
يات � 2981 حالة تتل�قى العالج �ف�ي المستش�ف

 69  و�فاة و8910 
إصا�بات �بكورو�نا �ف�ي المملكة

 عّمان 

�إ�صابات  و8910  وفاة   69 ت�صجيل  عن  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   
�لإجمايل  �لعدد  لريتفع  �لثالثاء،  �ململكة  يف  �مل�صتجد  كورونا  بفريو�س 

�إلى 5497 وفاة و495380 �إ�صابة.
ووز�رة  �ل���وزر�ء  رئا�صة  عن  �ل�صادر  �لإع��الم��ي  �ملوجز  و�أ���ص��ار 
�ل�صحة �إلى �أن عدد �حلالت �لن�صطة حالّياً و�صل �إلى 83229 حالة، 
فيما بلغ عدد �حلالت �لتي �أُدِخلت �إلى �مل�صت�صفيات 490 حالة، فيما 

غادرت 286 حالة.
يف  �لعالج  تتلقى  �لتي  �ملوؤّكدة  �حلالت  عدد  �إجمايل  �أن  �إلى  ولفت 
�لعزل  �أ�صّرة  عدد  �إجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   2981 بلغ  �مل�صت�صفيات 
�أم�س  لول  و�مل�صتبهة  �ملوؤّكدة  للحالت  �مل�صت�صفيات  يف  �مل�صتخدمة 
�أ�صّرة  عدد  �إجمايل  بلغ  بينما  باملئة،   43 بلغت  �إ�صغال  بن�صبة   2283
�لعناية �حلثيثة �مل�صتخدمة يف �مل�صت�صفيات للحالت �ملوؤّكدة و�مل�صتبهة 

لول �أم�س 648 بن�صبة �إ�صغال بلغت 51 باملئة.
يف  �مل�صتخدمة  �ل�صطناعي  �لتنّف�س  �أجهزة  عدد  �إجمايل  بلغ  كما 
جهازً�   365 �أم�س  لول  و�مل�صتبهة  �ملوؤّكدة  للحالت  �مل�صت�صفيات 

بن�صبة �إ�صغال بلغت 31 باملئة.
�لعزل  يف  �م�س  �صفاء  حالة   5335 ت�صجيل  �إلى  �ملوجز  �أ�صار  كما 
 406654 �إلى  �ل�صفاء  حالت  �إجمايل  لي�صل  و�مل�صت�صفيات،  �ملنزيل 

حالة.
ن�����ص��ب��ة  �أن  و�أ�������ص������اف 
�ل��ف��ح��و���ص��ات �لإي��ج��اب��ّي��ة 
و����ص���ل���ت �إل������ى ق���ر�ب���ة 
12ر20 باملئة، مقارنة 
مع �لن�صبة �لتي �صجلت 
بلغت  و�لتي  �أم�س  يوم 

باملئة. 36ر19 
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ية  يؤكد أهم� ير الش�باب � وز�
ية  ياد� يل األ�فكار الر� تحو� �

يع إلى مشار�

تدعو للحصول عىل  ي�بة � الضر�
يا وعدم  تها الكترو�ن� دما� حن

ت�بها عة مكا� مراحب
تابع ص12

يحة را�ئحة ال�بارود..  �بنص�
يا  أ�قوى امرأة �بكور�

يدن تحذر �با� ية � الشمال�
تابع ص4
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تابع ص12

حة را�يحة را�يحة را� ب
قأ�قأ�أ�وى امرأة �وى امرأة �

الشمال�

�بحق 17 متهًما

يوم ية �فىت الزر�قاء ال� وميوميومالنطق �بالحكم �ب�قض� ىت الزر� ي
ان  عمَّ

ولة، �صباح �ليوم �لأربعاء، بحكمها على 17 متهًما، �أحدهم فار من وجه �لعد�لة، يف ق�صية  تنطق حمكمة �أمن �لَدّ
�لعتد�ء على فتى حمافظة �لزرقاء قبل نحو �صتة �أ�صهر، وت�صببو� ببرت يديه و�إعتام �حدى عينيه.

وبقيت �صاعات قليلة تف�صل �لفتى �صالح عن �صماع �جلز�ء �لعادل بحق من �رتكب بحقه �جلرمية �لتي �أثارت �لر�أي 
�لعام لب�صاعتها وفظاعتها، و�لقت �لجهزة �ملخت�صة �لقب�س على 17 متهما يف �لق�صية.

و�أ�صندت �ملحكمة للمتهمني ت�صع تهم من بينها، �لإرهاب وترويع �ملجتمع، وت�صكيل ع�صابة �أ�صر�ر، وهتك �لعر�س 
و�ل�صروع  �لعام،  �لأمن  رجال  ومقاومة  مرخ�س،  غري  ناري  �صالح  وحيازة  د�ئمة،  عاهة  و�إحد�ث  و�خلطف �جلنائي، 

بالقتل.
فاعية، وقررت  �لِدّ بيناتهم  �لدفاع  نيابة عامة، وقَدّم حمامو  26 �صاهد  ل�  �أ�صهر  و��صتمعت �ملحكمة على مد�ر خم�صة 

�ملحكمة رفع �جلل�صات �لى مطلع �ل�صهر �جلاري للنطق باحلكم.
�إلى  ونقله  �لها�صمية  مدينة  من  طفل  بخطف  �أ�صخا�س  عدة  بقيام  �لزرقاء  فتى  ق�صية  �أحد�ث  وتتلخ�س 

منطقة خالية من �ل�صكان �صرق حمافظة �لزرقاء وقامو� بالعتد�ء عليه وبرت يديه و�عتام �حدى عينيه 
و�إيذ�ء �لأخرى، وتركوه يف منطقة خالية من �ل�صكان وبعيدة عن �أقرب م�صت�صفى 7 كيلو مرت�ت.

االمن:ال�ق�بض عىل عدد من 
معات  ين �بالتحب المشارك�

يكا  ين� تصون:ل�قاح أستراز� محن
المضاد لكورو�نا آمن 

يدة السالم ية لمركز س� با�ن� يا� منحة �

مدع�ي  ض���ب��ط 
ي���ة  �ن���ق��ص أدو�
كورو�نا  مرىض 
ي��ر �ف�����ي ال���ب��ش���

 عمان 

 �أل���ق���ت  وح�����دة �جل���ر�ئ���م 
على  �ل��ق��ب�����س  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
�صاحب �لت�صجيل �ل�صوتي �لذي 
�لدوية  نق�س  كذباً  �دعى خالله 
م�صت�صفى  يف  ك��ورون��ا  ملر�صى 
�لإعالمي  �لناطق  وقال  �لب�صري. 
�أن  �لعام  �لأم��ن  مديرية  با�صم 
وح���دة �جل��ر�ئ��م �لإل��ك��رتون��ي��ة 
هوية  وحتديد  تتبع  من  متكنت 
�لت�صجيالت  �صاحب  �ل�صخ�س 
عرب  �نت�صرت  �ل��ت��ي  �ل�صوتية 
�لجتماعي  �لتو��صل  م��و�ق��ع 
وحملت �أخبارً� كاذبة ومغلوطة 
�لأدوية ملر�صى  حول عدم توفر 
�لب�صري  م�صت�صفى  يف  ك��ورون��ا 
وهلع  ذع��ر  ب��اإح��د�ث  وت�صببت 
ل��دى �مل��و�ط��ن��ني. و����ص��اف �أن��ه 
�لتحقيقات  �إن��ه��اء  بعد  �صيتم 
لتخاذ  للق�صاء  �إح��ال��ت��ه  معه 
�لالزمة  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت 

بحقه.

���ول���ة  ���د حب ع����ق
ية  ثنا�ئ� مشاورات 
ي���ة ية روما�ن� أرد�ن�

 عمان 

وز�رة  ع����ام  �أم�����ني  ع��ق��د   
�ملغرتبني،  و�صوؤون  �خلارجية 
�ل�صفري يو�صف �لبطاينة، ووزير 
�خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف  �ل��دول��ة 
فور�صتا،  ك��ورن��ال  �ل��روم��ان��ي��ة، 
�جتماعات  من  �لأول���ى  �جلولة 
�تفق  �لتي  �لثنائية،  �مل�صاور�ت 
وز�رتي  بني  عقدها  على  �لبلد�ن 
لبحث  دوري  ب�صكل  �خلارجية 
�لثنائية  �لعالقات  تطوير  �آليات 
�لق�صايا  �إز�ء  �ملو�قف  وتن�صيق 
�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام 
�مل�����ص��وؤولن،  وبحث  �مل�صرتك. 
خالل لقائهما، �لذي مت �فرت��صياً 
�آلية �لت�صال �ملرئي،  عرب تقنية 
�ُصبل �لبناء على نتائج �ملباحثات 
يف  ي�صهم  ومب���ا  �مل��ث��م��رة 
جميع  يف  �لتعاون  تعزيز 
و��صتعر�صا،  �مل��ج��الت. 
�صارك  �ل���ذي  �لج��ت��م��اع،  خ��الل 
وم���در�ء  �لبلدين  �صفريي  فيه 
�ل���دو�ئ���ر �مل��ع��ن��ي��ة يف وز�رت���ي 
�خلارجية، �لتطور�ت يف �ملنطقة 
و�إعادة ترتيب �أولويات �لتعاون 

و�ل�صر�كة.

يات  �  مطال�بات �بإ�نشاء مستش�ف
ية الوسطى ية �ف�ي ال�باد� يدا�ن� م�

 عمان 

 طالب مو�طنون ونو�ب باإن�صاء م�صت�صفيات ميد�نية يف لو�ءي �جليزة 
و�ملوقر لتوفري 50 �صريرً� على �لأقل لعالج مر�صى فريو�س كورونا.

 وجاءت �ملطالبات يف ظل تز�يد �لإ�صابات يف �ململكة، وعدم وجود �أي 
يبلغ نحو  �صكانها  �لو�صطى، خا�صة و�ن عدد  �لبادية  م�صت�صفى يف مناطق 
229 �لف ن�صمة ح�صب تقدير�ت د�ئرة �لإح�صاء�ت �لعامة لعام 2020. 
حمافظة  من  باملئة   73 م�صاحته  وت�صكل  قرية،   65 �جليزة  لو�ء  وي�صم 
�لعا�صمة، ويبلغ عدد �صكانه حو�يل 134 �لف ن�صمة، فيما ي�صم لو�ء �ملوقر 

ن�صمة. �لف   95 حو�يل  �صكانه  عدد  ويبلغ  قرية،   23
�لفايز يف مقابلة مع وكالة �لأنباء �لأردنية )برت�(  �لنائب حممد   وقال 
�أن  يقت�صي  �ململكة  يف  كورونا  بفريو�س  �لإ�صابات  عدد  زيادة  �إن  �لثالثاء، 
تقوم وز�رة �ل�صحة �أو �خلدمات �لطبية �مللكية بتجهيز م�صت�صفيات ميد�نية 
يف  �لإ�صابات  عدد  بتحديد  �حلكومة  مطالباً  �لو�صطى،  �لبادية  منطقة  يف 
منطقة �لبادية �لو�صطى و�لألوية �لتابعة لها، �إذ ل يوجد �ح�صائيات ر�صمية 

معتمدة عن عدد �ل�صابات و�لوفيات يف �ملنطقة.
 من جهتها، �أ�صارت �لنائب عبري �جلبور ل�)برت�( �إلى �أنها قدمت ت�صورً� 
م�صت�صفيات  �إلى  �ملنطقة  حاجة  عن  �لفر�ية  مازن  �ملكلف  �ل�صحة  لوزير 
ميد�نية يف لو�ء �جليزة و�خر يف لو�ء �ملوقر، وذلك خلدمة �لقرى و�لتخفيف 
عن م�صت�صفيات �لعا�صمة و�ملحافظات �ملجاورة، مع تزويده بجميع �ملعد�ت 
�ل�صطناعي  �لتنف�س  �أجهزة  حيث  من  كورونا  مل�صابي  �لالزمة  و�لأجهزة 

و�أجهزة �صحب �ل�صو�ئل، و�أجهزة مر�قبة ت�صهم يف عالج �مل�صابني.
 بدوره، لفت نائب رئي�س بلدية �جليزة حمزة �لدهام�صة �إلى �أن بلدية 
�ملنطقة،  يف  ميد�ين  م�صت�صفى  لبناء  �أر�س  قطعة  تاأمني  على  قادرة  �جليزة 
�لإد�رة  وز�رة  �صتخاطب  �لبلدية  �أن  مبيناً  �لتحتية،  بالبنية  وجتهيزه 
لذلك،  و�لقانونية  �لإد�رية  �لإجر�ء�ت  للم�صي يف  �ل�صحة  �ملحلية وزو�رة 
�جليزة،  �صحي  مركز  من  قريبة  للبلدية  تتبع  �ر��س  عدة  هناك  �أن  �صيما 

و�أخرى قريبة من مركز �ل�صباب.

ية لمتا�بعة  ب� يا� نة المرأة واألسرة الن� ورشة عمل للحب
اصة �بعملها يعات الحن يذ التشر� � تن�ف

عمان  

يف  �لت�صريعات  تنفيذ  متابعة  ق�صم  نّظم   
»دعم  م�صروع  مع  بالتعاون  �لنو�ب  جمل�س 
�لدميقر�طية  للموؤ�ص�صات  �لأوروب��ي  �لحتاد 
عمل  ور�صة  �لثالثاء،  و�لتنمية«،  �لأردن��ي��ة 
لأع�صاء جلنة �ملر�أة و�صوؤون �لأ�صرة �لنيابية 
حول متابعة تنفيذ �لت�صريعات يف عمل �للجنة.

�للجنة  رئي�صة  �ل��ور���ص��ة،  يف  و���ص��ارك 
و�لنو�ب  �جلبور،  عبري  �ملهند�صة  �لنيابية 
وهادية  �لطبا�صات،  و�إ�صالم  �ل�صقر�ن،  �آم��ال 
�ل�صرحان و�أ�صماء �لرو�حنة وروعة �لغر�بلي 
�لأمانة  موظفي  وبع�س  �حل�صنات،  وعائ�صة 
تنفيذ  متابعة  ق�صم  من  �لنو�ب  ملجل�س  �لعامة 

�لت�صريعات.
�جلبور،  �لنائب  �للجنة  رئي�صة  وقالت 

�أع�����ص��اء  �إل���ى ت��ع��ري��ف  �ل��ور���ص��ة ت��ه��دف  �إن 
و�ملبادئ  �لت�صريعات،  تنفيذ  مبتابعة  �للجنة 
من  �تباعها  �لو�جب  و�لإج��ر�ء�ت  و�لأه��د�ف 
متابعة  �إلى  وتهدف  كما  �لنيابية،  �للجان  قبل 

تنفيذ �لت�صريعات �ملر�عية للنوع �لجتماعي.
موؤ�ص�صة  م��ن  �ل���ربمل���اين  �خل��ب��ري  وق����ال 
يوهان  �مل�صروع  يف  للدميقر�طية  وي�صتمن�صرت 
�لأوروب��ي  �لحتاد  »دعم  م�صروع  �إن  هم�س، 
�لأردنية و�لتنمية«،  �لدميقر�طية  للموؤ�ص�صات 
4 �صنو�ت يهدف �إلى تعزيز دعم  و�لذي مدته 
�حلكم �لدميقر�طي يف �لأردن، و�إلى دعم عملية 
�لإ�صالح يف �لأردن وتعزيز �لدميقر�طية ودعم 
�صنع  وعمليات  �لوطنية  �ل�صيا�صات  �صمولية 
باخلرب�ت  �لربملان  �أع�صاء  وتزويد  �لقر�ر، 
وتدريبهم  �ملجال،  هذ�  يف  �لناجحة  و�لنماذج 
�لت�صريعي  دوره��م  بني  �ملو�ءمة  كيفية  على 

من  �لأول���ى  �جلل�صة  وت�صمنت  و�ل��رق��اب��ي. 
متابعة  خبري  ق��ّدم��ه  ��صتعر��صاً  �ل��ور���ص��ة، 
موؤ�ص�صة  من  �مل�صروع  يف  �لت�صريعات  تنفيذ 
فوياجت�س،  ماركو  للدميقر�طية  وي�صتمن�صرت 
و�أهميتها  �لت�صريعات  مر�جعة  مفهوم  حول 
و�لنطاق  �ل�صالحيات  تت�صمن  �لتي  ومبادئها 
يجب  حيث  و�لتوقيت  و�لعمليات  و�مل�صاركني 
�لت�صريعات  تنفيذ  مر�جعة  عملية  تتم  �أن 
�لقانون  �صن  م��ن  �أع���و�م   3 بعد  ع��ام  ب�صكل 
عملية  ملر�حل  و��صتعر��صاً  �ملر�جعة،  قيد 
�لت�صريع �ل�صاملة، ومر�جعة ما قبل �لت�صريع، 

ومر�جعة تنفيذ �لت�صريع.
مر�جعة  عملية  �إن  فوياجت�س،  وق���ال 
�لربملان  تزويد  على  تعمل  �لت�صريعات  تنفيذ 
�لآث��ار  هذه  ملر�جعة  �لأدو�ت  من  مبجموعة 
من �أجل �لتحقق من تفعيل �لأحكام �لقانونية، 

�لقو�نني،  هذه  �ملحاكم  ف�ّصرت  كيف  ومعرفة 
وم�صتخدمي  �ملو�طنني  تاأثر  كيف  ومعرفة 
حتقيق  مت  �إذ�  فيما  ومعرفة  �لقو�نني،  هذه 
�أهد�ف �ل�صيا�صة �ملرجوة لهذه �لقو�نني ومدى 

فعاليتها )�أثر �لقو�نني(.
�ل��ور���ص��ة،  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  ويف �جل��ل�����ص��ة 
�لدر��صات  معهد  يف  �ملحا�صرة  ��صتعر�صت 
و�ملدير  لندن  جامعة  من  �ملتقدمة  �لقانونية 
�لأوروبي  �لد�صتوري  �لقانون  ملركز  �لتنفيذي 
�لدكتورة ماريا مو�صموتي جلن�س �لقانون من 
و�لنتائج،  �مل�صتخدمة  و�للغة  �ملحتوى  حيث 
ولكيفية مر�جعة تنفيذ �لت�صريعات �حل�صا�صة 
حتقيق  �إم��ك��ان  وكيفية  �لجتماعي،  للنوع 
�لت�صريعات �ملر�عية للنوع �لجتماعي، وكيفية 
وما  �لجتماعي،  �لنوع  ير�عي  تدقيق  �إج��ر�ء 

هي �لقيمة �مل�صافة لهذ� �لتدقيق.

عندما يتعلق االأمر بالتطعيمات 
فاإن املزيد هو االأف�شل!

عمان 

�علنت مديرية �لأمن �لعام �نه جرى �لتعامل 
�لدفاع،  لأو�مر  �ملخالفة  �لتجمعات  من  عدد  مع 
ن�صر  �ملو�طنني وت�صهم يف  و�ملوؤثرة على �صحة 

�لوباء  ويف عدة مو�قع من حمافظات �ململكة.
�لأمن  با�صم  مديرية  �لإعالمي  �لناطق  وقال 
�لعام يف بيان �لثالثاء، �نه قبل �ل�صاعة �ل�صابعة 
من م�صاء يوم �أم�س، وقبيل بدء  �حلظر �جلزئي، 
�لوقفات  تلك  يف  �مل�صاركني  على  �لتنبيه  مت 
وف�س  بالقانون  �للتز�م  ب�صرورة  و�لتجمعات 
�لعامة  �ل�صحة  على  حفاظاً  �لتجمعات  تلك 

وتنفيذً� لأو�مر �لدفاع.
تلك  يف  �مل�صاركني  من  كبريً�  عددً�  �أن   و�أكد 
رجال  وحتذير�ت  لتنبيهات  �متثلو�  �لفعاليات 
�لأمن �لعام وغادرو� �لتجمعات، فيما �أ�صر عدد 
�لتي  �لتحذير�ت  عديد  رغم  �لبقاء،  على  �آخ��ر 
وجهت �إليهم، �لأمر �لذي ��صطر رجال �لأمن �إلى 
�لتجمعات  لف�س  �ملنا�صبة  بالقوة  �لقانون  �إنفاذ 
و�صالمة  �صحة  تعر�س  و�لتي  للقانون  �ملخالفة 

�ملجتمع خلطر ن�صر �لعدوى ب�صكل كبري.
�أنه مت �صبط  �إلى  �لناطق �لعالمي،   و�أ�صار 
�أ�صرو�  �لأ�صخا�س يف عدة مو�قع ممن  عدد من 

على �لتجمع.تابع �س2

 عمان 

 قال خمت�صون يف جمال �للقاحات و�لوبئة 
�نه ل يوجد �صبب مثبت علميا للخوف و�لرتدد 
من ��صتخد�م لقاح �أ�صرت�زينيكا �مل�صاد لفريو�س 
كورونا، كونه مل يتم �إثبات �أي �صلة بينه وبني 
�لذين  لال�صخا�س  حمتملة  جلطات  �ي  ح��دوث 

�خذوه.
�لأنباء  لوكالة  حديثهم  يف  �ملخت�صون  و�كد 
��صتخد�م  �يقاف  �ن  �لثالثاء،  )برت�(  �لأردنية 
�ل���دول  ق��ب��ل بع�س  م��ن  �أ���ص��رت�زي��ن��ي��ك��ا  ل��ق��اح 
عدم  من  للتاأكد  وم��وؤق��ت،  روتيني  �ج��ر�ء  هو 

هذ�  و�ن  عنها  �ملبلغ  �حلالت  ببع�س  �رتباطه 
�لظروف،  ه��ذه  مثل  يف  د�ئما  يحدث  �لإج���ر�ء 
�للقاح.  �خذ  عند  و�خلوف  �لرتدد  لعدم  د�عني 
و�و�صح رئي�س �ملركز �لوطني ملكافحة �لأوبئة 
ه��و�ري،  فر��س  �لدكتور  �ل�صارية  و�لمر��س 
�ن �خلوف �لز�ئد من لقاح ��صرت�زينيكا �مل�صاد 
لكورونا غري مبني على معلومات موؤكدة ومثبتة 
مل  للقاح  �مل�صنعة  �لدولة  بريطانيا  �ن  خا�صة 
ي�صجل فيها �أي م�صاعفات خطرة مع �نها �أعطت 
�للقاح لأكرث من 22 مليون �صخ�س، حيث �أنه مل 
يتم �إثبات �أي �صلة بني �للقاح وبني �ي جلطات 

دموية ب�صببه.  تابع �س3

 عمان 

منحة  تقدمي  �ليابانية  �حلكومة  �أعلنت   
بقيمة نحو 90 �ألف دولر �أمريكي، ملركز �صيدة 
من  �لتاأهيل  �إع���ادة  م��ع��د�ت  لتوفري  �ل�صالم؛ 
منحة  �مل�صمى  �لياباين  �مل�صاعدة  برنامج  خالل 
�لقاعدة  للم�صاريع على م�صتوى  �لإن�صاين  �لأمن 

.)GGP( ل�صعبي�
مت  �أنه  عمان،  يف  �ليابانية  �ل�صفارة  و�أفادت 
توقيع عقد �ملنحة �لثالثاء من قبل �ل�صفري �لياباين 
عام  ومدير  ك��اورو،  �صيماز�كي  �ململكة،  ل��دى 
�ملركز �لأب �لدكتور �صوقي بطريان و�لبطريرك 

فوؤ�د �لطو�ل و�ملطر�ن وليام �ل�صوملي.
�ملنحة  فاإن  لل�صفارة،  �صحفي  بيان  ووفق 
�ملعي�صية  �ل���ظ���روف  حت�����ص��ني  �إل����ى  ت��ه��دف 

يف  هم  من  وخا�صة  �لإعاقة،  ذوي  لالأ�صخا�س 
�أجهزة  توفري  خ��الل  من  �إليها،  �حلاجة  �أم�س 
وقال  للمركز.  ومتطورة  جديدة  تاأهيل  �إع��ادة 
�ل�صفري �صيماز�كي: »ت�صببت جائحة كورونا يف 
جو�نب  جميع  على  �لآثار  من  و��صعة  جمموعة 
�ملجتمع �لأردين، مما �صاهم يف تدهور �لأو�صاع، 
لذلك،  �مل�صت�صعفني.  لالأ�صخا�س  وخ�صو�صا 
نعتقد �أن �أهمية دعم هوؤلء �لأ�صخا�س يف �لأردن 
ب�صدق  �آمل  م�صى.  وقت  �أي  من  �أكرب  �أ�صبحت 
�أن يدعم هذ� �مل�صروع �جلديد �خلدمات يف مركز 
م�صتقبل  يف  �أكرب  ب�صكل  وي�صاهم  �ل�صالم  �صيدة 

�أف�صل لالأ�صخا�س �ملحتاجني«.
يف  تاأ�صي�صه  منذ  �ل�صالم  �صيدة  مركز  ويقدم 
�لعام 2004 خدمات يومية جمانية لالأ�صخا�س 

ذوي �لإعاقة. 

