س  �لنيابية”  “�مل�سرتكة  �إن 

�مللحظات و�لقرت�حات �لتي �أوردها �حل�سور، 

�أن م�����س��روع �ل���ق���ان���ون ي��ن��ظ��م م��ر�ف��ق  م�����س��ي��ف��اً 

�لبلديات  ع��م��ل  تنظيم  ع��ن  ف�����س��ًل  �ل��دول��ة  يف 

وجمال�س �ملحافظات.

�ل��ب��د�وي  غ���ازي  �ل��ن��و�ب:  م��ن جهتهم، ثمن 

و�أح���م���د �خل��لي��ل��ة وجم����دي ي��ع��ق��وب و�أ���س��م��اء 

�ل�سطناوي  وحممد  عبيد�ت  ويحيى  �لرو�حنة 

وغازي �لذنبيات وعمر �لزيود وفايز ب�سبو�س، 

�لأف����ك����ار و�مل���لح���ظ���ات �ل���ت���ي ق��دم��ه��ا �لأم���ن���اء 

�لعامني للأحز�ب.

وق�����دم �حل�����س��ور �أب������رز م��لح��ظ��ات��ه��م ح��ول 

يكون  �أن  ���س��رورة  �إىل  د�ع��ني  �ل��ق��ان��ون،  م�سروع 

�إع��د�د  مبناق�سة  �ملحافظات  ملجال�س  دور  هناك 

ل  و�أن  �ملحافظات،  وجمال�س  �لبلديات  مو�زنة 

ينح�سر دوره باملو�فقة �أو �لرف�س فقط.

وق���ال���و� �إن���ه���م ���س��ي��ت��ق��دم��ون مب��لح��ظ��ات��ه��م، 

�ل��ن��ي��اب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ����س���ر  �أم����ان����ة  �إىل  م���ك���ت���وب���ة، 

�مل�سرتكة.

و�ع��رت���س��و� على �ل��ف��ق��رة )ه����( م��ن �مل���ادة 3، 

�لتي تن�س على “رغم مما ورد يف هذ� �لقانون، 

للوزير �أن يوؤجل �لنتخاب لأي جمل�س حمافظة 

�ق��ت�����س��ت  �إذ�  ���س��ن��ة  ع���ن  ت���زي���د  مل����دة ل  �أك����ر  �أو 

�مل�سلحة �لعامة ذلك �أو �سلمة �لنتخاب، على 

�لقانونية  �مل��دة  م��ن  �لتاأجيل  م��دة  حتت�سب  �أن 

�إن  قائلني  �ملنتخب”،  �ملحافظة �جلديد  ملجل�س 

ذلك “ُيعار�س �لأ�سلوب �لدميقر�طي«.

ف��ي��م��ا ط���ال���ب ب��ع�����س��ه��م ب������اأن ي���ك���ون ق���ان���ون 

�ل��لم��رك��زي��ة م��ف�����س��وًل ع��ن ق��ان��ون �ل��ب��ل��دي��ات، 

جمال�س  �أع�ساء  وتقليل  �لقو�نني،  دم��ج  وع��دم 

منح  �إىل  نف�سه  �ل��وق��ت  يف  د�ع���ني  �مل��ح��اف��ظ��ات، 

�ملزيد من تفوي�س �ل�سلحيات لهذه �ملجال�س.

م�سروع  مل�سودة  رف�سهم  ع��ن  �أعلنو�  وبينما 

تعيني  مبد�أ  �نتقدو�  �حلالية،  ب�سيغته  �لقانون 

�أع�ساء يف جمال�س �ملحافظات.

�ج��ت��م��اًع��ا، مع  �للجنة،  ع��ق��دت  �ل�����س��ي��اق،  ويف 

�إىل  لل�ستماع  �لبلديات،  يف  تنفيذيني  م���در�ء 

�قرت�حاتهم و�أفكارهم حول م�سروع �لقانون.

وق����ال �ل��ن��ائ��ب �ل���ه���للت، خ���لل �لج��ت��م��اع 

لتنمية  �حل��ي��اة  مركز  م��ع  بالتعاون  ُعقد  �ل��ذي 

�ستاأخذ  �للجنة  �إن  “ر��سد”،  �ملحلي  �ملجتمع 

ب��ع��ني �لع��ت��ب��ار ك��ل �مل��لح��ظ��ات و�ل��ط��روح��ات، 

�لعمل  ي��خ��دم  ب��ق��ان��ون  ل��ل��خ��روج  ج����دي،  ب�سكل 

�لبلدي �لذي ُيعتر هو �لأ�سا�س �لتنمية.

�إىل �لأ�سباب �ملوجبة مل�سروع �لقانون،  و�أ�سار 

�ل��ق��ر�ر،  �ت��خ��اذ  يف  �ل�سعبية  �مل�����س��ارك��ة  ك��ت��ع��زي��ز 

وت��ع��زي��ز �ل�����دور �ل��ت��ك��ام��ل��ي مل��ج��ال�����س �ل��ب��ل��دي��ات 

و�مل��ح��اف��ظ��ات، وحت��دي��د دور روؤ����س���اء �ل��ب��ل��دي��ات 

و�ملجل�س �لبلدي، وتنظيم عملهم ب�سكل متطور.

ل�”�لبلديات  �مل��وج��ب��ة  �لأ����س���ب���اب  يف  وج�����اء 

ل��ت��دري��ب  م��ع��ه��د  ي��وؤ���س�����س  �أن����ه  و�للمركزية”، 

وتطوير عمل روؤ�ساء و�أع�ساء جمال�س �لبلديات 

�لقطاعات  ع��ن  ممثلني  و�إ���س��ر�ك  و�مل��ح��اف��ظ��ات 

�أو�سح  �لتجارية و�ل�سناعية و�لزر�عية، ح�سبما 

�لهللت.

�إىل  �أ�سارو�  بدورهم،  �للجنة  �أع�ساء  �لنو�ب 

�لبلدية  جمل�سي  ب��ني  ك��ث��رة  ت��د�خ��لت  وج���ود 

و�ملحافظة، يف حني �أن �مل�سروع �جلديد للقانون 

مبني ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ك��ام��ل ب��ني �ل��ب��ل��دي��ات 

وجمال�س �ملحافظات.

  االنباط-عمان

و�ملقد�سات  و�ل�����س��وؤون  �لأوق���اف  وز�رة  وقعت 

�ل��دويل  �لإ���س��لم��ي  �لفقه  وجممع  �لإ�سلمية 

�لأحد،  �م�س  �لإ�سلمي،  �لتعاون  �لتابع ملنظمة 

م��ذك��رة ت��ف��اه��م ت��ه��دف �إىل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون يف 

بن�سر  يتعلق  م��ا  �سيما  ل  �مل�����س��رتك��ة،  �مل��ج��الت 

على  و�ملحافظة  �ل�سلمية  و�لثقافة  �مل��ع��رف��ة 

�لرت�ث �لإ�سلمي.

وتهدف �لتفاقية �لتي وقعها وزير �لأوقاف 

�ل��دك��ت��ور حممد �خل��لي��ل��ة، و�أم���ني ع��ام �ملجمع 

�ل���دك���ت���ور ق��ط��ب م�����س��ط��ف��ى ���س��ان��و، �إىل ت��ب��ادل 

م�سادر �ملعرفة و�لتعليم و�ملطبوعات و�ملن�سور�ت 

�لتي ي�سدرها �لطرفان، ومتثيل كل جهة ب�سفة 

ر�سمية يف جميع �لجتماعات �خلا�سة مبجالت 

�لتعاون �مل�سرتك.

ترحب  �ل��وز�رة  �إن  �لدكتور �خلليلة،  وق��ال 

بتوقيع �مل��ذك��رة ل��ت��ب��ادل �خل���ر�ت ب��ني �ل���وز�رة 

مهما،  �إ�سلميا  �سرحا  يعتر  �ل��ذي  و�مل��ج��م��ع، 

�إىل  �إ�سافة  �ل�سرعي،  و�لن�سح  �لفتاوى  يقدم 

�لفائدة  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  و�ل���ن���دو�ت،  �ل����دور�ت  عقد 

�ل�����وز�رة  �أن  �إىل  �ل��دي��ن��ي��ة، لف��ت��ا  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

�ستعمل على تقدمي �خلر�ت للمجمع، يف �سبيل 

خر�ته  من  و�ل�ستفادة  عمله،  وتطوير  تعزيز 

وجتاربه.

و�أ�ساف �أن �ملذكرة تعزز من �لتعاون �مل�ستمر 

ين�سدها  �لتي  و�مليادين  �ملجالت  كل  يف  و�ملثمر 

�لتعاون  تعميق جمالت  على  وتعمل  �لطرفان، 

و��ستلهاماً  �ملعا�سرة،  �لق�سايا  ملو�جهة  بينهما 

ملنهج �لإ�سلم يف توثيق �لرو�بط بني �لطرفني 

�لتعاون  ملد ج�سور  و�سعياً  ينبغي حتقيقه،  فيما 

بينهما يف �ملجالت �مل�سرتكة.

�إىل  يتطلع  �ملجمع  �إن  �سانو  قال  جهته،  من 

�ل�ستفادة من خر�ت وز�رة �لأوقاف، من خلل 

�ملذكرة �لتي �ستعمل على تاأطر �لتعاون، وعقد 

ت�سكيل  و�سيتم  و�حل���و�ر�ت،  �لندو�ت  من  �ملزيد 

�أوجه  لتحديد  �لطرفني  من  متخ�س�سة  جلنة 

�لتعاون وطرق �لتنفيذ ح�سب �لت�سور �لو�رد يف 

هذه �ملذكرة، ولهذه �للجنة �ل�ستعانة مبن تر�ه 

لتنفيذ ما ورد فيها .

�أن �لتجربة �لأردنية، يف �ملجالت  �إىل  و�أ�سار 

�ل��دي��ن��ي��ة، وغ���ره���ا ك��ان��ت جت��رب��ة غ��ن��ي��ة يجب 

�لأردن  �أن  �ل�ستفادة منها، موؤكد�  على �جلميع 

ك���ان ري���ادي���ا يف حم���ارب���ة �ل��ت��ط��رف و�لإره������اب، 

يدعونا  م��ا  وه��و  و�لع���ت���د�ل،  �لو�سطية  ون�سر 

�لتجارب حتى تعمل  لطلب �ل�ستفادة من هذه 

�لعربي  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  يف  تعميمها  على 

و�ل�سلمي.

  االنباط-عمان

ت�سجيل  �لأح��د،  �م�س  �ل�سحة،  وز�رة  �أعلنت 

10 وفيات و569 �إ�سابة جديدة بفرو�س كورونا 

 9836 �إىل  �لوفيات  �إجمايل  لرتفع  �ململكة،  يف 

و�لإ�سابات �إىل 756923.

و�أ�سارت �لوز�رة يف �ملوجز �ليومي لإح�سائية 

�حل��الت  ع��دد  �أن  �إىل  �ململكة،  )ك��وف��ي��د-19( يف 

�حلالت  وع��دد   7139 �إىل  و�سل  حالّياً  �لن�سطة 

فيما   56 �مل�ست�سفيات  �إىل  �م�����س  �أدخ��ل��ت  �ل��ت��ي 

غادرت 54 حالة، لي�سل �إجمايل �حلالت �ملوؤّكدة 

�لتي تتلقى �لعلج يف �مل�ست�سفيات �إىل 493.

�أ���س��ّرة  �إ���س��غ��ال  ن�سبة  �أن  �لإح�����س��ائ��ي��ة  وبينت 

و�أ�سّرة  10باملئة،  بلغت  �ل�سمال  �إقليم  يف  �لعزل 

ن�سبة  بلغت  فيما  ب��امل��ئ��ة،   19 �حلثيثة  �ل��ع��ن��اي��ة 

�إ�سغال �أجهزة �لتنّف�س �ل�سطناعي 10 باملئة.

ويف �إق���ل���ي���م �ل���و����س���ط، ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة �إ���س��غ��ال 

 23 و�ل��ع��ن��اي��ة �حلثيثة  ب��امل��ئ��ة،   14 �ل��ع��زل  �أ����س���ّرة 

�لتنّف�س  �أجهزة  �إ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة، 

�ل�سطناعي 7 باملئة.

�إقليم  يف  �ل��ع��زل  �أ���س��ّرة  �إ���س��غ��ال  ن�سبة  وبلغت 

�لعناية  �أ���س��ّرة  �إ�سغال  ون�سبة  باملئة،   6 �جل��ن��وب 

�لتنّف�س  �أجهزة  �إ�سغال  ون�سبة  باملئة،   9 �حلثيثة 

�ل�سطناعي 7 باملئة.

605 حالت �سفاء،  و�أ�سار �ملوجز �إىل ت�سجيل 

بعد  �مل��ت��وق��ع��ة  �ل�����س��ف��اء  �إج���م���ايل ح���الت  لي�سل 

�نتهاء فرتة �لعزل �لبالغة 14 يوماً �إىل 739948.

و�أو���س��ح �مل��وج��ز �أن���ه مت �م�����س �إج���ر�ء 18863 

فح�ساً، ليبلغ �إجمايل �لفحو�سات �لتي �أجريت 

8084700، لفتاً  منذ بدء �جلائحة ولغاية �لآن 

�إىل �أن ن�سبة �لفحو�سات �لإيجابّية �م�س و�سلت 

�إىل 3.02 باملئة.

منحة قطرية لألردن لتوفير لقاحات كورونا بقيمة 10 مليون ريال

مشتركة نيابية تواصل بحث مشروع قانون البلديات والالمركزية

مذكرة بين وزارة األوقاف ومجمع الفقه اإلسالمي

تسجيل 10 وفيات و569 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

  االنباط-عمان

�لجتماعي  لل�سمان  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  �أعلنت 

�لفورية  �ملعاجلة  بطلب  �ملن�ساآت  تقدم  �آل��ي��ة  ع��ن 

يتعر�سون  �ل��ذي��ن  للعاملني  �ل��ع��م��ل،  لإ���س��اب��ات 

لإ����س���اب���ة ع���م���ل م����ن خ�����لل ز�وي�������ة �إل���ك���رتون���ي���ة 

عن  �ل��ف��وري  )�لتبليغ  بعنو�ن  ل��ذل��ك،  خم�س�سة 

ح����و�دث �ل��ع��م��ل( و�مل��ت��اح��ة ع��ر ز�وي����ة �خل��دم��ات 

�لإل��ك��رتوين  �ملوؤ�س�سة  م��وق��ع  على  �لل��ك��رتون��ي��ة 

.)www.ssc.gov.jo(

وت���اأت���ي �ل���ز�وي���ة �لإل��ك��رتون��ي��ة ل��ت��ق��دمي طلب 

�لذين  عليهم  للموؤمن  �لفورية  �لطبية  �ملعاجلة 

ب�سكل  من�ساآتهم  يف  عمل  �إ�سابة  �إىل  يتعر�سون 

�ملوؤ�س�سة جهات طبية  �أن �عتمدت  �إلكرتوين بعد 

علجية ُتعنى بهذ� �جلانب موؤخر�ً.

و�أ������س�����ارت �مل��وؤ���س�����س��ة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي �م�����س 

�لأح��د، �إىل �أنها �عتمدت 38 جهة طبية علجية 

�جل��غ��ر�يف،  �ل��ت��وزي��ع  فيها  ر�ع����ت  )م�ست�سفيات( 

حيث  �ململكة،  حمافظات  خمتلف  تغطية  بهدف 

�أنها �عتمدت كافة م�ست�سفيات �خلدمات �لطبية 

�مل�ست�سفيات  م���ن  ع���دد  �ع��ت��م��اد  ك��م��ا مت  �مل��ل��ك��ي��ة، 

�خل��ا���س��ة يف ع���ّم���ان وه����ي ) �لإ����س���لم���ي، �مل��رك��ز 

�لإ���س��ر�ء،  �جل��ر�ح��ي،  عمان  �ل�ستقلل،  �لعربي، 

�لقد�س،  �لأردن،  فل�سطني،  �لتخ�س�سي،  �لأطباء 

�حلمايدة، لوزميل، د�ر �ل�سلم، �بن �لهيثم، ماركا 

�لإ���س��لم��ي، �حل��رم��ني، �حل��ن��ان �ل��ع��ام، �جل��زي��رة، 

�ل�سمي�ساين، �ملقا�سد �خلرية، م�ست�سفى �لعبديل، 

�خلن�ساء، فيلدلفيا، �لبيادر �لتخ�س�سي، �لكندي 

وم�ست�سفى عبد�لهادي(.

ك���م���ا �ع���ت���م���دت يف حم���اف���ظ���ة �إرب��������د ك����ل م��ن 

�جلامعي،  �هلل  عبد  �ملوؤ�س�س  )�مل��ل��ك  م�ست�سفيات 

�إربد �لإ�سلمي، �إربد �لتخ�س�سي، ر�هبات �لوردية، 

وم�ست�سفى �بن �لنفي�س(، �أما يف حمافظة �لزرقاء 

�حلديث،  )�حلكمة  م�ست�سفيات  �عتماد  مت  فقد 

ق�����س��ر ���س��ب��ي��ب، وج��ب��ل �ل���زي���ت���ون(، ويف حمافظة 

�ل���ك���رك مت �ع��ت��م��اد �مل�����س��ت�����س��ف��ى �لإي����ط����ايل، ويف 

�لتخ�س�سي،  �ل�سفاء  م�ست�سفى  جر�س  حمافظة 

ويف حمافظة �لعقبة �عتمدت �ملوؤ�س�سة �مل�ست�سفى 

�سارة  م�ست�سفى  �ملفرق  حمافظة  ويف  �لإ�سلمي، 

�لتخ�س�سي.

وبينت �أنه يف حال وقوع �إ�سابة عمل للموؤمن 

تلك  يتعني على  بها،  يعمل  �لتي  �ملن�ساأة  عليه يف 

�مل��ن�����س��اأة ن��ق��ل �مل��وؤم��ن عليه )�مل�����س��اب( �إىل �أق���رب 

�ل�سمان،  موؤ�س�سة  ل��دى  معتمدة  علجية  جهة 

كما يتوجب على �سابط �رتباط �ملن�ساأة �لدخول 

�لإل�����ك�����رتوين،  �مل���وؤ����س�������س���ة  �إىل م���وق���ع  م���ب���ا����س���رة 

و�ل��ذه��اب �ىل خيار طلب معاجلة فورية حلادث 

https://( �لر�بط  من  �إليه  �لدخول  �أو  عمل 

وتعبئة   )/ssc.gov.jo/inj.service1

�إدخ��ال  �لغاية من خلل  �ملطلوبة لهذه  �لبيانات 

رقم �ملن�ساأة و�لرقم �لوطني �أو �ل�سخ�سي للموؤمن 

عليه �مل�ساب وتاريخ وقوع �حلادث.

وبدورها �ستقوم �ملوؤ�س�سة باإر�سال ر�سالة ن�سية 

حت��ت��وي ع��ل��ى رق����م حت��ق��ق ع���ر �ل��ه��ات��ف �ل��ن��ق��ال 

�لت�سجيل  عملية  لتاأكيد  �ملن�ساأة  �رتباط  ل�سابط 

للجهات  �ملوؤ�س�سة  مو�فقة  �إع��ط��اء  ب��ه��دف  وذل���ك 

�ىل  منوهًة  �مل�ساب،  ع��لج  يف  للمبا�سرة  �لطبية 

���س��رورة تقدمي �ل�سعار �لل��ك��رتوين عر موقع 

�ملوؤ�س�سة.

�لطبية  �جل��ه��ة  �رت��ب��اط  �سابط  �أن  و�أ���س��اف��ت 

�مل��ع��ت��م��دة ل��ه��ذه �ل��غ��اي��ة )�مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات( يتوجب 

�أي�ساً  �لإل��ك��رتوين  �ملوؤ�س�سة  موقع  �إىل  �ل��دخ��ول 

�خلارجية  �جلهات  خدمات  خيار  على  و�ل�سغط 

)حو�دث �لعمل للم�ست�سفيات( ومن ثم �إدخال ��سم 

��ستقبال  �مل��رور حتى يت�سنى له  �مل�ستخدم وكلمة 

�مل�ساب وذلك خلل ثلثة �أيام من وقوع �حلادث.

الضمان تعتمد 38 جهة طبية 
للعالج الفوري إلصابات العمل

االنباط-هدى دياربكريل 

ع���ر ط���لب وم��ع��ل��م��ني مل����ادة �ل��ري��ا���س��ي��ات عن 

غٍد  بعد  �ملنعقد  �لريا�سيات  �متحان  م��ن  قلقهم 

�لتي  �لمتحانات  �سعوبة  ب�سبب  وذل��ك  �لثلثاء، 

�سبقته 0       وج��اءت زي��ارة وزير �لرتبية و�لتعليم 

�لمتحانات  للجنة  قدي�س  �أب���و  حممد  �ل��دك��ت��ور 

و�علنه عن زيادة �لوقت  �ملحدد للمتحان لي�سل 

�ىل 5 �ساعات للورقتني لتزيد من خماوفهم . 

لطلبة  �لريا�سيات  م�ساق  ����س��ات��ذة  �ح��د  وق���ال 

 « »�لأن��ب��اط  �لعمري ل  با�سل  �ل�ستاذ  »�لتوجيهي« 

يدر�س ويجتهد  �ن  �لتي نوجهها للطلب  �لكلمة 

مع  �ل���وز�رة  و��سئلة  �لكتاب  ��سئلة  بحل  يقوم  و�ن 

�ننا متاكدين �نه ومع ذلك لن ي�ست�سهل �لطلب 

ح��ل ��سئلة �لم��ت��ح��ان؛ لنها ل��ن تكون م��ن �سمن 

�ملنهاج ول �سمن م�ستوى �لطلب بح�سب ما �سبق 

من �متحانات، م�سيفا ولأنه مل يعد �أحد متفائل 

يكون  �ن  ون�سيحتي  للطلب  توقعي  ل��ذ�  نهائيا 

مرتاحا يف �حلل وغر �آبه.

�سابقا  كنا  خ��ر؛  فيها  يعد  مل  توقعاتنا  وق���ال 

نطمئنهم �ن �لأ�سئلة ب�سيطة و�سهلة ول تقلقو� من 

�ملنهاج؛ �ما �لن فن�سعر �نها �ستكون حتدي للطلب 

�لفيزياء  مب��ادت��ي  ظلموهم  م��ا  مثل  لهم  وظ��امل��ه 

نهائيا  �ل���وز�رة  من  خر  �ي  نتوقع  ول  و�لكيمياء 

جتاه �لطلب.

�لطلب  ل�ستعد�د�ت  بالن�سبة  �لعمري  وق��ال 

ح�سب ما نرى �نهم يدر�سون مادة �لريا�سيات وهم 

يفكرون يف ما عملو� يف �لفيزياء لذ� �أ�سبحو� غر 

متفائلني �نه �ستكون �لأ�سئلة �سهلة �و من �ملنهاج 

وجميع  �سعبة  �ل��ط��لب  نف�سيات  �أ���س��ب��ح��ت  ل���ذ� 

يف  ويحدثونا  كا�ستاذة  معنا  يتو��سلون  �ل��ط��لب 

نف�س �لكلم عن خوفهم من �لمتحان بعد �لذي 

ح�سل يف �لفيزياء . 

ونحن كمعلمني بد�أنا بتبليغ �لطلب �ن �لأ�سئلة 

�ستكون �سعبة وفوق �مل�ستوى؛ ول يوجد �ي �جر�ء 

�تخذته �لوز�رة يف �لمتحانات ل�سالح �لطالب .

و�أو�سح؛ ل نتوقع ذلك لطلبة �لأدب��ي بقدر ما 

نتوقع ذلك لطلبة �لعلمي. 

وتابع ل�سنا متفائلني نهائيا ون�سعر �ن نف�سية 

�ل��ف��ي��زي��اء ه��ي ذ�ت  �م��ت��ح��ان  �ل��ت��ي و�سعت  �للجنة 

نف�سية �للجنة �لتي و�سعت ��سئلة �لريا�سيات لن 

من و�سع ��سئلة �متحان �لفيزياء وكذلك �سيكون 

�لريا�سيات لن هذه �ل�سنة تختلف متاما عن �ي 

�سنة �أخرى مرت على �لتوجيهي يف �لتاريخ؛ �أ�سبح 

�لأمر حتدي. 

وب���ني �ل��ب��ارح��ة ق���ام �ل���وزي���ر و�ل��ل��ج��ن��ة بالنظر 

لل�سئلة وعلى �ثرها قامو� بزيادة وقت �لمتحان؛ 

وقالو� �ن هنالك �حتمال لزيادة �ملزيد من �لوقت 

يف حال �سعرنا �ن هنالك قابلة للزيادة �أثناء �نعقاد؛ 

ق��در�ت��ه عالية وقد  �أن �لمتحان  ي��دل على  وه��ذ� 

يكون لي�س �سهل وذلك ل يب�سر بخر مطلقا. 

ونحن بعد زيادة �لوقت �أ�سبحنا متيقنني �أكر 

باأنه �سيكون �سعبا ونتمنى �ن تكون توقعاتنا خاطئة 

لأجل م�سلحة �لطلب بالطبع. 

وقالت �حدى طالبات �لعلمي نباأ ر�ستم �ل�سطري 

ل » �لنباط« ل يوجد هنالك �ي ��ستعد�د�ت مطلقا 

للمتحان لننا قد �نطفينا من �لد�خل؛ مل يكن 

هنالك �ي �متحان  يرفع من �ملعنويات00 �سيعو� 

كل �سيء من بني �يدينا،  

�لنجاح«  »ي���ارب  �ل  نقول  ول  ُه��دم��ت  �حلمنا 

�لذي ميكن �ن ل ياأتي، وتابعت �ل�سطري �ن �لو�سع 

�سعب ب�سر�حة و�مل�سكلة �ن �خر �متحان هو �لهم 

لندر�س لننا  يعد لدينا طاقة  وبعد ما ح��دث مل 

�لفيزياء  م�ستوى  مثل  �سيكون  �نه  متاكدين  �سبه 

و�لكيمياء.

وتابعت .. �وجه كلمة للوز�رة �ن يتقو� �هلل فينا؛ 

و�ن  �ل����وز�رت،  ف�سل  م��ع  بالتعامل  جمرين  ل�سنا 

يثبتو� نف�سهم على ح�ساب �حلمنا وطموحاتنا.

وع���رت طالبة �خ���رى دمي��ا �خلطيب �ن��ه بعد 

�لوقت  لأن��ه  طاقتنا؛  فقدنا  �ل�سابقة  �لمتحانات 

�لتي حددته �لوز�رة قبل �يام �لمتحانات ل يكفي 

للمر�جعة؛ وغر عن ذلك �ن �ل�سئلة �أغلبها دقيقة 

وحتتاج وقت �كر من �لوقت �ملو�سوع .

كان  �لتعبر  على  �لعلمات  توزيع  �ن  وتابعت 

مبالغا  30 علمة! 

وقالت بخ�سو�س �متحان �لريا�سيات نتوقع �أن 

يكون مماثل للفيزياء و�لكيمياء ويكون طويل .

بالأ�سئلة  ي��ر�ع��و�  �ن  عليهم  يجب  �ن��ه  و�ك���دت 

ول  كثرة  خطو�ت  لها  �أ�سئلة  يوجد  و�أن���ه  �لوقت 

�ن  نتمنى  د�ئ������رة00  ���س��ع  ب�سيغة  ت��ك��ون  �ن  تنفع 

يتاأكدو� من �متحان �لريا�سيات و يدققو� فيه قبل 

ما �ن نتقدم �ليه.

قال �أحد �ولياء �لطلبة ر�ئد �سلح ل » �لنباط 

» ��ستعد�د�ت �بنتي للمتحانات كانت جيده00 مل 

تدع �ي دقيقة ت�سيع عليها، �لن هم قد �أ�سبحو� 

د�ئما  ه��ذ� هو  منهكني هو جهد لعام كامل ولكن 

�ن يكون هناك  �لبلد، ومتوقع  �لتوجيهي يف  حال 

�سبقت  �ل��ت��ي  للمتحانات  بالن�سبة  �لن،  �إن��ه��اك 

كاملتوقع؛  لي�ست  ودقيقة  �سعبة  كانت  �لريا�سيات 

بع�س  �من���ا  ف��ق��ط  وق���ت  لي�ست ق�سية  و�ل��ق�����س��ي��ة 

�لأ�سئلة غر مفهومه �أي�سا. 

وتابع  نعم متخوفني من م�ستوى �لريا�سيات 

�لتي  �لمتحانات  م�ستوى  م��ن  تفاجئنا  ق��د  لننا 

�سبقت ولكن �ق��ول �ن��ه مبا �ن��ه �سيتقدم له جميع 

فعل  و�لمتحانات  ع��ادل  �لأم���ر  �سيكون  �لطلب 

�ل��ذي ممكن  �لطالب  ولكن حقيقًة متيز  �سعبة؛ 

�ن يكون جمتهد من غره 0 وبني بح�سب ر�أيي ل 

�أرى �لو�سع ماآ�ساويا؛ كنت �أف�سل �ن تكون �لأ�سئلة 

فيها م��ر�ع��اة ب�سبب ظ��رف ك��ورون��ا وما�سبه ولكن 

فيها  �أن  �أرى  ل  �جلميع  على  ينطبق  �لأم���ر  طاملا 

ظلم  وقال؛ للوز�رة كيف مت �كت�ساف بعد �متحان 

لوقت  حتتاج  هذه  �لأ�سئلة  �ن  و�لكيمياء  �لفيزياء 

ي��ك��ون ه��ن��اك تقييم �سابق لكي ل  �ط���ول ومل����اذ� ل 

نتفاجئ بعده 0

تصريحات ابو قديس تقلق 
الطالب من اختبار الرياضيات

االثنني    12 / 7 /2021
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 التغيرّ احل�صي الناجم عن فقدان حا�صة الب�صر التي تال�صت تدريجياً حتى مت ف�صلها 

متاماً ونزل القاطع عند �صن العا�صرة ب�صبب انف�صال يف ال�صبكية ولي�س بفعل طائر ُرخرّ 

اأو لقلق حطرّ على خ�صلة �صعري كما حدث عندنا منذ �صهرين حينما انقطع التيار عن 

عموم الديار، مل يكن التحدي احلقيقي الذي جابهته يف انتقايل من عامل املرئيات اإىل 

اً  هو ت�صورات النا�س  اً على الفهم حقرّ عامل ال�صوتيات والتخيالت، حيث اأن ما كان ع�صيرّ

عن الإعاقة بوجه عام والإعاقة الب�صرية على وجه اخل�صو�س، واأ�صئلتهم العبقرية التي 

ل تخطر على بال العفاريت.

 »ممكن تدعيلنا يا �صيخ؟«، اأول، لقب »�صيخ« هو عالمة جتارية م�صجلة اعتاد النا�س 

فقد  وتوجهاته،  دينه  النظر عن  بغ�س  كفيف  �صخ�س  لكل  ن��داء  ا�صم  ا�صتخدامها  على 

اأ�صدقائنا من العازفني من املكفوفني يعملون يف مالهي ليليرّة يف عمان يف  كان بع�س 

منهم  يطلبون  الزبائن  كان  كيف  علينا  ون  يق�صرّ املا�صي؛  القرن  وت�صعينيات  ثمانينيات 

ال�صبا والبياتي واحلجاز، وحينما يفعلون وينتهون،  تقا�صيم على مقامات �صجيرّة مثل 

ي�صفقون لهم و�صط مقارعة الكوؤو�س و�صيحات الإعجاب: »اهلل... اهلل... يا �صيخ، بارك 

اهلل فيك يا مولنا«، ثم يف نهاية ال�صهرة يتوجهون نحوهم طالبني منهم الدعاء لهم 

بالغفران والهداية، يف ما يبدو اأنه حماولة لتبنيج وخزة ال�صمي الذي ي�صتيقظ عند 

اإىل  بينما هم يرتنرّحون عائدين  الأرج��اء  ي��رتدد يف  الأول  الآذان  و�صماع  الفجر  مطلع 

منازلهم، وكان اأ�صدقاوؤنا -جزاهم اهلل خياً- يلبرّون فيفعون اأكف الدعاء اإىل ال�صماء 

مت�صرعني من اأجل زبائنهم حتى ل يغ�صب منهم �صاحب امللهى.