عن  �لهولندي  �أم�����ص��رتد�م  �أياك�س  ن��ادي  �أعلن   
د�يل  لعبه  مع  �تفاق  �إل��ى  تو�صله 

بليند، لتجديد عقده.
�أياك�س  وذك��ر 

ع����رب م��وق��ع��ه 
�أن  �ل��ر���ص��م��ي 

ب��ل��ي��ن��د ���ص��ي��م��دد 
�لفريق  مع  ليبقى  عقده 

حتى نهاية يونيو/ حزير�ن 2023، فيما 
ينتهي عقده �لقدمي يف نهاية �ل�صهر ذ�ته عام 

.  2022
وكان بليند قد لعب لأياك�س منذ �أن 

كان يف �لثامنة من عمره، كما كانت 
بد�يته مع �لفريق �لأول  يف �ل�صابع 
عام  دي�صمرب   / �أول  ك��ان��ون  م��ن 
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لبحث  دوري  لبحث صكل  دوري  لبحث صكل  دوري  كل  ب� ب�صخلارجية  صخلارجية  �
�لثنائية  �لعالقات  تطوير  �آليات 

صلق�صلق�ص � �إز�ء  �ملو�قف  يق صيق صيق  صوتن�صوتن�
�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام 

ؤووؤووؤول و��و�� ��ص��ص صمل�����صمل����� � وبحث  وبحث صرتك.  وبحث صرتك.  رتك.  صمل�صمل� �
خالل لقائهما، �لذي مت �فرت��

�آلية �لت�صال �ملرئي،  عرب تقنية 
بل صبل ُصبل �لبناء على نتائج �ملباحثات  ص�ص�
يف  يف صهم  يف صهم  هم  ي� ومب���ا  ي�صمل��ث��م��رة  ومب���ا  صمل��ث��م��رة  �
جميع  يف  �لتعاون  تعزيز 

تعر�صتعر�صتعر� ص�ص� و� �مل��ج��الت. 
ارك صارك صارك  � �صل���ذي  صل���ذي  � �لج��ت��م��اع،  �الخ��الخ��الل 

وم���در �لبلدين  فريي صفريي صفريي  � �صفيه  صفيه 
�ل���دو�ئ���ر �مل��ع��ن��ي��ة يف وز�رت���ي 
�خلارجية، �لتطور�ت يف �ملنطقة 
و�إعادة ترتيب �أولويات �لتعاون 

رصرصر�كة. صل�صل� و�

عن  �لهولندي  �رت��رتص�رت��رت�ص��رتص�رتص�رت��رت�رتد�م  �أم����� �أياك�س  ن��ادي  �أعلن  �أم�����ص  �أياك�س  ن��ادي  �أعلن  ص 
د�يل  لعبه  مع  �تفاق  �إل��ى  تو�صله 

بليند، لتجديد عقده.
�أياك�س  وذك��ر 

 م��وق��ع��ه 
�أن  ��م��ي 

��ي��م��دد 
�لفريق  مع  ليبقى  عقده 

حتى نهاية يونيو/ حزير�ن 2023، فيما 
هر ذصهر ذصهر ذ�ته عام  صل�صل� �لقدمي يف نهاية �

وكان بليند قد لعب لأياك�س منذ �أن 
لثامنة من عمره، كما كانت 
ابع صابع صابع  صل�صل� لفريق �لأول  يف �
عام  عام صمرب  عام صمرب  مرب  دي�  / �أول  ك��ان��ون  دي�صم��ن   / �أول  ك��ان��ون  صم��ن 
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يند عىل  ق مع �بل� يت�ف ياكس � أ�
يد ع�قده تمد� �

تول�ي وزارة  تر�فض � ية« � ي�بة عر�ب� »ط�ب�
يل يراز�ليليلالصحة �ف�ي ال�براز� ليلراز�ليليراز� راز�براز�ب

برازيليا 

لودميال  عربي  �أ�صل  من  �لقلب  �أمر��س  �أخ�صائية  رف�صت 
حجار، تولى م�صوؤولية وز�رة �ل�صحة يف �لرب�زيل، بعد �أن تردد 
�أ�صمها بقوة على �ل�صاحة عقب تر�صحها من جانب �لرئي�س جاير 
�جلرن�ل  لتخلف  �جلديد  �ل��وز�ري  �لتغيري  لتدخل  بول�صونارو، 

من  وتنحدر  عاما(   42( حجار  لودميال  بازويلو.   �إدو�ردو 
لبناين،  �أ�صل  من  و�أم  �صورية،  ج��ذوره  لأب  عربية  �أ�صول 

وتعمل �أ�صتاذة بكلية �لطب يف جامعة �صان باولو، ومتار�س 
�ملدينة،  نف�س  يف  �للبناين  �ل�صوري-  �مل�صت�صفى  يف  �لطب 

وتعترب من �أرقى �مل�صت�صفيات يف �أمريكا �لالتينية.
بر�زيلين�صي”  “كوريو  �صحيفة  و�أف������ادت 
�لرب�زيلية، باأن �لرئي�س بول�صونارو كان على ��صتعد�د 
كوزيرة  بازويلو  �إدو�ردو  حمل  لودميال،  حتل  لأن 
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عمان 

مع  وبال�صر�كة  �لعهد  ويل  موؤ�ص�صة  �صّلمت   
 ،»Better Business« بيزن�س  بيرت  �صركة 
يف  �لأول��ى  �خلم�صة  باملر�كز  للفائز�ت  �جلو�ئز 
�لوظيفّية  �ملهار�ت  جلل�صة  �خلتامّية  �مل�صابقة 

�لتي جرى تنفيذها.
تدريبّية  جل�صات  على  �لفائز�ت  وح�صلت 
تخت�س  بيزن�س«  »ب��ي��رت  م��ن  م��ق��ّدم��ة  جم��ان��ّي��ة 
�إلى  �لعمل  ل�صوق  وتاأهيلهن  بتمكينهن وتدريبهن 
بهدف  عمل  مقابلة  وفر�س  �صر�ئية  ق�صائم  جانب 
�ل�صرية  كتابة  يف  خا�صة  وم�صاعدة  �لتوظيف، 

�لذ�تية مقدمة من �صركة كرمي هايرب ماركت.
رون��د  �ل�����ص��اب��ة،  �لأول  �مل��رك��ز  يف  وف����ازت 
غيث  �صيماء  �ل�صابة  ح�صلت  حني  يف  فاخوري، 
على �ملركز �لثاين، و�ل�صابة �صهد ثائر على �ملركز 
�لثالث، و�ل�صابة مي�س �ل�صورة على �ملركز �لر�بع 
�خلام�س،  �ملركز  على  �حلموري  ميادة  و�ل�صابة 
من  عدد  طرح  على  �مل�صابقة  فكرة  قامت  حيث 
�لأ�صئلة على �مل�صاركني عن مو��صيع مت تناولها 
و�إدر�ك��ه��م  فهمهم  م��دى  ومعرفة  �جلل�صات،  يف 

للمحتوى.
�لوظيفّية«  »�مل��ه��ار�ت  جل�صات  تنفيذ  ومت 
و�صابة من جميع  �صاباً   750 ُبعد، مب�صاركة  عن 
يوم  م��دى  وعلى  و�خل���ارج  �ململكة  حمافظات 
كيفّية  مثل  �ملو��صيع؛  من  عددً�  وناق�صت  كامل، 
كتابة �ل�صرية �لذ�تّية، و�لتمّيز يف مقابالت �لعمل، 
وكيفّية �حل�صول على عمل، قّدم خاللها عدد من 
�ملخت�صني ن�صائح وجتارب عملّية �ألهمت �ل�صباب 

و�ل�صابات.
من جهتها، عرّبت �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة ويل 
توزيع  حفل  خالل  منكو،  متام  �لدكتورة  �لعهد، 
و�صعادتها  فخرها  عن  �لفائز�ت،  على  �جلو�ئز 
هم  و�ل�صابات  �ل�صباب  »�أن  موؤكدة  بامل�صاركات، 
�ملوؤ�ص�صة،  �إلهام  وم�صدر  �لرئي�صي  �لعمل  حمور 
مع  �ن�صجاماً  ج��اءت  �جلل�صات  �صل�صلة  و�أن 

حماور  �أحد  و�لريادة«  للعمل  »�جلاهزّية  حمور 
من  نطمح  و�ل��ذي  �ملوؤ�ص�صة،  عمل  ��صرت�تيجّية 
وتزويدهم  و�ل�صابات  �ل�صباب  لتمكني  خالله 

باملهار�ت �لالزمة ل�صوق �لعمل«.
و�ملدير  �ملوؤ�ص�س  ع��رّبت  ذ�ت��ه،  �ل�صياق  ويف 
عن  قم�صّية،  عبري  بيزن�س،  برت  ل�صركة  �لعام 
�صعادتها بال�صر�كة مع موؤ�ص�صة ويل �لعهد باإطالق 
و�ل�صابات  �ل�صباب  تخ�س  �لتي  �ملحاور�ت  هذه 
يف �لأردن و�لوطن �لعربي، معرّبة عن �إميان برت 
و�لعمل  �ملجتمع  يف  �ل�صباب  دور  بتمكني  بيزن�س 
على تطوير مهار�تهم. و�أعربت قم�صية عن فخرها 
بالفائز�ت و�صعادتها بالدور �لذي تقوم به �ملر�أة 
من تربية �لأطفال وتن�صئتهم، �إلى دورها �لقيادي 

يف  »�مل���ر�أة  �أن  م��وؤك��دة  �ل��ق��ر�ر،  �صنع  مر�كز  يف 
�لأردن متعلمة، و�أن ن�صب �لتعلم يف �لأردن عالية، 

لكن ن�صب �نخر�طها يف �صوق �لعمل قليلة جدً�«.
�لتقدير،  �لفائز�ت عن �صعادتهن بهذ�  وعرّبت 
و�أّكدن �أن مثل هذه �جلل�صات، ت�صاهم ب�صكل كبري 

يف تعزيز مهار�تهن وتطوير قدر�تهن.
ُبعد،  ع��ن  �جلل�صات  تنفيذ  »�أن  و�أ���ص��ف��ن 
�حل�صور  يف  فر�صنا  زيادة  يف  كبري  ب�صكل  �صاهم 
و�مل�صاركة، كما �أن �حلديث و�لتو��صل مع خرب�ء 
و�لفر�س  و�لتوظيف  �لب�صرية  �مل��و�رد  جمال  يف 
معلومات  على  �حل�صول  من  مّكننا  �ل�صبابية، 
حتدي  ��صتهدفت  وم��ف��ي��دة،  عملّية  وخ���رب�ت 
على  �لتقدمي  عند  يومي  �صبه  ب�صكل  نو�جه  كبري 

وظيفة«.

وتوجهن بال�صكر ملوؤ�ص�صة ويل �لعهد ول�صركة 
 ،»Better Business  - بيزن�س  »ب��ي��رت 
يف  و�مل�صاركة  للح�صور  يتطّلعن  �أنهن  و�أك��دن 
�جلل�صات  تنفيذ  وي��اأت��ي  �ل��ق��ادم��ة.  �جلل�صات 
�صابقاً  توقيعها  مت  �لتي  �لتفاهم  ملذكرة  تطبيقاً 
بيزن�س  »بيرت  و�صركة  �لعهد  ويل  موؤ�ص�صة  بني 
على  ت  ن�صّ و�لتي   »Better Business  -
من  �صل�صلة  �إط��الق  على  م�صرتك  ب�صكل  �لعمل 
�لإلكرتونية  و�لتدريبية  �حل��و�ري��ة  �ل��رب�م��ج 
لل�صباب يف �لأردن، تناق�س عددً� من �لق�صايا مثل 
و�ل�صحة  و�لقيادية  �لريادية  �ملهار�ت  تطوير 
�لنف�صية لدى �ل�صباب، وذلك بهدف تعزيز دورهم 
�لإيجابي، و�لوقوف على �لتحديات �لأخرى �لتي 

تو�جههم.

تسلمان  يز�نس � ب� يتر � ب� مؤسسة ول�ي العهد و�
يّة � ي�ف � لسة المهارات الوطن وا�ئز حب حب

تواصل منا�قشة  ية النواب � �قا�نو�ن�
سل األموال مشروع �قا�نون عن

 عمان 

�لثالثاء،  عقدته،  �جتماع  خالل  �لنيابية،  �لقانونية  �للجنة  و��صلت   
ل�صنة  �لإره��اب  ومتويل  �لأم��و�ل  غ�صل  مكافحة  قانون  م�صروع  مناق�صة 
2020. وقال رئي�س �للجنة، �لنائب حممد �لهاللت، خالل �لجتماع �لذي 
ونائب حمافظ  �لقانونية حممود �خلر�ب�صة،  لل�صوؤون  �لدولة  ح�صره وزير 
�للجنة  �إن  �ملعنيني،  �ل�صيخ ح�صن، وعدد من  ماهر  �لدكتور  �ملركزي  �لبنك 
�أقرت عدًد� من مو�د م�صروع �لقانون بعد �إجر�ء �لتعديالت �ملنا�صبة عليها، 

و�ل�صتئنا�س باآر�ء �خلرب�ء.
منه  جانًبا  تر�أ�س  �لذي  �لجتماع  خالل  �للجنة،  و�أع�صاء  رئي�س  وجدد 
مقرر �للجنة �صالح �لوخيان، تاأكيده على �صرورة �إحكام �لن�صو�س ملكافحة 

جرمية غ�صل �لأمو�ل ومتويل �لإرهاب.

ة عىل  ي�قر �قا�نو�ن�ي المحا�فطن يان � األع�
ار �بال�بشر تحب أمالك الدولة ومنع اإل�

 عمان 

�لثالثاء، برئا�صة رئي�س �ملجل�س  �لأعيان يف جل�صته م�صاء  �أقر جمل�س    
وهيئة  �خل�صاونة،  ب�صر  �لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�س  وح�صور  �لفايز،  في�صل 
�لوز�رة، قانوين �ملحافظة على �أمالك �لدولة، ومعدل جر�ئم �لإجتار بالب�صر، 

كما ورد� من جمل�س �لنو�ب.
وو�فق �لأعيان على ت�صكيل جلنة موؤقتة، للحو�ر و�لتفاعل مع �ل�صباب 
با�صم »مبادرة �حلو�ر �لوطني و�ل�صبابي«، بناًء على �قرت�ح قدمه 12 عيناً. 
�أر��صي  على  �لرقابة  لت�صديد  �لدولة،  �أمالك  على  �ملحافظة  قانون  ويهدف 
و�إلز�مهم  عليها،  �ملعتدين  على  �لعقوبات  و�إيقاع  وتفعيلها،  �لدولة  و�أمالك 
�صامد  حممد  �لأعيان:  وخالف  حمددة.  �إج��ر�ء�ت  وفق  �لعتد�ء�ت  باإز�لة 
م�صروع  ب�صاأن  �ملجل�س  قر�ر  بركات،  و�إح�صان  �ل�صرفات،  وطالل  �لرقاد، 
لقانون �لإجتار  �لقانون �ملعدل  �لدولة. وُيغّلظ  �أمالك  قانون �ملحافظة على 
بالب�صر، �لعقوبات على مرتكبي جر�ئم �لإجتار بالب�صر، لتحقيق �لردع �لعام 
و�خلا�س، �لى جانب �إن�صاء �صندوق خا�س مل�صاعدة �ل�صحايا، وتعوي�صهم 

عن �لأ�صر�ر �لتي تلحق بهم.
كما �نتخب �ملجل�س، �لعني مفلح �لرحيمي م�صاعدً� لرئي�س �ملجل�س، بعد 

�صغور �ملركز با�صتقالة �ملهند�س وجيه عز�يزة من ع�صوية جمل�س �لأعيان.
وكان �أمني عام �ملجل�س علي �لزيود، تال يف بد�ية �جلل�صة ن�س �لإر�دة 
�مللكية �ل�صامية �ملت�صمنة قبول ��صتقالة �ملهند�صني: وجيه عز�يزة، و�صخر 

دودين من ع�صوية جمل�س �لأعيان �عتبار� من �ل�صابع من �ل�صهر �جلاري.
ووقف �ع�صاء �ملجل�س و�حلكومة دقيقة �صمت يف بد�ية �جلل�صة وقر�أو� 

�لفاحتة على �رو�ح �صهد�ء فاجعة م�صت�صفى �ل�صلط �جلديد. 

ين  األمن العام: ال�ق�بض عىل عدد من المشارك�
ة ألوامر الد�فاع ال�ف معات المحن �بالتحب

 عمان 

�لتجمعات  من  عدد  مع  �لتعامل  جرى  �نه  �لعام  �لأمن  مديرية  �علنت   
ن�صر  يف  وت�صهم  �ملو�طنني  �صحة  على  و�ملوؤثرة  �لدفاع،  لأو�م��ر  �ملخالفة 

�لوباء  ويف عدة مو�قع من حمافظات �ململكة.
�نه  �لثالثاء،  بيان  �لعام يف  �لأمن  با�صم  مديرية  �لإعالمي  �لناطق  وقال 
مت  �جلزئي،  بدء  �حلظر  وقبيل  �أم�س،  يوم  م�صاء  من  �ل�صابعة  �ل�صاعة  قبل 
�للتز�م  ب�صرورة  و�لتجمعات  �لوقفات  تلك  يف  �مل�صاركني  على  �لتنبيه 
لأو�مر  �لعامة وتنفيذً�  �ل�صحة  على  �لتجمعات حفاظاً  تلك  بالقانون وف�س 
�لدفاع.  و�أكد �أن عددً� كبريً� من �مل�صاركني يف تلك �لفعاليات �متثلو� لتنبيهات 
وحتذير�ت رجال �لأمن �لعام وغادرو� �لتجمعات، فيما �أ�صر عدد �آخر على 
��صطر رجال  �لذي  �لأمر  �إليهم،  �لتي وجهت  �لتحذير�ت  رغم عديد  �لبقاء، 
للقانون  �لتجمعات �ملخالفة  لف�س  �ملنا�صبة  بالقوة  �لقانون  �إنفاذ  �إلى  �لأمن 

و�لتي تعر�س �صحة و�صالمة �ملجتمع خلطر ن�صر �لعدوى ب�صكل كبري.
 و�أ�صار �لناطق �لعالمي، �إلى �أنه مت �صبط عدد من �لأ�صخا�س يف عدة 
�ملغادرة  ورف�صو�  �لأمن  رجال  وقاومو�  �لتجمع  على  �أ�صرو�  ممن  مو�قع 
بهذه  �صاركو�  عربية  جن�صيات  من  �أ�صخا�س  بينهم  من  بالقانون  و�للتز�م 

�لتجمعات، و�صيتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية بحقهم جميعاً.
بو�جبهم،  قيامهم  �أثناء  �لعام  �لأمن  رجال  من  عدد  �إ�صابة  �إلى  و�أ�صار 
وهم قيد �لعالج �لآن، لفتاً �إلى تعر�س عدد من �ملمتلكات �لعامة و�خلا�صة 

لأ�صر�ر مادية وتخريب متعمد.
�لوبائي �خلطري  �لو�صع  �لعام �ملو�طنني ويف ظل  �لأمن    ودعت مديرية 
�إلى �للتز�م بالقانون و�مل�صاهمة يف �حلد من �نت�صار  �لذي تعي�صه �ململكة، 
و�أو�مر  تعليمات  من  ي�صدر  مبا  و�للتز�م  �لتجمعات  عن  و�لبتعاد  �لوباء 

للدفاع و�لتقيد بها.

يم �بعد دراسة  ازة المطاع� ذاء والدواء: احب العف
يضة ومتا�بعتها �بعد التداول � مست�ف

 عمان

مهيد�ت  نز�ر  �لدكتور  و�لدو�ء  للغذ�ء  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  مديرعام  قال    
بكورونا  خا�س  لقاح  �ي  منح  عند  م�صتفي�صة  بدر��صة  تقوم  �ملوؤ�ص�صة  �ن 
قبل  و�لفعالية من  باملامونية  �ملتعلقة  �مللفات  �لفنية وتقييم جميع  للملفات 
جلان خمت�صة. و�و�صح مهيد�ت لوكالة �لأنباء �لأردنية )برت�( �لثالثاء، �ن 
�لت�صجيل  �لدر��صة، �لأولى هي در��صة �مللف قبل  �للقاح مير مبرحلتني من 
جانبية  �عر��س  �ي  لر�صد  و�لت�صويق  �لتد�ول  بعد  و�لثانية  و�لج��ازة، 
مغايرة عما ورد يف �مللف �لأ�صلي. و��صاف �ن �ملوؤ�ص�صة تتابع ما يرد على 
�ملوقع �ملخ�ص�س للتبليغ عن �أي �عر��س جانبية �ثناء تد�ول �للقاح، م�صري� 
�لى �ن كل ما يتم تد�وله يوؤخذ على حممل �جلد ويتم در��صة �لتقارير �لو�ردة 
�نه يتم �ملتابعة وب�صكل  كل تقريرعلى حدة عن طريق جلان خمت�صة، كما 
و�لعاملي.  �ملحلي  �ل�صعيدين  على  �خل�صو�س  بهذ�  م�صتجد�ت  لي  حثيث 
�ل�صبت  يوم  منذ  �أ�صرت�زينيكا  لقاح  �عطاء  يف  بد�أ  �لردن  �ن  مهيد�ت  و�كد 
ومتوقعة  �صائعة  جميعها  جانبية  �آث��ار�  �ملوؤ�ص�صة  ر�صدت  حيث  �ملا�صي، 
عند ��صتخد�م �للقاح مثل )�لتعب �لعام، �أمل يف �ملفا�صل، �أمل يف �لع�صالت، 

ق�صعريرة، �رتفاع يف درجات �حلر�رة، �ل�صد�ع، �لغثيان(.
�للقاح  ��صتخد�م  بايقاف  �و�صت  �لعاملية  �ملطاعيم  جلان  �ن  �لى  ولفت 
�لتحقق  موؤقتا بعد ظهور تقارير جديدة تبني وجود جلطات دموية، حلني 
من هذه �حلالت وعالقتها باللقاح. وبني مهيد�ت �نه حلد �ل�صاعة ل توجد 
دول غري �أوروبية قد �وقفت ��صتخد�م لقاح ��صرت�زينكا، علما �أنه ي�صتخدم 
�أخرى مثل كند� و�ل�صعودية و�ملغرب  حتت مظلة كوفاك�س وما ز�لت دول 
و��صرت�ليا ت�صتخدم هذ� �ملطعوم، كما مت �نتاج 14.5 مليون جرعة وتوزيع 
�أفريقية  دولة   23 �ألف جرعة على   600 و  �أوغند�  �ألف جرعة على   840

�أخرى.
تلقي  وبعد  بانه  يفيد  �وليا  تقرير�  �ليوم  ��صرت�زينيكا  �صركة  ون�صرت 
�لتجلط  حالت  فان  �للقاح،  �لوروب��ي  �لحتاد  يف  مو�طن  مليون   17 نحو 
�ملر�صودة هي )15 حالة جتلط يف �لوردة �لعميقة، 22 حالة من �لتجلط 
�للقاح،  تلقو�  مو�طن  مليون   17 �أ�صل  من  �حلالت  هذه  وتعترب  �لرئوي( 
عدد �أقل بكثري مما هو متوقع حدوثه ب�صكل طبيعي يف عموم �ملجتمع، مبينة 
�ن حالت �لتجلطات �لتي وردت �صمن �لتجارب �لدو�ئية يف �ملرحلة �لثالثه 
كانت �أكرث يف �لذر�ع �لذي مل ياأخذ �للقاح مقارنة مع �لذر�ع �لذي �أخذ �للقاح 

وعليه ما ز�لت �ل�صركة تعترب �نه ل عالقة بني لقاحها وحالت �لتجلط.

�بال الشكاوى �بحق  تواصل است�ق ية � ب� التر�
ة ال�ف اصة المحن ية الحن يم� المؤسسات التعل�

 عمان 

 جددت وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �لتاأكيد على ��صتقبال �ل�صكاوى �ملقدمة 
وحجز  بالطلبة  منها  �ملتعلقة  �صو�ء  �خلا�صة  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  بحق 
ملفاتهم �أو �إخر�ج �لطلبة من �لتعليم وحرمانهم من �لدخول �إلى �ملن�صات �أو 

تقدمي �لختبار�ت �أو �ملتعلقة باملعلمني وحقوقهم �ملالية.
وقالت �لوز�رة �نها، تو��صل ��صتقبال هذه �ل�صكاوى �إما من خالل �ملن�صات 
�حلكومية )من�صة بخدمتكم، ومن�صة �ن�صاف )insaf.gov.jo( �خلا�صة 
�لإمييل  خالل  من  �و  و�خلا�س(،  �حلكومي  �لقطاعني  يف  �ملعلمني  ب�صكاوى 
pprivateeducation@gmail.( خلا�س باإد�رة �لتعليم �خلا�س�

 .062009944 �ل�صاخن  �خلط  على  �لهاتفية  �لت�صالت  �أو   ،)com
�أمور  �أولياء  �لقرعان،  �لغفور  عبد  �ل��وز�رة  با�صم  �لإعالمي  �لناطق  ودعا 
https://www.ssc.gov.  ( �لر�بط �للكرتوين  �لطلبة لالطالع على 

�لعامة  �ملوؤ�ص�صة  موقع  على   ،)  /jo/arabic/doctors/schools
برنامج  من  ��صتفادت  �لتي  �ملد�ر�س  �أ�صماء  ملعرفة  �لجتماعي  لل�صمان 
ل�صنة   24 رق��م  �لدفاع  �أم��ر  مبوجب  �ملوؤ�ص�صة  �أطلقته  �ل��ذي  ��صتد�مة، 
 15 بن�صبة  خ�صم  بتقدمي  مبوجبه  �مل�صتفيدة  �ملد�ر�س  و�لتزمت   ،2020
باملئة على �لر�صوم �لدر��صية لعام 2020 / 2021، جلميع �لطلبة بغ�س 
�لنظر عن �أي خ�صومات �صابقة قدمتها �ملد�ر�س. وبنينَّ �لقرعان، �أنه يف حال 
عدم �حل�صول على �خل�صم �مللتزم به قانونيًّا من قبل �ملد�ر�س �مل�صتفيدة من 
�لتعليم  و�لتعليم /�د�رة  �لرتبية  �إ�صعار وز�رة  �لأمر  �لربنامج، فعلى ويل 
�أنه  لل�صمان �لجتماعي، مبينا  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  �أي من فروع  �أو  �خلا�س، 
�صيتم �لتحقق من هذه �ل�صكاوى من خالل �لزيار�ت �مليد�نية من قبل موظفي 
�إد�رة �لتعليم �خلا�س، ومقيمي وحدة جودة �لتعليم و�مل�صاءلة يف �لوز�رة، 
وكذلك من خالل �للجان �مل�صرتكة بني �د�رة �لتعليم �خلا�س ووز�رة �لعمل 
بحق  �لقانوين  �ملقت�صى  لتخاذ  �لجتماعي،  لل�صمان  �لعامة  و�ملوؤ�ص�صة 

�ملد�ر�س �ملخالفة.

اص  ن�ي الحن  إطالق الرا�بط اإللكترو�

راء ع�قود الزواج �بإحب
 عمان  

�أطلقت د�ئرة قا�صي �لق�صاة، �لثالثاء، �لر�بط �لإلكرتوين �خلا�س بتقدمي 
�لبيانات �ملتعلقة  �إجر�ء عقد �لزو�ج، و�لذي �صيتم من خالله ت�صجيل  طلب 

باأطر�ف �لعقد.
https://eservices.( :و�صيتم �إتاحة هذه �خلدمة من خالل �لر�بط

�لطلب  ��صتكمال  بعد  �ملحكمة  لتقوم   )sjd.gov.jo/zawajweb
�لعقد  �جر�ء  ملتطلبات  �لطلب  مطابقة  ومدى  �ملدخلة  �لبيانات  من  بالتحقق 
�أو رف�صه من خالل  �لطلب  �لطلب بحالة طلبه من حيث قبول  و�بالغ مقدم 
�إر�صال ر�صائل  �أنه �صيتم  ر�صالة ن�صية. و�أو�صحت �لد�ئرة يف بيان �صحفي، 
ن�صية تفيد باملرحلة و�لنتيجة �ملتعلقة بالطلب ويف حال قبول �لطلب �صيتم 
�لتو��صل عرب رقم �لهاتف �ملدخل يف �لطلب، من قبل ماأذون لإجر�ء عقد �لزو�ج 
و�لتن�صيق ل�صتكمال �جر�ء�ت �لعقد يف مكان �لقامة ومبا ين�صجم مع �أو�مر 
�لتي  ياأتي �صمن حزمة �لجر�ء�ت  �أن هذ� �لجر�ء  �لد�ئرة  �لدفاع. و�أكدت 
تقوم بها �لد�ئرة و�لتي مت �لعالن عن جزء منها �صابقا، ��صتجابة لتد�عيات 
�ل�صرت�تيجية  �لهد�ف  يحقق  ومبا  �ململكة،  به  متر  �لذي  �لوبائي  �لو�صع 
�لتي و�صعتها د�ئرة قا�صي �لق�صاة لتطوير خدماتها �للكرتونية، فيما �صيتم 
و�أ�صار  �ملقبلة.  �لفرتة  خالل  تباعا  و�لرث  �لطالق  خدمتي  ر�بطي  �طالق 
�لبيان �إلى �أن �لد�ئرة تتابع ب�صكل م�صتمر، �مل�صتجد�ت و�لتطور�ت للو�صع 
وتقدمي  �لعمل  ل�صتد�مة  و�ل�صرورية  �لالزمة  �لقر�ر�ت  وتتخذ  �لوبائي، 
�لعامة  �ل�صالمة  �إج��ر�ء�ت  مع  يتو�فق  مبا  �ل�صرعية  �ملحاكم  يف  �خلدمات 

و�أو�مر �لدفاع، ومبا يحافظ على ��صتمر�ر تقدمي �خلدمات ملتلقيها.
�ملحاكم  مر�جعة  ع��دم  �ل��ى  �ملو�طنني  �لق�صاة  قا�صي  د�ئ��رة  ودع��ت 
بالر�بط �للكرتوين، حفاظا على  �لزو�ج، و�ل�صتعانة  لغايات عقد  �ل�صرعية 

�ل�صالمة �لعامة يف ظل تف�صي فريو�س كورونا.

 عمان ومحافظات 

»خلي  مبادرة  �لثالثاء،  �لبيئة،  وز�رة  �أطلقت 
�خلا�صة  �لأك��ي��ا���س  لتوزيع  ب�صيارتك«  كي�صك 
�لقائها  من  بدل  د�خلها  �لنفايات  جلمع  بال�صيار�ت 

ع�صو�ئيا، يف جميع حمافظات �ململكة.
تاأتي  �حلملة  �ن  �لبيئة،  وز�رة  و�و�صحت 
للتوعية  �لوطنية  �خلطة  حم��اور  تنفيذ  �صياق  يف 
�حتفالت  مبنا�صبة  �لوز�رة  �طلقتها  �لتي  �لبيئية 

�ململكة بدخول �ملئوية �لثانية للدولة �لأردنية.
خالل  م�����ص��اروة،  نبيل  �لبيئة  وزي���ر  وق���ال 
�إطالقه �حلملة �إننا »عازمون على �إي�صال �لر�صالة 
�لو�صائل  وعرب  �ملجتمع  �صر�ئح  كافة  �لى  �لبيئية 
وعرب  و�لتوعوية  منها  �لعملية  كافة،  و�لإجر�ء�ت 
و�صائل �لإعالم �ملختلفة وحتديد� و�صائل �لتو��صل 
�لجتماعي، بهدف تر�صيخ منظومة �لقيم و�ل�صلوك 
�ل�صحيح �ملتفق مع موروثنا �حل�صاري يف �لتعامل 
مع �لبيئة على �أنها مكون �أ�صا�صي للنه�صة و�لتطور 

وموؤ�صر على تقدم ورفاه �ل�صعوب«.
�لأولويات  �صلم  يف  �لبيئي  �ل�صاأن  �ن  و��صاف 
�إدخال  يف  �لتو�صع  ي�صتلزم  �لذي  �لمر  �لوطنية، 
�لقت�صادية  �لتنمية  خطط  يف  �لبيئي  �لبعد 
و�لثقافية و�لجتماعية بال�صكل �لذي يحقق �أو�صع 
م�صاركة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س وموؤ�ص�صات 
و�ملقدر�ت  �لبيئة  على  �حلفاظ  يف  �ملدين  �ملجتمع 

�لوطنية من �لتلوث و�ل�صتنز�ف.
�حلملة،  ه��ذه  مبوجب  �صيتم  �أن��ه  �إل��ى  ولفت 
ت��وج��ي��ه دع����وة �إل����ى ���ص��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع ك��اف��ة 
�إلى  بالإ�صافة  �ملدنية،  و�ملنظمات  و�جلمعيات 
�ل��وز�رة  تعمل  �لتي  �لبيئيني  �ملتطوعني  �صبكة 
�إن�صاء  عملية  يف  �لفاعلة  للم�صاركة  تاأ�صي�صها،  على 
�صفحات توعية تت�صمن ر�صائل توعوية عن �أهد�ف 
�ملالية  �لآثار و�لكلف  ، وحقائق علمية عن  �حلملة 
�لع�صو�ئي  �لإل��ق��اء  ج��ر�ء  �ل��دول��ة  على  �ملرتتبة 

و�لقت�صادية  و�لبيئية  �ل�صحية  و�لثار  للنفايات 
و�لغر�مات  �لعقوبات  وتو�صيح  و�لجتماعية، 
بحق  و�لأن��ظ��م��ة  �ل��ق��و�ن��ني  يف  عليها  �ملن�صو�س 

�ملخالفني.
حمافظات  �صتغطي  �حلملة  �أن  �لوزير  و�أك��د 
�ململكة كافة للح�صول على �أف�صل �لنتائج �ملرجوة 
بابتكار  وذل��ك  �مل�صتهدفة  �لفئات  تفاعل  �أج��ل  من 
وت�صميم ر�صائل توعوية تر�صخ يف �أذهان �ملو�طن. 
وح�صر حفل �إطالق �حلملة من �مام مبنى �لوز�رة، 
�خل�صا�صنة  حممد  �لدكتور  �ل���وز�رة  ع��ام  �أم��ني 
�لد�رة  مدير  عن  مندوبا  �لدبا�س  ر�ئ��د  و�ملقدم 
مع  بالتعاون  و�ل�صياحة،  �لبيئة  حلماية  �مللكية 

�جلهات �ل�صريكة و�ملعنية كافة.
خالل  �لبيئة  وز�رة  تطلق  �خ��رى،  جهة  من 
من  للحد  توعوية  حمالت  ع��دة  �ملقبلة  �ل�صهر 
�لإلقاء �لع�صو�ئي للنفايات و�صتنفذ �حلمالت وفق 
�ملحدد�ت و�ملر�حل �لتي جرى �إعد�دها يف م�صامني 
�إ�صافة  �لبيئية،  للتوعية  �لوطنية  �خلطة  حماور 
عرب  ور�صائل  و�إعالنات  �صحفية  تقارير  بث  �إل��ى 

و�صائل �لإعالم �ملحلية وب�صكل متو��صل.
�لى ذلك، �طلقت مديرية بيئة �ملفرق بالتعاون 
و�ل�صياحة،  �لبيئة  حلماية  �مللكية  �لد�رة  مع 
�ليوم، حملة توزيع �أكيا�س نفايات لل�صيار�ت حتت 

�صعار »خلي كي�صك ب�صيارتك » .
من جهته، قال مدير بيئة �ملفرق �ملهند�س علي 
��صرت�تيجية  �صمن  تاأتي  �حلملة  هذه  �ن  �رحيل 
نفايات  �كيا�س  ت��وزي��ع  وت�صمل  �لبيئة  وز�رة 
لتعزيز  لل�صائقني  توعوية  وبرو�صور�ت  لل�صيار�ت 
يف  و�لبيئة  �لعامة  �لنظافة  على  �ملحافظة  ثقافة 

�ملحافظة.
و��صاف �نه مت تنفيذ �حلملة يف �صارع خالد �بو 
�لج��ر�ء�ت  كافة  �لعتبار  بعني  �لخذ  مع  �صماقة 
كورونا  فريو�س  من  �لعامة  و�ل�صالمة  �لوقائية 
و�لتثقيف  �لتوعية  بهدف  وذل��ك  �لدفاع  وب��اأو�م��ر 

على  للنفايات  �لع�صو�ئي  �لطرح  ظاهرة  من  للحد 
ومفاهيم  ثقافة  غر�س  �إلى  �إ�صافة  �لطرق،  جو�نب 
�ملحافظة على نظافة �لماكن �لعامة وتعزيز �لوعي 
نظر�  عنا�صرها  و��صتد�مة  �لبيئة  جتاه  �ملجتمعي 

لأهمية �لنظافة على �مل�صتوى �لعام .
�لبيئة  حماية  مديرية  مدير  �أك��د  �ل�صلط،  ويف 
�أن  �حلياري،  عماد  �ملهند�س  �لبلقاء  حمافظة  يف 
على  �ملحافظة  ثقافة  غر�س  �ل��ى  تهدف  �مل��ب��ادرة 
�لطرح  باأ�صر�ر  �ملجتمعي  �لوعي  ورف��ع  �لبيئة 

�لع�صو�ئي للنفايات من �ل�صيار�ت.
نفايات  �كيا�س  ت��وزي��ع  �مل��ب��ادرة  وت�صمنت 
بهدف  �ل�����ص��ي��ار�ت  على  ت��وع��وي��ة  وب��رو���ص��ور�ت 
ت�صجيع �ملو�طنني على �ملحافظة على �لبيئة ون�صر 
�لوعي بني �ملو�طنني لف�صل �لنفايات وفتح قنو�ت 

جديدة لال�صتثمار من خالل �عادة تدوير �لنفايات.
�أكد مدير بيئة حمافظة معان �ملهند�س  بدوره، 
حممد �حلروب، �ن موظفي �ملديرية وبالتعاون مع 
�لبيئة و�ل�صياحة؛  موظفي �لإد�رة �مللكية حلماية 
للمركبات  خم�ص�صة  نفايات  �أكيا�س  بتوزيع  قامو� 
رفع  بهدف  معان،  مدينة  و�صط  �ل�صائقني  على 
�إلقاء  وع��دم  �لبيئة  على  �حلفاظ  باأهمية  �لوعي 

�لنفايات من �ملركبات �أثناء �لقيادة.
�لبيئة  مديرية  نفذت  �ل��زرق��اء،  حمافظة  ويف 

�ملبادرة بالقرب من ��صار�ت �ملحافظة.
�لربابعة،  حيدر  �ملهند�س  �لبيئة  مدير  و��صار 
�ن �ملبادرة تاأتي تنفيذً� ملحاور �خلطة �لوطنية من 
مبادر�ت وحمالت توعوية، حيث ��صتهدفت توزيع 

�أكيا�س نفايات على �ملركبات يف �لزرقاء.
�لبيئة  حماية  مكتب  مديرة  �أ�صارت  بدورها، 
لق�صاء �لظليل �نعام جودة �لى �أنه مت تنفيذ مبادرة 
توزيع �أكيا�س نفايات على �ملركبات يف منطقة مثلث 
وكمامات  توعوية  برو�صور�ت  وتوزيع  �حلالبات 
�لو�صائل �لحرت�زية  �تخاذ جميع  باأهمية  للتوعية 

للوقاية من فريو�س كورونا.

يات ا� ئ�ي للن�ف تطلق م�بادرة للحد من اإلل�قاء العشوا� يئة � ال�ب�

عمان 

�مل�صرتكة  �ل��ن��ي��اب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و����ص��ل��ت 
)�لإد�رية و�لقانونية(، برئا�صة �لنائب �لدكتور 
�أمانة  قانون  م�صروع  تد�ر�س  �لطر�ونة،  علي 
�حلكومة،  �أقرته  �ل��ذي   ،2020 ل�صنة  عّمان 
عقدته  �جتماع  خالل  �لطر�ونة  وبني  موؤخًر�. 
�للجنة، �لثالثاء، بح�صور وزير �لدولة لل�صوؤون 
�أمني عمان  �لقانونية حممود �خلر�ب�صة ونائب 
�ملجل�س،  �أع�صاء  من  وع��دد  �ملنا�صري  خملد 
م�صروع  ملو�د  تد�ر�صها  �صتو��صل  �للجنة  �أن 
�لقانون بكل حيثياته، لفًتا �إلى �أن �لهدف �لذي 
ت�صعى �إليه �للجنة هو �خلروج بقانون ع�صري 
على  �إيجاًبا  ينعك�س  ب�صكل  عمان،  �أمانة  يخدم 

�مل�صلحة �لعامة.
�لنظر  ب��دء  منذ  �أك���دت  �للجنة  �إن  وق���ال 

عمان  لأن  �أهميته؛  على  �ل��ق��ان��ون  مب�صروع 
�ل�صكان  م��ن ح��ي��ث ع���دد  ه��اًم��ا  م��رك��ًز�  مت��ث��ل 
لقاء  يتطلب  ما  فيها،  �مل��رتك��زة  و�ل�صناعات 
�لعديد من �أ�صحاب �لعالقة عرب فتح حو�ر عام 
�ملجتمع  وموؤ�ص�صات  �ل�صعبية  �لفعاليات  مع 
م�صروع  حول  �إليهم  لال�صتماع  و�لنقابات  �ملدين 
و��صحة  بت�صور�ت  �خل��روج  ُبغية  �لقانون، 
قبل  �لنيابية  �لنظر  وجهات  �إث��ر�ء  يف  ت�صاهم 
�لبدء مبناق�صة و�إقر�ر مو�ده مبا يخدم �لوطن 
يف  �حلا�صلة  �لتطور�ت  وي��و�ك��ب  و�مل��و�ط��ن 
�للجنة  لقاء  �أن  �ل��ط��ر�ون��ة  وب��ني  �لعا�صمة. 
بنائب �أمني عمان و�أع�صاء �ملجل�س جاء بهدف 
�لأ�صباب  ح��ول  نظرهم  لوجهات  �ل�صتماع 
�للجنة  �ن  موؤكد�  �لقانون،  مل�صروع  �ملوجبة 
�لنيابية تو�صي ملجل�س �لنو�ب باإقر�ر �أو رد �أو 

تعديل م�صروع �لقانون.

�لنيابية  �مل�صرتكة  �للجنة  �أع�صاء  و�أب��دى 
و�صالح  �لعتوم  وزيد  �لهاللت  حممد  �لنو�ب: 
�لوخيان وهايل عيا�س و�صليمان �لقالب وعارف 
�صمري�ت  ور�ئ���د  ذنيبات  وغ���ازي  �ل�صعايدة 
و�أي���وب  ب�صبو�س  وف��اي��ز  �خلاليلة  و�أح��م��د 
خمي�س مالحظاتهم حول �مل�صروع، �لذي يح�صر 
�لأمانة،  وموظفي  عمان  �أمني  بيد  �ل�صالحيات 
�لأم��ان��ة،  ل�مجل�س  �صالحيات  �أي  يعط  ومل 
لفتني �إلى �أنه كان من �ل�صرورة مرور م�صروع 
و�بد�ء  لدر��صته  �لأمانة  جمل�س  على  �لقانون 
مبا�صرة.  للحكومة  ذهابه  قبل  عليه  مالحظاته 
و�أكدو� �أن كل مالحظات �أع�صاء جمل�س �لأمانة 
�لجتماع  خ��الل  طرحوها  �لتي  ومقرتحاتهم 
�للجنة  قبل  من  و�هتمام  عناية  بكل  �صتوؤخذ 
مل�صروع  و�إق��ر�ره��ا  مناق�صتها  ل��دى  �لنيابية 

�لقانون باعتبارهم �صريك رئي�س بهذ� �ل�صاأن.

تدارس  تواصل � ية � ب� يا� المشتركة الن�
مشروع �قا�نون أما�نة عمان
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عندما يتعلق االأمر بالتطعيمات 
فاإن املزيد هو االأف�شل!

يقول �لفال�صفة �ملعا�صرون، من �أمثال �لفيل�صوف �لأ�صرت�يل بيرت 
و�لتز�ماتهم  م�صوؤولياتهم  حتمل  �لنا�س  على  ينبغي  �إنه  �صينغر، 
جتاه فقر�ء �لعامل، و�إمنا مبزيد من �جلدية و�لهتمام. ومع ذلك، 
فاإن �أغلب �لنا�س حول �لعامل يتابعون �أحو�ل حياتهم بكل ب�صاطة، 
وحتى �إن �أقدمو� على �لتربع مببالغ كبرية �إلى �لأعمال �خلريية، 
على  دخلهم  ن�صف  ي�صاوي  ما  �إل��ى  ترقى  ل  �لتربعات  تلك  ف��اإن 
�لإطالق. و�صو�ء لالأف�صل �أو لالأ�صو�أ، فاإن �أخالقيات �لفطرة و�حل�س 
�ل�صليم تدفع �لنا�س �إلى تخ�صي�س جزء حمدود للغاية من �لعناية 
�لجتماعي. حميطهم  نطاق  خارج  �لو�قعة  بامل�صاكل   و�لهتمام 
ب�صورة  �أهميته  تتز�يد  �صوؤ�ل  �إن��ه  �حلكومات؟  عن  م��اذ�  ولكن، 
و�مل�صوؤولني  �لرقابية  �جلهات  على  ينبغي  كان  �إذ�  ما  م�صتمرة، 
بتلك  �لإهمال  و�أخطاء  �لإغفال  �أخطاء  مع  يتعاملو�  �أن  �لعموميني 
�لغذ�ء  �إد�رة  ف��اإن  متاماً،  �أع��رف  وكما  �ملتكافئة.  غري  �لطريقة 
يعرتيها  �لأم��ر����س،  على  �ل�صيطرة  ومر�كز  �لأمريكية  و�ل��دو�ء 
�لإهمال. باأخطاء  تهتم  مما  باأكرث  �لإغفال  �أخطاء  ب�صاأن  بالغ   قلق 
�إذ بالن�صبة لإد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكية، على �صبيل �ملثال، مل 
تو�فق حتى �ل�صاعة على لقاح »�أ�صرت�زينيكا«، كما مل حتدد م�صارً� 
�للقاح  نف�س  نالها  �لتي  �ملو�فقة  �ملو�فقة عليه، رغم  ب�صاأن  و��صحاً 
ف�صاًل  كند�،  ذلك  يف  مبا  �لأخ��رى،  �ملتقدمة  �لبلد�ن  من  �لعديد  يف 
ب�صاأن �صالمة وفاعلية �للقاح �ملذكور  �أن �لأدلة �لو�ردة حديثاً  عن 
بالن�صبة جلرعة و�حدة فقط  و�إن كانت  للغاية، حتى  �إيجابية  هي 
�إد�رة  لدى  �لو��صح  �لتباطوؤ  من  �لنتيجة  وكانت  �للقاح.  ذلك  من 
من  �لآلف  وقوع  �لب�صاطة،  مبنتهى  �لأمريكية،  و�ل��دو�ء  �لغذ�ء 
�صبب  دون  ومن  �ملتحدة،  �لوليات  يف  �لإ�صافية  �لوفيات  حالت 
�إلى  �لأم��ريك��ي��ون  �ملو�طنون  يخرج  مل  ذل��ك،  وم��ع  لذلك.  وجيه 
»�أ�صرت�زينيكا«. لقاح  على  باملو�فقة  و�ملطالبة  للتظاهر   �ل�صو�رع 
و�مل�صوؤولون  �لرقابية  �جلهات  بها  تتحدث  �لتي  �لطريقة  تعك�س 
من  حالة  �لتطعيمات،  ب�صاأن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لعموميون 
�صو�ء.  حد  على  و�لإهمال  �لإغفال  لأخطاء  �ملتكافئة  غري  �ملعاجلة 
�ملو�طنني  تطعيم  بعد  حتى  �أن��ه  ح��ول  �لعامة  �لر�صالة  وت��دور 
�لأمريكيني، �صوف يتعني عليهم مو��صلة �رتد�ء �لكمامات �لو�قية، 
�لأقارب  زيارة  و�لمتناع عن  �لجتماعي،  �لتباعد  بقاعدة  و�لأخذ 
و�لأ�صدقاء. وتاأكيدً� للقول هذ�، فاإن �ملو�طنني �لذين ح�صلو� على 
جرعات �للقاح �ملزدوجة يو�جهون بع�س خماطر �لإ�صابة بفريو�س 
م�صوؤولو  ويخ�صى  �لآخرين.  �إلى  نقله  رمبا  �أو  �مل�صتجد«  »كورونا 
من  و�لتخفيف  بال�صرتخاء  �لنا�س  �إن طالبو�  �أنهم  �لعامة  �ل�صحة 
�ملو�طنني  من  �ملزيد  تعر�س  �إلى  ذلك  يوؤدي  رمبا  �لعامة،  �لقيود 
اأكرب من الوفيات بينهم. هذا يعترب من  اأعداد  للمخاطر مع �سقوط 
م�صادر �لقلق �مل�صروعة، ولكن �ملخاطر حتوم حول كال �مل�صارين. 

فاإذ� كان �لتطعيم ل يعد حت�صناً كبريً� يف حياة �لنا�س.
�ل�صرق �لو�صط 

عمان 

وقع وزير �ملياه و�لري �ملهند�س حممد �لنجار، 
مياه  م�صاريع  بتنفيذ  للبدء  �تفاقيات   3 �لثالثاء، 
�لتزويد �ملائي وتاأمني  �بار لتح�صني �نظمة  وحفر 
بقيمة  معان  حمافظة  يف  ��صافية  مياه  كميات 
بيان،  يف  �لوز�رة  و�و�صحت  دينار.  �لف   338
�ملياه �صمن  �ن �مل�صاريع بتمويل ذ�تي من �صلطة 
/�صلطة  �لوز�رة  بها  تقوم  �لتي  �لعاجلة  �جلهود 
متطلبات  ملو�جهة  بال�صتعد�د  لال�صر�ع  �ملياه 
جميع  معاجلة  على  ينعك�س  مبا  �ملقبل،  �ل�صيف 
�لبوؤر �ل�صاخنة وحت�صني و�صول �ملياه للمو�طنني، 
من خالل تطوير م�صادر مائية جديدة ورفع كفاءة 
يف  للمو�طنني  كافية  كميات  وو�صول  �لتزويد، 
جميع مناطق حمافظة معان لتكون جاهزة بحلول 

بد�يات �ل�صيف.
وقال �لوزير �لنجار �ن �لتفاقية �لولى ت�صمل 
�يل/  �نتاجي رقم )1( يف منطقة  بئر  �لبدء بحفر 

وتركيب  جتهيز  دينارمع  �لف   114 بقيمة  معان 
�لتجارب  وعمل  �لبئر  م�صتلزمات  جميع  وتوريد 
�مل�صخية �لالزمة خالل مدة لتزيد على 45 يوما 
لتاأمني كميات مياه ��صافية وتعزيز �لتزويد �ملائي 
تعزيز  وكذلك  �مل��ج��اورة  و�ملناطق  �ي��ل  ملناطق 

كميات �ملياه للو�ء �لبرت�ء.
و��صاف �ن �لتفاقية �لثانية تت�صمن حفر بئر 
رقم  معان  �لطاحونة/  منطقة  يف  جديدة  �نتاجية 
جميع  تركيب  مع  دينار  �لف   120 بقيمة   )17(
م�صتلزمات �لبئر وجتهيزه وعمل �لتجارب �لالزمة 
لت�صغيله وخالل مدة لتزيد على 45 يوما لتاأمني 
تزود  �لتي  �لطاحونة  ��صافية ملحطة  مياه  كميات 
وحي  معان  �صطح  ومناطق  معان  ق�صبة  مناطق 
�لطور ليجاد �حللول جلميع �ملناطق �لتي عانت 
�ل�صيف  �وق��ات  خ��الل  �ملياه  كميات  �صعف  من 
�لثالثة فقد ت�صمنت �لبدء  . �ما �لتفاقية  �ملا�صي 
 /  )6( رقم  �وهيدة  منطقة  يف  �نتاجي  بئر  بحفر 
معان بقيمة 104 �لف دينار حيث �صيخدم قرى 

�ملائي  �لتزويد  كميات  ويح�صن  �ملريغة  ق�صاء 
ملحطة �صخ �ملريغة �لتي تزود قرى ق�صاء �ملريغة 
�لنقب  ر�أ���س  �لل�صن،  �بو  طا�صان،  قرين،  �لبلد، 

و�ملناطق �ملجاورة.
�خ��رى  م�صاريع  هناك  �ن  �لنجار  و�و���ص��ح 
�صتعمل على �حد�ث نقلة نوعية وحت�صني خدمات 
�لتي  �خلدمات  وتطوير  للمو�طنني  �ملقدمه  �ملياه 
تقدمها �لوز�رة/ �صلطة �ملياه و�د�ر�تها، وتعزيز 
�ملقدمة  �خل��دم��ة  مب�صتوى  ل��الرت��ق��اء  ج��ه��وده��ا 
�لطارئه  للظروف  كا�صتجابة  وكذلك  للمو�طن 
��صتمر�ر  ظل  يف  �ملناطق  جيمع  ت�صهدها  �لتي 
�ملو�طنني  �لوزير  ودعا  كورونا.   جائحة  تاأثري 
بجهودها  �ملياه  �صلطة  �ل���وز�رة/  م�صاندة  �ل��ى 
�ملعنيني  مع  و�ل�صر�كة  معها  �لد�ئم  و�لتعاون 
ل�صمان  م�صوؤولية  بكل  معها  بالتعامل  �لقطاع  يف 
�نه  مو�صحا  للجميع،  �ملن�صودة  �لهد�ف  حتقيق 
متطلبات  ملو�جهة  �لالزمة  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ  مت 

�ل�صيف بطريقة معقولة.

ئ�ي �ف�ي معان يد الما� يز التزو� يات لتعز� ا�ق� ت�ف يع 3 ا� تو�ق� �

يكا المضاد لكورو�نا  ين� تصون: ل�قاح أستراز� محن
لطات آمن ولم تث�بت صلته �بحدوث حب

عمان 

و�لوب��ئ��ة  �للقاحات  جم��ال  يف  خمت�صون  ق��ال 
و�ل��رتدد  للخوف  علميا  مثبت  �صبب  يوجد  ل  �ن��ه 
لفريو�س  �مل�صاد  �أ�صرت�زينيكا  لقاح  ��صتخد�م  من 
وبني  بينه  �صلة  �أي  �إثبات  يتم  مل  كونه  ك��ورون��ا، 
حدوث �ي جلطات حمتملة لال�صخا�س �لذين �خذوه.

�لأن��ب��اء  لوكالة  حديثهم  يف  �ملخت�صون  و�ك��د 
لقاح  ��صتخد�م  �يقاف  �ن  �لثالثاء،  )برت�(  �لأردنية 
�أ�صرت�زينيكا من قبل بع�س �لدول هو �جر�ء روتيني 
�حلالت  ببع�س  �رتباطه  عدم  من  للتاأكد  وموؤقت، 
مثل  يف  د�ئما  يحدث  �لإج��ر�ء  هذ�  و�ن  عنها  �ملبلغ 
ه��ذه �ل��ظ��روف، د�ع��ني لعدم �ل��رتدد و�خل��وف عند 
�خذ �للقاح. و�و�صح رئي�س �ملركز �لوطني ملكافحة 
�لأوبئة و�لمر��س �ل�صارية �لدكتور فر��س هو�ري، 
�مل�صاد  ��صرت�زينيكا  لقاح  من  �لز�ئد  �خل��وف  �ن 

ومثبتة  موؤكدة  معلومات  على  مبني  غري  لكورونا 
خا�صة �ن بريطانيا �لدولة �مل�صنعة للقاح مل ي�صجل 
فيها �أي م�صاعفات خطرة مع �نها �أعطت �للقاح لأكرث 
�أي  �إثبات  يتم  �أنه مل  �صخ�س، حيث  مليون   22 من 

�صلة بني �للقاح وبني �ي جلطات دموية ب�صببه. 
بع�س  توقف  �ن  �ل��ى  ه��و�ري  �لدكتور  و����ص��ار 
من  للتاأكد  ج��اء  موؤقتا  �ملطعوم  �إعطاء  عن  �ل��دول 
للحالت  بالن�صبة  م�صاعفات  ب��اي  �رتباطه  ع��دم 
�إجر�ء طبيعي يحدث يف مثل  �نه  �ملبلغ عنها، مبينا 
هذه �لظروف كردة فعل م�صابهة ملا حدث مع �غلب 
�للقاحات يف بد�يتها مثل لقاح فايزر، حيث �ن عدد� 
�للقاحات  �إعطاء  و��صتاأتفت  عادت  �لعامل  دول  من 

ملو�طنيها بعد �ن علقت ��صتخد�مه �حرت�زيا.
�أعلنت  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  �ن  و����ص��اف 
م��اأم��ون��ي��ة �ل��ل��ق��اح و�ج���ازت���ه ب��ع��د جت���ارب ع��دة 
لقاح  ��صتخد�م  لوقف  �صبب  ودر��صات ومل تعط �ي 

حو�دث  وقوع  على  دليل  ل  �نه  حيث  �أ�صرت�زينيكا، 
تنطوي على �إ�صابات بجلطة دموية ب�صببه.