ُن�صاأل عنه من كل من  ا  كنرّ ���ص��وؤال حتمي يومي  �صيخ؟«،  يا  ال��ق��راآن  »ك��م حتفظ من   

ال��روزات والأعمدة واحلفر  اأو اجتياز  مل�صاعدتنا على عبور الطريق  ي�صادفنا ويتطوع 

والُنَقر التي كانت ترتكها اأمانة عمان م�صكورًة -وما تزال- على الأر�صفة لتعويدنا على 

�صبق هذا  ملرة واحدة  ولو  اأنه  اأذكر  ال�صمبانزي، ول  رق�صة  الريا�صة وحتديداً  ممار�صة 

اإذ ل ينعم اهلل على غي امل�صلمني  ال�صوؤال ا�صتف�صار عن ديانتي، فالكفيف م�صلم حتما، 

بكف الب�صر، و�صاألت اأحد اأ�صدقائي من املكفوفني امل�صيحيني  اإن كان قد �صاأله اأحد »كم 

اأننا  ُي�صاأل »كم حتفظ من القراآن«. والواقع  اأنه دائماً  حتفظ من الإجنيل«، فاأخرين 

بتبادل املعلومات واخلرات يف ما بيننا اأثناء جل�صاتنا و�صهراتنا التي كنرّا نروي خاللها 

نوادر ما يحدث معنا، تو�صلنا اإىل قاعدة ذهبية بهذا ال�صاأن؛ فحواها  اأنه من الكيا�صة اأن  

جتيب مهما كان حقيقة ما حتفظه من القراآن الكرمي ومهما كانت ديانتك  باأنك حتفظ 

بت مرة اأن اأثور على هذا ال�صوؤال النمطي واأحبط �صائلي  جزئني اأو 3 على الأقل، اإذ جررّ

لل�صي  تطوعوا  من  اأح��د  على  كذبت  حينما  عمري  من  ع�صر  الرابعة  يف  حينها  وكنت 

اأنني  فاأجبته موؤكداً  املعهود،  املوعود  ال�صوؤال  �صاألني هذا  اإىل جممع رغدان حيث  معي 

ل اأحفظ اأي �صيء من القراآن الكرمي، فتوقف و�صاألني والده�صة تعرتيه: »ول �صورة؟«، 

فقلت بحزم: »ول �صورة«،  فرتك الرجل يدي التي كان مي�صكها واأبعدها عنه با�صمئزاز، 

وبداأ يوبرّخوين ويعايرين ب«ال�صيخ ا�صماعيل الكفيف« جارهم الذي يحفظ 21 جزًء من 

اأواجه م�صيي مع الب�صطات وال�صيارات واملناهل  القراآن، ثم تركني يف و�صط الطريق 

التي تنفث َعَبق بخارها يف وجه العابرين.

 » هل ميكن اأن تتزوج واأنت كفيف؟«،كثياً ما كان يرتدد هذا ال�صوؤال الذي ينطوي 

الن�صاط اجلن�صي  يوؤثر على  اأو  الب�صر يتعار�س  اإذا كان كفرّ  ا  ا�صتف�صار �صمني عمرّ على 

لل�صخ�س، وامل�صكلة اأن الإجابة النموذجية على هذا ال�صوؤال تكمن يف �صوؤال مقابل كنت 

حدقة  خلف  يقع  الكفيف  لل�صخ�س  التنا�صلي  اجلهاز  اأن  تعتقد  »هل  طرحه:  يف  اأت��ردد 

العني مثال؟«.

وهم  اأ�صحابنا  من  كثي  ي�صمعها  كان  العبارة  هذه  طبعا«،  احل�صيني  اجلامع  »على   

ي�صيون يف و�صط البلد وهم ذاهبون باجتاه موقف رغدان اأو يف الجتاه املعاك�س �صوب 

موقف �صرفي�س املهاجرين يف اأول �صقف ال�صيل للذهاب اإىل اجلامعة اأو وظائفهم اأو اإىل 

م بك �صطر امل�صجد احل�صيني  متجر اأو مقها، حيث مي�صك بيدك اأحدهم مل�صاعدتك فُيَيمِّ

دون اأن مينحك فر�صة للتنف�س، حيث يربط عدد من النا�س بني كف الب�صر والت�صول 

دون التفات ملنظرك ومظهرك، فحتى لو كان لبا�صك حرير وقبعتك ك�صمي، وحذاوؤك 

ل، ومبا اأنك يف  من جلد الغزال ويف يدك اأ�صاور ويف قدمك خلخال، فاأنت ل حمالة مت�صورّ

و�صط البلد، فاأنت حتماً ذاهب اإىل مقر عملك وهو امل�صجد احل�صيني لت�صتظل جدرانه 

اده وجيانه، ويا نيالك يا فاعل اخلي. وترتزق من رورّ

 �صديقنا اأبو يزن الذي كان يعمل واعظاً يف وزارة الأوقاف، كان يجل�س يف مطعم يف 

و�صط البلد بعد اأن فرغ من ال�صالة واأراد اأن يختلي بنف�صه ويتناول طعام الغداء ويتاأمل 

يف هذا الكون علرّه ي�صل اإىل كنه احلكمة، فاأ�صعل �صيجارًة واأخذ منها نف�صاً عميقاً ثم نفثه 

مع تنهيدة هادرة، ليقطع عليه �صوت باهت النرة تاأمالته �صائال: »طيب كيف بت�صتمتع 

اأعمق  بال�صيجارة واأنت م�س �صايف الدخان يا �صيخ؟«، ف�صمت ال�صيخ برهًة واأخذ نف�صاً 

القاتل:  اأع�صابه  وب��رود  الرخيم  واأج��اب ب�صوته  با�صتطالة،  الأول، ثم نفثه  النف�س  من 

»واهلل يا اأخي... زي ما تقول... ب�صوف الدخان بقلبي«.

مع  ما  نوعاً  تتقل�س  ب��داأت  كيف  و�صهدنا  و�صبابا،  اأط��ف��اًل  ع�صناها  ال�صلوكيات  ه��ذه   

انفتاح املجتمع على العامل ومعاينة جتاربه من خالل الف�صائيات والإنرتنت، ومع ذلك، 

فثمة قوالب و�صور منطية ما زالت حتكم نظرة البع�س لكل خمتلف �صواًء كان من ذوي 

الإعاقة اأو الن�صاء اأو العمال الوافدين اأو الالجئني اأو الأطفال اأو كبار ال�صن اأو حتى من 

منطقة خارج نطاق اإقامتنا، ول �صبيل للق�صاء عليها اإل بتن�صئة جيل �صاعد يوؤمن باأن 

الآخر هو �صاحب احلق احل�صري يف التعريف بنف�صه و�صرح كينونته واإبراز هويته، واأن 

ال�صوؤال مفتاح املعرفة ولي�س مورد الهالك، واإل ف�صوف نظل جنابه بع�صنا بع�صاً باأ�صئلة 

اأ�صعب واأغرب من الأ�صئلة التي اأبكت طلبة التوجيهي واأ�صرهم يف امتحان الفيزياء.

   د. مهند العزة

أسئلة أصعب وأغرب من 
أسئلة امتحان الفيزياء

 االثنني    12  /  7  / 2021

االنباط-عمان

اأط��ل��ق��ت اأم��ان��ة ع��م��ان ال��ك��رى ام�����س الأح���د، 

حملة توعوية مبخاطر الر�صوة واأهمية الإبالغ 

عنها حت��ت ع��ن��وان )الإب���الغ ع��ن الر�صوة واج��ب 

دي��ن��ي واأخ���الق���ي ووط���ن���ي( ت��ف��اع��اًل وا���ص��ت��ج��اب��ة 

ومكافحة  النزاهة  هيئة  اأطلقتها  التي  للحملة 

ال��ت��ي ت�صعى م��ن خ��الل��ه��ا اىل حم��ارب��ة  ال��ف�����ص��اد 

جميع اأ�صكال الف�صاد يف املجتمع .

رئي�س  ا�صتنه�س  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  ه���ذه  وت��اأت��ي 

ال��وزراء د. ب�صر خ�صاونة همم موؤ�ص�صات الدولة 

اأحد  الكرى  عمان  اأم��ان��ة  فكانت  لدعمها  كافة 

اأرك�����ان ه���ذا ال���دع���م ب���اإع���داده���ا خ��ط��ة اإع��الم��ي��ة 

وتوعوية ت�صمنت ن�صر ر�صائل توعوية مبخاطر 

واأ�صرار الر�صوة وذلك من خالل طباعة لوحات 

فلك�س 2×3 مرت وتثبيتها يف مناطق اأمانة عمان 

الر�صائل  ون�صر  الرئي�صية  مبانيها  ويف  الكرى 

ال�صو�صال  على  الأم��ان��ة  ح�صابات  عر  التوعوية 

الر�صمي  الإل���ك���رتوين  الأم���ان���ة  م��ي��دي��ا وم��وق��ع 

ال�صا�صات  ع��ر  ق�صي  ف��ي��دي��و  ب��ث  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

مبناها  يف  امل�صاعد  و�صا�صات  املناطق  يف  املثبتة 

الرئي�صي .

التوعوية  الر�صائل  من  عدد  ت�صجيل  مترّ  كما 

لالأمانة يف  التابعة  ه��وا عمان  اإذاع��ة  لبثها عر 

الفوا�صل بني براجمها .

أمانة عمان تبدأ حملة واسعة للتوعية بمخاطر الرشوة

قاضي القضاة يلتقي األمين العام لمجمع الفقه االسالمي

وزير التربية: فكرة إلغاء امتحان الثانوية العامة غير واردة

المفلح: صرف المعونات المالية الشهرية وتكافل3 
قبل عطلة العيد

  االنباط-عمان

عبد  ال�صيخ  الق�صاة  قا�صي  �صماحة  بحث 

الفقه  ملجمع  العام  والأم��ني  الربطة،  احلافظ 

ال��دك��ت��ور ق��ط��ب م�صطفى  ال���دويل  الإ���ص��الم��ي 

����ص���ان���و، ام�������س الأح�������د، ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

قا�صي  ودائ��رة  املجمع  بني  امل�صرتك  والتن�صيق 

الق�صاة، واملوؤ�ص�صات الدينية يف الأردن.

وزير  ح�صره  الذي  اللقاء  خالل  جرى  كما 

الأوق�����اف وال�������ص���وؤون وامل��ق��د���ص��ات الإ���ص��الم��ي��ة، 

ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل��الي��ل��ة، وم���دي���ر امل��ح��اك��م 

ال�����ص��رع��ي��ة، ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ود ال�����ص��الم��ني، بحث 

كيفية ال�صتفادة من خمرجات املجمع وبحوثه 

العلمية. درا�صاته  ونتائج 

وق���دم ق��ا���ص��ي ال��ق�����ص��اة ���ص��رح��اً م���وج���زاً عن 

ال����دائ����رة، واجل���ه���د ال��ت�����ص��ري��ع��ي ال����ذي ب���ذل يف 

وال���ذي  الأردين،  ال�صخ�صية  الأح����وال  ق��ان��ون 

ثوابت  راع��ت  التي  اأحكامه،  من  الإف���ادة  ميكن 

الع�صر  وم��ق��ت�����ص��ي��ات  وم��ق��ا���ص��ده��ا،  ال�����ص��ري��ع��ة 

بالدور  �صانو،  الدكتور  واأ���ص��اد  احل��ي��اة.  وتطور 

الأردن،  ع��ل��م��اء  وج���ه���ود  امل��ج��م��ع،  يف  الأردين 

م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه، وم���ا ق���دم���وه وي��ق��دم��ون��ه من 

ال�صتمرار  يف  الرغبة  موؤكداً  ودرا�صات،  اأبحاث 

مب�����ص��ارك��ة اأ����ص���ح���اب ال��ف�����ص��ي��ل��ة ال��ع��ل��م��اء م��ن 

يطرحها  ال��ت��ي  ال��ق�����ص��اي��ا  مناق�صة  يف  الأردن، 

املعمقة. املجمع وتقدميهم لالأبحاث 

ك��م��ا ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س ا���ص��ت��ئ��ن��اف عمان 

ال�����ص��رع��ي��ة ال���دك���ت���ور ����ص���ام���ر ال���ق���ب���ج، وم���دي���ر 

ومدير  العمري،  اأ�صرف  الدكتور  الفني  املكتب 

الزعبي. �صميح  الدكتور  الق�صائي  التفتي�س 

  االنباط-عمان

اأبو  العايل الدكتور حممد  قال وزير الرتبية والتعليم والتعليم 

قدي�س، اإن عملية تطوير امتحان الثانوية العامة �صتبداأ بعد النتهاء 

من امتحانات الثانوية العامة يف اخلام�س ع�صر من ال�صهر اجلاري.

اأنه �صيتم ت�صكيل جلنة من متخ�ص�صني لدرا�صة جملة  واأ�صاف 

من الأفكار منها ا�صتحداث مركز وطني للقيا�س والتقومي يجري 

المتحانات الوطنية، وقد ل تقت�صر المتحانات على �صنة واحدة 

فقد تكون �صنتني اأو ثالث يف املرحلة الثانوية اأو التي قبلها.

وزارة  امل���رك���زي يف  التخطيط  اج��ت��م��اع جل��ن��ة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

اإج��راء عملية تطوير  ناق�صت  التي  الأح��د،  الرتبية والتعليم، ام�س 

من  ويجعل  �صويته،  من  يرفع  مبا  »التوجيهي«،  لمتحان  �صاملة 

الذي  النف�صي  ال�صغط  ويخفف  و�صفافية،  و�صوحاً  اأكرث  اإجراءاته 

اأمورهم  واأولياء  يحدثه هذا المتحان ب�صكله احلايل على الطلبة 

واملجتمع.

واأك����د ال��دك��ت��ور اأب���و ق��دي�����س خ���الل ت��روؤ���ص��ه الج��ت��م��اع بح�صور 

الأم��ي��ن��ني ال��ع��ام��ني ل��ل��وزارة ال��دك��ت��ور ن���واف العجارمة وال��دك��ت��ورة 

جنوى قبيالت، اأن فكرة اإلغاء امتحان »التوجيهي« غي واردة واأن 

ما �صيتم هو درا�صة تطوير مو�صعة و�صاملة ملختلف جوانبه واآليات 

وزمان عقده، ومبا يحافظ على هيبته و�صمعته.

ال��ذي  التعليمي،  الفاقد  تعوي�س  برنامج  اللجنة  ناق�صت  كما 

ويقوم  اأ�صابيع،   4 وي�صتمر  املقبل  اآب  �صهر  منت�صف  ال���وزارة  تنفذه 

)اللغة  الأرب��ع��ة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  باملباحث  متخ�ص�صون  معلمون  عليه 

من  ولل�صفوف  والعلوم(،  والريا�صيات  الإجنليزية  واللغة  العربية 

الأول الأ�صا�صي ولغاية ال�صف احلادي ع�صر.

وتعتمد الوزارة يف اآلية عملها لتعوي�س الفاقد التعليمي للطلبة 

من خالل اللجوء اإىل مواد تعليمية مبنية على املفاهيم والنتاجات 

الأ�صا�صية يف املباحث الأربعة، لتمكني الطالب من املعارف واملهارات 

لالنتقال من مرحلة اىل اأخرى، ومن �صف اىل �صف.

الدرا�صي  للعام  الآم��ن��ة  ال��ع��ودة  دليل  اللجنة  ناق�صت  ذل��ك،  اإىل 

وزارة  م��ع  بالتعاون  ال����وزارة  اأع��دت��ه  ال���ذي   ،2022  /  2021 اجل��دي��د 

التحديثات  اآخ���ر  وف��ق  ك��ورون��ا  مب��ر���س  التعريف  ب��ه��دف  ال�صحة، 

بالتدابي  والتعريف  ال�صحي(،  )الروتوكول  ال�صحية  والدرا�صات 

الوقائية التي ت�صمن حتقيق بيئة �صحية تعليمية اآمنة يف املوؤ�ص�صات 

الأ�صا�صي  والتعليم  الأطفال  ريا�س  ي�صمل  مبا  جميعها،  التعليمية 

ال��ك��وادر  ب��ه��ا  ت�صتعني  اإج��رائ��ي��ة عملية  م���ادة  ول��ت��وف��ي  وال��ث��ان��وي، 

يف  اآث���اره  من  احل��د  اأو  الفيو�س،  انت�صار  ملنع  والتعليمية  الإداري���ة 

البيئة التعليمية التعلمية.

االنباط-عمان

رئي�س  الج��ت��م��اع��ي��ة،  التنمية  وزي����ر  اأع��ل��ن    

اأمي��ن  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��ع��ون��ة  ���ص��ن��دوق  اإدارة  جمل�س 

الدكتور  ال��وزراء  اأنه وبتوجيه من رئي�س  املفلح، 

املالية  امل��ع��ون��ات  ���ص��رف  �صيتم  اخل�����ص��اون��ة،  ب�صر 

املعونات  برنامج  امل�صتفيدة من  ال�صهرية لالأ�صر 

من  امل�صتفيدة  والأ�صر  املتكررة،  ال�صهرية  املالية 

ال��ق��ائ��م��ة الإ���ص��اف��ي��ة ل��رن��ام��ج ال��دع��م ال��ن��ق��دي 

ق��ب��ل ع��ط��ل��ة عيد  3(، وذل�����ك  امل����وؤق����ت )ت���ك���اف���ل 

الأ�صحى املبارك.

واأك�����د امل��ف��ل��ح، ب��ح�����ص��ب ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي ���ص��ادر 

ع��ن ال�����وزارة، ام�����س الأح����د، اأن ���ص��ن��دوق املعونة 

الوطنية، �صيقوم باإر�صال ر�صائل ن�صية اإىل الأ�صر 

امل�صتفيدة لإبالغهم مبوعد ال�صتالم.

امل��ع��ون��ات  ب��رن��ام��ج  وي��ب��ل��غ ع���دد املنتفعني م��ن 

عدد  ويبلغ  اأ���ص��رة،  الآف   105 املتكررة  ال�صهرية 

الأ�صر امل�صتفيدة من القائمة الإ�صافية لرنامج 

الدعم النقدي املوؤقت )تكافل 3(، 60 األف اأ�صرة، 

مببلغ اإجمايل 18 مليون دينار.

مشتركة نيابية تبحث 
ورؤساء بلديات سابقين قانون 

البلديات والالمركزية
 االنباط-عمان

وا����ص���ل���ت ال��ل��ج��ن��ة ال���ن���ي���اب���ي���ة امل�����ص��رتك��ة 

اجتماعاتها  �صل�صلة  والإداري���ة(،  )القانونية 

مع اخلراء واملخت�صني واملعنيني، لال�صتماع 

اإىل وج��ه��ات ن��ظ��ره��م ح���ول م�����ص��روع ق��ان��ون 

البلديات والالمركزية ل�صنة 2021.

وق������ال رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال���ن���ائ���ب حم��م��د 

ال���ه���اللت، خ���الل ت��روؤ���ص��ه اج��ت��م��اع اللجنة 

ام�����س الأح����د، م��ع روؤ����ص���اء ب��ل��دي��ات �صابقني، 

اإن امل��ج��ال�����س ُت��ع��ت��ر الأك����رث م��ع��رف��ة ودراي���ة 

م�صروع  على  ال��الزم��ة  التعديالت  ب��اق��رتاح 

القانون.

واأ�����ص����اف خ����الل الج���ت���م���اع ال�����ذي ُع��ق��د 

املجتمع  لتنمية  احلياة  مركز  مع  بالتعاون 

البلديات  قانون  م�صروع  اأن  »را�صد«،  املدين 

وال��الم��رك��زي��ة ُي�����ص��ك��ل رك��ي��زة اأ���ص��ا���ص��ي��ة من 

دعائم الإ�صالح الإداري يف اململكة.

امل��ق��رتح��ات  اأن ج��م��ي��ع  ال���ه���اللت  واأك������د 

كل  يف  ال�����ص��ي��وف،  ي��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  والآراء 

الجتماعات واللقاءات التي تعقدها اللجنة، 

ه����ي حم����ط اه���ت���م���ام م����ن ق���ب���ل »امل�����ص��رتك��ة 

النيابية« التي �صتدر�صها وتقيمها وتنقحها.

النهو�س  ع��ل��ى  اللجنة  ح��ر���س  اأك���د  ك��م��ا 

اآم��ال  ُيلبي  ع�صري،  وطني  قانون  مب�صروع 

ال�صعبية  امل�صاركة  ال�صعب، وُيعزز  وطموحات 

يف عملية �صنع القرار.

م����ن ج��ه��ت��ه��م، اق������رتح روؤ������ص�����اء ب��ل��دي��ات 

ومعاهد  البلديات،  ب�«احتاد  ي�صمى  ما  اإن�صاء 

للتدريب«.

التي  امل���ادة  ���ص��رورة تفعيل  و���ص��ددوا على 

مايل  ا�صتقالل  ذات  البلديات  اأن  على  تن�س 

ت���دخ���الت  وج������ود  اإىل  م�����ص��يي��ن  واإداري، 

واإدارة  بعمل  التنفيذية،  ال�صلطة  قبل  م��ن 

البلديات.

املجال�س  حل  يكون  اأن  ب�صرورة  وطالبوا 

القرار  ت��رك  وع��دم  القانون  �صمن  البلدية، 

بيد الوزير، وعدم حل املجال�س البلدية قبل 

انتهاء مدتها القانونية.

ك���م���ا اأك���������دوا وج������ود ت�����داخ�����الت م����ا ب��ني 

املجال�س البلدية واملحافظات.

ب���دوره���م، اأك���د ال��ن��واب احل�����ص��ور: مقرر 

الذنيبات  وغ���ازي  اخل��الي��ل��ة،  اأح��م��د  اللجنة 

وهايل  البداوي  وغ��ازي  ال�صطناوي  وحممد 

ع��اي�����س وجم�����دي ال��ي��ع��ق��وب، اأه��م��ي��ة وج���ود 

البلديات  يف  املهند�صني  تعيني  يف  ���ص��واب��ط 

ب�صكل عام.

ف��ك��رة  ت��ر���ص��ي��خ  �����ص����رورة  اإىل  واأ�������ص������اروا 

ال��الم��رك��زي��ة وت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ن��ه��و���س 

مب�صتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني.
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مناذج النا�س القدوات املثاليني يف جماالت خمتلفة �ضرورة لغايات تربية جيل مي�ضي 

�ضوب  وثقة  ب�ضرعة  التوجه  لغايات  يحتذى  مثااًل  فهم  ب���داع،  واالإل التميز  �ضوب  ُق��دم��اً 

حتقيق االأهداف؛ واإلذا اإلفتقدنا القدوة احل�ضنة تاهت بو�ضلة احلياة:

1. التعليم املتميز واملراأة ال�ضاحلة والقدوة النموذج عنا�ضر مثلث جناح جيل ال�ضباب 

يف احلياة.

هداف  ن�ضان يحتذى لتحقيق الروؤى واالأ جتاه ال�ضحيح الإل 2. القدوة احل�ضنة بو�ضلة االإل

لل�ضباب.

�ضاحبها  يوؤمن  التي  احل�ضنة  القدوة  وج��ود  دون  تكتمل  اأن  لق�ضة جناح  3. ال ميكن 

مب�ضريتها فعال وقوال وت�ضرفا.

وىل تبني املجتمع رويداً رويداً والثانية  4. بالطبع القدوة قد تكون ح�ضنة اأو �ضيئة، فاالأ

تهدمه بني ع�ضية و�ضحاها.

لكنها  النجاح  وق�ض�س  احل�ضنة  والقدوات  النماذج  لكثري من  ط��الل  االأ على  نقف   .5

�ضف يف تراجع كنتيجة لرتاجع منظومة القيم واإلختالل معايري النجاح  يام مع االأ هذه االأ

والتميز.

6. مطلوب اأن نعظم ق�ض�س النجاح للقدوات احل�ضنة يف اأفعالهم وت�ضرفاتهم ك�ضخو�س 

ثار  األفية العلم والتكنولوجيا واإلال ف�ضت�ضبقنا االآل واأفكار واإلجنازات لننجح يف تربية جيل 

اجلانبية لها.

األفية  اأن نلج  القادم على قدوات ح�ضنة منوذجية لغايات  ُنرّبي اجليل  اأن  7. مطلوب 

العلم الثالثة بثقة واأمل لبناء امل�ضتقبل. 

ب�ضراحة: القدوات احل�ضنة والقامات النموذج يف تراجع، وت�ضرفات بع�س الكبار وحتى 

مهات اأمام ال�ضباب غري مقنعة ليكونوا لهم النموذج املثايل الذي �ضيحتذى،  باء اأو االأ االآل

واملطلوب اأن يكون الكبار على قدر امل�ضوؤولية ليكونوا قدوات ح�ضنة لهذا اجليل.

�ضباح القدوة احل�ضنة

د. محمد طالب عبيدات

القدوة الحسنة

افتتاح أعمال مؤتمر نموذج األمم المتحدة للشباب

العقبة الخاصة :عدم الحصول على مطعوم كورونا ال يعني عدم دخول المدينة

انضمام 23 شركة ناشئة للموسم الثالث لحاضنة أمنية لريادة األعمال

  االنباط-عمان

م�ضاء  النابل�ضي،  حممد  ال�ضباب،  وزي��ر  افتتح 

االأمم  من���وذج  ب��رن��ام��ج  م��وؤمت��ر  فعاليات  ال�ضبت، 

 ،)MUN YOUTH( ل��ل�����ض��ب��اب  امل��ت��ح��دة 

ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه جم��م��وع��ة م���ن ط��ل��ب��ة امل����دار�����س، 

بالتعاون مع موؤ�ض�ضة عبد احلميد �ضومان لل�ضنة 

الثانية على التوايل.

ووفقاً لبيان �ضحفي �ضادر عن املوؤ�ض�ضة ام�س 

االف��ت��ت��اح عن  النابل�ضي يف ح��ف��ل  اأع����رب  االأح�����د، 

اعتزازه و�ضعادته باملوؤمتر الذي ي�ضم 45 مدر�ضة 

من القطاع اخلا�س و23 مدر�ضة حكومية، االأمر 

ال��ذي ي��دل على اأن ه��ذه ال��رام��ج النوعية تعمل 

ب��ت�����ض��ارك��ي��ة ودم����ج م���ا ب���ني ال���ط���الب يف امل���دار����س 

احلكومية واخلا�ضة.

ودعا ال�ضباب اإلىل �ضرورة اال�ضتفادة من اأعمال 

املوؤمتر قدر امل�ضتطاع وعك�س ونقل ما قاموا به من 

حوارات ونقا�ضات بناءة من خالل اللجان امل�ضكلة، 

موؤكدا  وجمتمعاتهم،  وجامعاتهم  مدار�ضهم  اإلىل 

وا�ضتعدادها  املوؤمتر  مبخرجات  ال���وزارة  ترحيب 

للتعاون مع اجلهات املعنية ليكون املوؤمتر �ضنويا 

وياأخذ �ضفة الدميومة.

احل���وار  م��ب��داأ  ال�ضباب  ينهج  اأن  اأه��م��ي��ة  واأك����د 

واح���رتام وق��ب��ول االآلخ���ر، وه��و االأم���ر ال���ذي تركز 

عليه الوزارة يف براجمها املوجهة لل�ضباب، م�ضريا 

�ضبابي  منهاج  اإلجن���از  على  ال����وزارة عملت  اأن  اإلىل 

�ضتقوم  لل�ضباب،  الوطنية  اال�ضرتاتيجية  �ضمن 

م��واد تدريبية وحقائب  على تدري�ضه من خ��الل 

تعليمية جلميع منت�ضبي مراكز الوزارة ال�ضبابية 

يف خمتلف املحافظات.

ويعد الرنامج، بح�ضب البيان، فر�ضة لل�ضباب 

لتعزيز احل��وار بينهم، واإلح��داث التغيري والدعوة 

واأوراق  نقا�ضات  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل��ي  ال�����ض��الم  اإلىل 

عمل لق�ضايا عاملية، اإلذ يتم خالل جل�ضات املوؤمتر 

ت��دار  امل��ج��ال�����س  امل�����ض��ارك��ني اإلىل ع���دد م��ن  تق�ضيم 

باللغتني العربية واالإلجنليزية، وي�ضرف على هذه 

املجال�س العديد من املندوبني، ميثل كل مندوب 

منهم دولة معينة ومواقفها، مثلما يدار املوؤمتر 

الذي ي�ضتمر 3 اأيام، من قبل الطلبة اأنف�ضهم.

ومينح املوؤمتر، مبا مُيثله من حماكاة لنماذج 

من جل�ضات االأمم املتحدة، بح�ضب البيان، م�ضاحة 

وا�ضعة لل�ضباب ليتعرفوا على التحديات احلقيقية 

وال���ع���امل، وم���ا يتعلق منها  املنطقة  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

بتحديات تنموية اأو �ضيا�ضية اأو اقت�ضادية اأو اأمنية، 

اإلذ ي�ضكل من�ضة مهمة ملناق�ضة كل هذه التحديات 

العاملية، وو�ضع ت�ضور خلطط العمل التي ينبغي 

اإلقرارها لتجاوز تلك االأزمات والتحديات.

عبد  ملوؤ�ض�ضة  التنفيذية  الرئي�ضة  نائب  واأك���د 

اأن  احل��ف��ل  يف  ع�ضيبات،  عمر  ���ض��وم��ان،  احلميد 

ثقافية  كموؤ�ض�ضة  تاأ�ضي�ضها  منذ  توؤمن  املوؤ�ض�ضة 

وال��ث��ق��ايف  امل��ع��ريف  االإلب�����داع  يف  باال�ضتثمار  معنية 

املجتمعات يف  نهو�س  للم�ضاهمة يف  واالجتماعي 

الوطن العربي من خالل الفكر القيادي واالأدب 

والفنون واالبتكار، باأهمية فئة ال�ضباب التي تعتر 

وتنمية  بناء  على  تعمل  التي  املجتمع  فئات  اأه��م 

ال���ذي ال ميكن  ال��ف��ق��ري  ع��م��وده��ا  املجتمع، فهي 

موؤمتر  عقد  �ضبق  اأن��ه  اإلىل  ي�ضار  عنه.  اال�ضتغناء 

هذا العام تطوير مهارات امل�ضاركني من خمتلف 

امل���دار����س امل�����ض��ارك��ة، م��ن خ���الل ب��رن��ام��ج تدريبي 

واليافعات  اليافعني  ا�ضتهدف  املوؤ�ض�ضة،  نظمته 

للفئة العمرية )14-16(، يف جماالت فن املناظرة 

واحل��وار والتفكري الناقد وكتابة البحث العلمي، 

وم���ه���ارات ك��ت��اب��ة ال��ب��ح��وث وال��وث��ائ��ق وتطبيقات 

عملية يف فن املناظرة واحلوار اإل�ضافة اىل العديد 

من املهارات التي �ضتوؤهلهم للم�ضاركة يف املوؤمتر.

ال��دع��م  م�����ض��ي��ف��ة،  “�ضومان” ك��ج��ه��ة  وت���ق���دم 

واالإلدارة للموؤمتر، يف �ضعي منها لتثقيف ال�ضباب 

ولفت نظرهم لق�ضايا املنطقة والعامل مثل العوز 

والفقر والبيئة واحلروب.

ال��ع��ام  االأوىل  ن�ضخته  يف  ع��ق��د  امل���وؤمت���ر  وك���ان 

الفو�ضى”،  “عانق  �ضعار  حت��ت   )2020( املا�ضي 

الف�ضاد  م��ن  ح��ال��ة  اإلىل  ال�ضعار  ه��ذا  تبني  وي��ع��ود 

والفو�ضى التي تعم العامل.

  العقبة -االنباط

ق����ال ن���ائ���ب رئ��ي�����س ���ض��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

االق��ت�����ض��ادي��ة اخل��ا���ض��ة ���ض��رح��ب��ي��ل م��ا���ض��ي، ان 

ع���دم احل�����ض��ول ع��ل��ى م��ط��ع��وم ك���ورون���ا ال يعني 

زائر  كل  ان  املدينة، مو�ضحا  اىل  ال��دخ��ول  ع��دم 

ال�ضريع  املجاين  الفح�س  للمدينة ميكنه اجراء 

ل��ك��ورون��ا ب��ك��ل ���ض��ه��ول��ة، مب���دة ال ت��ت��ج��اوز ث��الث 

دقائق، وبعدها ي�ضمح له بالدخول.

ام�س  �ضرحبيل   ال�ضياحة  مفو�س  وا���ض��اف 

االح�������د، ان ال����ه����دف م����ن ه�����ذا االج��������راء ل��ي�����س 

الت�ضييق على الزوار وامنا املحافظة على مدينة 

ال��ع��ق��ب��ة اآلم���ن���ه م���ن وب����اء ك���ورون���ا ك��ون��ه��ا مدينة 

ا�ضافة  االوىل،  ب��ال��درج��ة  و�ضياحية  اقت�ضادية 

ال��زوار و�ضكان  اىل احلفاظ على �ضحة و�ضالمة 

اعلى  امل��دي��ن��ة  �ضجلت  ان  بعد  وال�ضيما  امل��دي��ن��ة، 

ن�ضبة تطعيم على م�ضتوى مدن اململكة ومت الغاء 

القطاعات  جميع  وف��ت��ح  عنها  اجل��زئ��ي  احل��ظ��ر 

ال�ضناعية والتجارية وال�ضياحية العاملة فيها .

ودع��ا ما�ضي اىل ع��دم االلتفات اىل ما ي�ضاع 

ال��زوار عند  او ت�ضييق على  من وج��ود �ضعوبات 

زيارة العقبة، م�ضريا اىل ان جميع املواطنني او 

ال�ضياح الراغبني بالدخول اىل املدينة ال�ضاحلية 

مي��ك��ن��ه��م ذل����ك ب��ك��ل ���ض��ه��ول��ة وي�����ض��ر، ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء 

اج��راء  بعد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ا�ضابته  تثبت  م��ن 

الفح�س ال�ضريع .

ال�ضحة  بالتعاون مع وزارة  ال�ضلطة  ان  واأك��د 

وف���رت ل��ق��اح��ات جم��ان��ي��ة جلميع ال��ق��ادم��ني اىل 

ال��ع��ق��ب��ة، ومي��ك��ن احل�����ض��ول عليها عند  م��دي��ن��ة 

ع��رب��ة،  ووادي  امل���زف���ر  م���رك���زي  ع���ر  ال����دخ����ول 

اقت�ضت  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ان  م��و���ض��ح��ا 

تقدمي هذه اللقاحات جمانية لكل �ضخ�س قادم 

من خارج املدينة �ضواء كان زائرا او مقيما فيها .

  االنباط-عمان

»ذا  االأع���م���ال  ل��ري��ادة  اأم��ن��ي��ة  اأع��ل��ن��ت حا�ضنة 

تانك«، ان�ضمام 23 �ضركة نا�ضئة جديدة ملو�ضمها 

الثالث من برنامج االحت�ضان لعام 2021.

وجاء ان�ضمام ال�ضركات بعد ا�ضتيفاء ال�ضروط 

امل��و���ض��وع��ة ل��ه��ذا ال���رن���ام���ج واج���ت���ي���از امل��راح��ل 

االأربعة ال�ضابقة.

اإلنها  االأح���د،  ام�س  بيان  يف  احلا�ضنة  وق��ال��ت 

و�ضركات  اأع��م��ال  رواد  من  طلب   100 نحو  تلقت 

الثانية،  للمرحلة  �ضركة   50 منها  تاأهل  نا�ضئة، 

فنية   / تقنية  ع��رو���ض��اً  امل�����ض��ارك��ون  فيها  وق����ّدم 

النا�ضئة.  و���ض��رك��ات��ه��م  م�����ض��اري��ع��ه��م  اأف���ك���ار  ح���ول 

اجل��دي��دة  ال�����ض��رك��ات  �ضتح�ضل  ال��ب��ي��ان  وبح�ضب 

اأفكارها  لتطوير  كاملة  احت�ضان  خ��دم��ات  على 

واال�ضتدامة،  للنمو  قابلة  لت�ضبح  وم�ضاريعها 

حيث ت�ضمل ه��ذه اخل��دم��ات؛ االإلر���ض��اد ال��ف��ردي، 

وور�س عمل ودورات تدريبية، وت�ضهيل الو�ضول 

ل��ل��ت��م��وي��ل، واال���ض��ت�����ض��ارات امل��ال��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة، 

وربط  والت�ضبيك  والت�ضويق،  االأع��م��ال  وتطوير 

هذه ال�ضركات مع فر�س ا�ضتثمارية داخل وخارج 

يف  للم�ضاركة  اأمامهم  الفر�ضة  واإلت��اح��ة  اململكة 

م�ضابقات دولية وموؤمترات عاملية.

وال�ضركات  االأع��م��ال  رّواد  ع��دد  اأن  اإلىل  ي�ضار 

االحت�ضان  خدمات  من  ا�ضتفادت  التي  النا�ضئة 

ال��ف��ع��ل��ّي��ة واالف���رتا����ض���ي���ة خ����الل م��و���ض��م��ني بلغ 

ال���ع���دد الكلي  ���ض��رك��ة ري����ادّي����ة، ف��ي��م��ا جت����اوز   47

للم�ضتفيدين من احلا�ضنة 7 اآلالف م�ضتفيد، ومت 

تنظيم اأكرث من 150 فعالية �ضنوياً.

االثنني    12 / 7 /2021

االعالين
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200039842(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  للمجوهرات   عم  ابناء  �سكجها  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1979/12/2 بتاريخ   )8352( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سامي حممد عمر �سباح  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سويفية – ت: 0797022002

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

زيد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ابو الهيجاء و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )107872( بتاريخ 2013/9/10  تقدمت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الهيجاء  اب��و  زي��د   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاه

اإىل �سركة : وائل ابو الهيجاء و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

و�سركاه   ع��م��ريه  ال��دي��ن  ���س��الح  حممد  �سركة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )11546( بتاريخ 

1982/8/1  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

عمريه  الدين  �سالح  حممد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاه

اإىل �سركة : حممد �سالح الدين عمريه و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200122250(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  النوافله   وناوي  حممد  �سركة  باأن  

ت�سامن 

تقدمت  قد   2011/11/14 بتاريخ   )102915( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

النوافله   �سليمان  خلف  ن��اوي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  م��و���س��ى  – وادي  م��ع��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0777836321

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200171762(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الطهراوي   وعمر  �سمري  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )119397( بتاريخ 2019/3/17 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

الطهراوي   احمد  حممود  عمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ابو علندا - امل�ستندة  علما باأن عنوان امل�سفي : عمان 

0797384515

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200120455(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

حممد   الفقري  ملك  عارف  وحممد  النجداوي  ق�سي  �سركة  باأن  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )102247( بتاريخ 2011/8/16 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

الطهراوي   احمد  حممود  عمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ابو علندا - امل�ستندة  علما باأن عنوان امل�سفي : عمان 

0797384515

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته  ل�سنة 1997  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة مو�سى 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  �سيام   ابو  و�سفيان 

  2016/10/24 ب��ت��اري��خ   )115277( ال��رق��م  حت��ت 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

ابو  و�سفيان  مو�سى   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

�سيام

اإىل �سركة : ورثة مو�سى ابو �سيام

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الطوال  زي��د  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

وحممد علي

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)105070 ( بتاريخ 2012/8/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/84 ( �سراء احتياجات مطبعة المن الم ) ورق ، كرتون 

، مغلفات ( وكما يلي :

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2021/8/16م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم 

الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/8/17م ول تقبل بعد هذا املوعد على ان 

يتم تقدمي عر�ض فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�ض املايل ولن ينظر باأي عر�ض من اي �سركة تخالف 

ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ض ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر 

جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ض من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

العطاءات   / امل�سرتيات  ادارة   /  )   www.psd.gov.jo  ( النرتنت  �سبكة  امل�سرتيات على  ادارة   / العام  المن  موقع مديرية 

املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/79 ( �سراء املالب�ض والتجهيزات اخلا�سة بفريق البحث 

والنقاذ للدفاع املدين  وكما يلي :

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2021/8/16م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم 

الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/8/17م ول تقبل بعد هذا املوعد على ان 

يتم تقدمي عر�ض فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�ض املايل ولن ينظر باأي عر�ض من اي �سركة تخالف 

ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ض ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر 

جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ض من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

العطاءات   / امل�سرتيات  ادارة   /  )   www.psd.gov.jo  ( النرتنت  �سبكة  امل�سرتيات على  ادارة   / العام  المن  موقع مديرية 

املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

الربعاء   9 / 6 / 2021

انباطاليوم: االثنني  تاريخ الن�شر: 2021-7-12

الرقم: م �ش/78971/5 -  التاريخ: 2021/7/11

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200011716(

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

يو�شف ابو الدوله 
�شركات  �شجل  يف  وامل�شجله  و�شريكها  الدوله  ابو  نعمه  �شركة  يف  ال�شريك/ال�شركاء   

ت�شامن حتت الرقم )78971( بتاريخ  2006/1/24
�شريكه/  بابالغ  وقام    2021/7/11 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد   
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل ت�شمن رغبته باالن�شحاب باالراده املنفرده 

من ال�شركة بتاريخ 2021/7/11
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/21107/2 -  التاريخ: 2021/7/7

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة  رقم )22(  ال�شركات  قانون  املادة)277/اأ( من  ا�شتنادا الحكام 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

ذ.م.م  اال�شرتاتيجي  للتخطيط  احل��دود  عرب  �شركة  بان  والتجارة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)21107( بتاريخ )2010/3/7(.

بتاريخ  امل�شوؤولية املحدودة  ال�شركات ذات  وقد تقرر �شطبها من �شجل 

)2021/7/7(

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/21106/2 -  التاريخ: 2021/7/7

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة  رقم )22(  ال�شركات  قانون  املادة)277/اأ( من  ا�شتنادا الحكام 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

ذ.م.م  واال�شتثمار  للتجارة  االحمر  البحر  �شم�ش  �شركة  بان  والتجارة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)21106( بتاريخ )2010/3/7(.

بتاريخ  امل�شوؤولية املحدودة  ال�شركات ذات  وقد تقرر �شطبها من �شجل 

)2021/7/7(

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

انباطاليوم: االثنني  تاريخ الن�شر: 2021-7-12

الرقم: م �ش/78971/5 -  التاريخ: 2021/7/11

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200011716(

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

يو�شف ابو الدوله 
�شركات  �شجل  يف  وامل�شجله  و�شريكها  الدوله  ابو  نعمه  �شركة  يف  ال�شريك/ال�شركاء   

ت�شامن حتت الرقم )78971( بتاريخ  2006/1/24
�شريكه/  بابالغ  وقام    2021/7/11 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد   
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل ت�شمن رغبته باالن�شحاب باالراده املنفرده 

من ال�شركة بتاريخ 2021/7/11
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/21107/2 -  التاريخ: 2021/7/7

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة  ال�شركات رقم )22(  قانون  املادة)277/اأ( من  ا�شتنادا الحكام 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

ذ.م.م  اال�شرتاتيجي  للتخطيط  احل��دود  عرب  �شركة  بان  والتجارة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)21107( بتاريخ )2010/3/7(.

بتاريخ  امل�شوؤولية املحدودة  ال�شركات ذات  وقد تقرر �شطبها من �شجل 

)2021/7/7(

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/21106/2 -  التاريخ: 2021/7/7

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة  رقم )22(  ال�شركات  قانون  املادة)277/اأ( من  ا�شتنادا الحكام 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

ذ.م.م  واال�شتثمار  للتجارة  االحمر  البحر  �شم�ش  �شركة  بان  والتجارة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)21106( بتاريخ )2010/3/7(.

بتاريخ  امل�شوؤولية املحدودة  ال�شركات ذات  وقد تقرر �شطبها من �شجل 

)2021/7/7(

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

االعالين

0 8

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200039842(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  للمجوهرات   عم  ابناء  �سكجها  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   1979/12/2 بتاريخ   )8352( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سامي حممد عمر �سباح  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : ال�سويفية – ت: 0797022002

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته  ل�سنة 1997  رقم)22( 

زيد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

ابو الهيجاء و�سركاه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )107872( بتاريخ 2013/9/10  تقدمت 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

الهيجاء  اب��و  زي��د   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاه

اإىل �سركة : وائل ابو الهيجاء و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

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

و�سركاه   ع��م��ريه  ال��دي��ن  ���س��الح  حممد  �سركة  ب��ان  وال��ت��ج��ارة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )11546( بتاريخ 

1982/8/1  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

عمريه  الدين  �سالح  حممد   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سركاه

اإىل �سركة : حممد �سالح الدين عمريه و�سريكته

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200122250(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  النوافله   وناوي  حممد  �سركة  باأن  

ت�سامن 

تقدمت  قد   2011/11/14 بتاريخ   )102915( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

النوافله   �سليمان  خلف  ن��اوي  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  م��و���س��ى  – وادي  م��ع��ان   : امل�����س��ف��ي  ع��ن��وان  ب����اأن  ع��ل��م��ا 

0777836321

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200171762(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الطهراوي   وعمر  �سمري  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )119397( بتاريخ 2019/3/17 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

الطهراوي   احمد  حممود  عمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ابو علندا - امل�ستندة  علما باأن عنوان امل�سفي : عمان 

0797384515

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200120455(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

حممد   الفقري  ملك  عارف  وحممد  النجداوي  ق�سي  �سركة  باأن  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )102247( بتاريخ 2011/8/16 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/6/9 

الطهراوي   احمد  حممود  عمر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ابو علندا - امل�ستندة  علما باأن عنوان امل�سفي : عمان 

0797384515

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته  ل�سنة 1997  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة مو�سى 

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  �سيام   ابو  و�سفيان 

  2016/10/24 ب��ت��اري��خ   )115277( ال��رق��م  حت��ت 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

ابو  و�سفيان  مو�سى   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

�سيام

اإىل �سركة : ورثة مو�سى ابو �سيام

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الطوال  زي��د  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

وحممد علي

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)105070 ( بتاريخ 2012/8/6 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا االعالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/84 ( �سراء احتياجات مطبعة المن الم ) ورق ، كرتون 

، مغلفات ( وكما يلي :

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2021/8/16م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم 

الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/8/17م ول تقبل بعد هذا املوعد على ان 

يتم تقدمي عر�ض فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�ض املايل ولن ينظر باأي عر�ض من اي �سركة تخالف 

ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ض ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر 

جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ض من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

العطاءات   / امل�سرتيات  ادارة   /  )   www.psd.gov.jo  ( النرتنت  �سبكة  امل�سرتيات على  ادارة   / العام  المن  موقع مديرية 

املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

مديرية االمن العام
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم ) 2021/79 ( �سراء املالب�ض والتجهيزات اخلا�سة بفريق البحث 

والنقاذ للدفاع املدين  وكما يلي :

اخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم ) الثنني ( املوافق 2021/8/16م وطيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم 

الثالثاء .

اخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء ( املوافق 2021/8/17م ول تقبل بعد هذا املوعد على ان 

يتم تقدمي عر�ض فني مف�سل �سامل كافة المور الفنية ومنف�سل  عن العر�ض املايل ولن ينظر باأي عر�ض من اي �سركة تخالف 

ذلك و�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة .

على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف ) مديرية المن العام )  عمي�ض ( / ادارة امل�سرتيات / امانة �سر 

جلنة عطاءات المن العام ( ل�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبًا معه :

�سورة عن رخ�سة املهن ) �سورة طبق ال�سل ( �سارية املفعول لهذا العام .

�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

كتاب تفوي�ض من ال�سركة للمندوب .

ثمن ن�سخة العطاء ) 100 ( دينارًا غري م�سرتدة .

العطاءات   / امل�سرتيات  ادارة   /  )   www.psd.gov.jo  ( النرتنت  �سبكة  امل�سرتيات على  ادارة   / العام  المن  موقع مديرية 

املطروحة .

اجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .

رئيس لجنة الشراء

الربعاء   9 / 6 / 2021

انباطاليوم: االثنني  تاريخ الن�شر: 2021-7-12

الرقم: م �ش/78971/5 -  التاريخ: 2021/7/11

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200011716(

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

يو�شف ابو الدوله 
�شركات  �شجل  يف  وامل�شجله  و�شريكها  الدوله  ابو  نعمه  �شركة  يف  ال�شريك/ال�شركاء   

ت�شامن حتت الرقم )78971( بتاريخ  2006/1/24
�شريكه/  بابالغ  وقام    2021/7/11 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد   
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل ت�شمن رغبته باالن�شحاب باالراده املنفرده 

من ال�شركة بتاريخ 2021/7/11
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/21107/2 -  التاريخ: 2021/7/7

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة  رقم )22(  ال�شركات  قانون  املادة)277/اأ( من  ا�شتنادا الحكام 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

ذ.م.م  اال�شرتاتيجي  للتخطيط  احل��دود  عرب  �شركة  بان  والتجارة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)21107( بتاريخ )2010/3/7(.

بتاريخ  امل�شوؤولية املحدودة  ال�شركات ذات  وقد تقرر �شطبها من �شجل 

)2021/7/7(

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/21106/2 -  التاريخ: 2021/7/7

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة  رقم )22(  ال�شركات  قانون  املادة)277/اأ( من  ا�شتنادا الحكام 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

ذ.م.م  واال�شتثمار  للتجارة  االحمر  البحر  �شم�ش  �شركة  بان  والتجارة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)21106( بتاريخ )2010/3/7(.

بتاريخ  امل�شوؤولية املحدودة  ال�شركات ذات  وقد تقرر �شطبها من �شجل 

)2021/7/7(

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

انباطاليوم: االثنني  تاريخ الن�شر: 2021-7-12

الرقم: م �ش/78971/5 -  التاريخ: 2021/7/11

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200011716(

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

يو�شف ابو الدوله 
�شركات  �شجل  يف  وامل�شجله  و�شريكها  الدوله  ابو  نعمه  �شركة  يف  ال�شريك/ال�شركاء   

ت�شامن حتت الرقم )78971( بتاريخ  2006/1/24
�شريكه/  بابالغ  وقام    2021/7/11 بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد   
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل ت�شمن رغبته باالن�شحاب باالراده املنفرده 

من ال�شركة بتاريخ 2021/7/11
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل 

من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/21107/2 -  التاريخ: 2021/7/7

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة  رقم )22(  ال�شركات  قانون  املادة)277/اأ( من  ا�شتنادا الحكام 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

ذ.م.م  اال�شرتاتيجي  للتخطيط  احل��دود  عرب  �شركة  بان  والتجارة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)21107( بتاريخ )2010/3/7(.

بتاريخ  امل�شوؤولية املحدودة  ال�شركات ذات  وقد تقرر �شطبها من �شجل 

)2021/7/7(

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/21106/2 -  التاريخ: 2021/7/7

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة  رقم )22(  ال�شركات  قانون  املادة)277/اأ( من  ا�شتنادا الحكام 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

ذ.م.م  واال�شتثمار  للتجارة  االحمر  البحر  �شم�ش  �شركة  بان  والتجارة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)21106( بتاريخ )2010/3/7(.

بتاريخ  امل�شوؤولية املحدودة  ال�شركات ذات  وقد تقرر �شطبها من �شجل 

)2021/7/7(

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي



 االنباط-عمان

�إجن��از  م�ؤ�س�سة  �أع��م��ال  حا�سنة  �أط��ل��ق��ت 

�ل��ت��م���ي��ل  ����س���ن���دوق   ،« �آب  ����س���ت���ارت  »م�����اي 

�الخ���ت���ي���اري ل���ل���ري���ادي���ات �مل�����س��ت��ف��ي��د�ت من 

�خلدمات �لتي تقدمها �حلا�سنة.

�م�س  �سحفي،  بيان  يف  �مل�ؤ�س�سة  و�أ�سارت 

�لرياديات  يخدم  �ل�سندوق  �أن  �إىل  �الأح��د، 

لي�سهم  �لنا�سئة،  �ل�سركات  م�ؤ�ِس�سات  م��ن 

متكني  �ساأنها  م��ن  �لتي  �لتكاليف  بتغطية 

�سيد�ت �الأعمال من �لتغلب على �لتحديات 

�لتي حت�ل دون جناح وتط�ير �سركاتهن.

م�سروع  �سمن  �ل�سندوق  �إط��اق  وياأتي 

دعم �لفر�س �القت�سادية للمر�أة يف �الأردن، 

من  ب��دع��م  �إجن���از  م�ؤ�س�سة  قبل  م��ن  �ملنفذ 

جامعة  م��ع  وبال�سر�كة  �لكندية  �حلك�مة 

ر�ير�س�ن و�ملكتب �لكندي للتعليم �لدويل.

�لبيئة  ت���ف��ر  �إىل  �ل�����س��ن��دوق  وي���ه���دف 

�حل��ا���س��ن��ة و�مل���ائ���م���ة ل��ت��غ��ط��ي��ة �ل��ت��ك��ال��ي��ف 

وم���ا ي��ر�ف��ق��ه��ا م��ن خ��دم��ات م�����س��ان��دة �لتي 

من  �لرياديات  �ل�سيد�ت  متكني  �ساأنها  من 

�ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي حت����ل دون 

جناح �أعمالهم.

يقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  م��ن  وي�ستفيد 

�سيد�ت  تديرها  �لتي  �ل�سركات  �ل�سندوق، 

�أعمال �إجناز �ملحت�سنة  �الأعمال يف حا�سنة 

�القت�سادية  �ل��ف��ر���س  دع��م  م�����س��روع  �سمن 

على وج�دها  و�لتي مر   ، �ململكة  للمر�أة يف 

�أ�سهر  ثاثة  عن  تقل  ال  م��دة  �لربنامج  يف 

و�ساركت باخلدمات �لتي يقدمها �لربنامج 

و�أب������دت �ل���ت���ز�م���ا و����س��ح��ا يف ت��ط���ي��ر تلك 

�ل�سركة �لنا�سئة.

ووف�����ق�����ا ل���ل���ب���ي���ان، ي���غ���ط���ي �ل�������س���ن���دوق 

�لنا�سئة  لل�سركات  �الأ�سا�سية  �الحتياجات 

�لازمة  �ملعد�ت  و�سر�ء  �لتنقل  يف  �ملتمثلة 

ت��ك��ال��ي��ف  �إىل  �إ����س���اف���ة  �ل�����س��رك��ة،  ل��ت��ط���ي��ر 

�ل���رع���اي���ة �ل���ن���ه���اري���ة الأط����ف����ال �ل���ري���ادي���ات 

�الر�سادية  �جلل�سات  ح�س�ر  من  ليتمكن�� 

و�لتدريبية.

�لبيئة  ت���ف��ر  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل �حل��ا���س��ن��ة 

وت��سيع  تط�ير  بهدف  للرياديني  �ملنا�سبة 

ت�فر  خ��ال  م��ن  �لنا�سئة  �سركاتهم  عمل 

ت��دري��ب��ات �الإر����س���اد �ملتعلقة  جم��م���ع��ة م��ن 

بتط�ير �الأعمال �لريادية لل�سركات �لنا�سئة 

و�مل�سروعات �لريادية.

وت�����ف����ر �حل���ا����س���ن���ة ق����اع����ات ت���دري���ب���ي���ة، 

وقاعات �جتماعات، وم�ساحات للعمل بهدف 

بال�سركات  �خلا�س  �ملنتج  وتط�ير  ت�سميم 

�لنا�سئة، �إ�سافًة �إىل مكاتب خدمات خا�سة 

�ل��ط��رق  ب��اأح��دث  وجت��ه��ي��زه��ا  ت�سميمها  مت 

لي�ستفيد منها �لريادي�ن.

م�����س��اح��ة منا�سبة  ت���ف��ر �حل��ا���س��ن��ة  ك��م��ا 

ت��ر�ع��ي ���س��روط �ل�����س��ام��ة �ل��ع��ام��ة اللتقاء 

�ل����ري����ادي����ني ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ب���ه���دف ت���ب���ادل 

�خل��رب�ت و�الط��اع على جتاربهم �ملختلفة 

خ�����ال ف�����رة �الح���ت�������س���ان، وذل������ك ب��ه��دف 

�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �ل�����س��رك��ات و�خل���دم���ات �لتي 

تقدمها خللق بيئة ريادية متكاملة، وتر�عي 

�حل��ا���س��ن��ة �ح��ت��ي��اج��ات �مل����ر�أة �ل��ري��ادي��ة من 

خال ت�فرها لبيئة عمل مائمة لدعمها 

وتفعيل دورها بالنم� �القت�سادي، ما ي�سهم 

بخلق فر�س عمل جديدة ب�س�ق �لعمل.

�ل�سركات  �أم���ام  �مل��ج��ال  �حلا�سنة  وتفتح 

�لنا�سئة لتاأ�سي�س �سر�كات مع �مل�ستثمرين يف 

�لقطاع �خلا�س من خال تنظيم جمم�عة 

كافة  �الأط���ر�ف  جتمع  �لتي  �لفعاليات  من 

�مل��ع��ن��ي��ة يف ه����ذ� �مل���ج���ال، ي��ت��م م���ن خ��ال��ه��ا 

�لنا�سئة  �ل�سركات  قبل  من  عرو�س  تقدمي 

�أمام جمم�عة من �مل�ستثمرين �ملهتمني.

�ستارت  »م��اي  �الأع��م��ال  وت����ك��ب حا�سنة 

ت�فر  خ��ال  م��ن  �لتكن�ل�جيا  قطاع  �آب« 

�ل����ط����رق �حل���دي���ث���ة يف �ل���ت���������س���ل �مل���رئ���ي، 

تدريبات  �لريادي�ن من خالها يف  ي�سارك 

�لريادة،  مبجال  �الإنرنت  على  متخ�س�سة 

مع  �ملر�سدين  ت���سل  ي�سهل  �ل���ذي  �الأم���ر 

�لرياديني لنقل �ملعرفة و�خلرب�ت بطريقة 

م���ي�������س���رة، وت���ع���م���ل �حل���ا����س���ن���ة م����ن خ���ال 

يف  �الأع��م��ال  حا�سنات  �أف�سل  م��ع  �لت���سل 

يف  �ملتبعة  �الأ�ساليب  �أح��دث  لت�فر  �لعامل 

تط�ير �لريادة و�لرياديني.

حاضنة أعمال إنجاز تطلق صندوق التمويل االختياري للرياديات

وزيرة الصناعة: 1.7 مليار دوالر قيمة الصادرات الوطنية إلى 
السوق األميركية العام الماضي

145 مليون دينار حجم االستثمار في قطاع االتصاالت لعام 2020

 االنباط-عمان

�أكدت وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�لتم�ين �ملهند�سة مها علي، 

�أن �الأردن يرتبط ب�سر�كة �قت�سادية متميزة مع �ل�اليات �ملتحدة 

و�سعيه  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جالة  جه�د  بف�سل  �الأم��رك��ي��ة، 

�لبلد�ن  من  �لعديد  مع  �القت�سادية  �لعاقات  لتعزيز  �ل��دوؤوب 

�لتعاون �القت�سادي  �ململكة وير�سخ جماالت  مبا يخدم م�سالح 

معها.

من  �ملتحدة  �ل�اليات  �أن  ت�سريح  يف  علي  �ملهند�سة  و��سافت 

�أهم �ل�سركاء �القت�ساديني لاأردن، وخا�سة يف جماالت �لتجارة 

و�لتي مت تاأطرها باتفاقية �لتجارة �حلرة �مل�قعة بني �لبلدين 

عام 2000 ودخلت حيز �لتنفيذ يف كان�ن �الأول من عام 2001.

�تفاقية  ت�قع  عربية  دول��ة  �أول  ك��ان  �الأردن  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 

�لتعاون  للعاقات  �مل��ت��ح��دة؛ ترجمة  �ل���الي��ات  م��ع  ح��رة  جت��ارة 

جالة  ودّعمها  �ر�ساها  و�لتي  �لبلدين  بني  �لر��سخة  �لثنائية 

�مللك عبد�هلل �لثاين.

وبينت �أن �التفاقية �أ�سهمت يف تعظيم ��ستفادة �لقطاع �خلا�س 

من �لفر�س �لت�سديرية لل�س�ق �الأمركي، حيث بلغت �سادر�تنا 

�إىل �ل�اليات �ملتحدة عام 2000 �أي قبل ت�قيع �التفاقية ح��يل 

63 ملي�ن دوالر، لكنها �خذت باالرتفاع ب�سكل و��سح يف �ل�سن��ت 

�لتالية لدخ�ل �التفاقية حيز �لتنفيذ«.

كانت  �خل��ارج��ي��ة،  �لتجارة  بيانات  �إىل  و��ستناد�  »�إن���ه  وق��ال��ت 

ملي�ن   454 تبلغ  �الأم��رك��ي��ة  �ل�س�ق  م��ن  �الأردن��ي��ة  �مل�����س��ت���رد�ت 

�ملتحدة  �ل����الي���ات  ل�سالح  �ل��ت��ج��اري  �مل��ي��ز�ن  يف  وب��ع��ج��ز  دوالر، 

مبقد�ر 391 ملي�ن دوالر قبل �بر�م �التفاقية وبدء �لعمل بها«.

ب��ع��د دخ����ل �الت��ف��اق��ي��ة حيز  �أي   ،2002 وت��اب��ع��ت »وم��ن��ذ ع���ام 

�مليز�ن  �أن يحقق فائ�سا يف  �ل�طني  ��ستطاع �القت�ساد  �لتنفيذ، 

�لتجاري مببلغ 37 ملي�ن دوالر، و��ستمر �لفائ�س بالتز�يد حتى 

و�سل �إىل ح��يل 700 ملي�ن دوالر خال عام 2006«.

وب��ي��ن��ت �مل��ه��ن��د���س��ة ع��ل��ي �أن �الت��ف��اق��ي��ة ����س��ت��م��رت ن��ح��� �مل��زي��د 

�ل�س�ق  �إىل  �ل�طنية  �ل�����س��ادر�ت  قيمة  ف��ت��ج��اوزت  �ل��ن��ج��اح،  م��ن 

7ر1 مليار دوالر منها  �ملا�سي ما قيمته  �لعام  �الأمركية خال 

نح� 3ر1 مليار دوالر �سادر�ت لقطاع �الألب�سة.

�ال�ستثمار  بيئة  جاذبية  ع��ززت  �التفاقية  �أن  �ل�زيرة  و�ك��دت 

بهدف  كبرة  ��ستثمار�ت  و�إقامة  ��ستقطاب  خال  من  �الأردنية 

�لت�سدير �إىل �ل�س�ق �الأمركية مب�جبها، ووفرت �إطار�ً لتقدمي 

�ساهمت  �الأردين  للجانب  �لفنية يف جماالت متعددة  �مل�ساعد�ت 

يف زيادة فر�س �لت�سدير �إىل �الأ�س��ق �المركية ما وفر فر�س 

عمل يف �لعديد من �لقطاعات �لت�سديرية لل�اليات �ملتحدة.

و�أ�سادت �ملهند�سة علي بدور غرفة �لتجارة �الأمركية بعمان 

وت�سبيك  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ب��ع��ث��ات  وتنظيم  لاتفاقية  �ل��روي��ج  يف 

�لقطاع �خلا�س �الأردين و�المركي.

وذكرت �أن �أهم �ل�سلع �الأردنية �مل�سدرة �إىل �ل�اليات �ملتحدة 

هند�سية،  و�سناعات  و�الأدوي��ة  و�ملن�س�جات  �الألب�سة  على  تركز 

ف��ي��م��ا ت�����س��ت���رد �مل��م��ل��ك��ة �الآالت وم�����س��ت��ق��ات �ل����ق����د و�الأج���ه���زة 

�لكهربائية و�لقمح و�مل��د �ل�سيدلية وغرها.

 االنباط-عمان

�أن  �الت�����س��االت  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  �أع��ل��ن��ت 

ح��ج��م �ال���س��ت��ث��م��ار �ل��ك��ل��ي يف ق��ط��اع �الت�����س��االت 

وتكن�ل�جيا �ملعل�مات بلغ ما يقارب 145 ملي�ن 

 18 ح����يل  ن�سبته  بر�جع  �ملا�سي،  للعام  دينار 

�نخفا�س  م��ن  و�ل��ن��اجت   ،2019 �ل��ع��ام  ع��ن  باملئة 

�ملتنقلة  �ل��ه����ت��ف  ق��ط��اع  �ال���س��ت��ث��م��ار يف  ح��ج��م 

مبعدل 41 باملئة يف �لعام 2020، لتبلغ 83 ملي�ن 

دينار مقارنه ب� 141 ملي�ن بالعام 2019.

�رتفع  �الأح����د،  �م�����س  للهيئة  ب��ي��ان  وبح�سب 

�لثابت  �الت�����س��االت  ق��ط��اع  يف  �ال�ستثمار  حجم 

 ،2019 ع��ام  عن  باملئة   22 مبعدل  �ملا�سي،  �لعام 

�إىل  �إ���س��اف��ة  دي��ن��ار،  ملي�ن   38 ح�����يل  لي�سبح 

�رتفاع حجم �ال�ستثمار ملزودي خدمات �لبيانات 

�لعام  يف  باملئة   37 مبعدل  �ل�س�تية  و�خلدمات 

2020 عن �لعام 2019، و�رتفاع حجم �ال�ستثمار 

ملقدمي خ��دم��ات �الت�����س��االت �الأخ���رى م��ن 600 

�ألف دينار �إىل ما يقارب 18 ملي�ن دينار نتيجة 

�مل�سغلني على رخ�س جديدة،  ح�س�ل عدد من 

تقدمي  من  للتمكن  جديدة  ��ستثمار�ت  وو�سع 

خدماتهم.

وتكن�ل�جيا  �الت�ساالت  قطاع  �إي���ر�د�ت  �أم��ا 

�ن��خ��ف��ا���س��اً طفيفا خ��ال  �مل��ع��ل���م��ات، ف�����س��ه��دت 

�لعام �ملا�سي مبعدل 1 باملئة، لتبلغ ح��يل 985 

999 ملي�نا  دينار مقارنة مبا جمم�عه  ملي�ن 

�إي��ر�د�ت  2019، وذلك نتيجة �نخفا�س  �لعام  يف 

�ل��ه����ت��ف �مل��ت��ن��ق��ل��ة مب��ع��دل 1 ب��امل��ئ��ة ع���ن �ل��ع��ام 

2019، باالإ�سافة �إىل �نخفا�س �إير�د�ت مقدمي 

10 باملئة  خ��دم��ات �الت�����س��االت �الأخ���رى مبعدل 

�إي����ر�د�ت قطاع  �رتفعت  بينما   ،2019 �ل��ع��ام  ع��ن 

�الت�����س��االت �ل��ث��اب��ت مب��ع��دل 2 ب��امل��ئ��ة وم���زودي 

مبعدل  �ل�س�تية  و�خل��دم��ات  �لبيانات  خدمات 

3 باملئة.

�له��تف  م�سغلي  �إي����ر�د�ت  بلغت  �ملقابل،  يف 

 655 ح����يل  �أمنية(   - – �ور�جن  )زي��ن  �ملتنقلة 

رئي�سية من  �أن�����ع   4 �إىل  ت�زعت  دي��ن��ار،  ملي�ن 

�خلدمات، �سكلت فيها خدمات �لبيانات �لن�سبة 

�إجمايل  م��ن  باملئة   51 �ل��  بلغت  و�ل��ت��ي  �الأع��ل��ى، 

�لنم�  ن�سبة  وبلغت  �ملتنقلة،  �له��تف  �إي���ر�د�ت 

فيها �ل�� 8 باملئة، يف حني �سكلت خدمات �ل�س�ت 

باملئة،   4 �نخفا�س  بن�سبة  باملئة،   33 ن�سبته  ما 

و�سكلت خدمات �لربط �لبيني 13 باملئة، ون�سبة 

خدمات بيع �أجهزة �الت�ساالت و�لبيانات نح� 4 

باملئة من �الإير�د�ت.

كما بلغت �إير�د�ت �لهاتف �لثابت 169ملي�ن 

باملئة عن   2 زي��ادة  2020، مبعدل  �لعام  دينار يف 

�إي��ر�د�ت مزودي  �إىل �رتفاع  �إ�سافة   ،2019 �لعام 

�لعام  يف  �ل�س�تية  و�خلدمات  �لبيانات  خدمات 

2019، لتبلغ ما  3 باملئة عن �لعام  2020 مبعدل 

يقارب 73 ملي�ن دينار.