ونظرية  لل�صائعات  �للتفات  ع��دم  �ل��ى  ودع��ا 
�ملوؤ�مرة حول �للقاحات و�خذ �ملعلومة من م�صدرها 
و�لبتعاد  �ملعروفة،  �لعاملية  و�ملنظمات  �لر�صمي 
�ملو�طنون  يتد�ولها  �لتي  �مل�صللة  �ملعلومات  عن 
من  �لتاأكد  بدون  �لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  عرب 

�مل�صدر.
وحول �إعطاء �للقاح ملن ��صيب �صابقا بالفريو�س، 
بني هو�ري �نه ل يوجد �أي م�صاكل عند �خذ �للقاح 
ق�صم  رئي�س  قال  جهته،  من  �لتام.  �ل�صفاء  �صريطة 
�لم�صال و�ملطاعيم يف وز�رة �ل�صحة �لدكتور كامل 
من  جرعة  �ل��ف   30 ح��و�يل  �إعطاء  مت  �ن��ه  �صل  �ب��و 
لقاح �أ�صرت�زينيكا للمو�طنني يف �ململكة خالل �لفرتة 
�خذ  للخوف من  د�ع  �ي  �نه ليوجد  �حلالية. و�كد 
�للقاح كونه مت �إجازته من قبل �جلهات �لر�صمية بعد 

�لأ�صخا�س  ماليني  �ن  �لى  م�صري�  علمية،  در��صات 
�مل�صاد  ��صرت�زينيكا  ل��ق��اح  �خ���ذو�  �ل��ع��امل  ح��ول 

لكورونا ومل تظهر عليهم �ية �عر��س تذكر.
�لعامة  للموؤ�ص�صة  �لعام  �ملدير  �كد  جانبه،  من 
لقاح  �أن  مهيد�ت،  ن��ز�ر  �لدكتور  و�ل���دو�ء  للغذ�ء 
�لوثائق  تقدمي  بعد  �عتماده  ومت  �آمن  �أ�صرت�زينيكا 
مر�قبة  هناك  �أن  مو�صحا  للموؤ�ص�صة،  �لر�صمية 
�آثار  �أي  ت�صجيل  يتم  ومل  �للقاح  لإعطاء  م�صتمرة 

جانبية غريمتوقعة لدينا حتى �للحظة. 
�ل��ى �ن �خل��وف و�ل���رتدد من  وت�صري �لب��ح��اث 
تف�صي  خطر  ��صتمر�ر  �لى  �صيوؤدي  �للقاحات  �خذ 
�أطول  فرتة  و�صيبقى  �لعامل  �صكان  بني  �لفريو�س 
�لدعاية  ب�صبب  �كرث  �ل�صكوك  تعمقت  حال  يف  بينهم 
يتم  �لتي  �مل�صللة،  و�ملعلومات  للقاحات  �مل�صادة 
)برت�-غ�صان  م�صدرها.  من  �لتاأكد  ب��دون  تد�ولها 

�بز�خ(

عمان 

�أهمية  �لنابل�صي،  حممد  �ل�صباب  وزير  �أكد 
�إلى  �لريادية  �ل�صباب  �أفكار  وحتويل  ترجمة 
فعاليات  �صمن  �لو�قع  �أر���س  على  م�صاريع 
�ل�صباب  للرياديني  �ل��ر�ب��ع  �لوطني  �مللتقى 
عن  ���ص��ادر  �صحفي  لبيان  ووف��ق��اً   .2021
�لوز�رة �لثالثاء، فقد �أنهت �لوز�رة عرب تقنية 
�ل�صباب،  وزي��ر  وبح�صور  �ملرئي،  �لت�صال 
�لت�صعة  للم�صاريع  �لنهائية  �لتقييم  مرحلة 
�ملتاأهلة �صمن فعاليات �مللتقى �لوطني �لر�بع 
ياأتي حتت  2021، و�لذي  �ل�صباب  للرياديني 

عنو�ن »�لريادة يف �لريا�صة«.
وبح�صب �لبيان، ناق�صت جلان �لتحكيم �لتي 
�صمت ممثلني من خمتلف �جلهات و�ملوؤ�ص�صات 
تتناف�س  و�لتي  �ملتاأهلة،  �لت�صعة  �مل�صاريع 
�لط��الع  بعد  �لأول���ى،  �لثالثة  �مل��ر�ك��ز  على 
ومدى  تطبيقها  وقابلية  و�أهد�فها  فكرتها  على 

دميومتها و��صتمر�ريتها يف �مل�صتقبل �لبعيد.
وقال �لنابل�صي، �إن جميع �لأفكار �ل�صبابية 
�لتي تقدمت للملتقى �أفكار ريادية هادفة، ُت�صهم 
يف �إدخال مفاهيم وم�صطلحات وتقنيات جديدة 

يف  ��صهامها  �إلى  بالإ�صافة  �لريا�صة،  عامل  يف 
�لقطاع  يف  لل�صباب  جديدة  عمل  فر�س  توفري 
�لفكر  تتبنى  م�صاريع  خ��الل  م��ن  �لريا�صي 

�لريادي نهجاً لها .
جميع  وتوفري  �ل�صباب  دعم  �صرورة  و�أكد 
و�لتدريبية  و�لتاأهيلية  �لت�صغيلية  �لفر�س 

�لقطاعات  خمتلف  مع  �لت�صاركية  خ��الل  من 
و�ملوؤ�ص�صات ملحاولة تخفيف ن�صب �لبطالة بني 
�صفوف �ل�صباب، وت�صجيعهم على تبني مفهوم 
خالل  من  �خلا�صة  م�صاريعهم  لإن�صاء  �لريادة 
ترجمة وحتويل �أفكارهم �لريادية �إلى م�صاريع 

على �أر�س �لو�قع.

يع ية إلى مشار� ياد� يل األ�فكار الر� تحو� ية � يؤكد أهم� ير الش�باب � وز�

عمان 

بثه  �ل���ذي  �ل��ق��د���س  على  ع��ني  ب��رن��ام��ج  �صلط 
��صتمر�ر  على  �ل�صوء  �لثنني،  �لردين،  �لتلفزيون 
يف  �لتعليم  »�أ�صرلة«  �لحتالل  �صلطات  حم��اولت 
�لتدريجية  �لعودة  مع  بالتز�من  �لقد�س،  مدينة 
�صحية  �ج����ر�ء�ت  وف��ق  مد�ر�صهم  �ل��ى  للطالب 
م�����ص��ددة. و�أو����ص���ح �ل��ربن��ام��ج خ���الل ت��ق��ري��ره 
�ل�صبوعي �مل�صور يف �لقد�س، �ن عودة �لطالب �لى 
مد�ر�صهم بعد �نقطاع طويل، �أعادت معها �ل�صر�ع 
»�ملرير« �لذي يخو�صه �ملنهاج �لعربي �لفل�صطيني 
»�لبجروت«،  �مل�صمى  �ل�صر�ئيلي  �ملنهاج  مع 
�لعربية  �مل��د�ر���س  �أك��رب  �ح��دى  قيام  �ل��ى  م�صري� 
�لم��ور  �ول��ي��اء  �ل��ى  ��صتبيان  بار�صال  �لقد�س  يف 
�ملنهاج  تدري�س  �إمكانية  حول  �آر�ءه��م  ي�صمتزج 
�مور  �ولياء  �حتاد  رئي�س  لأبنائهم.  �ل�صر�ئيلي 
�أهايل  �إن  �ل�صمايل، قال  �لقد�س، زياد  طالب مد�ر�س 
�لطالب يف �ملدر�صة توجهو� �لى �لحتاد و�أخربوه 
باملنهاج  يتعلق  بند  على  يحتوى  �ل�صتبيان  �أن 
�صيكون  �لم��ر  ه��ذ�  �ن  �ل��ى  م�صري�  �ل�صر�ئيلي، 
ج�صر� �لى باقي �ملد�ر�س، مما �صي�صاعد يف »��صرلة« 

وتهويد �لتعليم يف مدينة �لقد�س.
ولفت �لتقرير �لى �ن بلدية �لحتالل خ�ص�صت 
ميز�نية �صخمة من �أجل فر�س �ملنهاج �ل�صر�ئيلي 

بالوقت  �لقد�س،  يف  �لعربية  �ملد�ر�س  جميع  على 
�لفل�صطينية  �لعربية  �مل��د�ر���س  فيه  تقف  �ل��ذي 
�أمام هذه �مليز�نيات، �لى جانب عدم توفر  عاجزة 
تدر�س  �لتي  �ملد�ر�س  هذه  لدى  كافية  �صفية  غرف 
على  �ملقد�صيني  ��صر�ر  رغم  �لفل�صطيني،  �ملنهاج 
»يعلمون  لنهم  �ملد�ر�س،  هذه  �لى  �بنائهم  �ر�صال 
يريدون  ل  وهم  تهويدية«،  �لبجروت  مناهج  �ن 
لبنائهم �ن يتعلمو� �مور� توؤثر على قيمهم وفهمهم 

لتاريخهم كما �أ�صارت �ملقد�صية هبه عبيد.
�لرف�س  حالة  من  بالرغم  �ن��ه  �لتقرير  وب��ني 
هناك  �ن  �ل  �ل�صر�ئيلي،  للمنهاج  و�مل��ق��اوم��ة 
�لقد�س  يف  تدر�صه  �ل��ت��ي  للموؤ�ص�صات  �نت�صار� 
�ملوؤ�ص�صات  فيه  تعاين  �ل��ذي  �لوقت  يف  �ل�صرقية، 
لفتا  ح��ادة،  مالية  �زم��ات  من  �لعربية  �لتعليمية 
�لى �ن معركة فر�س �ملناهج �ل�صر�ئيلية بالتهديد 
لل�صيطرة  تهدف  �خ��رى،  ت��ارة  و�لرتغيب  ت��ارة 
على وعي �لجيال �حلالية و�لقادمة، وعلى هوية 
و�أ�صرلتها  وحموها  و�مل�صيحية  �ل�صالمية  �لقد�س 
�جمد  �لدكتور  �لدين،  �صهاب  كلية  مدير  بالكامل. 
من  كثرية  �فو�جا  خرجت  �لكلية  �ن  �أكد  �صهاب، 
تتلق  مل  و�نها  �لفل�صطيني،  �ملنهاج  ح�صب  �لطالب 
�ي م�صاعدة، يف حني �ن هناك كليات كثرية تتبنى 
�لعمل  �صوق  حاجات  »لتلبية  �ل�صر�ئيلي  �ملنهاج 

�ل�صر�ئيلي«، وهي تتلقى �لدعم �ملادي و�ملنهاجي 
على  للق�صاء  �ملختلفة  �ل�صر�ئيلية  �ملوؤ�ص�صات  من 

كل موؤ�ص�صة تعليمية د�خل �لقد�س.
جرير  �لعالمي  يقدمه  �لذي  �لربنامج  و�لتقى 
�لعالمي  بالناطق  فيديو،  �ت�صال  ع��رب  م��رق��ة، 
�لقد�س،  يف  �لفل�صطينيني  �ملعلمني  �حت��اد  با�صم 
�ملنهاج  �ن عملية فر�س  �أكد  �لذي  �ل�صفدي،  �أحمد 
ولي�س   1948 عام  �لنكبة  بعد  بد�أت  �ل�صر�ئيلي 
يف عام 2011 كما هو �صائع، و�ن �لحتالل حاول 
�ن  �ل  �لقد�س،  يف   1967 عام  بعد  منهاجه  فر�س 
�صمود �ملدر�صني وحمافظتهم على تدري�س �ملنهاج 
ذلك،  دون  حال  �لفرتة  تلك  يف  �مل�صتخدم  �لردين 
م�صري� �لى �ن �حلفاظ على تدري�س �ملنهاج �لردين 
�ملنهاج  على  �حل��ف��اظ  يف  ذل��ك  بعد  كثري�  �صاعد 
�لفل�صطيني، رغم كل �ملغريات وعمليات �ل�صتهد�ف 

�لتي تع�صف به.
 و�و�صح �نه يف تلك �لفرتة بد�أ تا�صي�س �صل�صلة 
�لوق��اف  ل���وز�رة  تابعة  وم��د�ر���س  جمعيات  من 
باد�رة  �لقد�س  يف  �لردنية  �ل�صالمية  و�ملقد�صات 
و�بو  �ل�صهب  ح�صني  كال�صتاذ  �ل�صاتذة  من  عدد 
بالدفاع عن  قامو�  �نهم  �إلى  �ل�صفدي، م�صري�  زياد 
�ملناهج �لعربية و�لت�صدي ملحاولت فر�س مناهج 

�لحتالل. 

ينا�قش محاوالت االحتالل  ين عىل ال�قدس � ع�
ية ه عىل المدارس الم�قدس� �فرض مناهحب
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ير يب ش�ق� صدى الشعب- أد�
ت�قع  ية � ير� � نة األمان الحن ية حب مع� -حب
ة و�قد  ي�ف ين/لواء الرص� يم حط� � �ف�ي محن
يم العون  أ�نش��ئت ع��ام )2011( لت�قد�
يتام  ة واأل� ي�ف � والمساعدة لألس��ر الع�ف
تها  ازا� وإ�نحب ي��زة �بعطا�ئه��ا  وه���ي متم�
ة عىل  تل�ف ي��ة وأ�نش��طتها المحن ير� � الحن
��ة  يع��ود ذل��ك �بالدرحب م��دار الع��ام و�
يس��ها األخ  تعاون ر�ئ� هود و� األول��ى لحب
( وأعضاء  ب��و رام���ي ي��م )أ� أحم��د �نع�
يث  ية ح� مع� ية لهذه الحب يئ��ة اإلدار� اله�
يحرصون دا�ئماً  أ�نهم أس��رة واحدة و�
ين  � دم��ة ومس��اعدة المحتاحب عىل حن

يتام. واأل�
يع  ومش��ار� أ�نش��طة  ي��ة  مع� -للحب
يل المثال:  متع��ددة منها ع��ىل س���ب�
��ة  المحتاحب واألس��ر  يت��ام  األ� ال��ة  ك�ف
األس��ر  ع��ىل  ي��ر  � الحن ط��رود  ي��ع  توز� و�
ش��هر  ��الل  حن ��ة  والمحتاحب ي��رة  � �ق ال�ف
�بات  ي��ع وحب توز� ا�ن��ب � رمض��ان إل��ى حب
ي��ات  يد� ي��ع الع� توز� يه��م و� اإل�فط��ار عل�
ال  ي��دة ع��ىل األط�ف د� والمال�ب��س الحب
يد  طر وع� ي��د ال�ف يتامى �بمناس���بة ع� ال�
يع لحوم  توز� األضحى �باإلضا�فة إل��ى �
ي��ة  توعو� � �ن��دوات  ��د  وع�ق االضاح���ي 

ية. ا�ف� ث�ق ية و� وصح�
ين��ا  � إلت�ق ��اء  الل�ق ه��ذا  ��الل  -وحن
يزة �ف�ي  ية والمتم� تماع� �بالناشطة االحب
ياد  تام ع� ت حن ية األحن ير� � أ�نش��طتها الحن
ت�ي  ي��ي وه�ي حس��ب مس��موعا� الرم�
ي��ث  ي��ة ح� مع� ينام��و الحب عنه��ا أ�نه��ا د�
الموكول��ة  األعم��ال  ب��أداء  � ��وم  ت�ق �
الص  وإحن يه��ا �ب��كل هم��ة و�نش��اط  إل�
بأ�نها مس��ؤولة  ت��ام � �برتن��ا حن ��د أحن ,ل�ق

ي��ة  تماع� دم��ات االحب ع��ن �نش��اط الحن
يذ  � تش��رف ع��ىل تن�ف ي��ة وه�ي � يدو� وال�
ية وال��ي منها: ع�قد  مع� يع الحب مش��ار�
 ، �بالم��رأة  تتعل��ق  ي��ة  توعو� � دورات 
متنوع��ة  ي��ة  يدو� � ال  �بأش��عف ي��ام  � وال�ق
ع��ىل  والرس��م  ب��ون  الصا� كصناع��ة 
اج وع�قد دورات تتعلق �بصناعة  الزحب
��رى تتعل��ق  تة ودورات أحن الش��وكوال�
ت�باط   ل��ق التع��اون مع مكت��ب اإلر� �بحن

ية. يئة الهاشم� لله�
ية : مع� ية التواصل مع الحب � ي�ف -ك�

الل  يك��ون التواصل معها م��ن حن �
ين أو  ي��م حط� � ي��ارة م�قره��ا �ف���ي محن ز�

تف ر�قم : تصال عىل ها� اال�
)0799052053( - )0788592514(

يم   � ية/محن ير� � نة األمان الحن ية حب مع� حب
يز. يري إ�نسا�ن�ي متم� � ين صرح حن حط�

عمان 

�ل��دخ��ل  �صريبة  د�ئ����رة  م��دي��رع��ام  دع���ا 
�ملكلفني  علي،  �بو  ح�صام  �لدكتور  و�ملبيعات 
�لد�ئرة  خدمات  على  للح�صول  و�ملر�جعني 
مكاتبها،  ملر�جعة  �حلاجة  دون  �لكرتونيا 
جميع  على  �حل�صول  ميكن  �نه  �إل��ى  م�صري� 

خدمات �لد�ئرة من خالل موقعها �للكرتوين.
و�لتخفيف  للت�صهيل  �لدعوة  هذه  وتاأتي 
وحفاظا  و�جل��ه��د  �ل��وق��ت  يف  �ملكلفني  على 
�لإج��ر�ء�ت  ظل  يف  و�صالمتهم  �صحتهم  على 
و�لتد�بري �لوقائية و�لحرت�زية �لتي �تخذتها 

�حلكومة ملكافحة فريو�س كورونا.
�صحفي  ت�صريح  يف  علي  �أب���و  و�أ���ص��ار 
عملت  �لدخل  �صريبة  د�ئرة  �أن  �إلى  �لثالثاء، 
2020، على توفري جميع  جاهدة خالل عام 
�إلكرتونياً  مكلف  �أي  يحتاجها  �لتي  �خلدمات 
�ليومية؛  و�مل��ر�ج��ع��ات  �لطلبات  فيها  مب��ا 
ُبعد  �إجناز معامالتهم عن  لتمكني �جلميع من 
�لد�ئرة ومو�جهة  �إلى مر�جعة  دون �حلاجة 
يف  عليهم  و�لتخفيف  وللت�صهيل  �ملوظفني، 
�لتباعد  على  وللحفاظ  و�جل��ه��د،  �ل��وق��ت 
�لجتماعي ل�صمان �صالمتهم و�صحتهم يف ظل 

�لإجر�ء�ت للحد من �نت�صار فريو�س كورونا.
و��صاف �ن �لد�ئرة قامت بتمكني �ملكلفني 
غري  م��ن  �صريبية  �أرق��ام��ا  يحملون  �ل��ذي��ن 
�لإلكرتونية،  بخدمات  �حلكومة  �مل�صرتكني 
�لتعامل  من  متكنهم  �صر  كلمة  على  �حل�صول 
�إلكرتونيا،  �لد�ئرة  خدمات  على  و�حل�صول 
وذلك من خالل  �لد�ئرة  مكاتب  مر�جعة  دون 

موقع �لد�ئرة �لإلكرتوين.
و�و�صح �نه �تيح لأي مكلف يف حال فقد�ن 
�أو ن�صيان كلمة �ل�صر �خلا�صة به ��صرتجاعها 
�إلى  �إلكرتونيا  دون �حلاجة  و�حل�صول عليها 

�ملر�جعة �صخ�صيا.
�لتي  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات  �ن  وق���ال 
�لكثري  تخت�صر  للمكلفني  �ل��د�ئ��رة  وفرتها 
على  و�مل��ال  و�جلهد  و�لوقت  �لإج��ر�ء�ت  من 
�مل�صرتكني وخا�صة يف هذه �لظروف �ل�صحية 
حيث  �ململكة،  وت�صهدها  �لعامل  ي�صهدها  �لتي 
لتمكني  �لكرتونيا  خدماتها  �ل��د�ئ��رة  توفر 
�ملكلفني و�ملر�جعني من �إجناز معامالتهم عن 

ُبعد.
�لد�ئرة  وفرتها  �لتي  �خلدمات  ومتثلت 
و�حل�صول  �لإلكرتوين،  بالت�صجيل  �إلكرتونيا 
مرة،  لأول  �لدخل  ل�صريبة  رقم �صريبي  على 

�صريبة  يف  �لت�صجيل  طلب  ت��ق��دمي  وك��ذل��ك 
�ملبيعات، �إ�صافة �إلى ��صتخر�ج �لرقم �ل�صري 
�ل�صري يف  �لرقم  �إ�صد�ر  �إعادة  �أو  لأول مرة، 
�لبيانات  وتعديل  ن�صيانه،  �أو  فقد�نه  ح��ال 
�صهادة  و��صتخر�ج  و�مل��ال��ي��ة،  �ل�صخ�صية 

بالرقم �ل�صريبي. 
�إق����ر�ر�ت  ت��ق��دمي  �خل��دم��ات  وتت�صمن 
وتقدمي  �أ���ص��ك��ال��ه��ا،  بكافة  �ل��دخ��ل  �صريبة 
و�لعامة  �خلا�صة  �ملبيعات  �صريبة  �إقر�ر�ت 
�صمن  �لإق��ر�ر  �إر�صال  بعد  �ملرفقات  وحتميل 
طلب  �ل��ى  �إ�صافة  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  �خل��دم��ات 
�إقر�ر  وتعديل  �لدخل،  �صريبة  �إق��ر�ر  تعديل 
�صريبة �ملبيعات، و��صتخر�ج بيان �ل�صر�ئب 
للموظفني  و�لق��ت��ط��اع��ات  ومبيعات  دخ��ل 
و�لدفع �لإلكرتوين ل�صريبتي �لدخل و�ملبيعات 
بكافة �أ�صكالها، وتقدمي طلب �لتق�صيط يف حال 

عدم �ملقدرة على �لدفع �لنقدي.
طلب  تقدمي  من  متكن  �خلدمات  �ن  وبني 
مبالغ  ��صتحقاق  ح��ال  يف  �ل�صريبي  �ل���رد 
من  �ملكلفني  ومت��ك��ن  للمكلف،  �صريبي  رد 
ل�صريبة  تف�صيلي  �صر�ئب  بيان  ��صتخر�ج 
�صر�ئب  بيان  ��صتخر�ج  �إمكانية  مع  �لدخل، 
على  و�حل�صول  �لوطنية،  �مل�صاهمة  لر�صيد 

بر�ءة �لذمة، و�أي�صا �لتحقق من بر�ءة �لذمة 
�لإلكرتونية �ل�صادرة عن �لد�ئرة.

وي�صاف �إلى ذلك، تقدمي �لعرت��صات على 
قر�ر�ت �لتدقيق ل�صريبتي �لدخل و�ملبيعات، 
للق�صايا  �لت�صوية و�مل�صاحلة  وتقدمي منوذج 
و�ملكلفني،  �ل��د�ئ��رة  بني  �لعالقة  �ل�صريبية 
�لقائمة  ع�صوية  �إلى  �لن�صمام  طلب  وتقدمي 
باأ�صماء  قائمة  على  و�حل�����ص��ول  �لذهبية 
�لتقدم  وكذلك  �لذهبية،  �لقائمة  يف  �مل�صاركني 
�لأن�صطة  ح��و�ف��ز  على  للح�صول  بطلبات 
�لوطنية،  �ل�صناعة  لت�صجيع  �ل�صناعية؛ 
�إ�صافة �إلى تقدمي طلب رفع �صقف �ل�صتري�د، 
وكذلك  �ل�صريبي،  �لرقم  تفعيل  طلب  وتقدمي 

تقدمي طلب فك �حلجز.
وعناوين  �أ�صماء  ك�صف  �إرف��اق  ميكن  كما 
�ملحا�صب �لقانوين، وحتميل و�إدخال ومعاينة 
�قتطاعات  �إل��ى  �إ�صافة  �ملعلومات،  ق�صائم 
�مل��وظ��ف��ني )���ص��ه��ري و����ص���ن���وي(، وك��ذل��ك 
الدخل  اأق�ساط  وعر�ض  الأخرى،  القتطاعات 

و�ملبيعات �إن وجدت.
وميكن للمكلفني �ي�صا �لت�صال و�لتو��صل 
مع د�ئرة �صريبة �لدخل و�ملبيعات من خالل 

هاتف مركز �لت�صال �ل�صريبي. 

تها  دما� تدعو للحصول عىل حن ي�بة � الضر�
ت�بها عة مكا� يا وعدم مراحب الكترو�ن�

الصندوق األرد�ن�ي 
يستثمر 200 الف  يادة � للر�

د دوالر �بشركة أ�بحب
 عمان 

��صتثمار�  للريادة،،  �لأردين  �ل�صندوق  قدم   
مبا�صر� بقيمة 200 �ألف دولر، يف �صركة »�أبجد« 
�لعربية  للكتب  و�لت�صويق  بالرتويج  �ملعنية 

�لرقمية.
وياأتي هذ� �ل�صتثمار كجزء من ��صرت�تيجية 
�صركة   200  -  150 بدعم  �ملتمثلة  �ل�صندوق 
�بتكارية حملية من خالل �ل�صتثمار �ملبا�صر وغري 
وتدريب  �ل�صتثمارية(،  )�ل�صناديق  �ملبا�صر 
وموؤ�ص�صة  �أع��م��ال  ر�ئ��د   600 ك��ف��اء�ت  ورف��ع 

�صغرية ومتو�صطة لتاأهيلهم لال�صتثمار. 
معايري  جميع  “�أبجد”  ���ص��رك��ة  وح��ق��ق��ت 
�ل�صندوق �لأردين للريادة فيما يتعلق بال�صتثمار 
�ملبا�صر، فهي من �ل�صركات �لرقمية �ملبتكرة �لتي 
متتاز بالروؤية �لطموحة و�إمكانات �لنمو �لعالية. 
ودور  و�لكّتاب  للقر�ء  و��صعة  �صبكة  وبو�صفها 
“�أبجد”، من خالل  �لن�صر على حد �صو�ء، تعمل 
عقول  �إثر�ء  على  �ل�صخمة  �لإلكرتونية  مكتبتها 
لعامل  جديد  �صوق  فتح  يف  ت�صاهم  كما  �لأجيال، 
�لن�صر �لعربي بتحويل �لعناوين �إلى كتب رقمية، 
168 مليون قارئ  �إليها من قبل  ي�صهل �لو�صول 

عربي.
متعاقدين  عربًيا  نا�صًر�  “�أبجد” 50  وت�صم 
ر���ص��م��ًي��ا م��ع �مل��ن�����ص��ة، و�أك����رث م��ن 250 �أل��ف 
�لأردين  �ل�صندوق  �أن  �إل���ى  ي�صار  م�صتخدم. 
�أردنية  م�صاهمة  ك�صركة  ت�صجيله  جرى  للريادة 
�لأعمال  ري��ادة  بيئة  دعم  �إل��ى  ويهدف  خا�صة، 
خالل  من  بها،  و�لرت��ق��اء  �لأردن  يف  و�لبتكار 
تخدم  جديدة  ��صتثمار  �صناديق  �إن�صاء  ت�صهيل 
مبا�صرة  با�صتثمار�ت  و�لقيام  �لبيئية،  �ملنظومة 
يف �ل�صركات �لنا�صئة �ملحلية �ملبتكرة، و�ملوجهة 
جانب  �إل��ى  للتطوير،  و�لقابلة  �لت�صدير،  نحو 
قدر�ت  حت�صني  على  تعمل  �لتي  �ملبادر�ت  تنفيذ 
رو�د �لأعمال �لأردنيني وِفَرق �ل�صركات �لنا�صئة، 
م��ن خ��الل �ل��ت��دري��ب وب��ن��اء �ل��ق��در�ت وب��ر�م��ج 

�لحت�صان وت�صريع �لأعمال �مل�صتهدفة.

مارك  ين الحب اهم �ب� ت�ف مذكرة �
ثا�ئق  تمتة و� ير أل� وشركة كار س�

ينة المرك�بات معا�
 عمان 

�لأردنية، مذكرة تفاهم مع   وقعت �جلمارك 
�صري(،  )ك��ار  و�ح��د«  �ل�صفر  »�بتكار�ت  �صركة 
مبعاينة  �ملتعلقة  �لوثائق  جميع  �أمتتة  بهدف 
�لأردنية  �جلمارك  عن  �ملذكرة  ووقع  �ملركبات. 
و�لت�صهيل  �للتز�م  ل�صوؤون  �لعام  �ملدير  م�صاعد 
�ملهند�س �حمد �لعامل، وعن �ل�صركة مديرها �لعام 

�جمد �لزبن.
ياأتي  �لتفاقية  هذه  توقيع  �إن  �لعامل  وقال 
مفهوم  تفعيل  يف  �مللكية  �ل���روؤى  مع  �ن�صجاما 
�لتعاون  مفهوم  �إطار  ويف  �للكرتونية  �حلكومة 
و�ل�صر�كة �حلقيقة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س.

�إلى  تهدف  �لتفاقية  ه��ذه  �أن  �إل��ى  و�أ���ص��ار 
للعاملني  �للكرتونية  �خل��دم��ات  �أف�صل  تقدمي 
�أعمالهم  �إمت��ام  من  لتمكينهم  �ملركبات  قطاع  يف 
�لإ�صافات  جميع  عن  و�لإف�صاح  ودقة،  ب�صهولة 
من  جم��ان��اً  للمو�طنني  �ملركبة  على  �مل�صجلة 
�لغاية،  لهذه  �ل�صركة  تعده  �لذي  �لتقرير  خالل 
وحماية �ملو�طنني من عمليات �لغنب فيما يخ�س 
�ملو��صفات و�لإ�صافات �ل�صلية للمركبات �ملر�د 
عملية  �أمتتة  �إل��ى  بالإ�صافة  عليها،  �لتخلي�س 
�ملعاينة �جلمركية للمركبات يف مر�كز �لتخلي�س 
�ملركبات  على  بالتخلي�س  �ملفو�صة  �جلمركية 
ت�صهيل  ل��غ��اي��ات  �ل��رب�م��ج  �أح���دث  و����ص��ت��خ��د�م 
وكذلك  �جلمركي  �لتخلي�س  �إج��ر�ء�ت  وتب�صيط 

�لتقليل من ��صتخد�م �ملعامالت �لورقية.

عمان 

و�للجنة  �لأردن  يف  �ل�صويد  �صفارة  عقدت 
حتديات  حول  حو�رية  ندوة  لالإغاثة  �لدولية 
�لأردن��ي��ة  و�ملجتمعات  �ل�صوريني  �لالجئني 
مدى  على  �لعي�س  ب�صبل  �ملتعلقة  �مل�صت�صيفة 
�ملتحدثون  وناق�س  �ملا�صية.  �لع�صر  �ل�صنو�ت 
�لقت�صادية  �لفر�س  على  �لأردن  ميثاق  تاأثري 
�مل�صت�صعفني،  و�لأردنيني  �ل�صوريني  لالجئني 
م�صتوى  ع��ل��ى  �مل��ط��ل��وب  �ل��ت��غ��ي��ري  ه��و  وم���ا 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  لتجاوز  �ل�صيا�صات 
�ل�صمول �لقت�صادي.  وعر�صو� لآلية ت�صهم يف 
و�صول غري �لأردنيني �إلى �صوق �لعمل، �إ�صافة 
�ل�صمول  لقيا�س  وحمددة  و��صحة  �آليات  �إلى 
�إعطاء  وكيفية  �أف�صل،  ب�صكل  لالجئني  �مل��ايل 
�لعاملة،  �لقوى  يف  �لن�صاء  مل�صاركة  �لفر�صة 
مثل  �لأخرى  �ملهم�صة  �لفئات  و�صول  وزيادة 

�ل�صباب �إلى �لفر�س �لقت�صادية.
مديرة  غازي،  بنت  �صرة  �ل�صريفة  وقالت   
“على  مكتب �للجنة �لدولية لالإغاثة يف �لأردن 
م�صجعة  ق��ر�ر�ت  �حلكومة  �تخاذ  من  �لرغم 
�لعامني  خ���الل  �ل�����ص��ي��ا���ص��ات  م�صتوى  ع��ل��ى 
وري���ادة  �لعمل  يف  �حل��ق  لتعزيز  �ملا�صيني 
تقرير  يف  مو�صح  هو  كما  لالجئني،  �لأع��م��ال 
عن  �لبحث  من  “عقد  لالإغاثة  �لدولية  �للجنة 
تز�ل  ما  �ملهم�صة  “�ملجتمعات  �أن  �إل  �لعمل”، 
دون  حتول  �لتي  �لتحديات  من  �لعديد  تو�جه 
�إلى  وبالنظر  �لذ�ت”.   على  �لعتماد  حتقيق 
�ملا�صي،  حزير�ن  تقرير  منذ  �ل�صيا�صات  تطور 

�لأخري  بالقر�ر  لالإغاثة  �لدولية  �للجنة  ترحب 
�لعمل  ت�صاريح  ��صتخد�م  بتو�صيع  للحكومة 
�إلى متديد  بالإ�صافة  �إ�صافية،  لقطاعات  �ملرنة 
ر�صوم  من  �ل�صوريني  �لالجئني  �إع��ف��اء  ف��رتة 
�ل�صويدية  �ل�صفرية  وقالت  �لعمل.   ت�صاريح 
“�أرحب بجهود  �أليك�صاندر� ريدمارك،  يف عمان 
�حلكومة �لن�صطة يف ت�صجيع م�صاركة �ملر�أة يف 
�صوق �لعمل.  �إل �أنه ل يز�ل هناك طريق طويل 
لقطعه لكل من �لأردنيني و�لالجئني �ل�صوريني 
يف هذ� �ل�صدد”، م�صرية �لى �ن موؤمتر بروك�صل 
�لذي  و�ملنطقة  �صوريا  م�صتقبل  لدعم  �خلام�س 
�ل�صهر  نهاية  يف  �لأوروب��ي  �لحتاد  ي�صت�صيفه 
ر�صمي  ب�صكل  �لتقدم  لتقييم  فر�صة  يعد  �حلايل 
و�صمان �أن تبقى �لتز�ماتنا �مل�صرتكة لإ�صالح 
�إلى  �لالجئني  بو�صول  �خلا�صة  �ل�صيا�صات 
�لأوروبي  �لحتاد  �صر�كة  جوهر  �لعي�س  �صبل 

“�ل�صر�كة  تعترب  و�أ���ص��اف��ت،  و�لأردن. 
�جل��و�ر  م��ع  �لأوروب����ي  ل��الحت��اد  �جلديدة” 
لدعم  �لأخ��رى  �لتمويل  وم��ب��ادر�ت  �جلنوبي 
ا  فر�صً �لأردن،  يف  �لقت�صادي  �لتعايف  جهود 
ممتازة بنف�س �لقدر ل�صمان دمج �أكرب لالجئني 

يف �لأردن، مع �لرتكيز على �لالجئات منهم.
 و�صمت �لندوة ممثلني ر�صميني من وز�رة 
و�ملفو�صية  �ل��ك��ربى،  عمان  و�أم��ان��ة  �لعمل، 
يف  �لالجئني  ل�صوؤون  �ملتحدة  لالأمم  �ل�صامية 
�لأردن، وجمعية معهد ت�صامن �لن�صاء �لأردين، 
�ملثالية  و�صركة  لالجئني  �لرنويجي  و�ملجل�س 
�حلو�رية  �ل��ن��دوة  وكانت  �لأع��م��ال.  لتطوير 
حدثاً  لالإغاثة  �لدولية  �للجنة  �أد�رت��ه��ا  �لتي 
�لذي  �خلام�س  بروك�صل  ملوؤمتر  ر�صميا  جانبياً 
“دعم  ح��ول  �لأوروب����ي  �لحت���اد  ي�صت�صيفه 

م�صتقبل �صوريا و�ملنطقة”.

ين  ي� ين السور� ئ� يات الالحب تحد� �ندوة تنا�قش �
ة ي�ف تمعات المستض� والمحب

عمان 

�مل�صتهلك  لأ���ص��ع��ار  �ل��ق��ي��ا���ص��ي  �ل��رق��م  �رت��ف��ع 
“�لت�صخم” لل�صهرين �لأولني من �لعام �حلايل، بن�صبة 
مقابل  56ر101  �لنقطة  �إلى  لي�صل  باملئة،  02ر0 

نقطة لنف�س �لفرتة من �لعام �ملا�صي. 55ر101 
�لح�صاء�ت  لد�ئرة  �ل�صهري  �لتقرير  وبح�صب 
�لعامة، �رتفع �لرقم �لقيا�صي �لعام لأ�صعار �مل�صتهلك 
ل�سهر �سباط من هذا العام بن�سبة 38ر0 باملئة، لي�صل 
لنف�س  نقطة  52ر101  مقابل  نقطة  91ر101  �إلى 
�ل�صهر من �لعام �ملا�صي. �أما على �مل�صتوى �ل�صهري، 
ل�صهر  �مل�صتهلك  لأ�صعار  �لعام  �لقيا�صي  �لرقم  �رتفع 
لي�صل  باملئة،  69ر0  بن�سبة  العام احلايل  من  �سباط 

ل�صهر  نقطة  22ر101  مقابل  91ر101  �لنقطة  �إلى 
كانون �لثاين من نف�س �لعام.

�ل�صا�صي  �لقيا�صي  �لرقم  �رتفع  للتقرير،  ووفقا 
لأ�سعار امل�ستهلك ل�سهر �سباط من العام احلايل )والذي 
باأ�صعارها  تذبذباً  �لأك��رث  �ل�صلع  با�صتبعاد  يقا�س 
بن�صبة  و�لنقل(  و�لإن��ارة  و�لوقود  �لغذ�ء  ملجموعة 
23ر68  مقابل  11ر69  بلغ  حيث  باملئة،  28ر1 

خالل نف�س �ل�صهر من �لعام �ملا�صي.
�لقيا�صي  �لرقم  بلغ  �لرت�كمي،  �مل�صتوى  وعلى 
�لأ�صا�صي لأ�صعار �مل�صتهلك لل�صهرين �لأولني من هذ� 
�لعام 10ر69 مقابل 22ر68 مقارنة مع نف�س �لفرتة 
28ر1  ن�صبته  �رتفاعاً  م�صجاًل  �ملا�صي  �لعام  من 

باملئة.

ين  م 02,0 % للشهر� اع معدل التضحن ت�ف ار�
ين من العام الحال�ي   االول�

يرادات المناطق الحرة 6 % العام المايض اع إ� ت�ف ار�
  عمان 

�لأردن��ي��ة  �ملجموعة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
�لهمي�صات،  خلف  �لدكتور  و�لتنموية  �حلرة  للمناطق 
 2020 �ملا�صي  �لعام  يف  �صجلت  �حل��رة  �ملناطق  �إن 
 6 بارتفاع  دينار،  مليون  768ر19  بقيمة  �إي��ر�د�ت 

باملئة عن 2019.
و�أ�صاف �لهمي�صات يف بيان �صحفي �إن عدد �لعقود 
2979 عقد�،  �ل�صتثمارية �مل�صجلة �لعام �ملا�صي بلغ 
بلغ  فيما  �لأ�صبق،  �لعام  عن  باملئة   2 ن�صبته  بارتفاع 
عن  باملئة   7 بارتفاع   2806 �مل�صجلة  �ل�صركات  عدد 
2019. وبني �لهمي�صات �أن عدد �مل�صتثمرين يف �ملناطق 
 ،2019 عن  باملئة   5 بن�صبة   2020 يف  منا  �حل��رة 

مقارنة  دينار،  مليار  385ر2  �ل�صادر�ت  قيمة  وبلغت 
699ر2 مليار دينار يف 2019.

�حلرة  للمناطق  �لأردنية  �ملجموعة  �أن  و�و�صح 
جديدة  ��صرت�تيجية   2020 يف  �عتمدت  و�لتنموية 
جلميع  �لكامل  �لإل��ك��رتوين  �لرقمي  �لتحول  ت�صتهدف 
�حلرة  �ملناطق  مفهوم  لتطبيق  و���ص��وًل  �خل��دم��ات، 
�لكبرية  و�ل�����ص��رك��ات  �مل�صتثمرين  خل��دم��ة  �ل��ذك��ي��ة، 
�إيجاد  بهدف  فيها،  �مل�صجلة  و�ل�صغرية  و�ملتو�صطة 
بال�صهولة  تت�صم  �لإل��ك��رتوين،  للدفع  متنوعة  حلول 
و�ملرونة، وتو�كب �لتطور �لتكنولوجي، وتقل�س حاجة 

�مل�صتثمر لزيارة مر�كز �خلدمة.
�لقائمة  برنامج  �لبيان،  بح�صب  �ملجموعة  ونفذت 
�لذهبية، �لذي �صم 15 �صركة، لتعزيز ومكافاأة �جلهود 

�ل�صركات  م�صتوى  على  لال�صتثمار  �لد�عمة  �ملتميزة 
و�لأفر�د، �لذين يعملون يف جمالت �ل�صتثمار �ملختلفة 
يف �ملناطق �حلرة، ف�صال عن �ل�صعي نحو تطوير ودعم 
وطنية،  ونه�صة  تنمية  �إح��د�ث  يف  �مل�صتثمرين  دور 

وجت�صيد ثقافة �جلودة يف �لعمل و�لتميز يف �لأد�ء.
��صرت�تيجية  �ملجموعة  �عتمدت   2019 يف  �أم��ا 
بيئة  وت��وف��ري  �مللكية،  �ل��روؤي��ة  حتقيق  على  ترتكز 
للمناطق  �مل�صافة  �لقيمة  لزيادة  منا�صبة  ��صتثمارية 
خالل  من  �لوطني  �لقت�صاد  على  و�لتنموية  �حل��رة 
��صتحد�ث مزيد من فر�س �لعمل و�ل�صتثمار، و�فتتحت 
مطار  يف  كلياً  �جلديدة  �حلرة  �ملنطقة  �لعام،  ذ�ت  يف 
لتكون  دومن،  �لف  م�صاحة  على  �ل��دويل،  علياء  �مللكية 

مركزً� للتجارة و�ل�صتثمار. 

عمان 

مع  بالتعاون  �ل��دول��ي��ة  �لعمل  منظمة  �أطلقت 
»�أمدي�صت« - �لأردن،  برنامج »تدريب �ملدربني على 
وتنمية  �لتدريب  لتوفري  و�لتوظيف«  �حلياة  مهار�ت 
من  ومتكينهم  �ملهني  �لإر���ص��اد  م�صت�صاري  مهار�ت 
من  عمل  عن  �لباحثني  �إلى  �ملتقدمة  �ملعرفة  هذه  نقل 
�لربنامج  هذ�  ويعد  �ل�صوريني.  و�لالجئني  �لأردنيني 
وخلق  �لقت�صادية  �لفر�س  زيادة  م�صروع  من  جزًء� 
فر�س �لعمل يف �لأردن لالجئني و�ملجتمعات �مل�صيفة، 
بالعمل  �خلا�صة  �لدولية  �لعمل  منظمة  ملبادئ  وفًقا 
و�لالجئني  �ل�صكان  مكتب  قبل  من  بتمويل  �لالئق 

و�لهجرة �لتابع لوز�رة �خلارجية �لأمريكية.
وقال من�صق برنامج �ل�صتجابة لالأزمات يف منظمة 
هذه  �إن  �ل�صريدة،  ثائر  �لأردن  يف  �لدولية  �لعمل 
�ملبادرة تاأتي مكملة ل�صل�صلة من �مل�صاريع �لتي تركز 
مو�تية  عمل  بيئة  وخلق  �لعمل  مهار�ت  تنمية  على 

للعمل �لالئق.
عن  �لباحثني  ت��زوي��د  �مل��ب��ادرة  ه��دف  �أن  وب��ني 
�لأ�صا�صية  باملهار�ت  و�ل�صوريني  �لأردنيني  من  عمل 

دمج  وت�صهيل  م�صتد�مة  عمل  فر�س  على  للح�صول 
�ملنظم  �لأردين  �لعمل  �صوق  يف  �ل�صوريني  �لالجئني 
�لذ�تية وتقليل �عتمادهم  �أجل حتقيق �ل�صتد�مة  من 
توفري  �ملبادرة،  �صمن  و�صيجري  �مل�صاعد�ت.  على 
مر�كز  يف  �لعاملني  للمدربني  و�لتوجيه  �لتدريب 
جميع  يف  �لدولية  �لعمل  ملنظمة  �لتابعة  �لتوظيف 
�أنحاء �ململكة، وكذلك �ملدربني من خمتلف �ملوؤ�ص�صات 
�حلكومية ذ�ت �ل�صر�كة �ملعنية بالت�صغيل و�لتدريب 
مثل وز�رة �لعمل وموؤ�ص�صة �لتدريب �ملهني و�ل�صركة 
لنقابات  �لعام  للت�صغيل و�لتدريب و�لحتاد  �لوطنية 
�ملهنية  �ملهار�ت  وتطوير  تنمية  وهيئة  �لأردن  عمال 
يف  مكثًفا  تدريًبا  �مل�صت�صارون  و�صي�صتكمل  و�لتقنية. 
عن  �لباحثني  مئات  تدريب  بعده  “�أمدي�صت” يجري 
عمل من �لأردنيني و�ل�صوريني يف �ملحافظات وخميمات 
 – “�أمدي�صت”  ل�  �لقليمي  �ملدير  و�أك��دت  �لالجئني. 
�لأردن، نور �لر�صيد، �أهمية هذ� �مل�صروع مبا يتما�صى 
�لأثر  من  للتخفيف  �لدولية  �لعمل  منظمة  جهود  مع 
�لقت�صادي جلائحة كورونا على �صوق �لعمل وخلق 
عمل  على  للعثور  عمل  عن  للباحثني  �أف�صل  فر�س 

م�صتد�م يف �لقطاعات �لتي تتعافى وتنمو يف �لأردن.

يف � ياة والتوطن يب عىل مهارات الح� إطالق م�بادرة التدر�

ية إلعداد معلم�ي  ي�ب� تدر� م دورة � زالة تنطن أ�بوعن
ين � ير الناط�ق � ية من عن ب� ة العر� اللعف

 عمان 

�أبوغز�لة �لعاملية«، دورة تدريبية متخ�ص�صة يف   نظمت جمموعة »طالل 
يف  »�لطالقة  برنامج  خالل  من  بها  �لناطقني  لغري  �لعربية  �للغة  معلمي  �إعد�د 
�للغة �لعربية«. وح�صب بيان �صحايف عن �ملجموعة، جاءت �لدورة، �لتي جرى 
بناء  30 �صاعة تدريبية، �نطالقا من دور �ملجموعة يف  تنظيمها رقميا، بو�قع 

�لقدر�ت، وتاأهيلها مبهار�ت عاملية.
�لعملية  �خل��ربة  بني  يجمعون  خمت�صون  قدمها  �لتي  �ل��دورة  ورك��زت 
عدة  على   ، تدري�صها  و�أ�صاليب  و�آد�بها  �لعربية  �للغة  جمال  يف  و�لأكادميية 
ومنها  و�لعملية،  �لعلمية  �لناحية  من  �لعربية  �للغة  معلمي  تفيد  مو��صيع 
�لعربية  �للغة  بتعليم  و�رتباطها  �ملعا�صرة  �لعربية  بالق�صايا  �لتعريف 
ومهار�ت  تعليمها،  عليها  يقوم  �لتي  و�ملعايري  و�لأ�ص�س  بغريها،  للناطقني 

�لتدري�س �للغوية و�لتو��صلية و�لثقافية.
كما ت�سمنت حماور الدورة �سروط منهاج تعليم العربية، وا�سرتاتيجيات 
�ملعلومات  تكنولوجيا  توظيف  و�صبل  �لأه��د�ف،  و�صياغة  للدر�س  �لتخطيط 
على  �لرتكيز  �إل��ى  بالإ�صافة  �لختبار�ت،  و�إع��د�د  �لتعليم  يف  و�لت�صالت 
�جلانب �لتطبيقي �لعملي )لكل متدرب(.  وي�صدر برنامج “�لطالقة” يف �للغة 
�لعربية عن جامعة طالل �أبوغز�له �لدولية، وي�صمل �ختبار�ت �لطالقة وحتديد 
ولغري  �للغة  ملدر�صي  متعددة  تدريبية  ودور�ت  �لعربية،  �للغة  يف  �مل�صتوى 

�لناطقني بها، كما مينح �صهادة “�لطالقة يف �للغة �لعربية”.

يارة كوسو�فو  ية لز�  صناعة األردن: ال �ن�

ارة لها �ف�ي ال�قدس �بعد �فتح س�ف
 عمان 

 �أعلنت غرفة �صناعة �لأردن تر�جعها عن ترتيب زيارة لوفد من �ل�صناعيني 
�لأردنيني �لى كو�صوفو، وذلك بعد قر�رها فتح �صفارة لها يف مدينة �لقد�س.

و�كدت �لغرفة يف ت�صريح �صحفي، �لثالثاء �نها ت�صعى د�ئما لفتح �أ�صو�ق 
�ن  �لوطني، م�صددة على  �ملنتج  لدعم  �لوطنية وذلك  �ل�صادر�ت  �مام  جديدة 

�لأ�صو�ق �لتي ت�صتقبل �ملنتج �لوطني كثرية ومتنوعة.
�إلى  �لأردنيني  �ل�صناعيني  لوفد من  زيارة  نية مطلقا” لرتتيب  “ل  وقالت 

كو�صوفو، تعبري� عن رف�س توجهاتها �ل�صيا�صية باملنطقة.
�أعلنت بد�ية �ل�صهر �حلايل عن بحث تنظيم زيارة لوفد  وكانت �لغرفة قد 
بني  �لقت�صادية  �لعالقات  لتعزيز  كو�صوفو  جمهورية  �لى  �أردين  �قت�صادي 
�لى  دوغويل  �إلري  �ململكة  لدى  �ملقيم  غري  �صفريها  زيارة  خالل  وذلك  �لبلدين، 

مبنى �لغرفة.



5 االربعاء  )17( اآذار  2021
العدد )2329( عر�ب�ي ودول�ي

ة  يل الض�ف يل �بتحو� ية تتهم إسرا�ئ� ين� لسط� ية ال�ف � ارحب  الحن
ير يطا�ن�ي ك�ب� يط است� زر معزولة �بمح� ية لحب ب� ر� العف

 رام اهلل 

بتحويل  �لإ�صر�ئيلي  �لحتالل  �لفل�صطينية  �خلارجية  وز�رة  �تهمت 
متناثرة يف حميط  �لى جمرد جزر  وبلد�تها  �ملحتلة مبدنها  �لغربية  �ل�صفة 
��صتيطاين كبري، تت�صل فيما بينها بطرق ي�صيطر عليها �لحتالل، ويتحكم يف 

�حلركة عليها.
و�أو�صحت �لوز�رة يف بيان، �لثالثاء، �أن �صيا�صة ومو�قف رئي�س �لوزر�ء 
�لغربية  لل�صفة  �ل�صتفز�زية  و�قتحاماته  نتنياهو  بنيامني  �لإ�صر�ئيلي 
�ملحتلة وما ير�فقها من حتري�س على تعميق �ل�صتيطان ومنح �مل�صتوطنني 
��صتيطاين  ت�صعيد  يوميا وترتجم عرب  تنعك�س  �لرت�صية،  �ملزيد من جو�ئز 

ميد�ين متو��صل يف طول �ل�صفة �لغربية وعر�صها. 
�عتد�ء�ت  يف  و��صحا  تكثيفا  �صهدت  �لأخ��رية  �لأ�صابيع  �ن  و�أ�صافت 
��صر�ئيل،  يف  �لنتخابي  �ملو�صم  مع  بالتز�من  وجر�ئمهم  �مل�صتوطنني 
�أحز�ب  بني  للتناف�س  ميادين  �لى  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �لأر�س  حول  �لذي 
�حلقوق  ح�صاب  على  �لنتخابي  ل�”�لكرم”  ومو�صوعا  �ملختلفة،  �ليمني 
عمليات  �إن  �لفل�صطينية  �خلارجية  قالت  ذ�ته،  �ل�صياق  ويف  �لفل�صطينية.  
هدم  عمليات  مع  تتز�من  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ل�صتيطان  وتعميق  تو�صيع 
و�ملن�صاآت  للمنازل  �لحتالل  ق��و�ت  بها  تقوم  وممنهجة  �لنطاق  و��صعة 
�لفل�صطينية �صو�ء يف �لقد�س �ملحتلة، �أو يف �ملناطق �مل�صنفة )ج(، مبا فيها 
�لأغو�ر، يف توزيع و��صح لالأدو�ر بني �جلي�س و�مل�صتوطنني وجميع �أذرع 
�لى  يهدف  �لنطاق  و��صع  ��صتعماري  ��صتيطاين  هجوم  يف  �لحتالل  دولة 
�ملو�طنني  من  وتفريغها  )ج(،  �مل�صنفة  و�ملناطق  �لقد�س،  و�أ�صرلة  تهويد 
يوؤدي  �مل�صتوطنني فيها، مبا  �إحالل  �لأر�س، ل�صالح  �أ�صحاب  �لفل�صطينيني 
�لى �إغالق �لباب نهائيا �أمام �أية فر�صة لقيام دولة فل�صطينية قابلة للحياة 
مت�صلة جغر�فيا، وذ�ت �صيادة بعا�صمتها �لقد�س �ل�صرقية �ملحتلة. وعربت 
يف ختام بيانها عن ��صتغر�بها من �صمت وجتاهل �ملجتمع �لدويل ملا يجري 
و�صد  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  و�قع  لتغيري  ��صر�ئيلية  حماولت  من  يوميا 
�لباب �مام �أية فر�صة لتحقيق �ل�صالم على ��صا�س حل �لدولتني، يف حماولة 
�لتي  �لتغيري�ت  �لروؤية بحكم  با�صتحالة حتقيق هذه  �لعامل و�لدول  لإقناع 

فر�صتها ��صر�ئيل بال�صتيطان، وقوة �لحتالل على �أر�س �لو�قع.