قطاع  يف  �لعاملني  عدد  �أن  �لهيئة  و�أ�سافت 

زي��ادة  �سهد  �ملعل�مات  وتكن�ل�جيا  �الت�ساالت 

لي�سل   ،2019 �ل��ع��ام  ع��ن  باملئة   2 بلغت  طفيفة 

يف  م�ظفا   4296 �لقطاع  يف  �لعاملني  جمم�ع 

�لعام 2020.

البنك العربي يطلق عرضًا خاصًا 
بالتعاون مع بي ام دبليوBMWاألردن

السياحة تنذر وتخالف 9 منشآت 
لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

البريد األردني يطرح إصدارا 
جديدا للطوابع

الصناعة والتجارة تؤكد 
ضرورة المحافظة على استقرار

 أسعار األضاحي

المستهلك تطالب بتشديد الرقابة 
على أماكن بيع االضاحي

االنباط-عمان

�أط���ل���ق �ل��ب��ن��ك �ل��ع��رب��ي م�����ؤخ����ر�ً ع��ر���س��اً 

 BMW�دبلي �م  �سيار�تبي  لتم�يل  خا�ساً 

– لل�سيار�ت  خ�سر  �أب���  �سركة  مع  بالتعاون 

بي �م دبلي�BMW �الأردن، وذلك يف �إطار 

ت��ق��دمي عرو�س  على  �ل��د�ئ��م  �لبنك  ح��ر���س 

ت��كب  لعمائه  مم��ي��زة  ترويجية  وب��ر�م��ج 

�حتياجاتهم وتطلعاتهم.

و�سيك�ن باإمكان �لعماء �لر�غبني ب�سر�ء 

�ال���س��ت��ف��ادة من   BMW ���س��ي��ار�ت  م��ن  �أي 

م��ز�ي��ا ه��ذ� �لعر�س �خل��ا���س و�ل���ذي ي�سري 

يت�سمن  و�ل�����ذي   ،31/7/2021 ل��غ��اي��ة 

�سعر فائدة  �سن��ت،   10 لغاية  مت�يل ي�سل 

تف�سيلي،عقد �سيانة جماين ملدة 5 �سن��ت، 

من  و�إع��ف��اء  �سن��ت،   4 مل��دة  م�سنعية  كفالة 

عم�لة تنفيذ �لقر�س،وذلك �سمن �إجر�ء�ت 

ب�سيطة ومي�سرة.

�ل�سيد  �لعر�س قال  ويف تعليقه على هذ� 

ي��ع��ق���ب م���ع���ت����ق، م���دي���ر د�ئ������رة �خل���دم���ات 

�مل�����س��رف��ي��ة ل����اأف����ر�د يف �ل��ب��ن��ك �ل��ع��رب��ي – 

على  �ل��ع��رب��ي  �ل��ب��ن��ك  يف  »ن��ح��ر���س  �الأردن: 

ومناف�سة  متكاملة  مت�يلية  ح��ل���ل  ت��ق��دمي 

�لعرو�س  ت�فر  وذل��ك من خال  لعمائنا 

ذ�ت  �مل����م����ي����زة  �ل����روي����ج����ي����ة  و�حل������م������ات 

�حتياجاتهم  تنا�سب  �ل��ت��ي  �مل�سافة  �لقيمة 

هذ�  وتطلعاتهم«.و�أ�ساف:«يتيح  �لتم�يلية 

BMW �سيارة  �قتناء  لعمائنا  �لعر�س 

م����ن �خ���ت���ي���اره���م ���س��م��ن جم���م����ع���ة و����س��ع��ة 

م��ن �مل����دي���ات �مل��ت��اح��ة وذل���ك �سمن م��ز�ي��ا 

تف�سيلية وخيار�ت مي�سرة.«

 BMW بدوره، قال �ملدير �لعام ل�سركة

ب��سه:  عي�سى  �ل�سيد  لل�سيار�ت  خ�سر  �أب��� 

»نعتز بتعاوننا مع �لبنك �لعربي ون�سعىد�ئ

مالتقدمياأف�ساحلل�اللتم�يليةلعمائنام

ر�ئ��دة«  م�سرفية  نخااللتعاومنعم�ؤ�س�سات 

�لعر�س  »يتيح  تعليقهعلى�لعر�سقال:  ويف 

BMW مت�يل  للر�غبني باإمتاك �سيارة 

�سيارتهم بن�سبة فائدة تناف�سية باالإ�سافة�إىل 

�ملز�يا�الأخرىمثلعقد�ل�سيانةخلم�س�سن��ت�

كفالةم�سنعيةالأربع�سن��ت«.

ق��رو���س مت�يل  �أن  �إىل  �الإ����س���ارة  وجت���در 

�ل�سيار�ت من �لبنك �لعربي تت�سمن �لعديد 

من �ملز�يا �لتف�سيلية، هذ� �إىل جانب وج�د 

فريق مبيعات خمت�س خلدمة �لعماء يف �أي 

وقت، مع �إتاحة خيار مت�يل �أكرث من �سيارة 

و�مل�ستعملة  �جلديدة  �ل�سيار�ت  ذل��ك  يف  مبا 

بذلك.  و�ل�����س��روط �خلا�سة  ل��اأح��ك��ام  وف��ق��اً 

ك��م��ا ي��ت��ي��ح �ل��ب��ن��ك �إم���ك���ان���ي���ة ت���ق���دمي طلب 

�لقر�س �إلكرونياً بكل �سه�لة عرب �خلدمات 

�ل��ع��رب��ي و�ل��ت��ي  �ل��رق��م��ي��ة للبنك  �مل�����س��رف��ي��ة 

»عربي  وتطبيق  �الإل��ك��روين  �مل���ق��ع  ت�سمل 

�الإنرنت  عرب  �مل�سرفية  و�خلدمة  م�بايل« 

»عربي �أون الين«.

 االنباط-عمان

 9 و�الآث��������ار،  �ل�����س��ي��اح��ة  وز�رة  ح�����ررت 

ت���زع��ت بني  �إن����ذ�ر�ت وخم��ال��ف��ات ملن�ساآت 

مطاعم وفنادق، لعدم �لتز�مها بالتد�بر 

�ل�قائية لل�سحة و�ل�سامة �لعامة.

ج��اء ذل��ك خ��ال ك�سف ف��رق �لتفتي�س 

و�لرقابة �لتابعة لل�ز�رة، و�جلهات �ملعنية 

�الأخرى، خال �خلم�سة �أيام �ملا�سية على 

241 من�ساأة �سياحية.

�م�س  �سحفي  بيان  يف  �ل����ز�رة  وقالت 

ق��ام��ت  �ل��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  �ل���ف���رق  �إن  �الأح�������د، 

بتنبيه 19 من�ساأة �أخرى، الفتة �إىل وج�د 

بالتد�بر  ملتزمة  �سياحية  من�ساأة   181

�ل�قائية لل�سحة و�ل�سامة �لعامة.

كثفت  �لك�سف  جل��ان  �أن  �إىل  و����س��ارت 

ج����الت���ه���ا �ل��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة ع���ل���ى �مل���ن�������س���اآت 

�ل�����س��ي��اح��ي��ة خ��ا���س��ة �مل��ن�����س��اآت �ل��ت��ي تقدم 

جميع  �جل����الت  �سملت  حيث  �الأرج��ي��ل��ة، 

�أن����ه  �إىل  م�������س���رة  �مل���م���ل���ك���ة،  حم���اف���ظ���ات 

ج���رى �ت���خ���اذ �مل��ق��ت�����س��ى �ل��ق��ان���ين بحق 

�ملخالفني �لذين مل يتقيدو� باالإجر�ء�ت 

�ل������ز�رة، ومل  و�سعتها  �ل��ت��ي  و�ل�����س��روط 

يلتزم�� بالدليل �الإر�سادي �لذي عممته، 

من  �ل�سادرة  �ل�قائية  وبالربوت�ك�الت 

وز�رة �لعمل.

و���س��ددت �ل�����ز�رة على ���س��رورة �ل��ت��ز�م 

د�خلها  و�ملت��جدين  �ل�سياحية  �ملن�ساآت 

�لدفاع  �أو�م���ر  ع��ن  �ل�����س��ادرة  بالتعليمات 

�لتباعد  على  �ملحافظة  على  تن�س  و�لتي 

�جل�سدي بني �الأفر�د، و�رتد�ء �لكمامات، 

�خلارجية،  بال�ساحات  �الأرجيلة  وتقدمي 

ب���ال���ربوت����ك����الت  ����س��اف��ة �ىل �الل����ت����ز�م 

و�مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ع��م��ل  وز�رة  ع���ن  �ل�������س���ادرة 

لها  �مل�سرح  باملن�ساآت  �ل�قائية  بالتد�بر 

بتقدمي �الأرجيلة.

 االنباط-عمان

جديد�ً  �إ���س��د�ر�ً  �الأردين  �لربيد  ط��رح 

للبيع   2021 لعام  �لتذكارية  �لط��بع  من 

للجمه�ر �عتبار�ً من �سباح �لي�م �الثنني.

�لربيد  با�سم  �الإعامي  �لناطق  وق��ال 

�م�����س  ب����ي����ان  يف  �ل����ع����زة  زه�����ر  �الأردين 

�ل�����ذي ج����اء حتت  �إن �الإ�����س����د�ر  �الأح�������د، 

ع���ن�����ن )جم�����ه����ر�ت �حل�����رف �ل��ي��دوي��ة 

�الأوروم��ت������س��ط��ي��ة( ي��ت��ك���ن م���ن 4 ف��ئ��ات 

ب�سكل  �ل�����ح���دة  للفئة  ق��ر���س��اً   50 بقيمة 

لاإ�سد�ر  �إجمالية  وبقيمة  �سيت،  ميني 

دينارين، باالإ�سافة �إىل مغلف �لي�م �الأول 

ل���اإ����س���د�ر ب��ق��ي��م��ة دي��ن��اري��ن ون�����س��ف مع 

جمم�عة �لط��بع.

و�أو����س���ح �ل��ع��زة �أن ب��اإم��ك��ان �ل��ر�غ��ب��ني 

�حل�������س����ل ع��ل��ى ه����ذه �ل���ط�����ب���ع و�مل�������د 

يف  �ل��ط����ب��ع  ق�سم  م��ر�ج��ع��ة  ب��ه��ا  �ملتعلقة 

�ملقابلني  يف  �لكائن  �ل��ربي��د  �سركة  مبنى 

ب���ج���ان���ب م��ب��ن��ى �الإذ�ع���������ة و�ل���ت���ل���ف���زي����ن، 

يف  �الإ�سد�ر  هذ�  ط��بع  لت�فر  باالإ�سافة 

جبل  بريد  مكاتب  يف  �لعا�سمة  مديرية 

م�ل،  مكة  �لبلد،  و�سط  �لل�يبدة،  عمان، 

�لعبديل، ويف مديرية بريد �إربد �ملركزي.

 االنباط-عمان

و�ل���ت���ج���ارة  �ل�������س���ن���اع���ة  وز�رة  �أك�������دت 

و�ل���ت���م����ي���ن، ������س�����رورة �مل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى 

�ملغاالة  وع��دم  �الأ�ساحي  �أ�سعار  ��ستقر�ر 

�لقان�نية  �مل�س�ؤولية  طائلة  حت��ت  فيها، 

و�ل���ت���ي ح��ددت��ه��ا �ل��ت�����س��ري��ع��ات �ل��ن��اظ��م��ة 

لل�س�ق بخا�سة قان�ن �ل�سناعة و�لتجارة 

وقان�ن �ملناف�سة.

ت�����س��ري��ح �سحفي  �ل�������ز�رة يف  وق���ال���ت 

بيانات  �إىل  و����س��ت��ن��اد�  �إن���ه  �الأح����د،  �م�����س 

�أع����د�د ك��ب��رة من  وز�رة �ل��زر�ع��ة ت���ج��د 

�سابقة  ف����ر�ت  �مل��م��ل��ك��ة يف  يف  �الأ���س��اح��ي 

منا�سئ  م��ن  �مل�����س��ت���ردة  �أو  �لبلدية  ���س����ء 

خمتلفة.

ووج���ه���ت �ل�������ز�رة م��ر�ق��ب��ي �الأ����س�����ق 

ت�سديد  �إىل  ك��اف��ة،  �ململكة  حمافظات  يف 

�ل���رق���اب���ة ع���ل���ى �أم����اك����ن ب���ي���ع �الأ����س���اح���ي 

ومر�قبة �أ�سعارها ومقارنتها باأ�سعار �لعام 

�الإج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  �مل��ا���س��ي، ح��ي��ث �سيتم 

�ملنا�سبة يف حال �ملغاالة فيها.

ودع��ت �مل��طنني ل��اإب��اغ ع��ن ح��االت 

�الأ���س��اح��ي على هاتف  �أ���س��ع��ار  �مل��غ��االة يف 

رقم )065661176(.

 االنباط-عمان

ط����ال����ب����ت �جل���م���ع���ي���ة �ل�����ط����ن����ي����ة حل���م���اي���ة 

�لرقابة  لت�سديد  �ملعنية  �جل��ه��ات  �مل�ستهلك، 

ع���ل���ى �أم�����اك�����ن ب���ي���ع �الأ������س�����اح�����ي يف خم��ت��ل��ف 

�لغ�س  عمليات  م��ن  للحد  �ململكة،  حمافظات 

�ل��ت��ي ق���د حت���دث ن��ت��ي��ج��ة ع���دم م��ع��رف��ة بع�س 

�لبلدية  �ال�ساحي  ب��ني  ومتييزهم  �مل��طنني 

و�مل�ست�ردة.

ب���ي���ان �سحفي  يف  �جل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  ودع�����ا 

��س�س  لتحديد  �لرقابية  �جلهات  �الح��د،  �م�س 

وق��عد و��سحة للحفاظ على حق �مل�ستهلك يف 

�حل�س�ل على �أ�سحية باأ�سعار ون�عية معق�لة، 

�س��ء كانت �أ�سحية حملية �أم م�ست�ردة.

�لتفتي�سية  �حل���م���ات  ل��ت��ك��ث��ي��ف  دع����ا  ك��م��ا 

و�ل���رق���اب���ي���ة ع���ل���ى ه�����ذه �الم����اك����ن م����ن ك��اف��ة 

�ال�ساحي  �سامة  مدى  من  للتاأكد  �لن��حي، 

م���ن �أي����ة �م���ر�����س �أو م���ن ن��اح��ي��ة �مل��ب��ال��غ��ة يف 

�لركيز  و���س��رورة  ب��اأوز�ن��ه��ا،  مقارنة  ��سعارها 

على �لناحية �ل�سحية، .

االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرة هاتفك على �لبارك�د

لرى �الأخبار »�القت�سادية« يف �مل�قع �اللكروين

اخلمي�س    12   /  7  / 2021



االعالين
07

أعلن بمقتضى أحكام الماده ) 20 ( من قانون الملكية العقارية رقم ) 13 ( 
لسنة 2019 بان أمانة عمان الكبرى عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن في جريدتين محليتين على تقديم طلب إلى مجلس 
الوزراء الموقر الستصدار قرار لوضع اليد بالحال بطريقة الحيازة الفورية على 
المساحة المستملكة سابقة من القطعة رقم ) 162 ( حوض ) 9 ( الحدو 
الرملي العائدة ملكيتها للسيد / طايل محمود شحاده عبد اهلل والبالغة ) 
2385.9 ( م 2 تقريبا ، لدمجها مع ما عليها من عوائق ومنشآت في سعة 

الشارع العام ، والمنظم بها المخطط رقم ) 3674 / 15 (
في  المقصود  بالمعنى  العام  للنفع  مشروعا  وذلك   2021/6  /  16 تاريخ   

قانون االستمالك السالف الذكر . 
كما يمكن لذوي العالقة االطالع على اإلعالن والمخطط أعاله على موقع 

 www.ammancity.gov.jo : األمانة اإللكتروني
رئيس لجنة أمانة عمان
 الدكتور يوسف الشواربة

اعـــــالن

من   )  204  .  183  .  182  .  181  .  179.2  ( المواد  أحكام  بمقتضى  أعلن 
الكبرى  عمان  أمانة  بان   2019 لسنة   )  13  ( رقم  العقارية  الملكية  قانون 
عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ ننشر العال اإلعالن في جريدتين 
محليتين على تقديم طلب إلى مجلس الوزراء الموقر الستصدار قرار استمالك 
 )  6 ( ( حوض   19 ( رقم  األرض  تقريبا من قطعة  ( م 2   60 ( ما مساحته 
عرجان والعائدة ملكيتها للسيد كايد زهدي هارون بطريق الحيازة الفورية 
) حق انتفاع وتصرف ( ولمدة أربعة أشهر من تاريخ بدء العمل لغايات تمرير 
 )  15/3676  ( رقم  بالمخطط  مبين  هو  وكما   . مؤقت  بشكل  الخدمات 
تاريخ 2021/6/21 وذلك مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون 

الملكية العقارية السالف الذكر
 كما يمكن لذوي العالقة االطالع على اإلعالن والمخطط أعاله على موقع 

 www.ammancity.gov.jo : األمانة اإللكتروني
ورئيس لجنة أمانة عمان 
الدكتور يوسف الشواربة

اعـــــالن

أعلن بمقتضى أحكام الماده ) 204 ( من قانون الملكية العقارية رقم ) 13 
( لسنة 2019 بان أمانة عمان الكبرى عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن في جريدتين محليتين على تقديم طلب إلى مجلس 
الوزراء الموقر الستصدار قرار لوضع اليد بالحال بطريقة الحيازة الفورية على 
المساحة المستملكة سابقة من القطعة رقم ) 161 ( حوض ) 2 ( المقرن 
العائدة ملكيتها للسيد / سالم عبد العزيز العلي المشوح وشريكه والبالغة 
) 1842 ( م2  تقريبا ، لدمجها مع ما عليها من عوائق ومنشآت في ساعة 
الشارع العام ، والمنظم بها المخطط رقم ) 15/3673 ( تاريخ 2021/3/8 
وذلك مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون االستمالك السالف 

الذكر . 
كما يمكن لذوي العالقة االطالع على اإلعالن والمخطط أعاله على موقع 

 www.ammancity.gov.jo   : األمانة اإللكتروني
رئيس لجنة أمانة عمان

 الدكتور يوسف الشواربة 

اعـــــالن

. 204( من قانون   183 .  182 .  181 . المواد )179  اعلن بمقتضى احكام 
الملكية العقارية رقم )13( لسنة 2019 بان امانة عمان الكبرى عازمة بعد 
مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في جريدتين محليتين على 
تقديم طلب الى مجلس الوزراء الموقر الستصدار قرار استمالك ما مساحته 
)127(م2 تقريبا من قطعة االرض رقم )2170( حوض )6( جرينين الجنوبي و 
العائدة ملكيتها للسادة / البنك االهلي االردني بطريق الحيازة الفورية لغايات 
الشارع العام وكما هو مبين بالمخطط رقم )15/3677( تاريخ 2021/6/23 
العقارية  الملكية  المقصود في قانون  بالمعنى  العام  للنفع  وذلك مشروعا 

السالف الذكر.
كما يمكن لذوي العالقة االطالع على االعالن والمخطط اعاله على موقع 

www.ammancity.gov.jo  االمانة االلكتروني
رئيس لجنة امانة عمان
الدكتور يوسف الشواربه

اعـــــالن

أعلن بمقتضى أحكام المواد ) 181.179 . 182 . 183 .204 ( من قانون الملكية العقارية رقم ) 
13 ( لسنة 2019 بان أمانة عمان الكبرى عازمة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 
اإلعالن في جريدتين محليتين على تقديم طلب إلى مجلس الوزراء الموقر الستصدار قرار استمالك 
ووضع اليد بطريق الحيازة الفورية على المساحات المبينة في الجدول أدناه من القطع الواردة 
فيه والمبين فيه أرقام وأسماء أحواضها وأسماء مالكيها ، وكما هو مبين بالمخطط رقم ) 

15/3675 ( تاريخ 2021/6/20 .
 وذلك مشروعا للنفع العام بالمعنى المقصود في قانون الملكية العقارية السالف الذكر .

كما يمكن لذوي العالقة االطالع على اإلعالن والمخطط أعاله على موقع األمانة اإللكتروني
 www.ammancity.gov.jo 

رئيس لجنة أمانة عمان /الدكتور يوسف الشواربة

اعـــــالن

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رق��م)22(  ال�شركات  قانون  من   )13( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

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

واولده  الرموين  ح�سني  احمد  �سركة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )41461( بتاريخ 

1995/10/16  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد ح�سني الرموين واولده

اإىل �سركة : ورثة احمد ح�سني الرموين واولده

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

�سركة  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكته  دعبول  عبداهلل 

بتاريخ   )20849( ال��رق��م  حت��ت  ب�سيطة  تو�سية 

التغيريات  لإج���راءات  بطلب  تقدمت    2021/1/28

التالية :

دعبول  ع��ب��داهلل   : �سركة  م��ن  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

و�سريكته

اإىل �سركة : عبداهلل دعبول و�سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200079866(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركاه  و  قوا�سمه  مفلح  ال��رزاق  عبد  القادر  عبد  �سركة  ب��اأن  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2001/3/13 حتت الرقم )59050( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/11 

ال��رزاق  عبد  القادر  عبد  بالل  /ال�سيدة  ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا  قوا�سمه  ال��رزاق  عبد  القادر  عبد  حممد  او  قوا�سمه 

لل�سركة .

ت:   – ال��ب��ارح��ه  ���س��ارع   – ارب���د   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0788565022

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200054936(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة احمد اخلري�سات و �سركاه �سركاه وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1998/5/24 حتت الرقم )49745( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/6 

م�سفيا  وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة احمد هوميل اخلري�سات 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الطفيله/اتني 

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة نوفل وال�سفاريني  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)82083 ( بتاريخ 2006/7/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200012105(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن 

�سركة ابو هوله و�سفاريني  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2005/9/28 حتت الرقم )77735( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/11 

ابو  حممد  الكرمي  عبد  عمار  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

هوله  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان / ابو ن�سري – ت: 0798770046

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

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

عقاره  جمال  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)76565 ( بتاريخ 2005/7/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سماقيه  �سركة  ت�سفية  اج����راءات  ا�ستكمال  ع��ن 

و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

2019/12/22 اعتبارا من تاريخ  )120404 ( بتاريخ 

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعه والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

2006 يعلن م�سجل  ا�ستنادا لحكام املاده )8/ج( من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 

وامل�سجل   ) التجاري ) مطعم غزارا  باأن ال�سم  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  التجارية يف  ال�سماء 

لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم ) 248516( با�سم ) حمزه زياد قا�سم الربيع ( جرى 

عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) علي من�سور اإبراهيم  احلوراين ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن 

م�سجل ال�سماء التجارية

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى 

اللجنة  ان  للعموم  يعلن   2021/4/3 تاريخ   )1644/8( رقم  لكتابنا  لحقا 

الكربى قد قررت بقرارها رقم )  املفرق  لبلدية  للتنظيم والبنية  اللوائية 

90/1 ( بتاريخ 2021/1/27 املوافقة على قرار املجل�س املحلي ملنطقة ايدون 

رقم ) 223 ( تاريخ 2020/11/15 واملت�سمن :

املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ريفي اىل �سكن )ج( �سمن القطع 

ذوات الرقام )270 ،271 ، 272 ، 273 ، 274 ، 275 ، 276 ، 277 ، 278(من 

حو�س رقم )8( الرجم البي�س القرية ايدون من ارا�سي املفرق وذلك بناء 

على ال�ستدعاء املقدم – �سمن منطقة ايدون وكما هو مبني باملخطط الرفق 

واملعد لهذه الغاية.

ايدون  ملنطقة  املحلي  املجل�س  ق��رار  على  املوافقة  اللوائية  اللجنة  ق��ررت 

الر�سمية  ن�سره  يف اجلريدة  تاريخ  �سهر من  ملدة  وايداعه لالعرتا�س  اعاله 

و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار املذكور لدى 

مكتب  اللجنة املحلية يف مبني بلدية املفرق الكربى ، وتقدمي اعرتا�ساتهم 

اذا كان ما يوجب العرتا�س وذلك خالل مدة العرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
حسن سالم الجبور 

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن ) ثاني (

رقم  ال�شركات  قانون  )68/ب(م��ن  امل��ادة  لحكام  ا�ستنادا 

)22( ل�سنة 1997 وتعديالته  يعلن مراقب عام ال�سركات 

العامة  الهيئة  ان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

غري العادية ل�سركة انانا التجاريه امل�سجلة لدينا يف �سجل 

الرقم  حتت    ) )معفاه  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات 

غري  باجتماعها  قررت  قد   )2002/9/22( بتاريخ   )93(

بالجماع  املوافقة   )  2021/6/6( بتاريخ  املنعقد  العادي 

على تخفي�س راأ�سمال لي�سبح )220.000( دينار اردين .

على  خطيا  الع��رتا���س  ال�سركة  دائ��ن��ي  م��ن  لكل  وي��ح��ق 

تخفي�س راأ�سمال ال�سركة لدى املراقب خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر اخر اعالن .

مراقب عام ال�سركات 

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة �سالمه 

تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  �سركاه  و  املطور 

  2010/9/6 بتاريخ   )15639( الرقم  حتت  ب�سيطة 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سالمه املطور و �سركاه

اإىل �سركة : عيد املطور و �سريكه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( 

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

�سريتح  اب��و  �سركة  ع��واد  ب��ان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سريكه 

بطلب  تقدمت    2018/2/22 بتاريخ   )19719( الرقم 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : عواد ابو �سريتح و�سريكه

اإىل �سركة : حممود ال�سباطات و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

الفالح  خوله  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

ولندا ابو الرز  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)68308 ( بتاريخ 2003/9/15 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

أحمد عماد أحمد البدري
م��رك��ز  ع���ن  ت��غ��ي��ب��ك  اإىل  ن��ظ��رة   

م�سروع  ع��ذر  او  اذن  ب��دون  عملك 

ولغاية   2021/06/26 تاريخ  من 

تاريخه ، لدى �سركة العقبة للنقل 

يتوجب   ، اللوج�ستية  واخلدمات 

عملك  مب��رك��ز  الل��ت��ح��اق  عليك 

تاريخه  من  �ساعة   )  24  ( خ��الل 

عملك  اإنهاء  �سيتم  ذلك  وبخالف 

لأحكام  ا�ستنادا   ، ال�سركة  ل��دى 

املادة ) 28/ ه�( من قانون العمل .

شركة العقبة للنقل 
والخدمات اللوجستيه

انـــذار نهائي
ا�سم العامل ورقمه  :

اسم العامل ورقمه : 

  MYO KHANT ZAW

83001103  القسم : الكوي

لقد تكرر غيابكم عن العمل خالل 

دون  يوم   )  20( وبعدد  �سنة  فرتة 

يكون  ل��ذا  الدارة  من  م�سبق  اذن 

تكرار  ب��ع��دم  نهائيا  ان����ذارا  ه��ذا 

يتم  الغياب  ، ويف حال تكرار  ذلك 

ال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن خ��دم��ات��ك��م ل��دى 

من  28/ه���  امل��ادة  ح�سب  ال�سركة 

قانون العمل الردين .

شركة معجزة العصر 
لصناعة االلبسه

الرقم : 2020/34/ ازاله شيوع
التاريخ : 2021/7/8

دائرة األراضي واملساحة
وزارة املالية  / دائرة األراضي واملساحة

الجنة ازالة الشيوع / مديرية 
تسجيل اراضي غرب عمان

مذكرة تبليغ تقرير خربة تبليغة / بالنشر
عو�س  الء  اللجنة:  2020/34رئ��ي�����س   : الطالب  رق��م   

العمري

ا�سم املطلوب تبليغه : 

محمد امجد محمد غالب سليمان الصالح 
ادهم امجد محمد غالب سليمان الصالح

 سليمان محمد غالب سليمان الصالح 
ايمن امجد محمد غالب سليمان الصالح

 أسامه حسنی سعيد سونس
 نهی حسني سعيد سونس

امل��واف��ق  الث���ن���ني(    ( ي���وم  ح�����س��ورك��م  يقت�سي  ح��ي��ث   

12:45 ظهرا ( لبداء الراأي  2021/7/26 ال�ساعة : ) 

ال�سركاء  م��ع  للق�سمه  قابله  الغري  ح�ستكم  جتميع  يف 

الآخرين يف قطعه واحده .

 وذلك يف طلب ازالة ال�سيوع الرقم اعاله واملقدم من : 

عبدالرحمن �سعيد خليل يون�س

441 ( من   ( القطعة رقم  ال�سيوع على  ازالة   ومو�سوعها 

2/ الطبقة ( من ارا�سي قرية ) البحاث  احلو�س رقم ) 

 . )

الأحكام  عليك  �ستطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�سر  مل  فاذا 

ل�سنة   13 العقارية رقم  امللكية  املن�سو�س عليها يف قانون 

2019 والنظمة ال�سادرة مبقت�سى هذا اخل�سو�س.

 رئي�س جلنة ازالة ال�سيوع

مديرية ت�سجيل غرب عمان

الثنني    12 / 7 /2021

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية
 للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

الكربى رقم  ) 19 /68 ( تاريخ 2020/8/11

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية للوائي لبلدية املفرق  قد 

2020/8/11 واملوافقة على قرار  68/19 ( بتاريخ  قررت بقرارها رقم ) 

اللجنة املحلية ملنطقة ايدون بني ح�سن رقم ) 106 ( تاريخ 2020/7/4.

من   )  54  ( رقم  للقطعة  املحاذي  املنحنى  �سعة  تقلي�س  املوافقة  واملت�سمن 

حو�س رقم ) 2 ( م�سحي ثلجي من )25(م تاى )15(م �سمن منطقة ايدون 

وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم لزاله ال�سرر عن البناء القائم وكما هو 

مبني بتقرير امل�ساح وكما هو مبني باملخطط املرفق و املعد لهذه الغاية.

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س 

العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية  باجلريدة  �سهر  ملدة 

الطالع على القرار يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية 

، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية 

لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
عامر نايل الدغمي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية
 للتنظيم واالبنية لبلدية املفرق 

الكربى رقم  ) 5 /94 ( تاريخ 2021/2/24م

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية للوائي لبلدية املفرق  قد قررت 

بقرارها رقم ) 94/5 ( بتاريخ 2021/2/24م ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية 

ملنطقة ثغرة اجلب رقم )25( تاريخ 2021/2/6.

زراعي  من  ا�ستعمال  �سفة  تغيري  يتم  بحيث  تنظيم  ا�سافة  على  املوافقة  واملت�سمن 

ذوات  القطع  �سمن  وذل��ك  املجاور  التنظيم  ح�سب  )ب(  �سكن  اىل  التنظيم  خ��ارج 

 )982  ،985  ،984  ،  1074،1068  ،1266،  1911،1910،  1535،1866  ( الرق��ام 

وكما هو مبني باملخطط املرفق و املعد لهذه الغاية.

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
عامر نايل الدغمي

اعالن صادر 
عن بلدية املفرق الكربى

وديوان  املحلية  الدارة  وزارة  مع  بالتن�سيق  الكربى  املفرق  بلدية  تطلب 

اخلدمة املدنية من املذكورين  بادناه مراجعة جلنة �سوؤون املوظفني وذلك 

 2021/7/15 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  �سباح  من  العا�سرة  ال�ساعة  بتمام 

عطاهلل  املرحوم  حديقة  يف  الواقع  والتطوير  التدريب  مركز  قاعة  يف 

ال�سبيل وذلك لغايات اجراء املقابلة ال�سخ�سية م�سطحبني معهم البطاقة 

ال�سخ�سية وكل من يتخلف عن املقابلة يعترب م�ستنكف عن الوظيفة وهم :

بكالوريس طب بيطري
طعمه اميل طعمه الكفوف

نبال عدنان غالب الحايك

بكالوريس نظم معلومات ادارية
احمد عارف احمد ابو بدير

اريج حمد علي الربكات
رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
حسن سالم الجبور

رقم واسم رقم القطعة
الحوض

المساحة اسم المالك
العمومية م2

المساحات 
المستكملة حاليا 

للشارع م2 بطريقة 
الحيازة الفورية

المساحات المراد 
استكمالها حاليا 
بطريق الحيازة 

الفورية م2 )حق 
ارتفاق( لتمرير 

الخدمات
790

)6( عرجان

سلطان ابراهيم 
الصالح الزعبي

1111------66.5

125111.528.7محمود عبد العزيز الحاج194
20024.2066.76كايد زهدي هارون19

اعالن صادر عن سلطة منطقة 
العقبة االقتصادية الخاصة 

يعلن للعموم مبقت�سى احكام الفقرة )اأ( من املادة )43( من قانون منطقة العقبة القت�سادية 

العقبة  منطقة  �سلطة  يف  املفو�سني  جمل�س  بان  وتعديالته   2000 ل�سنة   )32( رقم  اخلا�سة 

القت�سادية اخلا�سة قد قرر بقراره رقم )521( تاريخ 2021/6/28 و�سع قراره رقم )405( 

املتخذ بجل�سته )2021/27( املنعقدة بتاريخ 2021/5/17 مو�سع التنفيذ والذي متت مبوجبه 

القائم على قطعة الر�س رقم  البناء  الطابق الر�سي من  ا�ستعمال  املوافقة على تعديل �سفة 

ال�ستعمال  من  العا�سرة  ال�سكنية  املنطقة  من   ) ال�سالم   /  28( حو�س   )118( لوحة   )771(

ان�ساء جممع طبي عليها يت�سمن �سيدلية وفقًا  لغايات  ال�سكني ل�ستعمال خدمات طبية وذلك 

للمتطلبات الفنية وذلك بعد انق�ساء املدة القانونية لتقدمي العرتا�سات دون ورود اي اعرتا�س 

باخل�سو�س .