يا  ين� يعت�قل 11 �فلسط�   االحتالل �
يهدم مساكن �بال�قدس ة و� �بالض�ف

   رام اهلل 

�عتقلت قو�ت �لحتالل �ل�صر�ئيلي �لثالثاء، 11 فل�صطينيا بعملية دهم 
وتفتي�س و��صعة نفذتها يف مناطق خمتلفة بال�صفة �لغربية �ملحتلة.

�قتحمت  �لحتالل  قو�ت  �ن  بيان،  يف  �لفل�صطيني  �لأ�صري  نادي  وقال 
مناطق متفرقة يف مدن �خلليل وبيت حلم ونابل�س ور�م �هلل وجنني و�عتقلت 

�ملو�طنني �لأحد ع�صر بزعم �أنهم مطلوبون.
مدينة  �صرق  �لزعيم  بلدة  يف  م�صاكن  �ليوم،  �لحتالل،  قو�ت  وهدمت 

�لقد�س �ملحتلة، و��صتولت على “كونتيرن” قرب مفرق �لبلدة. 
من جهة �خرى، جرفت �آليات تابعة مل�صتوطني م�صتعمرة “خار�صينا”، 
�أر�صا زر�عية يف منطقة �لبقعة �صرق مدينة �خلليل جنوب �ل�صفة �لغربية 
�مل�صتوطنني  �ن  و�ل�صتيطان،  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  و�و�صحت  �ملحتلة.  
 25 م�صاحتها  تبلغ  �لتي  �لأر�س  هذه  على  �لإ�صتيالء  يحاولون  �ملتطرفني 
�خلام�صة  �ملرة  �نها  �لى  م�صرية  فيها،  و�لتو�صع  وحر�ثتها،  بالقوة،  دومنا 
ع�صر �لتي يحاولون �لإ�صتيالء عليها. كما �قتحم �مل�صتوطنون، مقامات دينية 
��صالمية يف بلدة عورتا جنوب مدينة نابل�س �صمال �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، 
قو�ت  من  م�صددة  بحر��صة  د�خلها  ��صتفز�زية  تلمودية  طقو�صا  و�أدو� 
�إ�صالمية، و�أماكن  �لحتالل �لإ�صر�ئيلي. يذكر �ن بلدة عورتا ت�صم مقامات 

�ثرية، ويحاول �مل�صتوطنون �ل�صتيالء عليها.

يا  ية: عرو�بة سور� ب� امعة العر�  الحب
يست محل �ن�قاش ل�

القاهرة 

�جلامعة،  يف  موؤ�ص�صة  عربية  دولٌة  �صوريا  �أن  �لعربية  �جلامعة  �أكدت 
وعروبتها لي�صت حمل نقا�س، و�صيادتها و��صتقاللها مثل كافة �لدول �لأع�صاء 
يف �جلامعة ركٌن مهم يف �لأمن �لقومي �لعربي، وتعليق ع�صويتها باجلامعة 
لي�س و�صًعا د�ئًما بل يتعني �لتفكري يف كيفية م�صاعدة �صوريا بكافة �ل�ُصبل«.

�أبو �لغيط، يف �لذكرى �لعا�صرة لندلع  �أحمد  �أمني عام �جلامعة  وقال 
مفتوًحا  جرًحا  وميثل  ماأ�صاوي  �ل�صوري  “�لو�صع  �إن  �ل�صورية،  �لأزم��ة 
�ملنطقة  على  بظاللها  ُتلقي  و�لأمنية  و�ل�صرت�تيجية  �لإن�صانية  و�أبعاده 
كل  على  م�صتمًر�  نزيًفا  ميثل  �لقائم  �لو�صع  و�أ���ص��اف،  كلها«.  �لعربية 
فوق  بالت�صامي  �ملدنية  و�ملعار�صة  �ل�صورية  �حلكومة  مطالًبا  �لأ�صعدة، 

منطق �لغالب و�ملغلوب.
 و�أو�صح �أبو �لغيط �أن »هذه �لتبعات �لإن�صانية و�لقت�صادية �ملهولة ل 
�إلى وقفة �صادقة  �أن تدفع جميع �لأطر�ف �ملتورطة يف �لنز�ع �ل�صوري  بد 
�لنز�ع  يف  و�لإقليمية  �لدولية  �لأط��ر�ف  تدخل  باأن  تعرتف  و�أن  �لذ�ت  مع 
��صتمر�ره على ح�صاب  �أمده، وخلق م�صالح لأطر�ف يف  �أطال  قد  �ل�صوري 

�أبناء �ل�صعب �ل�صوري.

ترد عىل مساع  يا � ب� يو� ث� سد النهضة.. إ�
ية« السودان ل�»وساطة ر�باع�

أديس أبابا 

�إن بالده  �لثالثاء،  �لإثيوبية، دنيا مفتي،  با�صم �خلارجية  قال �ملتحدث 
طلبتها  �لتي  �لرباعية  �لو�صاطة  ب�صاأن  معلومات  �أي  �لآن  حتى  تتلق  مل 
وقت،  �أي  يف  �ملفاو�صات  ل�صتئناف  بالده  ��صتعد�د  �إلى  م�صري�  �خلرطوم، 

و�أن على �لأطر�ف كافة �حرت�م  �لحتاد �لإفريقي ودوره يف �لو�صاطة.
�لأوروبي  و�لحتاد  �ملتحدة  �لأمم  مع  جيدة  عالقات  “لدينا  و�أو�صح 
�لحت��اد  قيام  مبد�أنا  يظل  لكن  �ملتحدة.  و�ل��ولي��ات  �لإفريقي  و�لحت��اد 
�أ�صئلة ب�صاأن �لتفاق  �أي  �لإفريقي بدوره«. وتابع: حتى �لآن مل يتم طرح 
�لرباعي بني �لأمم �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي و�لحتاد �لإفريقي و�لوليات 

�ملتحدة ب�صاأن �صد �لنه�صة«.
رباعية،  لو�صاطة  ر�صمي  بطلب  �لث��ن��ني،  ت��ق��دم،  �ل�����ص��ود�ن  وك��ان��ت 
ف�صل  �أعقاب  يف  �لإثيوبي،  �لنه�صة  �صد  وت�صغيل  ملء  ب�صاأن  �خلالف  حلل 

�ملفاو�صات بني �لدول �لثالث.
�ل��وزر�ء  رئي�س  �إن  عربية”،  نيوز  ل�”�صكاي  مطلعة  م�صادر  وقالت 
�ملتحدة  لالأمم  �لعام  و�لأمني  و��صنطن  من  �هلل حمدوك طلب  عبد  �ل�صود�ين 
و�لحتادين �لإفريقي و�لأوروبي، �لتدخل للعب دور �لو�صيط يف مفاو�صات 
�إلى  �أدى  �ل�صد  ب�صاأن  �لتفاو�س �حلايل  �أن نهج  �لنه�صة. ويرى حمدوك  �صد 

عدم �لو�صول لتفاق بني �لأطر�ف �لثالثة خالل فرتة �لتفاو�س �ملا�صية.
�لنيل  على  �لنه�صة  �صد  بناء  يف  �أبابا  �أدي�س  ب��د�أت   ،2011 عام  ويف 
عام  �نطلقت  �لتي  �ملفاو�صات  وف�صلت  �لنيل،  نهر  رو�ف��د  �أب��رز  �لأزرق، 

ملزم. حل  �أي  �إلى  �لتو�صل  يف   ،2015
�نتهاء �ملرحلة �لأولى من ملء  �لعام �ملا�صي  �أعلنت  �إثيوبيا قد  وكانت 
ما تعتربه  �أ�صهر، وهو  �لثانية خالل  �ملرحلة  تبد�أ  �أن  �ل�صد، ويتوقع  خز�ن 

�لقاهرة و�خلرطوم خطر� �صديد�.
وهو  �لأ�صد،  ب�صاأن  ملزما  �تفاقا  و�لقاهرة  �خلرطوم  من  كل  وتريد 
�لعا�صمتان  وكثفت  �ملفاو�صات،  خالل  من  عمليا  �أبابا  �أدي�س  ترف�صه  ما 

�لعربيتان من �ت�صالتهما ب�صاأن مو�جهة ما ي�صفانه ب�”�لتعنت �لإثيوبي”.

تصادق عىل �قرار  ية � يل� يا اإلسرا�ئ�  العل�
ية وار الشمال� يتة �باألعن ر�بة الم� هدم حن

   رام اهلل 

�مليتة  خربة  هدم  قر�ر  على  �لإ�صر�ئيلية”  �لعليا  “�ملحكمة  �صادقت 
بالأغو�ر �ل�صمالية �ملحتلة.

يف  ب�صار�ت  معتز  وطوبا�س  بالأغو�ر  �لنتهاكات  ملف  م�صوؤول  وقال 
به  تقدمت  �لتما�صا  ردت  �لحتاللية  �لعليا”  “�ملحكمة  �إن  �لثالثاء،  بيان، 
�إخطار�ت  لوقف  �لثنني،  �لفل�صطينية  و�ل�صتيطان  �جلد�ر  مقاومة  هيئة 
�لهدم �لتي �صلمتها قو�ت �لحتالل �ل�صر�ئيلي قبل حو�يل �صهر ل�26 عائلة 

فل�صطينية من �خلربة.

زة يج وسط �قطاع عن ل شرق ال�بر� يتوعن  االحتالل �
غزة 

توغلت قو�ت �لحتالل �لإ�صر�ئيلي �صباح �لثالثاء، ع�صر�ت �لمتار يف 
�أر��صي �ملو�طنني �صرقي خميم �لربيج و�صط قطاع غزة.

بالليات  �مل��ع��ززة  �لح��ت��الل  ق��و�ت  �ن  فل�صطينية،  م�صادر  وقالت 
و�جلر�فات �لع�صكرية توغلت ع�صر�ت �لمتار �صرق خميم �لربيج، وقامت 

باأعمال جتريف.

يو�نان و�ق�برص يل وال� تحذر إسرا�ئ� يا � ترك� �
وكاالت 

ب�صرورة  �لأوروب����ي  و�لحت���اد  و�ل��ي��ون��ان  �إ�صر�ئيل  تركيا  �أبلغت 
للطاقة يف  �حل�صول على مو�فقتها قبل بدء �لعمل يف م�صروع كابل بحري 

�صرق �ملتو�صط، على ما ذكرت و�صائل �إعالم تركية �لثنني.
ووقعت قرب�س و�إ�صر�ئيل و�ليونان �لأ�صبوع �ملا�صي �تفاقا مبدئيا ملد 
�لدول  بني  �لكهربائية  �ل�صبكات  يربط  �لعامل  للطاقة يف  كابل بحري  �أطول 
�لثالث. لكن �مل�صروع �ملرتقب مير عرب مياه متنازع عليها يف �صلب �لتوتر، 

�لذي ن�صب �لعام �ملا�صي بني تركيا و�ليونان.
ويف ر�صالة وجهت �إلى �صفارتي �لدولتني ووفد �لحتاد �لأوروبي، قالت 
�أنقرة �إن �لأطر�ف �لثالثة عليهم �أخذ مو�فقتها قبل �ل�صروع يف �أي عمل يف 
�جلرف �لقاري �لرتكي، على ما ذكرت وكالة �أنباء �لأنا�صول �لر�صمية نقال 

عن م�صادر دبلوما�صية مل ت�صمها.
وذكرت قناة “هابر ترك تي يف” �حلكومية �أّن خطط م�صروع “�لربط 
�لكهربائي �لأوروبي �لآ�صيوي” �لذي ميتد على م�صافة 1200 كلم تظهر 

مروره عرب �جلرف �لقاري لرتكيا.
و�أ�صافت �لقناة �أن �لر�صالة �لرتكية �أ�صارت �إلى �أن ذلك يحتم مو�فقة 

�أنقرة على �أي عمل مبدئي �أو �أن�صطة مرتبطة بالكابل.
�لبحر  على  �لطويلة  �أنقرة  �صو�حل  �إّن  �لأت��ر�ك  �مل�صوؤولون  ويقول 
�ملتو�صط متنحها حقوقا �أكرب يف مياه �ملنطقة مبو�جهة �ليونان �لتي تبني 

مطالبها يف �ملنطقة ��صتناد� على جزيرة �صغرية.
زلز�يل  م�صح  �صفينة  تركيا  �أر�صلت  عندما  ب�صدة  �خل��الف  وت�صاعد 
�لعام  �أ�صهر�  ��صتمرت  ��صتك�صاف  عمليات  لإجر�ء  للبحرية  �صفن  تر�فقها 

�ملا�صي يف مناطق بحرية متنازع عليها.
ومل ت�صحب �أنقرة �ل�صفينة �لتي �أثارت �أزمة دبلوما�صية كبرية �إل بعد 

تهديد بروك�صل بفر�س عقوبات على تركيا.
حينما  بالطاقة  �ملرتبطة  لالأزمة  لت�صوية  بالتو�صل  �لآمال  و�نتع�صت 
�لنفط و�لغاز يف  �لتنقيب عن  �أول حمادثات ب�صاأن  �لبلد�ن يف يناير  �أجرى 

�صرق �ملتو�صط منذ 2016.
��صطنبول،  يف  �أجريت  �لتي  �ملحادثات  يف  �خرت�ق  حتقيق  عدم  ورغم 

�صيلتقي �لطرفان جمدد� �لثالثاء.

بغداد

�لثنني،  م�صاء  �صو�ريخ،   7 ��صتهدفت 
ت�صّم  �لتي  �لع�صكرية  �جلوية  بلد  قاعدة 
على  ب��غ��د�د،  �صمال  و�ل��و�ق��ع��ة  �أمريكيني 
بر�س،  فر�ن�س  وكالة  �أمني  م�صدر  �أف��اد  ما 
مماثلة  هجمات  �صل�صلة  من  هجوم  �آخر  يف 
مو�لية  لف�صائل  ع��ادة  و��صنطن  تن�صبها 

لإير�ن يف �لعر�ق.
�أمريكي  متعاقد  ق�صى  مار�س،   3 ويف 
مدين يف هجوم ��صتهدف قاعدة عني �لأ�صد يف 

غرب �لعر�ق.
�صحايا  عن  �لثنني  هجوم  ي�صفر  ومل 
�مل�صدر  بح�صب  �لقاعدة،  د�خل  �أ�صر�ر  �أو 
د�خلها،  �صقطا  �صاروخني  �أن  �أو�صح  �لذي 
بينما �صقط 5 �صو�ريخ يف قرية �لبو ح�صان 

�لقريبة.

نوع  م��ن  وه��ي  �ل�صو�ريخ،  و�أطلقت 
حمافظة  يف  جم��اورة  قرية  من  كاتيو�صا، 
ديالى وهي نقطة حددت يف �ملا�صي كموقع 
�أطلقت منه �صو�ريخ، وفق ما �أّكد �مل�صدر. 
�لأمني  �لإع��الم  خلية  �أف��ادت  بدورها، 
تغريدة  يف  �ل��وزر�ء  رئي�س  ملكتب  �لتابعة 
�ساروخني  “�سقوط  ع��ن  �لث��ن��ني  م�صاء 
خ�صائر  دون  �جل��وي��ة  بلد  ق��اع��دة  خ���ارج 
من  ك��ان  “�نطالقهما  �أن  م�صيفًة  تذكر”، 
منطقة �صعدية �ل�صط قاطع عمليات ديالى«.

�لهجوم،  هذ�  بعد  طرف  �أي  يتنب  ومل 
لكن و��صنطن تن�صب عادًة �لهجمات �ملماثلة 

لف�صائل م�صلحة متولها وتدربها �إير�ن.
ف��رب�ي��ر  منت�صف  م��ن��ذ  و����ص��ت��اأن��ف��ت 
�ل��ه��ج��م��ات �ل�����ص��اروخ��ي��ة ���ص��د �ل��ق��و�ت 
بغد�د،  يف  �لأمريكية  و�ل�صفارة  �لأمريكية 

بعد فرتة هدوء ��صتمرت نحو �صهرين. 
�ل�صفارة  و�صقطت مّذ�ك �صو�ريخ قرب 
بلد  �أخرى قاعدة  ��صتهدفت  فيما  �لأمريكية 
�إلى  �أدى  ما  فرب�ير،   20 يف  �أي�صاً  �جلوية 
�أمريكية  �صركة  يف  عر�قي  موظف  �إ�صابة 

مكلفة �صيانة طائر�ت �إف16-.
و��صتهدفت �صو�ريخ كذلك قاعدة جوية 
ملكافحة  �ل��دويل  �لتحالف  من  ق��و�ت  ت�صم 
يف  �صماًل،  �أرب��ي��ل  مطار  يف  د�ع�س  تنظيم 
�أحدهما متعاقد  �إثره �صخ�صان،  قتل  هجوم 

مدين يعمل مع �لتحالف.
ومتلك كّل من �لوليات �ملتحدة و�إير�ن 
تقود  �إذ  �ل��ع��ر�ق،  يف  ع�صكرياً  ح�����ص��ورً� 
�لذي  �ل��دويل  �لتحالف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
د�ع�س  تنظيم  حماربة  يف  �لعر�ق  ي�صاعد 
2500 ع�صكري  2014، وتن�صر نحو  منذ 

يف �لبالد.
�حل�صد  ق��و�ت  �إي��ر�ن  تدعم  جهتها  من 
�ل�����ص��ع��ب��ي �مل��ن�����ص��وي��ة يف �إط����ار �ل��دول��ة 
ف�صائل  حتالف  عن  عبارة  وهي  �لعر�قية، 
�ملجموعات  م��ن  �لعديد  ي�صم  ع�صكرية 

�ملو�لية لطهر�ن.
و��صنطن  تهّدد  مماثل،  هجوم  كل  ومع 

بالرد متوعدة بجعل �إير�ن تدفع �لثمن.
ق�صف  ����ص��ت��ه��دف  ف���رب�ي���ر،   26 ويف 
ف�صيل  وه���و  �هلل  ح���زب  ك��ت��ائ��ب  �أم��ريك��ي 
�ل�صورية  عر�قي مو�ل لإير�ن على �حلدود 
�لعر�قية، ردً� على ��صتهد�ف �لأمريكيني يف 

�لعر�ق.
بايدن  ج��و  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  وق���ال 
يف  �لأمريكية  �جلوية  �ل�صربات  �إن  حينها 
�صرق �صوريا يجب �أن تنظر �إليها �إير�ن على 

�أنها حتذير.               
باللوم  �لأمريكيون  �مل�صوؤولون  وينحي 
يف  �إي���ر�ن  تدعمها  م�صلحة  جماعات  على 
�ل��ه��ج��م��ات �ل�����ص��اروخ��ي��ة �مل��ت��ك��ررة على 
تقع  ما  ومنها  �لعر�ق،  يف  �أمريكية  من�صاآت 

قرب �ل�صفارة يف بغد�د.
�ملتحالفة  �مل�صلحة  �جلماعات  وتطالب 
مع �إير�ن مبغادرة جميع �لقو�ت �لأجنبية، 
ومنها �لقو�ت �لأمريكية �لتي يقارب عددها 

بالحتالل. وجودها  و��صفة   ،2500
ول ي���ز�ل حت��ال��ف ت��ق��وده �ل��ولي��ات 
د�ع�����س،  تنظيم  لقتال  ت�صكل  �مل��ت��ح��دة، 
متمركز� يف �لعر�ق، �إلى جانب مهمة يقودها 
تدريب  على  تعمل  �لأطل�صي  �صمال  حلف 

قو�ت �لأمن �لعر�قية.

ين ي� يرك� تضّم أم� يخ �بالعراق.. والهدف �قاعدة � يلة من الصوار� ل�

تول�ي  تر�فض � ية« � ي�بة عر�ب� »ط�ب�
يل وزارة الصحة �ف�ي ال�براز�

يف  �لأمريكية  �جلوية  ربات صربات صربات  صل�صل� �
وريا يجب �أن تنظر �إليها �إير�ن على 

قو�ت �لأمن �لعر�قية.

ييول�ييول�ول�يي تتول�ول�ض �ول�ول�ض �ض � ول�ول�تول�ول�ض �ول�ول�تول�ول�تتض �
ييللراز�للراز�راز�لليللييلل لليللراز�لليللييراز�

دمشق

عبد  يعي�س  �صوريا،  �صرقي  �صمال  من�صاآة  يف 
�هلل، وهو مر�هق بريطاين من لندن، كان طفال عندما 

�أخذته �أمه و�لتحقت بتنظيم د�ع�س �لإرهابي.
“ذ�  �صحيفة  م��ع  مقابلة  يف  �هلل  عبد  وي��ق��ول 
�أي  دي����اره،  �إل���ى  �ل��ع��ودة  ي��ري��د  �إن���ه  نا�صونال” 
بريطانيا، حيث يدفع عبد �هلل حاليا ثمن �ختيار�ت 

و�لدته �لتي مل يكن له فيها �أي يد.
�إلى  �إن و�لده �لذي مل ي�صافر  وقالت له و�لدته 

�صوريا مات �أي�صا.
�لعمر  من  يبلغ  �لذي  �لنحيف،  �لفتى  وي��روي 
�صيما  ل  ق�صته،  �ل�صحيفة  ملر��صل  عاما(،   13(
�إخوته من جر�ء  تفا�صيل مقتل و�لدته و�ثنني من 

غار�ت جوية، و�إ�صابة �صقيقه �لكبري بر�صا�صة يف 
�لر�أ�س، بينما كان ينفذ هجوما لد�ع�س.

غادرو�  �لذين  �آلف  من  و�ح��د�  �هلل  عبد  وكان 
منطقة �لباغوز �ل�صورية، وهي �آخر معارك خا�صها 
�صوريا،  يف  �صقوطه  قبل  �لإره��اب��ي  د�ع�س  تنظيم 

خالل مار�س 2019.
�لتي  �ملنزل  ترتك  �أن  �أمه  �إلى  تو�صل  �إنه  وقال 
لكنها  لق�صف،  تعر�صه  خ�صية  �لباغوز  يف  ت�صكنه 
رف�صت فهرب من �ملكان، و�كت�صف �لطفل يف �ليوم 

�لتايل �أن �خليمة ق�صفت وقتلت و�لدته.
عن  م�صغرة  ن�صخة  �لربيطاين  �ملر�هق  وق�صة 
من  ج��اءو�  �لذين  �لتنظيم،  م�صلحي  طبع  �صلوك 
ومعهم  و�لعر�ق،  �صوريا  �إلى  �لعامل  �أنحاء  �صتى 
لندن  عن  �صيئا  يتذكر  �هلل  عبد  يز�ل  ول  �أطفالهم. 

باك�صتان  يف  ول��د  �أن��ه  رغ��م  �إليها،  �ل��ع��ودة  ويريد 
وق�صى ن�صف عمره يف �صوريا، ويتكلم �لإجنليزية 
بطالقة. وقال: “�أحب لندن �أكرث مما �أحب باك�صتان. 

لندن بلد جميل«.
�لذي  �لهول،  خميم  يف  حاليا  �هلل  عبد  ويعي�س 
�صرق  �صمال  يف  �لدميقر�طية  �صوريا  قو�ت  تديره 

�صوريا.
�إع��ادة  كبري  حد  �إل��ى  لندن  حكومة  وترف�س 
د�ع�س،  �إلى  �ن�صمو�  �لذين  �لبالغني  �لربيطانيني 
لكنها �أعادت عدد� �صغري� من �لأطفال دون ذويهم.

طفال   60 �إلى  ي�صل  ما  �ل�صيا�صة  هذه  وتركت 
بريطانيا عالقني يف �صوريا، وهو �أمر �أد�نته جماعات 
حقوقية، وتقول �إن �لأطفال ل يجب �أن يدفعو� ثمن 

قر�ر�ت ذويهم.

�قىض �نصف عمره �بكنف داعش.. مراهق 
ثمن �قرارات أمه يد�فع � ن�ي � يطا� �بر�

برازيليا 

من  �لقلب  �أم��ر����س  �أخ�صائية  رف�صت 
م�صوؤولية  تولى  حجار،  لودميال  عربي  �أ�صل 
تردد  �أن  بعد  �ل��رب�زي��ل،  يف  �ل�صحة  وز�رة 
�ل�صاحة عقب تر�صحها من  �أ�صمها بقوة على 
لتدخل  بول�صونارو،  جاير  �لرئي�س  جانب 
�جلرن�ل  لتخلف  �جلديد  �ل��وز�ري  �لتغيري 

�إدو�ردو بازويلو.
لودميال حجار )42 عاما( وتنحدر من   
من  و�أم  �صورية،  جذوره  لأب  عربية  �أ�صول 
�لطب  بكلية  �أ�صتاذة  وتعمل  لبناين،  �أ�صل 
�لطب  ومت��ار���س  ب��اول��و،  ���ص��ان  جامعة  يف 
نف�س  يف  �للبناين  �ل�صوري-  �مل�صت�صفى  يف 
يف  �مل�صت�صفيات  �أرق��ى  من  وتعترب  �ملدينة، 

�أمريكا �لالتينية.
بر�زيلين�صي”  “كوريو  �صحيفة  و�أفادت 
�لرب�زيلية، باأن �لرئي�س بول�صونارو كان على 
�إدو�ردو  حمل  لودميال،  حتل  لأن  ��صتعد�د 
بالفعل  و�لتقاها  لل�صحة،  كوزيرة  بازويلو 
�لأحد �ملا�صي، يف ق�صر بال�صيو د� �ألفور�د�، 
مل  �ملحادثة  لكن  �ل���وز�رة،  توليها  ملناق�صة 

تتو�صل �إلى نتيجة حا�صمة.
�لد�عم  موقفها  لودميال  عن  وم��ع��روف 
للعزلة �لجتماعية، كو�صيلة ملكافحة �نت�صار 
فريو�س كورونا، و�صبق لها �نتقاد ��صتخد�م 
�لكلوروكني كعالج للفريو�س، وهذه �ملو�قف 

تتناق�س ب�صكل مبا�صر مع ما دعا �إليه �لرئي�س 
�لرب�زيلي منذ بد�ية �لوباء.

كوزير  �ختيارها  ف���اإن  ذل���ك،  ورغ���م 
م�صلحة  يف  �صي�صب  ك���ان  لل�صحة، 

حتظى  لأن��ه��ا  �لرب�زيلية،  �حلكومة 
العليا  الأو����س���اط  يف  ك��ب��ر  ب��ق��ب��ول 

وبوجودها  و�لقانونية،  �ل�صيا�صية 
بول�صونارو  ك��ان  �ل�����وز�رة،  يف 
�لكونغر�س  دعم  على  �صيح�صل 
�إد�رة  يف  �لق�صائية  و�ل�صلطة 
“�أو  �صحيفة  ح�صب  �ل��وب��اء، 

غلوبو” �لرب�زيلية.
وحت����ظ����ى ل���ودم���ي���ال، 
ب��ت��ع��اط��ف �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ني 
وظهر  �ملوؤثرين،  �لتقدميني 
رئ��ي�����س  ت��رح��ي��ب  يف  ذل����ك 
�آرث��ر  ب��اول��و  ���ص��ان  �لبلدية 

لري�، تر�صيحها للوز�رة.
�صحيفة  و�أ������ص�����ارت 
بر�زيلين�صي”  “كوريو 
�ل��رب�زي��ل��ي��ة، �إل���ى �أن���ه مع 
رف�س لودميال تويل �ملن�صب، 
�آخ��ري��ن  ��صمني  تر�صيح  مت 

مار�صيلو  �لقلب  طبيب  هما 
�لفيدر�يل  و�لنائب  ك��ريوغ��ا، 

تيك�صري�  �أن��ط��ون��ي��و  ل��وي�����س 
جونيور.

يحة را�ئحة ال�بارود.. أ�قوى امرأة  �بنص�
يدن تحذر �با� ية � يا الشمال� �بكور�

حة را�نص�حة را�نص�حة را�يحة را�يحة را� نص��نص��ب
كور��كور��كور�بكور�بكور�

وكاالت 

وجهت �صقيقة �لزعيم �لكوري �ل�صمايل 
كيم جونغ �أون، �لثالثاء، �نتقاد�ت لذعة 
�إلى �لوليات �ملتحدة وكوريا �جلنوبية، 
�لكورية  يونهاب  وكالة  �أوردت  ما  وفق 
�جل��ن��وب��ي��ة، ت��ز�م��ن��ت م��ع ب��دء وزي��ري 
جولة  �لأم��ريك��ي��ني  و�ل��دف��اع  �خلارجية 

�آ�صيوية ت�صمل طوكيو و�صول.
رودون��غ  �صحيفة  عن  �لوكالة  ونقلت 
بيانا  �لر�صمية  �ل�صمالية  �لكورية  �صينمون 
لكيم يو جونغ قدمت فيه “�لن�صح �إلى �لإد�رة 
عرب  جتهد  �لتي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �جل��دي��دة 

�ملحيط لن�صر ر�ئحة �لبارود يف �أر�صنا«.
�أو�صنت  لويد  �لأم��ريك��ي  �لدفاع  وزي��ر  وو�صل 
�ليابان،  �إل��ى  بلينكن  �أن��ت��وين  �خلارجية  ووزي���ر 
�أول جولة خارجية لهما، حيث  �لثنني، يف م�صتهل 

�صيو��صالن جولتهما �لى كوريا �جلنوبية.
�لكوري  للزعيم  �لنافذة  �ل�صقيقة  و�أ�صافت 
مطمئنني  بالنوم  ترغبون  كنتم  “�إذ�  �ل�صمايل 

لل�صنو�ت �لأربع �ملقبلة، �لأف�صل من �لبد�ية عدم جعل 
عمل يجعلكم ت�صابون بالأرق«. 

وتعد ت�صريحات كيم يو جونغ �أول �إ�صارة �صريحة 
من كوريا �ل�صمالية جتاه �لرئي�س جو بايدن منذ ت�صلمه 
�أنها مل  �لرغم من  تر�مب، على  �صلفه دونالد  �حلكم من 
تذكر �لرئي�س �لدميقر�طي بال�صم. وكان مقاربة تر�مب 
غري �لتقليدية يف �ل�صيا�صة �خلارجية قد جعلته يتبادل 
�لإهانات و�لتهديد�ت ب�صن حرب مع كيم جونغ �أون يف 
دبلوما�صية  ود  عالقة  �لى  ذلك  ينقلب  �أن  قبل  �لبد�ية، 
و�صخ�صية غري عادية بني �لزعيمني دفعت بهما �لى عقد 

�لعديد من �لقمم.
�أي  �إح��ر�ز  يف  �لعالقة  هذه  تثمر  مل  �لنهاية  يف  لكن 
�ل�صمالية  لكوريا  �لنووي  �ل�صالح  نزع  ق�صية  يف  تقدم 
�لتي ترزح حتت عقوبات دولية متعددة ب�صبب بر�مج 

ت�صلحها �لنووية و�ل�صاروخية.
يف  ج��اي  م��ون  �جلنوبية  ك��وري��ا  رئي�س  وتو�صط 
�ملحادثات بني بيونغ يانغ وو��صنطن، لكن منذ �نهيار قمة 
هانوي بني كيم وتر�مب يف فرب�ير 2019 حتى دخلت 
�لعالقة بني �صول وبيونغ يانغ بدورها يف جمود عميق. 
وتعترب كيم يو جونغ م�صت�صارة موثوقة ل�صقيقها، وقد 

�لعام  �لكوريتني  بني  �لأزمة  خالل  رئي�صيا  دور�  لعبت 
�ل�صمالية  كوريا  بتفجري  ذروتها  بلغت  �لتي  �ملا�صي 
ملكتب �ت�صال م�صرتك عند جانبها من �حلدود. وينت�صر 
�جلنوبّية  كوريا  يف  �أم��ريك��ي  جندي   28.500 نحو 

حلمايتها من هجوم كوري �صمايل حمتمل.
قد  �جلنوبية  وك��وري��ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وكانت 
بد�أتا �لأ�صبوع �ملا�صي مناور�تهما �لع�صكرية �مل�صرتكة 
�ل�صنوية، �لتي من �ملقرر �أن ت�صتمر 9 �أيام، و�ن جاءت 
هذه �ملرة بحجم �أقل من �ل�صابق ب�صبب ظروف �نت�صار 

فريو�س كورونا.
�ملناور�ت  هذه  با�صتمر�ر  �ل�صمالية  كوريا  وتدين 
يو  كيم  قالت  وقد  ل�صن غزو،  باعتبارها متثل حت�صري� 
“�ختارت حكومة كوريا �جلنوبية مرة  جونغ يف بيانها 
�أخرى م�صرية �حلرب وم�صرية �لأزمة بدل من م�صرية 

د�فئة �أمام �لنا�س جميعا«.
و�أ�صافت “لن يكون من �ل�صهل لأيام �لربيع �لد�فئة 
�لتي �صادت قبل ثالث �صنو�ت �أن تعود �إذ� �تبعت حكومة 
�أ�صيادها”،  من  تتلقاها  تعليمات  �أي  �جلنوبية  كوريا 
يف  و�جلنوب  �ل�صمال  بني  ع�صكري  �تفاق  باإلغاء  مهددة 

حال ت�صرفت �صول “ب�صكل م�صتفز �أكرث”.



االربعاء  )17( اآذار  62021
اتالعدد )2329( محا�فطن

ثر  ية ا� استئناف عمل الحا�فالت العموم�
ية يل� � ها التشعف عة كل�ف وعود �بمراحب

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

م�شجلة  ذ.م.م  لال�شكان  دافو�س  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

الرقم  امل�شوؤولية املحدودة /  حتت  ال�شركات ذات  لدينا يف �شجل 

)27143( بتاريخ )2012/1/3(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/3/14(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  التجاريه  املزار  �شركة   دائني  من  اأرجو 
 1985/6/1 بتاريخ   )1554( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة 
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة 
الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة :  املحامي حممد طالب اجلراح
التجاري  �شوان  جممع  �شقره  وادي  �شارع  عمان  امل�شفي  عنوان 

-�ص.ب 61- الرمز الربيدي 11732-هاتف 0795605017
  م�شفي �شركة

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   املواد ال�شناعيه لتزويد املدخالت وقطع 
الرقم  ال�شركات حتت  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  الغيار ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة  بتاريخ2014/7/20    )37506(
جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين 
خارج  للدائنني  ا�شهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من 

اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة :  ال�شيد نعيم عي�شى عبدالرحيم بدران
عنوان امل�شفي :عمان ناعور بلعا�ص قرب كازية ال�شالم -منزل رقم3-

هاتف 0798804864
  م�شفي �شركة

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة  االوائل الدولية لالوراق املالية

ال�شادة ال�شركاء الكرام
حتية طيبه وبعد،

عمال باحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�شنة 1992وامر الدفاع رقم )5(ل�شنة 
2020والجراءات ال�شادرة عن معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 

2020/4/9 مبوجب امر الدفاع اعاله تقرر دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة 
العامة العادي املقرر عقده يف متام ال�شاعة 1 بعد الظهر من يوم اخلمي�ص املوافق 

2021/3/25 يف مقر ال�شركة 
وذلك ملناق�شة جدول العمال الوارد يف دعوة الجتماع املن�شورة على موقع ال�شركة 

اللكرتوين )www.alawaeljo.com( وموقع دائرة مراقبة ال�شركات اللكرتوين
يرجى من ال�شادة ال�شركاء الدخول اىل موقع ال�شركة اللكرتوين لالطالع على جدول 

العمال لالجتماع وح�شور الجتماع يف املوعد املحدد
مع الحرتام

ابراهيم فايز املاين
رئي�س هيئة املديرين

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

ا�شتنادا لحكام املادة )8/ج( من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة  2006 يعلن م�شجل 
ال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن ال�شم التجاري )مياه نبع البالوع ال�شحية( 

وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم)312859(با�شم )رفيدة اأحمد دخل اهلل 
ال�شرايرة( قد جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم)را�شد اأحمد خليف العمرو (وتعترب عملية نقل 

 امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن .
م�شجل ال�شماء التجارية

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري )مياه ال�شفاء ( وامل�شجل لدينا 
يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )5118( با�شم )ر�شوان حممد عثمان ال�شيفي( جرى عليه نقل 
ملكية لي�شبح با�شم )اياد احمد �شعيد ن�شري(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية

ال�صحف: �صدى وامم االربعاء  2021/3/17
وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية
ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة باأن اال�صم التجاري )مطعم بوؤرة نريان( وامل�صجل لدينا يف �صجل اال�صماء التجاريه 
بالرقم )245930( با�ص��م )طارق حممود حمد ح�ص��يان( جرى عليه نقل ملكيه لي�ص��بح با�ص��م )يو�صف حممود 

احمد ابو احل�صن(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

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

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة باأن اال�ص��م التجاري )الفندر للمياه  ال�ص��حية( وامل�ص��جل لدينا يف �ص��جل اال�صماء 
التجاريه بالرقم )184791( با�ص��م )عبده �صليمان عبده عبا�صي( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح با�صم )دانيال 

عاطف عواد عبا�صي(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
ال�صحف: �صدى وامم االربعاء  2021/3/17م�صجل اال�صماء التجارية

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

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة باأن اال�صم التجاري )مطعم بوؤرة نريان( وامل�صجل لدينا يف �صجل اال�صماء التجاريه 
بالرقم )245930( با�ص��م )طارق حممود حمد ح�ص��يان( جرى عليه نقل ملكيه لي�ص��بح با�ص��م )يو�صف حممود 

احمد ابو احل�صن(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

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

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة باأن اال�ص��م التجاري )الفندر للمياه  ال�ص��حية( وامل�ص��جل لدينا يف �ص��جل اال�صماء 
التجاريه بالرقم )184791( با�ص��م )عبده �صليمان عبده عبا�صي( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح با�صم )دانيال 

عاطف عواد عبا�صي(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200118664(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
�شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 
�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  الدراو�شه   وفايز  ال�شرباتي  عبدالغني 
بطلب  تقدمت  بتاريخ2011/5/23قد   )101550( الرقم  حتت  ت�شامن 
تعيني  مت  بتاريخ2021/3/14وقد  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  لت�شفية 

ال�شيد/ال�شيدة فايز رجا الدراو�شة  م�شفيا لل�شركة .
علما بان عنوان امل�شفي: جبل النظيف قرب مدر�شة النجوم هاتف 

0788062767
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200152144(

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

�شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

احمد الفقهاء و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2016/1/24 بتاريخ   )113156(

ت�شفية اختيارية بتاريخ2021/3/14وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة

احمد عبداهلل احمد الفقهاء  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي: املفرق-0796684732

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اربد 

�لعمومي  �لنقل  ح��اف��الت  غالبية  ع���ادت 
العاملة على خطوط اربد اخلارجية للعمل بعد 
تنفيذها �أ�صحابها لإ�صر�ب ��صتمر عدة �صاعات 
، �ليوم �لثنني، قبل �أن يتلقو� وعود� مبر�جعة 
تقلي�س  قر�ر  على  �ملرتتبة  �لت�صغيلية  �لكلف 
�ليومني  خالل  باملئة   50 �لى  �ملقعدية  �ل�صعة 

�لقادمني .
على  �لعاملة  �حل��اف��الت  توقف  وت�صبب 
ال�سمالية  الغ���وار  األ��وي��ة  ال��ى  ارب��د  خطوط 
�لى  ��صافة   ، و�لو�صطية  و�لطيبة  و�ل��ك��ورة 
اخلطوط من اربد الى لواء بني كنانة ، بارباك 
�لى  �ملو�طنني  ��صطر  ما   ، �لعام  �لنقل  حركة 
�لعاملة  �خل�صو�صية  �لنقل  و�صائل  ��صتخد�م 

ب�صكل خمالف للقانون .
ب�سرورة  النقل  خطوط  م�سغلو  وطالب 

مر�عاة �خل�صائر �ملالية �ملرتتبة على ��صحاب 
�ملقعدية  �ل�صعة  تخفي�س  نتيجة  �حل��اف��الت 
 75 من  �لعام  �لنقل  و�صائل  يف  بها  �مل�صموح 
�لوبائي،  �لو�صع  ظل  يف  50باملئة  �لى  باملئة 
عليه  �لبقاء  حال  يف  �لقر�ر  �أن  �لى  م�صريين 
�ل�صعف  مبعدل  �لنقل  �ج��ور  زي��ادة  يتطلب 
��صعار �ملحروقات وعدم جدوى  نظرً� لرتفاع 
�لى   ، �لت�صغيلية  �لكلف  حتقيق  يف  �لعمل 
جانب �عفائهم من ر�صوم �لرت�خي�س �ل�صنوية 
�لقطاعات  من  باعتبارهم  �ل��ربي  �لنقل  لهيئة 

�ملت�صررة من جائحة كورونا .
هنداوي  ع��ارف   ، اخلطوط  م�سغلي  وبني 
تتناق�س  �لقر�ر  تد�عيات  �ن   ، �لزعبي  وحممد 
خطورة  من  �ملو�طنني  حماية  يف  �أهد�فه  مع 
حالت  �لى  لفتني   ، كورونا  فريو�س  �نت�صار 
�لنقل  جم��م��ع��ات  يف  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �لزدح�����ام 
�لى  ��صافة   ، �عمالهم  ق�صاء  عن  وتاأخرهم 

�ملخالفة  �خل�صو�صية  �لنقل  و�صائل  حتميل 
�لركاب  ��صطر�ر  نتيجة  �صعتها  بكامل  للركاب 

ل�صتخد�مها .
تنظيم  هيئة  مكتب  مدير  قالت   ، بدورها 
�لعمري  رول  �ملهند�صة  �ل�صمال  يف  �لنقل  قطاع 
لوكالة �لأنباء �لردنية )برت�( �أن �لهيئة تدر�س 
حالياً خمتلف مطالب م�سغلي اخلطوط املت�سلة 
�ل�صعة  تخفي�س  ق��ر�ر  تطبيق  بانعكا�صات 

�ملقعدية �مل�صموح بها �لى 50 باملئة.
خمتلف  مر�جعة  �صتتم  �نه  �لى  و�أ�صارت 
�لكلف �لت�صغيلية �ملرتتبة على �لقر�ر و��صد�ر 
م�صرية  �لقادمة،  �لأيام  خالل  ب�صاأنها  قر�ر�ت 
قر�ر  هو  �ملقعدية  �ل�صعة  تخفي�س  �أن  �ل��ى 
 ، �لوبائي  �ملنحنى  بانخفا�س  مت�صل  موؤقت 
مثمنة جتاوب م�سغلي خطوط النقل با�ستئناف 
حتميل �لركاب مبا تقت�صيه �مل�صلحة �لعامة . 

)برت�- �أ�صرف �لغز�وي(

تها  تواصل متا�بعا� ية � ب� هات الر�قا�   الحب
ية يذ االشتراطات الصح� � لتن�ف

   عجلون 

 و��صلت �جلهات �لرقابية يف حمافظة عجلون جولتها �مليد�نية للتاأكد من 
�لتقيد بال�صرت�طات �ل�صحية و�لوقائية للحد من �نت�صار فريو�س كورونا .

�إن  وقال حمافظ عجلون �صلمان �لنجاد� لوكالة �لأنباء �لردنية) برت� ( ، 
�لأجهزة  مع  وبالتن�صيق  �ملنت�صرة  �لإد�ري��ة  �لوحد�ت  خالل  ومن  �ملحافظة 
�لأمنية تو��صل �نفاذ تطبيق �لإجر�ء�ت �ل�صحية و�لوقائية، م�صري� �لى متابعة 
�لفرق �مليد�نية �ملتخ�ص�صة �ملحجورين منزليا ��صافة �لى متابعة �لتقيد باأو�مر 
�لدفاع . و�كد �ملحافظ �لنجاد� �أهمية تعاون �جلميع للحد من تز�يد �لإ�صابات 
يومية  ومتابعات  رئي�صية  عمليات  غرفة  هناك  �أن  �إلى  لفتا  كورونا،  بفريو�س 
على مد�ر �ل�صاعة لعدد من �ملظاهر �لجتماعية ومنها �قامة �لتجمعات و�لعز�ء 

و�ملنا�صبات و�لفر�ح �لتي تعترب حا�صنة لنت�صار �لفريو�س .

را�ف�ي �ف�ي ساكب توعن و� ير ال�ف ورشة حول التصو�
 جرش 

  نظم مركز �صابات �صاكب ور�صة حول »�لت�صوير �لفوتوغر�يف » من خالل 
تطبيق )زووم( مب�صاركة 20 �صابة. و�أكد مدير �صباب جر�س �حمد �حل�صن 
�ل�صبابية بتقدمي �لرب�مج �ملتنوعة خلدمة �لقطاع  �صرورة ��صتمر�ر �ملر�كز 
�ل�صبابي باملحافظة . بدوره ،��صار رئي�س ق�صم �لندية باملديرية عبد �لعزيز 
�لتمييز  وكيفية  �لناجحة  لل�صورة  و�لتقنية  �لفنية  �جلو�نب  �لى  �حلم�صي 

بني فن �لت�صوير �لفوتوغر�يف و�لقدرة على ت�صغيل كافة �جز�ء �لكامري� .

يمان الحكوم�ي ى اال� ية لمستش�ف �قد� ت�ف ولة � حب
 عجلون 

�لعمل  �صري  �لق�صاه،  فر��س  و�لدكتور  �ل�صويات  خلدون  �لنائبان  تفقد   
�جلهود  جميع  تكاتف  �أهمية  و�أك��د�  بعجلون.  �حلكومي  �لمي��ان  مب�صت�صفى 
للنهو�س بالو�قع �ل�صحي باملحافظة، معربني عن ��صتعد�دهم لتقدمي كل ما من 
�صاأنه تطوير م�صت�صفى �لإميان وحت�صني �د�ئه وخدماته �أمام �ملو�طنني. وقدم 
مدير �مل�صت�صفى �لدكتور حممد خري فريحات �صرحا عن �خلدمات �لتي يقدمها 
بالنو�ق�س  تزويده  و�أهمية  منها  يعاين  �لتي  و�مل�صاكل  و�لتحديات  �مل�صت�صفى 

و�لحتياجات �لالزمة لتقدمي �لرعاية �ل�صحية �لف�صلى للمر�جعني.
خز�نات  فاعلية  من  و�لتاأكد  �مل�صت�صفى  �أق�صام  جميع  على  �لنو�ب  و�أطلع 

�لك�صجني وكفاية خمزونها.

اعالن صادر عن مرا�قب عام الشركات 
الر�قم الوطين للمنشأة:)2001٦323٦(

��صتناد� لحكام �ملادة)37( من قانون �ل�صركات رقم )22( ل�صنة 1997 
يعلن مر�قب عام �ل�صركات يف وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة بان �صركة �صميح 
ت�صامن  حتت  �صركات  �صجل  و�مل�صجلة يف  عبد�لر�زق    �حلجايا وحممد 
�لرقم )117112( بتاريخ 27/٨/2017  قد تقدمت بطلب لت�صفية �ل�صركة 
�ل�صيد/�ل�صيدة  تعيني  مت  وقد    1٦/3/2021 بتاريخ  �ختيارية  ت�صفية 

ر�مي حممد فرحان �لطر�ونه  م�صفيا لل�صركة .
علما بان عنو�ن �مل�صفي: �لكرك. �لقطر�نه. 079٦٦700٦7

�لرقم  على  �ل�صركات  مر�قبة  بد�ئرة  �لت�صال  يرجى  لال�صتف�صار 
 5٦002٦0

مر�قب عام �ل�صركات 
د. و�ئل علي �لعرموطي
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يعود  العكش �
يصي � ي�بات ال�ف لتدر�

 �أعلن حممد �لعك�س، مهاجم �لفي�صلي �لأردين، �لتحاقه بتدريبات فريقه، بعدما خ�صع يف 
�لفرتة �ملا�صية للحجر �ل�صحي، ب�صبب �إ�صابته بفريو�س كورونا.

�إلى  �إ�صارة  يف  �أحمد”،  و�لعود  “عدنا..  “في�صبوك”:  على  �صفحته  عرب  �لعك�س،  وكتب 
عودته للم�صاركة بتدريبات �لفي�صلي.

خ�صر  عندما  �لحت��اد،  درع  بطولة  يف  �لوحد�ت،  �أمام  فريقه  عن  غاب  قد  �لعك�س  وكان 
�لفي�صلي بهدف وحيد.

ويعترب �لعك�س من �ملهاجمني �ملميزين، وقد �نتقل من �صفوف �ل�صريح �إلى �لفي�صلي، يف 
�ملو�صم �ملا�صي، بعدما ك�صف عن قدر�ت تهديفية متميزة.

�لقدم،  لكرة  �لوطني  �ملنتخب  وفد  غ��ادر 
للدخول  ��صتعد�دً�   ، �لثنني  دبي  �إم��ارة  �إل��ى 
يف  �حل��ايل   31 حتى  ميتد  تدريبي  مع�صكر  يف 
ولبنان  ُعمان  ملالقاة   ، و�لبحرين  �لإم���ار�ت 

و�لبحرين ودياً.
فحو�صات  �إل���ى  �ملنتخب  وف��د  وخ�صع 
�لعامة  �ل�صالمة  على  لالطمئنان  “كورونا”، 

للفريق، حيث جاءت �لنتائج �صلبية.
وكان �جلهاز �لفني للمنتخب بقيادة �ملدرب 
لعباً   30 �صمت  قائمة  �أعلن  بوكلمانز،  فيتال 
حممود  �ل�صتار،  عبد  �أحمد   : هم  للمع�صكر، 
�هلل،  خ��ري  مهند  عطية،  بني  ن��ور  �لكو�ملة، 
�لرو�صان،  �صعد  �لعرب،  يزن  خطاب،  ط��ارق 
فر��س  يا�صني،  بني  �أن�س  خيزر�ن،  �أب��و  رو�د 
�لعجالني،  ���ص��امل  ح���د�د،  �إح�����ص��ان  �صلباية، 
�صمري،  �أحمد  �لرو�بدة،  نور  �لدمريي،  حممد 
�إبر�هيم  عطية،  بني  خليل  �لرحمن،  عبد  بهاء 
�صعادة، �صالح ر�تب، حممود مر�صي، مو�صى 
�لرو��صدة،  يو�صف  �لبخيت،  يا�صني  �لتعمري، 
عدي �ل�صيفي، علي علو�ن، �أحمد عر�صان، بهاء 
في�صل، حمزة �لدردور، يزن �لنعيمات وحممد 

�أبو زريق “�صر�رة«.
ُعمان  م��الق��اة  �لن�صامى  جتمع  ويتخلل 
قبل  دب��ي،  يف  �حل��ايل  و24   20 يومي  ولبنان 
�لتوجه �إلى �ملنامة للقاء �لبحرين 30 منه مع 

�ختتام �ملع�صكر.

مع  دبي  يف  �لفريق  عقد  يكتمل  �أن  وينتظر 
�حلايل،   22 �ملعتمدة  “فيفا”  �أيام  يف  �لدخول 

حيث يبد�أ �لتحاق �ملحرتفني باخلارج تباعاً.
�ل�صهر  �لوطني  �ملنتخب  جتمع  وي�صكل 
�حل����ايل، �مل��ح��ط��ة �لإع���د�دي���ة �لأخ����رية قبل 
حيث  �ملقبل،  حزير�ن  يف  �لت�صفيات  ��صتكمال 

�مل��ب��اري��ات  �إق��ام��ة  �لآ�صيوي”  �لحت���اد  ق��رر 
�ملتبقية من �ملجموعة �لثانية بنظام �لتجمع يف 

�لكويت.
�صي�صتاأنف  �لوطني  �ملنتخب  �أن  ي��ذك��ر 
حزير�ن،   7 نيبال  بلقاء  بالت�صفيات  م�صو�ره 
قبل مو�جهة �لكويت 11 منه، ليختتم مبارياته 

�أمام �أ�صرت�ليا 15 من �ل�صهر ذ�ته.
�لثاين  �ملركز  يف  �لوطني  �ملنتخب  وي�صتقر 
بذ�ت  �لكويت  مع  بال�صر�كة  جمموعته،  �صمن 
اأ�سرتاليا  ب��ق��اء  م��ع  ن��ق��اط(،   10( �لر�صيد 
بال�صد�رة )12(، ونيبال ر�بعاً )3(، و�أخريً� 

تايبيه �ل�صينية دون �أية نقطة.