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني



الدويل
80

االنباط-وكاالت

جبل  �أب��ن��اء  م��ن  �لفل�سطينيني  �ل�سّبان  م��ن  ع��دد  ��ستطاع 

و�إن��ز�ل  �إيفتار  �ال�ستيطانية  �لب�ؤرة  د�خ��ل  �إىل  �لت�سلل  �سبيح 

�لعلم �الإ�سر�ئيلي عنها يف بيتا جن�ب نابل�س

بالرغم  �ال�ستيطانية،  �لب�ؤرة  د�خ��ل  �لت�سلل  عملية  وج��رت 

من وج�د حر��سة م�سددة جلن�د �الحتالل �الإ�سر�ئيلي

ودعا حر��س �جلبل �إىل فعاليات �الإرب��اك �لليلي على جبل 

�سبيح، بعد ي�م و�حد من م��جهات عنيفة مع جن�د �الحتالل 

�الإ�سر�ئيلي

وقال ف�ؤ�د �لعم�ر من�سق جلان �حلماية و�ل�سم�د يف جبال 

�أ�سيب  ع��ام��اً(   14( ع��س  عي�سى  �لطفل  �إن  �خلليل،  جن�ب 

جمم�عة  قبل  من  باحلجارة  ر�سقه  بعد  وكدمات،  بر�س��س 

خالل   ، ماع�ن  وخ��اف��ات  ماع�ن  م�ست�طنتي  م�ست�طني  من 

جن�ب  يطا  مب�سافر  ط���ب��ا  �أم  ق��ري��ة  يف  ما�سيته  م��ع  ت����ج��ده 

�خلليل

وما�سيته  �لطفل  هاجم��  �مل�ست�طنني  �أن  �لعم�ر،  و�أ�ساف 

باحلجارة، حتت حماية جن�د �الحتالل

�لت���سل  م��قع  على  ونا�سط�ن  �إخبارية  م��قع  وتد�ولت 

م�ساهد فيدي� الإحر�ق �سيارة، عند مدخل م�ست�طنة مد�ليم 

ج��ن���ب ن��اب��ل�����س، �ح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى م�������س��ل��ة �ح��ت��ج��از �الح��ت��الل 

جلثمان �ل�سهي�د حممد ح�سن

�سّبان فل�سطينيني مع ق��ت  �ندلعت م��جهات بني  كذلك 

�الحتالل بالقرب من بلدة يتما يف نابل�س

خالل  خمتلفة  ب��ج��روح  فل�سطينياً   50 م��ن  �أك���ر  و�أ���س��ي��َب 

ت�سّديهم لق��ت �الحتالل �لليلة �ملا�سية على جبل �سبيح، ويف 

قرية ق�سرة جن�ب نابل�س

جن�د  ت��رك��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��غ��از  لقنابل  ���س���رة  نا�سطة  ون�����س��رت 

�ل�سبان  قبل  م��ن  حما�سرتهم  �أث��ن��اء  ف��ر�ره��م  بعد  �الح��ت��الل 

�لفل�سطينيني د�خل بلدة بيتا

ه�����ذ�، وي���������س���ل ح���ر�����س �جل���ب���ل يف ب��ل��دت��ي ق�����س��رة وب��ي��ت��ا 

�سد  كافة،  باأ�سكالها  �لليلي،  �الإرب��اك  فعالّيات  نابل�س  جن��س 

�مل�ست�طنني وق��ت �الحتالل �الإ�سر�ئيلي

حّر��س جبل �سبيح، كان�� قد وعدو� باأنه �ستتم �إز�لة �لب�ؤرة 

�ال�ستيطانية من بيتا

و�عترب �أحد حر��س �جلبل يف حديث للميادين �أن عمليات 

يف  �مل�ست�طنني  �سف�ف  �إىل  �خل����ف  �أدخ��ل��ت  �لليلي  �الإرب����اك 

�الح��ت��الل  �سلطات  �ستزيل  �لعمليات  ل��ه��ذه  ونتيجة  نابل�س، 

�لب�ؤرة �ال�ستيطانية يف بيتا

�إ�سعال  من  ق�سرة  بلدة  يف  �ل�سّبان  متكن  �سابق،  وق��ت  ويف 

ويف  مدخلها،  وعلى  جمدوليم  م�ست�طنة  حميط  يف  �لنري�ن 

بلدة بيتا ي���سل حر��س �جلبل و�لنا�سط�ن فعاليات �الإرباك 

�لليلي باأ�سكالها كافة

�الإ�سر�ئيلي  �الح��ت��الل  �سلطات  �أعلنت  �أن  بعد  ذل��ك،  ياأتي 

�أر��سي بلدتي قر�وة بني  �آالف �لدومنات من  �ال�ستيالء على 

ح�سان ودير��ستيا غربّي �سلفيت

االنباط-عمان

�الإ�سر�ئيلية  �ملعار�سة  كتلة  رئي�س  غ��ادر 

بنيامني نتنياه�، وعائلته فجر �م�س �الأحد، 

م��ق��ر �الإق���ام���ة �ل��ر���س��م��ي ل��رئ��ي�����س �حلك�مة 

�الإ�سر�ئيلية، يف �سارع بلف�ر بالقد�س، وذلك 

ب��ع��د 12 ع���ام���ا م���ن ت���ل��ي��ه م��ن�����س��ب رئ��ا���س��ة 

�ل�زر�ء

حيُث ياأتي ذلك، بعد نح� �سهر من ت�يل 

رئي�س �حلك�مة �الإ�سر�ئيلية، نفتايل بينيت، 

من�سبه �جلديد، حيث �أتفق مع نتنياه�، �أن 

يغادر �الأخري مقر �الإقامة �لر�سمي يف بلف�ر، 

حتى �لعا�سر من مت�ز/ي�لي� �جلاري

وق��ب��ي��ل م���غ���ادرة �مل��ق��ر، ���س���ه��دت �ساحنة 

ي����م �خل��م��ي�����س �مل��ا���س��ي، حم��م��ل��ة ب��اأغ��ر����س 

فيما  �الإق���ام���ة،  م��ق��ر  ت��غ��ادر  نتنياه�  ع��ائ��ل��ة 

غ����ادرت ���س��اح��ن��ة ن��ق��ل �أخ����رى ���س��ب��اح �ل��ي���م، 

لتنقل �أغر��س عائلة نتنياه� �إىل منزلها يف 

قي�ساريا

و���س��ت�����س��ق��ر ع��ائ��ل��ة ن��ت��ن��ي��اه��� يف م��ن��زل��ه��م 

�خلا�س يف قي�ساريا حتى ترميم منزلهم يف 

“�سارع غزة” يف �لقد�س، حيث عا�س �لزوجان 

مقر  م��ن��زل  دخ��ال  حتى  وولديهما  نتنياه� 

�إقامة رئي�س �حلك�مة يف �لعام 2009

يف �مل����ق����اب����ل، ل����ن ت��ن��ت��ق��ل ع���ائ���ل���ة رئ��ي�����س 

�ل���زر�ء يف  رئي�س  �إىل مقر  بينيت  �حلك�مة 

�سارع بلف�ر، و�ست�ستمر يف �لعي�س يف منزلها 

�خلا�س يف رعنانا، حيث ين�ي بينيت �ملبيت 

يف م��ق��ر �الإق���ام���ة ع���دة م����ر�ت يف �الأ���س��ب���ع، 

خا�سة يف �الأي��ام �لتي ينتهي فيها �لعمل يف 

وقت متاأخر

وت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن رئي�س �حلك�مة 

�أكر من  بينيت لن ينام يف منزله يف بلف�ر 

مرتني �أو ثالث مر�ت يف �الأ�سب�ع. ومع ذلك، 

فاإن بينيت يعتزم عقد �جتماعات ر�سمية يف 

مقر �إقامة رئي�س �حلك�مة

�الإقامة  نتنياه� مقر  عائلة  ومع مغادرة 

يف بلف�ر، فاإن �ملبنى �سي�سهد عملية ترميمات 

جهاز  �سيعمل  وك��ذل��ك  وحت��دي��ث،  و���س��ي��ان��ة 

�إج������ر�ء  ع���ل���ى  “�ل�ساباك”  �ل����ع����ام  �الأم�������ن 

جت����دي����د�ت يف �آل����ي����ات �حل���ر�����س���ة مب���ج��ب 

ت��ر�وح  بتكلفة  وذل��ك  �الأم��ن��ي��ة،  �مل�ستجد�ت 

بني 10 ماليني و15 ملي�ن �سيكل، ويت�سمن 

طلب “�ل�ساباك” حت�سني حماية �ملنزل

االنباط-وكاالت

�إن ممار�سة �الإهمال �لطبي هي و�حدة من 

�سمن �النتهاكات �لتي تتبعها �إد�رة �ملعتقالت 

�لفل�سطينيني،  �الأ���س��رى  بحق  �الإ�سر�ئيلية 

ح��ي��ث مت��ع��ن ب��ان��ت��ه��اك ح��ق���ق��ه��م �مل��ك��ف���ل��ة 

مب����ج���ب �الت���ف���اق���ي���ات و�مل�����ث���ي���ق �ل��دول��ي��ة، 

�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��ق��ه��م يف ت��ل��ق��ي �ل���ع���الج �ل����الزم 

و�لرعاية �لطبية

و�ملحررين  �الأ�سرى  �س�ؤون  هيئة  وك�سفت 

م��ن �حل��االت  �ل�سياق ع��ن جمم�عة  ه��ذ�  يف 

�لفل�سطينيني  �الأ���س��رى  م��ن  ل��ع��دد  �ملر�سية 

�لقابعني يف �ملعتقالت �الإ�سر�ئيلية، من بينها 

ح��ال��ة �الأ����س���ري ن�����س��ال زل����م )57( ع��ام��ا من 

مدينة ر�م �هلل و�لقابع يف �سجن �ي�سل، حيث 

ي�ستكي من مماطلة �لعيادة و�إد�رة �ملعتقل يف 

تقدمي �لعالج �لالزم له و�لت�سخي�س �ل�سريع 

�رت��ف��اع يف  م��ن  يعاين  فه�  �ل�سحي،  ل��سعه 

�سغط �لدم و�ل�سكري و دوخة م�ستمرة

ع��ل��م��ا ب�����اأن �الأ�����س����ري زل������م م���ن �الأ����س���رى 

�ل����ق����د�م����ى �ل����ذي����ن �أم���������س������ يف �مل��ع��ت��ق��الت 

وحمك�م  �سنة،   )32( يقارب  ما  �الإ�سر�ئيلية 

بال�سجن م�ؤبدين و35 عاما

من  ت��ع��ام��رة  حممد  �الأ���س��ري  ي�ستكي  كما 

مدينة جنني و�لقابع مبعتقل “رمي�ن”، من 

�أمر��س �ل�سغط و�رتفاع ن�سبة �لك�ل�سرول 

يف �لدم وحم��سة يف �ملعدة ، ويحتاج متابعة 

�سريعة ل��سعه �ل�سحي

�أب��� ظاهر 28 عاما من  �أم��ا �الأ�سري فريج 

بيت الهيا-غزة، و�لذي يقبع حاليا يف �سجن 

 ، ي��ع��اين م��ن م��ر���س ي�سمى فلف�سيا  ن��ف��ح��ة، 

ي�سبب له �سحنات كهربائية ز�ئده وت�سنجات 

�أدت م�ؤخر� �إىل �سق�طه عن �لرب�س و�إ�سابته 

بالر�أ�س، مما ز�د و�سعه �ل�سحي �سع�بة �ىل 

جانب تاأزمه نف�سيا

�إد�رة  �الأ������س�����رى  �����س�����ؤون  ه��ي��ئ��ة  وح��م��ل��ت 

�لكاملة،  �مل�س�ؤولية  �الإ�سر�ئيلية  �ل�سج�ن 

بحق  �لطبي  �الإه��م��ال  م�سل�سل  ��ستمر�ر  عن 

�مل�ؤ�س�سات  وطالبت  �لفل�سطينيني،  �الأ���س��رى 

�لدولية وم�ؤ�س�سات حق�ق �الإن�سان و�ل�سليب 

�ل��الزم جت��اه ق�سية  بالقيام بدورها  �الأحمر 

�ال�سرى على �أكمل وجه

رغم الحراسة المشددة لجنود االحتالل

شبان يتسللون لداخل »إيفتار« وينزلون »العلم اإلسرائيلي«

بعد 12 عاًما.. نتنياهو يغادر مقر إقامة رئيس الحكومة

هيئة األسرى: شهادات حية ألسرى داخل سجون االحتالل تعكس واقع طبي مرير

دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد: 
جماعات استيطانية تحشد القتحام األقصى يوم عرفة

»هيئة األسرى«: األسير إياد حريبات 
بحاجة ماسة لعناية طبية فائقة

دعوى قضائية غير مسبوقة ضد 
األسير شلبي منفذ عملية »زعترة«

مسؤول أمني إسرائيلي كبير يحذر: 
حرب لبنان الثالثة مسألة وقت

االنباط-وكاالت

�أط���ل���ق���ت ف���ع���ال���ي���ات ���س��ع��ب��ي��ة ووط��ن��ي��ة 

ون�سطاء دع��ت لتكثيف �لرباط يف �مل�سجد 

�ل��ذي ي��فق  ي���م عرفة  �مل��ب��ارك،  �الأق�سى 

19 مت�ز �حلايل، للت�سدي  �الإثنني �ملقبل 

ل��ن��ي��ة �مل�����س��ت���ط��ن��ني ت��ن��ظ��ي��م �ق��ت��ح��ام��ات 

جماعية للم�سجد

نيتها  ��ستيطانية عن  و�أعلنت جماعات 

تنظيم �قتحامات كبرية للم�سجد �الأق�سى 

�مل���ب���ارك، ي����م ع��رف��ة، يف ذك���رى م��ا ي�سمى 

“خر�ب �لهيكل
و���س��ه��د �مل�����س��ج��د �الأق�������س���ى �مل����ب����ارك يف 

�لع�سر �الأو�خ��ر من �سهر رم�سان �ملبارك، 

عدة ج�الت م��جهة مع ق��ت �الحتالل، 

�قتحامات جماعية  بعد حماولتها تنظيم 

للم�ست�طنني للم�سجد

نظمت  �ال�ستيطانية  �جلماعات  وكانت 

�ق��ت��ح��ام��ات ك���ب���رية ل��ل��م�����س��ج��د �الأق�����س��ى، 

�نت�سار  و�سط  �ملا�سي،  �لعام  يف  عرفة  ي���م 

مكثف و�إج��ر�ء�ت م�سددة من قبل �سرطة 

وخمابر�ت �الحتالل

وي��ت��ع��م��د �الح����ت����الل �ل��ت��ن��غ��ي�����س ع��ل��ى 

�ل��دي��ن��ي��ة  م��ن��ا���س��ب��ات��ه��م  يف  �لفل�سطينيني 

عيد  �أي����ام  �أول  يف  ح�سل  ك��م��ا  و�أع��ي��اده��م، 

2019، حني �عتدت ق��ت  �الأ�سحى يف عام 

�الحتالل على �مل�سلني يف �مل�سجد �الأق�سى 

و�عتقلت و�أ�سابت عدد�ً منهم بجروح

االنباط-وكاالت

و�ملحررين  �الأ�سرى  �س�ؤون  هيئة  قالت 

�إن حت�����س��ن��ا ط��ف��ي��ف��ا ط������ر�أ ع���ل���ى �حل���ال���ة 

�ل�سحية لالأ�سري �إياد حريبات )39 عاما( 

من قرية �سكا مبدينة دور� جن�ب �خلليل، 

طبية  لعناية  ما�سة  بحاجة  ز�ل  ما  ولكنه 

فائقة

�أن  ب���ي���ان���ه���ا،  يف  �ل���ه���ي���ئ���ة  و�أو�����س����ح����ت 

د�خ��ل  حاليا  حتتجزه  �الح��ت��الل  �سلطات 

“�س�روكا”  مب�ست�سفى  �ل���ط�����رئ  ق�����س��م 

�لتخدير  �أج��ه��زة  حت��ت  وه���  �الإ�سر�ئيلي، 

و�لتنف�س �ال�سطناعي

�أن تده�ر� حاد� طر�أ على  �إىل  و�أ�سارت 

�ل��سع �ل�سحي لالأ�سري حريبات يف �الآونة 

�الأخرية �أثناء ت��جده مبعتقل “رمي�ن”، 

�لربو�ستاتا،  يف  حاد  بالتهاب  �سيب 
ُ
�أ حيث 

�أدى �إىل حدوث م�سكلة ح�سر �لب�ل لديه، 

وُنقل على �إثرها �إىل �مل�ست�سفى ومت تركيب 

�لب�ل، وعند  �إخ��ر�ج  مل�ساعدته على  �أنب�ب 

ع�دته �إىل �ملعتقل �نفجر �الأنب�ب، ما �أدى 

و�لربو�ستاتا،  �ملثانة  يف  تهتك  ح��دوث  �إىل 

وُنقل مرة �أخرى �إىل م�ست�سفى “�س�روكا” 

وخ�سع لعملية جر�حية �سعبة ومعقدة

و�أ����س���اف���ت، �ن �الأ����س���ري ح��ري��ب��ات ك��ان 

بعد  حثيثة  طبية  ل��رع��اي��ة  ما�سة  بحاجة 

لكن  �الأوىل،  �جلر�حية  للعملية  خ�س�عه 

�أعادته �إىل �ملعتقل  �إد�رة �سج�ن �الحتالل 

رغ���م ح��اج��ت��ه ل��ل��ب��ق��اء يف �مل�����س��ف��ى، م��ا �أدى 

ودخ�له  خطري،  ب�سكل  حالته  تفاقم  �إىل 

مبرحلة حرجة

حريبات  �الأ�سري  �أن  �إىل  �لهيئة  ولفتت 

قبل  م��ن  م�سبقا  طبية  جل��رمي��ة  ت��ع��ر���س 

ب��ع��د  وذل������ك  �الح�����ت�����الل،  ����س���ج����ن  �إد�رة 

�ال�ستباه بتعر�سه حلقنة مل�ثة عام 2014، 

د�خ��ل  بكتريي  بانت�سار  �إ�سابته  �إىل  �أدت 

ج�سده، و�إ�سعاف بنيته

و�أ�سارت �إىل �أنه خالل عام 2017 تعر�س 

الإ�سابته  �أدى  ���س��ام،  بغاز  للر�س  حريبات 

بحروق يف �جل�سم، خالل عملية قمع ُنفذت 

“رمي�ن”،  �سجن  �الأ�سرى حينها يف  بحق 

كما �أ�سيب مبر�س ع�سبي، �سّبب له رع�سة 

يف ج�سمه، وم�ساكل يف �لنطق، و�سع�بة يف 

ومل  �ل��ذ�ك��رة،  يف  م�ؤقتا  وفقد�نا  �حلركة، 

�ل��ع��الج  �الح��ت��الل  معتقالت  �إد�رة  ت��ق��دم 

ب�سكل  و�سعه  و�أه��م��ل��ت  حينها،  ل��ه  �ل���الزم 

كبري

�الأ�����س����ري ح��ري��ب��ات  �أن  �جل���دي���ر ذك�����ره 

وحم���ك����م   ،2002/9/21 م���ن���ذ  م��ع��ت��ق��ل 

بال�سجن �مل�ؤبد، باالإ�سافة �إىل 20 عاما

االنباط-وكاالت

ت�����س��ت��ع��د ع��ائ��ل��ة �مل�����س��ت���ط��ن �ل��ق��ت��ي��ل يف 

ع��م��ل��ي��ة زع�����رة يف ه����ذه �الأي�������ام ل��ت��ق��دمي 

دع�������ى ق�����س��ائ��ي��ة ����س���د م��ن��ف��ذ �ل��ع��م��ل��ي��ة 

�الأ�سري منت�سر �سلبي يف �ل�اليات �ملتحدة 

و”�إ�سر�ئيل«

وب�����ح�����������س�����ب �����س����ح����ي����ف����ة )ي�����دي�����ع������ت 

�لقتيل  �مل�ست�طن  عائلة  �إن  �أح���رون����ت(: 

قريًبا  غ��تا” �ستقدم  “يه�د�  �لعملية  يف 

دع��������ت ق�����س��ائ��ي��ة م������زي����ة يف �ل����الي���ات 

�ملتحدة و”�إ�سر�ئيل” للمطالبة مب�سادرة 

ممتلكات �الأ�سري �سلبي مبا بذلك �الأر�س 

هدمه  و�ل���ذي  �لعائلة  منزل  عليها  �مل��ق��ام 

�الحتالل قبل �أيام

�مل��ذك���رة  �لق�سائية  �ل��دع���ى  وت��ع��ت��رب 

تقدمي  مت  �أن  ي�سبق  مل  �إذ  م�سب�قة�  غ��ري 

�الأ���س��رى مبا يف  مل�سادرة ممتلكات  دع����ت 

ذلك �الأر��سي و�لعقار�ت

ب���دوره���ا، ب��ي��ن��ت حم��ام��ي��ة �ل��ع��ائ��ل��ة من 

منظمة “�س�ر�ت دين”: “�لدع�ى �ستك�ن 

منفذي  ردع  يف  ل��الإم��ع��ان  م�سب�قة  غ��ري 

�لعمليات وعائالتهم”، وفق ق�لها

وذكرت �ل�سحيفة، �أن قر�ر قائد جي�س 

�الحتالل يف �ل�سفة �لعربية ي�سمل و�سع 

�ل���ي���د ع��ل��ى �الأر��������س �مل���ق���ام ع��ل��ي��ه��ا م��ن��زل 

�سلبي ومنع �لبناء عليها جم��دًد� و�أن��ه لن 

ب��ق��ر�ر م��ن �ملحكمة  �إال  �إل��غ��اء �الم���ر  ي��ت��م 

�الإ�سر�ئيلية

وك���ان �الح��ت��الل ق��د ه��دم م��ن��زل عائلة 

�أي��ام و�ل����ق��ع يف قرية  �الأ���س��ري �سلبي قبل 

ترم�سعيا �سمايل ر�م �هلل، وقتل م�ست�طن 

نار نفذها  �إط��الق  �آخ��ر�ن بعملية  و�أ�سيب 

�مل��ا���س��ي،  �آي����ار/ م��اي���   2 �الأ���س��ري �سلبي يف 

بعدها  �عتقاله  ليتم  �ملكان  من  و�ن�سحب 

بي�مني قرب ر�م �هلل

االنباط وكاالت

ح����ذر م�������س����ؤول يف �مل���ؤ���س�����س��ة �الأم��ن��ي��ة 

�الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة م���ن ت���د�ع���ي���ات �الأزم���ت���ني 

�القت�سادية و�ل�سيا�سية يف لبنان، الأن ذلك 

م�ساألة  �لثالثة  لبنان  “حرب  �سيجعل من 

وقت«

ق�سايا  عدة  هناك  �أن  �مل�س�ؤول  و�أو�سح 

�سهدها  لالإ�سر�ئيليني  بالن�سبة  مقلقة 

ل��ب��ن��ان �ل���ع���ام �مل��ا���س��ي، �أب���رزه���ا ����س��ت��م��ر�ر 

تط�ير وتقدم م�سروع �ل�س��ريخ �لدقيقة 

حلزب �هلل

�لدقيقة  �ل�����س����ري��خ  م�سروع  �إن  وق���ال 

ي���ه���دد �جل��ب��ه��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

و�مل��ن�����س��اآت �ال���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة م��ث��ل حمطات 

�لكهرباء و�لبنية �لتحتية

نف�سه  ت�سليح  �هلل  ح��زب  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

باأنظمة دفاع ج�ي تهدد حرية عمل �سالح 

ج���� �الح���ت���الل �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي يف �الأج�������ء 

�للبنانية

�جلي�س  �سعف  �أن  على  �مل�����س���ؤول  و�أك���د 

�للبناين يعزز من ق�ة حزب �هلل وي�ساعده 

مثل  �الأ�سلحة  �أنظمة  على  �ل�سيطرة  على 

�ل��دب��اب��ات و�ل��ط��ائ��ر�ت و�الأ���س��ل��ح��ة، كا�سفا 

كبار  �إىل م�س�ؤولني  ر�سائل  �إر���س��ال  �أن��ه مت 

وتق�ية  دع��م  بهدف  �الأمريكية  �الإد�رة  يف 

�جل��ي�����س �ل��ل��ب��ن��اين مل��ن��ع خ��ل��ق ف����ر�غ �أم��ن��ي 

ي�ستفيد منه حزب �هلل

االنباط-وكاالت

قرية  �أه���ايل  تتهدد  ج��دي��دة  “نكبة” 
�ل���جل��ة ج��ن���ب �ل��ق��د���س �مل��ح��ت��ل��ة، يف ظل 

خمططات �الحتالل هدم ع�سر�ت �لبي�ت 

ف��ي��ه��ا، ل��ي��ل��ق��ى �أ���س��ح��اب��ه��ا �مل�����س��ري �ل���ذي 

و�جهته عائالتهم يف عام 1948

حديث  يف  علي  �إبر�هيم  �ملحامي  وق��ال 

50 منزاًل يف قرية  �إن  “�سبكة قد�س”،  مع 

�سلطات  قبل  م��ن  بالهدم  م��ه��ددة  �ل���جل��ة 

ب��ني ه��ذه  �أن م��ن  �إىل  �الح���ت���الل، و�أ����س���ار 

38 م���ن���زاًل ت��ق��ع يف م��ن��ط��ق��ة عني  �مل���ن���ازل 

�سالحيات  نطاق  �سمن  �مل�سنفة  �جل�يزة 

بلدية �الحتالل يف �لقد�س

�ملنازل قدم��  �أ�سحاب هذه  �أن  و�أو�سح 

�لعليا، وقد  �إىل حمكمة �الحتالل  ق�سايا 

رف�ست قر�ر �لتقدم بطلب �إقامة خمطط 

ه��ي��ك��ل��ي، وع��ل��ق��ت ق���ر�ره���ا ح��ت��ى �ل���ب���ت يف 

�لق�سية

ح��ك���م��ة  يف  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  وت����اب����ع: 

�الح�����ت�����الل ق����دم����ت ط���ل���ب���اً ق���ب���ل �أ����س���ب����ع 

للمحكمة �لعليا لرفع جتميد قر�ر �لهدم، 

�لي�م للرد  و�أمهلت �ملحكمة �ملحامي حتى 

على �لطلب

�لق�سية  يف  �خل���ط����رة  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 

ق��ر�ر�ً  �لعليا  �الح��ت��الل  حمكمة  ت�سدر  �أن 

�أم��ر جتميد ق��ر�ر �لهدم،  دون جل�سة برفع 

وت�سبح 38 منزاًل عر�سة للهدم ب�سكل ف�ري

يف ع�����ام �ل���ن���ك���ب���ة، ه���ج���رت �ل��ع�����س��اب��ات 

�ل�����س��ه��ي���ن��ي��ة م��ع��ظ��م �أه�����ايل �ل����جل���ة �إىل 

خ�����ارج ف��ل�����س��ط��ني، وم����ن ب��ق��ي م��ن��ه��م جل��اأ 

و�أق��ام����  لقريتهم  �ملقابلة  �الأر�����س���ي  �إىل 

 1967 م����ن����ازل ج����دي����دة، وب���ع���د �ح����ت����الل 

الح���ق���ه���م �الح����ت����الل م�����رة �أخ�������رى ب��ه��دم 

للت��سع  �لر�خي�س  وعدم منحهم  �ملنازل 

�لدومنات  �آالف  وم�سادرة  �أر��سيهم،  على 

�ل��ذي  �جل���د�ر  وخلف  �ال�ستيطان  ل�سالح 

�أهايل �ل�جلة وقريتهم �ملهجرة  �أقيم بني 

و�م���ت���د�ده���م �ل��ط��ب��ي��ع��ي ب���اجت���اه �ل��ق��د���س 

�ملحتلة

�ملطل�ب  علي:  �إبر�هيم  �ملحامي  يق�ل 

يف �لدرجة �الأوىل تفعيل �لق�سية �إعالميا 

ف��ل�����س��ط��ني  ب��ق��ي��ة  �إىل  ���س���ت��ن��ا  و�إي���������س����ال 

�لفل�سطينية  �ل�سلطة  وع��ل��ى  وخ��ارج��ه��ا، 

تقل  ال  وه��ي  وق�سائياً،  �سيا�سياً  �لتحرك 

و�سل��ن  ج��ر�ح  �ل�سيخ  ق�سية  عن  خط�رة 

 400 �أمام خطر يهدد حياة  وغريها، نحن 

منازلهم  ���س���ى  لهم  م���اأوى  ال  فل�سطيني 

�لتي ي�سكن�ن فيها حالياً

و�أطلق ن�سطاء يف �لبلدة دع��ت لتفعيل 

�ملقاومة �ل�سعبية �سد خمططات �الحتالل 

�أه��ايل �لبلدة، كما ح�سل يف بلدة  لتهجري 

�سد  ن�سالية  فعاليات  م��ن  وغ��ريه��ا  بيتا 

�ال�ستيطان
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التاريخية  بعراقتها  للتمتع  واأزقتها  عّمان  �شوارع  يف  التجوال  لدي  عادة  اأ�شبحت   

البيوت  بيين  اأمتيي�ييشييى  ال�شنن.  األيييوف  منذ  اأر�ييشيينييا  يف  جييذورهييا  ال�شاربة  واحليي�ييشييارييية، 

والَعمائر القدمية، واأعود بذكرياتي اإىل اأكرث من ن�شف قرن م�شى، حيث كانت َعّمان 

يرغب  ملَن  جاذبة  واأو�شافها،  اأ�شمائها  من  وغريها  القدمية  فيالدلفيا  َعّمون،  رّبيية َ  /

القدمية يف  املواقع  العيانية عن  الذكريات  العريق، من خالل  املا�شي  با�شتح�شار روح 

ال�شديد،  لالأ�شف  ُمَعا�شرة  اأخييرى  اإىل  منها  العديد  َمَعامل  تغيري  مت  والتي  ف�شائها، 

لعّماننا  َمييّهييدت  التي  وُبنيته  واأ�شا�شاته  املا�شي  اإرث  عن  بعيدة  جديدة  ُحلة  لرتتدي 

الوا�شعة. احلالية 

 يف بع�ض امل�شاهدات، اأن �شوارع كثرية لدينا اأ�شحت تفتقر اإىل النظافة والعناية يف 

لة تعلم عن ذلك جيًدا. يف  اأرغب يف اخلو�ض فيها، فاجلهات ذات ال�شِ عدة جماالت ال 

العامل  دول  اأكرثية  اأ�شبح يف  املدن  لتنظيف  اليدوي  العمل  اأن  املالحظات،  واحدة من 

بتقنيات  ا�شتبداله  مت  فقد  ال�شحيق،  املا�شي  من  اإرًثا  منها،  عدًدا  زرت  التي  املتح�شرة 

وحجارة  واأر�شفتها  حدائقها  اأر�شيات  وتلميع  املييدن  لتنظيف  �شريعة  عمليات  تكفل 

يف  بتفعيلها  رغييبيية  للَعمالة،  اليييييدوي  الع�شلي  اجلييهييد  لتوفري  التاريخية،  عمائرها 

جماالت اأخرى اأكرث نفًعا واإنتاًجا.

ن  ِمَ االأجييانييب  عنها  يتحدث  حتييديييًدا،  بالنظافة  تت�شل  كثرية  مالحظات  هنالك   

لغريهما  اأو  لل�شياحة،  اأو  للعمل  متباينة،  لييفييرتات  فيها  ميكثون  اأو  بييالدنييا  ييييزورون 

اإيل  يتحدثون  عييديييدة؛  ودول  وهييم من قوميات  االأجييانييب؛  هييوؤالء  بع�ض  االأميييور.  من 

اإىل  اأّدت  التي  االأ�شباب  عن  ويت�شاءلون  َعّمان،  مناطق  من  عدٍد  يف  الو�شع  ُم�شتغربن 

ميدانية  وزييييارات  امل�شوؤولن  جانب  من  حثيثة  متابعة  اإىل  يحتاج  الييذي  امل�شهد  هييذا 

منهم للمواقع املختلفة، ففي بالد هوؤالء االأجانب؛ وكما قالوا يل؛ اإن امل�شوؤول يرتجل 

دوًما ويومًيا عن �شهوة جواده – مكتبه، متوجها اإىل امليدان، لُي�شاهد بعينه االأو�شاع، 

بالين من املوظفن.
ُ
وُيالحق االإجنازات، وُيعاقب الالاأ

من  كثرًيا  اأخجل  وكاتب  وك�شحفي  بوطني،  اأعتز  اأردين  كمواطن  اأنا  احلقيقة،  يف   

عن  العرب،  غري  من  االأردن  واأ�شدقاء  االأجانب  من  م�شامعي  على  املالحظات  تكرار 

�شياحية  ُطييرق  منها  اأخيييرى،  اأردنييييية  م�شاحات  وعلى  وقييرى  مييدِن  يف  النظافة  اأو�ييشيياع 

متلئة باالأو�شاخ والقاذورات، وال اأعرف كيف اأبرر لهم ذلك، فهو و�شع غري ُمرّبر.

 يف غابر االأزمان )!(، تعلمنا يف منهاج اللغة االإجنليزية املدر�شي، الكثري عن اآليات 

االإجنليزي  املََثل  ذهني  يف  اأ�شتح�شر  مازلُت  كذلك  متطورة،  دول  يف  ر  التح�شّ واأدبيات 

البليغ الذي ورد اآنذاك يف كتاب مدر�شي، يف الكلية البطريركية الوطنية، واأنا ال اأذكره 

حرفًيا، لكن معناه العام هو التايل: اإذا نّظف كل مواطن الر�شيف وال�شارع اأمام بيته، 

ف�شتكون البالد كلها نظيفة.

 يلزُمنا االآن اأن نوؤكد يف طلبتنا االأردنين، يف املدار�ض واجلامعات واملعاهد والكليات 

فيه،  وف�شاء  تييراب  ذرة  كل  على  احلر�ض  خييالل  من  للوطن  الييوالء  م�شاعر  وغييريهييا، 

والنظافة قيمة َجمالية مهمة ومريحة للمواطن وال�شيف، وعلى كل مواطن ال�شروع 

بتنظيف الر�شيف، وجزء من ال�شارع اأمام بيته، لن�شهد بالتايل ُمُدًنا نظيفة، ونقت�شد 

الكثري من االأموال املخ�ش�شة للنظافة يف امليزانية الوطنية.

واأخييرى  الييبييالد،  “يو�ِشخ”  ملَيين  رادعيية  اآليييييات  ا�شتحداث  هييو، كيفية  االأهييم هنا   لكن 

تربوية اأو غريها، ُتلزم املواطن بتنظيف الف�شاء اأمام بيته، ال التخل�ض من القاذورات 

املك�شوفة، ليتم حرقها فيما  امل�شاحات  لل�شارع وعلى  االأ�شكال واالألوان بقذفها  متعددة 

بعد يف املواقع املختلفة، مع ما ُي�شكله هذا من اأخطار بيئية ووطنية.

ا وكذلك، من املُمكن ت�شكيل جلان خا�شة يف االأحياء واالأماكن املختلفة كما يف   واأي�شً

دوِل غرينا، تعمل على مالحقة ق�شية النظافة يف عن املكان، ومن ال�شروري تقدمي 

املواطنن  ب�شطاء  من  الوطن  بنظافة  يهتمون  ملَن  فقط،  املعنوي  ولي�ض  املادي  ال�شكر 

ردننا نظيف فعاًل«.
ُ
حتديًدا، لرتويج �شعار “اأ

األكاديمي مروان سوداح

اْقِتراحات ألمانة عّمان 
الُكْبرى

االنباط-وكاالت

�ييشييخييرت الييكيياتييبيية االأ�يييشيييرتالييييييية كيييييتييليين 

جيييونييي�يييشيييتيييون ميييين حميييييييياوالت اليي�ييشيييييا�ييشييييين 

االأميييرييييكييييييين امليي�ييشييتييمييرة تيي�ييشييوييير اأحييييييداث 

اقتحام مبنى الكابيتول مطلع العام اجلاري 

بييياحليييدث اجلييلييل الييييذي كيييان مييين املييمييكيين اأن 

وا�شنطن  على  املتطرفن  �شيطرة  اإىل  يوؤدي 

املتطرفن  من  ع�شبة  اأن  حقيقة  متجاهلن 

وامليييتييي�يييشيييدديييين ييي�ييشيييييطييرون عييلييى الييعييا�ييشييميية 

االأميييرييييكييييييية ميينييذ عيييقيييود طييويييليية وييي�ييشيينييون 

ويييفيير�ييشييون  �ييشيييييادة  ذات  عييلييى دول  احلييييروب 

عليها اقت�شادية  عقوبات 

�ييشييابيي�ييشييتيياك  مييييوقييييع  نييي�يييشيييره  مييييقييييال  ويف 

احلديث  اإن  جون�شتون:  قييالييت  االإلييكييرتوين 

املييتييوا�ييشييل واجليييييدل اليييقيييائيييم حييييول اأحيييييداث 

اقييتييحييام الييكييابيييييتييول يف اليي�ييشيياد�ييض ميين كييانييون 

يف  كثريين  قبل  من  وو�شفه  املا�شي  الثاين 

الييواليييات  تواجهه  مييا  اأخييطيير  بيياأنييه  وا�شنطن 

اإىل  م�شرية  �شخيف  اأمر  تاريخها  يف  املتحدة 

الكونغر�ض ويطلق  اقتحموا مبنى  الذين  اأن 

عييليييييهييم ا�ييشييم )املييتييطييرفيين( لييييي�ييشييوا ميي�ييشييدر 

يف  يقرتبوا  اأن  ميكن  وال  احلقيقي  اخلييطيير 

وا�شنطن  يييحييكييمييون  ميين  امل�شينة  اأفييعييالييهييم 

اليييذيييين يييقيي�ييشييفييون اليييعيييائيييالت وامليييدنييييييين يف 

اأنحاء العامل من اأجل الربح والهيمنة

مييقييتييحييمييي  اإن  جيييونييي�يييشيييتيييون:  وتييييابييييعييييت 

باالأ�شلحة  يييلييوحييون  ميين  لييييي�ييشييوا  الييكييابيييييتييول 

بيياردة  حييرب  فتيل  وي�شعلون  بتهور  النووية 

جييديييدة �ييشييد رو�ييشيييييا واليي�ييشيين ولييييي�ييشييوا من 

ييي�ييشييتييعييبييدون  اأو  الييبيييييئيية  بييتييدمييري  ييييقيييوميييون 

االإنيي�ييشييانييييية وييي�ييشييخييرونييهييا ليينييظييام راأ�ييشييمييايل 

اأن  اإىل  الفيييتييية  وا�يييشيييتيييغييياليل  قييمييعييي  عيييامليييي 

م�شدر اخلطر احلقيقي هو اتباع ال�شيا�شات 

الييييراهيييينيييية اليييتيييي يييفيير�ييشييهييا حتييياليييف اليييقيييوة 

املييتييمييركييز يف اليييوالييييات املييتييحييدة ومييين يطلق 

عليهم ت�شمية )املعتدلون يف الغرب( وهم يف 

احلقيقة اأبعد ما يكونون عن االعتدال

تقوم  ما  هو  العنف  اأن  جون�شتون  واأكييدت 

بييه وا�ييشيينييطيين وحييلييفيياوؤهييا ميين �ييشيين حيييروب ال 

تييعييرف نييهيياييية عييلييى دول تييرفيي�ييض االنيي�ييشييييياع 

االقت�شادية  العقوبات  اإىل  اإ�شافة  الأوامرها 

التي تفر�شها اخلانقة 

اأمريكا  اإن  القول  اإىل  وخل�شت جون�شتون 

وعيييرب اأدواتيييهيييا الييكييثييرية ميين االإنيييرتنيييت اإىل 

ال�شينما  اإىل  االجييتييميياعييي  الييتييوا�ييشييل  مييواقييع 

قييلييبييت الييكييثييري مييين احليييقيييائيييق وجييعييلييت ميين 

الييي�يييشيييعيييب عيييليييى كيييثيييرييييين روؤيييييييية املييجييرميين 

وي�شنون  االأبرياء  يقتلون  الذين  احلقيقين 

اإىل  م�شرية  كييثييرية  م�شميات  حتييت  احليييروب 

احلييديييث  فيييييه  ي�شتمر  اليييذي  الييوقييت  اأنيييه يف 

الكونغر�ض  اقتحموا  الذين  املتطرفن  عن 

يتجاهل كثريون يف الواليات املتحدة حقيقة 

على  ت�شيطر  املييتييطييرفيين  ميين  جمييمييوعيية  اأن 

الكونغر�ض منذ وقت طويل جداً

االنباط-وكاالت

عن   ، اجلديد،  “العربي”  �شحيفة  نقلت 

القاهرة  اإن  قولها،  خا�شة،  م�شرية  م�شادر 

تييلييقييت تيياأكيييييدات ميين اجلييانييب االإ�ييشييرائيييييلييي، 

بيي�ييشيياأن و�يييشيييول وفييييد اأمييينيييي رفيييييييع امليي�ييشييتييوى 

للمرة  اأييييام،  خييالل  امل�شرية،  العا�شمة  اإىل 

الييثييالييثيية، ال�ييشييتييكييمييال املييفيياو�ييشييات اخلييا�ييشيية 

االحتالل  حكومة  بن  االأ�شرى  تبادل  ب�شاأن 

وتثبيت  “حما�ض”،  وحييركيية  االإ�ييشييرائيييييلييي 

والتو�شل  غييزة،  النار يف قطاع  اإطييالق  وقييف 

اإىل اتفاق تهدئة طويلة املدى، يف املفاو�شات 

غري املبا�شرة التي جتري بو�شاطة م�شرية

وبح�شب امل�شادر، فاإنه من املقرر اأن ينعقد 

للحكومة  امل�شغر  االأميينييي  اليييوزاري  املجل�ض 

االإ�يييشيييرائيييييييلييييييية خييييالل اأييييييييام، لييبييحييث ميييا مّت 

التو�شل اإليه من بنود خالل الزيارة الثانية 

يونيو/ �شهر  )نهاية  للقاهرة  االأمني  للوفد 

حييزيييران املييا�ييشييي(، والييتييي �ييشييهييدت خييالفييات 

الفل�شطينين  االأ�شرى  اأ�شماء  قائمة  ب�شاأن 

يف  واملتهمن  العالية،  املحكوميات  اأ�شحاب 

جي�ض  يف  جنود  واأ�شيب  خاللها  قتل  وقائع 

الوفد  رئي�ض  وكان  وم�شتوطنون.  االحتالل 

االإ�ييشييرائيييييلييي، ييييارون بييلييوم، قييد اأكيييد، وقتها، 

يف  ر�شمي  موقف  باإبداء  خمولن  غري  اأنهم 

قراراً  يتطلب  االأمر  واأن  الق�شية،  تلك  مثل 

من جمل�ض الوزراء االإ�شرائيلي امل�شغر

وحيييييول املييييخيييياوف ميييين انييييييدالع مييواجييهيية 

امل�شادر  ع�شكرية جديدة يف قطاع غزة، رّدت 

املطلعة على الو�شاطة امل�شرية، ب�شكل قاطع، 

م�شر  اأن  م�شيفة  يحدث”،  “لن  ذلييك  اإن 

تلقت تاأكيدات من اجلانب االإ�شرائيلي بعدم 

االأقييل  على  ع�شكرية،  مواجهة  اإىل  الييذهيياب 

قبل نهاية العام احلايل

وبييحيي�ييشييب امليييي�ييييشييييادر، فيييييياإن ميي�ييشيير اأكيييييدت 

�شمانتها  على  جهتها،  ميين  لالإ�شرائيلين، 

وعلى  الفل�شطينية،  املقاومة  ف�شائل  ملوقف 

اأّي منها على  اإقدام  بعدم  “حما�ض”،  راأ�شها 

ع�شكرية  مواجهة  تاأجيج  �شاأنها  من  اأفييعييال 

�شاملة جديدة

الييفييرق  “بقاء  اأن  املييي�يييشيييادر  واأو�يييشيييحيييت 

اإزالييية  بعملية  املييكييلييفيية  امليي�ييشييرييية  الييهيينييد�ييشييييية 

الييركييام ميين املييواقييع الييتييي دّمييرهييا الييطييريان 

االإ�شرائيلي خالل املواجهة االأخرية يف غزة، 

للم�شاريع  الييهيينييد�ييشييي  امليي�ييشييح  عييمييليييييات  وبيييدء 

م�شرية  �شركات  جانب  من  تنفيذها  املقرر 

�ييشييميين عييمييليييييات اإعيييييييادة االإعييييمييييار املييرتييقييبيية 

انييدالع  لييعييدم  تييعييد مبييثييابيية �شمانة  لييلييقييطيياع، 

اأن  ميييوؤكيييدة  القطاع”،  يف  �ييشييامييليية  مييواجييهيية 

عييدة  اأ�يييشيييكيييااًل  �ييشيييييتييخييذ  امليي�ييشييري  “التواجد 
خالل الفرتة املقبلة«

وقّللت امل�شادر من اأهمية ما يتم ن�شره يف 

املواجهة  االإ�شرائيلية )حول  االإعالم  و�شائل 

يف  “ياأتي  غالبيته  اأن  مييوؤكييدة  الع�شكرية(، 

كتلك  اال�شرتاتيجي،  اخلييداع  عمليات  اإطييار 

التي قامت بها تلك الو�شائل خالل العملية 

كاذبة  اأنييبيياء  بت�شريب  االأخييييرية،  الع�شكرية 

وا�شتدراجها« املقاومة  لت�شليل 

الييوقييت  يف  امليي�ييشييربيية  “االأنباء  اأن  واأكيييييدت 

احلييييييايل، تييياأتيييي مييين اأجيييييل تييخييفييييي�ييض �شقف 

مطالب املقاومة الفل�شطينية، عرب الرتويج 

ليييروايييية خييا�ييشيية بيي�ييشييهييوليية انيييييدالع مييواجييهيية 

االإ�شرائيلي  اجلي�ض  وا�ييشييتييعييدادات  جييديييدة، 

لذلك«

االنباط-وكاالت

حامد  مطار  االأفغانية،  ال�شلطات  زودت 

بنظام  كييابييول،  بالعا�شمة  اليييدويل  كيييرزاي 

ت�شهدها  عنيفة  هجمات  بعد  جيييوي،  دفييياع 

حركة  م�شلحي  تييقييدم  وا�ييشييتييمييرار  اليييبيييالد، 

طالبان على ح�شاب القوات احلكومية

ويف ت�شريح لل�شحافة  ام�ض االأحد، قال 

اآرين،  طارق  الداخلية  وزارة  با�شم  الناطق 

اأقامت نظام دفيياع جوي يف  بييالده  اإن قييوات 

مطار كابل يف وقت متاأخر من ليل ال�شبت

واأو�ييشييح اآريييين اأن هييذا اليينييظييام فييعييال يف 

�شد ال�شواريخ ق�شرية املدى

وقال اإن اأفراد القوات االأمنية م�شتعدون 

للدفاع عن بالدهم على ح�شاب اأرواحهم

الدويل  كييرزاي  حامد  مطار  ويعترب 

من اأهم اجل�شور التي تربط اأفغان�شتان 

بالدول االأخرى، و�شريان حياة ال�شعب 

االأفغاين

القوات  قبل  من  املطار  تاأمن  ويتم 

من  دوري  وب�شكل  االأفييغييانييييية،  اجلييوييية 

الع�شكرية االأجنبية الوكاالت  قبل 

وتييتيي�ييشيياعييد اال�ييشييتييبيياكييات بييين قيييوات 

االأميييين االأفييغييانييييية وطييالييبييان ميينييذ عييدة 

اأيييييييام، يف وقييييت تيينيي�ييشييحييب فيييييه اليييقيييوات 

االأمييييريييييكييييييييية ميييين اليييييبيييييالد، حيييييييث ميين 

 31 بحلول  االن�شحاب  يكتمل  اأن  املقرر 

الرئي�ض  وفيييق  املييقييبييل،  اآب  اأغيي�ييشييطيي�ييض/ 

االأمريكي  لل�شعب  كلمته  يف  بايدن  جو 

اخلمي�ض

االنباط-وكاالت

ال زالييييت الييتييهييدئيية الييقييائييميية بييين املييقيياوميية 

الفل�شطينية واالحتالل معلقة ب�شعرٍة �شغرية، 

تفجري  لتعيد  الييبييعييري  ظييهيير  تق�شم  اأن  تييكيياد 

امليدانية من جديد، يف ظل ماطلة  االأو�شاع 

كييبييرية مييين االحيييتيييالل يف رفييييع احليي�ييشييار عن 

القطاع ورف�شه الر�شوخ الأي اتفاق من �شاأنه اأن 

يخفف من حدة احل�شار، والذي �شهد ت�شديداً 

كبرياً عقب معركة �شيف القد�ض االأخرية

و�شيا�شيون  اقت�شاديون  مراقبون  وُيجمع 

الفل�شطيني  لي”املركز  منف�شلة  اأحيييادييييٍث  يف 

تييفيير�ييشييه  اليييييييذي  احليييي�ييييشييييار  اأّن  لالإعالم” 

احلالية  الفرتة  يف  القطاع  على  “اإ�شرائيل” 
بداأ  الييذي  االأول  املربع  اأ�ييشييواأ من احل�شار  هو 

ب�شدته عقب فوز حركة حما�ض يف االنتخابات 

الربملانية يف يناير لعام 2006، والذي بلغ ذروته 

عقب معركة الفرقان يف نهاية عام 2007

تداعيات خطرية

اخلييبييري االقييتيي�ييشييادي اأ�ييشيياميية نيييوفيييل، قييال 

�شد  “اإ�شرائيل”  تفر�شه  اليييذي  احل�شار  اإّن 

غييزة اليييييوم هييو اأب�شع واأخييطيير مييا كانت عليه 

2008/2007، مبيناً  عييام  عيييدوان  االأميييور عقب 

لكن  وقا�شياً  بدايته �شعباً  كان يف  اأّن احل�شار 

الفل�شطيني  املييواطيين  لييدى  ال�شرائية  الييقييدرة 

بداأ  اأّن احل�شار  بغزة كانت بحالة جيدة، كون 

حديثاً

اأميييييييا احلييي�يييشيييار احليييييييايل فيييقيييد انييخييفيي�ييشييت 

كبري  ب�شكٍل  املواطنن  لييدى  ال�شرائية  القدرة 

يدر�ض  االحييتييالل  اأّن  كما  نوفل-  -يقول  جييداً 

بيييداأ فعلياً  احليياليية االقييتيي�ييشييادييية للقطاع وقيييد 

االقت�شاد  وعجلة  وال�شركات  امل�شانع  بتدمري 

االحيييتيييالل  ييييدميييره  مل  “فما  الييفييليي�ييشييطييييينييي، 

بالطائرات يدمره االآن باحل�شار”، وفق قوله

ويييبييلييغ احليي�ييشييار امليي�ييشييدد عييلييى قييطيياع غييزة 

القد�ض”،  “�شيف  معركة  عقب  ال�شتن  يومه 

االأمييييييير ييي�ييشييعييى ميييين خيييالليييه االحييييتييييالل اإىل 

تيييدميييري امليينييظييوميية االقييتيي�ييشييادييية بييرمييتييهييا يف 

تدمري  عييرب  اإنهاكها  اإىل  وي�شعى  غييزة  قييطيياع 

التي طييراأت على احلالة  امل�شانع واالإجنييييازات 

والتي  االأخييييرية  ال�شنوات  خييالل  االقت�شادية 

كان اأبرزها حت�شن عملية الت�شدير للمنتجات 

القطاع عرب تدخالت  اإىل خييارج  الفل�شطينية 

اأوروبييييييييييية �ييشيياهييمييت بييتييحيي�ييشيين عييجييليية االإنيييتييياج 

الفل�شطينية يف قطاعات خمتلفة

وحييييّذر اخلييبييري االقييتيي�ييشييادي ميين تييداعيييييات 

جييراء  الفل�شطيني  االقييتيي�ييشيياد  عييلييى  خييطييرية 

احليي�ييشييار اجليييدييييد امليي�ييشييدد، واليييييذي ال ت�شمح 

فيييييه قيييوات االحييتييالل اإال مبيييرور بع�ض امليييواد 

احتياجات  اأي  عن  بعيداً  والغذائية  االأ�شا�شية 

اأخرى وخا�شة مواد البناء ومواد االإنتاج التي 

ت�شتخدمها امل�شانع ال�شتمرار دورتها االإنتاجية

خطة جديدة

اقت�شادية  خطة  هناك  اأّن  نييوفييل،  واأو�ييشييح 

جديدة تقودها الواليات املتحدة و”اإ�شرائيل” 

ال�شيولة  وقيييف  اإىل  تييهييدف  غيييزة  قييطيياع  �ييشييد 

املنحة القطرية  النقدية يف القطاع عرب منع 

الييتييي تعد اأحيييد اأبيييرز ميي�ييشييادر حييركيية ال�شيولة 

اإىل  الدعم  هييذه  وحتويل  القطاع  يف  النقدية 

طرود غذائية، بهدف منع و�شول االأموال اإىل 

حما�ض

اخلطة  اأّن  اإىل  االقت�شادي،  اخلبري  واأ�شار 

اإىل  تهدف  اجلييديييدة  االإ�شرائيلية  االأمريكية 

التحكم الكامل من قبل “اإ�شرائيل” باقت�شاد 

القطاع بالطرق التي يرونها منا�شبة، بالتزام 

هذه  بتنفيذ  الفل�شطينية  ال�شلطة  من  كامل 

االأجييينيييدات بييال اأي مييوقييف �ييشيييييا�ييشييي، وفيييق ما 

تطرحه االإدارة االأمريكية

واأمييام ما تالقيه خزينة ال�شلطة من فراغ 

نقدي فهي ملزمة با�شتجالب اأي دعم عرب اآلية 

اإعمار غزة التي من �شاأنها اأن تدر على ال�شلطة 

مالين الدوالرات

تفجري االأو�شاع

فاملقاومة  االأو�يييشييياع  تفجري  عييلييى  “مهاًل 
اأطول” هذا  وقييتيياً  لييييياأخييذوا  الو�شطاء  اأمهلت 

ال�شواف،  م�شطفى  ال�شيا�شي  املحلل  قاله  ما 

اجلانب  ميين  وليونة  وعيييودات  هناك  اأّن  مبيناً 

ال�شهيوين فيما يتعلق باحل�شار اإال اأّن التعنت 

هي �شمة بارزة لديه

ت�شتخدم  املييقيياوميية  اأّن  اليي�ييشييواف،  واأو�يييشيييح 

االحتالل  ح�شار  اإزاء  الطويل  النف�ض  �شيا�شة 

للقطاع، عدا اأّن االأو�شاع الداخلية التي تتمثل 

يف اختبارات الثانوية العامة وعيد االأ�شحى هي 

ما ي�شرّب املقاومة كي ال تذهب باجتاه تفجري 

االأو�شاع

املقاومة  اأن  اأّكيييد  ال�شيا�شي،  املحلل  ولكن 

االأو�شاع  تفجري  باجتاه  �شتذهب  تاأكيد  بكل 

اإذا ما ا�شتمر عناد االحتالل، يف ظل االأو�شاع 

ال�شاخنة وامل�شطربة والهدنة التي كانت ه�شة 

من يومها

لالأو�شاع  القادم  بال�شيناريو  يتعلق  وفيما 

يف غيييزة، اأّكيييد اليي�ييشييواف اأّنيييه ح�شب مييا ي�شرب 

من جهد الو�شيط، اأن هناك اأمل باإمكانية اأن 

تعود االأمور اإىل ما قبل العا�شر من مايو/اأيار 

املن�شرم، “اأما اإذا مل يكن هناك حٍل قريب اإىل 

االأو�ييشيياع،  بتفجري  ينذر  فهذا  العيد  بعد  مييا 

ومكن اأن يكون هناك معركة جديدة و�شتكون 

قا�شية على اأكرث ما كانت عليه يف مايو«

ودعييييت حييركيية حييمييا�ييض، املييجييتييمييع اليييدويل 

لتحمل م�شوؤولياته ومار�شة ال�شغط الالزم 

على االحتالل الإنهاء ح�شاره لقطاع غزة فورا 

وبدون �شروط

واأكيييييييدت حييمييا�ييض يف بيييييييان لييهييا اأن بييدائييل 

وتكلفتها  خطرية  �شتكون  احل�شار  ا�شتمرار 

ما  ا�شتقرار  اأو  هييدوء  اأي  عالية، فلن يتحقق 

دام ال�شعب الفل�شطيني يفتقد احلياة احلرة 

والكرمية

وذكيييير مييدييير مييكييتييب اليييعيييالقيييات الييدولييييية 

االأزمييية  ت�شاعد  اأن  نعيم،  با�شم  حييمييا�ييض،  يف 

االإنيي�ييشييانييييية يف قييطيياع غيييزة ب�شبب احليي�ييشييار، 

وخييا�ييشيية بييعييد اليييعيييدوان االأخيييييري، وتييداعيييييات 

واالجتماعية  االقت�شادية  احلييييياة  على  ذلييك 

تدفع  التي  الديناميت  يعيد خلق  والنف�شية، 

بقوة نحو الت�شعيد واالنفجار من جديد

بالعودة  يقبل  ليين  ال�شعب  اأن  على  و�ييشييدد 

والتفاو�ض على  املربع �شفر  اإىل  مييرة  كل  يف 

حييقييوقييه االأ�ييشييا�ييشييييية الييتييي كفلها لييه الييقييانييون 

الدويل االإن�شاين، حتى يف حالة احلرب

كاتبة أسترالية: عصبة من المتطرفين تسيطر على واشنطن وتشن الحروب 

تصريحات االحتالل تأتي في إطار عمليات الخداع االستراتيجي

مع استمرار تقدم طالبان.. السلطات األفغانية تزّود مطار كابول بنظام دفاع جوي

»إسرائيل« تعيد حصار غزة للمربع األول.. والتهدئة ُمعلقة بشعرة صغيرة

االنباط-عمان

مييعييتييقييلييون بتهمة  كييولييومييبيييييون  قيييييال 

التورط يف اغتيال رئي�ض هايتي جوفينيل 

موي�ض اإن �شركة اأمنية يف منطقة ميامي 

بييييالييييواليييييات امليييتيييحيييدة جييينيييدتيييهيييم لييلييقيييييام 

التخطيط  اأن  اإىل  اإ�يييشيييارة  يف  بييالييعييمييلييييية، 

لالغتيال جرى من جنوب فلوريدا

وذكييييييييرت �ييشييحيييييفيية مييييييياميييي هيييرياليييد 

االأمريكية اأن 17 من كولومبيا واأمريكين 

اثنن من اأ�شول هايتية من جنوب فلوريدا 

حمتجزون يف هايتي. وقال �شخ�ض اأجرى 

املعتقلن يف  الييكييولييومييبييييين  مييع  حيييييوارات 

اأنهم مت جتنيدهم من قبل  هايتي زعموا 

�شي  تدعي  دورال  يف  معروفة  غري  �شركة 

تي يو �شكيوريتي يديرها مهاجر فنزويلي 

يدعى اأنطونيو اإمنانويل اإنرتياجو فالريا

مقر  زارت  اإنيييهيييا  اليي�ييشييحيييييفيية  وقييياليييت 

اليي�ييشييركيية ييييوم اخلييمييييي�ييض، ميي�ييشييرية اإىل اأن 

رجييييال يييفييرت�ييض اأنيييييه اإنيييرتيييياجيييو رفيي�ييض 

مناق�شة ما حييدث يف هايتي، كما مل يرد 

اأو  الن�شية  الر�شائل  اأو  االتيي�ييشيياالت  على 

الييربيييد االإليييكيييرتوين الييتييي تيي�ييشيياأل ب�شاأن 

التقارير حييول الييتييورط يف الييتييطييورات يف 

هايتي

اأن  لل�شحيفة  ميي�ييشييادر  عييييدة  واكيييييدت 

املعتقلن قالوا اإنه مت جتنيدهم من قبل 

�شركة �شي تي يو ، واأ�شار العديد منهم اإىل 

على  اأ�شهر  لثالثة  هايتي  يف  مكثوا  اأنهم 

االأقل، وبع�شهم لفرتة اأطول

كولومبيون معتقلون لتورطهم في مقتل 
رئيس هايتي: شركة في فلوريدا جندتنا
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الـريـا�ضي
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ب���داأ امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو، 

االيراين  نظريه  مع  امل�شرتكة  تدريباته 

ويقيم  ط��ه��ران.  االي��ران��ي��ة  العا�شمة  يف 

تدريبيا  الوطني حاليا مع�شكرا  املنتخب 

ال�شهر   19 ي��وم  حتى  ي�شتمر  ط��ه��ران،  يف 

ال���ي���اب���ان  اإىل  امل�����غ�����ادرة  ق���ب���ل  احل��������ايل، 

اأوملبياد  مبناف�شات  للم�شاركة  مبا�شرة، 

ذات��ه  ال�شهر   23 ي��وم  ت��ب��داأ  ال��ت��ي  طوكيو 

. وق����ال اأم����ن ���ش��ر احت����اد ال��ت��اي��ك��وان��دو 

ال��ذي  امل��ن��ت��خ��ب  اإن  ال��ع��ب��دال��ات  في�شل 

ي�����ش��م امل���دي���ر ال���ف���ن���ي ف���ار����س ال��ع�����ش��اف 

وال���اع���ب ���ش��ال��ح ال�����ش��رب��ات��ي وال��اع��ب��ة 

تدريبات م�شرتكة  بداأ  ال�شادق،  جوليانا 

م���ع الع���ب���ي امل��ن��ت��خ��ب االي�������راين ال��ذي��ن 

ي�����ش��ت��ع��دون ك��ذل��ك مل��ن��اف�����ش��ات االأومل��ب��ي��اد. 

واو�شح ان اجراء تدريبات م�شرتكة من 

االأردين  املنتخبن  الع��ب��ي  اث����راء  ���ش��اأن��ه 

واالي����������راين، يف ظ����ل ارت����ف����اع م�����ش��ت��وى 

ايجابا  ينعك�س  ما  املع�شكر،  يف  امل�شاركن 

االأومل��ب��ي��اد.  ملناف�شات  التح�شريات  على 

و�شا  وال�����ش��ادق  ال�شرباتي  ان  واأ���ش��اف 

اجل����اه����زي����ة،  م����ن  ج����ي����دة  م���رح���ل���ة  اإىل 

ا���ش��ت��ع��دادا ل���اأومل���ب���ي���اد، و” ن��ح��ن ن��ع��ول 

ع��ل��ي��ه��م��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق اجن������ازات ج���دي���دة يف 

اأوملبياد طوكيو، تليق ب�شمعة التايكواندو 

االأردن�����ي�����ة ال���ت���ي اع����ت����ادت ع���ل���ى حت��ق��ي��ق 

االجنازات يف املحافل اخلارجية«.
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منتخب التايكواندو يبدأ معسكر ايران 

تواصل التحضيرات لسباق الدفع الرباعي 

ادارة الوحدات تلتقي فريق الكرة الطائرة 

االنباط - عمان 

التح�شريات  امل��ا���ش��ي��ة  االي����ام  ت��وا���ش��ل��ت يف 

الن��ط��اق احل����دث ال��ك��ب��ري وامل��رت��ق��ب “�شباق 

الدفع الرباعي االأول” للمو�شم احلايل 2021 ، 

يوم اجلمعة املقبل بتنظيم من االأردنية لريا�شة 

دفة  االأردن.وتتجه  زين  وبدعم من  ال�شيارات، 

مدينة  اإىل  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال�����ش��ي��ارات  ري��ا���ش��ة 

م��اح�����س – ال��ك��اول��ن غ���رب ال��ع��ا���ش��م��ة، مكان 

اقامة ال�شباق وت�شم بطولة االأردن هذا املو�شم 

مناف�شة 3 �شباقات موزعة يف كافة اأرجاء اململكة، 

وكانت االأردنية لريا�شة ال�شيارات قد اأ�شدرت 

للدفع  االأردن  بطولة  تعليمات  �شابق  وق��ت  يف 

مو�شمها  يف  تدخل  التي   ، 2021 لعام  الرباعي 

ال��ي��وم، وك��اأن��ه��ا قفزت  ت��ب��دو  اخل��ام�����س ولكنها 

ال�شباقات.  بباقي  مقارنة  ا�شتثنائية  م�شافة 

احلكام  وجلنة  حزينة  مو�شى  ال�شباق  وي��دي��ر 

واالع�شاء  رئي�شا  �شكجها  ع��م��ران  م��ن  املكونة 

عامر عابدين وزياد م�شنات. ووفقا للتعليمات 

االأوىل   اجلولة  من  ال�شباق  يتكون  التكميلية 

التاأهيلية لكافة امل�شاركن واجلولة الف�شل 15 

نتيجة ، و�شتجري عملية قرعة اأرقام املت�شابقن 

ال��ي��وم، وتقام يوم  وترتيب االإن��ط��اق يف نف�س 

اأرقام  االأربعاء عملية التدقيق االإداري وتوزيع 

ال�شيارات  ن���ادي  يف  امل�����ش��ار  وخم��ط��ط  الت�شابق 

لل�شيارات  الفني  الفح�س  اإىل  ا�شافة  امللكي، 

يف نف�س املكان،ومن ثم �شيتدرب يوم اخلمي�س  

امل�����ش��ارك��ن يف ال�����ش��ب��اق، ���ش��ريا ع��ل��ى االأق������دام . 

حت�شرياتهم  ال��رب��اع��ي  ال��دف��ع  �شائقو  ويكثف 

وجتهيز �شياراتهم ا�شتعدادا لدخول مناف�شات 

�شباق الدفع الرباعي االأول من اأجل املناف�شة يف 

جمموعات �شيمي وبرو والفرق.  

االنباط - عمان 

ال���ن���ادي  ادارة  جم��ل�����س  اع�������ش���اء  ح���ر����س 

االول  الطائرة  الكرة  بفريق  االجتماع  على 

بح�شور مدير الن�شاط حممد فا�شل واأمن 

والناطق  ن�شرة  اب��و  ال��ق��ادر  عبد  ال��ن��ادي  �شر 

االإع����ام����ي حم���م���د غ���ن���ام وم���������ش����وؤول امل��ل��ف 

الاعبن  لتحفيز  �شلباية  ب�����ش��ام  اال���ش��ي��وي 

للمرحلة املقبلة وحثهم على تقدمي االف�شل 

لديهم خا�شة واأنهم ميثلون اأحد اأهم اأقطاب 

وحملت  الوحدات-.  -نادي  االأردن  يف  اللعبة 

لاعبن  التحفيز  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ك��ل��م��ات 

�شيبقى  االإدارة  جم��ل�����س  اأن  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د 

لهم  وداعما  لاعبن  م�شاندا  الفريق  خلف 

اللقب  وح�شد  التتويج  من�شات  اىل  للعودة 

 .201٨ العام  منذ  النادي  خزائن  عن  الغائب 

غمار  خلو�س  حت�شرياته  الفريق  ويوا�شل 

�شينطلق  وال����ذي  اجل��دي��د  امل��و���ش��م  ب��ط��والت 

ب��اإق��ام��ة م��ب��اراة  ال�شهر اجل���اري  15 م��ن  ي��وم 

بطل  مو�شى  وادي  فريقي  بن  ال�شوبر  كاأ�س 

فيما  الكاأ�س،  بطل  احل�شن  و�شباب  ال��دوري 

عند  امل��ق��ب��ل  ال�����ش��ب��ت  ي���وم  ال���وح���دات  �شيظهر 

�شمن  امل�شوار  فريق  بلقاء  ع�شرا   5 ال�شاعة 

مباريات بطولة كاأ�س االردن.
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مناف�شات  االث��ن��ن  ال��ي��وم  م�����ش��اء  تختتم 

التا�شع جن دوري املحرتفن لكرة  اال�شبوع 

ال��ق��دم ب��اق��ام��ة ل��ق��اء وح��ي��د ي��ج��م��ع ال��رم��ث��ا 

الثامنة  ال�شاعة  يف  معان  فريق  �شيفه  م��ع 

اربد  يف  احل�شن  مدينة  �شتاد  على  والن�شف 

باملعنويات  يت�شلح  ال���ذي  الرمثا  ..وي��ط��م��ح 

ال��ع��ال��ي��ة ب��ع��د ف���وزه االخ���ري ع��ل��ى ال��وح��دات 

ب���ان ي��وا���ش��ل م�����ش��وار االن��ت�����ش��ارات واج��ت��ي��از 

�شيفه والبقاء �شمن فرق كوكبة الكبار رغم 

املوؤثرين  جنومه  لبع�س  لنجومه  افتقاده 

وعلى را�شهم الهداف حمزة الدردور وهادي 

الرمثا رغم  لكن  االيقاف  ب�شبب  احل��وراين 

ذل���ك ي���درك ب���ان ف���وزه ع��ل��ى م��ع��ان �شيبقيه 

يف ال�������ش���دارة، مم���ا ي��ف��ر���س ع��ل��ي��ه ال��رتك��ي��ز 

معان  ي��ك��ون  امل��واج��ه��ة.ول��ن  خ��ال  ال�شديد 

�شباب  على  الثمن  ف��وزه  بعد  �شها،  �شيدا 

معان  ويحتل  وح��ي��د  ب��ه��دف  اأخ���ريا  العقبة 

االأه���داف  ب��ف��ارق  ن��ق��اط(  التا�شع )٨  امل��رك��ز 

ال��رتت��ي��ب.وي��درك  ث��ام��ن  العقبة  �شباب  ع��ن 

�شالح  دي��ان  الوطني  مدربه  بقيادة  الفريق 

لابتعاد  ال��ث��اث��ة  بالنقاط  ال��ع��ودة  اهمية 

ب�شكل كبري عن مناطق الهبوط ال �شيما وان 

البقاء  اج��ل  م��ن  ت�شارع  التي  ال��ف��رق  نتائج 

اليوم  الفوز  من  متكن  وان  مل�شلحته  �شبت 

فانه �شيبتعد اىل منطقة اكرث امانا ..فيما 

اية نتيجة غري الفوز من  ي��درك الرمثا ان 

وهو  املتقدمة  امل��واق��ع  ع��ن  تبعده  ان  �شاأنها 

الذي يحتل املركز الثاين لكنه يدرك اي�شا 

قبل  م��ن  لها  يتعر�س  التي  املناف�شة  حجم 

الفرق االخرى القريبة منه .

االنباط - عمان 

اأقامت �شركة زين االأردن بطولتها لكرة القدم 

ماعب  على  الو�شط  الإقليم  للرجال  اخلما�شية 

ن��ادي فر�شان االأردن يف العا�شمة عمان، وذل��ك يف 

�شتنطلق  التي   ،2021 ل�شيف  بطوالتها  م�شتهل 

مناف�شاتها تباعاً خال الفرتة القادمة.

وان��ط��ل��ق��ت م��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط��ول��ة ���ش��ب��اح ي��وم 

اجل��م��ع��ة وا���ش��ت��م��رت ع��ل��ى م����دار ال��ي��وم مب�شاركة 

وب���اإدارة  الو�شط،  اإقليم  حمافظات  من  فريقاً   22

القدم،  طاقم حتكيمي من االحت��اد االأردين لكرة 

الفرق  خالها  تناف�شت  حما�شية  اأج����واء  و���ش��ط 

الربوتوكول  تطبيق  ومت  البطولة،  بلقب  للظفر 

ال�شحي املعتمد للبطوالت مبا يحافظ على �شحة 

دون  البطولة  اأقيمت  حيث  امل�شاركن،  و�شامة 

امل�شاركن  جميع  ك���ان  فيما  ج��م��اه��ريي،  ح�شور 

حا�شلون على اللقاح امل�شاد لفريو�س كورونا. ومت 

تتويج الفرق الفائزة وت�شليمهم اجلوائز يف ختام 

البطولة، حيث ظفر فريق »�شقري« باللقب فيما 

اإقامة زين  حّل فريق »اإ�شكان جودة« ثانياً. وتاأتي 

لهذه البطولة موا�شلًة جلهودها ودعمها امل�شتمر 

للحركة الريا�شية وال�شبابية يف اململكة، وهو االأمر 

الذي داأبت عليه ال�شركة انطاقاً من م�شوؤوليتها 

جتاه املجتمع ودعمها للقطاع الريا�شي وال�شبابي، 

املختلفة  اأن�شطتها  لت�شتكمل  ال�شركة  ع��ادت  حيث 

فرتة  بعد  وا�شعة-  وم�شاركة  اإق��ب��ااًل  تلقى  -ال��ت��ي 

ك��ورون��ا،ل��ت��ع��ل��ن  ال��ت��ي فر�شتها ج��ائ��ح��ة  ال��ت��وق��ف 

ال�����ش��رك��ة ع��زم��ه��ا ع��ل��ى اإق��ام��ة ب��ط��والت ك��روي��ة يف 

اأقاليم اململكة الثاث، وللرجال وال�شيدات.

االنباط – عمان  

، اجن���ازاً  �شلباية  ع��ب��داهلل  ح��ق��ق الع��ب��ن��ا 

ببطولة  الزوجي  نهائي  اإىل  بتاأهله  كبرياً 

اإح���دى  ال�����ش��ب��اب  ل��ف��ئ��ة  للتن�س  ومي��ب��ل��دون 

االأربعة الكربى )جراند �شام(  البطوالت 

ال���و����ش���ول اإىل  . ومت���ك���ن »����ش���ل���ب���اي���ة« م����ن 

دان��ي��ال   ، االإ���ش��ب��اين  زميله  برفقة  النهائي 

رينكون ، بعد الفوز يف الدور ن�شف النهائي 

بانريجي  �شمري  االأم��ري��ك��ي  ال��ث��ن��ائ��ي  ع��ِل��ى 

مبجموعتن  اإي�شومورا  كوكورو  والياباين 

دون ُمقابل بواقع ٦-٤ و٦-2 لُيحقق �شلباية 

واالإ���ش��ب��اين ري��ن��ك��ون ف��وزه��م��ا ال��راب��ع على 

التوايل يف امل�شابقة.

يف  واالإ���ش��ب��اين  االأردين  الثنائي  والتقى 

النهائي م�شاء االحد  مع الثنائي الليتواين 

األيخاندرو  واالإ�شباين  بوتفيا�س  اي��دا���س 

بخ�شارة  اللقاء  وانتهى  بريتو�شا  مانزانريا 

ب��ع��د اداء كبري  الع��ب��ن��ا وزم��ي��ل��ه اال���ش��ب��اين 

 3  -٦ ب��واق��ع  ���ش��يء  ال  مقابل  مبجموعتن 

البطولة  الثاين يف  باملركز  ليكتفيا    ٤ و٦- 

عموما  االردنية  للريا�شة  ي�شجل  اجناز  يف 

وريا�شة التن�س االر�شي على وجه التحديد 

�شلباية  للبطل  اجن���ازا  يعد  كذلك  ...وه���و 

والذي ُي�شارك فيها للمرة االأوىل مب�شريته 

وك��اأول العب تن�س اأردين ُي�شارك يف اإحدى 

البطوالت االأربعة الكربى بريا�شة التن�س. 

وكان »�شلباية« قد افتتح م�شاركته يف بطولة 

حيث  ال��ف��ردي  مناف�شات  �شمن  وميبلدون 

مان  ال�شويدي  على  االأوىل  مباراته  يف  فاز 

بواقع  ُمقابل  دون  مبجموعتن  داهلبريج 

٦-٤ و٦-3 قبل اأن يودع املناف�شات يف الدور 

ال��ث��اين اأم����ام االأم��ري��ك��ي ب��رون��و ك���وزوه���ارا 

مبجموعتن دون ُمقابل بواقع 3-٦ و٧-٦.

الرمثا يرفع شعار الفوز امام معان 

زين تبدأ بطوالتها الكروية الصيفية 

شلباية يحقق المركز الثاني في زوجي الشباب في ويمبلدون للتنس 

مباراة  وبعد  قبل   .. كلها  املختلفة  التوا�شل  مواقع  على  انت�شرت  التي  التعليقات 

نهائي كوبا امريكا بن الربازيل واالرجنتن ..تعاطفت متاما مع جنم منتخب التانغو 

ال�شاحر مي�شي .. ومتنت ان يفوز رفاق مي�شي بهذا اللقب حتديدا لكي يتوج م�شريته 

ان  امل�شرفة بعد  الطويلة  ..يعزز م�شريته  املنتخب  بلقب على م�شتوى  املذهلة  الكروية 

نال كل االلقاب املتاحة مع فريقه بر�شلونة ..حتى الذين يع�شقون كرة الربازيل منذ 

زمن ..تركوا نيمار وفريق ال�شحرة وتعاطفوا مع مي�شي يف تلك املباراة حتديدا ..رغبة 

من اجلميع بان يجمع هذا النجم اال�شطورة املجد من كافة اطرافه ..باأن ي�شيف لقبا 

ا�شتع�شى عليه �شنن طوال ..!!

ميكننا  م���اذا  ..واال  اجلميع  حمبته  على  يجمع  ظ��اه��رة  ي�شكل  ال���ذي  ال�شاحر  ه��و 

مي�شي  النجم  جتاه  العامل  يف  الكرة  ع�شاق  معظم  الزم��ت  التي  الع�شق  حالة  نف�شر  ان 

كاأ�س  يت�شلم  وهو  وفرحوا معه  النهائي  اللقاء  البطولة وحتى  �شاندوه طوال  ..الذين 

يديه  م��ن  تفلت  ج��ائ��زة  ي��رتك  ان  دون  ..م��ن  ال��ك��روي  تاريخه  يف  م��رة  الول  البطولة 

الذي دخل قلوب ع�شاق  املطلق  النجم  .. وهو  البطولة  واف�شل العب يف  الهداف  فهو 

الكرة �شواء ممن يتابعون م�شريته مع بر�شلونة واالرجنتن ..او ممن يع�شقون الفرق 

واملنتخبات االخرى املناف�شة ..لكنهم ارتبطوا بعاقة حب مع جنم مل تعرف م�شريته 

�شوى التوا�شع وحب اجلميع ..واالداء الباهر اجلميل ..!!

ياأت حتما من فراغ فقد  العامل منذ �شنن ..مل  الكبري لاعب �شغل  التعاطف  هذا 

ذلك  ..وقبل  امل�شتوى  عايل  واالداء  والعمل  والعطاء  الكفاح  من  للكثري  مي�شي  احتاج 

التوا�شع الكبري الذي جعله ينحني بخجل امام كم اجلوائز والبطوالت وااللقاب التي 

لون  اي  البطاقة من  تلمح  ان  النادر  انك من  ..بدليل  الرائعة  حققها طوال م�شريته 

ت�شهر يف وجهه حتى وهو يتلقى الكثري من املعاملة غري الائقة من املناف�شن داخل 

..بحيث  فعا  نظريه  قل  وت�شامح  عالية  ريا�شية  ب��روح  ه��ذا  كل  يقابل  ..لكنه  امللعب 

ي�شعب عليك ان تقارنه باأي جنم اخر يحمل ذات ال�شفات من حيث االداء واالجنازات 

!!..

مي�شي اليوم نال ما كان يتمناه منذ �شنن ..بعد ان ك�شر عقدة النهائيات وحقق اول 

القابه مع املنتخب ..وهذا ما يف�شر تلك الفرحة التي اظهرها بعد نهاية املباراة ..وهو 

البطوالت  كل  ت�شتع�شي  لن  يقول  حاله  ول�شان  عاليا  ويرفعها  البطولة  كا�س  يحمل 

على  اتفق  متوا�شع  ب�شيط  ان�شان  ذل��ك  ..وق��ب��ل  فنان  �شاحر  مي�شي  ه��و  ...ه���ذا  علي 

حمبته اجلميع وتلك لعمري ميزة ال ينالها �شوى الكبار ..!!

عوني فريج

ميسي .. يحبه الجميع   !!

انطالق منافسات بطولة الخماسي العسكري 
االنباط - عمان 

االأردن��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  ام�����س  ي���وم  انطلقت 

اجلي�س العربي للخما�شي الع�شكري مب�شاركة 2٤ العبا ميثلون خم�شة 

فرق. وي�شارك يف البطولة التي ت�شتمر حتى يوم اخلمي�س املقبل، فرق 

واملنطقة  ال�شمالية  الع�شكرية  واملنطقة  الو�شطى  الع�شكرية  املنطقة 

اجلو  �شاح  وقيادة  امللكي  املدفعية  �شاح  وقيادة  ال�شرقية  الع�شكرية 

امللكي. وت�شتمل الفعاليات الريا�شية على رماية البندقية على م�شافة 

200م، وال�شواحي ٨كم، ورماية القنابل الت�شبيهي )الدقة( وال�شباحة 

50 م حرة، وم�شابقة احلواجز) املوانع املتعددة ( مل�شافة 200 م متعرج. و 

تعترب هذه البطولة من املناف�شات التي متتاز بالدقة وال�شرعة والقوة 

اأفراد  اللياقة البدنية لدى  العام، والتي تعك�س مدى تطور  والتحمل 

القوات امل�شلحة االأردنية اجلي�س العربي .



الريا�ضي
11الأثنني  2021/7/12

القائد لعب وهو مصاب 

االرجنتين تكسر لعنة النهائيات وتتوج باللقب 

فرحة جنونية لالسطورة ميسي ورفاقه  

بارتي تحقق معجزة بطولة ويمبلدون 

الربازيل – وكاالت 

الأرجنتني  م��درب  �سكالوين  ليونيل  اأ�ساد 

بالعبه الكبري ليونيل مي�سي وك�سف اأن قائد 

ف��ري��ق��ه ل��ع��ب وه���و ي��ع��اين م��ن اإ���س��اب��ة خ��الل 

النت�سار 1- 0 على الربازيل يف نهائي كاأ�س 

كوبا اأمريكا  واأبلغ �سكالوين ال�سحفيني بعد 

انت�سار الأرجنتني ب�ستاد ماراكانا يف ريو دي 

التي  الطريقة  تعرفون  كنتم  “اإذا  ج��ان��ريو 

اأك���ر يف  �ستقعون  اأم��ري��ك��ا  ك��وب��ا  بها يف  لعب 

مثله،  لع��ب  عن  ال�ستغناء  ميكنك  ل  حبه. 

حتى عندما ل يكون لئقا متاما كما يف هذه 

املباراة واملباراة ال�سابقة«.ومل يك�سف �سكالوين 

عن تفا�سيل الإ�سابة لكنه كال املديح ملي�سي 

اإىل  الأرجنتينيني  ن���زول  �سهدت  اأم�سية  يف 

ب��اأول لقب  باأعداد كبرية لالحتفال  ال�سوارع 

بقمي�س  مل��ي�����س��ي  والأول  ع��ام��ا   28 يف  ك��ب��ري 

امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي. ون�����ال م��ي�����س��ي، ال��ف��ائ��ز 

ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل لع���ب يف ال��ع��امل �ست م��رات 

املمكنة على  الأل��ق��اب  ك��ل  رق��م قيا�سي،  وه��و 

الأن��دي��ة مع  ال��ف��ردي وع��ل��ى �سعيد  امل�ستوى 

بر�سلونة لكنه خ�سر اأربع مباريات نهائية مع 

خيبة  عاما(   34( مي�سي  واأظهر  الأرجنتني. 

اأمله باإعالنه العتزال الدويل عقب الهزمية 

اأمام ت�سيلي بركالت الرتجيح يف نهائي كوبا 

اأمريكا 2016 قبل اأن يرتاجع عن قراره بعد 

ع���دة اأ���س��اب��ي��ع لح���ق���ة. وق����ال ���س��ك��ال��وين “يف 

النهاية مل ي�ست�سلم وجنح. نحن نتحدث عن 

اأف�سل لعب يف كل الع�سور واجلميع يعرف 

مدى اأهمية فوزه بلقب مع املنتخب الوطني«.

الربازيل – وكاالت 

ت�����وج م��ن��ت��خ��ب الأرج����ن����ت����ني، ب��ل��ق��ب 

بطولة كوبا اأمريكا، بالفوز يف النهائي 

فجر   )0-1( بنتيجة  ال���ربازي���ل،  ع��ل��ى 

و�سجل  “ماراكانا«.  ملعب  على  الأحد، 

ال��وح��ي��د، جن��م منتخب  ال��ل��ق��اء  ه���دف 

م�����اري�����ا، يف  اأن���خ���ي���ل دي  الأرج����ن����ت����ني 

الدقيقة )21( من زمن املباراة. وك�سر 

راق�����س��ي ال��ت��اجن��و ل��ع��ن��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ات يف 

الأخ��رية،  ال�سنوات  خالل  اأمريكا  كوبا 

ل��ُي��ع��ادل��وا   ،15 ب��ال��ل��ق��ب رق����م  وت���وج���وا 

رق����م م��ن��ت��خ��ب الأوروج����������واي ���س��اح��ب 

مي�سي  ليونيل  وحقق  القيا�سي.  الرقم 

الأب��ي�����س  ب���الده  بقمي�س  الأول  ل��ق��ب��ه 

وال�����س��م��اوي ب��ع��د م�����س��رية م��ن الأل��ق��اب 

ال���ف���ردي���ة وع���ل���ى م�����س��ت��وى الأن����دي����ة، 

يتقا�سم  وه��و  البطولة  ليو  اأن��ه��ى  كما 

اأه���داف.   4 ب��� ال��ه��داف��ني  ���س��دارة قائمة 

الفوز  بهذا  الأرجنتيني  املنتخب  وعزز 

م�����س��ريت��ه اخل��ال��ي��ة م���ن ال���ه���زائ���م اإىل 

امل���درب ليونيل  20 م��ب��اراة حت��ت ق��ي��ادة 

�����س����ك����ال����وين، ك���م���ا اأحل�������ق ب����ال����ربازي����ل 

ر�سمية منذ  الأوىل يف مباراة  هزميتها 

الثمانية  دور  يف  بلجيكا  اأمام  خ�سارتها 

امل���ب���اراة  ب�����داأت   .2018 ال���ع���امل  ل��ك��اأ���س 

دون  املنتخبني،  كال  من  متبادل  بحذر 

وانح�سر  ُت��ذك��ر،  حقيقية  خ��ط��ورة  اأي 

 20 ال��ل��ع��ب يف و���س��ط امل��ل��ع��ب، ط����وال ال����

دقيقة الأوىل. و�سجل اأنخيل دي ماريا 

حيث   ،)21( الدقيقة  يف  الأول  الهدف 

وا�ستغل  ب���اول  دي  م��ن  مت��ري��رة  ت��ل��ق��ى 

وو�سع  اأع���اله  لي�سدد  اإي��در���س��ون  تقدم 

ال���ك���رة يف ال�����س��ب��اك. وان��ط��ل��ق ل��ي��ون��ي��ل 

وراوغ  ال��ت��اجن��و،  راق�����س��ي  ق��ائ��د  مي�سي 

ك��رة  و���س��دد  ال���ربازي���ل،  مننتخب  دف���اع 

اأر���س��ي��ة م���رت ب��ج��ان��ب ال��ق��ائ��م الأمي���ن 

ال�سوط  بداية  ومع   .)31( الدقيقة  يف 

ال���ث���اين، ���س��ج��ل ري��ت�����س��ارل�����س��ون ه��دف 

 ،)52( الدقيقة  يف  ل��ل��ربازي��ل  ال��ت��ع��ادل 

الت�سلل  بداعي  األغاه  املباراة  حكم  لكن 

على مهاجم ال�سيل�ساو. وتاألق اإميليانو 

م��ارت��ي��ن��ي��ز ح��ار���س م��رم��ى الأرج��ن��ت��ني، 

يف ال���ت�������س���دي ل���ت�������س���دي���دة ق����وي����ة م��ن 

ريت�سارل�سون داخل املنطقة يف الدقيقة 

)54(، ليحرمه من التعادل لل�سيل�ساو. 

التعادل  ي�سجل هدف  اأن  باربو�سا  وكاد 

بت�سديدة   ،)82( الدقيقة  يف  للربازيل 

داخ�������ل امل���ن���ط���ق���ة، ل������ول ت����دخ����ل دف����اع 

للركنية.  الكرة  حول  الذي  الأرجنتني 

بت�سديدة  حم��اولت��ه  باربو�سا  ووا���س��ل 

اأخ������رى داخ�����ل امل��ن��ط��ق��ة، ت�����س��دى ل��ه��ا 

الأرج��ن��ت��ني يف  ح��ار���س  ��ا مارتينيز  اأي�����سً

الركنية.  اإىل  وحولها   ،)87( الدقيقة 

يف  امل��ب��اراة  قتل  فر�سة  مي�سي  واأ���س��اع 

ت��ل��ق��ى مت��ري��رة  ح��ي��ث  ال��دق��ي��ق��ة )88(، 

ح����ري����ري����ة داخ��������ل امل���ن���ط���ق���ة ل��ي��ن��ف��رد 

اإيدر�سون لكنه برعونة ف�سل  باحلار�س 

الأخ���رية  ال��دق��ائ��ق  م��رت  الت�سديد.  يف 

اأرجنتيني  ودفاع  برازيلي  هجوم  و�سط 

جن��وم  بتتويج  ال��ل��ق��اء  لينتهي  حم��ك��م، 

التاجنو.

الربازيل – وكاالت 

غ��م��رت ال�����س��ع��ادة لع��ب��ي منتخب الأرج��ن��ت��ني 

تتويج  عقب  مي�سي،  ليونيل  قائدهم  وب��الأخ�����س 

الأح��د،  فجر   ،2021 اأمريكا  لكوبا  بطاًل  الفريق 

ع��ل��ى ح�����س��اب ال���ربازي���ل. وجن���ح راق�����س��و التاجنو 

دون  بهدف  ماراكانا  ال��ربازي��ل مبلعب  اإ�سقاط  يف 

منت�سف  يف  م��اري��ا  دي  اآن��خ��ي��ل  النجم  �سجله  رد، 

يف  باهت  مب�ستوى  ظهوره  ورغ��م  الأول.  ال�سوط 

املباراة النهائية، اإل اأن ال�سعادة ارت�سمت على وجه 

مي�سي عقب اإطالق �سافرة النهاية بتتويجه بلقبه 

واحتفل  الأرجنتيني.  املنتخب  مع  الأول  ال��دويل 

لعبو بطل اأمريكا اجلنوبية ب�ساحب ال���34 عاًما 

قبل ال�سعود ملن�سات التتويج، حيث كانت البداية 

بالرك�س جتاهه مبجرد نهاية املباراة، احتفاًل معه 

بالنت�سار. ومل يكتف جنوم الأرجنتني بذلك، بل 

حملوا قائدهم على الأعناق وقاموا برفعه عالًيا، 

لتهنئته على اللقب الذي طال انتظاره منذ بداية 

م�سريته الدولية. وُيعد هذا اللقب هو الأول ملي�سي 

مع التاجنو طوال م�سريته الكروية، بعدما عانده 

ونهائي  اأمريكا،  لكوبا  نهائيات   3 بخ�سارة  احل��ظ 

كاأ�س العامل 2014 �سد اأملانيا.

لندن - وكاالت

اأك�����دت الأ����س���رتال���ي���ة اأ���س��ل��ي ب���ارت���ي، 

تتويجها  اأن  ع��امل��ي��ا،  الأوىل  امل�����س��ن��ف��ة 

ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ومي���ب���ل���دون امل��ف��ت��وح��ة 

للتن�س، ثالث البطولت الأربع الكربى 

)اجلراند �سالم(، بعد �سهر تقريبا من 

املفتوحة  الن�سحاب من بطولة فرن�سا 

اإ����س���اب���ة  ب�����س��ب��ب  ج�����ارو������س(،  )رولن 

“املعجزة«.  مب���ث���اب���ة  ك����ان  ال���ف���خ���ذ  يف 

وت���ع���اف���ت ال���الع���ب���ة الأ����س���رتال���ي���ة م��ن 

اإ����س���اب���ت���ه���ا يف وق�����ت ق���ي���ا����س���ي، ل��ت��ك��ون 

فيها  قدمت  التي  لوميبلدون  ج��اه��زة 

م�سرية رائعة، كللتها يف النهاية بالفوز 

كارولينا  الت�سيكية  باللقب على ح�ساب 

ب���ل���ي�������س���ك���وف���ا مب���ج���م���وع���ت���ني ل����واح����دة 

خالل موؤمتر  ب���ارت���ي  وق����ال  ال�����س��ب��ت. 

امل�ساعد  »ف��ري��ق��ي  ال��ل��ق��اء  �سحفي بعد 

مل مي���دين ب��امل��ع��ل��وم��ات ال��ك��اف��ي��ة ال��ت��ي 

ك��ن��ت اأري�����د م��ع��رف��ت��ه��ا. ه���ذه الإ���س��اب��ة 

املالعب«.  عن  �سهرين  لتبعدين  كانت 

وميبلدون  يف  هنا  واأ�ساف “امل�ساركة 

كنا  اأن��ن��ا  اأعتقد  املعجزة.  مبثابة  كانت 

هنا  امل�ساركة  لكن  الزمن،  مع  �سباق  يف 

املمتع  م��ن  م��ذه��ل.  اأم���ر  اآلم  اأي  دون 

اأحيانا اأن ترى ا�سطفاف النجوم حتى 

تتمكن من حتقيق اأحالمك«. وو�سفت 

25 ع���ام���ا ف����وزه����ا ب��ل��ق��ب  ����س���اح���ب���ة ال��������

اأح���د الأم����ور املذهلة  ب��اأن��ه  ومي��ب��ل��دون 

يف م�����س��ريت��ه��ا. وق��ال��ت يف ه���ذا ال�����س��دد 

يف  روع���ة  الأك���ر  ال�سعور  اأن���ه  “اأعتقد 
م��الع��ب ال��ت��ن�����س. ك��ن��ت اأ���س��ع��ر وك��اأن��ن��ي 

اأح���ل���م، ب���ذل���ت جم���ه���ودا ك���ب���ريا خ��الل 

اأجل  من  امل�ساعد  فريقي  مع  م�سريتي 

النجاح  واأحالمي.  اأهدايف  حتقيق مثل 

يف هذا الأمر اليوم اأمرمذهل .

الربازيل – وكاالت 

ن����ي����م����ار ج�����ون�����ي�����ور، جن��م  ي���ت���م���ال���ك  مل 

اأمام  اخل�سارة  بعد  نف�سه  الربازيل  منتخب 

وانهار  اأم��ري��ك��ا.  كوبا  نهائي  يف  الأرج��ن��ت��ني، 

نيمار باكيا بعد اإطالق احلكم �سافرة نهاية 

اأنخيل  بهدف  الأرجنتني  ف��وز  معلنا  اللقاء 

للمرة  ال��ل��ق��ب  ال��ت��اجن��و  ليحقق  م��اري��ا،  دي 

15 يف ت���اري���خ���ه. ووا����س���ل ن��ي��م��ار ال��ب��ك��اء يف 

اأح�سان ليونيل �سكالوين مدرب الأرجنتني، 

ك��م��ا ح��ر���س ل��ي��ان��درو ب��اري��دي�����س زم��ي��ل��ه يف 

ومل  موا�ساته.  على  ج��ريم��ان،  �سان  باري�س 

�سديقه  يهنئ  اأن  اأحزانه  و�سط  نيمار  ين�س 

الالتيني  باللقب  توج  الذي  مي�سي،  ليونيل 

ت��اري��خ��ه بعد ث��الث حم��اولت  لأول م��رة يف 

فا�سلة.

املغرب – وكاالت 

ال��ب��ي�����س��اوي، تهنئة  ال���رج���اء  ن����ادي  ت��ل��ق��ى 

تتويج  بعد  ال�ساد�س،  امللك حممد  ثمينة من 

الفريق بلقب كاأ�س الكونفيدرالية الإفريقية. 

وف����از ال���رج���اء ب��ك��اأ���س ال��ك��ون��ف��ي��درال��ي��ة، بعد 

تغلبه على �سبيبة القبائل اجلزائري بنتيجة 

التي  النهائية  املباراة  خالل  ال�سبت،   ،)1-2(

البي�ساوي،  الفريق  واأك���د  بنني.   يف  اأقيمت 

“في�س  م��وق��ع  على  الر�سمية  �سفحته  ع��رب 

جاللة  م��ن  خا�سة  مكاملة  تلقى  اإن��ه  بوك”، 

امل��ل��ك، ت��ق��دم م��ن خ��الل��ه��ا ب��ال��ت��ه��اين جلميع 

مكونات الفريق، بعد هذا الإجناز الإفريقي. 

بهذه  واف��ت��خ��اره  �سعادته  ع��ن  ال��رج��اء  وع��رب 

ال�ساد�س،  حممد  امل��ل��ك  م��ن  اخلا�سة  املكاملة 

ح���ي���ث حت�����دث م����ع رئ���ي�������س ال���ف���ري���ق ر���س��ي��د 

الأندل�سي واملدرب الأ�سعد ال�سابي  وطالبهما 

هناأ  كما  الفريق.   اأف���راد  لكل  التهاين  بنقل 

ف���وزي ل��ق��ج��ع رئ��ي�����س الحت����اد امل��غ��رب��ي لكرة 

ر�سمي  بيان  يف  ال��رج��اء،  واإدارة  بعثة  ال��ق��دم، 

لقجع  ونقل  املغربي.  الكرة  احتاد  عن  �سادر 

للرجاء  التهنئة  جمل�سه،  اأع�ساء  عن  نيابة 

الكونفيدرالية  بكاأ�س  تتويجه  بعد  واأن�ساره 

�سفيان  ال���رج���اء  ه���ديف  و���س��ج��ل  الإفريقية.  

رح��ي��م��ي وب���ني م���الجن���و، ف��ي��م��ا ���س��ج��ل ه��دف 

بوحلية. ال�سبيبة 

االنباط – عمان 

 انطلقت الأحد فعاليات دورة التدريب 

للم�ستوى  املرمى   حل���را����س  الآ���س��ي��وي��ة 

�سحي  ب��روت��وك��ول  تطبيق  و���س��ط  الأول، 

م�����س��دد ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة. 

وت����ق����ام حم����ا�����س����رات ال��������دورة ال��ن��ظ��ري��ة 

البولو مبدينة  وقاعة  والعملية يف ملعب 

احل�����س��ني ل��ل�����س��ب��اب، ب���اإ����س���راف امل��ح��ا���س��ر 

وم�ساعديه  ار���س��ي��دات  خ��ل��دون  الآ���س��ي��وي 

وي�سارك  ال�سطري.  واأك���رم  رح��ال  �سمري 

قنديل،  حم��م��ود  �سفيع،  ع��ام��ر  ب��ال��دورة: 

ع���ن���اد ال��ط��ري��ف��ي، جل���ني ول���ي���د، ع��ب��داهلل 

حمزة  مطر،  زي��اد  الدهني،  حممد  علي، 

احل���ف���ن���اوي، ع���ب���داهلل ال���ر����س���ي���د، حم��م��د 

التدريبية،  ال��دورات  وت�سهد  ال�سطناوي. 

والتطبيقات  النظرية  املناهج  يف  ت��ط��ورا 

العملية، وفق روؤية احتاد كرة القدم والتي 

تهدف ل�سقل والرتقاء باملدرب الوطني، 

وتعزيز قدراته وخرباته. وح�سل الحتاد 

ب��اأع��ل��ى  الع��ت��م��اد  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  الأردين، 

�سوء  على  “الآ�سيوي”،  من  م�ستوياتها 

املناهج التدريبية احلديثة والتي يقدمها 

للم�ساركني. الحتاد 

روما – وكاالت 

ذكرت تقارير �سحفية اإيطالية الأحد، 

اأن جن��م ب��ر���س��ل��ون��ة وامل��ن��ت��خ��ب الإ���س��ب��اين 

ال��دوري  م��غ��ادرة  من  قريباً  ب��ات  ال�سابق، 

الإي����ط����ايل، وال���ت���وج���ه ل��ل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

ووف���ق���اً  حمتمل.   ك���خ���ي���ار  ال�������س���ع���ودي���ة، 

دي��ل��و  “لجازيتا  ���س��ح��ف��ي��ة  ذك����رت����ه  مل����ا 

م��درب  مورينيو  ج��وزي��ه  ف���اإن  �سبورت”، 

مب�ستوى  مقتنع  غ��ري  الإي���ط���ايل،  روم���ا 

الالعب  واأن  رودريجيز،  بيدرو  الإ�سباين 

ل���ن ي���ك���ون ���س��م��ن خ��ط��ط ال���ربت���غ���ايل يف 

املو�سم املقبل.  واأ�سافت ال�سحيفة ذاتها، 

اأن ه��ن��اك اه��ت��م��ام م��ن ق��ب��ل ع���دة اأن��دي��ة 

باحل�سول  اأم��ري��ك��ي��ة  واأخ����رى  ���س��ع��ودي��ة، 

الأ�سبق.   ب��ر���س��ل��ون��ة  جن��م  خ��دم��ات  ع��ل��ى 

33 ع��ام��ا،  وك����ان رودري���ج���ي���ز ���س��اح��ب ال������

اأي��ل��ول  �سبتمرب/  يف  روم��ا  اإىل  انتقل  ق��د 

انتهاء  بعد  انتقال حر،  املا�سي يف �سفقة 

ت�سيل�سي. عقده مع 

نيمار يبكي ويهنئ ميسي 

ملك المغرب يهنئ الرجاء باللقب االفريقي 

انطالق الدورة التدريبية االسيوية للحراس 

نجم برشلونه مطلوب الندية السعودية 
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قنينة الرئيس وايجابيتها

القول الفصل

والثثروة  الثثطثثاقثثة  وزيثثثرة  ت�سليم  بفكرة  اال�ثثسثثتثثهثثزاء  اإىل  الثثنثثا�ثثس  ذهثثب 

اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  الثثثوزارء  لرئي�س  هدية  زواتثثي  هالة  املعدنية 

ملئات  الثثعثثنثثان  واأطثثلثثقثثوا  اأردنثثثيثثثا،  املثثنثثتثثجثثة  بثثالثثنثثفثثط اخلثثثام  زجثثاجثثة مليئة 

بركة  و�ثثسثثط  نقبع  اأنثثنثثا  باعتبار  احلثثدث  حجم  مثثن  منتق�سني  الثثنثثكثثات، 

اأرا�سي  يف  متوفر  غري  اأنه  بينما  اجلثثوار  دول  يف  املوجود  يف  النفط  من 

اململكة.

التوا�سل االجتماعي  املواطنني عرب �سفحاتهم على مواقع  مل يياأ�س 

لتو�سيح  ا�سطر  الذي  و�ساحبها،  الفكرة  على  تهكمهم  وا�سلوا  حينما 

االأمر قبل اأن يتقدم با�ستقالته لزواتي التي رف�ستها. وهذا موؤ�سر على 

كل  يرف�سون  ممن  النا�س  من  وروادهثثا  املواقع  هذه  على  وتاأثري  حجم 

اأو �سغريا. كان حجمه كبريا  التقليل منه مهما  اإىل  وي�سارعون  �سيء 

مت  الثثذي  امل�سهد  اأن  يعترب  قثثد  اأخثثثرى،  زاويثثثة  مثثن  االأمثثثر  اإىل  النظر 

بعني  توؤخذ  رمبثثا  عديدة  ر�سائل  فيه  النفط  قنينة  الرئي�س  تلقي  فيه 

يعك�س  لن  ذلك  اأن  �سحيح  رمزية.  ذات  اإيجابية  ر�سائل  وهي  االعتبار، 

باعتبار  لثثلثثدولثثة  واملثثثايل  االقثثتثث�ثثسثثادي  الثثو�ثثسثثع  على  ايثثجثثابثثي  ب�سكل  اأبثثثدا 

قيمة  ذا  غري  حقل  هي  النفط  كمية  منه  ا�ستخرجت  الثثذي  احلقل  اأن 

باالأمل. تتعلق  عنها  نتحدث  التي  الرمزية  لكن  جتارية، 

اأن النفط موجود، �سحيح  اأن نرفع من معنوياتنا  اأجل  قد نقول من 

اململكة،  اأرا�سي  باطن  يف  متواجد  الواقع  اأر�ثثس  على  لكنه  �سحيح،  اأنثثه 

النور وبكميات ت�سد ولو جزء من  االأمر قد يخرج ويرى  واأنه يف نهاية 

من  املاليني  مبئات  �سنويا  ن�ستورده  والثثذي  النفط،  من  اململكة  حاجة 

بهذا  قد يحدث  ما  اأمرا  باأن  نوؤمن  باأن  اأنف�سنا  على  نبخل  ملا  الدنانري. 

االجتاه يف يوم ما.

قابلة  للمملكة  االقت�سادية  املعطيات  باأن  ر�سالة  ذلك  يف  يكون  رمبا 

للتغري بني حلظة واأخرى، ويف ذلك اإ�سارة اإىل املتغيريات التي ت�سهدها 

االإقليمي  امل�سهد  ترتيب  تعيد  بثثداأت  �سيا�سية  متغريات  وهثثي  املنطقة 

والذي  ترامب،  دونالد  ال�سابق  االأمريكي  الرئي�س  عهد  اأثناء  وحتديدا 

مار�س كل �سنوف ال�سغط على اململكة من اأجل القبول ب�سفقة القرن، 

حمورية. دول  ومب�ساعدة 

اأيثثقثثونثثة  اإىل  االأردن  يثثحثثول  جتثثاريثثة  بثثكثثمثثيثثات  الثثنثثفثثط  ا�ثثسثثتثثخثثراج  اإن 

جراء  املنطقة  يف  الهام  لثثدره  نظرا  �سيا�سية  اأيقونة  هو  كما  اقت�سادية 

عال  توازن  حتقيق  على  وقدرتها  القيادة  وحكمة  اجليو�سيا�سي،  موقعه 

تع�سف  داخلية  اأزمات  املنطقة  دول  ت�سهد  االإطار يف وقت  بهذا  امل�ستوى 

. بها

والداعمني  العاملية،  املالية  املوؤ�س�سات  اإىل  ر�سالة  ذلك  يف  يكون  وقد 

واأن  للتح�سن،  طثثريثثقثثه  يف  للمملكة  االقثثتثث�ثثسثثادي  االأفثثثق  بثثثاأن  لثثثثالأردن، 

خمتلفة  �ستكون  عندها  املعطيات  واأن  جثثدي،  ب�سكل  للتو  بثثداأت  امل�ساألة 

جيدا. اأوراقهم  ترتيب  اجلميع  �سيعيد  وعليه  كليا، 

ال  لكن  اأردين،  كل  به  ياأمل  حلم  من  طيف  احلديث  هذا  يعترب  رمبا 

بنا  �سيحل  ومثثاذا  النفط،  زجاجة  وراء  من  الر�سائلة  هي  ما  يعلم  اأحثثد 

اأردنا  الر�سائل حقيقية. كل ما نتمناه  االأيام يف حال كانت هذه  يف قادم 

اأن نحلم ونحلل ونتوقع. انتاجا وتطورا ونه�سة. ال �سري  واأكر  اأقوى 

الجغبير حسين 

      

�سكاي نيوز عربية - �أبوظبي

»اأ�سطورة  لعبة  من  نثثادرة  ن�سخة  بيع  مت 

زيثثثلثثثدا« مبثثبثثلثثغ غثثري مثث�ثثسثثبثثوق، حثثيثثث و�سلت 

رقما  لت�سجل  دوالر،  األثثف   870 اإىل  املثثزاد  يف 

قثثيثثا�ثثسثثيثثا كثثثاأغثثثلثثثى لثثعثثبثثة قثثثدميثثثة يثثتثثم بثثيثثعثثهثثا 

حاليا.

NES الذي  اللعبة كانت م�سنعة جلهاز 

عام  يف  ت�سنيعها  ومت  نينتندو،  �سركة  تنتجه 

وغثثري  مثثفثثتثثوحثثة  غثثثري  نثث�ثثسثثخثثة  وهثثثثي   ،1987

. مة م�ستخد

من  قليال  اأحدث  ن�سخة  بيع  مت  قد  وكان 

الثثعثثام  يف  دوالر  األثثثف   50 مببلغ  اللعبة  هثثذه 

املثثا�ثثسثثي، ولثثكثثن اأعثثلثثى �ثثسثثعثثر بثثيثثعثثت بثثه لعبة 

لعبة  ن�سيب  مثثن  كثثانثثت  قثثدميثثة  اإلثثكثثرونثثيثثة 

مببلغ  اأ�سهر  قبل  بيعت  والتي  ماريو  �سوبر 

اأغلى  هثثي  وكثثانثثت  اأمثثريكثثي،  دوالر  األثثف   660

الن�سخة  هثثثذه  اأتثثثت  حثثتثثى  اإلثثكثثرونثثيثثة  لثثعثثبثثة 

قيا�سيا. رقماً  لتح�سد  زيلدا  من  القدمية 

اأقثثثدم  ويثثعثثتثثقثثد اأن هثثثذه الثثلثثعثثبثثة هثثثي مثثثن 

االألثثثثثعثثثثثاب الثثثتثثثي ال تثثثثثثزال خمثثثتثثثومثثثة بثثخثثتثثم 

بثثثعثثثد، وكثثثانثثثت �ثثسثثركثثة  تثثفثثتثثح  مثث�ثثسثثنثثعثثهثثا ومل 

قليلة  كثثمثثيثثة  بثثتثث�ثثسثثنثثيثثع  قثثامثثت  قثثثد  نثثيثثنثثتثثنثثدو 

حينها. اأ�سهر  لب�سعة  منها 

بيع أول لعبة إلكترونية من »زيلدا« بمبلغ خيالي

العقبة سيدة السياحة

خالد فخيدة

ال�سائح  يختار  وملاذا  العقبة،  يف  ال�سياحي  الواقع  تفا�سيل  يف  نغو�س  ان  قبل 

باأن العقبة كانت وجهة �سياحية عاملية  وجهات �سياحية اخرى، يجب االعراف 

معابرها  تركيا  تفتح  ان  وقبل  ال�سيخ  و�سرم  طابا  هناك  يكون  ان  قبل  تاريخية 

العاملية. لل�سياحة 

قبل  مثثا  اىل  زمنية  رحلة  يف  يثثاأخثثذوك  ورمثثوزهثثا،  العقبة  يف  ال�سياحة  وقثثادة 

�سياحي  زمن  ويحدثونك عن  اخلا�سة،  االقت�سادية  العقبة  �سلطة منطقة  قيام 

ا�ستثناء. بال  اجلميع  منه  ي�ستفيد  كثري،  خري  فيه  كان  جميل، 

ال�سهولة  بتلك  يعد  مل  العقبة  اىل  ال�سياحة  ا�ستقطاب  ان  بالع�سرة،  واب�سم 

من  الب�ساط  �سحبت  انها  الكثريون  يعتقد  املنطقة،  يف  مناف�سة  وجهات  لوجود 

اال�سباب  ولي�س  ال�سبب  من  جزء  وهذا  اال�سعار،  بانخفا�س  العقبة  اقدام  حتت 

. كلها

ك�سفت  مناف�سة،  �سياحية  وجثثهثثات  اىل  الثثرو�ثثس  ال�سياح  هجرة  ق�سة  ولكن   

لهيئة  وابتزاز  احتكار  امل�سكلة،  خفايا  يف  ان  بقدر  امل�سكلة،  تكن  مل  اال�سعار  ان 

ال�ستقطاب  جهدهما   ق�سارى  تبذالن  اللتني  العقبة،  و�سلطة  ال�سياحة  تن�سيط 

واالردن. العقبة  اىل  اخلارجية  ال�سياحة 

وان  خا�سة  امل�سكلة،  تكن  مل  اال�سعار  ان  الرو�س،  ال�سياح  ازمثثة  ك�سفته،  وما 

الكلف  مع  مقارنة  منخف�سة  اقامة  ا�سعار  قدمت  الت�سنيفات  كافة  من  فنادق 

الواحدة. للغرفة  الت�سغيلية 

والعربية  االجنبية  ال�سياحة  ا�ستقطاب  يف  العقبة  تعانيها  التي  وامل�سكلة 

زوار  من  كثريا  ان  والدليل  ال�سياحي.  املنتج  هو  ما  بقدر  اال�سعار،  لي�س  اي�سا، 

. البحر  اوالدنا للرفيه غري  ناأخذ  ان  اين ميكن  ي�ساألون،  العقبة 

تكون  حتى  متعددة  �سياحية  منتجات  اىل  حتتاج  العقبة  ان  ننكر  ال  ولذلك، 

�سياحية  منتجات  اقامة  حتتاج  املناف�سة  وهثثذه  العاملية.  املناف�سة  خارطة  على 

اخلارجية. لل�سياحة  مطلوبة 

امل�سوؤولني،  هل  وال�سوؤال الذي يجب طرحة بكل جراأة و�سجاعة على طاولة 

جمتمعية  معوقات  هناك  ان  ام  عاملية؟،  �سياحية  وجهة  العقبة  تكون  ان  نريد 

وفكرية حتول دون ذلك؟.

فاأما  العقبة،  ال�سياحة يف  بتحديد م�ستقبل  ال�سوؤال، كفيلة  االجابة على هذا 

واخلارجية  الداخلية  بال�سياحة  االكتفاء  واما  وتايالند،  بانكوك  مثل  االنفتاح 

طاقتها. فوق  العقبة  نحمل  ان  دون  التاريخية 

دم�سق - �سكاي نيوز عربية

األثثثقثثثت احلثثثثثرب بثثظثثاللثثهثثا الثث�ثثسثثلثثبثثيثثة عثثلثثى احلثثيثثاة 

ب�سكل  الثثزواج  وعلى  عموما،  لل�سوريني  االجتماعية 

خا�س، وغريت من عاداتهم القدمية التي توارثوها 

ُغّيبت  جثثديثثدة  بثثاأخثثرى  وا�ستبدلتها  اأجثثثدادهثثثم،  عثثن 

عنها مظاهر الفرح.

االأ�ثثسثثبثثوع  لثثلثثزواج  يتح�سر  ثنائي  و�ثثسثثنثثاء  فجميل 

املقبل، بعد اأن تاأجل زفافهما للمرة الثالثة منذ بداية 

ل�سعر �سرف  املفاجئ  االرتثثفثثاع  ب�سبب  اجلثثاري  العام 

التي تدنت ل�سقف  ال�سورية،  العملة  الدوالر وانهيار 

الـ5 اآالف لرية مقابل الدوالر الواحد قبل 3 اأ�سهر.

وبح�سب رواية العرو�سني، فقد �سرفا النظر عن 

�سراء الذهب، وهو اأحد الطقو�س االأ�سا�سية للزواج يف 

�سوريا، وا�ستبدال هذه العادة بخامت خطبة »فال�سو«، 

املعروف با�سم الذهب االإيطايل اأو الرو�سي.

وتقول �سناء اإنها اكتفت ب�سراء طقمني من املالب�س 

و3 اأحذية وحقيبة ن�سائية واحدة، لتوفر احتياجاتها 

من اأدوات املطبخ التي اكتفت بالقليل منها اأي�سا.

وت�سيف يف حديثها ملوقع »�سكاي نيوز عربية«، اأن 

الأن  االأبي�س،  الزفاف  ف�ستان  ارتثثداء  حرمها  الغالء 

�سراءه �سيكلفها ثمنا باهظا ال يقل عن مليون لرية، 

اأي حوايل 350 دوالرا، وقالت: »حتى ا�ستئجار ف�ستان 

الزفاف من �سالونات التجميل ي�سل اإىل حوايل 450 

قثثدرة خطيبي  يفوق  وهثثو  دوالرا(،  لثثرية )150  األثثف 

الذي يعمل يف مكتبة مبدينة احل�سكة، ويتقا�سى 300 

األف لرية �سورية )90 دوالرا( كراتب �سهري«.

الثثزفثثاف  حفل  األغينا  »كثثمثثا  الثثعثثرو�ثثس:  وت�ستطرد 

10مليون  اإىل  ت�سل  التي  اخليالية  لتكاليفه  نظرا 

اأجثثرة  3300 دوالر، مثثن  اأي مثثا يثثعثثادل  �ثثسثثوريثثة،  لثثرية 

للمدعوين،  �ستقدم  التي  وال�سيافة  واملطرب  النادي 

واكتفينا بحفل على نطاق �سيق ت�سم عائلتي وعائلة 

جميل التي �ساأعي�س معها«.

الف�سة بديال للذهب

رغم ا�ستياء عائلة خطيبته، فاإن االرتفاع املهول يف 

�سعر الذهب، الذي بلغ الغرام منه 165 األف لرية اأي 

�سراء  للعزوف عن  دفع �سهيب  دوالرا،   50 يعادل  ما 

املعدن االأ�سفر وا�ستبداله بالف�سة.

واأو�سح �سهيب الذي التقته »�سكاي نيوز عربية« 

يف �سوق الف�سة باحل�سكة، اأن تدهور الو�سع املعي�سي 

باأجور منخف�سة،  اأعمال  البطالة وممار�سة  وانت�سار 

الثثثثزواج خثثيثثارات �سوى  املقبلني على  اأمثثثام  يثثرك  مل 

واإلغاء  والبيت،  والذهب  الثياب  �سراء  اال�ستغناء عن 

حثثفثثالت االأعثثثرا�ثثثس ووالئثثمثثهثثا، واالقثثتثث�ثثسثثار عثثلثثى ملة 

مع  الثثعثثرو�ثثسثثني،  مثثن  املقربني  ت�سم  ب�سيطة  عائلية 

غياب مظاهر الفرح املعتادة.

يعد  مل  الثثث�ثثثسثثثوريثثثني  الثث�ثثسثثبثثاب  »اآالف  واأ�ثثثثثسثثثثثاف: 

مبثثقثثدورهثثم تثثوفثثري �ثثثسثثثروط الثثثثثثزواج، ومثثنثثهثثا �ثثسثثراء 

الذهب الذي ي�سعه االآباء �سرطا عند تزويج بناتهم، 

وبع�سهم كان قبل ب�سعة �سنوات يتخذ قرارا باإرجاء 

الذهب  اأ�ثثسثثعثثار  فيه  تنخف�س  اآخثثثر  وقثثت  اإىل  الثثثزواج 

االآن  باتت  العائالت  لكن  عافيتها،  الثثلثثرية  وت�سرد 

ت�سهل زواج بناتها باال�ستغناء عن العديد من �سروط 

احلنة  يثثوم  اإلثثغثثاء  ومنها  عليها،  تربينا  التي  الثثثزواج 

وحفل الزفاف واإقامة الوالئم وغريها«.

قران عرب »�سكايب«

اال�ستثنائية  احلالة  لي�ست  الث22عاما  ابنة  �سهيلة 

اأوربثثا  يف  املقيم  خطيبها  على  تعرفت  �سورية  ل�سابة 

عرب »�سكايب«.

وتقول �سهيلة، وهو ا�سم م�ستعار ل�سابة من مدينة 

على  تعرفت  اإنها  عربية«،  نيوز  »�سكاي  ملوقع  الرقة، 

عر�ست  اأن  بعد  »في�سبوك«  عثثرب  �سديقتها  �سقيق 

عليها زميلتها يف اجلامعة الزواج من اأخيها املقيم يف 

اأملانيا، وت�سيف اأن عائلة خطيبها تقدمت خلطبتها، 

ال�سيخ  بح�سور  »�سكايب«  تطبيق  عرب  قرانها  وعقد 

مع  جال�سا  خطيبها  كثثان  بينما  الفاحتة،  قثثراأ  الثثذي 

»كما  املثثثثاأذون،  كلمات  يثثردد  وهثثو  اأملثثانثثيثثا  يف  اأ�سدقائه 

�ساألني اإذا كنت موافقة على الزواج بخطيبي حممد«.

الإحجام عن الزواج

ومن جهة اأخرى، ظهر تيار يف�سل تاأخري الزواج 

اإىل حني تي�سر احلال، اأو حتى االإحجام عنه نهائيا.

فرغم تخطيه �سن االأربعني، ال يزال لوؤي املتحدر 

مثثثن ريثثثف الثثثرقثثثة عثثثازفثثثا عثثثن الثثثثثزواج بثث�ثثسثثبثثب ارتثثفثثاع 

متطلباته.

ا�سمه  الثثذي ف�سل عثثدم الك�سف عن  لثثوؤي  ويحكي 

الثثثثثاين ملثثوقثثع »�ثثسثثكثثاي نثثيثثوز عثثربثثيثثة«، اأن »الثثعثثائثثالت 

ببع�س  متم�سكة  زالثثت  ال  املناطق  بع�س  يف  الريفية 

من  الثثزفثثاف،  مبتطلبات  اخلا�سة  القدمية  الثثعثثادات 

جموهرات ومالب�س وحفل واأثاث منزيل«.

واأ�ثثثسثثثاف اأن »الثثثغثثثالء الثثفثثاحثث�ثثس يف املثثهثثور هثثو ما 

يدفع �سرائح كبرية للعزوف عن اإكمال ن�سف دينها. 

ا�ستمرار ارتفاع تكاليف الزواج �سريفع ن�سبة العنو�سة 

بثث�ثثسثثكثثل مثثثرعثثثب، يثث�ثثسثثاف لثثهثثا قثثلثثة نثث�ثثسثثبثثة الثثثذكثثثور يف 

جمتمعنا ال�سوري مع فقدان الكثري من ال�سباب بني 

قتيل ومفقود ونازح ومهاجر«.

الزواج »بأقل القليل« في سوريا.. 
ذهب فالصو وقران عبر »سكايب«

خسر 100 كلغم من وزنه وصار من 
أبطال كمال األجسام 

متحف األوهام في إيطاليا.. مساحة 
للضحك والصراخ والتقاط 

رو�سيا �ليوم وكاالت

ما  غثثاريثثت  ليفي  االأمثثريثثكثثي،  خ�سر 

يثثزيثثد عثثثن 100 كثثيثثلثثوغثثرام مثثثن وزنثثثه، 

وك�سف عن ق�سة جناحه امللهمة خالل 

مثثقثثابثثلثثة عثثلثثى قثثنثثاة يثثوتثثيثثوب »تثثثثرويل« 

.Truly
وزنثثه  مثثع  امل�سكلة  اإن  غثثاريثثت  يثثقثثول 

بداأت يف �سن املدر�سة، حيث كان »�سديد 

يكن يحب  واالنثثطثثواء«، ومل  التوا�سع، 

من  كثثبثثرية  �سحبة  اأي  يف  يثثتثثواجثثد  اأن 

االأ�سدقاء، واأال يتعامل مع الغرباء.

ويف هذه االأثناء كان عليه اأن »يكظم« 

بينما  بثثثداخثثثلثثثه،  ويثثبثثقثثيثثهثثا  مثثث�ثثثسثثثاعثثثره، 

ا�ستمرت هذه احلالة اأثناء �سن البلوغ. 

وزنثثه  بلغ  والثثثثثالثثثني،  الثانية  �سن  ويف 

185 كيلوغرام تقريباً.

الثث�ثثسثثدد: »لقد  بثثهثثذا  ي�سرح غثثاريثثت 

فثثقثثدت الثثوعثثي مثثثرة واحثثثثدة يف العمل. 

�سعرت باأمل �سديد يف ال�سدر، ويف اليوم 

املثث�ثثسثثتثث�ثثسثثفثثى، حيث  اإىل  ذهثثثبثثثت  الثثثتثثثايل 

حينها  واأ�سبت  �سغطي.  بقيا�س  قاموا 

بنوبة قلبية«.

مثثنثثذ تثثلثثك الثثلثثحثثظثثة، اتثثخثثذ غثثاريثثت 

نحو  على  حياته  بتغيري  حا�سماً  قثثراراً 

جثثثذري. وعثثلثثى مثثدى 3 �ثثسثثنثثوات، التزم 

بنظام غذائي �سارم، وداوم على الذهاب 

يوم  كثثل  الريا�سية  االألثثعثثاب  �سالة  اإىل 

تثثقثثريثثبثثاً، ومتثثكثثن يف هثثثذه الثثثفثثثرة من 

اإنقا�س وزنه بث 104 كلغم.

االآن، اأ�سبح لدى غاريت 3900 �سعر 

حثثثثراري يف نثثظثثامثثه الثثغثثذائثثي الثثيثثومثثي، 

واأ�سبح مهتماً بريا�سة كمال االأج�سام، 

واأ�سبح وزنه حوايل 90 كلغم، وي�سارك 

االأجثث�ثثسثثام،  كمال  م�سابقات  يف  بانتظام 

بثثثيثثثنثثثمثثثا يثثثقثثث�ثثثسثثثي يف �ثثثسثثثالثثثة االألثثثثثعثثثثثاب 

ون�سف  �ساعة  من  يقرب  ما  الريا�سية 

ال�ساعة 6 اأيام يف االأ�سبوع.

اأ�ثثسثثار غثثاريثثت اإىل اأنثثثه حثثتثثى لثثو كثثان 

اإىل  ذهثثابثثه  املثثثزاج حثثني  اأو معتل  متعب 

يعود  فلن  الثثريثثا�ثثسثثيثثة،  االألثثعثثاب  �سالة 

مبزاج �سيء منها اأبداً.

�لعني �الإخبارية -وكاالت

على بعد خطوات من حمطة القطار 

االإيثثطثثالثثيثثة،  ميالنو  ملدينة  الرئي�سية 

افثثتثثتثثح »مثثتثثحثثف االأوهثثثثثثام« لثثكثثل حمبي 

اخلثثداع  على  املعتمدة  الثثرفثثيثثه  األثثعثثاب 

الب�سري.

بعد ت�سميمه الأول مرة على يد روكو 

الثثكثثرواتثثيثثة  العا�سمة  يف  زيفكوفيت�س 

 32 يف  اإن�سائه  ثثثم   2015 عثثام  زغثثثرب يف 

5 قثثثارات، منها  الثثعثثامل يف  مدينة حثثول 

دبثثثي، وبثثاريثث�ثثس، و�ثثسثثيثثكثثاغثثو، والثثقثثاهثثرة، 

اأبوابه يف  اأخثثرياً  فتح »متحف االأوهثثام« 

اإيطاليا يف الث6 من يوليو اجلاري، وفقاً 

ملوقع »supereva« االإيطايل.

يعد متحف االأوهثثام دعوة الكت�ساف 

 5 يف  احلثثوا�ثثس  تخدعنا  اأن  ميكن  كيف 

غرفة  يف  املثثثثثال  �سبيل  عثثلثثى  حثثثجثثثرات، 

اإىل  ال�سور  اإنتاج  تعيد  باملرايا  مغطاة 

ما ال نهاية، واأخرى حمتوية على نفق 

ال�سعور  اجلثث�ثثسثثم  ليمنح  الثثثراأ�ثثثس  يثثديثثر 

لتلعب  تثثدور  الثثتثثوازن، ثم حجرة  بعدم 

يف  درجثثثثة،   90 دوران  بف�سل  بثثاخلثثيثثال 

مثثثكثثثان ميثثكثثن لثثكثثل حمثثبثثي اخلثثثداعثثثات 

الب�سرية واالألغاز اال�ستمتاع بوقتهم يف 

م�ساحات خم�س�سة للخيال.

متحف االأوهام هو م�ساحة مفتوحة 

للجمهور، حيث ميكنهم اجلري والقفز 

ال�سور  والتقاط  والثث�ثثسثثراخ  وال�سحك 

الثثغثثريثثبثثة، يف �ثثسثثاعثثة فثثثقثثثط، هثثثي املثثثدة 

للعقل  ي�سمح  الثثثثذي  واحلثثثثد  الثثزمثثنثثيثثة 

الب�سري بهذه التجربة الفريدة.

ويثث�ثثسثثم مثثتثثحثثف االأوهثثثثثثام اأكثثثثر من 

مما  والرفيه،  اجلثثذب  عوامل  من   70

يخلق رحلة تراوح ما بني علم النف�س 

والريا�سيات والعلوم وعلم االأحياء.

اأن يحفز  االأوهثثثام  كما يريد متحف 

التفكري، اإذ يتيح فهم مقدار املتعة التي 

ميكن اال�ستمتاع بها عندما ترى العني 

�سيئاً ال يدركه الدماغ متاماً.

زيثثثارة متحف االأوهثثثام  ولكل راغثثبثثي 

يف مثثيثثالنثثو، تثثثثثراوح اأ�ثثثسثثثعثثثار الثثتثثذاكثثر 

يورو   12 اإىل  )للبالغني(  يثثورو   18 من 

5 و15  بثثثني  واملثثثراهثثثقثثثني  )لثثثالأطثثثفثثثال 

عاماً(، والدخول جماين لالأطفال دون 

�سن الث5.

�لعني �الخبارية-وكاالت

بويرمان،  بيل  نع  �سُ من  كان  احلثثذاء  هذا 

»نايكي«هذا احلذاء كان  اأحد موؤ�س�سي �سركة 

اأحد موؤ�س�سي �سركة  نع بيل بويرمان،  من �سُ

»نايكي«

 23 يف  مثثثزاد  للبيع يف  �ثثسثثوذبثثيثثز  دار  تثثطثثرح 

متثثوز/يثثولثثيثثو اجلثثثاري، زوجثثني مثثن االأحثثذيثثة 

الريا�سية �سنعا يف �ستينيات القرن املا�سي.

ثثثنثثثع بثثيثثل   زوجثثثثثثا االأحثثثثثذيثثثثثة كثثثانثثثا مثثثثن �ثثثسُ

بثثويثثرمثثان، اأحثثثثد مثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثي �ثثسثثركثثة »نثثايثثكثثي«، 

ال�سهرية،  التجارية  العالمة  لظهور  ومّهدا 

مثثثع تثثثقثثثديثثثرات بثثتثثحثثقثثيثثق مثثبثثلثثغ قثثيثثا�ثثسثثي قثثد 

يتخطى مليون دوالر.

ثثمثثمثثا  وُيثثظثثهثثر زوجثثثثا االأحثثثثذيثثثثة الثثثلثثثذان �ثثسُ

لثثثثلثثثثعثثثثّداء الثثثكثثثنثثثدي هثثثثثثثاري جثثثثثثثريوم احلثثثائثثثز 

املثثيثثدالثثيثثة الثثربونثثزيثثة يف �ثثسثثبثثاق مثثئثثة مثثر يف 

اأحمر على  1964، �سهماً  اأوملبياد طوكيو العام 

اجلثثثانثثثب، مثثا �ثثسثثّكثثل مثثقثثدمثثة لثث�ثثسثثعثثار »نثثايثثكثثي« 

ال�سهري.

وتقّدر دار �سوذبيز التي �ستعر�س االأحذية 

للبيع على االإنرنت يف الفرة من 23 متوز/

 ،2021 اآب/اأغثث�ثثسثثطثث�ثثس  مثثن  الثثثثثاين  اإىل  يوليو 

املزاد بني  االأحذية يف  �سعر زوجي  يراوح  باأن 

بح�سب  دوالر،  مليون  و1،2  دوالر  األثثف   800

بيان للدار.

اأن »هثثذه القيمة  املثثزادات اإىل  واأ�ثثسثثارت دار 

اأحذية  ملثثزاد على  االإطثثثالق  االأعثثلثثى على  هثثي 

للعدائني«. ريا�سية 

يف نثثيثث�ثثسثثان/اأبثثريثثل املثثا�ثثسثثي، حثثطثثم زوجثثثا 

ييزي  ايثثر  »نايكي  نثثوع  من  ريا�سيني  اأحثثذيثثة 

وي�ست،  كانييه  الراب  مغني  ينتعلهما  كان   »1

االأرقام القيا�سية اإذ بيعا يف مقابل 1،8 مليون 

»�ثثسثثوذبثثيثثز«، يف  اأيثث�ثثسثثا  مثثثزاد نظمته  دوالر، يف 

اأ�سبحت  التي  ال�سوق  هذه  حيوية  على  دليل 

التقليدية  املثثثزادات  لثثدور  حا�سما  دورا  تثثوؤدي 

الراغبة يف ا�ستقطاب جمهور �ساب.

مثثثن بثثثني اأكثثثثثر مثثثن 50 قثثطثثعثثة، �ثثسثثتثثطثثرح 

من  اأحثثذيثثة  زوجثثي  اأي�سا  املثثثزاد  يف  »�سوذبيز« 

نوع »كونفر�س فا�ستربيك« كان اأ�سطورة كرة 

انتعلهما  جثثثثوردان  مثثايثثكثثل  االأمثثريثثكثثي  ال�سلة 

التاأهل لدورة االألعاب االأوملبية  خالل مباراة 

تقديري  �سعر  )مثثع   1984 اأجنلو�س  لو�س  يف 

يراوح بني 80 األف دوالر ومئة األف(.

»جولد  اأحثثذيثثة  زوجثثي  املثثزاد  ي�سمل  كذلك 

جون�سون  مايكل  االأمثثريثثكثثي  انتعلهما  �ثثسثثوز« 

احلثثائثثز عثثلثثى املثثيثثدالثثيثثة الثثذهثثبثثيثثة االأوملثثبثثيثثة 4 

مرات )�سباقات 200 مر و 400 مر وتتابع(، 

األثثف دوالر   30 بثثني  يثثراوح  �سعر تقديري  مثثع 

و50 األفا.

حذاء من الستينيات للبيع في مزاد.. السعر المتوقع
 يتخطى مليون دوالر