�ي ارحب ييب الحن ي�بدأ معسكره التدر� ب الكرة � منتحن

تحاد  تتام ورشة ا� احن
يا إلعداد  رب آس� عن

ين ي� ين األمن� � المنس�ق
ور�صة  �لقدم  لكرة  �آ�صيا  غ��رب  �حت��اد  نظم   
يف  �لأمنيني  �ملن�صقني  �إع��د�د  حول  بعد  عن  عمل 
�ل�صوري  باإ�صر�ف  �لور�صة،  و�أقيمت  �ملباريات. 
من  �ملعتمد  �لأمني  �ملن�صق  دق��وري  مازن  حممد 
�لحتاد �لآ�صيوي لكرة �لقدم، وح�صور نحو 80 

م�صاركاً وم�صاركة من ممثلي �لحتاد�ت �لأهلية.
وتناولت حماور �لور�صة قيام دقوري بتعريف 
و�ملهار�ت  و�لكفاء�ت  و�ل�صفات  �لأمني  �ملن�صق 
�أمن �ملالعب  �ملطلوب توفرها فيه، و�صرح مفهوم 
�ل�صاأن،  ذلك  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  عام  ب�صكل 
�آمنة  خطة  وتطوير  �ملخاطر  تقييم  و���ص��رورة 
وقوية لإد�رة �حل�صود يف �ملباريات، و��صتعر��س 

�أهم مقومات جناح �لإجر�ء�ت �لأمنية للمبار�ة.
مقره عمان يف  �لذي  �آ�صيا  و�أ�صار �حتاد غرب 
�ملن�صق  دور  عر�س  دقوري  �أن  �إلى  �صحفي  بيان 
�لأم��ن��ي يف م��ب��اري��ات ك��رة �ل��ق��دم، و�ل��و�ج��ب��ات 
تنفيذها  يتوجب  �لتي  و�مل��ه��ام  �إل��ي��ه  �مل��وك��ول��ة 
و�أثنائها  �ملبار�ة  قبل  وحتديدً�  عليها،  و�لرتكيز 
و�لعالقة  �لدقيقة،  �لتفا�صيل  وجميع  وبعدها 
بقية  مع  �لأمني  �ملن�صق  تربط  �لتي  �لت�صاركية 
و�أهمية  �ملباريات  تنظيم  عن  �مل�صوؤولة  �لكو�در 
�أن  و�لتاأكيد  �جلميع،  بني  و�لتو��صل  �لتن�صيق 
لإقامة  بات �صرورة ملحة  �لأمني  �ملن�صق  وجود 
لئقة  تنظيمية  ب�صورة  و�إخ��ر�ج��ه��ا  �ملباريات 

تتو�فق مع جميع �لتعليمات و�لقو�نني.
�لأمني  �ملن�صق  دور  عن  دق��وري  حتدث  كما 
ن�صاطات  �إقامة  لعودة  �خلا�س  �لربوتوكول  يف 
كرة �لقدم خالل جائحة كورونا �لتي تعم �لعامل، 
لتنظيم  �ملتخذة  و�ل�صالمة  �لأمن  �إج��ر�ء�ت  وعن 
ب�صبب  متغري�ت  من  عليها  ط��ر�أ  وم��ا  �ملباريات 

تد�عيات �جلائحة. 
وتخلل �لور�صة قيام جا�صم �لكعبي مدير �أمن 
�لتي  �آ�صيا  �أبطال  دوري  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
��صت�صافت دولة قطر مناف�صاتها على نظام �لتجمع 
يف  �لقطري  �لحت��اد  جتربة  بعر�س  ف��رتة،  قبل 
للربوتوكول  وفقا  �لبطولة،  مباريات  تنظيم 
�ل�صحي �خلا�س بجائحة كورونا، وخطط �لعمل 
�لأمنية  �ملعايري  �أعلى  وفق  �عتمادها  جرى  �لتي 
و�ملت�صمنة متطلبات فيفا و�لحتاد �لآ�صيوي لكرة 

�لقدم يف �ملالعب.
كان  �لقدم  لكرة  �لدويل  �لحتاد  �أن  �إلى  ي�صار 
جميع  على   2009 ع��ام  مطلع  منذ  ف��ر���س  ق��د 
�أمنيني  من�صقني  ت�صمية  �لوطنية  �لحت���اد�ت 
��صتنادً� للمادة 17 من �لقو�عد �خلا�صة بال�صالمة 
�لأ�صئلة  من  ع��دد�  �لور�صة،  و�صهدت  �لعامة. 
ونقا�صات  �مل�صاركون،  عر�صها  و�ل�صتف�صار�ت 

متنوعة �أثرت �لفعاليات و�ملحاور.

ا�نضم��ام  أم��ام  �بت��ان  ع�ق
الرحمن  وع�ب��د  ���ي  ي�ف الص�
ب األردن لمعسكر منت��حن

حم��رتيف  �لأردن،  منتخب  ق��ائ��م��ة  �صمت 
لع��ب  �ل�صيفي  ع���دي  �ل��ك��وي��ت  يف  �لن�صامى 
و�صط  لع��ب  �لرحمن  عبد  وب��ه��اء  �لقاد�صية، 

�لن�صر.
خالل  ب��الده  مبنتخب  �لثنائي  حلاق  وميثل 
�آذ�ر  مار�س/   20 من  بالفرتة  �ل��دويل  �لتوقف 
�ل�صو�بط  ظل  يف  �أزم��ة،  �ل�صهر،  نهاية  وحتى 
بالوقت  ك��ورون��ا  فري�س  �نت�صار  فر�صها  �لتي 

�لر�هن. 
وي��ع��د �إغ���الق �لأج����و�ء وم��ن��ع دخ���ول غري 
�لعقبة  تتمثل  فيما  �أول���ى،  عقبة  �لكويتيني، 
�لثانية يف �صرورة �خل�صوع حلجر موؤ�ص�صي عند 
�لعودة، وهو ما يحرم فريقيهما من جهودهما مع 

��صتئناف �لدوري. 
��صتثناء  على  للح�صول  �لثنائي  وي�صعى 
لهم  ي�صمح  مبا  �لكويت،  منتخب  بالعبي  �أ�صوة 
كورونا  لفح�س  �خل�صوع  مع  و�لعودة  بال�صفر 

من دون حجر.

حممد،  م�صطفى  �أزم��ة  تفا�صيل  عن  م�صر،  ملنتخب  �لفني  باجلهاز  م�صدر  ك�صف 
�ملحرتف يف �صفوف جالطة �صر�ي �لرتكي، بعدما فقد جو�ز �صفره يف تركيا.

ب�صرقة جو�ز  �لفني،  �أبلغ �جلهاز  “�لالعب  لكووورة:  ت�صريح  �مل�صدر، يف  وقال 
�صفره منذ يومني«.

و�أ�صاف: “�جلهاز �لإد�ري للمنتخب طلب منه ��صتخر�ج وثيقة �صفر من تركيا 
نظر� لعدم وجود �إمكانية ل�صتخر�ج بدل فاقد له من م�صر، وهو خارج �لبالد«.

�خلا�صة  �لرتتيبات  بع�س  �إنهاء  يحاولون  �ملنتخب  م�صوؤويل  �أن  و�أو�صح 
باأور�ق �لالعب، وحال عودته �صيتم �إنهاء �لإجر�ء�ت ب�صكل فوري حتى يت�صنى 

له ��صتخر�ج جو�ز �صفر يف �أقرب وقت ممكن.
يف  كينيا  مبو�جهة  حممد  م�صطفى  حلاق  يف  �صعوبات  هناك  �أن  �إلى  ولفت 
�أن بع�س �لإجر�ء�ت  �إفريقيا ل�صيق �لوقت، خا�صة  �أمم  �جلولة �خلام�صة لت�صفيات 

تتطلب وقتا طويال، مثل ت�صاريح �لتجنيد وتاأ�صرية �ل�صفر.
�جلاري،  مار�س/�آذ�ر   25 يوم  كينيا  مبو�جهة  �للحاق  يف  م�صطفى  ف�صل  “حال  �مل�صدر:  وختم 
و�أنهى �أور�قه بعد �للقاء، �صين�صم للمع�صكر ��صتعد�د� ملو�جهة جزر �لقمر، وهذ� هو �لجتاه �لأقرب 

للجهاز �لفني”.

يكشف لكووورة  ب مصر � منتحن
ى محمد يل أزمة مصط�ف اص� ت�ف �

ملميزين، وقد �نتقل من �صفوف �ل�صريح �إلى �لفي�صلي، يف 
ت تهديفية متميزة.

�لتوجه �إلى �ملنامة للقاء �لبحرين 30 منه مع 
كر.صكر.صكر. صملع�صملع� �ختتام �

�حل����ايل، �مل��ح��ط��ة �لإع���د�دي���ة �لأخ��
� حزير�ن  يف  �لت�صفيات  تكمال صتكمال صتكمال  ص�ص� �

حممد،  م�صطفى  �أزم��ة  تفا�صيل  عن  م�صر،  ملنتخب  حممد، لفني  م�صطفى  �أزم��ة  تفا�صيل  عن  م�صر،  ملنتخب  ��لفني  باجلهاز  م�صدر  باجلهاز ف  م�صدر  باجلهاز صصف  م�صدر  باجلهاز ف  م�صدر  باجلهاز صف  م�صدر  باجلهاز ف  م�صدر  ف  صصك�صصك�ك�
��ملحرتف يف �صفوف جالطة �ملحرتف يف �صفوف جالطة �

لكووورة:  ت�صريح  لكووورة: مل�صدر، يف  ت�صريح  ��مل�صدر، يف  وقال وقال 
فره منذ يومني«.فره منذ يومني«.صفره منذ يومني«.فره منذ يومني«.صصفره منذ يومني«.فره منذ يومني«. صص�صص��

اف: اف: صاف: اف: صصاف: اف: ““��جلهاز جلهاز  صصو�أ�صصو�أ�و�أ�
نظرنظر�� لعدم وجود �إمكانية  لعدم وجود �إمكانية 

م� �أن  م�ح  �أن  م�صوصوح  �أن  صوصوح  م�صص �أن  م�ح  �أن  م�صح  �أن  م�ح  �أن  ح  صصو�أو�صصو�أو�و�أو�
أورأوراأورأورااأورأور��ق ق ��لالعب، وحال عودته �لالعب، وحال عودته � أورأوربب أورأوراأورأوراابااأورأورب أورأوراأورأورب

تخرتخرصتخرتخرصصتخرتخر��ج جوج جو��ز �ز � صص�صص�� له له ��
مبو حممد  م�صطفى  حلاق  يف  �صعوبات  هناك  �أن  �إلى  مبوولفت  حممد  م�صطفى  حلاق  يف  �صعوبات  هناك  �أن  �إلى  ولفت 

�إفريقيا ل� �أمم  �إفريقيا ل�ة لت�صفيات  �أمم  �إفريقيا ل�صصة لت�صفيات  �أمم  �إفريقيا ل�ة لت�صفيات  �أمم  �إفريقيا ل�صة لت�صفيات  �أمم  �إفريقيا ل�ة لت�صفيات  �أمم  ة لت�صفيات  صصخلام�صصخلام�خلام� ��جلولة جلولة ��
تتطلب وقتا طويال، مثل ت�صاريح تتطلب وقتا طويال، مثل ت�صاريح ��لتجنيد وتلتجنيد وت
يف  م�صطفى  يف ل  م�صطفى  يف صصل  م�صطفى  يف ل  م�صطفى  يف صل  م�صطفى  يف ل  م�صطفى  ل  ف� ف�حال  ف�صصحال  صصحال  ““ ��مل�صدر: مل�صدر:  وختم وختم 
كر كر صكر كر صصكر كر  صصم للمع�صصم للمع�م للمع� م للمع�م للمع�صم للمع�م للمع�صص صصين�صصين�ين� ين�ين�صين�ين�صص صصللقاء، �صصللقاء، �للقاء، � و�أنهى �أورو�أنهى �أور��قه بعد قه بعد ��

للجهاز للجهاز ��لفنيلفني””..

ب مصر �ب مصر � ب مصر �ب مصر �حب مصر �ب مصر �ححنن ححمنتححمنتمنت
ل أزمة مصط�ل أزمة مصط�اص�ل أزمة مصط�ل أزمة مصط�اص�اص�ل أزمة مصط�ل أزمة مصط�يل أزمة مصط�ل أزمة مصط�ييل أزمة مصط�ل أزمة مصط� اص�اص��اص�اص���فف تت �������

يدة لهازارد  د� راحة حب حب
يد يال مدر� تصدم ر� �

ه��از�رد،  �إيدين  �لبلجيكي  �أننَّ  يبدو 
�صي�صطر �للجوء �إلى حل �أخري، من �أجل 
�لذي  �لإ�صابات  كابو�س  من  �لتخل�س 

يالحقه منذ �ن�صمامه �إلى ريال مدريد.
وغاب هاز�رد عن �لريال لفرتة، قبل 
�ملا�صي،  �ل�صبت  �إلت�صي،  �أم��ام  �لعودة 

لكنه  فقط،  دقيقة   15 ملدة  �صارك  حيث 
عن  غيابه  ليتاأكد  �لكاحل،  يف  ب��اآلم  �صعر 

مو�جهة �أتالنتا.
�إن  �لإ�صبانية،  “ماركا”  �صحيفة  وقالت 

خالل  جر�حية  عملية  لإجر�ء  ي�صطر  قد  هازر�د 
عانى  �لتي  �مل�صاكل  لعالج  �ملقبلة،  �لقليلة  �لأ�صابيع 

منها على مد�ر �أكرث من عام يف كاحله �لأي�صر.
و�أ�صافت �ل�صحيفة، �أن �ملحيطني بالالعب م�صممون على خ�صوعه 
ن�صفه  �إلى  ي�صل  �لذي مل  �ملعهود  م�صتو�ه  ��صتعادة  �أماًل يف  للجر�حة، 

منذ �نتقاله للريال.
�أ�صهم خ�صوع هاز�رد جلر�حة جديدة  �أن  �إلى  �ل�صحيفة،  و�أ�صارت 
باتت مرتفعة للغاية، خا�صة و�أنه مل يلعب بر�حة ُمطلًقا منذ خ�صوعه 
�لأ�صابيع  يف  وتفاقمت  بل  �لكاحل  �آلم  لزمته  حيث  �لأول��ى،  للجر�حة 

�لأخرية.
و�أو�صحت �ل�صحيفة، �أنه يف حال �إجر�ء هاز�رد لتلك �جلر�حة خالل 
هذه �لفرتة، �صيغيب عن ريال مدريد حتى نهاية �ملو�صم، فيما �صيكون 
تو�جده مع منتخب بلجيكا يف نهائيات كاأ�س �لأمم �لأوروبية بال�صيف 
لريال  �نتقاله  لهاز�رد منذ  �لعا�صرة  �لإ�صابة هي  �صك. وتعد هذه  حمل 

مدريد، قادًما من ت�صيل�صي يف �صيف 2019.

يما از �بنز� يكرر إ�نحب يزمان � ر� حب
كرر �لفرن�صي �أنطو�ن جريزمان، جنم بر�صلونة، �إجناز مو�طنه كرمي 

بنزميا، مهاجم ريال مدريد، بعدما �صجل هدفا خالل مبار�ة هوي�صكا.
 ،1-4 بنتيجة  فوًز� عري�ًصا على �صيفه هوي�صكا،  بر�صلونة  وحقق 

م�صاء �لإثنني، حيث �صجل جريزمان �لهدف �لثاين.
 150 جريزمان  �صجل  فقد  “�أوبتا” لالإح�صائيات،  �صبكة  وبح�صب 
هدًفا يف 381 مبار�ة يف �لليجا )94 هدًفا مع �أتلتيكو مدريد و40 هدًفا 

مع ريال �صو�صيد�د و16 هدًفا مع بر�صلونة(.
و�أ�صبح جريزمان ثاين لعب فرن�صي ي�صل �إلى هذ� �لإجناز بعد كرمي 

بنزميا، �لذي �صجل 184 هدًفا يف 372 مبار�ة.

يال  تراق حسا�بات ر� احن
ية تماع� يد االحب مدر�

بريال  �خلا�صة  �لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  ح�صابات  تعر�صت 
مدريد لعملية قر�صنة �إلكرتونية �لثالثاء، مت خاللها بث نباأ عن �إ�صابة 
�لرب�زيلي رودريجو يف ع�صالت �ل�صاق �ليمنى، قبل �أن يوؤكد �لنادي �أن 
�لالعب يف �أف�صل حال وجاهز ملو�جهة �أتالنتا يف �إياب ثمن نهائي دوري 

�لأبطال.
�صابقة  �إ�صابة  جتددت  ول  �إ�صابات  لأي  رودريجو  يتعر�س  ومل 

�أبعدته �صهرين عن �ملالعب.
ون�صر �لريال بيانا �أكد فيه حدوث عملية قر�صنة.

بالتايل تظل قائمة م�صابي ريال مدريد قبيل لقاء �أتالنتا كما هي؛ د�ين 
�إ�صافة  دياز،  هاز�رد وماريانو  و�إيدين  �أودريوزول  و�ألفارو  كارفاخال 

�إلى غياب �لرب�زيلي كا�صيمريو لالإيقاف.

يه يم ما وصلت إل� � ييس: شرف عطن م�
�أبدى �لأ�صطورة �لأرجنتيني ليونيل مي�صي، قائد بر�صلونة، �صعادته 
�ملباريات  يف  م�صاركة  �لالعبني  كاأكرث  �لقيا�صي  �لرقم  مبعادلة  �لبالغة 

بقمي�س �لبار�صا، و�مل�صجل با�صم ت�صايف هرينانديز.
جميع  يف  بر�صلونة  ن��ادي  مع   767 رقم  مبار�ته  مي�صي  وخا�س 
�لتي  �ملباريات  نف�س عدد  �لإثنني، وهو  �أم�س  �أمام هوي�صكا،  �مل�صابقات 

لعبها ت�صايف قبل رحيله يف �صيف 2015.
وبات باإمكان مي�صي �أن يكون �لالعب �لأكرث م�صاركة فعلًيا بقمي�س 

بر�صلونة، يف مبار�ة ريال �صو�صييد�د �ملقبلة يف �لليجا.
�ل�صخ�صي  ح�صابه  عرب  مي�صي  كتب  هوي�صكا،  مبار�ة  نهاية  وعقب 
من  �لعدد  ه��ذ�  �إل��ى  �أ�صل  �أن  عظيم  ل�صرف  “�إنه  “في�صبوك”:  على 

�ملباريات مع بر�صلونة«.
�ل�صنو�ت،  هذه  يف  ر�فقوين  �لذين  �لزمالء  جلميع  “�صكًر�  و�أ�صاف: 

ولعائلتي و�أ�صدقائي �لذين كانو� بجانبي د�ئًما«.
و�صجل مي�صي يف �صباك هوي�صكا هدًفا تاريخًيا، بعد �أن �أ�صبح �لالعب 
�أو  هدًفا   20 ي�صجل  �لذي  �لكربى  �لدوريات �خلم�س  تاريخ  �لوحيد يف 

�أكرث يف م�صابقة �لدوري للمو�صم �لثالث ع�صر على �لتو�يل.

تس: حان الو�قت  ها�فر�
يز للعب �بشكل مم�

 قال كاي هافرت�س لعب و�صط ت�صيل�صي �إنه تعافى متاما من �لإ�صابة و�ملر�س 
ولي�س لديه �أي �أعذ�ر �إذ� �أخفق يف �لظهور مب�صتو�ه �لعايل يف �صتامفورد بريدج.

  و�صجل �لالعب �لأملاين هدفا و�حد� و�صنع 4 �أخرى خالل 21 مبار�ة بالدوري 
�لإجنليزي �ملمتاز منذ �نتقاله من باير ليفركوزن مقابل 71 مليون جنيه �إ�صرتليني 

دولر(. مليون   98.20(
 و�أ�صيب هافرت�س )21 عاما( بفريو�س كورونا يف نوفمرب/ ت�صرين �لثاين وبات 

يلعب يف �ملعتاد كبديل منذ تعافيه.
فريو�س  من  متاما  “تعافيت  �لإنرتنت:  على  �لنادي  ملوقع  هافرت�س  وقال    
كورونا و�أ�صعر �أين يف حالة جيدة. كنت �أعاين من �إ�صابة ب�صيطة يف �لأ�صابيع �لقليلة 

�ملا�صية لكن حان �لوقت للعب ب�صكل مميز«.
  و�أ�صاف: “مل يكن �لأمر �صهال بالن�صبة يل لكن ل توجد �أعذ�ر«.

يف  كبري  حتول  يحدث  �أن  و�أمتنى  �لعمل  يف  �ل�صتمر�ر  علي  “يجب  وتابع:    
م�صريتي قريبا«.

  وي�صت�صيف ت�صيل�صي مناف�صه �أتلتيكو مدريد يف �إياب دور �ل�صتة ع�صر بدوري 
�أبطال �أوروبا يوم �لأربعاء. وفاز �لنادي �لإجنليزي -1�صفر ذهابا يف بوخار�صت.

ة  يكس �ف�ي مهمة مزدوحب يل� �ف�
يليس تش� أمام �

�ملهاجم  ي�صتعد  مدريد،  لأتلتيكو  �لأ�صا�صي  �لت�صكيل  يف  وج��وده  مع 
بريدج  �صتامفورد  مبلعب  مزدوجة  مهمة  خلو�س  فيليك�س  جو�و  �لربتغايل 
�أمام ت�صيل�صي؛ تعوي�س خ�صارة فريقه ذهابا 0-1، وتاأكيد �أحقيته باللعب 
�ل�صبت  مبار�ة  خالل  �لبدلء  مقاعد  على  من  جديدة  بد�ية  وبعد  �أ�صا�صيا. 
�ملا�صي  �لأ�صبوع  مدريد  ديربي  �أثناء  حدث  ما  وهو   ،)0-0( خيتايف  �أمام 
�أو لقاء فياريال يف �جلولة �لتي �صبقته، حني �صنع هدفا لي�صاهم   ،)1-1(
�لأ�صا�صي  للت�صكيل  �أقرب  �صيكون  جو�و  �أن  يبدو   ،2-0 فريقه  فوز  يف 
�لأقل  على  هدف  ت�صجيل  �لروخيبالنكو�س  على  ويتعني  لندن.  موقعة  يف 
خا�صها  �لتي  باملبار�ة   1-0 �خل�صارة  بعد  للتاأهل  و2  �لنتيجة،  ملعادلة 
�ل�صفر  على  �لقيود  ب�صبب  رومانيا  يف  ببوخار�صت  ذهابا  �لإ�صباين  �لفريق 
نتيجة �جلائحة، ويعتقد �أن �ملدرب �لأرجنتيني �صيدفع بفيليك�س �إلى جو�ر 
�لأوروجو�ئي لوي�س �صو�ريز يف لندن. لذ� فقد قرر �ملدرب �لأرجنتيني عدم 
�أم�س  مر�ن  خالل  �ملركز،  هذ�  يف  جو�و  مناف�صي  �أبرز  كوريا،  باأنخل  �لدفع 
�أنه �أ�صرك لعبا �آخر� من �أجل جتربة عدد  مبدينة �لأتلتي �لريا�صية، رغم 
من البدائل. واأعجب املدرب مبا فعله فيليك�ض خالل ال�سوط الثاين من لقاء 
مع  �مل�صاركة  ي�صتطيع  لن  لكنه  �ل�صوطني،  بني  كبديل  نزل  حيث  خيتايف 
�لفريق يف �جلولة �ملقبلة من �لليجا �أمام �ألفي�س بعد �أن �أ�صهر حكم مبار�ة 

خيتايف بطاقة �صفر�ء يف وجهه هي �خلام�صة.
باأتلتيكو  يعرب  �أل  بريدج  �صتامفورد  يف  طيبة  نتيجة  حتقيق  �صاأن  ومن 
�إلى ربع نهائي دوري �لأبطال فح�صب، بل وم�صاحلة جمهور �لفريق، وهو 
مدريد  يف  هنا  �لنا�س  لكن  للفوز،  ي�صعى  فريق  “كل  فيليك�س  عليه  علق  ما 
يقولون �إنه �أ�صلوب حياة. �أن تكون م�صجعا لأتلتيكو �أ�صلوب حياة”، خالل 
حو�ر مع �لإجنليزي جو جوميز مد�فع ليفربول نظمه �لت�صامبيونز ليج عرب 

)�إن�صتجر�م(.

يند  ق مع �بل� يت�ف ياكس � أ�
يد ع�قده تمد� عىل �

مع  �تفاق  �إلى  تو�صله  عن  �لهولندي  �أم�صرتد�م  �أياك�س  نادي  �أعلن   
لعبه د�يل بليند، لتجديد عقده.

مع  ليبقى  عقده  �صيمدد  بليند  �أن  �لر�صمي  موقعه  عرب  �أياك�س  وذكر 
2023، فيما ينتهي عقده �لقدمي يف  �لفريق حتى نهاية يونيو/ حزير�ن 

نهاية �ل�صهر ذ�ته عام 2022 .
وكان بليند قد لعب لأياك�س منذ �أن كان يف �لثامنة من عمره، كما كانت 

كانون  من  �ل�صابع  يف  �لأول   �لفريق  مع  بد�يته 
�أول / دي�صمرب عام 2008 �أمام فولند�م.

لفريق  لعب  �أن  لبليند  و�صبق 
م��ان�����ص�����ص��رت ي��ون��اي��ت��د 
�لإجن���ل���ي���زي ب���ني ع��ام��ي 
حيث  و2018،   2014

لقبي  على  �لفريق  م��ع  ح�صل 
ك��اأ���س �لحت���اد �لإجن��ل��ي��زي و�ل���درع 

�لإجنليزية  �لر�بطة  وكاأ�س   ،2016 عام  �خلريية 
عام  �لأوروب���ي  و�ل���دوري   2017 ع��ام  �ملحرتفة 

.2017
�لهولندي  �لدوري  ترتيب  �أياك�س  ويت�صدر 

مبار�ة،   25 63 نقطة، بعد خو�صه  بر�صيد 
�ساحب  اأيندهوفن  عن  نقاط  ثماين  بفارق 

�ملركز �لثاين و�لذي خا�س 26 مبار�ة.

هر ذ�ته عام 2022 .
وكان بليند قد لعب لأياك�س منذ �أن كان يف �لثامنة من عمره، كما كانت 

كانون  من  كانون صابع  من  كانون صابع  من  ابع  صل�صل� � يف  �لأول   لفريق 
مرب عام 2008 �أمام فولند�م.

لفريق  لعب  �أن  لبليند  بق 
�رت��رت��رت ي��ون��اي��ت��د 
����لإجن���ل���ي���زي ب��لإجن���ل���ي���زي ب����ني�ني�ني ع��ام��ي  ���لإجن���ل���ي���زي ب�
حيث   ،2018

لقبي  على  �لفريق 
حت���اد �لإجن��ل��ي��زي و�ل���درع 

�لإجنليزية  �لر�بطة  أ�س اأ�س اأ�س  وك أ�س ،  وك وكاأ�س ،  أ�س اأ�س ا،  وك أ�س اأ�س ،  2016 عام  خلريية 
عام  �لأوروب���ي  و�ل���دوري   2017 ع��ام  ملحرتفة 

�لهولندي  �لدوري  ترتيب  �أياك�س  ويت�صدر 
مبار�ة،   25 ه صه صه  ص نقطة، بعد خو�ص نقطة، بعد خو�
احب ساحب ساحب  � �سأيندهوفن  �سأيندهوفن  �اأيندهوفن  أيندهوفن  عن  نقاط  ثماين  بفارق 

26 مبار�ة. سلذي خا�سلذي خا�س لثاين و�


