
87 و�فاة و5205 إصا�بات 
�بكورو�نا �ف�ي المملكة

 عمان 

�إ�صابات  و5205  وفاة   87 ت�صجيل  عن  �ل�صحة  وز�رة  �أعلنت   
بفريو�س كورونا �مل�صتجد يف �ململكة �ل�صبت، لريتفع �لعدد �لإجمايل �إلى 

�إ�صابة. و526666  وفاة   5788
حمافظة  يف  حالة   2411 على  �جل��دي��دة  �لإ���ص��اب��ات  وت��وزع��ت 
�لعا�صمة عّمان، و978 حالة يف حمافظة �إربد، منها 95 حالة يف �لرمثا، 
�ملفرق،  حمافظة  يف  حالة  و298  �لزرقاء،  حمافظة  يف  حالة  و424 
�لعقبة،  حمافظة  يف  حالة  و198  �لبلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و237 
ماأدبا،  حمافظة  يف  حالة  و149  عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و178 
و108 حالت يف حمافظة جر�س، و91 حالة يف حمافظة �لطفيلة، و81 
9 حالت  �لكرك، و52 حالة يف حمافظة معان، منها  حالة يف حمافظة 
يف �لبرت�. و�أ�صار �ملوجز �لإعالمي �ل�صادر عن رئا�صة �لوزر�ء ووز�رة 
�ل�صحة �إلى �أن عدد �حلالت �لن�صطة حالّياً و�صل �إلى 94124 حالة، 
بينما بلغ عدد �حلالت �لتي �أُدِخلت �م�س �إلى �مل�صت�صفيات 398 حالة، 

فيما غادرت 190 حالة.
يف  �لعالج  تتلقى  �لتي  �ملوؤّكدة  �حلالت  عدد  �إجمايل  �أن  �إلى  ولفت 
�لعزل  �أ�صّرة  عدد  �إجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   3287 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،   48 بلغت  �إ�صغال  بن�صبة   2552
�لعناية �حلثيثة �مل�صتخدمة يف �مل�صت�صفيات للحالت �ملوؤّكدة و�مل�صتبهة 

لول �أم�س 729 بن�صبة �إ�صغال بلغت 57 باملئة.
يف  �مل�صتخدمة  �ل�صطناعي  �لتنّف�س  �أجهزة  عدد  �إجمايل  بلغ  كما 
�مل�صت�صفيات للحالت �ملوؤّكدة و�مل�صتبهة لول �أم�س 374 جهاز� بن�صبة 
حالة   6302 ت�صجيل  �إلى  �ملوجز  �أ�صار  كما  باملئة.   32 بلغت  �إ�صغال 
�صفاء �م�س يف �لعزل �ملنزيل و�مل�صت�صفيات، لي�صل �إجمايل حالت �ل�صفاء 
�إلى 426754 حالة، و�إجر�ء 27692 فح�صاً خمربّياً لي�صبح �إجمايل 
�لفحو�صات  ن�صبة  وبلغت  فح�صاً،   5431286 �لفحو�صات  ع��دد 
�ول  �صجلت  �لتي  �لن�صبة  مع  مقارنة  باملئة،  8ر18  قر�بة  �لإيجابّية 

�م�س �لتي بلغت 94ر18 باملئة.
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يل أثناء  دمات التوص� �ن
ينعش  اة � ر: طوق �ن�ب ال��ن

ية ال�ق�اعات اال�قتصاد�

اء  ت�الب �بالعف ارة االردن � ت�ب �
مارك والضرا�ئب عن  ال�ب

ية ت� يوت الن�با� الز�

ية ذا�ئ� يرة الصناعة:ضرورة است�قرار اسعار السلع العف وز�

يات �بذكرى الكرامة  يان �بر�ق� � يتل�ق الملك وول�ي العهد �

يون ذكرى »الكرامة«   ي�� يون �  األرد�ن�

ين  يعزي أهال�ي المتو�ف� ول�ي العهد �
ى السلط  ثة مستش�ف �ب�اد�

عمان 

و�لتموين  و�لتجارة  �ل�صناعة  وزي��رة  �أك��دت 
على  �ملحافظة  ���ص��رورة  ع��ل��ي،  مها  �ملهند�صة 
قبل  خا�صة  �لغذ�ئية  �ل�صلع  �أ�صعار  ��صتقر�ر 

وخالل �صهر رم�صان �ملبارك وعدم �ملغالة فيها.
و�ل�صناعي  �لتجاري  �لقطاعني  من  وطلبت 
�لتجاري  �لقطاعني  ممثلي  م��ع  ل��ق��اء�ت  خ��الل 

�لأردن  جت��ارة  غرفة  رئي�س  �صمت  و�ل�صناعي 
فتحي  �ملهند�س  �لأردن  و�صناعة  �لكباريتي  نائل 
�همية  �لتموينية،  �مل��و�د  جتار  وكبار  �جلغبري 
توفري كميات كافية من �ل�صلع �لغذ�ئية قبل وخالل 

�صهر رم�صان �ملبارك وباأ�صعار منا�صبة.
جرى  �ل�صبت،  للوز�رة  �صحفي  بيان  وح�صب 
�لعام  �لأم���ني  ح�صرها  �ل��ت��ي  �ل��ل��ق��اء�ت،  خ��الل 
�ملتاحة  �لو�صائل  بحث  �ل�صمايل،  يو�صف  للوز�رة 

عك�س  وع��دم  �لنباتية  �لزيوت  �أ�صعار  لتخفي�س 
بال�صوق  �لأ�صعار  على  بالكامل  �لعاملي  �لرتفاع 

�ملحلية.
جتارة  غرفتي  من  كل  تبحث  �أن  �لتفاق  ومت 
�ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ع  �لردن  و���ص��ن��اع��ة 
�لنباتية  �لزيوت  �أ�صعار  تخفي�س  و�ل�صناعية 

وتقدمي �لقرت�حات للوز�رة بهذ� �خل�صو�س.
عمليات  �أن  �إل��ى  علي،  �ملهند�صة  و����ص��ارت 

�لأ�صعار  لر�صد  م�صتمرة  �لأ�صو�ق  على  �لرقابة 
�لأ�صعار  على  تطر�أ  متغري�ت  �أي  على  للوقوف 
و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة ويف حال تبني مغالة 
يف �لأ�صعار و�رتفاعات غري مربرة �صتقوم �لوز�رة 

بتحديد �صقوف �صعرية.
�أ�صعار  ��صتقر�ر  �ل�صناعة  وزي��رة  و�أك���دت 
غالبية �ل�صلع يف �أ�صو�ق �ملوؤ�ص�صتني �ل�صتهالكية 

�ملدنية، و�لع�صكرية مبا فيها �لزيوت �لنباتية.

 عمان

يف  �ملتوفني  �أه��ايل  �لعهد،  ويل  �لثاين  عبد�هلل  بن  �حل�صني  �لأم��ري  ز�ر   
م�صت�صفى �ل�صلط بحادثة �نقطاع �لأك�صجني.

وعرب �أهايل �ل�صحايا عن �صكرهم على زيارته وقيامه بو�جب �لتعزية، 
موؤكدين �أن هذه �لزيارة لي�صت بغريبة على �لها�صميني.

�ثر  �مل�صت�صفى  وتفقد  �مل�صت�صفى  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  ز�ر  وكان 
حادثة �نقطاع �لك�صجني و�لتي �دت �لى وفاة 7 مر�صى.

ومت على �ثر �حلادثة �قالة وزير �ل�صحة وتوقيف مدير �ل�صحة ومدير 
�مل�صت�صفى وعدد من �مل�صوؤولني يف �مل�صت�صفى على ذمة �لتحقيق باحلادثة.

ير التو�نيس: عال�قاتنا مع  �  الس�ف
ي�تذى �به االردن ا�نموذج � ية ة�ة� �ا��ا� بوت الن�با�وت الن�ا�وت الن�ب

تابع ص4

ام أسس  ا�قرار �ن�ن
رؤســـــاء  ين  ي� تع� �

امعـــــــــات ال�ب
 عمان 

 و�فق جمل�س �لتعليم �لعايل 
يف جل�صته يوم �خلمي�س �ملا�صي 
و�لتعليم  �لرتبية  وزير  برئا�صة 
و�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي 
قدي�س  �أب����و  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور 
�لأنظمة  م��ن  ع��دد  �إق���ر�ر  على 

و�لتن�صيب بها ملجل�س �لوزر�ء.
وب��ح�����ص��ب ب��ي��ان ���ص��ح��ايف 
نظام  �ملجل�س  �أق���ر  ل��ل��وز�رة، 
�جلامعات  روؤ�صاء  تعيني  �أ�ص�س 
�لأردنية �لر�صمية �لذي يت�صمن 
�جلامعات  روؤ�صاء  تعيني  �آلية 
�لنظام  هذ�  ومبوجب  �لر�صمية، 
�لعايل  �لتعليم  جمل�س  ي��ق��وم 
و��صتقطاب  بت�صكيل جلنة بحث 
ما  ����ص��ت��ق��ط��اب  مهمتها  ت��ك��ون 
لتويل  مر�صحاً   20 ع��ن  يقل  ل 
ممن  �جلامعة  رئي�س  من�صب 
ال�شروط الواردة  تنطبق عليهم 
�لأردن��ي��ة  �جلامعات  قانون  يف 
معايري  �إل��ى  بالإ�صافًة  �لنافذ، 
�لنظام  ه��ذ�  يت�صمنها  حم��ددة 
برفع  �للجنة  تقوم هذه  �أن  على 
�لعدد  من  مر�صحني   10 �أ�صماء 
�إل��ى  ��صتقطابهم  ج��رى  �ل��ذي��ن 
�ملجل�س،  ي�صكلها  �أخ��رى  جلنة 
و�ملفا�صلة  �لختيار  جلنة  وهي 
رئي�س  ع�صويتها  يف  ت�صم  �لتي 

جمل�س �أمناء �جلامعة �ملعنية.
مهمة  �أن  �لبيان  و�أو���ص��ح 
جل��ن��ة �لخ��ت��ي��ار و�مل��ف��ا���ص��ل��ة 
تر�صيحات جلنة  در��صة وتقييم 
)�للجنة  و�ل�صتقطاب  �لبحث 
مع  مقابالت  و�إج���ر�ء  �لأول���ى( 
�مل��ر���ص��ح��ني ل���ص��ت��ط��الع روؤي���ة 
ق�صايا  م��ع��اجل��ة  يف  �مل��ر���ص��ح 
لها،  �ملر�صح  �لقائمة  �جلامعة 
يت�صمنها  ملعايري حمددة  ووفقاً 
�للجنة  �لنظام، وتقوم هذه  هذ� 
تقرير  برفع  عملها  �نتهاء  بعد 
�لعايل  �لتعليم  ملجل�س  مف�صل 
يت�صمن ك�صفاً باأ�صماء �ملر�صحني 

مرتبني تنازلياً. تابع �س2

عمان 

يحيي �لردنيون �ليوم ذكرى معركة 
�لكر�مة ومبا حققه �جلي�س �لعربي من 
و�لت�صحيات  �لبطولت  �روع  ت�صطري 

للدفاع عن ثرى �لردن ورفعته.
�لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  وتلقى 
�ملدنيني  �مل�صوؤولني  كبار  من  برقيات 
�لثالثة  �لذكرى  مبنا�صبة  و�لع�صكريني، 
�خلالدة،  �لكر�مة  ملعركة  و�خلم�صني 

�لتي ت�صادف �ليوم �لأحد.
بن  �حل�صني  �لأم��ري  �صمو  تلقى  كما 
عبد�هلل �لثاين، ويل �لعهد، برقيات مماثلة 

بهذه �ملنا�صبة �لوطنية.
هذه  �لربقيات  مر�صلو  و��صتذكر 
�ملعركة �لتي قدم فيها منت�صبو �جلي�س 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  بقيادة  �لعربي، 
جاللة �مللك �حل�صني بن طالل، طيب �هلل 
و�ل�صجاعة،  �لت�صحية  يف  �أمثلة  ث��ر�ه، 
عن  دفاعا  �ملبني،  �لن�صر  حققو�  حينما 

�لأردن.
�مللك  ب��اه��ت��م��ام ج��الل��ة  و�أ����ص���ادو� 
عبد�هلل �لثاين ورعايته للقو�ت �مل�صلحة 
ر�صالتها  ل��ت��وؤدي  �لأمنية،  و�لأج��ه��زة 
�لوطن  درع  وتبقى  ب��اق��ت��د�ر،  دوم���ا 

و�صياجه.
�أمتنا،  تاريخ  يوم خالد يف  فالكر�مة 
�لأردنية  �لأ�صرة  �أبناء  نفو�س  يف  ولها 

�ل��و�ح��دة �أع��ظ��م �ل��ذك��رى و�لع��ت��ز�ز 
و�لفخار.

�لعربي  �جلي�س  ن�صامى  و�صطر 
بدمائهم �لزكية و�أرو�حهم �لنقية �أروع 
�أول  بذلك  و�صجلو�  بطولية،  ملحمة 
ن�صر تاريخي على �جلي�س �لإ�صر�ئيلي 
و�أذلو�  �أ�صطورته  فحطمو�  �ملتغطر�س، 
�لكر�مة  ونق�صت  وغ���روره،  ك��ربي��اءه 
على  �لعربي  �جلي�س  بطولت  �خلالدة 
فعانقت  �مل�صرق،  �لتاريخ  �صفحات 
و�ل��ريم��وك  �أج��د�دن��ا يف حطني  �أجم���اد 
�لعربي  �جلي�س  وظ��ل  ج��ال��وت،  وع��ني 
�لت�صحية  يف  �ملثل  �ملجيد  تاريخه  عرب 
وتتباهى  �لأم��ة  به  تفخر  و�لبطولة، 
فا�صتحق منا �لتقدير و�ملهابة، ومو�قفه 
�لوطن  حيا�س  عن  �ل��ذود  يف  �لكبرية 

و�صرف �لأمة.
ومعركة �لكر�مة �صجل �ملجد وكتاب 
�خلالدين �صطر خاللها �لبو��صل �لأبطال 
�لنت�صار�ت  و�أجمل  �لبطولت  �أن�صع 
على ثرى �لأردن �لطهور، وظلت �أرو�ح 
�لأردن،  ف�صاء  يف  ت��رف��رف  �ل�صهد�ء 
وجباله،  وغوره  وه�صابه  �صهوله  فوق 
وت�����ص��ل��م ع��ل��ى �مل��ر�ب��ط��ني ف���وق ث��ر�ه 
�لكر�مة  غور  دحنون  ويتفتح  �لطهور، 
يف  وت�صري  �ل��زك��ي،  دمهم  جنيع  على 
ون�صوة  بالن�صر  �لفرح  رع�صة  �لعروق 

�لفتخار بهذ� �جلي�س �لعربي �لها�صمي.
غزوها  من  تهدف  �إ�صر�ئيل  وكانت 
�ل��ق��در�ت  حتطيم  �لأردن���ي���ة  ل��الأر���س 
�لأردنية  و�لقيادة  للقو�ت  �لع�صكرية 
ح��رب  ب��ع��د  بنف�صها  �ل��ث��ق��ة  وزع��زع��ة 
ثابتة  ق��و�ت��ن��ا  بقيت  حيث  ح��زي��ر�ن، 
على  وت�صميمها  ون�صاطها  بحيويتها 
�لعدو�ن،  �آث��ار  �إز�ل��ة  �أج��ل  من  �لكفاح 

�أن  تعتقد  �لإ�صر�ئيلية  �لقيادة  وكانت 
�جلي�س �لأردين �أ�صابه �لوهن بعد حرب 
�لقيادة  لأن  �لتقدير  فاأخطاأت  حزير�ن، 
�لتنظيم  �إع���ادة  على  عملت  �لأردن��ي��ة 
وب�صرعة فائقة، و�حتلت مو�قع دفاعية 
لنهر  �ل�صرقية  �ل�صفة  على  ج��دي��دة 
�لأردن، لتبقى روح �لقتال و�لت�صميم يف 

�أعلى درجاتها.تابع �س3

عمان 

و�صندوق  �لأردين  �لإ�صالمي  �لبنك  وق��ع 
�لئتمان �لع�صكري �ل�صبت مذكرة تفاهم لتقدمي 
�لتمويلية  و�خلدمات  �ملنتجات  من  جمموعة 
�لإ�صالمية  �ل�صريعة  وم��ب��ادئ  �أح��ك��ام  وف��ق 
متطلباتهم  تلبية  بهدف  �لع�صكريني  للمتقاعدين 
رب��ح  ون�����ش��ب  م��ي�����ش��رة  ب�����ش��روط  التمويلية 

تف�صيلية.
�لرئي�س  وقعها  �لتي  �مل��ذك��رة  وتت�صمن 
ومدير  �صعيد،  ح�صني  �لدكتور  للبنك  �لتنفيذي 
�لتمويل  تقدمي  حجازي،  �أجمد  �ل�صندوق  عام 
�لالزم للمتقاعدين �لع�صكريني ل�صر�ء �ل�صيار�ت 
ومو�د  و�ملنازل  و�لأثاث  �لكهربائية  و�لأجهزة 
�لأخرى،  �ل�صلع  �لبناء و�لأر��صي و�لعديد من 
وفق نظام �ملر�بحة و�لبيوع �لأخرى �أو ب�صيغة 

�ل�صقق  ل�صر�ء  بالتمليك  �ملنتهية  �لإج����ارة 
دون  ومنا�صبة  طويلة  �صد�د  وملدد  و�لأر��صي، 

عمولة منح �ئتمان �أو عمولة تنفيذ �لتمويل.
و�أكد �لدكتور �صعيد �همية �ملذكرة يف خدمة 
و�عتز�ز  فخر  م�صدر  هم  �لذين  �ل�صالح  رفاق 
�ل�صامية،  �مللكية  للمبادرة  و��صتجابة  �جلميع، 
يف  و�جتماعيا  �قت�صاديا  �لبنك  لدور  وتاأكيدً� 
�لدولة  موؤ�ص�صات  خمتلف  مع  �ل�صر�كة  تعزيز 
�لجتماعي،  �لتكافل  م��ب��ادئ  حتقيق  بهدف 
�ملجتمع  وتنمية  �لوطني  �لقت�صاد  وخدمة 
ظل  يف  �ملختلفة  �ل�صعوبات  ومو�جهة  �ملحلي، 

�نت�صار جائحة كورونا وتبعاتها �ل�صلبية.
�لع�صكريني  �ملتقاعدين  باإمكان  �أن  وب��ني 
�أية منتجات متويلية  �لر�غبني باحل�صول على 
�لبالغ  �لبنك  ومكاتب  ف��روع  من  �أي  مر�جعة 

عددها 108 فروع. تابع �س4

 عمان 

�جلامعة  م�صت�صفى  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال   
�لأردنية �لدكتور �إ�صالم م�صاد �إن �لأك�صجني 
وخز�ناته يف �مل�صت�صفى بو�صع ممتاز، و�أّن 
خارجي  جتّمد  من  �جلمعة  يوم  ح�صل  ما 
�أمٌر  �لأك�صجني،  تدّفق  منظم  �أنابيب  حول 
و�لفيزيائية؛  �لعلمية  �لناحية  من  طبيعّي 
�لأك�صجني  على  �ل�صحب  زي��ادة  عن  ناجٌم 
�ملُدخلني  �ملر�صى  عدد  �رتفاع  عن  �لناجت 

�صة لكورونا يف �مل�صت�صفى. لالأ�صّرة �ملُخ�صّ
وتبلغ ن�صبة �لإ�صغال يف �مل�صت�صفى منذ 

ما يزيد عن �أ�صبوع، 100 باملئة.
و�أ�صاف �لدكتور م�صاد، يف بيان �ل�صبت، 
�أّن �لفريق �لفني �ملناوب على مد�ر �ل�صاعة، 
حدث  ما  تابع  غ��از�ت،  فنيي  ي�صم  و�ل��ذي 

لُي�صار  �مل�صوؤولني  بتنبيه  وقام  �أم�س،  ليلة 
�إلى تد�ُرك �لأمر �صريعاً، و�لعمل على �صخ 
د، م�صري� �إلى �نه ونظرً�  �ملياه لإذ�بة �لتجمُّ
�ل�صامل،  �إلى تز�من ذلك مع �صريان �حلظر 
و�صعوبة و�صول تنك مياه �إلى �مل�صت�صفى، 
فقد مّت �لتو��صل مع فرق �لدفاع �ملدين، �لتي 
ح�صرت مبا�صرًة مل�صاندة �لكو�در �ملعنية يف 

�مل�صت�صفى.
ودعا �لدكتور م�صاد و�صائل �لإعالم على 
ون�صر  تناقل  يف  �لدقة  توّخي  �إلى  �ختالفها 
م�صادرها  من  عليها  و�حل�صول  �ملعلومة، 
�ل�صعبة  �لوبائية  �لظروف  خالل  ًة  وخا�صّ

�لتي مُتر بها �لبالد.
يذكر �أن �لعمل يف �مل�صت�صفى، فيما يتعلق 
مل  حيث  طبيعيا؛  بقي  �لأك�صجني،  بتزويد 

يتاأثر �ملر�صى بذلك.

اهم  ت�ف يو�قع مذكرة � ن�ي � اإلسالم�ي األرد�
مع صندوق االئتمان العسكري

يب  مد ا�نا�ب� ت�ب امعة: � ى ال�ب مستش�ف
يع�ي ين أمر ط�ب� � األكس�ب

على  زيد�ن،  �لدين  زين  مدريد،  ريال  مدرب  عّلق 
قرعة دور �لثمانية لبطولة دوري �أبطال �أوروبا، و�لتي 

�أ�صفرت عن مو�جهة نارية بني ليفربول و«�ملرينغي«.
هذ�  مدريد  وريال  ليفربول  �أن  �إلى  زيد�ن  و�أ�صار 
�لوقت  بذ�ت  م�صيد�  �لهاوية«،  حافة  »على  �ملو�صم 
 19 بتاريخ كال �لناديني �للذين ميتلكان يف جعبتيهما 

لقبا للبطولة.
ويف موؤمتر �صحفي، قال زيد�ن: »ل ميكننا �لقول 
باأنها قرعة �صيئة �أو جيدة، لأن ما يحدث طو�ل �ملو�صم 
ل يهم. وباملثل �أي�صا ل يهم ما مير به ليفربول حاليا يف 
�لدوري لأنه يف �أي وقت ميكن �أن ي�صتخدم �أور�قه دون 

�لنظر ملوقفه يف �لبطولة �ملحلية«.
و�أ�صاف: »نعلم من هو ليفربول وهذ� �أمر لن 
�لهاوية هذ�  يتغري. هم مثلنا، فقد كنا على حافة 

�لبطولتني.  كلتا  يف  جيد  و�صعنا  ولكن  �ملو�صم 
كثري  ف��از�  فريقني  بني  م��ب��ار�ة  �صتكون 

بلقب دوري �لأبطال ومو�جهة 
هذ�  يف  للغاية.  �صعبة 

يكون  �مل�����ص��ت��وى 
د�ئ���م���ا �ل��ف��وز 

�صعبا«.تابع 
�س8

ر�بول..  ي�ف يعلّق عىل ل�قاء ل� يدان � ز�
يدز« يكشف مصدر �قوة »الر� و�

يا �ف�ي  يدا�ن� ير العمل م� �قد س� يت�ف ية � را� ال�ف
يدا�ن�ي ير �مزة وعمان الم� يي االم� مستش�ف

ول  جلت  � لتي  بة  مع  مقارنة  باملئة،  ر  بة  قر قرلإيجابية  قرلإيجابية  ة 
�م�س �لتي بلغت 94ر18 باملئة.

من  من وطلبت  وطلبت 
�ال�الخ��ال�الخ�خ��ال�ال

ر العمل م�د س�ر العمل م�د س�ر العمل م�ير العمل م�ير العمل م� د س��د س��ق �ت��ت�ف فت�ف ي ت� �ت� � ية يةرا�ةرا� يرا� را�ال�را�ال� فال�ف
مزة وعمان الم��مزة وعمان الم��مزة وعمان الم� ير يي االم�ر يي االم�ر ير ير  ر ير يي االم�ر ير ييي االم� يي االم�مستش�يي االم�مستش�ف فمستش�ف

عمان 

�ل�صحة  ووزير  �لد�خلية  وزير  تفقد   
�ملكلف مازن �لفر�ية، �ل�صبت، م�صت�صفى 
على  ميد�نيا  للوقوف  حمزة  �لم��ري 
�صري �لعمل يف �مل�صت�صفى �لذي ي�صم 
على  وي�صتقبلهم  كورونا  م�صابي 

مد�ر 24 �صاعة.
م�صت�صفى  م��دي��ر  وق����ال 
ماجد  �لدكتور  حمزة  �لمري 

�ن  )ب���رت�(  �لردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  لوكالة  ن�صري 
يف  �ملر�صى  و�صع  على  �طماأن  �ل�صحة  وزير 
�لأق�صام، ل �صيما ق�صم �لطو�رئ �لذي ي�صتقبل 
�لإج��ر�ء�ت  من  بعدد  ووجه  كورونا،  مر�صى 
�خل��دم��ات  مب�صتوى  للنهو�س  �لتطويرية 

�ملقدمة للمو�طنني.
�ل�صغال يف  ن�صبة  �ن  �لدكتور ن�صري  وبني 
م�صت�صفى �لمري حمزة و�صلت �إلى 75 باملئة، 
�صرير�   427 ي�صم  �مل�صت�صفى  �ن  �إلى  م�صري� 

خم�ص�صا لعالج كورونا.  تابع �س2

جهود ا�شتعادة 
الدولة الوطنية؟!
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يا �ف�ي  يدا�ن� ير العمل م� �قد س� يت�ف ية � را� ال�ف
يدا�ن�ي ير �مزة وعمان الم� يي االم� مستش�ف

ر العمل م�ر العمل م�د س�ر العمل م�ر العمل م�د س�د س�ر العمل م�ر العمل م�ير العمل م�ر العمل م�يير العمل م�ر العمل م� د س�د س��د س�د س���قق ��ت���ت�ت�فف ففت�فف يي ت�ت�ة �ت�ت�ة �ة � يي يية �ة �را�ة �ة �را�را� ييرا� را�را�ال�را�را�ال�ال� ففال�فف
مزة وعمان الم�مزة وعمان الم��مزة وعمان الم�مزة وعمان الم���مزة وعمان الم�مزة وعمان الم� يير ر يي االم�ر ر يي االم�يي االم�ر ر ير ر يير ر  ر ر ير ر يي االم�ر ر ير ر يييي االم� يي االم�يي االم�مستش�يي االم�يي االم�مستش�مستش�فف ففمستش�فف

عمان 

�ل�صحة  ووزي��ر  �لد�خلية  وزي��ر  تفقد   
�ل�صبت،  �ل��ف��ر�ي��ة،  م���ازن  �مل��ك��ل��ف 
للوقوف  حمزة  �لم��ري  م�صت�صفى 
م��ي��د�ن��ي��ا ع��ل��ى ���ص��ري �ل��ع��م��ل يف 
م�صابي  ي�صم  �لذي  �مل�صت�صفى 
كورونا وي�صتقبلهم على مد�ر 

�صاعة.  24
م�صت�صفى  مدير  وق��ال 
�لدكتور  ح��م��زة  �لم���ري 
لوكالة  ن�صري  م��اج��د 
�لأن���ب���اء �لردن��ي��ة 
وزير  �ن  )برت�( 

�ل�صحة 

ل  �لأق�صام،  يف  �ملر�صى  و�صع  على  �طماأن 
مر�صى  ي�صتقبل  �ل��ذي  �لطو�رئ  ق�صم  �صيما 
ك���ورون���ا، ووج����ه ب��ع��دد م��ن �لإج������ر�ء�ت 
�خل��دم��ات  مب�صتوى  للنهو�س  �لتطويرية 

�ملقدمة للمو�طنني.
�ل�صغال  ن�صبة  �ن  ن�صري  �لدكتور  وبني 
 75 �إل��ى  و�صلت  حمزة  �لم��ري  م�صت�صفى  يف 
 427 �مل�صت�صفى ي�صم  �ن  �إلى  باملئة، م�صري� 
�طلع  كما  كورونا.  لعالج  خم�ص�صا  �صرير� 
�لفر�ية على و�قع �خلدمة �ملقدمة يف م�صت�صفى 
�خلا�س  �لأك�صجني  وم�صتويات  �مليد�ين  عمان 
و�لتفاعل  �لتجاوب  �أهمية  موؤكد�  باملر�صى، 
�و �صغرية و�صرورة  مع �ي مالحظة كبرية 
يف  للمقيمني  �ل��ر�ح��ة  �صبل  جميع  ت��وف��ري 
�ملقدمة  �لطبية  و�لج��ر�ء�ت  �ل�صحي  �حلجر 

عمان 

جل�صته  يف  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  و�ف��ق 
�لرتبية  وزير  برئا�صة  �ملا�صي  �خلمي�س  يوم 
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  و�لتعليم  و�لتعليم 
من  �إقر�ر عدد  على  قدي�س  �أبو  �لدكتور حممد 

�لأنظمة و�لتن�صيب بها ملجل�س �لوزر�ء.
�أق��ر  ل���ل���وز�رة،  �صحايف  ب��ي��ان  وبح�صب 
�أ�ص�س تعيني روؤ�صاء �جلامعات  �ملجل�س نظام 
تعيني  �آلية  يت�صمن  �لذي  �لر�صمية  �لأردنية 
هذ�  ومبوجب  �لر�صمية،  �جلامعات  روؤ�صاء 
بت�صكيل  �لعايل  �لتعليم  جمل�س  يقوم  �لنظام 
جلنة بحث و��صتقطاب تكون مهمتها ��صتقطاب 
ما ل يقل عن 20 مر�صحاً لتويل من�صب رئي�س 
اجلامعة ممن تنطبق عليهم ال�شروط الواردة 
يف قانون �جلامعات �لأردنية �لنافذ، بالإ�صافًة 
�إلى معايري حمددة يت�صمنها هذ� �لنظام على 
�أن تقوم هذه �للجنة برفع �أ�صماء 10 مر�صحني 
جلنة  �إلى  ��صتقطابهم  جرى  �لذين  �لعدد  من 
�لختيار  جلنة  وهي  �ملجل�س،  ي�صكلها  �أخرى 
رئي�س  ع�صويتها  يف  ت�صم  �لتي  و�ملفا�صلة 

جمل�س �أمناء �جلامعة �ملعنية.
�لختيار  جلنة  مهمة  �أن  �لبيان  و�أو�صح   
جلنة  تر�صيحات  وتقييم  در��صة  و�ملفا�صلة 
�لبحث و�ل�صتقطاب )�للجنة �لأولى( و�إجر�ء 
مقابالت مع �ملر�صحني ل�صتطالع روؤية �ملر�صح 
يف معاجلة ق�صايا �جلامعة �لقائمة �ملر�صح لها، 
�لنظام،  هذ�  يت�صمنها  حمددة  ملعايري  ووفقاً 

برفع  عملها  �نتهاء  بعد  �للجنة  هذه  وتقوم 
يت�صمن  �لعايل  �لتعليم  ملجل�س  مف�صل  تقرير 
ك�صفاً باأ�صماء �ملر�صحني مرتبني تنازلياً ح�صب 

�لدرجات �لتي ح�صلو� عليها وفقاً للمقابلة.
�لتعليم  جمل�س  يدعو  �لبيان،  وبح�صب 
�لعايل �ملر�صحني �لثالثة �حلا�صلني على �أعلى 
�ملحاور  يف  عر�صاً  منهم  كل  ليقدم  �لدرجات 
من  �لنتهاء  وبعد  �ملجل�س،  يحددها  �لتي 
�لتعليم  جمل�س  �أع�صاء  يقوم  �لعر�س  تقدمي 
�ملنا�صب  �ملر�صح  لختيار  بالت�صويت  �لعايل 

و�لتن�صيب بتعيينه ح�صب �لأ�صول.
على  �ل��ع��ايل  �لتعليم  جمل�س  و�ف���ق  كما 
�لأكادميية  �لقياد�ت  �أد�ء  تقييم  نظام  �إق��ر�ر 
�لعايل  �لتعليم  موؤ�ص�صات  يف  وم�صاءلتها 
�لأردنية �لر�صمية، ومبوجب هذ� �لنظام يقوم 
لتقييم  جلنة  بت�صكيل  �لعايل  �لتعليم  جمل�س 
�أد�ء �لرئي�س يف موؤ�ص�صات �لتعليم �لعايل تكون 
مهمتها در��صة �لتقرير �ملقدم من جمل�س �أمناء 
و�لتو�صية  �لرئي�س  باأد�ء  و�ملتعلق  �جلامعة 
ب�صاأنه،  �ملنا�صبة  �لقر�ر�ت  باتخاذ  للمجل�س 
هذه  تقرير  على  بناًء  �لعايل  �لتعليم  وملجل�س 
�للجنة �أن يتخذ ما ير�ه منا�صباً باإخطار رئي�س 
�جلامعة بالتجاوز�ت و�ملخالفات و�ملالحظات 
و�إمهاله مدة زمنية يحددها �ملجل�س لت�صويبها 
�لإج��ر�ء�ت  تو�صح  خطة  بتقدمي  �إلز�مه  مع 
�أو  �لتجاوز�ت  تلك  لت�صويب  �صيتبعها  �لتي 
ملجل�س  ميكن  �أو  �ملالحظات،  �أو  �ملخالفات 
من�صبه،  من  �لرئي�س  �إعفاء  �لعايل  �لتعليم 

لهذ�  وفقاً  ميكن  كما  تعيينه.  جتديد  عدم  �أو 
�لنظام �إذ� �قت�صت �حلاجة يف حال وجود �أية 
يقوم  �أن  �لرئي�س  م�صاءلة  ت�صتدعي  خمالفات 
جمل�س �لتعليم �لعايل بت�صكيل جلنة للم�صاءلة 
ي��ر�ه  م��ا  لت��خ��اذ  للمجل�س  �لتقارير  ورف���ع 
�لنظام  �لبيان، مبوجب هذ�  منا�صباً. وجاء يف 
�جلامعات  يف  �لأم��ن��اء  جمال�س  على  �أي�صاً 
�لأكادميية  �لقياد�ت  �أن تقوم بتقييم  �لر�صمية 
يف �جلامعة »نو�ب �لرئي�س، وعمد�ء �لكليات« 
�لتي  �لأد�ء  وموؤ�صر�ت  �لتقييم  ملعايري  وفقاً 
بناًء  �لأمناء  وملجل�س  �لنظام،  هذ�  ت�صمنها 
على تقييم �أد�ء نو�ب �لرئي�س وعمد�ء �لكليات 
-وبناًء على تن�صيب �لرئي�س- �أن يتخذ �لقر�ر 
ن��و�ب  �إع��ف��اء  حيث  م��ن  منا�صباً  ي��ر�ه  �ل��ذي 
�لرئي�س و�لعمد�ء من من�صبهم، �أو عدم جتديد 
�لعايل  �لتعليم  جمل�س  و�ف��ق  كما  تعيينهم. 
يف  �لإلكرتوين  �لتعلم  �إدم��اج  نظام  �إق��ر�ر  على 
�إلى  يهدف  و�لذي  �لعايل،  �لتعليم  موؤ�ص�صات 
�لتعلم  لعملية  وت�صريعي  قانوين  �إطار  و�صع 
�لإلكرتوين باأ�صكاله كافة »عن بعد« و«�ملدمج« 
�لعايل �لأردنية، و�إدماج  �لتعليم  يف موؤ�ص�صات 
�لتعّلم �لإلكرتوين وماأ�ص�صته لي�صبح جزء� من 
موؤ�ص�صات  يف  �لتعليمية/�لتعّلمية  �ملنظومة 
بنوعية  �لرت��ق��اء  �أج��ل  م��ن  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
حتّقق  و�صمان  جودته  و�صمان  فيها  �لتعليم 
�لتعليم  موؤ�ص�صات  �أد�ء  يف  �ملن�صودة  �لنقلة 
�لعايل وجودة خمرجاتها، ومو�كبًة للتطور�ت 

�لعاملية يف هذ� �مل�صمار.

ام  يُ�قر �ن�ن يم العال�ي � لس التعل� م�ب
امعات ين رؤساء ال�ب ي� تع� أسس �

نة  تماعات الل�ب يف ا�ب تستض� ين: عّمان �  دود�
ية المشتركة هذا األس�بوع ية المصر� يا األرد�ن� العل�

 عمان 

�حلكومة  با�صم  �لر�صمي  �لناطق  �لإعالم  ل�صوؤون  �لّدولة  وزير  �أعلن   
�ملهند�س �صخر دودين ��صت�صافة عّمان �جتماعات �للجنة �لعليا �لأردنية 
موؤكدً�  �لأ�صبوع،  هذ�  و�لع�صرين  �لتا�صعة  دورتها  يف  �مل�صرتكة  �مل�صرية 
ترحيب �حلكومة بزيارة رئي�س �لوزر�ء �مل�صري �لذي يرت�أ�س وفد بالده 

�مل�صارك يف �لجتماعات.
وقال دودين، يف بيان �صحفّي ُن�صر �ل�صبت، �إن �لبلدين �تفقا على عقد 
�جتماعات �للجنة �لعليا �مل�صرتكة خالل �لزيارة �لأخرية لرئي�س �لوزر�ء 
الدكتور ب�شر اخل�شاونة اإلى القاهرة يف �شهر �شباط املا�شي ولقائه بنظريه 

�مل�صرّي �لدكتور م�صطفى مدبويل.
و�أّكد �أن عقد هذه �لجتماعات، رغم �لظروف �ل�صحّية �ل�صتثنائّية �لتي 
�ل�صتمر�ر  على  �ملتبادل  وحر�صهما  �لبلدين  عزم  يعك�س  �لعامل،  بها  ميّر 
�لتعاون  م�صاريع  وتنفيذ  بها،  و�لرتقاء  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز  بجهود 
�لبيني يف خمتلف �ملجالت، و�إد�مة �لتن�صيق �لثنائي حيال كل ما من �صاأنه 

خدمة �لبلدين و�ل�صعبني �ل�صقيقني.
و�نطلقت �لجتماعات �ل�صبت على م�صتوى �لفرق �لفنّية من كال �لبلدين 
و�لقطاعات  للملفات  �لفنية  �جلو�نب  تناول  فيها  يتم  يومني  مد�ر  وعلى 
�مل�صتوى  على  �صتعقد  و�لتي  �لجتماعات،  �أعمال  جدول  على  �ملطروحة 
�لّثالثاء  يوم  �مل�صرتكة  �لعليا  �للجنة  تلتقي  �أن  قبل  �لثنني  يوم  �لوز�رّي 
�جتماعات  �لأخرية  �لأ�صابيع  و�صهدت  �لبلدين.  وزر�ء  رئي�صّي  برئا�صة 
�لعا�صمة  ��صت�صافتها  �ملختلفة،  �لقطاعية  �مل�صتويات  على  حت�صريية 
�لعليا  �للجنة  �أعمال  نتائج  مر�جعة  خاللها  ج��رى  �لقاهرة،  �مل�صرية 

�ل�صابقة وتقييم مدى �إجناز �خلطو�ت و�مل�صاريع �لتي مت �لتو�فق عليها.
وعلى �صعيٍد مت�صل، قال دودين �إن �ململكة �صت�صت�صيف يوم �لأربعاء 
�ملقبل �جتماعات متابعة وتن�صيق �صمن �آلية �لتعاون �لثالثّي بني �لأردن 
وم�صر و�لعر�ق، ومبا يحقق �لتكامل �ملن�صود بني �لبلد�ن �ل�صقيقة �لثالثة 

تنفيذً� لقر�ر�ت �لقادة وخمرجات �لقمم �لتي عقدوها.

�ة  ينا�قش �ن ير الزراعة �   وز�

اإلصالح اإلداري للوزارة
 عمان 

 بحث وزير �لزر�عة �ملهند�س خالد �حلنيفات، خالل �جتماع �ل�صبت، 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  حت�صني  بهدف  ل��ل��وز�رة  �لإد�ري  �لإ���ص��الح  خطة 
للمز�رعني و�مل�صتثمرين ومعاجلة �لرتهل �لإد�ري. و�أكد حنيفات �صرورة 
�لقت�صاد  وز�رة  مع  بالتعاون  �خلدمات  جلميع  �لعمليات  هند�صة  �إعادة 
�لزر�عي،  للقطاع  �لناظمة  �لتعليمات  جميع  ومر�جعة  و�لريادة،  �لرقمي 
�لإج��ر�ء�ت  وت�صهيل  تب�صيط  يحقق  ومبا  �خلا�س  �لقطاع  مع  بالت�صارك 
�ل�صعوبات  وتذليل  �حلالية  �لأزمة  خالل  �ملت�صارعة  �لتغري�ت  ويو�كب 
�إنتاج وتد�ول  �لإخالل يف  �لزر�عة دون  �مل�صتثمرين يف قطاع  تو�جه  �لتي 
تفوي�س  يف  بالتو�صع  �حلنيفات  و�أوع��ز  و�آمنة.  �صحية  زر�عية  منتجات 
ومبا  �ملحافظات  يف  �لزر�عة  وم��در�ء  ل���الإد�ر�ت  �ملمنوحة  �ل�صالحيات 
�ملعامالت  لإجن��از  �ل��الزم  �لوقت  و�خت�صار  �لإج���ر�ء�ت  تب�صيط  يحقق 
�لقطاع  يف  �لتكاليف  هيكل  بدر��صة  ووجه  �ملز�رعني.  على  �لعبء  وتقليل 
�لزر�عي وخا�صة �لبنود �ملتعلقة بتكاليف مدخالت �لإنتاج �لزر�عي ب�صقيه 
�لو��صعة  �لفروقات  ملعاجلة  �لفعالة  �لآليات  وو�صع  و�حليو�ين،  �لنباتي 
مع  مقارنة  �ملحلية،  �لأ���ص��و�ق  يف  �لزر�عي  �لإنتاج  مدخالت  �أ�صعار  يف 
�لأ�صو�ق �ملجاورة. ووجه �حلنيفات بالبدء بت�صكيل جلان لتفعيل �لكو�در 
�لكفاءة و�لفعالية و�جناز در��صة عبء  �لزر�عة ومبا يحقق  يف مديريات 
خطة  �جناز  �أهمية  موؤكد�  �ملدنية،  �خلدمة  دي��و�ن  مع  بالتعاون  �لعمل 
و�أ�صار  �لوز�رة.  تقدمها  �لتي  �خلدمات  جميع  لأمتتة  �لإلكرتوين  �لتحول 
فح�س  �أجل  من  �خلا�صة  �ملخترب�ت  لعتماد  و�أ�ص�س  تعليمات  و�صع  �إلى 
�ملنتجات �لزر�عية لت�صهيل �ن�صياب �ل�صلع و�ملنتجات �لزر�عية وت�صديرها 
ومبا يتو�فق مع �ملمار�صات �لعاملية يف هذ� �ملجال مع �لتاأكيد على تطوير 

خمترب�ت �لوز�رة و�أمتتة عملياتها وخدماتها.

اء الع�قود  الصندوق التعاو�ن�ي لالط�باء: العف
ين ية مع شركات التأم� رد� ال�ف

 عمان 

 قال رئي�س �ل�صندوق �لتعاوين لالطباء �لدكتور فالح �لتميمي، �ن �لعقود �لفردية 
�حلايل  �لنظام  مبوجب  ملغاة  باتت  �لتاأمني  و�صركات  �لطباء  بني  �ملوقعة  �ل�صابقة 

لل�صندوق.
و�و�صح �لدكتور �لتميمي يف بيان �ل�صبت، �نه مت خماطبة �ل�صركات و�صناديق 
»�لعقد  توقيع  يتم  �ن  على  ين�س  �لذي  �ل�صندوق  بنظام  �للتز�م  ب�صرورة  �لتاأمني 

�ملوحد« مع رئي�س �ل�صندوق.
و��صار �لى �ن �حلاجة لل�صندوق برزت مع �زدياد حاجة �أطباء �لقطاع �خلا�س 
لتح�صيل حقوقهم من �صركات �لتاأمني، وحق �ملو�طنني بحرية �ختيار �لطبيب �لذي 
�ن�صاء  خالل  من  بالأطباء،  �لتاأمني  �صركات  حتكم  لإيقاف  �حلاجة  مع  يحتاجونه، 

�صبكات �لأطباء �ملعتمدين وغري �ملعتمدين.
نقابة  من  �لطب  مهنة  ممار�صة  ت�صريح  على  �حلا�صلني  �لأطباء  �ن  و��صاف 
�لأطباء و�ملجل�س �لطبي �لأردين معتمدين لعالج �أي مو�طن على �لأر��صي �لأردنية، 
و�إذ� ثبت �أي خلل باأد�ء �أي طبيب فنقابة �لأطباء وحدها من لها �حلق بعدم �إعتماده 

ولي�س �صركات �لتاأمني.
��صتيفاء  وكذلك  �لنظام،  هذ�  �أه��د�ف  �أحد  هو  �لأطباء  �إعتماد  تعومي  �ن  وبني 
�لنافذة و�صارية  �لأطباء  �لأطباء لأتعابهم ح�صب لئحة �لجور �ملعتمدة من نقابة 

�ملفعول.
و�صركات  و�لأطباء  �ملر�صى  ين�صف  �لتعاوين  �ل�صندوق  نظام  �ن  �لتميمي  و�كد 
ورفع  و�لأجور  و�لأد�ء  للخدمات  �لعادل  �لتوزيع  وي�صمن  �صو�ء،  حد  على  �لتاأمني 
م�صتوى �لعناية �لطبية للمو�طنني �ملوؤمنني لأنه لن ُيفَر�س عليهم �أي طبيب من �أي 

�صبكة معينة.

ية  ية شمس� يس� ناط� ة معف   عاص�ف

يوم ثر عىل األرض ال� تؤ� �
 عمان 

�صكل  على  قوية  �صم�صية  رياحا  �أطلقت  �ل�صم�س  �إن  جماهد  عماد  �لفلكي  قال    
عا�صفة مغناطي�صية باجتاه �لكو�كب �ل�صيارة، ومن �صمنها كوكب �لأر�س، ويتوقع 

بدء تاأثريها على �لأر�س �ليوم �لأحد.
و�و�صح جماهد لوكالة �لأنباء �لأردنية )برت�( �ل�صبت، �أن هذه �لعا�صفة تعترب 
متو�صطة �لقوة من حيث ت�صنيف �لعو��صف �ل�صم�صية، و�صببها ظهور ثقب عمالق يف 
�لن�صف �جلنوبي من قر�س �ل�صم�س، ويتوقع تاأثريها على �لأقمار �ل�صناعية و�صفن 
من  �لقريبة  �ملناطق  يف  خا�صة  �لطري�ن  ورح��الت  �لف�صائية  و�لت�صالت  �لف�صاء 

�لقطب �ل�صمايل، بالإ�صافة �إلى �صبكة �لكهرباء.
وقال �نه يتوقع �ن تظهر ظاهرة »�ل�صفق �لقطبي« وهي عبارة عن ظاهرة �صماوية 
للعا�صفة  �ملر�فقة  كهربائيا،  �مل�صحونة  �جل�صيمات  تفاعل  نتيجة  حتدث  طبيعية 
�ل�صم�صية مع �ملجال �ملغناطي�صي �لأر�صي، م�صري� �إلى �أن �لعا�صفة �ل�صم�صية حتدث 
نتيجة لالنفجار�ت �لنووية يف �ل�صم�س، وتنطلق ب�صببها نحو �لف�صاء، رياح �صم�صية 
ي�صل مد�ها �إلى معظم �لكو�كب �ل�صيارة، ولكن تقل كثافتها كلما �بتعدت عن �ل�صم�س.

�صكل  على  ياأتي  ما  رئي�صيني،  ق�صمني  �إلى  تنق�صم  �ل�صم�صية  �لرياح  �ن  و��صاف 
�لبنف�صجية،  فوق  و�لأ�صعة  �ملرئي،  �ل�صوء  وهي  �ل�صوء  ب�صرعة  ت�صري  �إ�صعاعات 
ج�صيمات  �صكل  على  تاأتي  �صم�صية  ورياح  و�لر�ديوية،  �حلمر�ء،  وحتت  و�ل�صينية 
600 كيلومرت  �إلى حو�يل  و�أيونات، ت�صل �صرعتها  و�إلكرتونات  م�صحونة كهربائياً، 

يف �لثانية �لو�حدة.
�ل�صم�صية،  �لرياح  على  �أجريت  �لتي  �لدر��صات  خ��الل  من  �أن��ه  جماهد  وب��ني 
مثل  �لأر�صية،  �لكرة  على  و��صحا  تاأثري�  �ل�صم�صية  للرياح  �أن  وجدو�  �لعلماء  فاإن 
�لت�صالت، وخا�صة ت�صوي�س على �لأقمار �ل�صناعية، �إلى جانب �نقطاع يف �لكهرباء 

ببع�س �لأماكن مثلما حدث يف مدينة »كوبك« �صنة 1989 .
و�أ�صار �إلى �أن ظاهرة �ل�صفق �لقطبي تزيد يف �ملناطق �لقريبة من �لقطبني، وتوؤثر 
حيث  �لأوزون،  طبقة  على  توؤثر  �أنها  كما  �لف�صائية،  و�ملركبات  �لف�صاء  رو�د  على 
بنف�صجية  �لفوق  �لأ�صعة  من  �أكرب  كمية  بدخول  ت�صمح  وبالتايل  فيها،  �لثقوب  تزد�د 

وهي �لأ�صعة �مل�صوؤولة مبا�صرة عن �أمر��س �صرطان �جللد وفقد�ن �لب�صر.

ية كرك مو�با �ي �بإشهار روا� ت�ت�ف  شومان �

عمان 

 �حتفت مكتبة عبد �حلميد �صومان �لعامة، باإ�صهار وتوقيع رو�ية »ِكْرْك موبا.. 
ر�صائل �ملدينة« للكاتب �لدكتور عبد �لهادي �ملد�دحة، عرب تطبيق )زووم( و�صفحة 
�إن  �ل�صبت،  �ملوؤ�ص�صة  بيان �صدر عن  )�لفي�صبوك(. وقال �ملد�دحة يف  �ملوؤ�ص�صة على 
�ختياره ل�صم �لرو�ية »كرك« يعني �حل�صن �ملرتفع �لعايل، وهو �أحد �أ�صماء مدينة 
�لكرك، �أما »موبا » فهو ��صم مملكة موؤ�ب �ل�صهرية �لتي كانت متتد من �صيل �حل�صاء 
�لرو�ية  كتابة  ودو�فع  لأ�صباب  �ملد�دحة  وعر�س  �صمال.  �لزرقاء  �صيل  �إلى  جنوبا 
و�أحد�ثها �لتي تدور يف �لقرن �لتا�صع ع�صر، مبينا �أن �لرو�ية تنحاز للحياة و�حلب 
وتر�صد روح �ملكان �لتي تنبعث يف �أج�صاد من �صكنوه على مر �لع�صور. من جهته، 
�أن  �إلى  �إ�صاء�ت حول �لرو�ية، م�صري�  �أد�ر �حلفل  �لفار �لذي  �صلط �لدكتور جورج 
�لرو�ية تكاد تكون مو�صوعة تاريخية عن �لكرك وحكاياتها وق�ص�صها �جلميلة، حاول 
فيها �ملوؤلف �أن يجمع ق�ص�صا متتد �إلى نحو 2500 عام و�أكرث، و�إي�صاح روح �ملكان. 

يود  يد راشد الز� ية الشه� مع�  �ب

م �ملة للت�برع �بالدم تن�ن
 الزرقاء 

�ل�صهيد ر��صد �لزيود لالأعمال �خلريية و�لتنموية،   نظمت جمعية 
مع  بالتعاون  بالدم  للتربع  حملة  �لها�صمية،  مبنطقة  مقرها  يف  �ل�صبت 
مركز �حل�صني لل�صرطان وذلك ما بني �ل�صاعة �لتا�صعة �صباحا وحتى 
لوكالة  �لزيود  غ�صان  �لدكتور  �جلمعية  رئي�س  وقال   . ع�صرً�  �لثالثة 
�لنباء �لردنية )برت�(، �ن �حلملة تاأتي مبنا�صبة �لذكرى 53 ملعركة 
معاين  �أ�صمى  �لعربي  �جلي�س  جنود  فيها  �صطر  �لتي  �خلالدة  �لكر�مة 
�لت�صحية و�لوفاء يف �لذود عن حمى �لوطن. كما تاأتي �حلملة مبنا�صبة 
حلول �لذكرى �خلام�صة ل�صت�صهاد �لبطل �لر�ئد ر��صد �لزيود يف �لدفاع 
عن �لوطن �صد �لرهابيني و�ملتطرفني �لذي ي�صعون لتدمري �لجناز�ت 

�لوطنية �لتي حتققت حتت ظل �لقيادة �لها�صمية �حلكيمة .

ين  يت� يق �بض�بط آل� ية: الت��ق�   الشو�نة الشمال�
اصة ذان أعماال �ن ية معاذ تن�ف ل�بلد�

 الشونة الشمالية 

 �صبطت كو�در مركز �أمن �ل�صونة �ل�صمالية، �آليتني تابعتني لبلدية 
باأعمال خا�صة ل�صالح  معاذ بن جبل �ثر ورود معلومات عن قيامهما 

�أحد �ملو�طنني مبدينة �ل�صونة �ل�صمالية .
وقال م�صدر �أمني، �ن �لتحقيق بو�صر مع ثالثة من كو�در �لبلدية 
�لى  لتحويلهم  متهيدً�  �لعمال  ومر�قب  �لآليتني  �صائقا  وهما  باحلادثة 
�لق�صاء . بدوره، �أو�صح، رئي�س بلدية معاذ بن جبل �صاري �لعبادي 
لوكالة �لأنباء �لأردنية )برت�(، �ن �آليات �لبلدية كانت تنفذ �عمال �ز�لة 
�ل�صمالية،  �ل�صونة  مناطق  خمتلف  يف  �صحية  ومكاره  و�أتربة  �نقا�س 
كما جرت �لعادة ل�صتغالل فرتة �حلظر �ل�صامل خا�صة مع خلو �لطرق 

من �ملركبات ما ي�صهل �عمال �لبلدية بهذ� �ملجال .
من  و�لطمم  �لتربة  �ز�ل��ة  على  عملها  و�ثناء  �لآليات  �ن  وب��ني، 
لتعبيد  متهيدً�  �لبلدية  تنفذه  �لذي  �لتجاري  �خل�صار  �صوق  م�صروع 
�لعاملة  �لكو�در  للم�صروع  �ملجاورين  �أحد  �أعلم  له،  �ملحاذي  �لطريق 
�لطمم  لكميات  للم�صروع  �ملجاور  �لإن�صاء  قيد  �خلا�س  مبناه  بحاجة 
لو�صعها يف �أ�صا�صات �ملبنى، وعليه عملت �لآليات على تفريغ حمولتها 
جماور  �ملبنى  و�أن  خا�صة  و�جلهد  �لوقت  لتوفري  �ملو�طن  مبنى  يف 

مل�صروع �ل�صوق �لتجاري .

عمان 

مير علينا عيد �لم هذ� �لعام و�لعامل 
طبيعية  وغري  ��صتثنائية  ظروفا  ي�صهد 

نتيجة جلائحة كورونا.
و�صط  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  �لأم  عيد  وي��اأت��ي 
يفقد  م��ا  ���ص��ارم��ة،  �صحية  �إج�����ر�ء�ت 
�حلقيقية،  نكهته  �لأمهات  مع  �لإحتفال 
وتقبيل  �ح�صان  �لمهات  �صتفتقد  حيث 
�بنائهن،  ق��ب��ل  م��ن  �ل��ط��اه��رة  �ي��ادي��ه��ن 
حفاظا عليهن، وحر�صا على �صحتهن من 

�لفريو�س.
وُموؤ�ِص�صة  �لإج��ت��م��اع��ي��ة  �لنا�صطة 
�لب�صري  هيفاء  �لبي�صاء  �لأ�ِصّرة  جمعية 
�لعالقات  قّيدت  �إن جائحة كورونا  تقول، 
�أفر�د  �لإجتماعية ب�صكل عام، ل�صيما بني 
�لعائلة �لو�حدة، وبني �لأ�صول و�لفروع، 
بني  �لد�ئم  بالتو��صل  �لعادة  جرت  حيث 
�لر�هن،  �لوقت  ويف  و�لو�لدين،  �لأبناء 
من  خوفاً  و�صو�بط  بحدود  �لعالقات  تتم 
نقل �ملر�س لهم، لأّن كبار �ل�صن هم �لأكرث 

ت�صرر� من �لوباء.
ر�ئ��ع  �صعور  �لأم��وم��ة  �ن  وت�صيف 
�لطفل  ولدة  مع  �لول��ى  �للحظة  يف  يبد�أ 
عدد  و�زدي��اد  �لأي��ام  مع  وين�صج  �لأول، 
�لأبناء، ويرتقي �إلى �أعلى درجات �لعطاء 
و�لت�صحية، وتعترب عالقة �لأم مع �لأبناء 

�لب�صرية،  �لعالقات  �أ�صمى  من  و�آبائهم، 
ول  خ�صارة،  �أو  لربح  تخ�صع  ل  �لتي 
حيث  �مل��ادي��ة،  �حل�صابات  حتت  تندرج 

تعترب من �لروحانيات.
وتوؤكد �لب�صري �أن �لمهات يعتربن �ن 
هو  وعائالتهن  �أبنائهن  و�صعادة  �صالمة 
�لإحتفالت  �ما  بهن،  �حلقيقي  �لحتفال 
�ملرتبة  يف  فتاأتي  �لأخ���رى  و�جل��و�ن��ب 
�لإحتفال  ميكن  �أنه  �إلى  م�صرية  �لثانية، 
�لإجتماعي،  �لتباعد  يحقق  بح�صور 

ومتطلبات �لربوتوكول �ل�صحي.
حممد  �أم  �ل�صبعينية  عائلة  وحتتفل 
بعيد �لأم �صنويا باجتماع كل �فر�د �لعائلة 
�لهد�يا  وتقدمي  منها  �لر�صا  طلب  ويتم 
�صعيدة  منا�صبة  �ليوم  هذ�  معتربين  لها، 

ل�صتدعاء �لفرح و�ل�صرور للجميع.
�لعام  هذ�  مُنر  �ننا  حممد،  �أم  وتقول 
�لنظر  علينا  يحّتم  ��صتثنائي،  بظروف 
�لى  د�عية  �لإحتفال،  �آلية  يف  �لعقل  بعني 
عن  �لتو��صل  على  �لحتفال  يقت�صر  �ن 
كبرية،  �ل�صرة  �أف��ر�د  �أن  خا�صة  بعد، 
يف  كلهم  يجتمعون  ل  �جلائحة  بدء  ومنذ 
ذ�ت �لوقت، خ�صية �ملر�س ونقل �لعدوى.
�أنها لن ت�صتطيع  �إلى  وت�صري �م حممد 
منع عائلتها من �حل�صور و�لإحتفال بهذه 
�لإكتفاء  قررت  لكنها  عام،  ككل  �ملنا�صبة 
�أح��ف��اده��ا،  دون  فقط  �أبنائها  بح�صور 

�هلل  د�عية  �جلميع،  �صالمة  على  حفاظا 
ذكرى  جمرد  ي�صبح  و�أن  �لوباء،  مير  �أن 
�صيئة، و�أن يكون حكاية لالأجيال �لقادمة، 
ليحمدو� �هلل على نعمة �ل�صحة و�لعافية.

�ولد،  و4  بنات   7 لديها  �ن  وت�صيف 
 40 �ل�  كما �ن لديها من �لأحفاد ما يفوق 
عندها  �لتجمع  فكرة  يجعل  ما  �صخ�ًصا، 
�نت�صار  ب�صبب  خ��ط��رية  بها  لالحتفال 

فريو�س كورونا.
يف  �لإجتماع  علم  �أ�صتاذ  يقول  بدوره، 
جامعة �لبلقاء �لتطبيقية �لدكتور يو�صف 
على  �أثرت  كورونا  جائحة  �إن  �خلطايبة، 
طقو�س  منها  �حل��ي��اة،  مناحي  خمتلف 

�لإحتفاء بعيد �لأم.
�لأم  عيد  يوم  �أن  �خلطايبة  ويو�صح 
بع�س  لدى  و�لتقاليد  �ملو�صات  من  �صكل 
منها  �ل��ع��اد�ت،  بع�س  ملمار�صة  �لنا�س 
كتعبري  لمهاتهم،  �لهد�يا  �لأبناء  تقدمي 
و�إ�صفاء  �لأم  ملكانة  و�لتقدير  �ملحبة  عن 
�لم  لدى  و�مل�صاعري  �لنف�صي  �لرتياح 
�أن  �إل��ى  لفتا  �بنائها،  من  تكرميها  عند 
كورونا  بجائحة  ت��اأث��رت  �لطقو�س  ه��ذه 
�لتباعد  وتطبيق  حظر  من  فر�صته  وم��ا 

�لجتماعي.
�جلبيهة  لت��ني  مدر�صة  م��دي��رة  �أم���ا 
لثالثة  �أم  وهي  عرنكي،  جناح  �لثانوية 
دور  ولها  مدر�صة،  �لأم  �إن  فتقول  �أبناء، 

مهم يف توعية وتوجيه �بنائها عن خطورة 
ملو�جهة  �ل�صحيحة  و�ل��ط��رق  �مل��ر���س 
بالتعليمات  ب��الل��ت��ز�م  وذل���ك  �ل��وب��اء، 
�لنف�س  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل�����ص��ح��ي��ة، 
وعدم  �أم��ان،  م�صافات  برتك  و�لآخ��ري��ن، 

م�صاركة �أدو�ت �لآخرين وحاجياتهم.
وتوؤكد عرنكي �أن �لحتفال بهذ� �ليوم 
ه��و جم���رد تعبري ع��ن حم��ب��ة و�ح���رت�م 
يقت�صر  ل  وهو  لمهاتهم،  �لبناء  وتقدير 
م�صاعر  يعرفن  فالمهات  معني،  يوم  على 
ظل  يف  �لحتفال  عدم  �لى  د�عية  �أبنائهن، 
�ل�صابة،  خطر  من  للحد  �لوباء  تف�صي 
وعرب  �لهاتفي  بالإت�صال  ذلك  و��صتبد�ل 

و�صائل �لتو��صل �لجتماعي �ملتعددة.
كما دعت �لى �صرورة �لت�صجيل لخذ 
باأمان ونحتفل جميعا  �للقاح حتى نعي�س 

مبنا�صباتنا و�فر�حنا كاملعتاد.
م��ن ج��ان��ب��ه، ي�����ص��ري رئ��ي�����س �مل��رك��ز 
و�لأم��ر����س  �لأوب��ئ��ة  ملكافحة  �لوطني 
�لى  �ل��ه��و�ري،  فر��س  �لدكتور  �ل�صارية 
�ل�صبب  هي  و�لحتفالت  �لتجمعات  �أن 
�جلديدة  �مل��وج��ات  �ح��د�ث  يف  �لرئي�صي 
در��صات  �كدتها  و�لتي  كورونا،  لفريو�س 
وذل��ك  �لغربية،  �ملجتمعات  يف  ع��دي��دة 
ع��ق��ب م��و����ص��م �لع���ي���اد و�لح��ت��ف��الت 
من  وغريها  �ل�صكر  وبعيد  �جلديد  بالعام 

�ملنا�صبات �لخرى.

وي��دع��و �ل��ه��و�ري �إل��ى �لب��ت��ع��اد عن 
�لتجمعات يف ظل ت�صاعد حالت �لإ�صابة 
ن�صب  �أن  مو�صحا  �ملجتمعي،  و�لإنت�صار 
 20 �إلى  و�صلت  �لإيجابية،  �لفحو�صات 
خم�صة  كل  بني  من  �أن  يعني  ما  باملئة، 
�أ�صخا�س، هناك على �لأقل �صخ�س و�حد 
بنقل  و�صيت�صبب  �لفريو�س،  لهذ�  حامل 

�لعدوى و�نت�صار �ملر�س بني �جلميع.
�لم،  عيد  مبنا�صبة  �لإحتفال  وح��ول 
�لكتفاء  �صرورة  �ل��ى  �ل��ه��و�ري،  ي�صري 
بالت�صال �لهاتفي، و�لبعد عن �لتجمعات 
�لكبرية، حتى ل توؤدي �لى ��صابة فرد من 
�أفر�د �لعائلة، وتكون �صببا يف نقل �لوباء، 
�لكرث  ولال�صخا�س  �ل�صن  لكبار  خا�صة 
ندخل  �أن  وب��دل  �لفريو�س،  من  ت�صرر� 
�ل�صعادة لقلوب �لمهات، نكون قد �أدخلنا 

�حلزن بنقل �ملر�س.
هم  �ل��و�ح��دة،  �لعائلة  �ن  وي�صيف 
�لو�حد،  �ملنزل  بنف�س  ي�صكنون  �لذين 
�لذين  �لخ��وة  �و  �لبناء  �ن  �لى  م�صري� 
ي�صكنون مبنزل �آخر، يعتربون من خارج 
معهم  و�لتعامل  �حل��ذر  ويجب  �مل��ن��زل 
�ل�صحية  �لوقاية  �صبل  و�تخاذ  ك��زو�ر، 
�جل�صدي،  و�لتباعد  �لكمامة  ك��ارت��د�ء 
بالتعليمات  و�لل��ت��ز�م  �لأي���دي،  وغ�صل 
وعلي  ف��ري��د  م���ر�د  )ب����رت�-  �ل�صحية. 

�حلالحلة(

يهن ال�اهرة ياد� يل ال� �ب� ت�ق يد األم �ف�ي زمن كورو�نا ال ا�ضان وال � ع�

 عجلون 

 دع���ت ف��ع��ال��ي��ات يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون �ل��ى 
و�لزر�عية  �لنتاجية  للم�صاريع  �لتوجه  �صرورة 
�آثار  من  �لتخفيف  يف  �مل�صاندة  �جل  من  �ملنزلية 

جائحة كورونا .
�لردنية  �لن��ب��اء  لوكالة  �لفعاليات  وقالت 
ت�صكل  �ل�صغرية  �ملنزلية  �مل�صاريع  �أن  )ب��رت�(، 
�لتد�بري  �صمن  �لفر�غ  وق��ت  ل�صتغالل  و�صيلة 
�لحرت�زية ملو�جهة خطر تف�صي فريو�س كورونا 
بالإ�صافة �لى �ثارها �ليجابية بتوفر فر�س بديلة 
�لظروف  نتيجة  �ل�صر  من  للعديد  �لرزق  لك�صب 

�حلالية و�ل�صتثنائية �لتي يعي�صها �لوطن.

�لريفي  و�أ�صارت �صاحبة م�صروع بيت �ملونة 
كفى �لزغول �إلى �أهمية �لتحفيز لالأقبال على مثل 
هذه �ملبادر�ت و�لتي �صيكون لها �لأثر �جليد على 
�ملو�طنني لتخفيف �لأعباء �لقت�صادية ف�صال عن 
كونها و�صيلة ل�صتغالل �إيجابي للوقت خالل فرتة 
�ن  مبينة  جديدة،  مهار�ت  وتعلم  �ملنزيل  �حلجر 
يف  ي�صاعد  �أن  ميكن  �ملنزلية  باحلد�ئق  �لهتمام 
من  �خل��وف  دون  �مل�صدر  م�صمونة  ثمار  توفري 
يتم  �لتي  �لثمار  مل�س  عرب  �لعدوى  �نتقال  خطر 

�صر�وؤها من �ملتاجر.
فريحات،  حممد  �نتاجي  مطبخ  �صاحب  وبني 
وحظر  �جل��ائ��ح��ة  م��ن  �مل�صتفادة  �ل��درو���س  �ن 
يف  �مل�صاريع  ه��ذه  مثل  �همية  �ظهرت  �لتجو�ل 

خالل  من  �لغذ�ئية  �ملو�د  من  �لحتياجات  توفري 
م�صادر ذ�تية ل تكلف جهود� كبرية لنتاجها .

و�كدت ربة �ملنزل �صاديه �لعنانزه، �أن جائحة 
�إحياء  لإع���ادة  حقيقية  فر�صة  ت�صكل  ك��ورون��ا 
متز�يد  ب�صكل  �لعتبار  و�إعادة  �ملحلية  �لزر�عات 
يف  �ل�صر  م�صاعدة  بهدف  �ل�صغرية  للزر�عات 
حتقيق �لكتفاء �لذ�تي و�لحتياجات من �لأغذية 

.
�يالء  �صرورة  �لى  �صعبان  �بر�هيم  و��صار 
من  �صغرية  منح  وتوفري  �همية  �مل�صاريع  هذه 
�جل حتقيق فر�س �لعتماد على �لذ�ت خ�صو�صا 
مع قرب �صهر رم�صان �لذي يزيد فيه �لطلب على 

�ملو�د �لتموينية و�لغذ�ئية.

هة كورو�نا ية لموا�ب ية المنزل� � يع االنتا�ب ه للمشار� دعوات للتو�ب يق  تعل� يرموك: استمرار � ياه ال� م�
د يوم عن رق ل� ياه الم�ف دوام م�

 إربد 

�ملومني،  منت�صر  �ملهند�س  �لريموك  مياه  �صركة  عام  مدير  قال   
ملدة  �ملفرق  حمافظة  مياه  �إد�رة  يف  �لدو�م  تعليق  ��صتمر�ر  �صيتم  �نه 
�ل�صبت و�لعتذ�ر عن ��صتقبال �ملر�جعني  24�صاعة �بتد�ًء من �صباح 
نتائج  ظهور  و�نتظار  كورونا  بفريو�س  �إ�صابة  حالت  ظهور  ب�صبب 
بالتعاون  �خلمي�س  �م�س  �ملخالطني  جلميع  �خذها  مت  �لتي  �لعينات 

و�لتن�صيق مع مديرية �صحة حمافظة �ملفرق .
مع  و�ن�صجاماً  �حرت�زياً  ياأتي  �لإج��ر�ء  هذ�  �أن  �ملومني،  و�أو�صح 

�لإجر�ء�ت �لوقائية �ملتبعة ل�صمان عدم تز�يد حالت �لإ�صابة .
و�أكد �ملومني ��صتمر�ر �عمال �ل�صيانة و�لت�صغيل و��صتقبال ومتابعة 

�صكاوى �ملو�طنني وعدم تاأثر برنامج توزيع �ملياه بهذه �لإجر�ء�ت .
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جهود ا�شتعادة الدولة 
الوطنية؟!

كل يوٍم تقريباً نزد�د نحن �لعرب �قتناعاً يف �مل�صارق قبل �ملغارب 
و�مل�صتقبل.  �حلا�صر  يف  لنا  وجودية  �صرورة  �لدولة  ��صتعادة  باأّن 
�مل�صيحيني  �أ���ص��اب  مب��ا  ذّك��َرْت��ن��ا  للعر�ق  �لفاتيكان  بابا  زي���ارة 
و�لإيزيديني و�صائر �لعر�قيني، ولو فكرنا قلياًل يف �أ�صباب تلك �ملاأ�صاة 
�لرئي�صية كانت وما تز�ل  �لعلة  �أّن  �أ�صكال، لوجدنا  �مل�صتمرة بعدة 
�لفتقار �إلى �لدولة. ولكي ُي�صتثار خجلنا �أكرث قال �لبابا عندما كان 
ي�صتقلُّ طائرته عائدً� �إلى روما �إنه يرغب يف �أن تكون زيارته �ملقبلة 
قليلة فقد حتدث  �أياٍم  �أما قبل  �أزمة وجودية.  لبنان لأنه يعاين  �إلى 
�إلى �جلموع عن �لأهو�ل �لتي نزلت بال�صعب �ل�صوري يف �ل�صنو�ت 
�لع�صر �ملا�صية، ودعا �إلى �إنهاء تلك �ملاأ�صاة باأي �صكل! ويف �حلالتني 
�للبنانية و�ل�صورية �صوء �لو�صع بالطبع يعود لفتقاد �لدولة، وهنا 
 ينبغي �أن ي�صاف: �لدولة �لوطنية �ل�صاحلة، دولة �حلكم �لر�صيد!

�ل�صالم  �إحالل  �لأخرية باجتاه  �ل�صهور  ن�صهد عدة حتركاٍت يف  �إننا 
حترك  �لدولة.  ��صتعادة  طريق  من  �مل�صطربة،  �لعربية  �لدول  يف 
بدولة  �ل�صالح و�حلرب، مب�ّصرً�  لك�صر  د�عياً  �لعر�ق،  �لبابا باجتاه 
�لو�عدة  �ل�صو�هد  ولدينا  و�صوريا.  للبنان  ذلك  ومتنى  �ملو�طنة. 
�لرو�صية  و�حلركة  ليبيا.  �لآن  وحت��رزه  �ل�صود�ن  �أح��رزه  فيما 
هناك  ثم  �صوريا.  يف  و�لإعمار  و�لدولة  �ل�صلم  ��صتعادة  �أج��ل  من 
�ليمن. يف  �لتفاو�س  �إل��ى  و�لعودة  �لنار  لوقف  �حل��ارة   �لدعو�ت 

وبالطبع، تختلف �لأغر��س، وتختلف �لتحديات، يف كل بلٍد وب�صاأن 
كل بلد. لكّن �لفتقاد للدولة هو �لذي جتتمع �لهموم على �صرور�ت 
 2010 عام  بعد  �خلارجية  �لأط��ر�ف  �عتقدت  لقد  منه.  �خل��روج 
�أنه ب�صبب �ل�صطر�ب فاإّن �لفر�صة �صانحة لك�ْصب مو�قع وجمالت 

��صرت�تيجية، �أو �لدفاع عن مو�قع وم�صالح ��صرت�تيجية.
وبعد  �لقائم،  �لنظام  تغيري  �لأمريكيون  �أر�د  م�صر  يف  فحتى   
�لرو�س  جاء  بالغزو  ولو  للتغيري  �صّباقني  كانو�  �لذين  �لأمريكيني 
�لذي  �إّن  و�لأت���ر�ك.  �لإير�نيون  بعدهم  �أو  قبلهم  �أو  معهم  وج��اء 
تريد  �أو  �لأطر�ف �خلارجية و�لد�خلية تعبت  �أّن معظم  �لآن  يبدو 

�لو�صول لنتائج. 
و�صرعنته،  لتثبيته  ويرمي  يريد  ما  حّقق  �أن��ه  �لبع�س  يعتقد 
�أّما �لبع�س �لثالث  و�لبع�س م�صتعدٌّ لالكتفاء من �لغنيمة بالإياب؛ 
�أم  فما يز�ل يفكر يف هل من �لأف�صل مل�صاحله ��صتمر�ر �ل�صطر�ب 

�لدخول مع �لأطر�ف �لأخرى يف �أحد �حللول! 
و»�لأب�����ع�����ا������س« �ل���ث���الث���ة حت�������اول ذل�����ك م����ن ط��ري��ق 
 �����ص���ت���ع���ادة �ل����دول����ة ل���ك���ّن ع��ل��ى �ل�����ص��ك��ل �ل�����ذي ي��ح��ب��ون��ه!

�مل�صطربة  �لبلد�ن  يف  �لدولة  با�صتعادة  �هتماماً  �جلهات  �أكرث  �أما 
نتيجة  �خلا�صرين  �أكرب  كانو�  �لذين  �ملو�طنني  يف  فتتمثل  بالطبع 
يف  �لدول  مو�طني  بعد  �لتالية  �جلهة  �أما  �صعفها.  �أو  �لدولة  غياب 
�لعربية  �لأط��ر�ف  فهي  �لدولة،  ��صتعادة  �إلى  و�ل�صعي  �حلر�س 
�لكربى و�لو�صطى �مل�صتقرة و�لتي ت�صررت كثريً� يف �أمنها وحدودها 
على  ح�صل  �لذي  نتيجة  و�لدولية  �لإقليمية  وعالقاتها  و�نتمائها 

جو�رها �لعربي.
�ل�صرق �لو�صط 
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�أبناء  نفو�س  يف  ولها  �أمتنا،  تاريخ  يف  خالد  يوم  �لكر�مة 
�لأ�صرة �لأردنية �لو�حدة �أعظم �لذكرى و�لعتز�ز و�لفخار.

و�صطر ن�صامى �جلي�س �لعربي بدمائهم �لزكية و�أرو�حهم 
�لنقية �أروع ملحمة بطولية، و�صجلو� بذلك �أول ن�صر تاريخي 
�أ�صطورته  فحطمو�  �ملتغطر�س،  �لإ�صر�ئيلي  �جلي�س  على 
بطولت  �خلالدة  �لكر�مة  ونق�صت  وغروره،  كربياءه  و�أذلو� 
�جلي�س �لعربي على �صفحات �لتاريخ �مل�صرق، فعانقت �أجماد 
�جلي�س  وظ��ل  جالوت،  وع��ني  و�ل��ريم��وك  حطني  يف  �أج��د�دن��ا 
�لعربي عرب تاريخه �ملجيد �ملثل يف �لت�صحية و�لبطولة، تفخر 
ومو�قفه  و�ملهابة،  �لتقدير  منا  فا�صتحق  وتتباهى  �لأم��ة  به 

�لكبرية يف �لذود عن حيا�س �لوطن و�صرف �لأمة.
�صطر  �خلالدين  وكتاب  �ملجد  �صجل  �لكر�مة  ومعركة 
خاللها �لبو��صل �لأبطال �أن�صع �لبطولت و�أجمل �لنت�صار�ت 
يف  ترفرف  �ل�صهد�ء  �أرو�ح  وظلت  �لطهور،  �لأردن  ثرى  على 
ف�صاء �لأردن، فوق �صهوله وه�صابه وغوره وجباله، وت�صلم 
على �ملر�بطني فوق ثر�ه �لطهور، ويتفتح دحنون غور �لكر�مة 
�لفرح  رع�صة  �لعروق  يف  وت�صري  �لزكي،  دمهم  جنيع  على 

بالن�صر ون�صوة �لفتخار بهذ� �جلي�س �لعربي �لها�صمي.
وكانت �إ�صر�ئيل تهدف من غزوها لالأر�س �لأردنية حتطيم 
�لثقة  وزعزعة  �لأردنية  و�لقيادة  للقو�ت  �لع�صكرية  �لقدر�ت 
بنف�صها بعد حرب حزير�ن، حيث بقيت قو�تنا ثابتة بحيويتها 
ون�صاطها وت�صميمها على �لكفاح من �أجل �إز�لة �آثار �لعدو�ن، 
�أ�صابه  �لأردين  �جلي�س  �أن  تعتقد  �لإ�صر�ئيلية  �لقيادة  وكانت 
�لقيادة  لأن  �لتقدير  فاأخطاأت  ح��زي��ر�ن،  ح��رب  بعد  �لوهن 
و�حتلت  فائقة،  وب�صرعة  �لتنظيم  �إعادة  على  عملت  �لأردنية 
مو�قع دفاعية جديدة على �ل�صفة �ل�صرقية لنهر �لأردن، لتبقى 

روح �لقتال و�لت�صميم يف �أعلى درجاتها.
لتدمري  بالهجوم  قامت  �أنها  �أعلنت  ��صر�ئيل  �أن  وم��ع 
�لهدف من هذ�  �أن  �إل  �لكر�مة،  بلدة  �لعرب يف  �ملقاومني  قوة 
�حتالل  كان  فالهدف  �لإعالن،  لهذ�  كان مغايرً� متاماً  �لعدو�ن 
من  و�لق���رت�ب  )�لبلقاء(،  �ململكة  من  �ل�صرقية  �ملرتفعات 
�شروط  لقبول  الأردنية  القيادة  على  لل�شغط  عمان  العا�شمة 
تو�صيع  على  و�لعمل  �إ�صر�ئيل،  تفر�صها  �لتي  �ل�صت�صالم 
حدودها ب�صم �أجز�ء جديدة من �لأردن �إليه، وحماولة �حتالل 
�مل�صاومة  بق�صد  بها  و�لت�صبث  �لنهر  �صرقي  �أردنية  �أر����س 
�لأردنية  �ملرتفعات  لهذه  �ل�صرت�تيجية  لالأهمية  نظرً�  عليها، 

ولزيادة �لعمق �ل�صرت�تيجي �لإ�صر�ئيلي.
�إلى �صمان �لأمن و�لهدوء على  �إ�صر�ئيل تهدف  كما كانت 
�صربات  وتوجيه  �لأردن،  مع  �لنار  �إط��الق  وقف  خط  طول 
�حلماية  توفر  كانت  �لتي  �لأردن��ي��ة  للقو�ت  وقوية  موؤثرة 
�ملعنويات  وزعزعة  �لعرب،  للمقاومني  و�مل�صاندة  و�لدعم 
نزوحهم  �أجل  من  �لأغو�ر  منطقة  يف  �لقاطنني  �لأردنيني  لدى 
�لدولة،  على  جديدة  �أعباء  لي�صكلو�  ومز�رعهم  �أر��صيهم  من 

وحرمان �ملقاومة �لعربية من وجود قو�عد لها بني �ل�صكان.
�ملعنوية  �لروح  على  �ملحافظة  �أي�صا،  �هد�فها  بني  ومن 
بني  �لتجان�س  ع��دم  ب�صبب  �لإ�صر�ئيلي،  و�ل�صعب  للجي�س 
�لغالبية �لعظمى منهم يف �لرتكيبة �ل�صكانية �لتي جاءت على 
من  و�لتخوف  فل�صطني،  �أر���س  �إلى  �صهيونية  هجر�ت  �صكل 
�إحاطة �لعرب بهم، فاأر�د �لعدو �أن يقوم بهذه �لعملية لإز�لة 
حالة �لرعب �ل�صائدة بني قطاعات �جلي�س و�ل�صعب �ليهودي، 
عد� عن �لأطماع �لإ�صر�ئيلية باملرتفعات �ل�صرقية من �لناحية 
�لأغو�ر  فمناطق  و�لقت�صادية،  و�ل�صرت�تيجية  �لع�صكرية 
�قت�صادياً  م�صدرً�  وت�صكل  و�لزر�عية  �ملائية  بامل�صادر  غنية 

��صرت�تيجياً مهماً بالن�صبة لالأردن.
و�صف مكان املعركة.

فهي  �لدينية،  �لناحية  من  �أهميٌة  �لكر�مة  معركة  ملوقع 
ال�شام،  بالد  منطقة  �شمن  ااهلل  �شبيل  يف  الرباط  اأر���ض  متثل 
يف  �ل�صام  »بالد  و�صلم  عليه  ��هلل  �صلى  �لر�صول  لقول  �متثاًل 
اإلى يوم القيامة«، بالإ�شافة لوجود عدد من امل�شاجد  الرباط 
و�أ�صرحة �ل�صحابة ر�صو�ن ��هلل عليهم يف منطقة �لأغو�ر، مثل 
بن  بن ح�صنة ومعاذ  و�صرحبيل  �جلر�ح  بن  عامر  عبيدة  �أبي 
جبل. كما ت�صكل هذه �ملنطقة �جلغر�فية و�ل�صرت�تيجية، نقطة 
منها  تعرب  ببو�بة  �أ�صبه  فهي  �لعربي،  �لوطن  قلب  يف  �ملركز 
�جليو�س  هذه  �أكانت  �صو�ء  فل�صطني،  �إلى  �لذ�هبة  �جليو�س 
�جلنوب،  �أم  و�ل�صمال  �ل��غ��رب،  م��ن  �أم  �ل�صرق  م��ن  ق��ادم��ة 
وبو�بة  �لإ�صالمي،  �لتاريخ  يف  فا�صلة  ملعارك  م�صرحاً  وكانت 
وكر�متها  هيبتها  �لإ�صالمية  لالأمة  حققت  �لتي  لالنت�صار�ت 
كمعركة  و�لإن�صانية  و�لعدل  �حلق  ر�صالة  ون�صر  ومكانتها 
منخف�صة  منطقة  �لأردن  غور  ومنطقة  جالوت.  وعني  حطني 
�جلبال  �صل�صلة  هما  متنا�صقتني،  جبليتني  �صل�صلتني  بني  تقع 
بامل�صادر  غنية  وه��ي  �ل�صرقية،  �جلبال  و�صل�صلة  �لغربية 
و�لفو�كه  �خل�صر�و�ت  فتنتج  و�لأ�صجار،  و�ملائية  �لزر�عية 
يف  فتتمثل  �ملائية  م�صادرها  �أما  جيدة،  رعوية  مناطق  وهي 
�لغور  وقناة  �مليت  �لبحر   – طربيا  بحرية   – �لأردن  نهر 
�ل�صرقية، �إ�صافة �إلى عدد من �لعيون �ملائية و�لربك و�لآبار، 
فالغور ع�صب �حلياة �لزر�عية و�لقت�صادية بالن�صبة لالأردن. 
ويقع يف �لغور طريق عر�صاين ميتد من �حلمة �لأردنية وحتى 
�لعقبة، �أما �لطرق �لو��صلة بني �ملرتفعات �ل�صرقية و�لغربية 
فهي �جل�صور »ج�صر �مللك ح�صني، ج�صر �مللك عبد��هلل، ج�صر 
و�لغربي  �ل�صرقي  ب�صقيها  �ملنطقة  وتتميز  حممد«،  �لأم��ري 
�ل�صاهقة  �مل�صالك و�لرتفاعات  �ملو��صالت ووعورة  ب�صعوبة 
ووجود �لأ�صجار و�ملقاطع �ل�صخرية �ملنحدرة، وهي منطقة 
��صرت�تيجية حيث مكامن �لأفر�د �صد �لآليات و�إعاقة حركتها 

يف حال �أي تقدم من قو�ت �لعدو كما حدث يف معركة �لكر�مة.
واأ�صطورة  العدو  اآم��ال  حطمت  الكرامة 

اجلي�ش الذي ل يقهر القوات الإ�صرائيلية:
نتيجة للمعلومات �لتي توفرت من م�صادر �ل�صتخبار�ت 
تقدر  �لإ�صر�ئيلية  �لقو�ت  كانت  �ملعركة،  �أر���س  وم�صاهدة 
�صالح  �إلى  �إ�صافة  �مل�صاندة  �أ�صلحتها  مع   )+( مدرعة  بفرقة 
�مل�صاة  لو�ء   ،60 �ملدرع  �للو�ء  �ل�صابع،  �ملدرع  �للو�ء  �جلو، 
كتائب  خم�س  �ملظليني35،  لو�ء  من  مظليني  كتيبة  �لآيل80، 
مدفعية ميد�ن ومدفعية ثقيلة، �أربعة �أ�صر�ب طائر�ت مقاتلة 
مري�ج، م�صتري، عدد من طائر�ت �لهيلوكبرت �لقادرة على نقل 

كتيبتني دفعة و�حدة، كتيبة هند�صة مدرعة.
القوات الأردنية:

�لو�صطى  �ملنطقة  ع��ن  وت��د�ف��ع  �لأول���ى  �مل�صاة  ف��رق��ة 
و�جلنوبية �بتد�ًء من �صيل �لزرقاء �صماًل وحتى �لعقبة جنوباً 
مقرتب  على  دفاعية  مو�قع  يحتل  حطني  ل��و�ء  على  موزعة 
مقرتب  على  دفاعية  مو�قع  يحتل  عالية  �لأمرية  لو�ء  ناعور، 
و�دي �صعيب، لو�ء �لقاد�صية يحتل مو�قع دفاعية على مقرتب 
 ،60 �ملدرع  طالل  بن  �حل�صن  �لأمري  لو�ء  ي�صاند  �لعار�صة، 
على  موزعة  كتائبه  �حدى  كانت  حيث  �لأول��ى  �مل�صاة  فرقة 
طرببور،  منطقة  يف  للجي�ض  الحتياط  بدور  وكتيبة  الألوية 
مدفعية  و�صرية  ميد�ن  مدفعية  كتائب  ثالث  �لفرقة  ت�صاند 

ثقيلة، ت�صاند �لفرقة كتيبة هند�صة ميد�ن.
 مقرتبات القتال

من   )5.30( �ل�صاعة  عند  �خلالدة  �لكر�مة  معركة  بد�أت 

�صباح يوم 21 �آذ�ر 1968، و��صتمرت �صت ع�صرة �صاعة من 
�لقتال، ومن خالل جمرى �حلو�دث وحتليل �لعمليات �لقتالية، 
�ت�صح �أن �لقو�ت �لإ�صر�ئيلية �ملهاجمة بنت خطتها على ثالثة 
مقرتبات رئي�صة ومقرتب ر�بع ت�صليلي، لت�صتيت جهد �لقو�ت 
�مل�صلحة، وجميع هذه �ملقرتبات توؤدي ح�صب طبيعة �لأر�س 
وهي  و�لكرك،  وعمان  �ل�صلط  مرتفعات  �إلى  �ملعبدة  و�لطرق 
مثلث  �إلى  )د�ميا(  حممد  �لأم��ري  ج�صر  من  �لعار�صة  مقرتب 
ومقرتب  �ل�صلط،  �إلى  �لرئي�س  �لعار�صة  طريق  �إلى  �مل�صري 
و�دي �صعيب من ج�صر �مللك ح�صني �إلى �ل�صونة �جلنوبية، �إلى 
ومقرتب  �ل�صلط،  ثم  �صعيب  لو�دي  �ملحاذي  �لرئي�س  �لطريق 
ناعور  �إلى  �لر�مة  غور  �إلى  عبد��هلل  �لأمري  ج�صر  من  �صومية 
ثم �إلى عمان، وحمور غور �ل�صايف من جنوب �لبحر �مليت �إلى 

غور �ل�صايف وغور �ملزرعة �إلى �لطريق �لرئي�س حتى �لكرك.
�لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ون على ك��ل م��ق��رتب م��ن هذه  و����ص��ت��خ��دم 
�ملقرتبات، جمموعات قتال مكونة من �مل�صاة �ملنقولة بالآليات 
ن�صف �ملجنزرة و�لدبابات، ت�صاندهم على كل مقرتب مدفعية 
�مليد�ن و�ملدفعية �لثقيلة ومع كل جمموعة �أ�صلحتها �مل�صاندة 
�ملقاومة للدروع من مد�فع 106ملم و�لهاون مع �إ�صناد جوي 
فقد  �لإ�صر�ئيليني،  لغرور  ونظرً�  كافة.  �ملقرتبات  على  كثيف 
بدعوة  �لغربية  لل�صفة  �لإ�صر�ئيلي  �لع�صكري  �حلاكم  قام 
روؤ�صاء �لبلديات يف �ل�صفة �إلى قيادته، و�أبلغهم �أنهم مدعوون 
لهذ�  كان  وما  و�ل�صلط،  عمان  يف  معه  �لغد�ء  طعام  لتناول 
�لقو�ت  وجه  يف  �لعربي  �جلي�س  وقفة  لول  يقهر،  �أن  �لهو�س 
�ملهاجمة، حيث قاتل رجاله بكل �صجاعة وت�صحية م�صتخدماً 
�لإ�صر�ئيلي  �لهجوم  �أن  وجند  �ل�صبل،  باأف�صل  له  متاح  هو  ما 
قد خطط على �أكرث من مقرتب، وهذ� يوؤكد مدى �حلاجة لهذه 
�ملقرتبات ل�صتيعاب �لقو�ت �ملهاجمة، وب�صكل ي�صمح باإي�صال 
�أنو�عها وت�صليحها  �لقو�ت وعلى �ختالف  �أكرب حجم من تلك 
�أكرث  يف  ناجح  خرق  لإحد�ث  �ل�صرقية،  �ل�صفة  �إلى  وطبيعتها 
�إلى  للو�صول  ودعمه  لحقاً  عليه  �لبناء  يجري  �جت��اه  من 
�لهدف �لنهائي. وكانت �لغاية من �ت�صاع جبهة �ملعركة وتعدد 
�ملقرتبات، هي ت�صتيت �جلهد �لدفاعي ملو�قع �جلي�س �لعربي 
وت�صليلها عن �لهجوم �لرئي�س، ما يوؤكد �أن �لقو�ت �ملوجودة 
على  دفاعها  �أقامت  منظمة  قو�ت  كانت  �لدفاعية  �ملو�قع  يف 
عمق  وحتى  النهر  من  ب��دءًا  الدفاعية  اخلطوط  من  �شل�شلة 
�أمام  �صهاًل  �خرت�قها  يجعل  لن  �لذي  �لأمر  �لدفاعية،  �ملنطقة 
�ملهاجم، كما كان يت�صور، ول�صيما �أن �ملعركة جاءت مبا�صرة 

بعد حرب عام 1967.
واهلل  جميعًا  كنتم  فلقد  احل�صني:  امللك 

اأمثولًة يعز لها النظري يف العزم والإميان.
جي�صنا العربي ومعركة الن�صر والثبات

لقد لعب �صالح �ملدفعية و�لدروع �مللكي وقنا�صو �لدروع 
وخا�صة  �جلبهة  طول  وعلى  �لكر�مة،  معركة  يف  كبريً�  دورً� 
�جلي�س  منع  �ل��ذي  �لأم��ر  �لعبور،  ج�صور  على  �ل�صيطرة  يف 
�لذي  هجومه  لإ�صناد  جديدة  قو�ت  �أية  دفع  من  �لإ�صر�ئيلي 
خالل  �جل�صور  على  �ل�صيطرة  على  قدرته  لعدم  نظرً�  ب��د�أه، 
�لإ�صر�ئيلية  �لقو�ت  فقد�ن  �إلى  ذلك  و�أدى  �ملعركة،  �صاعات 
�ملهاجمة لعن�صر �ملفاجاأة، و�صاهم ب�صكل كبري يف تخفيف زخم 
�صهل  وب�صكل  �لنهر  �صرقي  �ملهاجمة  �لقو�ت  وع��زل  �لهجوم 

�لتعامل معها و��صتيعابها وتدمريها.
وجميع  �مللكي  و�ملدفعية  �ل��دروع  �صالح  دور  و��صتمر 
�لأ�صلحة �مل�صاركة وعنا�صر �مل�صاة ب�صكل حا�صم طيلة �ملعركة 
�لبناء  �إع���ادة  حماولة  من  �لإ�صر�ئيليني  حرمان  خ��الل  من 
�أن  يوؤكد  ما  �ملعركة،  نهاية  وحتى  �لقدمية،  �جل�صور  على 
معركة �لكر�مة خا�صها �جلي�س �لعربي وهو و�ثق من نف�صه، 
جهدً�  بل  �رجتالياً  جهدً�  كان  ما  خاللها  بذل  �لذي  �جلهد  و�أن 
دفاعياً �شر�شاً وخمططاً بالرتكيز على اأهم نقاط القتال للقوات 

�ملهاجمة لك�صر حدة زخمها و�إبطاء �صرعة هجومها.
توقيت بدء معركة اجلي�ش العربي

�ندلع  منذ  �لكر�مة  معركة  يف  قتاله  �لعربي  �جلي�س  بد�أ 
�للو�ء  يقول  حيث  �ملهاجمة،  �لقو�ت  وتقدم  �لأولى  �صر�رتها 
�ملناوب  �لركن  �أبلغني   )5.20( �ل�صاعة  يف  حديثة:  م�صهور 
�أن �لعدو يحاول �جتياز ج�صر �مللك ح�صني، فاأبلغته �أن ي�صدر 
ك�صب  لذلك  �لعدو«،  ح�صود  على  �ملدمرة  �لنار  بفتح  �لأم��ر 
�لقو�ت  على  �لهجوم  بدء  عند  �لنار  مفاجاأة  �لعربي  �جلي�س 
�لإ�صر�ئيلية، ولو تاأخر يف ذلك لأتاح للقو�ت �ملهاجمة �لو�صول 
�لهجوم، يف ظل حجم  ق�صر مقرتبات  �إلى  بالنظر  �أهد�فها  �إلى 
هجومها  وزخم  و�صرعة  وطبيعتها،  دفعها  جرى  �لتي  �لقو�ت 

بالإ�صافة �إلى �صهولة �حلركة فوق �جل�صور �لقائمة.
ولقد ��صتطاعت �لقو�ت �لأردنية وخا�صة �صالح �ملدفعية 
حرمان �لقو�ت �لإ�صر�ئيلية من حرية �لعبور ح�صب �ملقرتبات 
�ملخ�ص�صة لها، ودليل ذلك �أن �لقو�ت �لإ�صر�ئيلية �لتي تكاملت 
يف  عربت  �لتي  �لقو�ت  وهي  فرقة،  بحجم  كانت  �لنهر  �صرقي 
�ل�صاعة �لأولى من �لهجوم، وبعدها مل تتمكن �لقو�ت �ملهاجمة 
حماولتهم  من  بالرغم  �لنهر،  �صرقي  جديدة  قو�ت  �أية  زج  من 
ج�صور  وبناء  دم��رت،  �لتي  �جل�صور  على  للبناء  �مل�صتميتة 
�ملبادرة،  زمام  على  و�ملحافظة  �لهجوم  زخم  لإد�مة  حديدية 
�صر��صة  ظل  يف  وخا�صة  حريتهم  من  وز�د  �ملهاجمني  �أربك  ما 

�ملو�قع �لدفاعية ومقاومتها �ل�صديدة.
طلب وقف اإطالق النار

لقد جلاأت �إ�صر�ئيل �إلى طلب وقف �إطالق �لنار يف �ل�صاعة 
�حلادية ع�صرة و�لن�صف من يوم �ملعركة، وهذ� دليل و��صح 
�جلي�س  من  �لدفاعية  �ملو�قع  يف  و�جهتهم  �لتي  �لقو�ت  �أن 
حياة  لهم  بالن�صبة  و�ملعركة  �لتحدي  بحجم  كانت  �لعربي 
على  �لأردن  �أ�صر  فقد  �ل�صيا�صي،  �ل�صعيد  على  �أما  موت.  �أو 
وقف  )عدم  على  ثر�ه  ��هلل  طيب  �حل�صني  �مللك  جاللة  ل�صان 
�إ�صر�ئيلياً و�حدً� �صرقي �لنهر(،  �إطالق �لنار طاملا بقي جندياً 
�أدنى �صك، �أن معركة �لكر�مة كانت معركة  وهذ� يثبت ودون 
�جلي�س �لعربي منذ �للحظة �لأولى، حيث كانت قيادته �لعليا 
تديرها وتتابع جمرياتها حلظة بلحظة، و�أن عدم قبول جاللة 
بعد  �لإ�صر�ئيليون  طلبه  �لذي  �لنار  �إطالق  وقف  قر�ر  �مللك 
خم�س �صاعات من بدء �ملعركة دليٌل على �متالك نا�صية �لأمر 

و�ل�صيطرة على �ملعركة و�لتحكم مبجرياتها. 

معركة الكرامة �نصر مؤزر ومست�ق�بل واعد

يم �بسم هللا الر�من الر��
نيت (( يل �ب يل �ف�ي ع�بادي، واد�ن ية، �فاد�ن ية مرض� ع�ي الى ر�بك راض� س الم�مئنة، ار�ب يتها الن�ف يا أ� �((

�نعــــ�ي
يئة األركان المشتركة يس ه� ينعى ر�ئ� �

يط�ي   يوسف ا�مد ال�ن�  اللواء الركن �
يش العر�ب�ي . � ية - ال�ب وكا�فة منتسيب ال�قوات المسل�ة األرد�ن�

يق الركن المت�قاعد ر� ال�ف

يس م�مود �ماد سالم الموا�ن�
معة الموا�فق 2021/3/19 يوم ال�ب تعالى � الذي  انت�قل الى ر�مة هللا �

نا�نه. يح �ب يد  �بواسع ر�مته ورضوا�نه  واسكنه �فس� � �ق مد هللا ال�ف تعف � 
يل الص�بر و�سن العزاء. م� يه و أهله �ب وألهم ذو�

عون يه را�ب إ�نا هلل وإ�نا إل�
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ــذى  ش ــورة  الدكت ــا  ين إل� ثــت  ت�د� �  -
يــل  م� الت�ب ــ�ي  �ف ــة  صص المت�ن تــ�ي  يا� ال�ب�

يع�ي �ف�قالت: والعالج ال��ب�
يزة  ــ�بة عز� يوم �بمناس ــل هذا ال� �ن�ت�ف
يد  ــنا وه�ي ع� وس ية عىل �قلو�بنا و�ن�ف ال� وعن
ــ�بة ل�ي مؤلمة وم�ز�نة  األم، لكنها �بالنس
ور لها �بإذن هللا  �ف تــ�ي المعف �قدا�ن�ي والد� ل�ف
ر�بان اليت إنت�قلت  ــو العف ب يرة أ� ة أم� ال�ا�ب

تعالى �ق�بل عام. إلى ر�مة هللا �
اً  ــا �فراعن ته تــ�ي �بو�فا� ــت والد� ترك ل�قد �
ــعر  علنا ذلك �نش ياتنا و�قد �ب يراً �ف�ي �� ك�ب�
ــت  ــد كا�ن ــا، �ف�ق را�قه ــزن واألىس ل�ف �بال�

ة  ــعادة و�به�ب ياتنا س تمأل �� ــا هللا � ر�مه
ــا  مر�ن تعف � ــون  ال�ن األم  ــة  ب �بمثا� ــت  وكا�ن
ــت  ــد كا�ن ــا. ل�ق ــا و�نا�نه ــا و��به ه �بع��ف
ر  يتنا منذ الصعف ب� تر� ترعا�نا و�رصت عىل � �
ــادات  ع ــ�بتنا  وأكس يمة  ــل� الس يــة  ب� التر�
ــت  وإهتم يــدة  �م� ــات  وص�ف ــنة  �س
وإسداء النصا�ئح واإلرشادات  يمنا  �بتعل�

لنا.
ــا  ياتن ــ�ي �� ــت كل يشء �ف ــد كا�ن - ل�ق
لنا  ــ�ي من أ�ب يال ــهرت الل� تع�بت وس ــد � �ف�ق
ــاد  ته ــة واإل�ب ــىل الدراس يعنا ع � ــ�ب تش و�
ــاً  دا�ئم ــن�ب�قى  س �بلنا.  ــت�ق مس يــن  لتأم�
ــيّل  الع ــى  إل ــل  و�ن�بته يــر  � �بال�ن ــا  �نذكره

ــعًة وأن  ــا ر�مًة واس ير�مه يــر أن � ال�قد�
يلهمنا الص�بر  نا�نه وأن � يح �ب يسكنها �فس� �

والسلوان.
يدر  وا�ن�ي �� ــدة إ�ن تــ�ي ه�ي وال - والد�
ــن  ت�ي وس وا� ت�ي ووالدة أ�ن يا� ين ال�ب� ــ� و�س
ــ�ي عّمة أ�مد وعدّي  تــ�ي وه يا� ورؤى ال�ب�
يمان،  ي�قة أسماء وإنتصار وإ� � طالب وش�ق
ــارب  ــل واأل�ق ــة األه ــاً وكا�ف يع م� ــم �ب وه

رة. �ف يدعون لها �بالر�مة والمعف �
يع  م� ــذا الل�قاء أدعو �ب - أ�نا ضمن ه
ين  وب طاعة وإ�ترام الوالد� األ�بناء �بو�ب
يتهما دا�ئماً  يهما ورعا� ــاءة إل� وعدم اإلس

ــر ومعاملتهما معاملة  ــًة عند الك�ب اص �ن
ــى  تعال و� ــ�ب�ا�نه  وس ية،  ــا�ن� وإ�نس ــة  ي�ب ط�
يب  ــولنا ال��ب� ــاً رس يض ــا �بذلك وأ� أوصا�ن

يه وسلم. م�مد صلّى هللا عل�
ــ�ي كتا�به  ــال �ف ــى �ق تعال ــ�ب�ا�نه و� �فس

يز: العز�
ــاه  يّ إ� إال  ــدوا  تع�ب � أال  ــك  ر�ب ــى  و�ق
ن عندك  ي�بلعف ــا � ــا�نا، إّم ين إ�س و�بالوالد�
ت�قل لهما  ــال � ــر أ�دهما أو كالهما �ف الك�ب
يما  ــوال كر� ــا و�قل لهما �ق أفٍّ وال تنهرهم
ــذل من الر�مة  ناح ال ــض لهما �ب �ف وا�ن

يراً.  � يا�ن�ي صعف ب� و�قل ربِّ ار�مهما كم ر�

يد األم ت�ي تت�دث لصدى الشعب �بمناس�بة ع� يا� الدكتورة شذى ال�ب�

ن�ي دا� ت�ي وو�ب تها ه�ي دا�ئما �ف�ي ذاكر� ت�ي اليت إ�فت�قد� يد األم �فوالد� يا ع� : عذراً � ت�ي يا� ال�ب�

عمان 

�لئتمان  �لأردين و�صندوق  �لإ�صالمي  �لبنك  وقع 
من  جمموعة  لتقدمي  تفاهم  مذكرة  �ل�صبت  �لع�صكري 
ومبادئ  �أحكام  وفق  �لتمويلية  و�خلدمات  �ملنتجات 
بهدف  �لع�صكريني  للمتقاعدين  �لإ�صالمية  �ل�صريعة 
ون�شب  مي�شرة  ب�شروط  التمويلية  متطلباتهم  تلبية 

ربح تف�صيلية.
�لتنفيذي  �لرئي�س  وقعها  �لتي  �ملذكرة  وتت�صمن 
�ل�صندوق  عام  ومدير  �صعيد،  ح�صني  �لدكتور  للبنك 
للمتقاعدين  �ل��الزم  �لتمويل  تقدمي  حجازي،  �أجم��د 
�لكهربائية  و�لأجهزة  �ل�صيار�ت  ل�صر�ء  �لع�صكريني 

و�لعديد  و�لأر��صي  �لبناء  ومو�د  و�ملنازل  و�لأثاث 
و�لبيوع  �ملر�بحة  نظام  وفق  �لأخ��رى،  �ل�صلع  من 
�لأخرى �أو ب�صيغة �لإجارة �ملنتهية بالتمليك ل�صر�ء 
�ل�صقق و�لأر��صي، وملدد �صد�د طويلة ومنا�صبة دون 

عمولة منح �ئتمان �أو عمولة تنفيذ �لتمويل.
خدمة  يف  �ملذكرة  �همية  �صعيد  �لدكتور  و�أك��د 
رفاق �ل�صالح �لذين هم م�صدر فخر و�عتز�ز �جلميع، 
لدور  وتاأكيدً�  �ل�صامية،  �مللكية  للمبادرة  و��صتجابة 
مع  �ل�صر�كة  تعزيز  يف  و�جتماعيا  �قت�صاديا  �لبنك 
مبادئ  حتقيق  بهدف  �ل��دول��ة  موؤ�ص�صات  خمتلف 
�لوطني  �لقت�صاد  وخ��دم��ة  �لجتماعي،  �لتكافل 
�ل�صعوبات  ومو�جهة  �ملحلي،  �ملجتمع  وتنمية 

وتبعاتها  كورونا  جائحة  �نت�صار  ظل  يف  �ملختلفة 
�لع�صكريني  �ملتقاعدين  باإمكان  �أن  وبني  �ل�صلبية. 
متويلية  منتجات  �أي��ة  على  باحل�صول  �ل��ر�غ��ب��ني 
عددها  �لبالغ  �لبنك  ومكاتب  فروع  من  �أي  مر�جعة 
108 فروع ومكاتب منت�صرة يف جميع �أنحاء �ململكة 
توقيع  �إن  حجازي  وقال  �لأحد.  غد  يوم  من  �عتبارً� 
�ملذكرة ياأتي تنفيذ� للتوجيهات �مللكية �ل�صامية بدعم 
و�لوقوف  �ل�صالح(  )رف��اق  �لع�صكريني  �ملتقاعدين 
معهم دوما، موؤكدً� �أن هذه �لتفاقية تتيح للمتقاعدين 
متطلباتهم  تلبية  �صاأنها  من  �لتي  �ملز�يا  من  �لكثري 
تف�شيلية،  ربح  ون�شب  مي�شرة  ب�شروط  التمويلية 

م�صيدً� بجهود �لبنك يف دعم �ملتقاعدين �لع�صكريني.

اهم مع  ت�ف يو�قع مذكرة � ن�ي � اإلسالم�ي األرد�
صندوق االئتمان العسكري

عمان 

�لر�صوم  بالغاء  �لردن  جت��ارة  غرفة  طالبت 
على  �ملفرو�صة  �ملبيعات  و�صريبة  �جلمركية 
م�صتورد�ت �ململكة من �لزيوت �لنباتية، خا�صة يف 

ظل �رتفاع ��صعارها �خري� بال�صوق �ملحلية.
و�كد ممثل قطاع �ملو�د �لغذ�ئية بالغرفة ر�ئد 
حمادة يف ت�صريح �صحفي �ل�صبت، �ن م�صتورد�ت 
�ململكة من �لزيوت �لنباتية تدفع ر�صوما جمركية 
بح�صب  باملئة   30 و   20 ب��ني  ت���رت�وح  بن�صب 
�لذي  �لأم��ر  مبيعات،  �صريبة  باملئة  و4  �لنوع، 
على  وينعك�س  �ل�صلعة  على  ��صافية  كلفا  ي�صكل 

��صعارها حمليا.
كتابا  وج��ه��ت  �لردن  جت���ارة  �ن  و����ص��اف 
و�لتموين،  و�لتجارة  �ل�صناعة  ل��وز�رة  ر�صميا 
�لر�صوم �جلمركية و�صريبة  �لغاء  بامكانية  للنظر 
للعمل  �لنباتية،  �لزيوت  على  �ملفرو�صة  �ملبيعات 
حلول  قرب  مع  وبخا�صة  �ل�صعار  ��صتقر�ر  على 

�صهر رم�صان �لف�صيل.
بع�س  ��صعار  �رتفاع  �ن  �لى  حمادة  و��صار 
يف  �ملحلية  بال�صوق  و�ل�صا�صية  �لغذ�ئية  �مل��و�د 

على  طر�أت  �لتي  للزيادة  يعود  �لخ��رية،  �لفرتة 
كلف  ت�صاعف  جانب  �ل��ى  �ملن�صاأ  بلد  يف  �ثمانها 

�ل�صحن.
وبني �ن �ململكة ت�صتورد �لزيوت �لنباتية من 
م�صادر عدة يف مقدمتها ماليزيا و�أوكر�نيا ورو�صيا 
لبور�صة  تخ�صع  �أ�صعارها  �ن  موؤكد�  و�أمريكا، 

عاملية.
�لتاجر  م�صلحة  م��ن  لي�س  �ن��ه  وق��ال 

حالة  ظ��ل  يف  �صلعة  �ي  �أ���ص��ع��ار  زي���ادة 
ركود الن�شاط التجاري جراء التحديات 

كورونا  فريو�س  جائحة  فر�صتها  �لتي 
�مل�صتجد و�حلاجة �لى �ل�صيولة �ملالية 

للوفاء باللتز�مات �ملرتتبة عليه.
على  �لغرفة  �ن  �لى  و��صار 

ت���و�����ص���ل م�����ص��ت��م��ر 
م�����ع �ل���ت���ج���ار 

وم�صتوردي 
جت���ار �مل���و�د 

�لغذ�ئية 
ل�صمان 

�لعام  خ��الل  �ل�صا�صية  �ل�صلع  جميع  ت��وف��ري 
يرتفع  �ل��ذي  �مل��ب��ارك  رم�صان  �صهر  وبخا�صة 
�ملو�د  قطاع  يكون  �ن  �لى  د�عيا  �ل�صتهالك،  فيه 
لتوفري  و�ل�صر�ئب  �لر�صوم  من  معفي  �لغذ�ئية 
خمزون ��صرت�تيجي من �لغذ�ء ومتكني �ملو�طنني 
من �حل�صول عليه با�صعار تنا�صب ظروفهم 

�ملعي�صية.
�مل���و�د  ق��ط��اع  �أن  ي��ذك��ر 
باملئة   30 ي�صكل  �لغذ�ئية 
من حجم �لقطاع �لتجاري 
من�صاأة  �ألف   50 وي�صم 

تعمل يف عموم �ململكة.

مارك  اء ال�ب ت�الب �بالعف ارة االردن � ت�ب �
ية ت� يوت الن�با� والضرا�ئب عن الز�

لبور�صة  ع  تخ� عارها  مو موو�أمريكا،  وو�أمريكا، 
عاملية.

�لتاجر  م�صلحة  م��ن  لي�س  �ن��ه  وق��ال 
حالة  ظ��ل  يف  حالة صلعة  ظ��ل  يف  حالة صلعة  ظ��ل  يف  لعة  � �صي  صي  � ��ع��ار ص��ع��ار ص��ع��ار  �أ��� �أ���صزي���ادة  صزي���ادة 
ركود الن�شاط التجاري جراء التحديات 

كورونا  فريو�س  جائحة  كورونا صتها  فريو�س  جائحة  كورونا صتها  فريو�س  جائحة  تها  فر� فر�صلتي  صلتي 
يولة صيولة صيولة �ملالية  صل�صل� تجد و�حلاجة �لى �

للوفاء باللتز�مات �ملرتتبة عليه.
على  �لغرفة  �ن  �لى  ار صار صار  ص�ص� و�

��ت��م��ر ص��ت��م��ر ص��ت��م��ر  ص����ص���ل م�����ص����ص���ل م�����
م�����ع �ل���ت���ج���ار 

توردي 
جت���ار �مل���و�د 

ئية 
مان 

ب ظروفهم  عار تنا� حل�صول عليه با�
ية.صية.صية. صملعي�صملعي� �

�مل���و�د  ق��ط��اع  �أن  ي��ذك��ر 
باملئة   30 كل صكل صكل  ي� ي�صئية  صئية  �لغذ�
من حجم �لقطاع �لتجاري 
أة صاأة صاأة  من� �ألف  من�صا  �ألف  صا  50 م صم صم  صوي�صوي�

تعمل يف عموم �ململكة.

نة  ية لل�ب ن� تماعات ال�ف  �بدء اال�ب
ية المشتركة ية المصر� يا األرد�ن� العل�

 عمان 

 بد�أت يف عمان �ل�صبت، �لجتماعات �لفنية للجنة �لعليا �لأردنية �مل�صرية 
�مل�صرتكة �لتي �صتلتئم �لأربعاء �ملقبل، يف دورتها �لتا�صعة و�لع�صرين.

�لجتماعات  �ن  بيان،  يف  و�لتموين  و�لتجارة  �ل�صناعة  وز�رة  و�و�صحت 
تر�أ�صها عن �جلانب �لأردين �لأمني �لعام للوز�رة يو�صف �ل�صمايل، وعن �جلانب 

�مل�صري م�صت�صار وزير �ل�صتثمار و�لتعاون �لدويل طارق �ل�صعر�وي .
و��صافت، �ن �للجنة �صتبحث �لتعاون يف عدد من �ملجالت بخا�صة �لتجارة 
و�ل�صتثمار و�لطاقة و�لزر�عة و�لنقل و�ملو��صفات و�ملقايي�س و�لعمل وغريها.

�صيتم  �لتي  �لتفاهم  ومذكر�ت  �لتفاقيات  م�صاريع  من  عدد�  �صتبحث  كما 
�لأربعاء  عمان  يف  �صتلتئم  �لتي  �لعليا  �للجنة  �جتماعات  خالل  عليها  �لتوقيع 

�ملقبل.

يم �زم  الضمان: دراسة لت�قد�
ت�ب�ة �بتل�ق�ي ل�قاح كورو�نا ية مر� يز� � ت��ف �

 عمان 

در��صة  باإجر�ء  تقوم  �أنها  �لإجتماعي  لل�صمان  �لعامة  �ملوؤ�ص�صة  �أعلنت   
مو�صعة للم�صاهمة و�مل�صاعدة يف �جلهود �لر�مية لزيادة �صريحة �ملتلقني للقاح 

كورونا.
و�أو�صحت �ملوؤ�ص�صة يف بيان �ل�صبت، �أنها �صتكون يف غالبها مرتبطة بربنامج 
�لت�صهيالت و�ملنافع �ملرتبطة برب�مج م�صاند  �أي�صا مزيد� من  ��صتد�مة وت�صمل 
ومتكني �قت�صادي )2(. و��صافت �نها تعمل �أي�صا مع �صركائها يف �لقطاعني �لعام 
�لر�هن، م�صرية  �لوبائي  �لظرف  بتجاوز  متكاملة  تد�بري  �تخاذ  و�خلا�س على 
�لى تعاونها مع موؤ�ص�صة �حل�صني لل�صرطان لتقدمي ت�صهيالت ت�صجيعية مرتبطة 
بتاأمني رعاية لعالج �ل�صرطان وبني تلقي �للقاح. و�أكدت �ملوؤ�ص�صة �أن تركيزها يف 
�ملرحلة �ملقبلة �صين�صب على دعم جهود �لتعايف �لقت�صادي وهو ما �صينعك�س 
على  �أي�صا  بالإيجاب  و�صينعك�س  فيه  و�لعاملني  �خلا�س  �لقطاع  على  �إيجابا 

�ل�صمان �لجتماعي ودميومته �ملالية و�لتاأمينية.

اهم  ت�ف يو�قع مذكرة �  العر�ب�ي اإلسالم�ي �
مع صندوق االئتمان العسكري

 عمان  

وقع �لبنك �لعربي �لإ�صالمي �لدويل مع �صندوق �لئتمان �لع�صكري، مذكرة 
تفاهم لتقدمي منتجات وخدمات مالية وم�صرفية للمتقاعدين �لع�صكريني، بهدف 

�شمولهم بتمويالت �شمن �شروط مي�شرة وبن�شب اأرباح خمف�شة.
�لبنك  �إن  �ل�صبت،  �صحايف  ت�صريح  يف  �لع�صلي  �إياد  �لبنك  عام  مدير  وقال 
�ل�صالح(،  )رفاق  �لع�صكريني  �ملتقاعدين  ملنافع  �مللكية  �ملبادرة  �إطار  و�صمن 
مي�شرة  ب�شروط  الع�شكريني  للمتقاعدين  املخ�ش�شة  التمويالت  من  باقة  اطلق 
�لعقار�ت  ل�صر�ء  بالتمليك  منتهية  �إجارة  متويل  منها  خمف�صة،  �أرباح  ون�صب 

بن�صبة عائد 75ر4 باملئة �صنويا ملدة ت�صل �إلى 30 عاما دون دفعة مقدمة.
بن�صبة  �صيارة  �أو  وت�صطيبات  بناء  مو�د  ل�صر�ء  مر�بحة  متويل  ت�صمل  كما 
5ر2 باملئة �صنويا ت�صل �إلى 20 �ألف دينار دون دفعة مقدمة �أو �أية �صمانات، 
ي�صدرها  دينار   1000 ب�صقف  ح�صن(  )قر�س  مق�صطة  �ئتمانية  بطاقة  وكذلك 
دينار   1500 بقيمة  ح�صن  قر�س  �إلى  بالإ�صافة  �لأول��ى،  لل�صنة  جمانا  �لبنك 

ي�صدد على 12 �صهر�.
وبني �أن هناك عرو�صا مميزة من �صركات لتقدمي خ�صومات وعرو�س خا�صة 
و�ل�صيار�ت  و�لأثاث  �لكهربائية  �لأجهزة  �صر�ء  ت�صمل  �لع�صكريني  للمتقاعدين 
مع �مكانية تق�صيط ثمنها. ولفت �إلى تهيئة فروع �لبنك �ملنت�صرة يف حمافظات 
�صريعة  م�صار�ت  خ��الل  من  وخدمتهم  �مل�صتفيدين  ل�صتقبال  كافة  �ململكة 
�أجمد  �لع�صكري،  �لئتمان  �صندوق  عام  مدير  ثمن  جانبه،  من  لهم.  خم�ص�صة 
حجازي، م�صاهمة �لبنك يف دعم مبادرة رفاق �ل�صالح من خالل طرح جمموعة 
ت�شهم يف حتقيق  باأ�شعار و�شروط مي�شرة،  امل�شرفية  املنتجات واخلدمات  من 

م�صتوى معي�صي �أف�صل للمتقاعدين �لع�صكريني.

ية المشتركة  ين� ية الك� نة األرد�ن� الل�ب
يز التعاون اال�قتصادي تعز� ت�ب�ث � �

 عمان 

�لتي  �لثانية  دورتها  يف  �مل�صرتكة  �لكينية  �لأردنية  �للجنة  بحثت   
وزيرة  برئا�صة  و�مل�صموع  �ملرئي  �لت�صال  بتقنية  بعد  عن  �نعقدت 
�ل�صناعة  ووزي��رة  علي  مها  �ملهند�صة  و�لتموين  و�لتجارة  �ل�صناعة 
و�لتجارة وتطوير �ملوؤ�ص�صات �لكينية بيتي مانيا، تعزيز �لتعاون �لثنائي 

بني �لبلدين مبختلف �ملجالت بخا�صة �لقت�صادية منها.
و�أكدت �لوزيرة مها علي يف بيان �صحايف عمق �لعالقات �لتي جتمع 
�ململكة وجمهورية كينيا و�لتي �أر�صى دعائمها جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين 
�لأردنية  �حلكومة  حتر�س  حيث  كينياتا،  �أوه��ورو  �لكيني  و�لرئي�س 
�لبلدين يف �ملجالت �لقت�صادية  �لثنائي بني  �لتعاون  على تعزيز �صبل 

و�لتجارية و�ل�صتثمارية.
و�لتجاري  �لقت�صادي  للتعاون  جديدة  �آفاق  فتح  �أهمية  �أكدت  كما 
من خالل �ل�صري قدماً يف بدء �مل�صاور�ت حول �تفاقية �أف�صليات جتارية، 
عقبات  �أي  و�إز�ل��ة  �لبلدين  بني  �لتجاري  �لتبادل  م�صتوى  رفع  لغر�س 

تعرت�س �حلركة �لتجارية.
و�أ�صارت �لوزيرة �إلى �صرورة متابعة خمرجات �أعمال هذه �للجنة 
وو�صع �إجر�ء�ت عملية لتنفيذ ما مت �لتفاق عليه يف �ملجالت �ملت�صلة 
�ملوؤ�ص�صات  وتنمية  و�ملقايي�س  و�ملو��صفات  و�جلمارك  بال�صتثمار 
وذلك  و�لنقل،  و�ل�صياحة  �لزر�عة  و�ملتو�صطة،  و�ل�صغرية  �مليكروية 
حكومتي  قبل  من  �ملاأمولة  �لأه��د�ف  بتحقيق  ي�صمح  �لذي  �لنحو  على 

�لبلدين يف �لرتقاء بحجم �لتعاون �لثنائي.
�لد�خلية  �مل�صاور�ت  ��صتكمال  �إلى  �لبلدين  يف  �ملخت�صني  دعت  كما 
بني  �ملتبادلة  �لتفاهم  ومذكر�ت  �لتفاقيات  م�صاريع  من  بعدد  �ملتعلقة 

�لبلدين ليتم �ل�صري يف �إجر�ء�ت �لتوقيع عليها يف �أقرب فر�صة.
�ل�صرت�تيجية  �لعالقات  متانة  �لكينية  �لوزيرة  �أكدت  جانبها،  من 
�لبلدين و�حلر�س �مل�صرتك على تعزيزها يف كافة  �لتي جتمع حكومتي 
كال  �قت�صاد�ت  يف  �ملتاحة  �ملز�يا  من  �ل�صتفادة  خ��الل  من  �ملجالت 

�لبلدين.
�ل�صتثمار�ت  �إقامة  �إل��ى  �لبلدين  كال  يف  �خلا�س  �لقطاع  ودع��ت 

�مل�صرتكة مبا يعود بالنفع على كال �لبلدين.
�صهر  يف  فني  �جتماع  عقد  على  �للجنة  �أعمال  نهاية  يف  �لتفاق  ومت 
ول  �للجنة،  هذه  خمرجات  على  �ملحرز  �لتقدم  ملتابعة  �لقادم  حزير�ن 
�لتجارية،  �لأف�صليات  �تفاقية  حول  بامل�صاور�ت  يتعلق  فيما  �صيما 
�لعالقات  لتعزيز  �ملقرتحة  �لتفاهم  ومذكر�ت  �لتفاقيات  وم�صاريع 

�لقت�صادية بني �لبلدين.
�لإحدى  خالل  �لكيني  �ل�صوق  �إلى  �لأردنية  �ل�صادر�ت  حجم  وبلغ 
ع�صر �صهرً� �لأولى من �لعام �جلاري 3ر3 مليون دولر مقارنة بنحو4ر4 
مليون دولر لذ�ت �لفرتة من �لعام �ملا�صي، فيما بلغت �لو�رد�ت �لكينية 
4ر15مليون دولر لذ�ت  6ر29 مليون دولر مقارنة ب�  من كينيا نحو 

�لفرتة من �لعام 2019.
وترتبط �ململكة وجمهورية كينيا باتفاقية تعاون �قت�صادي وجتاري 
و�لتي مت �لتوقيع عليها يف �لعام 2017. ومت فتح �ل�صفارة �لأردنية يف 
كينيا يف �لعام 2016، وت�صمل مكتب �قت�صادي يتولى توفري �ملعلومات 

�لالزمة ل�صركات �لقطاع �خلا�س �ملهتمة بال�صوق �لكيني.

عمان 

�كد �حتاد نقابات ��صحاب �لعمل »حتت 
�لر�هن  �ل�صتثنائي  �لظرف  �إن  �لتاأ�صي�س«، 
فريو�س  �أزمة  جر�ء  �ململكة،  به  متر  �لذي 
كورونا يفر�س على �جلميع �لوعي وحتمل 
هذه  تبعات  لتجاوز  و�لت�صامن  �مل�صوؤولية 
�لأزمة على �ملو�طنني و�لقت�صاد �لوطني.

نقابة   40 ي�صم  �ل��ذي  �لحت��اد  ودع��ا 
تغليب  �إل��ى  �لوطن  �أبناء  عمل،  ��صحاب 

�مل�����ص��ل��ح��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��وط��ن، و�لل���ت���ز�م 
�لتي ت�صدر عن �حلكومة و�لتي  بالقر�ر�ت 
�لتجمعات  �إق��ام��ة  ع��دم  �إل���ى  فيها  ت��دع��و 
باحلظر  �لتام  و�للتز�م  �أ�صكالها،  بجميع 
وعدم �نتهاكه؛ حفاظا على �صالمة و�صحة 

�ملو�طنني.
�أح��د  على  تخفى  »ل  �لحت���اد  وق���ال 
�ململكة  بها  مرت  �لتي  �لأخ��رية  �لتطور�ت 
كورونا  وباء  �نت�صار  عودة  نتيجة  �صحيا 
و�رت���ف���اع ع���دد �لإ����ص���اب���ات و�ل��وف��ي��ات 

ر�فقها  وما  قيا�صية  �أرق��ام  �إل��ى  وو�صولها 
طالت  و�جتماعية  �قت�صادية  تد�عيات  من 

�جلميع«.
�ل�صبت،  ��صدره  بيان  وثمن �لحتاد يف 
جتاه  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  جاللة  مو�قف 
تق�صري  �أي  بوجه  وغ�صبه  �ل�صعب  ق�صايا 
من �صاأنه �أن يقلق عي�س �ملو�طنني �أو يعيق 

م�صرية بناء �لأردن �حلديث.
�لقيادة  ور�ء  وق��وف��ه  �لحت���اد  و�ك��د 
�صد  �لدولة  جانب  و�إلى  �ملظفرة  �لها�صمية 

�أية موؤ�مرة من �صاأنها تعكري م�صرية �لبناء 
ومو��صلة  �لثانية  �ملئوية  نحو  و�لتقدم 
�لإجن���از�ت �لتي ب��د�أه��ا �لآب���اء و�لأج���د�د 
وبذلو� �لغايل و�لنفي�س يف �صبيل ما و�صلنا 
�إليه من �جناز�ت«. و�علن �لحتاد رف�صه 
لكل عمل ي�صهم يف زيادة �لإ�صابات وو�صول 
جم��دد�  �أك���رب،  ت��رد  �إل��ى  �ل�صحي  �لو�صع 
جاللة  بقيادة  �لوطن  جانب  �إل��ى  وقوفه 
بيانه  يف  �لحتاد  وقال  �لثاين.  عبد�هلل  �مللك 
و�حلر�س  للوطن  �لنتماء  من  »و�نطالقا 

على م�صتقبله و�حلفاظ على منجز�ته فاإننا 
مدركون �أنه وبالرغم من �جلهود �لتي تبذلها 
و�ل��ق��و�ت  و�حلكومة  �لها�صمية  �لقيادة 
و�ل��ك��و�در  �لأم��ن��ي��ة  و�لأج��ه��زة  �مل�صلحة 
�ل�صحية و�لطبية يف �حلد من �نت�صار �لوباء 
�مل�صتويات،  خمتلف  على  تبعاته  ومعاجلة 
للنهج  ج��ادة  مر�جعة  وقفة  من  بد  ل  لكن 
�ملتبع يف �إد�رة �مللفات باملوؤ�ص�صات وتعزيز 
وحتمل  �لقر�ر  و��صتقاللية  بينها  �لتن�صيق 

�مل�صوؤوليات دون تق�صري«.

يات اوز الت�د� ته لت�ب يا� ت�مل مسؤول� يع إلى � م� يدعو ال�ب ا�بات اص�اب العمل � �ن�ق

عمان 

ت�����ص��ب��ط �حل��ك��وم��ة �إي���ق���اع �أزم�����ة ف��ريو���س 
�ل�صحية  �ل�صتجابة  بني  ما  �ملو�ءمة  عرب  كورونا 
�إج���ر�ء�ت  و�صل�صلة  لتد�عياتها،  و�لقت�صادية 
تنع�س �لقت�صاد وترفد قطاعاته بعو�ئد متكنه من 
لوقف  فر�صت  حمدد�ت  من  بالرغم  �لأزمة،  جتاوز 
حيوية  قطاعات  طالت  جمتمعياً  �لفريو�س  �نت�صار 

كالنقل و�ل�صياحة.
�للقاء�ت  من  جملة  عرب  ت�صعى  �لنقل  وز�رة 
من  �ل�صركاء  جميع  مع  بالتعاون  و�لجتماعات 
ذ�ت  للجهات  �لتن�صيب  �إلى  �لركاب  بنقل  �لعاملني 
�لتك�صي  بقطاع  �لعاملني  دعم  ب�صرورة  �لعالقة 
مبا  لعملهم  �ملنا�صبة  �لآلية  و�إيجاد  و�ل�صرفي�س 
تركز  فهي  �ململكة،  �لوبائي يف  �لو�صع  مع  يتو�كب 
بهذ�  �لعاملني  من  عدد  �أكرب  �إ�صر�ك  �صرورة  على 
�لبد�ئل  كاأحد  �لدلفري  خدمة  تقدمي  يف  �لقطاع 
�لتز�ماتهم  لت�صديد  �لعاملني  مل�صاعدة  �ملطروحة 
�ملالية. و�أكد معنيون يف قطاعات �لطعام و�لتو�صيل 
ل��وك��ال��ة �لأن��ب��اء �لأردن���ي���ة )ب���رت�( �أه��م��ي��ة ق��ر�ر 
�حلكومة �لذي �صمح فيه بتقدمي خدمات �لتو�صيل 

�ل�صاعة  وبعد  �جلزئي،  �حلظر  فرت�ت  خالل  يومياً 
ي�صهم  و�ل��ذي  �خلمي�س،  يوم  م�صاء  من  �ل�صاد�صة 
 20 من  �أكرث  �إنتاجية  وزيادة  عمل  وترية  رفع  يف 
 106 �ألف مطعم وحمل حلويات تعمل حملياً عرب 
يف  �ل�صكان  �إل��ى  منتجاتها  ت��وزع  تو�صيل  �صركات 

خمتلف مناطق �ململكة.
قطاع  تنظيم  هيئة  �أن  تقول،  �لر�صمية  �لأرقام 
خدمات  تقدم  �صركة   140 منحت  �لت�����ص��الت 
من  متكنها  وت�صاريح  عمل  تر�خي�س  �لتو�صيل، 
�لعمل خالل فرت�ت �حلظر �جلزئي، وهو ما يوؤكده 
مدير وحدة تنظيم �لربيد يف �لهيئة �صهم �لطر�ونة.

�صركات   106 لنحو  �صمحت  �لهيئة  �ن  وقال، 
من �أ�صل 140 �صركة تو�صيل بتقدمي خدمات طلب 
�جلزئي،  �حلظر  �أوق��ات  خالل  �لأطعمة  وتو�صيل 
متخ�ص�صة  تو�صيل  �صركة   34 مكنت  �أنها  مبيناً 
�لعمل  من  �لطبية  و�مل�صتلزمات  �لأدوي��ة  باإي�صال 

خالل �أوقات �حلظر �جلزئي.
و�أكد �لطر�ونة، �أن �لهيئة لن تاألو جهدً� يف منح 
تعمل  �لتي  �لتو�صيل  ل�صركات  �لالزمة  �لت�صاريح 
�إج��ر�ء�ت  �صمن  و�ل�صكان  �ملو�طنني  خدمة  على 

وقاية وتد�بري �صالمة ت�صمن �صحة �ملو�طنني.

وقال مدير عام هيئة تنظيم قطاع �لنقل �لربي 
�صالح �للوزي، �ن �لهيئة �صتدعم �لتك�صي �لأ�صفر 
تو�صيل  خدمات  تقدمي  على  �لعمل  من  بتمكينه 
�جلزئي،  �حلظر  فرت�ت  خالل  و�حللويات  �لطعام 
متوقعاً ��صتفادة 10 �آلف تك�صي �أ�صفر على �لأقل 
يف خمتلف حمافظات �ململكة من خطة جديدة تدعم 

ذلك النمط من اأمناط النقل العام.
وقال، �إن �لهيئة وهيئة تنظيم قطاع �لت�صالت 
مناذج  تعبئة  تت�صمن  خطة  �صتنجز  عمان  و�أمانة 
مركبات  بعمل  وت�صمح  �لتو�صيل،  خدمات  لتقدمي 
خدمات  بتقدمي  لها  �مل�صرح  �لذكية  �لتطبيقات 
التو�شيل، والتك�شي الأ�شفر، وفق �شروط اأبرزها، 
�إل على خدمات تو�صيل  �ن ل يعمل مقدم �خلدمة 

�لطعام و�حللويات.
على  �صتوزع  �لتك�صي  �صيار�ت  �أن  و�أو���ص��ح، 
�صركات �لتو�صيل، ولن متنح �ل�صركة حرية �ختيار 

�ل�صائق و�لأمر ذ�ته بالن�صبة لل�صائق.
وقال نقيب �أ�صحاب �لتكا�صي �أحمد �أبو حيدر، 
نحو  �أولى  خطوة  هو  �جلديد  �حلكومي  �لقر�ر  �أن 
ما  �لأ�صفر جر�ء  �لتك�صي  �أو�صاع م�صغلي  حت�صني 
عانوه من تد�عيات جائحة فريو�س كورونا و�ل�صعة 

�ملقعدية �لتي مت فر�صها للت�صدي للفريو�س.
من  يعاين  �لأ�صفر  �لتك�صي  منط  �ن  و�أ�صاف، 
�لنقل  تطبيقات  بعمل  يتمثالن  ب��ارزي��ن  حتديني 
العام،  النقل  خطوط  على  املرخ�شة  غري  الذكية 
 50 تبلغ  مقعدية  ب�صعة  �لعمل  عودة  جانب  �إلى 
تنقذ  �ملزيد من �حلو�فز  ي�صتدعي منحه  ما  باملئة، 
ذلك النمط من اأمناط النقل العام الذي يرفد خزينة 

�لدولة مباليني �لدنانري.
11400 تك�صي تعمل  �إلى �ن  ولفت �أبو حيدر 
من  �ملزيد  تقدمي  �إل��ى  د�عياً  عمان،  �لعا�صمة  يف 
ب�صكل  ل�صمان م�صاركتهم  لهم  �لت�صجيعية  �حلو�فز 
لتخدم  �لطعام  طلبات  تو�صيل  عمليات  يف  �أك��رب 
ميتلكه  ملا  و�ل�صكان،  �حللويات  وحم��ال  �ملطاعم 
قدرة  لديها  خطوط  �شبكة  من  الأ�شفر  التك�شي 

�لو�صول �إلى خمتلف مناطق �ململكة.
�لأردنية  و�حللويات  �ملطاعم  �أ�صحاب  نقيب 
باإتاحة  �حلكومي  �لقر�ر  �ن  يوؤكد  �ل��ع��و�د،  عمر 
فرت�ت  خالل  و�حللويات  �لطعام  تو�صيل  خدمات 
�حلظر �جلزئي، �صاهم يف �حلد من تد�عيات فريو�س 
للقطاعات  عمل  فر�س  ووفر  �لقطاع،  على  كورونا 

�لأخرى �مل�صاندة كقطاع �لنقل و�لتو�صيل.

موؤ�صر�ت  حمل  �جلديد  �لقر�ر  �ن  و�أ���ص��اف، 
�لنا�س  ثقة  وتعزز  �أم��ل،  ب�صي�س  جت�صد  �إيجابية 
معايري  مع  �صالمتهم  وي�صمن  �لتو�صيل  بخدمات 
�أهمية  م��وؤك��دً�  وتعقيماً،  ج��ودة  بها  متر  �صارمة 

خالل  �أي�صا  �لطعام  وتو�صيل  طلب  خدمات  �إتاحة 
فرت�ت �حلظر �ل�صامل لكونها �صتنعك�س ب�صكل �أكرب 
�أخرى ب�صكل غري  �قت�صادية  و�أو�صع على قطاعات 

مبا�صر.

ية ينعش ال�ق�اعات اال�قتصاد� اة � ر: طوق �ن�ب يل أثناء ال��ن دمات التوص� �ن
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بغداد

�ملحكمة  �أع�صاء  يف  �صو�غر  حدوث  بفعل 
�لحتادية �لعليا يف �لعر�ق ما جعلها يف حكم 
خمتلف  بني  وجذب  �صد  طول  وبعد  �ملعطلة، 
�ل��ن��و�ب  جمل�س  ���ص��وت  �ل�صيا�صية  �ل��ق��وى 
�لعر�قي، �خلمي�س على تعديل قانون �ملحكمة 
�أن  �إل  �لكتل،  بع�س  مقاطعة  رغ��م  �ل��ق��دمي، 
لختيار  متهيد�  وذلك  �كتمل،  �جلل�صة  ن�صاب 

ق�صاة جدد لع�صوية �ملحكمة �لحتادية.
�أعلى  تعترب  �لعليا  �لحتادية  و�ملحكمة 
بها  املنوط  وه��ي  العراق  يف  ق�شائية  �شلطة 

جملة مهام و�صالحيات �حتادية ح�صرية.
طيلة  و�خل��الف��ات  �لتحفظات  وت��رك��زت 
�لكتل  بع�س  حماولة  حول  �ملا�صية،  �لأي��ام 
فقهاء  �إ���ص��اف��ة  خا�صة،  �ل�صيعية  �لدينية 
�لعليا،  �ملحكمة �لحتادية  لأع�صاء  �إ�صالميني 
�صمن م�صودة م�صروع قانون جديد للمحكمة، 
�لر�ف�صة  �لأط����ر�ف  �ع��ت��ربت��ه  �ل���ذي  �لأم���ر 
�ملحكمة  ويفقد  �لد�صتور،  روح  مع  متعار�صا 
م�صافة  على  ووقوفها  ��صتقالليتها،  �لعليا 

و�حدة، من خمتلف �جلهات و�ملكونات.
وذهبت تلك �لأطر�ف �إلى حد �عتبار �لأمر 
يف  �لإي��ر�ين  �لفقيه  ولي��ة  لنظام  بن�صخ  �أ�صبه 
�لعر�ق، عرب فر�س فقهاء �إ�صالميني يف حمكمة 
�حتادية، يفرت�س فيها �حلياد و�ملهنية، وعدم 
�خل�صوع للتجاذبات و�ل�صطفافات �لطائفية، 

و�ملذهبية و�لدينية.
كون �لعر�ق بلد متعدد �لديانات و�ملذ�هب 
و�لقوميات، ول ميكن تاليا فر�س طغيان لون 
�أو قومي معني على �ملحكمة  �أو مذهبي  ديني 

�لقو�نني  تف�صري  يف  �حلكم  وهي  �لحت��ادي��ة، 
فيها  و�لف�صل  �ملنازعات  وف�س  و�لد�صتور، 
�لحتادية  �حلكومة  بني  مثال  وقوعها  ح��ال 
�ملخولة  �جلهة  �أنها  كما  �لأقاليم،  وحكومات 
�لعامة،  �لنتخابات  نتائج  على  �مل�صادقة، 
�خل��الف��ات  ع��ن  �صموها،  ���ص��رورة  يعني  م��ا 

و�لعتبار�ت �لفئوية.
نرمو ع�صو  �ل�صدد، يقول ح�صني  ويف هذ� 
و�لذي  �لعر�قي،  )�لربملان(  �لنو�ب  جمل�س 
�صوتت كتلته على �لتعديل، يف حو�ر مع موقع 
�لحتادية  »�ملحكمة  عربية«:  نيوز  »�صكاي 
 ،2005 �ل��ع��ام  يف  ت�صكيلها  مت  �حل��ال��ي��ة، 
وت�صكلت   ،30 رقم  – �لأمر  �لقانون  مبوجب 
�آنذ�ك من جمموعة من �لق�صاة، ر�عت �لتنوع 
وقا�صيني  م�صيحي  قا�س  بوجود  �لعر�قي، 
كرديني، و�لبقية من �لق�صاة �لعرب، �ل�صيعة 
�أحد  وف��اة  ب�صبب  »لكن  ويتابع  و�ل�صنة«. 
للتقاعد،  قا�صيني  و�حالة  موؤخر�،  �لق�صاة 
�إما  ت�صكيلتها،  يف  �لنظر  �ع��ادة  من  بد  ل  كان 
�لأم��ر  بتعديل  �أو  منف�صل،  قانون  مب�صروع 
30 خا�صة و�أن �ملو�صوع ل يحتمل �لتاأجيل، 
فالنتخابات على �لأبو�ب، و�ملحكمة هي �لتي 

ت�صادق على نتائجها، قبل �عتمادها«.
من  جاهز  م�صروع  هناك  »كان  وي�صيف: 
ت�صريع  مع  �لكتل،  من  �لعديد  وكان  �حلكومة 
قانون خا�س باملحكمة، لكن كان هناك تخوفات 
�لد�عية،  �لتيار�ت  من  م�صروعة  وحتفظات 

للدولة �ملدنية، وف�صل �لدين عن �لدولة«.
ويقول: »خالل �لأيام �لأخرية حثت رئا�صة 
�أع�صاء  ثلثي  ن�صاب  تاأمني  على  �ل��ربمل��ان، 
وبعد  �مل�����ص��روع،  على  للت�صويت  �ل��ربمل��ان 

بني  وتو�فق  لتفاهم  �لتو�صل  حماولت  ف�صل 
�لفقهاء  ��صافة  مو�صوع  حول  �لكتل  خمتلف 
طيلة  �لن�صاب  �ختل  للمحكمة،  �لإ�صالميني 
ذلك  ونتيجة  �مل�صروع،  ميرر  ومل  �أيام،  ثالثة 

مت �للجوء خليار تعديل �لقانون - �لأمر رقم 
30 �لقدمي، وفعال مت �لت�صويت على �لتعديل، 
و�قر�ره مع ��صافة مادة مهمة جد�، قدمت من 
�ملكونات �ل�صغرية، حول �صمان تو�زن متثيل 

كافة �ملكونات �لعر�قية، يف �ملحكمة �لحتادية 
�لتعديل،  هذ�  �أن  �ملر�قبون  وي��رى  �لعليا«. 
و�لتعددية،  للدميقر�طية  كبري�  مك�صبا  يعد 
حيادية  و�صمان  �لعر�ق،  يف  �ملدنية  و�لدولة 

ذريعا،  ف�صال  ويعد  ونز�هتها،  �لعليا  �ملحكمة 
�لفقيه  ولي���ة  ن��ظ��ام  من���وذج  نقل  مل��ح��اولت 
ق�صائية  �صلطة  �أعلى  على  وفر�صه  للعر�ق، 

حتكيمية، يف �لبالد.

ية ية العرا�ق� ت�اد� يل �قا�نون الم�كمة اال� تعد� الف .. � �بعد طول �ن

غزة 

�لفل�صطينية  �ملركزية  �لنتخابات  جلنة  بد�أت 
�ملجل�س  لنتخابات  �لرت�صح  طلبات  با�صتقبال 
�ل�صبت،  �صباح   ،2021 �لفل�صطيني  �لت�صريعي 
وت�صتمر حتى م�صاء يوم �لأربعاء 31 �ذ�ر �حلايل.

��صتقبال  �ن  �صحفي،  بيان  يف  �للجنة  وقالت 
�لبرية  مبدينة  لها  �لعام  �ملقر  يف  يكون  �لطلبات 
و�ملقر �لإقليمي يف مدينة غزة، وي�صمل �أيام �لعطل 

�لر�صمية.
�نتخابية  قو�ئم  خالل  من  �لرت�صح  �أن  وبّينت 
على �أ�صا�س �لتمثيل �لن�صبي �لكامل ول ُتقبل طلبات 

�لرت�صح �لفردية، بحيث ل يقل عدد مر�صحي �لقائمة 
عن 16 ول يزيد عن 132 مر�صًحا.

�ل��ق��و�ئ��م  �ل��ت��ز�م  ���ص��رورة  �للجنة  و�أك����دت 
ومر�شحيها ب�شروط الرت�شح التي ن�ض عليها القرار 
و�أن  وتعديالته،   2007 ل�صنة   )1( رقم  بقانون 
�ملتوفرة  �لالزمة  �لنماذج  �لطلبات وفق  تقدمي  يتم 
يف  �لإقليمي  و�ملقر  �لبرية  مبدينة  �لعام  �ملقر  يف 
�لنتخابية  �ملناطق  مكاتب  خالل  من  غزة  مدينة 
�للجنة  موقع  �لفل�صطينية، ومن خالل  باملحافظات 

.)www.elections.ps( لإلكرتوين�
�لرت�صح  بدر��صة طلبات  �صتقوم  �نها  و��صافت 
من  للتاأكد  تقدميها  تاريخ  من  �أي��ام  خم�صة  خالل 

عليه  بناًء  لت�شدر  القانونية،  ال�شروط  ا�شتيفائها 
من�صق  وتبليغ  �لطلب  رف�س  �أو  بقبول  ق��ر�ره��ا 

ومفو�س �لقائمة ر�صمياً بذلك.
�لتي  �لقو�ئم  �صتمنح  �أنها  �لى  �للجنة  ولفتت 
فرتة  �صمن  لذلك  وقتاً  طلباتها  لت�صويب  حتتاج 
 31 �لأربعاء  م�صاء  تنتهي  �لتي  �لقانونية  �لرت�صح 

�ذ�ر.
يذكر �ن �لرئي�س �لفل�صطيني حممود عبا�س كان 
قد �أ�صدر مر�صوًما بالدعوة �إلى �نتخابات ت�صريعية 
يف 22 �أيار ورئا�صية يف 31 متوز �ملقبلني بالتو�فق 
�لتي خا�صت حو�ر�ت يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  مع 

�لقاهرة.

ا�بات  �بال طل�بات الترشح النت�ن �بدء است�ق
يين لس�� يع�ي ال�ف لس التشر� الم�ب

ية يش� روف المع� تردي ال�ن ا عىل � ا�ب اهرات ا�ت�ب ل�بنان.. استمرار الت�ن

يد  ي� � ت�ق تدعو لضمان � ية � السعود�
ية �قدرات طهران النوو�

الرياض

دعت �ل�صعودية �إلى �صمان تقييد قدر�ت طهر�ن �لنووية �إلى �أجل غري 
م�صمى، و�أكدت �أن كل �ل�صو�ريخ و�مل�صري�ت �لتي ��صتهدفتها تتبع لإير�ن.

�إن  عادل �جلبري،  لل�صوؤون �خلارجية،  �ل�صعودي  �لدولة  قال وزير  فقد 
اأقوى وملدة غري  اإحياء التفاق النووي مع طهران ب�شروط  وا�شنطن تريد 

حمددة.
و�أ�صاف �جلبري، يف مقابلة مع موقع »عرب نيوز«، �أن �لريا�س تطالب 
تخ�صيب  من  �إي��ر�ن  تتمكن  �أل  ل�صمان   ،2015 اتفاق  منذ  ال�شروط  بهذه 

�ليور�نيوم �إلى �أجل غري م�صمى.
كما تطالب �لريا�س باأن تكون هناك �آلية تفتي�س �أو�صع و�أعمق كلما دعت 
�حلاجة. وقال �جلبري �إن �لهجمات �لأخرية على من�صاآت �أر�مكو �ل�صعودية 

لها �صالت باإير�ن.
�لتي  �مل�صرية  و�لطائر�ت  �ل�صو�ريخ  كل  �أن  �ل�صعودي  �لوزير  و�أك��د 

و�صلت �إلى للمملكة هي من �صنع �إير�ين �أو مزودة من �إير�ن.
من ناحية ثانية، لقت �لهجمات �لإرهابية بطائر�ت م�صرية مفخخة على 

م�صفاة تكرير �لبرتول يف �لريا�س �إد�نات عربية ودولية.
فقد د�نت وز�رة �خلارجية �لأمريكية، �أم�س �جلمعة، �لهجمات بطائر�ت 
فر�س  تهدد  و�عتربتها  �لريا�س  يف  �لتكرير  م�صفاة  على  مفخخة  م�صرية 

حتقيق �ل�صالم يف �ليمن وحماولة لإعاقة �إمد�د�ت �لطاقة �لعاملية.
 وو�صفت �لأمم �ملتحدة �لهجوم على �لريا�س و�ملن�صاآت �ملدنية بالأمر 

غري �ملقبول.
حتدي  يعك�س  �لهجمات  هذه  ��صتمر�ر  �أن  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�عتربت 
�حلوثيني �ل�صافر للمجتمع �لدويل و��صتخفافهم بالقو�نني و�لأعر�ف �لدولية.

وم الذي  ين اله�ب تد�   واشن�ن �

ية استهدف األرايض السعود�
واشنطن

مفخخة  م�صرية  بطائر�ت  �لهجمات  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  د�نت 
�لتي ��صتهدفت م�صفاة تكرير �لنفط يف �لعا�صمة �ل�صعودية �لريا�س، معربة 

عن بالغ قلقها من �رتفاع وترية �لهجمات.
و�عترب �ملتحدث با�صم �خلارجية �لأمريكية نيد بر�ي�س �إن �لهجوم يهدد 

فر�س حتقيق �ل�صالم يف �ليمن وحماولة لإعاقة �إمد�د�ت �لطاقة �لعاملية.
ب�صالمة  �هتمام  عدم  تظهر  �لتعطيل  حماولت  �أن  �خلارجية  و�أ�صافت 

�ملدنيني مطالبة ميلي�صيا �حلوثي بوقف هجماتها فورً�.
من جهتها و�صفت �لأمم �ملتحدة �لهجوم على �لريا�س و�ملن�صاآت �ملدنية 
�أن  �أكد  قد  �ل�صعودية،  �لطاقة  وز�رة  يف  م�صدر  وكان  �ملقبول.  غري  بالأمر 
م�صرية،  بطائر�ت  لعتد�ء  تعر�صت  �لريا�س،  يف  �لبرتول  تكرير  م�صفاة 
على �ل�صاعة �ل�صاد�صة وخم�س دقائق من �صباح �جلمعة. و�أورد �مل�صدر �أن 
�لهجوم �أدى �إلى حريق متت �ل�صيطرة عليه، ومل ترتتب على �لعتد�ء �أي 

�إ�صابات �أو وفيات، كما مل تتاأثر �إمد�د�ت �لبرتول وم�صتقاته.

يوضح س�بب س�قوط  يض � يت األ�ب�   ال�ب�
يس يكشف وضع الر�ئ� يدن المتكرر.. و� با� �

واشنطن

الرئي�ض  �شقوط  �شبب  ال�شبت،  الأبي�ض،  البيت  با�شم  متحدث  ك�شف 
�لأمريكي جو بادين، �أثناء �صعوده �صلم طائرته �لرئا�صية.

�أثناء  متتالية،  3 مر�ت  الأمريكي،  الرئي�ض  �شقوط  فيديو  واأظهر مقطع 
�جلمعة،  ون«،  فور�س  »�إي��ر  طائرة  �إل��ى  �مل��وؤدي  �ل�صلم  درج��ات  �صعوده 

�ملتجهة �إلى �أتالنتا من جوينت بي�س �أندروز يف ماريالند.
باللوم  �لأبي�س،  �لبيت  با�صم  �ملتحدث  نائب  بيري،  جان  كارين  و�ألقت 
قوية  �لرياح  كانت  �إذ  عا�صفا،  كان  �لذي  �لطق�س  على  »�ل�صقطات«  هذه  يف 

للغاية، ح�صبما نقلت �صحيفة »ذ� غارديان« �لربيطانية.
و�أ�صافت كارين يف حديثها لل�صحفيني بالطائرة �لرئا�صية: »�جلو عا�صف 

للغاية، و�صعدت �لطائرة ب�صعوبة. �صحة �لرئي�س جيدة ول �إ�صابات«.
ورد� على �صوؤ�ل عما �إذ� كان طبيب قد فح�س بايدن، �أو�صحت كارين: 

»كل ما ميكنني قوله �إنه بخري، ويو��صل �أعماله كاملعتاد«.
�صعوده  �أثناء  تعرث  �لذي  �لوحيد  �لأمريكي  �ل�صيا�صي  بايدن  يعد  ول 
على  �ل�صابق،  �لرئي�س  نائب  بن�س،  مايك  تعرث  �أن  �صبق  �إذ  �لطائرة،  �صلم 
ر�صدت  �أي�صا،  �ل�صهر  ذ�ت  ويف  �ملا�صي.  يونيو  يف  �لرئا�صية  �لطائرة  درج 
منحدر  عند  »بحذر«  ي�صري  تر�مب وهو  دونالد  �ل�صابق  �لرئي�س  �لكامري�ت 
بالأكادميية �لع�صكرية �لأمريكية يف وي�صت بوينت، وقد عّلق وقتها بالقول 

�إن تعرثه، �إن حدث، �صيكون حمل ��صتغالل و�صائل �لإعالم.

يا�بان..  يضرب ال� يف � زلزال عن�
تسو�نام�ي يرات من � ت�ذ� و�

طوكيو

�ل�صبت، من حدوث موجات  �ليابانية،  �لأر�صاد �جلوية  حذرت وكالة 
مبقيا�س  درج��ات   7.2 بقوة  زل��ز�ل  �صرب  بعدما  »ت�صونامي«  عاتية  مد 
وقع  �لزلز�ل  �إن  �لوكالة  وقالت  �ل�صرقي.  �ل�صمايل  �ل�صاحل  قبالة  ريخرت 
عند �ل�صاعة 18:09 )09:09 ت غ( يف مياه �ملحيط �لهادئ قبالة منطقة 
ت�صونامي  60 كيلومرت�، و�أ�صدرت حتذير� من موجات  مياغي على عمق 
يف  �أ�صر�ر  وقوع  �إلى  فورية  تقارير  ت�صر  ومل  مرت.  �إلى  �رتفاعها  ي�صل  قد 
�ملنطقة،  يف  �لنووية  �ملحطات  حالة  تتفقد  �ملحلية  �ملر�فق  وكانت  مياغي، 
�لأمريكية  �مل�صح �جليولوجي  هيئة  وقّدرت  �إعالم حملية.  و�صائل  بح�صب 
من  ق�صرية  فرتة  بعد  �لتحذير  هذ�  وياأتي  درج��ات.  ب�صبع  �لزلز�ل  قوة 
�إحياء �ليابان �لذكرى �ل�صنوية �لعا�صرة للزلز�ل �لعنيف �لذي بلغت قوته 
قاتل  ت�صونامي  ت�صبب يف حدوث  و�لذي   2011 مار�س   11 يف  درجات   9

وكارثة نووية يف حمطة فوكو�صيما.

وكاالت

�أحد  لزوجة  �لأمريكية  �ل�صلطات  وجهت 
ملكتب  تابع  عمل  بفريق  �مللحقني  �ملحققني 
�لتحقيقات �لفيدر�يل يف بيت�صربغ ببن�صيلفانيا، 
تهمة �مل�صاركة يف �أعمال �ل�صغب �لتي وقعت يف 

�لكابيتول. مببنى  يناير   6
من  �لبالغة  هاينل،  ماري  جينيفر  وتو�جه 
�لفيدر�لية،  �لتهم  من  �لعديد  عاما،   55 �لعمر 
غري  و�ل�صلوك  �لعنيف  �ل��دخ��ول  ذل��ك  يف  مبا 
و�لتظاهر  �لكابيتول،  �أر���س  على  �ملن�صبط 

و�لعت�صام يف مبنى �لكونغر�س.
�إنها  هاينل،  قالت  ��صتجو�بها،  و�أث��ن��اء 
ق�صدت و��صنطن يوم 5 يناير، نافية �أن تكون 

قد دخلت مبنى �لكابيتول.

يف  بالذخرية  مدجج  م�صلح  �إيقاف   
حميط مبنى �لكونغر�س

�لتحقيقات  م��ك��ت��ب  ق���ال  �مل��ق��اب��ل،  ويف 
دخلت  هاينل  �إن  جنائية،  �صكوى  يف  �لفيدر�يل 
كينيث  يدعى  �آخ��ر  رجل  مع  �لكابيتول  مبنى 
عرب  �لث��ن��ني  ب��ني  تن�صيق  بعد  غ��ر�ي�����ص��ون، 
هيل«  »ذ�  موقع  ذك��ر  ح�صبما  »في�صبوك«، 

�لأمريكي.
هاينل  �لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  وو�جه 
قمي�صا  ترتدي  وهي  يظهرها  م�صور  بفيديو 
عليه �صعار »تر�مب 20«، بينما كانت ت�صري يف 

مناطق حمظورة بالكابيتول.

�أطلق �صر�ح هاينل بكفالة  وبعد �لتحقيق، 
متثل  �أن  على  دولر  �آلف   10 قيمتها  مالية 
�أمام حمكمة فيدر�لية يف و��صنطن يف �لأ�صبوع 

�لقادم.
وكان قائد �صرطة �صالر يف ولية �أيو�، �صون 
مايك  �أن  �إل��ى  ت�صريحات  يف  �أ�صار  قد  فر�نك 
هاينل، زوج جينيفر، قد طلب من زوجته عدم 
�لذهاب �إلى و��صنطن وقت �لحتجاج، م�صيفا 

اأنه ي�شعر بالإحباط من اأفعال زوجته.
جدير بالذكر �أن هاينل متزوجة من �ملحقق 
مايك هاينل، و�لذي يعمل يف �لق�صايا �ملتعلقة 
�لتحقيقات  ملكتب  �لتابعة  �لعنف  بجر�ئم 
يف  للطالق  بطلب  تقدم  قد  �أن��ه  �إل  �لفيدر�يل، 

فرب�ير �ملا�صي.

ة مسؤول �ف�ي »اإلف �ب�ي آي«  اعت�قال زو�ب
يتول ب� لتورطها �بأ�داث الكا�

ين �بالتهرب من  ي� يرا�ن� تهام 10 إ� ا�
ية يرك� الع�قو�بات األم�

وكاالت 

خمطط  ب�صاأن  �إير�نيني  ع�صرة  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لدعاء  �تهم   
من  طهر�ن  على  �لأمريكية  �لعقوبات  من  للتهرب  �لأمد  طويل  مزعوم 
خالل تعامالت غري قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولر مبا يف ذلك 
�لأمريكي  �لعام  با�صم مكتب �لدعاء  ناقلتي نفط. وقال متحدث  �صر�ء 
خارج  و�م��ر�أت��ان  رج��ال  ثمانية  وه��م  �لع�صرة  �إن  �أجنلي�س  لو�س  يف 
قد  كان  �إذ�  عما  �لك�صف  ورف�س  �عتقالهم.  يتم  ومل  �ملتحدة  �لوليات 
ُطلب من حكومات �أجنبية �عتقالهم. وقالت تري�صي ويلك�صون، �ملدعية 
�لأمريكية بالإنابة، يف بيان »يف خمطط و��صع �لنطاق ميتد ملا يقرب من 
�لنظام �ملايل  تاآمر �ملتهمون لإ�صاءة ��صتخد�م  عقدين ويف عدة قار�ت، 
عن  نيابة  �ل��دولر�ت  من  �ملاليني  مبئات  معامالت  لإج��ر�ء  �لأمريكي 
بالتاآمر  �تهامات  �لع�صرة  �ملتهمني  لكل  ووجهت  �لإير�نية«.  �حلكومة 
�إير�ن. كما رفعت �حلكومة �لأمريكية  خلرق �لعقوبات �لقانونية �صد 

دعوى م�صادرة مدنية تطالب فيها باأكرث من 157 مليون دولر.

بيروت

وعدة  ب��ريوت  يف  �لحتجاجية  �لتحركات  تت�صاعد 
مناطق لبنانية �حتجاجا على تردي �لأو�صاع �لقت�صادية 

و�نهيار �لعملة غري �مل�صبوق.
�ملتظاهرين يف م�صرية جابت �صو�رع  �آلف  فقد خرج 
الطائفية  املنظومة  باإ�شقاط  مطالبني  بريوت  العا�شمة 

�حلاكمة وتاأمني حقوق �ملو�طنني.
طليعتها  ويف  و�ملتد�خلة،  �ملرت�كمة  �لأزمات  ودفعت 
�إلى  �ملدين  �ملجتمع  مبجموعات  �لوطنية،  �لعملة  �نهيار 
�صو�رع  يف  و�مل�صري�ت  �لحتجاجية  �لتحركات  تكثيف 

بريوت و�ملدن �لكربى.
�مل�صرية  �إن  �صالح  با�صل  �جلامعي  �لأ�صتاذ  وق��ال 
ميخايل  مار  ب�صو�رع  م��رور�  �لطاقة  وز�رة  من  �نطلقت 
�صاحة  �إلى  �صول  بريوت  مرفاأ  تفجري  نتيجة  �ملت�صررة 
�ل�صهد�ء. مل تقت�صر �ل�صعار�ت على �ملطالب �ملعي�صية بل 
�إنقاذ  بحكومة  �ملطالبة  �ل�صيا�صية  �ل�صعار�ت  �أي�صا  علت 

من خارج �ملنظومة �حلاكمة.
�لطائفية  �ملحا�ص�صة  نظام  ه��وؤلء  يرف�س  وبينما 
و�حلزبية، تعرقل �أحز�ب �ل�صلطة ت�صكيل حكومة جديدة 
وتكري�س  و�حلزبي  �لطائفي  �لتو�زن  ل�صمان  �أ�صهر  منذ 

م�صاحلها.
و�صلت �لأمور يف لبنان �إلى �إ�صهار �ل�صالح و�لتعارك 

بالأيدي
�جلوع يطرق �أبو�ب �للبنانيني.. و�لأ�صو�أ قادم

�أزمة �نهيار �للرية �أمام �لدولر تربك حمطات �لوقود
لبنان.. �أزمة �نهيار �للرية �أمام �لدولر تربك حمطات 

�للبناين  �ل�صارع  يف  �لغ�صب  �أن  و��صحا  ويبدو  �لوقود  
وغياب  �لعملة  �نهيار  ��صتمر�ر  مع  يوم  بعد  يوما  يزد�د 

�حللول �ل�صيا�صية �أو �لقت�صادية.
متفرقة  وتظاهر�ت  م�صري�ت  يف  �لغ�صب  ويتج�صد 
هذه  وت��رية  بت�صارع  توقعات  و�صط  للطرقات،  وقطع 

�لدعم  لرفع  �لجتاه  مع  �ملقبلة،  �لأ�صابيع  يف  �لتحركات 
�لتدريجي عن �ملحروقات و�ملو�د �لغذ�ئية �لرئي�صية.

وكان حاكم م�صرف لبنان ريا�س �صالمة، �جتمع مع 
لبحث  ق�صطنطني،  �أنطو�ن  �جلمهورية  رئي�س  م�صت�صار 
لتفلت �صعر  ل�«و�صع حد  �لتي �صيتم �تخاذها  �لإجر�ء�ت 

�صرف �لدولر«.
�ملركزي  �مل�صرف  تدخل  �لإج��ر�ء�ت،  هذه  بني  ومن 
دعت  كلما  �ل�صرف،  �صعر  ل�صبط  �ل�صيولة  لمت�صا�س 
�حلاجة، و�ل�صماح للم�صارف بالتعامل بالعمالت �لأجنبية 

وفق �صعر �صرف �ل�صوق، مثل �ل�صر�فني �ل�صرعيني.



االحد  )21( اآذار  62021
اتالعدد )2333( م�ا�ف�ن

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
املعدنيه   الزيوت  لتجارة  الرحمن  �شركة   عباد  دائني  اأرجو من 
الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2015/3/3 بتاريخ   )39746(
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 حممد �شالح حممد دودح
العمري-هاتف  �شهار  -�شارع  علندا  -ابو  :عمان  امل�شفي  عنوان 

0795584538
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة عباد الرحمن لتجارة الزيوت 
املعدنيه   وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
باجتماعها غري  قررت  قد  بتاريخ 2015/3/3  الرقم )39746(  حتت 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة  بتاريخ2021/3/4  املنعقد  العادي 
م�شفيا  دودح  حممد  �شالح  حممد  ال�شيد  وتعني  اختيارية  ت�شفية 

لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
عمان -ابو علندا -�شارع �شهار العمري-هاتف 0795584538

مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اإعــــــالن
اإىل م�شاهمي �شركة الفار�ش الوطنية لالإ�شتثمار والت�شدير�ش م ع

)حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي ال�شاد�ش ع�شر(
بتاريخ 29اآذار، 2021

قـــرر جمل�ش اإدارة �شركة الفار�ش الوطنية لالإ�شتثمار والت�شدير �ش م ع دعوتكـم حل�شور 
اجتمـاعالهيئـة العامـة العادية الذي �شيعقد يف متام ال�شاعة11:00 من �شباح يوم الإثنني املوافق 

29 اآذار2021، وذلك بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع 
رقم )13( ل�شنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 والإجراءات ال�شادرة عن معايل وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقته بتاريخ 
2021/03/03، على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية  لل�شركة بوا�شطة و�شيلة الت�شال 

املرئي والإلكرتونيمن�شة الجتماعات اللكرتونية با�شتخدام برنامج ZOOM، للنظر يف 
الأمور املدرجة على جدول اأعمال الجتماع املن�شور على املوقع الإلكرتوين لل�شركة وعلى موقع 

دائرة مراقبة ال�شركات.
يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة 

الت�شال املرئي والإلكرتوين من خالل الرابط الإلكرتوين /https://agmpro.meاملن�شور 
على املوقع الإلكرتوين لل�شركة))https://optimiza.me/واملت�شمن اإجراءات الدخول 

للنظام الآيل وت�شجيل احل�شور اأو اإر�شال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين
.shareholders@optimizasolutions.com

يجب اأن تر�شلق�شائم التوكيل و/اأو التفوي�ش على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد 
لالجتماع.      

ردين قعوار   
رئي�ش جمل�ش الإدارة

اإعــــــالن
اإىل م�شاهمي �شركة اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة 

)حل�شور اجتماع الهيئة العامةالعادي (
---------------------

قـــرر جمل�ش ادارة �شركة اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة دعوتكـم حل�شور اجتمـاعالهيئـة العامـةالعادي الذي 
�شيعقد يف متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح  يوم اخلمي�ش املوافق 2021/4/1وذلك بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين 

عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�شنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 والإجراءات ال�شادرة عن معايل وزيرال�شناعة 
والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقته بتاريخ 2021/3/10 على انعقاد اجتماع الهيئة 
العامة العادي لل�شركة بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين)Microsoft Teams( للنظر يف الأمور املدرجة على 
جدول اأعمال الجتماع املن�شور على املوقع الإلكرتوين لل�شركةwww.pearljo.comوعلى موقع دائرة مراقبة ال�شركات.

يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي 
والإلكرتوين)Microsoft Teams( من خالل الرابط الإلكرتوين  التايل 

3ameeting_MmU4YTg1NjItMjI%https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19(
context=%7b%?0/wMS00YWI0LTlhNWMtMDA3NDExZDViYWIy%40thread.v2
%2c%22Oid%22%4adc-944a-d51fcc76e51e%22-3a%22f5d6479a-4be7%22Tid%22
7d%22%3a%223e33cff3-c9be-432e-940c-ab49631624c7(واملن�شور على املوقع الإلكرتوين ل�شركة 

اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة www.pearljo.comواملت�شمن اإجراءات الدخول للنظام الآيل وت�شجيل 
.hbouri@finehh.comاحل�شور اأو اإر�شال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين

يجب اأن تر�شل ق�شائم التوكيل و/اأو التفوي�ش على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد لالجتماع.
رئي�ش جمل�ش الدارة

حممد عبد احلاج ار�شيد العبدالالت

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200022117(

ا�شتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
ال�شيد/ والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�شادة حممود  جميل عبدالقادر عمريه
�شركة ب�شمه ابو غوري و�شريكها  وامل�شجلة يف    ال�شريك /ال�شركاء يف 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )31997( بتاريخ1993/2/1
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2021/3/15 و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/17
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز الت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  ال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�شتنادا 
ال�شاحة  )قاعة  التجاري  ال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  ال�شماء 
البي�شاء لالفراح واملنا�شبات( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )245309( با�شم 
)ليث حممود يو�شف ال�شروف( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حممود يو�شف احمد ال�شروف(

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

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته.   1997 ل�شنة   )22(

ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 

حلويات الفخامه ال�شاميه وامل�شجله لدينا يف �شجل ال�شركات 

)39097(بتاريخ  الرقم  حتت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات 

املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2014/12/24

بتاريخ2021/3/14 العدول عن ت�شفية ال�شركة
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

Invitation To An Ordinary Meeting

Att. Shareholder:  Mrs. Lucretia Pelin

Greetings,

You are kindly requested to attend the Ordinary Meeting 
of the General Assembly of Jordan European Internet 
Services Ltd. registered under the number 8394 which is 
scheduled at (11.00) a.m. of Sunday, 28 of March, 2021, 

at the company premises, Sharif Nasser Bin Jamil 
Street, No. 107,  shmeisani , Amman, Jordan.

According to article 66 from Companies Law No. 
22/1997 and its amendments, at this meeting the 
following will be discussed:

1. Discussion of the report prepared by the General 
Manager on the Company’s operations, activities, 
financial position for the financial position during the 
year 2019, and future Company plans.

2. Discussion and approval of the balance sheet, profit 
and loss account and cash flow of the Company.

3. Election of the Company auditors for 2020 and 
determination of his remuneration.

4. Any other matters.

General Manager
Vasile Pelin

Signature:

Date: 15/03/2021 

Report of the General Manager
The balance sheet
On the company’s website: www.jcs.jo

دعوة الجتماع هيئة عامة عادي
  Mrs. Lucretia Pelin :امل�ساهم  

   

حتية طيبة وبعد،

اأرجو التكرم بح�سور اجتماع الهيئة العامة العادي لل�سركة االردنية 
 8394 االوروبية خلدمات االنرتنت ذ.م.م. وامل�سجلة حتت الرقم 
االأحد  يوم  �سباحًا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف  �سيعقد  والذي 
منطقة  الكائن يف  ال�سركة  موقع  2021/03/28، وذلك يف  بتاريخ 
عمان-  ،107 رقم  جميل،  بن  نا�سر  ال�سريف  – �سارع  ال�سمي�ساين 

االأردن.
 

 22 ال�سركات االأردين وتعديالته رقم  66 من قانون  للمادة  ووفقًا 
ل�سنة 1997، �سيتم مناق�سة االأمور التالية يف االجتماع:

باأعمال 	.  املتعلق  العام  املدير  قبل  من  املعد  التقرير  مناق�سة   
واخلطط   2019 للعام  لل�سركة  املايل  والو�سع  ون�ساطات 

امل�ستقبلية لل�سركة.
مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب االأرباح واخل�سائر و تدفقاتها . 2

النقدية، و امل�سادقة عليها.
 انتخاب مدقق ح�سابات لل�سركة  للعام 2020 وحتديد اتعابه.	. 

اأية اأمور اأخرى.. 4

 املدير العام
Vasile Pelin
التوقيع:

 
التاريخ: 15/03/2021

تقرير املدير العام
امليزانية

www.jcs.jo :على املوقع االلكرتوين لل�سركة

Jordan European Internet Services Co.
ال�سركة االردنية االوروبية خلدمات االنرتنت ذ.م.م

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لل�شناعات املعدنيه   ل�شركة قوة ميجا  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2014/1/15 بتاريخ    )35246(
املنعقد بتاريخ 2020/12/27 املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
اختيارية وتعني ال�شيد عطا احمد عبدالرحمن ابو هاين  م�شفيا لل�شركة 

وان عنوان امل�شفي هو :
عمان الردن-هاتف 0799308494

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.

ذ.م.م  املعدنيه   لل�شناعات  ميجا  قوة  �شركة    دائني  من  اأرجو 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )35246( بتاريخ   

�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  2014/1/15�شرورة 
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 :  ال�شيد عطا احمد عبدالرحمن ابو هاين

عنوان امل�شفي عمان الردن-هاتف 0799308494
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200115704(

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 

ح�شن حممد زهران و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 

الرقم )100297( بتاريخ  2011/1/9 قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2018/7/18   وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة 

ح�شن حممد ابراهيم زهران م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي :الزرقاء جبل املغري ت-0795674507

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

مراقب عام ال�شركات 
رمزي نزهه

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن �شركة ا�شرف الرمياوي و�شرف الزعبي وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

بطلب  تقدمت  بتاريخ2011/6/23   )101804( الرقم  حتت  ت�شامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : ا�شرف الرمياوي و�شرف الزعبي

اىل �شركة :ا�شرف الرمياوي وفادي جانخوت

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 انذار  بالعودة للعمل 
 اىل املوظف 

 اأ�شامه حممد يو�شف �شباعي
 الرقم الوطني )9941056437(
نظرا لتغيبك عن مكان عملك 
لدى �شركة �شامح اخل�شر 

و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه( 
ملدة تزيد عن ع�شرة ايام متتالية 

بدون مربر او �شبب قانوين 
م�شروع فاإن ال�شركة  تنذرك 

ب�شرورة العودة  ملكان عملك 
خالل مدة 3 اأيام من تاريخ ن�شر 

هذا العالن وبعك�ش ذلك �شت�شطر 
ال�شركة وعمال لحكام املادة 

)28( الفقره )5( من قانون العمل 
انهاء خدماتك من العمل وبعد 

ذلك تعترب فاقداآ جلميع حقوقك 
 القانونية والعمالية .
�شركة �شامح اخل�شر 

و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172727(

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 

الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  واملومني  الرتك 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  2019/5/21قد  بتاريخ   )119668(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد  بتاريخ2021/3/18  اختيارية  ت�شفية 

م�شطفى حممد الرتك و/او عمر �شرار املومني  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان ابو ن�شري هاتف 0795073068

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:)200129977(

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 

الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  والكفاوين  زيد  ابو 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  2021/11/18قد  بتاريخ   )105755(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد    2020/8/31 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية 

عمرو حممود حممد الكفاوين م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي :�شفا بدران طاب كراع ت-0797011557

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 مربوك للفائز ا�شتالم جائزته
تعلن �شركة حول العامل للمفرو�شات ا�شم الرابح 

للحملة الرتويجية رقم2/4/28/26123 
وهو ال�شيد رائد بطاينه

توتال االردن تهنى الفائزين بحملة ا�شتبيان ر�شا الزبائن 2020
ا�شتالمهم جوائزهم

توتال الردن تهنئ الفائزين  بحملة ا�شتبيان ر�شا الزبائن لعام 2020 ا�شتالمهم جوائزهم با�شراف 

وزارة ال�شناعة والتجارة والتي ت�شمنت فائزين اثنني هم 

عبدالكرمي غازي ومريا احمد

حيث فاز كل منهما ببطاقة توتال م�شبقة الدفع بقيمة 100دينار

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظف : 

مروة عبداهلل عي�شى دع�شان
)9932045054(

نظرا لتغيبك عن العمل اكرث من 
ع�شرة ايام متتالية لدى)�شركة 
مدار�ش �شرق�شطة النموذجية( 

مالكة ال�شم التجاري مدر�شة 
منارة الندل�ش

دون عذر فاننا ننذرك ب�شرورة 
العودة اىل عملك خالل ثالثة 

ايام من تاريخ ن�شر هذا العالن 
واح�شار ما يربر غيابك  وال 

فانك �شوف تعترب فاقد لوظيفتك 
وحقوقك ا�شتنادا لحكام املادة 

28فقرة هـ من قانون العمل الردين 
رقم 8ل�شنة 1996 وتعديالته 

املنذر
)�شركة مدار�ش �شرق�شطة 

النموذجية( مالكة ال�شم التجاري 
مدر�شة منارة الندل�ش

ال�شحف:  �شدى ال�شعباالحد  2021/3/21

الرقم: م �ش/61973/5 - التاريخ: 2021/3/18

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200014195(

ا�ش��تنادا الحكام امل��ادة )37( من قانون ال�ش��ركات رقم )22( ل�ش��نة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�ش��ناعة والتجارة بان 
�شركة حممود يو�شف الزعبي و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )61973( بتاريخ 2002/1/7 قد تقدمت بطلب لت�ش��يفة 
ال�ش��ركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2021/3/18 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة  حممود يو�شف املناع الزعبي م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - الرمثا - احلي الغربي 0795506997
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

�إعـــــــــــالن
�إىل م�ساهمي �سركة �لركائز لالإ�ستثمار �ش م ع

)حل�سور �جتماع �لهيئة �لعامة �لعادي (
قـــرر جمل�س اإدارة �ضركة �لركائــز لالإ�ستـثمار �ش م ع دعوتكـم حل�ضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي الذي 
�ضيعقد يف متام ال�ضاعة �لثانيــة ع�ســر من ظهر يــوم �لأحد املوافق 28-03- 2021وذلك بوا�ضطة و�ضيلة 

الت�ضال املرئي والإلكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�ضنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�ضنة 2020 
والإجراءات ال�ضادرة عن معايل وزير ال�ضناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع 
اأعاله، وموافقته بتـاريخ 07-03-2021 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لل�ضركة بوا�ضطة و�ضيلة 
الت�ضال املرئي والإلكرتوين)ZOOM(، للنظر يف الأمور املدرجة على جدول اأعمال الجتماع املن�ضور على 

املوقع الإلكرتوين لل�ضركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�ضركات.
يرجى من ح�ضرات امل�ضاهمني ح�ضور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�ضطة و�ضيلة الت�ضال املرئي 

والإلكرتوين من خالل الرابط الإلكرتوين
https://zoom.us/j/5353583988?pwd=alI2WTMvQis3Y0NPSDJuT0tve   

HF3UT09
 و املن�ضور على املوقع الإلكرتوين لل�ضركة)www.ayasshotel.coml/ar/alrakaez( واملت�ضمن 

اإجراءات الدخول للنظام الآيل وت�ضجيل احل�ضور اأو اإر�ضال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين
. )info@alrakaez.com( 

يجب اأن تر�ضل ق�ضائم التوكيل و/اأو التفوي�س على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد لالجتماع 
كما نود اإعالم ال�ضادة امل�ضاهمني باأن ال�ضركة �ضتقوم بن�ضر بياناتها املالية ل�ضنة 2020 يوم �لثالثاء املوافق 

2020/03/30 بعد اأن يتم امل�ضادقه عليها من قبل الهيئه العامه يف �سـحيفة �ســدى �ل�ســعب 
                   رئي�س جملـ�س الإدارة
                                                                                الدكتور با�ضل الب�ضتاين

�إنذ�ر بالعودة �إىل �لعمل
�ىل �ملوظفني  : 

1- حممد فرج �ضليم الكبي�س 
2- عمر ابراهيم �ضليمان الهيوات 

3 – عطا اهلل �ضلمان عليان الهيوات 
4 – يا�ضر حممد عطيه البلوي 
5- نا�ضر علي ن�ضار ابو خليل 

6 – احمد �ضليمان �ضامل ابو غريقانة 
7 – احمد حممد فرج املطور 

نظرا لتغيبكم  عن عملكم لدى 
موؤ�ض�ضة �ضابر ال�ضلبي للتعهدات   
لأكرث من ع�ضرة اأيام متتاليه دون 

عذر ر�ضمي وحيث انكم مل تعودوا 
حتى تاريخه 

فاننا ننذركم ب�ضرورة العوده اىل 
العمل خالل ثالثة ايام من تاريخ 

النذار وخالفا لذلك تعتربوا 
فاقدين لعملكم ولكافة حقوقكم 

وفقا للماده 28/هـ من قانون 
العمل الردين . 

                       �ملنذر   
موؤ�س�سة �سابر �ل�سلبي للتعهد�ت 

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة م�سنع م�سهور للمو�د �لغذ�ئية م�ضجلة لدينا يف 

�ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة /  حتت الرقم )57305( 

بتاريخ )2020/7/5(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

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

�عـــالن طـــرح عطــاء 
تعلن دائرة اجلمارك عن طرح العطاء املدون يف اأدناه، فعلى الراغبني الدخول يف هذا العطاء مراجعة 
ق�ضم اللوازم /دائرة اجلمارك الكائنة يف �ضارع امللك ح�ضني م�ضطحبا معه رخ�ضة مهن �ضارية املفعول 

و�ضهادة غرفة ال�ضناعة والتجارة للح�ضول على ال�ضروط واملوا�ضفات املطلوبة .

اخر  موعد لبيع مواد العطاء رقم العطاء
ن�ضخة العطاء 

اآخر موعد لتقدمي 
وفتح العرو�س

ثمن 
ن�ضخة العطاء 

بالدينار
قيمة تاأمني 
الدخول للعطاء

اعادة طرح عطاء 
رقم 

2021/4

�ضراء اجهزة كمبيوتر 
�ضخ�ضية PCبعدد 

12 جهاز
2021-3-292021-3-30

)3%( من قيمة 25 دينارال�ضاعة 11:00�س
العر�س املقدم

طرح عطاء رقم 
20/2021

�ضراء �ضتائر رولر بالك 
اوت بكمية تقديرية 

)212(مرت مربع
2021-3-292021-3-30

)3%( من قيمة 25 دينارال�ضاعة 11:00�س
العر�س املقدم

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

)معفاة(  �لعامه  للتجارة  �لر�فدين  �نو�ر  �سركة  باأن  والتجارة 

م�ضجلة لدينا يف �ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة  ذ.م.م 
/  حتت الرقم )53852( بتاريخ )2014/2/4(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200023585(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة عماد عبد �لعزيد  حممود �ل�سريف   ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة 
حممد عبد �لفتاح وعماد �ل�سريف  وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ت�ضامن 

حتت الرقم )85350( بتاريخ 2007/4/2.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/14  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/14.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200124134(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

�سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  �لطويل   حممد  عبد�لعزيز  رند�  ال�ضادة 
حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  �لطويل   ورند�  جوهر  �سهى 

الرقم )103592( بتاريخ 2012/2/12.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/17  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/18.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200007691(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

�سهري  �سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  �لر�سق    �ساهر  �سامي  �يه  ال�ضادة 
عبد �لروؤوف جنم �لدين و�سريكتها  وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية 

ب�ضيطة حتت الرقم )6113( بتاريخ 1995/5/17.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/17  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/18.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة �لزوفا للطباعة و �لدعاية و�لعالن ذ.م.م 

م�ضجلة لدينا يف �ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )58653( بتاريخ )2020/12/6(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/2/10(
مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 
ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لال�ستثمار�ت  عمان  جوهرة  ل�سركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
ذات  ال�ضركات  �ضجل  يف  لدينا  وامل�ضجلة  و�ل�سكان  �ل�سياحية 
قد   1997/7/24 بتاريخ   )4962( الرقم  حتت  حمدودة   م�ضوؤولية 
املوافقة   2021/2/21 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 
على ت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية وتعني ال�ضيد حممد ح�ضن علي 

احلوامده م�ضفيا لل�ضركة وان عنوان امل�ضفي هو :
 عمان - �ضارع هدى ال�ضعراوي - عمارة 28- هاتف 0799775959
مراقب عام ال�ضركات 
د.وائل علي العرموطي

�عالن �سادر عن م�سفي �سركة 
 )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�ضتنادا 

ل�ضنة 1997 وتعديالته.
�ل�سياحية  لال�ستثمار�ت  عمان  جوهرة  �سركة   دائني  من  اأرجو 
و�ل�سكان ذ.م.م وامل�ضجلة لدى دائرة مراقبة ال�ضركات حتت الرقم 
)4962( بتاريخ 1997/7/24 �ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
من  �ضهرين  خالل  وذلك  ام ل/  الدفع  م�ضتحقة  كانت  �ضواء  ال�ضركة 
تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�ضهر للدائنني خارج اململكة .

وذلك على العنوان التايل :
ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : حممد ح�ضن علي احلوامده

عنوان امل�ضفي :  عمان - �ضارع هدى ال�ضعراوي - عمارة 28- هاتف 
0799775959

  م�ضفي �ضركة

وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�لتموين
�عالن �سادر عن م�سجل �ل�سماء �لتجارية

ا�ضتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل ال�ضماء 
�ل�سالمي  للزي  )خا�سعه  التجاري  ال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية 
)�سركة  با�ضم   )115308( بالرقم  التجارية  ال�ضماء  �ضجل  يف  لدينا  وامل�ضجل  �جلاهزه(  و�للب�سه 
خا�سعة لتجارة �للب�سة و�لقم�سه  ذ.م.م( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم ) حممد ثائر عي�سى 

�لقي�سي(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
م�ضجل ال�ضماء التجارية

�إعـــــــــــالن
�إىل م�ساهمي �سركة �لركائز لالإ�ستثمار �ش م ع

)حل�سور �جتماع �لهيئة �لعامة �لعادي (
قـــرر جمل�س اإدارة �ضركة �لركائــز لالإ�ستـثمار �ش م ع دعوتكـم حل�ضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي الذي 
�ضيعقد يف متام ال�ضاعة �لثانيــة ع�ســر من ظهر يــوم �لأحد املوافق 28-03- 2021وذلك بوا�ضطة و�ضيلة 

الت�ضال املرئي والإلكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�ضنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�ضنة 2020 
والإجراءات ال�ضادرة عن معايل وزير ال�ضناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع 
اأعاله، وموافقته بتـاريخ 07-03-2021 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لل�ضركة بوا�ضطة و�ضيلة 
الت�ضال املرئي والإلكرتوين)ZOOM(، للنظر يف الأمور املدرجة على جدول اأعمال الجتماع املن�ضور على 

املوقع الإلكرتوين لل�ضركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�ضركات.
يرجى من ح�ضرات امل�ضاهمني ح�ضور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�ضطة و�ضيلة الت�ضال املرئي 

والإلكرتوين من خالل الرابط الإلكرتوين
https://zoom.us/j/5353583988?pwd=alI2WTMvQis3Y0NPSDJuT0tve   

HF3UT09
 و املن�ضور على املوقع الإلكرتوين لل�ضركة)www.ayasshotel.coml/ar/alrakaez( واملت�ضمن 

اإجراءات الدخول للنظام الآيل وت�ضجيل احل�ضور اأو اإر�ضال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين
. )info@alrakaez.com( 

يجب اأن تر�ضل ق�ضائم التوكيل و/اأو التفوي�س على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد لالجتماع 
كما نود اإعالم ال�ضادة امل�ضاهمني باأن ال�ضركة �ضتقوم بن�ضر بياناتها املالية ل�ضنة 2020 يوم �لثالثاء املوافق 

2020/03/30 بعد اأن يتم امل�ضادقه عليها من قبل الهيئه العامه يف �سـحيفة �ســدى �ل�ســعب 
                   رئي�س جملـ�س الإدارة
                                                                                الدكتور با�ضل الب�ضتاين

�إنذ�ر بالعودة �إىل �لعمل
�ىل �ملوظفني  : 

1- حممد فرج �ضليم الكبي�س 
2- عمر ابراهيم �ضليمان الهيوات 

3 – عطا اهلل �ضلمان عليان الهيوات 
4 – يا�ضر حممد عطيه البلوي 
5- نا�ضر علي ن�ضار ابو خليل 

6 – احمد �ضليمان �ضامل ابو غريقانة 
7 – احمد حممد فرج املطور 

نظرا لتغيبكم  عن عملكم لدى 
موؤ�ض�ضة �ضابر ال�ضلبي للتعهدات   
لأكرث من ع�ضرة اأيام متتاليه دون 

عذر ر�ضمي وحيث انكم مل تعودوا 
حتى تاريخه 

فاننا ننذركم ب�ضرورة العوده اىل 
العمل خالل ثالثة ايام من تاريخ 

النذار وخالفا لذلك تعتربوا 
فاقدين لعملكم ولكافة حقوقكم 

وفقا للماده 28/هـ من قانون 
العمل الردين . 

                       �ملنذر   
موؤ�س�سة �سابر �ل�سلبي للتعهد�ت 

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة م�سنع م�سهور للمو�د �لغذ�ئية م�ضجلة لدينا يف 

�ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة /  حتت الرقم )57305( 

بتاريخ )2020/7/5(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

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

�عـــالن طـــرح عطــاء 
تعلن دائرة اجلمارك عن طرح العطاء املدون يف اأدناه، فعلى الراغبني الدخول يف هذا العطاء مراجعة 
ق�ضم اللوازم /دائرة اجلمارك الكائنة يف �ضارع امللك ح�ضني م�ضطحبا معه رخ�ضة مهن �ضارية املفعول 

و�ضهادة غرفة ال�ضناعة والتجارة للح�ضول على ال�ضروط واملوا�ضفات املطلوبة .

اخر  موعد لبيع مواد العطاء رقم العطاء
ن�ضخة العطاء 

اآخر موعد لتقدمي 
وفتح العرو�س

ثمن 
ن�ضخة العطاء 

بالدينار
قيمة تاأمني 
الدخول للعطاء

اعادة طرح عطاء 
رقم 

2021/4

�ضراء اجهزة كمبيوتر 
�ضخ�ضية PCبعدد 

12 جهاز
2021-3-292021-3-30

)3%( من قيمة 25 دينارال�ضاعة 11:00�س
العر�س املقدم

طرح عطاء رقم 
20/2021

�ضراء �ضتائر رولر بالك 
اوت بكمية تقديرية 

)212(مرت مربع
2021-3-292021-3-30

)3%( من قيمة 25 دينارال�ضاعة 11:00�س
العر�س املقدم

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

)معفاة(  �لعامه  للتجارة  �لر�فدين  �نو�ر  �سركة  باأن  والتجارة 

م�ضجلة لدينا يف �ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة  ذ.م.م 
/  حتت الرقم )53852( بتاريخ )2014/2/4(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200023585(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة عماد عبد �لعزيد  حممود �ل�سريف   ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة 
حممد عبد �لفتاح وعماد �ل�سريف  وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ت�ضامن 

حتت الرقم )85350( بتاريخ 2007/4/2.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/14  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/14.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200124134(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

�سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  �لطويل   حممد  عبد�لعزيز  رند�  ال�ضادة 
حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  �لطويل   ورند�  جوهر  �سهى 

الرقم )103592( بتاريخ 2012/2/12.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/17  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/18.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200007691(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

�سهري  �سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  �لر�سق    �ساهر  �سامي  �يه  ال�ضادة 
عبد �لروؤوف جنم �لدين و�سريكتها  وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية 

ب�ضيطة حتت الرقم )6113( بتاريخ 1995/5/17.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/17  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/18.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة �لزوفا للطباعة و �لدعاية و�لعالن ذ.م.م 

م�ضجلة لدينا يف �ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )58653( بتاريخ )2020/12/6(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/2/10(
مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 
ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لال�ستثمار�ت  عمان  جوهرة  ل�سركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
ذات  ال�ضركات  �ضجل  يف  لدينا  وامل�ضجلة  و�ل�سكان  �ل�سياحية 
قد   1997/7/24 بتاريخ   )4962( الرقم  حتت  حمدودة   م�ضوؤولية 
املوافقة   2021/2/21 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 
على ت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية وتعني ال�ضيد حممد ح�ضن علي 

احلوامده م�ضفيا لل�ضركة وان عنوان امل�ضفي هو :
 عمان - �ضارع هدى ال�ضعراوي - عمارة 28- هاتف 0799775959

مراقب عام ال�ضركات 
د.وائل علي العرموطي

�عالن �سادر عن م�سفي �سركة 
 )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�ضتنادا 

ل�ضنة 1997 وتعديالته.
�ل�سياحية  لال�ستثمار�ت  عمان  جوهرة  �سركة   دائني  من  اأرجو 
و�ل�سكان ذ.م.م وامل�ضجلة لدى دائرة مراقبة ال�ضركات حتت الرقم 
)4962( بتاريخ 1997/7/24 �ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
من  �ضهرين  خالل  وذلك  ام ل/  الدفع  م�ضتحقة  كانت  �ضواء  ال�ضركة 
تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�ضهر للدائنني خارج اململكة .

وذلك على العنوان التايل :
ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : حممد ح�ضن علي احلوامده

عنوان امل�ضفي :  عمان - �ضارع هدى ال�ضعراوي - عمارة 28- هاتف 
0799775959

  م�ضفي �ضركة

وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�لتموين
�عالن �سادر عن م�سجل �ل�سماء �لتجارية

ا�ضتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل ال�ضماء 
�ل�سالمي  للزي  )خا�سعه  التجاري  ال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية 
)�سركة  با�ضم   )115308( بالرقم  التجارية  ال�ضماء  �ضجل  يف  لدينا  وامل�ضجل  �جلاهزه(  و�للب�سه 
خا�سعة لتجارة �للب�سة و�لقم�سه  ذ.م.م( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم ) حممد ثائر عي�سى 

�لقي�سي(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
م�ضجل ال�ضماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات
ال�شركات  قانون  من  املادة)264/اأ(  الأحكام  ا�شتنادا 
عام  مراقب  يعلن  وتعديالته.   1997 ل�شنة   )22( رقم 
العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات 
ل�شركة الوفا لال�شتثمار والت�شويق وامل�شجله لدينا يف �شجل 
)8265( الرقم  حتت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  ال�شركات 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    13/10/2003 بتاريخ 
املنعقد بتاريخ  20/2/2021  املوافقة على العزل ال�شيد 
الوفا  ابو  حممد  ال�شيد  وتعيني  ال�شيب  �شليم  عبدو  �شليم 
وفا الدجاين  م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو:�شارع 
�شندوق   0777833933 هاتف   130 رقم  حممد  االمري 

بريد 830854رمز بريدي 11183
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات
ال�شركات  قانون  من  املادة)264/اأ(  الأحكام  ا�شتنادا 
عام  مراقب  يعلن  وتعديالته.   1997 ل�شنة   )22( رقم 
العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات 
ال�شركات  �شجل  لدينا يف  وامل�شجله  للتوزيع   الرمال  ل�شركة 
)5360(بتاريخ  الرقم  حتت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات 
9/6/1998قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  
20/2/2021  املوافقة على العزل ال�شيد �شليم عبدو �شليم 
ال�شيب وتعيني ال�شيد حممد ابو الوفا وفا الدجاين  م�شفيا 
رقم  حممد  االمري  هو:�شارع  امل�شفي  عنوان  وان  لل�شركة 
830854رمز  بريد  �شندوق   0777833933 هاتف   130

بريدي 11183
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اربد 

�لرقابة  بت�صديد  �إرب���د  يف  م��و�ط��ن��ون  ط��ال��ب 
و�صفوُه  ما  �ز�ء  �لتموينية  �مل��و�د  بيع  حمال  على 
�لتموينية  �ل�صلع  بع�س  باأ�صعار  �لكبري  بالرتفاع 
و�لغذ�ئية �ل�صا�صية خ�صو�صا مو�د �لزيت و�ل�صكر 
وعا�صم  �لغر�يبة  �حمد  �ملو�طنون  وقال  و�لرز. 
لوكالة  �لزعبي  ور�صمية  �لطعاين  وعمر  �لعمري 
�مل��و�د  ه��ذه  �أ�صعار  �ن  )ب���رت�(،  �لردن��ي��ة  �لن��ب��اء 
�لى  �لزيت  مادة  يف  و�صلت  كبرية  بن�صب  �رتفعت 
 12 بن�صبة  �ل�صكر  �رتفع  بينما  باملئة،   70 نحو 
 10 �لى   8 بني  ما  تر�وحت  بن�صبة  و�لرز  باملئة 
ممثلة  و�لتجارة  �ل�صناعة  وز�رة  ودع��و�  باملئة. 
�لرقابة  ت�صديد  �لى  �لرقابية يف �ملحافظات  باأذرعها 
على �ل�صعار، كما طالبو� جمعية حماية �مل�صتهلك 
�ملو�د  لهذه  �ل�صعرية  �ملعادلة  حتديد  يف  بالتدخل 
زي��ادة  م��ن  تخوفهم  و�أب���دو�  عنها،  غنى  ل  �لتي 
�ل�صعرية  �لقفز�ت  بهذه  �ل�صعار  �رتفاع  ��صتمر�ر 
تابع  ب��دوره  �ل��ق��ادم.  �ملبارك  رم�صان  �صهر  خ��الل 
�ملو�طنني  �صكاوى  �لعتوم  ر�صو�ن  �رب��د  حمافظ 
وطلب من مديرية �ل�صناعة و�لتجارة تعزيز فرقها 
�لرقابية على �ل�صو�ق بجولت مكثفة، م�صريً� �إلى 
�أنه نقل هذه �ملالحظات �لتي ��صتمع �ليها يف �مليد�ن 

من مو�طنني �لى �جلهات �لر�صمية �ملعنية.
�ل�صناعة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  �أك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
مت  �ن��ه  �خل�صاونة،  ر�ئ��د  �ملحافظة  يف  و�لتجارة 
�لرقابة و�لتفتي�س �مليد�نية ما بني  زيادة عدد فرق 
�صباحاً  �ل�صاد�صة  من  تعمل  فرق  خم�صة  �لى  ثالثة 
فيه  �أق��ر  �ل��ذي  �لوقت  يف  م�صاء  �ل�صاد�صة  وحتى 
بوجود �رتفاعات يف ��صعار هذه �ملو�د وعز�ها �لى 
�رتفاعها يف دول �ملن�صاأ وزيادة كلفة �ل�صحن وغريها 
من �لعو�مل �لتي برزت كانعكا�س جلائحة كورونا. 
و��صار �خل�صاونة �لى �ن �ملديرية لديها خطة عمل 

رم�صان  ل�صهر  ��صتعد�د�  بتنفيذها  با�صرت  حمددة 
�لد�رية و�جلهات  بالتن�صيق مع �حلاكمية  �ملبارك 
�ل�صو�ق من حيث وفر  ل�صبط حركة  �لعالقة  ذ�ت 
�ملو�د �لتموينية مرور� بالرقابة على ��صعار و�صحة 
و�صالمة �لغذ�ء. و�و�صح نائب رئي�س غرفة جتارة 
من  �لزيت  مادة  �صهدته  ما  �أن  عرفات،  �كرم  �ربد 
فجاأة  ياأت  مل  باملئة   70 حو�يل  �لى  و�صل  �رتفاع 
�أو قفزة و�حدة، م�صريً� �إلى �أن �رتفاع ��صعار هذه 
متدرجة  بن�صب  �ملا�صي  �يلول  �صهر  من  بد�أ  �ملادة 
و�صول �لى �حلالة �ل�صعرية �لتي هي عليها �ليوم .

و�رجع عرفات هذه �لرتفاعات �لى عدم وجود 
على  قادرة  و�مل�صتوردين  للتجار  تخزينية  قدر�ت 
�لزيت تكفي لفرت�ت �طول  �صر�ء كميات كبرية من 
عملية  حتكم  �لتي  �ملن�صاأ  دول  يف  �رتفاعها  قبل 

�لعر�س و�لطلب فيها �ل�صعار ب�صكل رئي�س.
�لك��رث و�صوحا  �لرت��ف��اع  �ن  ع��رف��ات،  وب��ني 
على  �ل�صفيحة  �رتفعت  حيث  �لزيت،  مادة  يف  كان 
دينار�   18 من  �كرث  �لى  دنانري  ع�صرة  من  �لتاجر 
كميات  وجود  لعدم  �ملا�صية  �ل�صتة  �ل�صهور  خالل 
ن�صف  ملدة  �ملحلي  لال�صتهالك  تكفي  خمزنة  زيت 

عام على �قل تقدير وهو ما جعلها عر�صة لالرتفاع 
تبعا لرتفاعها يف دول �ملن�صاأ و�رتفاع كلف �ل�صحن 
كانت  �صو�ء  �لتعبئة  �رتفاع �صفائح  �لى  بال�صافة 

معدنية �و بال�صتيكية.
ولفت عرفات �لى �ن تقلي�س �لعمالة ما بني 30 
و�مكانيات  قدر�ت  بتخفي�س  �صاهم  باملئة  �لى50 
�ي�صا  كلفتها  بارتفاع  �صاهم  ما  و�لتعبئة  �لتخزين 
�ل�صكر  مادة  �رتفاع  �أن  �لى  ونوه   . �مل�صتورد  على 
�لعو�مل  نتيجة  باملئة   12 �لى   10 بني  ما  تر�وح 
من  كفاءة  �لكرث  �لتخزينية  �لقدرة  لكن  �ل�صابقة 
��صار  فيما  حدة،  �قل  �رتفاعها  جعلت  �لزيت  مادة 
�لى �ن �لرز �لبي�س متو�صط �حلبة �رتفع بن�صبة 
�قل من ذلك فيما حافظ �لرز �لهندي و�ل�صيالين على 
��صعاره. باملقابل، �كد عرفات �ن �لعديد من �ملو�د 
�لغذ�ئية �صهدت �نخفا�صاً ملمو�صاً با�صعارها كما هو 
�حلال بالن�صبة ملادة �لعد�س �لتي �نخف�صت مبعدل 
بيع يف  �لعد�س  كيلو  �صعر  �ن  �لى  باملئة، لفتا   50
بينما  للكيلو،  قر�صاً   160 بحو�يل  �ملا�صي  رم�صان 
على  ينطبق  و�حل��ال  قر�صا   80 �لى  �ليوم  و�صل 

خمتلف ��صناف �لبقوليات و�ملعلبات.

يت والسكر واالرز  اع اسعار الز� ت�ف شكاوى من ار�
يد الر�قا�بة عىل االسواق وم�ال�بات �بتشد� عجلون 

�ل�صحي  بال�صاأن  ومهتمون  خمت�صون  �أك��د 
مو��صلة  �أهمية  عجلون،  حمافظة  يف  و�لبيئي 
للحد  �ل�صحية  �للتز�م بال�صرت�طات و�لجر�ء�ت 

من �نت�صار فريو�س كورونا.
وق��ال��و� لوكالة �لن��ب��اء �لردن��ي��ة )ب���رت�(، �ن 
و�ل���ص��رت�ط��ات  �لح��رت�زي��ة  بالتد�بري  �لل��ت��ز�م 
�لوقائية و�جب ومن �صور �ملو�طنة �ل�صاحلة للحد 
�نت�صار جائحة فريو�س كورونا و�حلفاظ على  من 
�صحة و�صالمة �جلميع، م�صريين �إلى �أن �لقر�ر�ت 
م�صوؤولية  وه��ي  �ملجتمع  حماية  �أج��ل  من  تتخذ 

م�صرتكة. 
�لدكتور  عجلون  حمافظة  �صحة  مدير  و�أك��د 
تي�صري عناب، �همية �لتز�م �أفر�د �ملجتمع بالتد�بري 
كذلك  حولهم،  ومن  �صحتهم  حلماية  �لحرت�زية 
�جلهات  تبذله  ما  مع  �جلميع  جهود  تكاتف  �همية 
�ل�صابات  �ع��د�د  تز�يد  ظل  يف  وخا�صة  �ملعنية 

د�عياً  كورونا،  بفريو�س  �ل�صابة  جر�ء  و�لوفيات 
�ملخ�ص�صة  �ملن�صة  عرب  �لت�صجيل  �إلى  �ملو�طنني 
وللحد  �صالمتهم  على  حفاظاً  كورونا  لقاح  لتلقي 
عجلون  بلدية  رئي�س  وقال  �لفريو�س.  �نت�صار  من 
�لكربى �ملهند�س ح�صن �لزغول، �ن �لبلدية �تخذت 
�مليد�نية  �جل���ولت  خ��الل  م��ن  مكثفة  �ج����ر�ء�ت 
�لرقابية بالتعاون مع جلان �ل�صالمة �لعامة ل�صبط 
�ل�صحية  بالتعليمات  �مللتزمني  وغ��ري  �ملخالفني 
�ملو�طنني  د�عياً  و�لبيئة،  �لنظافة  على  و�حلفاظ 
على  حفاظا  بجدية  �لدفاع  �و�مر  مع  �لتعامل  �لى 
�لعمل  تن�صيق  جلنة  رئي�س  قال  بدوره،  �صالمتهم. 
�لبعول،  �ملحافظة حممد  �لتطوعي و�لجتماعي يف 
و�مل��ع��د�ت  �لأدو�ت  تعقيم  �ل�����ص��روري  م��ن  �أن��ه 
�ل�صخ�صية و�مل�صتخدمة  �لوقاية  �أدو�ت  و��صتبد�ل 
�لجتماعي  �لتباعد  على  �ملحافظة  مع  �لعمل  يف 
تقليل  �أجل  من  وذلك  �لكمامات  �رتد�ء  من  و�لتاأكد 

�حتمالت نقل فريو�س كورونا.
توعية  �أهمية  عبا�صي  ماهر  �ملهند�س  و�أك��د 

�لوقاية من فريو�س كورونا بهدف  �ملجتمع بكيفية 
�ملنحنى  وت�صطيح  �لفريو�س  �نت�صار  م��ن  �حل��د 
و�لوفيات  �لإ�صابة  حالت  �زدي��اد  ظل  يف  �لوبائي 
باإجر�ء�ت  �لتقيد  �صرورة  �لى  د�عياً  �لأردن،  يف 
�نت�صار  م��ن  للحد  �ل�صحية  و�ل��وق��اي��ة  �ل�صالمة 

فريو�س كورونا.
�لبيئي  �لعمل  تن�صيق  جلنة  ع�صو  و����ص��ارت 
توظيف  �همية  �ل��ى  �ل�صمادي  �بتهال  �ملهند�صة 
و�صائل �لتو��صل �لجتماعي لبث �لر�صائل �لتوعوية 
�لتعامل  كيفية  �أو  �لفريو�س  مبخاطر  و�لتثقيفية 
�لحرت�زية  و�لج���ر�ء�ت  �لتد�بري  و�تخاذ  معه 

للحد من �نت�صاره .
رز�ن  متطوعني  �عالميني  جلنة  ع�صو  و�كدت 
و�لتوعية  �لرقابة  ف��رق  زي��ادة  �همية  �ملومني، 
وتتبع  �لفريو�س  حلقة  وك�صر  باملر�س  �ل�صحية 
يف  ال�شحية  ال�شروط  وحتقيق  وفح�شها  البوؤر 
و�ماكن  و�خلا�صة  �لر�صمية  �ملن�صاآت  خمتلف 

�لتجمعات �لعامة.

 المفرق 

 نظمت مديرية �صباب حمافظة �ملفرق ور�صتي 
عمل حول لقاح كورونا و�لعنف �ملجتمعي.

مركز  نظمها  �لتي  �لأول��ى  �لور�صة  يف  وحتدث 

�لدكتور  زووم،  تطبيق  با�صتخد�م  �لدجنية  �صباب 
مقدما  ك��ورون��ا،  لقاح  �أهمية  عن  �خلز�علة  م��ر�د 
وطرق  �لفريو�س  �لإ�صابة  �أعر��س  حول  �صرحا 
للفريو�س  للت�صدي  �للقاح  �أهمية  موؤكد�  �نت�صاره، 
�للتز�م  مع  بالتو�زي  به،  �لإ�صابات  عدد  وتقليل 

بارتد�ء �لكمامة و�لتباعد �لجتماعي.
مركز  نظمها  �لتي  �لثانية  �لور�صة  وناق�صت 
عبد�هلل  �ل��دك��ت��ور  فيها  وحت���دث  �مل��ف��رق  ���ص��اب��ات 
و�أ�صكاله  �ملجتمعي  �لعنف  مو�صوع  �لعثامنة، 

و�أ�صبابه و�أهمية توعية �ملجتمع مبخاطره.

تمع�ي م ورشيت عمل �ول ل�قاح كورو�نا والعنف الم�ب رق تن�ن ش�باب الم�ف

ية لل�د من انتشار كورو�نا ية االلتزام �باالشتراطات الص�� يؤكدون اهم� تصون � م�ن
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اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 

ل�شنة 1997 وتعديالته.
املعدنيه   الزيوت  لتجارة  الرحمن  �شركة   عباد  دائني  اأرجو من 
الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2015/3/3 بتاريخ   )39746(
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 حممد �شالح حممد دودح
العمري-هاتف  �شهار  -�شارع  علندا  -ابو  :عمان  امل�شفي  عنوان 

0795584538
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة عباد الرحمن لتجارة الزيوت 
املعدنيه   وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
باجتماعها غري  قررت  قد  بتاريخ 2015/3/3  الرقم )39746(  حتت 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة  بتاريخ2021/3/4  املنعقد  العادي 
م�شفيا  دودح  حممد  �شالح  حممد  ال�شيد  وتعني  اختيارية  ت�شفية 

لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
عمان -ابو علندا -�شارع �شهار العمري-هاتف 0795584538

مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اإعــــــالن
اإىل م�شاهمي �شركة الفار�ش الوطنية لالإ�شتثمار والت�شدير�ش م ع

)حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي ال�شاد�ش ع�شر(
بتاريخ 29اآذار، 2021

قـــرر جمل�ش اإدارة �شركة الفار�ش الوطنية لالإ�شتثمار والت�شدير �ش م ع دعوتكـم حل�شور 
اجتمـاعالهيئـة العامـة العادية الذي �شيعقد يف متام ال�شاعة11:00 من �شباح يوم الإثنني املوافق 

29 اآذار2021، وذلك بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع 
رقم )13( ل�شنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 والإجراءات ال�شادرة عن معايل وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقته بتاريخ 
2021/03/03، على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية  لل�شركة بوا�شطة و�شيلة الت�شال 

املرئي والإلكرتونيمن�شة الجتماعات اللكرتونية با�شتخدام برنامج ZOOM، للنظر يف 
الأمور املدرجة على جدول اأعمال الجتماع املن�شور على املوقع الإلكرتوين لل�شركة وعلى موقع 

دائرة مراقبة ال�شركات.
يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة 

الت�شال املرئي والإلكرتوين من خالل الرابط الإلكرتوين /https://agmpro.meاملن�شور 
على املوقع الإلكرتوين لل�شركة))https://optimiza.me/واملت�شمن اإجراءات الدخول 

للنظام الآيل وت�شجيل احل�شور اأو اإر�شال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين
.shareholders@optimizasolutions.com

يجب اأن تر�شلق�شائم التوكيل و/اأو التفوي�ش على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد 
لالجتماع.      

ردين قعوار   
رئي�ش جمل�ش الإدارة

اإعــــــالن
اإىل م�شاهمي �شركة اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة 

)حل�شور اجتماع الهيئة العامةالعادي (
---------------------

قـــرر جمل�ش ادارة �شركة اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة دعوتكـم حل�شور اجتمـاعالهيئـة العامـةالعادي الذي 
�شيعقد يف متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح  يوم اخلمي�ش املوافق 2021/4/1وذلك بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين 

عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�شنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 والإجراءات ال�شادرة عن معايل وزيرال�شناعة 
والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقته بتاريخ 2021/3/10 على انعقاد اجتماع الهيئة 
العامة العادي لل�شركة بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين)Microsoft Teams( للنظر يف الأمور املدرجة على 
جدول اأعمال الجتماع املن�شور على املوقع الإلكرتوين لل�شركةwww.pearljo.comوعلى موقع دائرة مراقبة ال�شركات.

يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي 
والإلكرتوين)Microsoft Teams( من خالل الرابط الإلكرتوين  التايل 

3ameeting_MmU4YTg1NjItMjI%https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19(
context=%7b%?0/wMS00YWI0LTlhNWMtMDA3NDExZDViYWIy%40thread.v2
%2c%22Oid%22%4adc-944a-d51fcc76e51e%22-3a%22f5d6479a-4be7%22Tid%22
7d%22%3a%223e33cff3-c9be-432e-940c-ab49631624c7(واملن�شور على املوقع الإلكرتوين ل�شركة 

اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة www.pearljo.comواملت�شمن اإجراءات الدخول للنظام الآيل وت�شجيل 
.hbouri@finehh.comاحل�شور اأو اإر�شال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين

يجب اأن تر�شل ق�شائم التوكيل و/اأو التفوي�ش على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد لالجتماع.
رئي�ش جمل�ش الدارة

حممد عبد احلاج ار�شيد العبدالالت

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200022117(

ا�شتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
ال�شيد/ والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�شادة حممود  جميل عبدالقادر عمريه
�شركة ب�شمه ابو غوري و�شريكها  وامل�شجلة يف    ال�شريك /ال�شركاء يف 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )31997( بتاريخ1993/2/1
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2021/3/15 و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/17
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز الت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  ال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�شتنادا 
ال�شاحة  )قاعة  التجاري  ال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  ال�شماء 
البي�شاء لالفراح واملنا�شبات( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )245309( با�شم 
)ليث حممود يو�شف ال�شروف( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حممود يو�شف احمد ال�شروف(

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

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته.   1997 ل�شنة   )22(

ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 

حلويات الفخامه ال�شاميه وامل�شجله لدينا يف �شجل ال�شركات 

)39097(بتاريخ  الرقم  حتت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات 

املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2014/12/24

بتاريخ2021/3/14 العدول عن ت�شفية ال�شركة
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

Invitation To An Ordinary Meeting

Att. Shareholder:  Mrs. Lucretia Pelin

Greetings,

You are kindly requested to attend the Ordinary Meeting 
of the General Assembly of Jordan European Internet 
Services Ltd. registered under the number 8394 which is 
scheduled at (11.00) a.m. of Sunday, 28 of March, 2021, 

at the company premises, Sharif Nasser Bin Jamil 
Street, No. 107,  shmeisani , Amman, Jordan.

According to article 66 from Companies Law No. 
22/1997 and its amendments, at this meeting the 
following will be discussed:

1. Discussion of the report prepared by the General 
Manager on the Company’s operations, activities, 
financial position for the financial position during the 
year 2019, and future Company plans.

2. Discussion and approval of the balance sheet, profit 
and loss account and cash flow of the Company.

3. Election of the Company auditors for 2020 and 
determination of his remuneration.

4. Any other matters.

General Manager
Vasile Pelin

Signature:

Date: 15/03/2021 

Report of the General Manager
The balance sheet
On the company’s website: www.jcs.jo

دعوة الجتماع هيئة عامة عادي
  Mrs. Lucretia Pelin :امل�ساهم  

   

حتية طيبة وبعد،

اأرجو التكرم بح�سور اجتماع الهيئة العامة العادي لل�سركة االردنية 
 8394 االوروبية خلدمات االنرتنت ذ.م.م. وامل�سجلة حتت الرقم 
االأحد  يوم  �سباحًا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف  �سيعقد  والذي 
منطقة  الكائن يف  ال�سركة  موقع  2021/03/28، وذلك يف  بتاريخ 
عمان-  ،107 رقم  جميل،  بن  نا�سر  ال�سريف  – �سارع  ال�سمي�ساين 

االأردن.
 

 22 ال�سركات االأردين وتعديالته رقم  66 من قانون  للمادة  ووفقًا 
ل�سنة 1997، �سيتم مناق�سة االأمور التالية يف االجتماع:

باأعمال 	.  املتعلق  العام  املدير  قبل  من  املعد  التقرير  مناق�سة   
واخلطط   2019 للعام  لل�سركة  املايل  والو�سع  ون�ساطات 

امل�ستقبلية لل�سركة.
مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب االأرباح واخل�سائر و تدفقاتها . 2

النقدية، و امل�سادقة عليها.
 انتخاب مدقق ح�سابات لل�سركة  للعام 2020 وحتديد اتعابه.	. 

اأية اأمور اأخرى.. 4

 املدير العام
Vasile Pelin
التوقيع:

 
التاريخ: 15/03/2021

تقرير املدير العام
امليزانية

www.jcs.jo :على املوقع االلكرتوين لل�سركة

Jordan European Internet Services Co.
ال�سركة االردنية االوروبية خلدمات االنرتنت ذ.م.م

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لل�شناعات املعدنيه   ل�شركة قوة ميجا  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2014/1/15 بتاريخ    )35246(
املنعقد بتاريخ 2020/12/27 املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
اختيارية وتعني ال�شيد عطا احمد عبدالرحمن ابو هاين  م�شفيا لل�شركة 

وان عنوان امل�شفي هو :
عمان الردن-هاتف 0799308494

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.

ذ.م.م  املعدنيه   لل�شناعات  ميجا  قوة  �شركة    دائني  من  اأرجو 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )35246( بتاريخ   

�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  2014/1/15�شرورة 
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 :  ال�شيد عطا احمد عبدالرحمن ابو هاين

عنوان امل�شفي عمان الردن-هاتف 0799308494
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200115704(

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 

ح�شن حممد زهران و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 

الرقم )100297( بتاريخ  2011/1/9 قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2018/7/18   وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة 

ح�شن حممد ابراهيم زهران م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي :الزرقاء جبل املغري ت-0795674507

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

مراقب عام ال�شركات 
رمزي نزهه

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن �شركة ا�شرف الرمياوي و�شرف الزعبي وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

بطلب  تقدمت  بتاريخ2011/6/23   )101804( الرقم  حتت  ت�شامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : ا�شرف الرمياوي و�شرف الزعبي

اىل �شركة :ا�شرف الرمياوي وفادي جانخوت

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 انذار  بالعودة للعمل 
 اىل املوظف 

 اأ�شامه حممد يو�شف �شباعي
 الرقم الوطني )9941056437(
نظرا لتغيبك عن مكان عملك 
لدى �شركة �شامح اخل�شر 

و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه( 
ملدة تزيد عن ع�شرة ايام متتالية 

بدون مربر او �شبب قانوين 
م�شروع فاإن ال�شركة  تنذرك 

ب�شرورة العودة  ملكان عملك 
خالل مدة 3 اأيام من تاريخ ن�شر 

هذا العالن وبعك�ش ذلك �شت�شطر 
ال�شركة وعمال لحكام املادة 

)28( الفقره )5( من قانون العمل 
انهاء خدماتك من العمل وبعد 

ذلك تعترب فاقداآ جلميع حقوقك 
 القانونية والعمالية .
�شركة �شامح اخل�شر 

و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172727(

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 

الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  واملومني  الرتك 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  2019/5/21قد  بتاريخ   )119668(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد  بتاريخ2021/3/18  اختيارية  ت�شفية 

م�شطفى حممد الرتك و/او عمر �شرار املومني  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان ابو ن�شري هاتف 0795073068

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:)200129977(

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 

الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  والكفاوين  زيد  ابو 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  2021/11/18قد  بتاريخ   )105755(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد    2020/8/31 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية 

عمرو حممود حممد الكفاوين م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي :�شفا بدران طاب كراع ت-0797011557

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 مربوك للفائز ا�شتالم جائزته
تعلن �شركة حول العامل للمفرو�شات ا�شم الرابح 

للحملة الرتويجية رقم2/4/28/26123 
وهو ال�شيد رائد بطاينه

توتال االردن تهنى الفائزين بحملة ا�شتبيان ر�شا الزبائن 2020
ا�شتالمهم جوائزهم

توتال الردن تهنئ الفائزين  بحملة ا�شتبيان ر�شا الزبائن لعام 2020 ا�شتالمهم جوائزهم با�شراف 

وزارة ال�شناعة والتجارة والتي ت�شمنت فائزين اثنني هم 

عبدالكرمي غازي ومريا احمد

حيث فاز كل منهما ببطاقة توتال م�شبقة الدفع بقيمة 100دينار

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظف : 

مروة عبداهلل عي�شى دع�شان
)9932045054(

نظرا لتغيبك عن العمل اكرث من 
ع�شرة ايام متتالية لدى)�شركة 
مدار�ش �شرق�شطة النموذجية( 

مالكة ال�شم التجاري مدر�شة 
منارة الندل�ش

دون عذر فاننا ننذرك ب�شرورة 
العودة اىل عملك خالل ثالثة 

ايام من تاريخ ن�شر هذا العالن 
واح�شار ما يربر غيابك  وال 

فانك �شوف تعترب فاقد لوظيفتك 
وحقوقك ا�شتنادا لحكام املادة 

28فقرة هـ من قانون العمل الردين 
رقم 8ل�شنة 1996 وتعديالته 

املنذر
)�شركة مدار�ش �شرق�شطة 

النموذجية( مالكة ال�شم التجاري 
مدر�شة منارة الندل�ش

ال�شحف:  �شدى ال�شعباالحد  2021/3/21

الرقم: م �ش/61973/5 - التاريخ: 2021/3/18

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200014195(

ا�ش��تنادا الحكام امل��ادة )37( من قانون ال�ش��ركات رقم )22( ل�ش��نة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�ش��ناعة والتجارة بان 
�شركة حممود يو�شف الزعبي و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )61973( بتاريخ 2002/1/7 قد تقدمت بطلب لت�ش��يفة 
ال�ش��ركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2021/3/18 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة  حممود يو�شف املناع الزعبي م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - الرمثا - احلي الغربي 0795506997
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.
املعدنيه   الزيوت  لتجارة  الرحمن  �شركة   عباد  دائني  اأرجو من 
الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2015/3/3 بتاريخ   )39746(
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 حممد �شالح حممد دودح
العمري-هاتف  �شهار  -�شارع  علندا  -ابو  :عمان  امل�شفي  عنوان 

0795584538
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة عباد الرحمن لتجارة الزيوت 
املعدنيه   وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
باجتماعها غري  قررت  قد  بتاريخ 2015/3/3  الرقم )39746(  حتت 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة  بتاريخ2021/3/4  املنعقد  العادي 
م�شفيا  دودح  حممد  �شالح  حممد  ال�شيد  وتعني  اختيارية  ت�شفية 

لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
عمان -ابو علندا -�شارع �شهار العمري-هاتف 0795584538

مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اإعــــــالن
اإىل م�شاهمي �شركة الفار�ش الوطنية لالإ�شتثمار والت�شدير�ش م ع

)حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي ال�شاد�ش ع�شر(
بتاريخ 29اآذار، 2021

قـــرر جمل�ش اإدارة �شركة الفار�ش الوطنية لالإ�شتثمار والت�شدير �ش م ع دعوتكـم حل�شور 
اجتمـاعالهيئـة العامـة العادية الذي �شيعقد يف متام ال�شاعة11:00 من �شباح يوم الإثنني املوافق 

29 اآذار2021، وذلك بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع 
رقم )13( ل�شنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 والإجراءات ال�شادرة عن معايل وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقته بتاريخ 
2021/03/03، على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية  لل�شركة بوا�شطة و�شيلة الت�شال 

املرئي والإلكرتونيمن�شة الجتماعات اللكرتونية با�شتخدام برنامج ZOOM، للنظر يف 
الأمور املدرجة على جدول اأعمال الجتماع املن�شور على املوقع الإلكرتوين لل�شركة وعلى موقع 

دائرة مراقبة ال�شركات.
يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة 

الت�شال املرئي والإلكرتوين من خالل الرابط الإلكرتوين /https://agmpro.meاملن�شور 
على املوقع الإلكرتوين لل�شركة))https://optimiza.me/واملت�شمن اإجراءات الدخول 

للنظام الآيل وت�شجيل احل�شور اأو اإر�شال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين
.shareholders@optimizasolutions.com

يجب اأن تر�شلق�شائم التوكيل و/اأو التفوي�ش على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد 
لالجتماع.      

ردين قعوار   
رئي�ش جمل�ش الإدارة

اإعــــــالن
اإىل م�شاهمي �شركة اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة 

)حل�شور اجتماع الهيئة العامةالعادي (
---------------------

قـــرر جمل�ش ادارة �شركة اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة دعوتكـم حل�شور اجتمـاعالهيئـة العامـةالعادي الذي 
�شيعقد يف متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح  يوم اخلمي�ش املوافق 2021/4/1وذلك بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين 

عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�شنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 والإجراءات ال�شادرة عن معايل وزيرال�شناعة 
والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقته بتاريخ 2021/3/10 على انعقاد اجتماع الهيئة 
العامة العادي لل�شركة بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين)Microsoft Teams( للنظر يف الأمور املدرجة على 
جدول اأعمال الجتماع املن�شور على املوقع الإلكرتوين لل�شركةwww.pearljo.comوعلى موقع دائرة مراقبة ال�شركات.

يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي 
والإلكرتوين)Microsoft Teams( من خالل الرابط الإلكرتوين  التايل 

3ameeting_MmU4YTg1NjItMjI%https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19(
context=%7b%?0/wMS00YWI0LTlhNWMtMDA3NDExZDViYWIy%40thread.v2
%2c%22Oid%22%4adc-944a-d51fcc76e51e%22-3a%22f5d6479a-4be7%22Tid%22
7d%22%3a%223e33cff3-c9be-432e-940c-ab49631624c7(واملن�شور على املوقع الإلكرتوين ل�شركة 

اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة www.pearljo.comواملت�شمن اإجراءات الدخول للنظام الآيل وت�شجيل 
.hbouri@finehh.comاحل�شور اأو اإر�شال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين

يجب اأن تر�شل ق�شائم التوكيل و/اأو التفوي�ش على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد لالجتماع.
رئي�ش جمل�ش الدارة

حممد عبد احلاج ار�شيد العبدالالت

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200022117(

ا�شتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
ال�شيد/ والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�شادة حممود  جميل عبدالقادر عمريه
�شركة ب�شمه ابو غوري و�شريكها  وامل�شجلة يف    ال�شريك /ال�شركاء يف 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )31997( بتاريخ1993/2/1
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2021/3/15 و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/17
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز الت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  ال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�شتنادا 
ال�شاحة  )قاعة  التجاري  ال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  ال�شماء 
البي�شاء لالفراح واملنا�شبات( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )245309( با�شم 
)ليث حممود يو�شف ال�شروف( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حممود يو�شف احمد ال�شروف(

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

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته.   1997 ل�شنة   )22(

ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 

حلويات الفخامه ال�شاميه وامل�شجله لدينا يف �شجل ال�شركات 

)39097(بتاريخ  الرقم  حتت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات 

املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2014/12/24

بتاريخ2021/3/14 العدول عن ت�شفية ال�شركة
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

Invitation To An Ordinary Meeting

Att. Shareholder:  Mrs. Lucretia Pelin

Greetings,

You are kindly requested to attend the Ordinary Meeting 
of the General Assembly of Jordan European Internet 
Services Ltd. registered under the number 8394 which is 
scheduled at (11.00) a.m. of Sunday, 28 of March, 2021, 

at the company premises, Sharif Nasser Bin Jamil 
Street, No. 107,  shmeisani , Amman, Jordan.

According to article 66 from Companies Law No. 
22/1997 and its amendments, at this meeting the 
following will be discussed:

1. Discussion of the report prepared by the General 
Manager on the Company’s operations, activities, 
financial position for the financial position during the 
year 2019, and future Company plans.

2. Discussion and approval of the balance sheet, profit 
and loss account and cash flow of the Company.

3. Election of the Company auditors for 2020 and 
determination of his remuneration.

4. Any other matters.

General Manager
Vasile Pelin

Signature:

Date: 15/03/2021 

Report of the General Manager
The balance sheet
On the company’s website: www.jcs.jo

دعوة الجتماع هيئة عامة عادي
  Mrs. Lucretia Pelin :امل�ساهم  

   

حتية طيبة وبعد،

اأرجو التكرم بح�سور اجتماع الهيئة العامة العادي لل�سركة االردنية 
 8394 االوروبية خلدمات االنرتنت ذ.م.م. وامل�سجلة حتت الرقم 
االأحد  يوم  �سباحًا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف  �سيعقد  والذي 
منطقة  الكائن يف  ال�سركة  موقع  2021/03/28، وذلك يف  بتاريخ 
عمان-  ،107 رقم  جميل،  بن  نا�سر  ال�سريف  – �سارع  ال�سمي�ساين 

االأردن.
 

 22 ال�سركات االأردين وتعديالته رقم  66 من قانون  للمادة  ووفقًا 
ل�سنة 1997، �سيتم مناق�سة االأمور التالية يف االجتماع:

باأعمال 	.  املتعلق  العام  املدير  قبل  من  املعد  التقرير  مناق�سة   
واخلطط   2019 للعام  لل�سركة  املايل  والو�سع  ون�ساطات 

امل�ستقبلية لل�سركة.
مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب االأرباح واخل�سائر و تدفقاتها . 2

النقدية، و امل�سادقة عليها.
 انتخاب مدقق ح�سابات لل�سركة  للعام 2020 وحتديد اتعابه.	. 

اأية اأمور اأخرى.. 4

 املدير العام
Vasile Pelin
التوقيع:

 
التاريخ: 15/03/2021

تقرير املدير العام
امليزانية

www.jcs.jo :على املوقع االلكرتوين لل�سركة

Jordan European Internet Services Co.
ال�سركة االردنية االوروبية خلدمات االنرتنت ذ.م.م

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لل�شناعات املعدنيه   ل�شركة قوة ميجا  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2014/1/15 بتاريخ    )35246(
املنعقد بتاريخ 2020/12/27 املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
اختيارية وتعني ال�شيد عطا احمد عبدالرحمن ابو هاين  م�شفيا لل�شركة 

وان عنوان امل�شفي هو :
عمان الردن-هاتف 0799308494

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.

ذ.م.م  املعدنيه   لل�شناعات  ميجا  قوة  �شركة    دائني  من  اأرجو 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )35246( بتاريخ   

�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  2014/1/15�شرورة 
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 :  ال�شيد عطا احمد عبدالرحمن ابو هاين

عنوان امل�شفي عمان الردن-هاتف 0799308494
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200115704(

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 

ح�شن حممد زهران و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 

الرقم )100297( بتاريخ  2011/1/9 قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2018/7/18   وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة 

ح�شن حممد ابراهيم زهران م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي :الزرقاء جبل املغري ت-0795674507

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

مراقب عام ال�شركات 
رمزي نزهه

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن �شركة ا�شرف الرمياوي و�شرف الزعبي وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

بطلب  تقدمت  بتاريخ2011/6/23   )101804( الرقم  حتت  ت�شامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : ا�شرف الرمياوي و�شرف الزعبي

اىل �شركة :ا�شرف الرمياوي وفادي جانخوت

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 انذار  بالعودة للعمل 
 اىل املوظف 

 اأ�شامه حممد يو�شف �شباعي
 الرقم الوطني )9941056437(
نظرا لتغيبك عن مكان عملك 
لدى �شركة �شامح اخل�شر 

و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه( 
ملدة تزيد عن ع�شرة ايام متتالية 

بدون مربر او �شبب قانوين 
م�شروع فاإن ال�شركة  تنذرك 

ب�شرورة العودة  ملكان عملك 
خالل مدة 3 اأيام من تاريخ ن�شر 

هذا العالن وبعك�ش ذلك �شت�شطر 
ال�شركة وعمال لحكام املادة 

)28( الفقره )5( من قانون العمل 
انهاء خدماتك من العمل وبعد 

ذلك تعترب فاقداآ جلميع حقوقك 
 القانونية والعمالية .
�شركة �شامح اخل�شر 

و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172727(

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 

الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  واملومني  الرتك 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  2019/5/21قد  بتاريخ   )119668(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد  بتاريخ2021/3/18  اختيارية  ت�شفية 

م�شطفى حممد الرتك و/او عمر �شرار املومني  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان ابو ن�شري هاتف 0795073068

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:)200129977(

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 

الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  والكفاوين  زيد  ابو 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  2021/11/18قد  بتاريخ   )105755(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد    2020/8/31 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية 

عمرو حممود حممد الكفاوين م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي :�شفا بدران طاب كراع ت-0797011557

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 مربوك للفائز ا�شتالم جائزته
تعلن �شركة حول العامل للمفرو�شات ا�شم الرابح 

للحملة الرتويجية رقم2/4/28/26123 
وهو ال�شيد رائد بطاينه

توتال االردن تهنى الفائزين بحملة ا�شتبيان ر�شا الزبائن 2020
ا�شتالمهم جوائزهم

توتال الردن تهنئ الفائزين  بحملة ا�شتبيان ر�شا الزبائن لعام 2020 ا�شتالمهم جوائزهم با�شراف 

وزارة ال�شناعة والتجارة والتي ت�شمنت فائزين اثنني هم 

عبدالكرمي غازي ومريا احمد

حيث فاز كل منهما ببطاقة توتال م�شبقة الدفع بقيمة 100دينار

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظف : 

مروة عبداهلل عي�شى دع�شان
)9932045054(

نظرا لتغيبك عن العمل اكرث من 
ع�شرة ايام متتالية لدى)�شركة 
مدار�ش �شرق�شطة النموذجية( 

مالكة ال�شم التجاري مدر�شة 
منارة الندل�ش

دون عذر فاننا ننذرك ب�شرورة 
العودة اىل عملك خالل ثالثة 

ايام من تاريخ ن�شر هذا العالن 
واح�شار ما يربر غيابك  وال 

فانك �شوف تعترب فاقد لوظيفتك 
وحقوقك ا�شتنادا لحكام املادة 

28فقرة هـ من قانون العمل الردين 
رقم 8ل�شنة 1996 وتعديالته 

املنذر
)�شركة مدار�ش �شرق�شطة 

النموذجية( مالكة ال�شم التجاري 
مدر�شة منارة الندل�ش

ال�شحف:  �شدى ال�شعباالحد  2021/3/21

الرقم: م �ش/61973/5 - التاريخ: 2021/3/18

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200014195(

ا�ش��تنادا الحكام امل��ادة )37( من قانون ال�ش��ركات رقم )22( ل�ش��نة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�ش��ناعة والتجارة بان 
�شركة حممود يو�شف الزعبي و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )61973( بتاريخ 2002/1/7 قد تقدمت بطلب لت�ش��يفة 
ال�ش��ركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2021/3/18 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة  حممود يو�شف املناع الزعبي م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - الرمثا - احلي الغربي 0795506997
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.
املعدنيه   الزيوت  لتجارة  الرحمن  �شركة   عباد  دائني  اأرجو من 
الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2015/3/3 بتاريخ   )39746(
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 حممد �شالح حممد دودح
العمري-هاتف  �شهار  -�شارع  علندا  -ابو  :عمان  امل�شفي  عنوان 

0795584538
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة عباد الرحمن لتجارة الزيوت 
املعدنيه   وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
باجتماعها غري  قررت  قد  بتاريخ 2015/3/3  الرقم )39746(  حتت 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة  بتاريخ2021/3/4  املنعقد  العادي 
م�شفيا  دودح  حممد  �شالح  حممد  ال�شيد  وتعني  اختيارية  ت�شفية 

لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
عمان -ابو علندا -�شارع �شهار العمري-هاتف 0795584538

مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اإعــــــالن
اإىل م�شاهمي �شركة الفار�ش الوطنية لالإ�شتثمار والت�شدير�ش م ع

)حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي ال�شاد�ش ع�شر(
بتاريخ 29اآذار، 2021

قـــرر جمل�ش اإدارة �شركة الفار�ش الوطنية لالإ�شتثمار والت�شدير �ش م ع دعوتكـم حل�شور 
اجتمـاعالهيئـة العامـة العادية الذي �شيعقد يف متام ال�شاعة11:00 من �شباح يوم الإثنني املوافق 

29 اآذار2021، وذلك بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع 
رقم )13( ل�شنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 والإجراءات ال�شادرة عن معايل وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقته بتاريخ 
2021/03/03، على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية  لل�شركة بوا�شطة و�شيلة الت�شال 

املرئي والإلكرتونيمن�شة الجتماعات اللكرتونية با�شتخدام برنامج ZOOM، للنظر يف 
الأمور املدرجة على جدول اأعمال الجتماع املن�شور على املوقع الإلكرتوين لل�شركة وعلى موقع 

دائرة مراقبة ال�شركات.
يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة 

الت�شال املرئي والإلكرتوين من خالل الرابط الإلكرتوين /https://agmpro.meاملن�شور 
على املوقع الإلكرتوين لل�شركة))https://optimiza.me/واملت�شمن اإجراءات الدخول 

للنظام الآيل وت�شجيل احل�شور اأو اإر�شال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين
.shareholders@optimizasolutions.com

يجب اأن تر�شلق�شائم التوكيل و/اأو التفوي�ش على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد 
لالجتماع.      

ردين قعوار   
رئي�ش جمل�ش الإدارة

اإعــــــالن
اإىل م�شاهمي �شركة اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة 

)حل�شور اجتماع الهيئة العامةالعادي (
---------------------

قـــرر جمل�ش ادارة �شركة اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة دعوتكـم حل�شور اجتمـاعالهيئـة العامـةالعادي الذي 
�شيعقد يف متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح  يوم اخلمي�ش املوافق 2021/4/1وذلك بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين 

عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�شنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 والإجراءات ال�شادرة عن معايل وزيرال�شناعة 
والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقته بتاريخ 2021/3/10 على انعقاد اجتماع الهيئة 
العامة العادي لل�شركة بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي والإلكرتوين)Microsoft Teams( للنظر يف الأمور املدرجة على 
جدول اأعمال الجتماع املن�شور على املوقع الإلكرتوين لل�شركةwww.pearljo.comوعلى موقع دائرة مراقبة ال�شركات.

يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي 
والإلكرتوين)Microsoft Teams( من خالل الرابط الإلكرتوين  التايل 

3ameeting_MmU4YTg1NjItMjI%https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19(
context=%7b%?0/wMS00YWI0LTlhNWMtMDA3NDExZDViYWIy%40thread.v2
%2c%22Oid%22%4adc-944a-d51fcc76e51e%22-3a%22f5d6479a-4be7%22Tid%22
7d%22%3a%223e33cff3-c9be-432e-940c-ab49631624c7(واملن�شور على املوقع الإلكرتوين ل�شركة 

اللوؤلوؤة ل�شناعة الورق ال�شحي امل�شاهمة العامة www.pearljo.comواملت�شمن اإجراءات الدخول للنظام الآيل وت�شجيل 
.hbouri@finehh.comاحل�شور اأو اإر�شال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين

يجب اأن تر�شل ق�شائم التوكيل و/اأو التفوي�ش على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد لالجتماع.
رئي�ش جمل�ش الدارة

حممد عبد احلاج ار�شيد العبدالالت

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200022117(

ا�شتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
ال�شيد/ والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�شادة حممود  جميل عبدالقادر عمريه
�شركة ب�شمه ابو غوري و�شريكها  وامل�شجلة يف    ال�شريك /ال�شركاء يف 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )31997( بتاريخ1993/2/1
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2021/3/15 و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/17
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز الت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  ال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�شتنادا 
ال�شاحة  )قاعة  التجاري  ال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  ال�شماء 
البي�شاء لالفراح واملنا�شبات( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )245309( با�شم 
)ليث حممود يو�شف ال�شروف( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حممود يو�شف احمد ال�شروف(

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

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته.   1997 ل�شنة   )22(

ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 

حلويات الفخامه ال�شاميه وامل�شجله لدينا يف �شجل ال�شركات 

)39097(بتاريخ  الرقم  حتت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات 

املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2014/12/24

بتاريخ2021/3/14 العدول عن ت�شفية ال�شركة
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

Invitation To An Ordinary Meeting

Att. Shareholder:  Mrs. Lucretia Pelin

Greetings,

You are kindly requested to attend the Ordinary Meeting 
of the General Assembly of Jordan European Internet 
Services Ltd. registered under the number 8394 which is 
scheduled at (11.00) a.m. of Sunday, 28 of March, 2021, 

at the company premises, Sharif Nasser Bin Jamil 
Street, No. 107,  shmeisani , Amman, Jordan.

According to article 66 from Companies Law No. 
22/1997 and its amendments, at this meeting the 
following will be discussed:

1. Discussion of the report prepared by the General 
Manager on the Company’s operations, activities, 
financial position for the financial position during the 
year 2019, and future Company plans.

2. Discussion and approval of the balance sheet, profit 
and loss account and cash flow of the Company.

3. Election of the Company auditors for 2020 and 
determination of his remuneration.

4. Any other matters.

General Manager
Vasile Pelin

Signature:

Date: 15/03/2021 

Report of the General Manager
The balance sheet
On the company’s website: www.jcs.jo

دعوة الجتماع هيئة عامة عادي
  Mrs. Lucretia Pelin :امل�ساهم  

   

حتية طيبة وبعد،

اأرجو التكرم بح�سور اجتماع الهيئة العامة العادي لل�سركة االردنية 
 8394 االوروبية خلدمات االنرتنت ذ.م.م. وامل�سجلة حتت الرقم 
االأحد  يوم  �سباحًا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف  �سيعقد  والذي 
منطقة  الكائن يف  ال�سركة  موقع  2021/03/28، وذلك يف  بتاريخ 
عمان-  ،107 رقم  جميل،  بن  نا�سر  ال�سريف  – �سارع  ال�سمي�ساين 

االأردن.
 

 22 ال�سركات االأردين وتعديالته رقم  66 من قانون  للمادة  ووفقًا 
ل�سنة 1997، �سيتم مناق�سة االأمور التالية يف االجتماع:

باأعمال 	.  املتعلق  العام  املدير  قبل  من  املعد  التقرير  مناق�سة   
واخلطط   2019 للعام  لل�سركة  املايل  والو�سع  ون�ساطات 

امل�ستقبلية لل�سركة.
مناق�سة ميزانية ال�سركة وح�ساب االأرباح واخل�سائر و تدفقاتها . 2

النقدية، و امل�سادقة عليها.
 انتخاب مدقق ح�سابات لل�سركة  للعام 2020 وحتديد اتعابه.	. 

اأية اأمور اأخرى.. 4

 املدير العام
Vasile Pelin
التوقيع:

 
التاريخ: 15/03/2021

تقرير املدير العام
امليزانية

www.jcs.jo :على املوقع االلكرتوين لل�سركة

Jordan European Internet Services Co.
ال�سركة االردنية االوروبية خلدمات االنرتنت ذ.م.م

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لل�شناعات املعدنيه   ل�شركة قوة ميجا  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2014/1/15 بتاريخ    )35246(
املنعقد بتاريخ 2020/12/27 املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
اختيارية وتعني ال�شيد عطا احمد عبدالرحمن ابو هاين  م�شفيا لل�شركة 

وان عنوان امل�شفي هو :
عمان الردن-هاتف 0799308494

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.

ذ.م.م  املعدنيه   لل�شناعات  ميجا  قوة  �شركة    دائني  من  اأرجو 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )35246( بتاريخ   

�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  2014/1/15�شرورة 
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 :  ال�شيد عطا احمد عبدالرحمن ابو هاين

عنوان امل�شفي عمان الردن-هاتف 0799308494
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200115704(

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 

ح�شن حممد زهران و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 

الرقم )100297( بتاريخ  2011/1/9 قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2018/7/18   وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة 

ح�شن حممد ابراهيم زهران م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي :الزرقاء جبل املغري ت-0795674507

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

مراقب عام ال�شركات 
رمزي نزهه

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن �شركة ا�شرف الرمياوي و�شرف الزعبي وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

بطلب  تقدمت  بتاريخ2011/6/23   )101804( الرقم  حتت  ت�شامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : ا�شرف الرمياوي و�شرف الزعبي

اىل �شركة :ا�شرف الرمياوي وفادي جانخوت

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 انذار  بالعودة للعمل 
 اىل املوظف 

 اأ�شامه حممد يو�شف �شباعي
 الرقم الوطني )9941056437(
نظرا لتغيبك عن مكان عملك 
لدى �شركة �شامح اخل�شر 

و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه( 
ملدة تزيد عن ع�شرة ايام متتالية 

بدون مربر او �شبب قانوين 
م�شروع فاإن ال�شركة  تنذرك 

ب�شرورة العودة  ملكان عملك 
خالل مدة 3 اأيام من تاريخ ن�شر 

هذا العالن وبعك�ش ذلك �شت�شطر 
ال�شركة وعمال لحكام املادة 

)28( الفقره )5( من قانون العمل 
انهاء خدماتك من العمل وبعد 

ذلك تعترب فاقداآ جلميع حقوقك 
 القانونية والعمالية .
�شركة �شامح اخل�شر 

و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172727(

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 

الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  واملومني  الرتك 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  2019/5/21قد  بتاريخ   )119668(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد  بتاريخ2021/3/18  اختيارية  ت�شفية 

م�شطفى حممد الرتك و/او عمر �شرار املومني  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان ابو ن�شري هاتف 0795073068

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:)200129977(

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 

الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  والكفاوين  زيد  ابو 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  2021/11/18قد  بتاريخ   )105755(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد    2020/8/31 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية 

عمرو حممود حممد الكفاوين م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي :�شفا بدران طاب كراع ت-0797011557

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 مربوك للفائز ا�شتالم جائزته
تعلن �شركة حول العامل للمفرو�شات ا�شم الرابح 

للحملة الرتويجية رقم2/4/28/26123 
وهو ال�شيد رائد بطاينه

توتال االردن تهنى الفائزين بحملة ا�شتبيان ر�شا الزبائن 2020
ا�شتالمهم جوائزهم

توتال الردن تهنئ الفائزين  بحملة ا�شتبيان ر�شا الزبائن لعام 2020 ا�شتالمهم جوائزهم با�شراف 

وزارة ال�شناعة والتجارة والتي ت�شمنت فائزين اثنني هم 

عبدالكرمي غازي ومريا احمد

حيث فاز كل منهما ببطاقة توتال م�شبقة الدفع بقيمة 100دينار

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظف : 

مروة عبداهلل عي�شى دع�شان
)9932045054(

نظرا لتغيبك عن العمل اكرث من 
ع�شرة ايام متتالية لدى)�شركة 
مدار�ش �شرق�شطة النموذجية( 

مالكة ال�شم التجاري مدر�شة 
منارة الندل�ش

دون عذر فاننا ننذرك ب�شرورة 
العودة اىل عملك خالل ثالثة 

ايام من تاريخ ن�شر هذا العالن 
واح�شار ما يربر غيابك  وال 

فانك �شوف تعترب فاقد لوظيفتك 
وحقوقك ا�شتنادا لحكام املادة 

28فقرة هـ من قانون العمل الردين 
رقم 8ل�شنة 1996 وتعديالته 

املنذر
)�شركة مدار�ش �شرق�شطة 

النموذجية( مالكة ال�شم التجاري 
مدر�شة منارة الندل�ش

ال�شحف:  �شدى ال�شعباالحد  2021/3/21

الرقم: م �ش/61973/5 - التاريخ: 2021/3/18

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200014195(

ا�ش��تنادا الحكام امل��ادة )37( من قانون ال�ش��ركات رقم )22( ل�ش��نة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�ش��ناعة والتجارة بان 
�شركة حممود يو�شف الزعبي و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )61973( بتاريخ 2002/1/7 قد تقدمت بطلب لت�ش��يفة 
ال�ش��ركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2021/3/18 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة  حممود يو�شف املناع الزعبي م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - الرمثا - احلي الغربي 0795506997
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

�إعـــــــــــالن
�إىل م�ساهمي �سركة �لركائز لالإ�ستثمار �ش م ع

)حل�سور �جتماع �لهيئة �لعامة �لعادي (
قـــرر جمل�س اإدارة �ضركة �لركائــز لالإ�ستـثمار �ش م ع دعوتكـم حل�ضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي الذي 
�ضيعقد يف متام ال�ضاعة �لثانيــة ع�ســر من ظهر يــوم �لأحد املوافق 28-03- 2021وذلك بوا�ضطة و�ضيلة 

الت�ضال املرئي والإلكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�ضنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�ضنة 2020 
والإجراءات ال�ضادرة عن معايل وزير ال�ضناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع 
اأعاله، وموافقته بتـاريخ 07-03-2021 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لل�ضركة بوا�ضطة و�ضيلة 
الت�ضال املرئي والإلكرتوين)ZOOM(، للنظر يف الأمور املدرجة على جدول اأعمال الجتماع املن�ضور على 

املوقع الإلكرتوين لل�ضركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�ضركات.
يرجى من ح�ضرات امل�ضاهمني ح�ضور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�ضطة و�ضيلة الت�ضال املرئي 

والإلكرتوين من خالل الرابط الإلكرتوين
https://zoom.us/j/5353583988?pwd=alI2WTMvQis3Y0NPSDJuT0tve   

HF3UT09
 و املن�ضور على املوقع الإلكرتوين لل�ضركة)www.ayasshotel.coml/ar/alrakaez( واملت�ضمن 

اإجراءات الدخول للنظام الآيل وت�ضجيل احل�ضور اأو اإر�ضال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين
. )info@alrakaez.com( 

يجب اأن تر�ضل ق�ضائم التوكيل و/اأو التفوي�س على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد لالجتماع 
كما نود اإعالم ال�ضادة امل�ضاهمني باأن ال�ضركة �ضتقوم بن�ضر بياناتها املالية ل�ضنة 2020 يوم �لثالثاء املوافق 

2020/03/30 بعد اأن يتم امل�ضادقه عليها من قبل الهيئه العامه يف �سـحيفة �ســدى �ل�ســعب 
                   رئي�س جملـ�س الإدارة
                                                                                الدكتور با�ضل الب�ضتاين

�إنذ�ر بالعودة �إىل �لعمل
�ىل �ملوظفني  : 

1- حممد فرج �ضليم الكبي�س 
2- عمر ابراهيم �ضليمان الهيوات 

3 – عطا اهلل �ضلمان عليان الهيوات 
4 – يا�ضر حممد عطيه البلوي 
5- نا�ضر علي ن�ضار ابو خليل 

6 – احمد �ضليمان �ضامل ابو غريقانة 
7 – احمد حممد فرج املطور 

نظرا لتغيبكم  عن عملكم لدى 
موؤ�ض�ضة �ضابر ال�ضلبي للتعهدات   
لأكرث من ع�ضرة اأيام متتاليه دون 

عذر ر�ضمي وحيث انكم مل تعودوا 
حتى تاريخه 

فاننا ننذركم ب�ضرورة العوده اىل 
العمل خالل ثالثة ايام من تاريخ 

النذار وخالفا لذلك تعتربوا 
فاقدين لعملكم ولكافة حقوقكم 

وفقا للماده 28/هـ من قانون 
العمل الردين . 

                       �ملنذر   
موؤ�س�سة �سابر �ل�سلبي للتعهد�ت 

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة م�سنع م�سهور للمو�د �لغذ�ئية م�ضجلة لدينا يف 

�ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة /  حتت الرقم )57305( 

بتاريخ )2020/7/5(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

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

�عـــالن طـــرح عطــاء 
تعلن دائرة اجلمارك عن طرح العطاء املدون يف اأدناه، فعلى الراغبني الدخول يف هذا العطاء مراجعة 
ق�ضم اللوازم /دائرة اجلمارك الكائنة يف �ضارع امللك ح�ضني م�ضطحبا معه رخ�ضة مهن �ضارية املفعول 

و�ضهادة غرفة ال�ضناعة والتجارة للح�ضول على ال�ضروط واملوا�ضفات املطلوبة .

اخر  موعد لبيع مواد العطاء رقم العطاء
ن�ضخة العطاء 

اآخر موعد لتقدمي 
وفتح العرو�س

ثمن 
ن�ضخة العطاء 

بالدينار
قيمة تاأمني 
الدخول للعطاء

اعادة طرح عطاء 
رقم 

2021/4

�ضراء اجهزة كمبيوتر 
�ضخ�ضية PCبعدد 

12 جهاز
2021-3-292021-3-30

)3%( من قيمة 25 دينارال�ضاعة 11:00�س
العر�س املقدم

طرح عطاء رقم 
20/2021

�ضراء �ضتائر رولر بالك 
اوت بكمية تقديرية 

)212(مرت مربع
2021-3-292021-3-30

)3%( من قيمة 25 دينارال�ضاعة 11:00�س
العر�س املقدم

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

)معفاة(  �لعامه  للتجارة  �لر�فدين  �نو�ر  �سركة  باأن  والتجارة 

م�ضجلة لدينا يف �ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة  ذ.م.م 
/  حتت الرقم )53852( بتاريخ )2014/2/4(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200023585(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 
ال�ضادة عماد عبد �لعزيد  حممود �ل�سريف   ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة 
حممد عبد �لفتاح وعماد �ل�سريف  وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ت�ضامن 

حتت الرقم )85350( بتاريخ 2007/4/2.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/14  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/14.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200124134(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 
�سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  �لطويل   حممد  عبد�لعزيز  رند�  ال�ضادة 
حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  �لطويل   ورند�  جوهر  �سهى 

الرقم )103592( بتاريخ 2012/2/12.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/17  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/18.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200007691(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 
�سهري  �سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  �لر�سق    �ساهر  �سامي  �يه  ال�ضادة 
عبد �لروؤوف جنم �لدين و�سريكتها  وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية 

ب�ضيطة حتت الرقم )6113( بتاريخ 1995/5/17.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/17  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/18.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة �لزوفا للطباعة و �لدعاية و�لعالن ذ.م.م 

م�ضجلة لدينا يف �ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )58653( بتاريخ )2020/12/6(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/2/10(
مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 
ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لال�ستثمار�ت  عمان  جوهرة  ل�سركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
ذات  ال�ضركات  �ضجل  يف  لدينا  وامل�ضجلة  و�ل�سكان  �ل�سياحية 
قد   1997/7/24 بتاريخ   )4962( الرقم  حتت  حمدودة   م�ضوؤولية 
املوافقة   2021/2/21 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 
على ت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية وتعني ال�ضيد حممد ح�ضن علي 

احلوامده م�ضفيا لل�ضركة وان عنوان امل�ضفي هو :
 عمان - �ضارع هدى ال�ضعراوي - عمارة 28- هاتف 0799775959
مراقب عام ال�ضركات 
د.وائل علي العرموطي

�عالن �سادر عن م�سفي �سركة 
 )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�ضتنادا 

ل�ضنة 1997 وتعديالته.
�ل�سياحية  لال�ستثمار�ت  عمان  جوهرة  �سركة   دائني  من  اأرجو 
و�ل�سكان ذ.م.م وامل�ضجلة لدى دائرة مراقبة ال�ضركات حتت الرقم 
)4962( بتاريخ 1997/7/24 �ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
من  �ضهرين  خالل  وذلك  ام ل/  الدفع  م�ضتحقة  كانت  �ضواء  ال�ضركة 
تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�ضهر للدائنني خارج اململكة .

وذلك على العنوان التايل :
ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : حممد ح�ضن علي احلوامده

عنوان امل�ضفي :  عمان - �ضارع هدى ال�ضعراوي - عمارة 28- هاتف 
0799775959

  م�ضفي �ضركة

وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�لتموين
�عالن �سادر عن م�سجل �ل�سماء �لتجارية

ا�ضتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل ال�ضماء 
�ل�سالمي  للزي  )خا�سعه  التجاري  ال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية 
)�سركة  با�ضم   )115308( بالرقم  التجارية  ال�ضماء  �ضجل  يف  لدينا  وامل�ضجل  �جلاهزه(  و�للب�سه 
خا�سعة لتجارة �للب�سة و�لقم�سه  ذ.م.م( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم ) حممد ثائر عي�سى 

�لقي�سي(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
م�ضجل ال�ضماء التجارية

�إعـــــــــــالن
�إىل م�ساهمي �سركة �لركائز لالإ�ستثمار �ش م ع

)حل�سور �جتماع �لهيئة �لعامة �لعادي (
قـــرر جمل�س اإدارة �ضركة �لركائــز لالإ�ستـثمار �ش م ع دعوتكـم حل�ضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي الذي 
�ضيعقد يف متام ال�ضاعة �لثانيــة ع�ســر من ظهر يــوم �لأحد املوافق 28-03- 2021وذلك بوا�ضطة و�ضيلة 

الت�ضال املرئي والإلكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�ضنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�ضنة 2020 
والإجراءات ال�ضادرة عن معايل وزير ال�ضناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع 
اأعاله، وموافقته بتـاريخ 07-03-2021 على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي لل�ضركة بوا�ضطة و�ضيلة 
الت�ضال املرئي والإلكرتوين)ZOOM(، للنظر يف الأمور املدرجة على جدول اأعمال الجتماع املن�ضور على 

املوقع الإلكرتوين لل�ضركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�ضركات.
يرجى من ح�ضرات امل�ضاهمني ح�ضور الجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�ضطة و�ضيلة الت�ضال املرئي 

والإلكرتوين من خالل الرابط الإلكرتوين
https://zoom.us/j/5353583988?pwd=alI2WTMvQis3Y0NPSDJuT0tve   

HF3UT09
 و املن�ضور على املوقع الإلكرتوين لل�ضركة)www.ayasshotel.coml/ar/alrakaez( واملت�ضمن 

اإجراءات الدخول للنظام الآيل وت�ضجيل احل�ضور اأو اإر�ضال التوكيل لهذا  الجتماع على الربيد الإلكرتوين
. )info@alrakaez.com( 

يجب اأن تر�ضل ق�ضائم التوكيل و/اأو التفوي�س على الربيد الإلكرتوين اأعاله قبل التاريخ املحدد لالجتماع 
كما نود اإعالم ال�ضادة امل�ضاهمني باأن ال�ضركة �ضتقوم بن�ضر بياناتها املالية ل�ضنة 2020 يوم �لثالثاء املوافق 

2020/03/30 بعد اأن يتم امل�ضادقه عليها من قبل الهيئه العامه يف �سـحيفة �ســدى �ل�ســعب 
                   رئي�س جملـ�س الإدارة
                                                                                الدكتور با�ضل الب�ضتاين

�إنذ�ر بالعودة �إىل �لعمل
�ىل �ملوظفني  : 

1- حممد فرج �ضليم الكبي�س 
2- عمر ابراهيم �ضليمان الهيوات 

3 – عطا اهلل �ضلمان عليان الهيوات 
4 – يا�ضر حممد عطيه البلوي 
5- نا�ضر علي ن�ضار ابو خليل 

6 – احمد �ضليمان �ضامل ابو غريقانة 
7 – احمد حممد فرج املطور 

نظرا لتغيبكم  عن عملكم لدى 
موؤ�ض�ضة �ضابر ال�ضلبي للتعهدات   
لأكرث من ع�ضرة اأيام متتاليه دون 

عذر ر�ضمي وحيث انكم مل تعودوا 
حتى تاريخه 

فاننا ننذركم ب�ضرورة العوده اىل 
العمل خالل ثالثة ايام من تاريخ 

النذار وخالفا لذلك تعتربوا 
فاقدين لعملكم ولكافة حقوقكم 

وفقا للماده 28/هـ من قانون 
العمل الردين . 

                       �ملنذر   
موؤ�س�سة �سابر �ل�سلبي للتعهد�ت 

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة م�سنع م�سهور للمو�د �لغذ�ئية م�ضجلة لدينا يف 

�ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة /  حتت الرقم )57305( 

بتاريخ )2020/7/5(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

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

�عـــالن طـــرح عطــاء 
تعلن دائرة اجلمارك عن طرح العطاء املدون يف اأدناه، فعلى الراغبني الدخول يف هذا العطاء مراجعة 
ق�ضم اللوازم /دائرة اجلمارك الكائنة يف �ضارع امللك ح�ضني م�ضطحبا معه رخ�ضة مهن �ضارية املفعول 

و�ضهادة غرفة ال�ضناعة والتجارة للح�ضول على ال�ضروط واملوا�ضفات املطلوبة .

اخر  موعد لبيع مواد العطاء رقم العطاء
ن�ضخة العطاء 

اآخر موعد لتقدمي 
وفتح العرو�س

ثمن 
ن�ضخة العطاء 

بالدينار
قيمة تاأمني 
الدخول للعطاء

اعادة طرح عطاء 
رقم 

2021/4

�ضراء اجهزة كمبيوتر 
�ضخ�ضية PCبعدد 

12 جهاز
2021-3-292021-3-30

)3%( من قيمة 25 دينارال�ضاعة 11:00�س
العر�س املقدم

طرح عطاء رقم 
20/2021

�ضراء �ضتائر رولر بالك 
اوت بكمية تقديرية 

)212(مرت مربع
2021-3-292021-3-30

)3%( من قيمة 25 دينارال�ضاعة 11:00�س
العر�س املقدم

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

)معفاة(  �لعامه  للتجارة  �لر�فدين  �نو�ر  �سركة  باأن  والتجارة 

م�ضجلة لدينا يف �ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة  ذ.م.م 
/  حتت الرقم )53852( بتاريخ )2014/2/4(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200023585(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة عماد عبد �لعزيد  حممود �ل�سريف   ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة 
حممد عبد �لفتاح وعماد �ل�سريف  وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ت�ضامن 

حتت الرقم )85350( بتاريخ 2007/4/2.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/14  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/14.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200124134(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

�سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  �لطويل   حممد  عبد�لعزيز  رند�  ال�ضادة 
حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  �لطويل   ورند�  جوهر  �سهى 

الرقم )103592( بتاريخ 2012/2/12.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/17  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/18.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
�لرقم �لوطني للمن�ساأة:)200007691(

ا�ضتنادا لحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 
�سهري  �سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  �لر�سق    �ساهر  �سامي  �يه  ال�ضادة 
عبد �لروؤوف جنم �لدين و�سريكتها  وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية 

ب�ضيطة حتت الرقم )6113( بتاريخ 1995/5/17.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/17  ال�ضركة  من  بطلب لن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

بالن�ضحاب بالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/18.
وا�ضتنادا لحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا العالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى الت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

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

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �سركة �لزوفا للطباعة و �لدعاية و�لعالن ذ.م.م 

م�ضجلة لدينا يف �ضجل ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )58653( بتاريخ )2020/12/6(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/2/10(
مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

�عالن �سادر عن مر�قب عام �ل�سركات 
ا�ضتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 
ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لال�ستثمار�ت  عمان  جوهرة  ل�سركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
ذات  ال�ضركات  �ضجل  يف  لدينا  وامل�ضجلة  و�ل�سكان  �ل�سياحية 
قد   1997/7/24 بتاريخ   )4962( الرقم  حتت  حمدودة   م�ضوؤولية 
املوافقة   2021/2/21 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 
على ت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية وتعني ال�ضيد حممد ح�ضن علي 

احلوامده م�ضفيا لل�ضركة وان عنوان امل�ضفي هو :
 عمان - �ضارع هدى ال�ضعراوي - عمارة 28- هاتف 0799775959

مراقب عام ال�ضركات 
د.وائل علي العرموطي

�عالن �سادر عن م�سفي �سركة 
 )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�ضتنادا 

ل�ضنة 1997 وتعديالته.
�ل�سياحية  لال�ستثمار�ت  عمان  جوهرة  �سركة   دائني  من  اأرجو 
و�ل�سكان ذ.م.م وامل�ضجلة لدى دائرة مراقبة ال�ضركات حتت الرقم 
)4962( بتاريخ 1997/7/24 �ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
من  �ضهرين  خالل  وذلك  ام ل/  الدفع  م�ضتحقة  كانت  �ضواء  ال�ضركة 
تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�ضهر للدائنني خارج اململكة .

وذلك على العنوان التايل :
ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : حممد ح�ضن علي احلوامده

عنوان امل�ضفي :  عمان - �ضارع هدى ال�ضعراوي - عمارة 28- هاتف 
0799775959

  م�ضفي �ضركة

وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�لتموين
�عالن �سادر عن م�سجل �ل�سماء �لتجارية

ا�ضتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل ال�ضماء 
�ل�سالمي  للزي  )خا�سعه  التجاري  ال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية 
)�سركة  با�ضم   )115308( بالرقم  التجارية  ال�ضماء  �ضجل  يف  لدينا  وامل�ضجل  �جلاهزه(  و�للب�سه 
خا�سعة لتجارة �للب�سة و�لقم�سه  ذ.م.م( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم ) حممد ثائر عي�سى 

�لقي�سي(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
م�ضجل ال�ضماء التجارية
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رئي�س التحرير
عبد اللطيف القر�شي

العقبة 

�ل�صائقني  ب��ني  �ملُ��ن��اف�����ص��ة  ��صتعلت 
يا�صر  و�ل�صعودي  لُون  فان  �إريك  �لهولندي 
بن �صعيد�ن يف ر�يل باها �لدويل �لذي �نطلقت 

مناف�صاته �ليوم �جلمعة يف و�دي رم .
تني  خا�صَّ مرحلتني  �ل�صائقون  وخا�س 
رم«  »و�دي  �لأول��ى  للتوقيت،  خا�صعتني 
»�لدي�صي«  و�لثانية  كم،   210.72 طولها 
طولها 112.99 كم عرب و�دي رم و�ملنطقة 
�أوًل  �لدّر�جون  �نطلق  حيث  بها،  �ملُحيطة 
�ل��دويل  �لباها  فئتي  يف  �ل�صائقون  تبعهم 
�ليوم  �لأ�صرع  �لهولندي  وكان  و�لوطني. 
عن  فقط  ثانية   26 �صئيل،  ب��ف��ارٍق  لكن 
بلقب  للفوز  بقوة  ويتناف�صان  �ل�صعودي، 
من  �لر�بعة  �جلولة  �ل��دويل،  �لأردن  باها 
كاأ�س �لعامل للر�ليات �ل�صحر�وية �لق�صرية 

من �لحتاد �لدويل لل�صيار�ت »فيا – باها«.
َل  �صجَّ �ل��ن��اري��ة،  �ل���دّر�ج���ات  فئة  ويف 
منت  على  �لبلو�صي  حممد  �لإمار�تي  �لدّر�ُج 
450« �أ�صرع �لأوقات،  دّر�جة »ها�صكفارنا 
تِبعُه �لدّر�ج �لأردين عبد�هلل �أبوعي�صة بفارق 
�لأولى. �خلا�صة  �ملرحلة  يف  دقائق   4:47

�ل�صريعة يف  �أبوعي�صة وتريته  و��صتعاد 
�ملرحلة �لثانية، وقلَّ�س �لفارق عن �لبلو�صي 

�إلى 2:30 دقيقتني.
ُع��ق��وب��ات زمنية  ��ت  ُف��ر���صَ ذل���ك،  �إل���ى 
حمّمد  �ل�صعودي  �ل��دّر�ج��ني  �أوق���ات  على 
و�لُكويتية  ج��اب��ر  زي��د  و�لأردين  �خل��اط��ر 
�ملرحلة  �إنهاء  يف  لإخفاقهم  �خُلريِبط  �صارة 

�خلا�صة �لأولى »و�دي رم«.
يف ف��ئ��ة �ل���دّر�ج���ات �ل��ن��اري��ة ُرب��اع��ي��ة 
هاين  �ل�صعودي  �ل���دّر�ج  َل  �صجَّ �لعجالت، 
يف  �لفئة،  يف  �لأوق����ات  �أ���ص��رع  �لُنوم�صي 
هذه  يف  وُمناف�صوه  ُمو�طنوه  تعرَّ�َس  حني 
�لُتويجري  هيثم  مثل  زمنية  لُعقوبات  �لفئة 
�لُتويجري  ي�صتطع  مل  �ل�ُصَويِّح،  وفي�صل 
�صوى �جتياز �أول 20 كيلومرًت� من �ملرحلة 
�أنبوب  �نقطاع  ب�صبب  �لأول���ى  �خلا�صة 

�لوقود يف دّر�جته.
ل  �صجَّ �لوطني،  �ل��ر�يل  فئة  يف  �أخ���رًي�، 
وماّلحه  �حلربي  حمد  �ل�صائق  �ل�صعوديان 
مركبة  يف  �لأوق��ات  �أ�صرع  �ل�صقاوي  �أحمد 

يف   ،»1000 �آر  زد  »و�ي  ط��ر�ز  »ياماها« 
خم�صة  �لآخ���رون،  �ملُ�صاركون  عانى  حني 
فرق من �لأردن وفل�صطني، من تاأخري�ت يف 

و�دي رم.
�ل�صبت  غد  ي��وم  �ملُ�صاركون  ويخو�س 
طولها  )�ل�صاحلية(  �أخرية  خا�صة  مرحلة 
�ل�صحر�ء  عرب  متر  كيلومرت،   235.82
�جلنوبية وتبد�أ من بلدة �ل�صاحلية وتنتهي 
�لدويل )بعد  �لأردن  باها  نتائج  فيها، وتاليا 
�جُلمعة(:�لفئة   – �لأول  �ل��ي��وم  �نتهاء 
�لدولية-1 �ل�صائق �إريك فان لون )هولند�( 
تويوتا   - )ِفرن�صا(  ديالونيه  �صيبا�صتيان   -
 –  )»1 )»ت��ي  �أوِف���ردر�ي���ف«  »هايلوك�س 
بن  يا�صر  �ل�صائق  �صاعات-2   3:42:20
�أليك�صي  �مل��اّلح   - )�ل�صعودية(  �صعيد�ن 
ك��وزم��ي��ت�����س )رو���ص��ي��ا( - م��ي��ن��ي »ج��ون 
 3:42:46  –  )»1 )»ت��ي  ُورك�س«  كوبر 
)ِفرن�صا(  �صابو  رونان  �ل�صائق  �صاعات-3 
تويوتا   - )ِفرن�صا(  بيّلو  جيل  �مل���اّلح   -
 –  )»1 )»ت��ي  �أوِف���ردر�ي���ف«  »هايلوك�س 
�صالح  �ل�صائق  �صاعات-4   3:54:55
حممد  �مل��اّلح   - )�ل�صعودية(  �لعبد�لعايل 
 »3 »�أت�����س  هاّمر   - )�ل�صعودية(  �لنعيم 
�صاعات-5   4:02:11  –  )»1 )»ت���ي 
�ل�صائق م�صاري �لظفريي )�لُكَوْيت( - نا�صر 
�لُكو�ري )َقَطر( - »كان - �أم« »ماِفريك �أك�س 
�صاعات-6   4:04:57 –  )»4 )»تي   »3
�ملاّلح   - )بريطانيا(  بيل  توما�س  �ل�صائق 
�أرماند مونليون ِهرنانديز )�إ�صبانيا( - »كان 
 4:10:00 –  )»4 - �أم« »ماِفريك« )»تي 
)ِفرن�صا(  فورنيه  كلود  �ل�صائق  �صاعات-7 
 - )ب��ول��ن��د�(  غو�صبود�ر�صيك  �صيمون   -
 )»4 )»تي   »3 �أك�س  »ماِفريك  �أم«   - »كان 
د�نية  �ل�صائقة  �صاعات-8   4:26:50  –
دوبل  �صتيفان  �ملاّلح   - )�ل�صعودية(  عقيل 
)»تي  »ماِفريك«  �أم«   - »ك��ان   - )ِفرن�صا( 
�ل�صائق  �صاعات-9   8:18:58  –  )»3
خليفة �صالح �لعطية )َقَطر( – �ملاّلح ز�فييه 
بان�صريي )ِفرن�صا( - »كان - �أم« »ماِفريك« 
)»تي 4«( – 29:15:00 �صاعة�لدّر�جات 
)�لإم���ار�ت(  �لبلو�صي  حممد  �لنارية:-1 
 5:34:46  –  »450« »ها�صكفارنا«   -
)�لأردن(  �أبوعي�صة  عبد�لل�ه  �صاعات-2 

 5:37:16  –  »450« �أم«  تي  »ك��اي   -
�صاعات-3عبد�حلليم �ملُغرية )�ل�صعودية( 
- »كاي تي �أم« »�إي �أك�س �صي - �أف 450« 
- – 6:06:13 �صاعات-4طلعت �ل�صي�صاين 
�صي  �أك�س  »�إي  �أم«  تي  »كاي   - )�لأردن( 
�صاعات-5   6:12:08 – �إنديورو«   500
باولو �أوليفري� )موز�مبيق( - »ها�صكفارنا« 
حممد  �صاعات-6   6:57:56 –  »450  «
�أم« »�إي  �خلاطر )�ل�صعودية( - »كاي تي 
�أك�س �صي 500« – 12:49:00 �صاعة-7 
»ها�صكفارنا«   - )�لبحرين(  فرحان  �صلمان 
�صاعة   26:15:27  –  »450 �إي  »�أف 
»كاي   - )�لأردن(  جابر  زي��د  �صاعات-8 
تي �أم« »450« – 30:56:00 �صاعة-9 
»ياماها«   - )�ل��ُك��َوْي��ت(  �خُلريِبط  �صارة 
 31:33:00  – �أف«   450 �آر  »دبليو 
�لعجالت  ُرباعية  �لنارية  �صاعة�لدّر�جات 
»كو�دز«:�لدّر�ج �لدّر�جة �لتوقيت-1 هاين 
»ر�بتور  ياماها   - )�ل�صعودية(  �لُنوم�صي 
في�صل  �صاعة-2   30:45:00  –  »700
�أف  »و�ي  ياماها   - )�ل�صعودية(  �ل�ُصويح 
�صاعة-3   45:00:00  – �آر«   450 زد 
ياماها   - )�ل�صعودية(  �لُتويجري  هيثم 
 51:00:00  – �آر«   450 زد  �أف  »و�ي 
�ل�صائق  �لوطني:-2  �ل���ر�يل  �صاعةفئة 
وليد  �مل��اّلح   - )�ل�صعودية(  �حلربي  حمد 
»و�ي  ياماها   - )�ل�صعودية(  �ل�صقاوي 
�أك�س زد 1000« )»تي 4«( – 3:30:52 
�صاعات-2 �ل�صائق غيث ُقبطي )�لأردن( - 
�ملاّلح ُمعاذ �لعرجا )�لأردن( - ر�ينج روفر 
 5:09:56  –  »2 »ت��ي  فئة  »كال�صيك« 
�ل�صاّلل )�لأردن(/ قي�س  ِفر��س  �صاعات-3 
»ماِفريك  �أم«   - »كان   - )�لأردن(  خّطاب 
هيثم  �صاعات-4   6:07:08  –  »3 �أك�س 
�ل��ع��ّب��ادي  �صيف   - )�لأردن(  �ل��ع��ّب��ادي 
)�لأردن( - ر�ينج روفر »كال�صيك« فئة »تي 
2« – 6:17:53 �صاعات-5 �ل�صائق ُجمعة 
�ل�صنع  حممد  �ملاّلح   - )فل�صطني(  فريو�ن 
»تي  »باجريو«  ميت�صوبي�صي   - )فل�صطني( 
�لكايد  – 7:26:51 �صاعات-6 ح�صن   »2
 - )فل�صطني(  �ل�صيخ  يا�صر   - )فل�صطني( 
 –  »1 »تي  كينغ«  »باجريو  ميت�صوبي�صي 

�صاعات.  8:57:28

يوم األول  تنا�فس �قوي �ف�ي ال�
لمنا�فسات رال�ي �باها األردن الدول�ي

�أبطال  لدوري  �لثمانية  دور  قرعة  �أ�صفرت 
مو�جهة  عن  �جلمعة،  �أجريت  �لتي  �أوروب��ا، 
ثورية جتمع ريال مدريد مع ليفربول يف تكر�ر 

لنهائي بطولة 2018-2017.
�لذي فاز به ريال مدريد بنتيجة  �لنهائي 

كرة  ع�صاق  ين�صاها  لن  لقطة  �صهد   1-3
�لقد،م حني ت�صبب مد�فع �لفريق �مللكي 
�إ�صابة  يف  ر�م��و���س  �صريخيو  وق��ائ��ده 
�لنجم �مل�صري حممد �صالح يف �لدقائق 

�لأولى من �ملبار�ة.
�مل�صري  �ل��ف��رع��ون  خ���رج  وق��ت��ه��ا 

كثريون  �أكد  فيما  �لدموع،  يذرف  م�صابا 
من   للتخل�س  �إ�صابته،  تعمد  ر�مو�س  �أن 

مير  كان  �ل��ذي  �مل�صري  �لنجم  خطورة 
باأف�صل �أيامه مع ليفربول.

�حلني  ذلك  ومنذ 
م�صجعو  �ع��ت��رب   ،

ر�مو�س  ليفربول 
�لأول«  »�ل��ع��دو 
ل��ه��م، و�ن��ت��ظ��رو� 
ق�����دوم�����ه �إل�����ى 

مري�صي�صايد، 
ل���ك���ن �مل����د�ف����ع 
�صيكون  �لإ�صباين 

هذه  �حلظ  �صعيد 
غ��ي��اب  لأن  �مل�����رة 

�جلماهري عن مدرجات 

مو�جهة  مدريد  ريال  لقائد  �صت�صمن  »�آنفيلد« 
»بال �إهانات«.

 لكن �ملو�جهة �ملثرية بني �صالح ور�مو�س 
�أ�صابيع  بعد  جمدد�  �صتتكرر 
قليلة حني يلتقي �لفريقان 
�لأبطال،  نهائي  ربع  يف 
وه��������ي م����و�ج����ه����ة 
ي��ن��ت��ظ��ره��ا ك��ث��ريون، 
ع�صاق  م��ن  خ��ا���ص��ة 
�ل��ن��ج��م �مل�����ص��ري، 
جنم  خ���رج  وق���ت  يف 
�ل�صابق،  مدريد  ريال 
�ل���رب�زي���ل���ي روب��رت��و 
بت�صريحات  كارلو�س 
�عتربها  و�إن  م��ث��رية، 

مبثابة »مد�عبة«.
من  يقرتب«  »لن  �صالح  �إن  قال  كارلو�س 
�ملو�جهة  خالل  �أخ��رى  مرة  �لإ�صباين  �ملد�فع 
�ملرتقبة، يف �إ�صارة مبطنة �إلى خوفه مما جرى 

قبل 3 �صنو�ت.
»�صيكون  �ل��رب�زي��ل��ي:  �لنجم  و�أو���ص��ح 
�جلميع  ع��ن  �صيتحدث  م�صاألة  �لأم���ر  ه��ذ� 
»ماركا«  �صحيفة  �أوردت  ما  بح�صب  طويال«، 

�لإ�صبانية«.
وفقا  »�ملزحة«،  بتلك  كارلو�س  يكتف  ومل 
روؤيته  عن  �أي�صا  ك�صف  لكنه  »ماركا«  لتعليق 

للمبار�ة قائال: »�صنلعب �صد فريق جيد«.
 ، �أر�صنا  على  �لأول��ى  »�مل��ب��ار�ة  وتابع: 
 ، بكثري  �أف�صل  مدريد  ري��ال  وم�صتوى 
�ملو�جهة  من  �لأم��ر  نح�صم  �أن  يجب 
يكون  �أن  �ملهم  »�ل�صيء  �لأول��ى«. 
�لدين(  زين  )�ملدرب  لعبي  كافة 
يعود  و�أن  ج��اه��زي��ن،  زي����د�ن 

�مل�صابون يف �أ�صرع وقت ممكن«.
مل  مدريد  ريال  �أن  �إلى  ي�صار 
�أوروبا  �أبطال  دوري  كاأ�س  يرفع 
نهائي  يف  ليفربول  على  فوزه  منذ 
يف   ،2018 ع��ام  �ل�صهري  كييف 
حني حقق ليفربول لقب �لن�صخة 
و�لفريقان   ،2019 عام  �لتالية 
حمليا  �مل��و���ص��م  ه���ذ�  ي��ع��ان��ي��ان 

ب�صدة.

هة الثأر.. �ن�بوءة  صالح وراموس وموا�ب
يد يال مدر� م ر� ي�بة من �ن�ب ر� عن

�أبطال  لدوري  �لثمانية  دور  قرعة  فرت 
مو�جهة  عن  �جلمعة،  �أجريت  لتي 
ثورية جتمع ريال مدريد مع ليفربول يف تكر�ر 

.2018-2017
لذي فاز به ريال مدريد بنتيجة 

كرة  كرة صاق  كرة صاق  اق  ع� ع�صاها  صاها  ع�ص ع�صاها  اها  ين� لن  لقطة  ين�صهد  لن  لقطة  صهد 
بب مد�فع �لفريق �مللكي 
�إ�صابة  يف  ر�م��و���س  ريخيو 
مل�صري حممد �صالح يف �لدقائق 

�ة.
�مل�صري  �ل��ف��رع��ون  خ���رج  وق��ت��ه��ا 

كثريون  �أكد  فيما  لدموع، 
من   للتخل�س  �إ�صابته،  تعمد  للتخل�سمو�س  �إ�صابته،  تعمد  سمو�س 

مير  كان  �ل��ذي  مل�صري 
ل �أيامه مع ليفربول.

حلني 
جعو 

مو�س 
لأول« 
�
ق�����دوم�����ه �إل�����ى 

ف����ع 
يكون 

هذه  حلظ 
غ��ي��اب  لأن  مل�����رة 

جلماهري عن مدرجات 

مو�جهة  مدريد  ريال  لقائد  موصمن  مدريد  ريال  لقائد  موصمن  مدريد  ريال  لقائد  من  صت�صت� ت�صت�ص � �ص»�آنفيلد«  ص»�آنفيلد« 
»بال �إهانات«.

 لكن �ملو�جهة �ملثرية بني �صالح ور�مو�س 
ابيع صابيع صابيع  �أ� بعد  �أ�ص  بعد  ص  جمدد� جمددصتتكرر  جمددصتتكرر  تتكرر  ص�ص�
قليلة حني يلتقي �لفريقان 
�لأبطال،  نهائي  ربع  يف 
وه��������ي م����و�ج����ه����ة 
�ريي��ن��ت��ظ��ره��ا ك��ث��ريي��ن��ت��ظ��ره��ا ك��ث��ريون، 
اق صاق صاق  ع� م��ن  ع�صخ��ا���ص��ة  م��ن  صخ��ا���ص��ة 
�ل��ن��ج��م �مل�����ص��ري، 
جنم  خ���رج  وق���ت  يف 
ابق، صابق، صابق،  صل�صل� � مدريد  ريال 
���ل�����ل��ل����رب��رب��رب�زي���ل���ي روب��رت��و  �
بت�صريحات  كارلو�س 
�عتربها  و�إن  �ريم��ث��ريم��ث��رية، 

مبثابة »مد�عبة«.
من  يقرتب«  »لن  �صالح  �إن  قال  كارلو�س 

خالل  �أخ��رى  مرة  خالل صباين  �أخ��رى  مرة  خالل صباين  �أخ��رى  مرة  باين  صلإ�صلإ� � �ملد�فع 
ارة مبطنة �إلى خوفه مما جرى صارة مبطنة �إلى خوفه مما جرى صارة مبطنة �إلى خوفه مما جرى  صملرتقبة، يف �إ�صملرتقبة، يف �إ� �

نوصنوصنو�ت. ص �ص � قبل 3
� �لنجم  ��ح ص��ح ص��ح  صو�أو���صو�أو���
� �صاألة  �صاألة  ألة  م� م�صالأم���ر  صالأم���ر  � ه��ذ�

»ماركا«  �صحيفة  �أوردت  ما  »ماركا« صب  �صحيفة  �أوردت  ما  »ماركا« صب  �صحيفة  �أوردت  ما  ب  بح� بح�صطويال«،  صطويال«، 
بانية«.صبانية«.صبانية«. صلإ�صلإ� �

« بتلك  كارلو�س  يكتف  ومل 
ك� لكنه  »ماركا«  لتعليق 

نلعب �صنلعب �صنلعب � صة قائال: »�صة قائال: »� للمبار�
»�مل��ب��ار�ة  وتابع: 

�أف� مدريد  ري��ال  �أف�صتوى  مدريد  ري��ال  �أف�صتوى  مدريد  ري��ال  توى  صوم�صوم�
نح�ص �أن  نح�صيجب  �أن  صيجب 
« �لأول��ى«. 

( لعبي  كافة 
يعود  و�أن  ج��اه��زي��ن،  زي����د�ن 

�مل�صابون يف �أ�
مل  مدريد  ريال  �أن  �إلى  مل صار  مدريد  ريال  �أن  �إلى  مل صار  مدريد  ريال  �أن  �إلى  ار  صي�صي�
�أوروبا  �أبطال  دوري  �أوروبا أ�س  �أبطال  دوري  �أوروبا اأ�س  �أبطال  دوري  أ�س  ك �أوروبا يرفع  �أبطال  دوري  أ�س  ك �أوروبا يرفع  �أبطال  دوري  كاأ�س  �أوروبا ايرفع  �أبطال  دوري  �أوروبا اأ�س  �أبطال  دوري  أ�س  ك �أوروبا يرفع  �أبطال  دوري  �أوروبا اأ�س  �أبطال  دوري  أ�س 
نهائي  يف  ليفربول  على  فوزه  منذ 

صل�صل�ص � كييف 
حني حقق ليفربول لقب 

عام  �لتالية 
ه���ذ ي��ع��ان��ي��ان 

دة.صدة.صدة. صب�صب�

منع  �ل�صبت،   ، �ليابانية  �ل�صلطات  �أعلنت 
يف  للم�صاركة  �خل���ارج  م��ن  متفرجني  ق��دوم 
�أوملبياد طوكيو ب�صبب خماطر وباء  فعاليات 

كوفيد19-.
يز�ل  »ل  بيان  يف  �لأل��ع��اب  منظمو  وق��ال 
و�لعديد  �ليابان  يف  ر�هنا  كوفيد19-  و�صع 
حتديا  ميثل  �لعامل  حول  �لأخ��رى  �لدول  من 
�ملختلفة،  �ل�صاللت  من  عدد  ظهر  وقد  كبري� 
على  بناء  مقيد�.  �لدويل  �ل�صفر  يز�ل  ل  بينما 
�ملرجح  غري  من  للجائحة،  �حل��ايل  �لو�صع 
�ل�صيف  ه��ذ�  �ليابان  دخ��ول  �صمان  يتم  �أن 

لالأ�صخا�س من �خلارج«.
عدم  قررت  �إنها  �ملنظمة  �للجنة  و�أ�صاف   
�ل�صماح بح�صور �مل�صجعني �لأجانب �أوملبياد 
لهم  ي�صمح  لن  فاإنه  ثم  �ل�صيفي، ومن  طوكيو 
بدخول �ليابان خالل �لدورة �ل�صيفية �ملقبلة 

يف وقت لحق من �لعام �حلايل.
�لتذ�كر  ثمن  �صتعيد  �إنها  �للجنة  وقررت 
�لآن  حتى  �لأجانب  للم�صجعني  بيعت  �لتي 
�لتذ�كر  حلاملي  �ل�صورة  تو�صيح  �أجل  »من 
من  ومتكينهم  �خل���ارج  يف  يعي�صون  �ل��ذي��ن 
ت��ع��دي��ل خ��ط��ط ���ص��ف��ره��م يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة، 

�إلى  �لياباين  �جلانب  من  �لأط��ر�ف  تو�صلت 
على  قادرين  يكونو�  لن  �نهم  مفاده  ��صتنتاج 
�لأوملبية  �لأل��ع��اب  ف��رتة  يف  �ليابان  دخ��ول 

و�لبار�ملبية«.
�لعام  يف  �ل��دورة  �إقامة  �ملقرر  من  وك��ان   
�ملا�صي لكنها تاأجلت �إلى �لعام �حلايل ب�صبب 
�مل�صتجد  كورونا  بفريو�س  �لعدوى  تف�صي 

�صريع �لنت�صار حول �لعامل.
طوكيو  �أوملبياد  من  �لقر�ر  هذ�  و�صيجعل 
دون  يقام  �ل��ذي  �لأل��ع��اب  ت��اري��خ  يف  �لأول 

ح�صور جماهريي �أجنبي.

ا�نب ين أ�ب � ر�ب يو من دون مت�ف ياد طوك� أولم�ب�

�لدين زيد�ن،  عّلق مدرب ريال مدريد، زين 
�أبطال  دوري  لبطولة  �لثمانية  دور  قرعة  على 
بني  نارية  مو�جهة  عن  �أ�صفرت  و�لتي  �أوروب��ا، 

ليفربول و«�ملرينغي«.
ليفربول وريال مدريد  �أن  �إلى  و�أ�صار زيد�ن 
هذ� �ملو�صم »على حافة �لهاوية«، م�صيد� بذ�ت 
يف  ميتلكان  �للذين  �لناديني  كال  بتاريخ  �لوقت 

جعبتيهما 19 لقبا للبطولة.
ميكننا  »ل  زيد�ن:  قال  �صحفي،  موؤمتر  ويف 
�لقول باأنها قرعة �صيئة �أو جيدة، لأن ما يحدث 
طو�ل �ملو�صم ل يهم. وباملثل �أي�صا ل يهم ما مير 
وقت  �أي  يف  لأن��ه  �ل��دوري  يف  حاليا  ليفربول  به 
يف  ملوقفه  �لنظر  دون  �أور�قه  ي�صتخدم  �أن  ميكن 

�لبطولة �ملحلية«.
�أمر  وهذ�  ليفربول  هو  من  »نعلم  و�أ�صاف: 
لن يتغري. هم مثلنا، فقد كنا على حافة �لهاوية 
هذ� �ملو�صم ولكن و�صعنا جيد يف كلتا �لبطولتني. 
�صتكون مبار�ة بني فريقني فاز� كثري بلقب دوري 

هذ�  يف  للغاية.  �صعبة  ومو�جهة  �لأبطال 
�مل�صتوى يكون د�ئما �لفوز �صعبا«.

وو���ص��ف زي���د�ن �مل��ب��ار�ت��ني 
»يف  �صتكونان  باأنهما  �لقادمتني 

�أن  �إلى  م�صري�  �لقوة«،  غاية 
بالقوة  يتميزون  »�ل��ري��دز« 
ح�صبما  �ل��ك��ب��رية،  �لبدنية 

نقلت �صحيفة »�آ�س« �لإ�صبانية.
على  �لفريقني  بني  �لذهاب  مبار�ة  و�صتقام 
ملعب »�ألفريدو دي �صتيفانو« معقل ريال مدريد، 

بينما �صتقام مبار�ة �لعودة يف 
عقر  »�لأنفيلد«،  ملعب 

د�ر ليفربول.
و�أقيمت 

دور  ق�������رع�������ة 
لبطولة  �لثمانية 
�أب���ط���ال  دوري 
بنظام  �أوروب�����ا 
جلميع  م��ف��ت��وح 

�ملو�جهات، 
ميكن  ك��ان  حيث 

ي���ت���و�ج���ه  �أن 
فريقان من نف�س 

�لدولة.

بايرن  بني  مو�جهة  عن  �لقرعة  و�أ�صفرت 
ميونيخ �لأملاين حامل �للقب وباري�س �صان جرمان 

�لفرن�صي يف �إعادة لنهائي �ملو�صم �ملا�صي.
�صيتي  مان�ص�صرت  ذ�ت��ه  �ل��دور  يف  يلتقي  كما 
�لإجن��ل��ي��زي م��ع ب��ورو���ص��ي��ا دورمت��ون��د 
�لأملاين، وت�صل�صي �لإجنليزي مع بورتو 

�لربتغايل.
و�صتقام مباريات دور ربع �لنهائي 
بني 6 و14 �أبريل �ملقبل، على �أن تقام 
مباريات ن�صف �لنهائي بني 27 �أبريل 
�لبطولة  نهائي  يقام  بينما  مايو،  و5 

يف �إ�صطنبول ليلة 29 مايو.
ويغيب عن هذ� �لدور �لأ�صطورتان 
مي�صي،  وليونيل  رون��ال��دو  كري�صتيانو 
لأول مرة منذ عام 2005، كما يغيب �أي�صا 

بر�صلونة لأول مرة منذ عام 2007.

ر�بول..  ي�ف يعلّق عىل ل�قاء ل� يدان � ز�
يدز« يكشف مصدر �قوة »الر� و�

ملرينغي«.ملرينغي«.
ليفربول وريال مدريد  �أن  �إلى  ليفربول وريال مدريد ن  �أن  �إلى  ار زيدار زيد��ن 
يديدصيديدصصيديد�� بذ بذ��ت ت  صصلهاوية«، م�صصلهاوية«، م�لهاوية«، م� م »على حافة م »على حافة ��
يف  ميتلكان  يف للذين  ميتلكان  ��للذين  ��لناديني لناديني  كال  بتاريخ  كال لوقت  بتاريخ  لوقت 

 لقبا للبطولة. لقبا للبطولة.
ميكننا  ميكننا   »لل  »ن:  زيد��ن:  قال  �صحفي،  زيدؤمتر  قال  �صحفي،  ؤمتر 
يئة �أو جيدة، لأن ما يحدث يئة �أو جيدة، لأن ما يحدث صيئة �أو جيدة، لأن ما يحدث يئة �أو جيدة، لأن ما يحدث صصيئة �أو جيدة، لأن ما يحدث يئة �أو جيدة، لأن ما يحدث  صصأنها قرعة �صصأنها قرعة �أنها قرعة �
ا ا صا ا صصا ا لل يهم ما مير  يهم ما مير  صص يهم. وباملثل �أي�صص يهم. وباملثل �أي� يهم. وباملثل �أي� لل
وقت  �أي  يف  لأن��ه  وقت ل��دوري  �أي  يف  لأن��ه  ��ل��دوري  يف  حاليا  ليفربول  يف به  حاليا  ليفربول  به 
يف  ملوقفه  يف لنظر  ملوقفه  ��لنظر  دون  دون قه  �أور��قه  �أورتخدم  تخدم 

ملحلية«.ملحلية«.
�أمر  �أمر   وهذ��  ليفربول  هو  من  »نعلم  وهذاف:  ليفربول  هو  من  »نعلم  اف: 
لن يتغري. هم مثلنا، فقد كنا على حافة لن يتغري. هم مثلنا، فقد كنا على حافة ��لهاوية لهاوية 
عنا جيد يف كلتا عنا جيد يف كلتا صعنا جيد يف كلتا عنا جيد يف كلتا صصعنا جيد يف كلتا عنا جيد يف كلتا ��لبطولتني. لبطولتني.  صصم ولكن و�صصم ولكن و�م ولكن و�
ة بني فريقني فازة بني فريقني فاز�� كثري بلقب دوري  كثري بلقب دوري 

هذ�� يف  للغاية.  �صعبة  هذجهة  يف  للغاية.  �صعبة  جهة 
توى يكون دتوى يكون د��ئما ئما ��لفوز �صعبا«.لفوز �صعبا«.

�ني�نيت��ني�نيت�ت��ني�ني وو���ص��ف زي���دوو���ص��ف زي���د��ن ن ��مل��ب��ارمل��ب��ار��
»يف  »يف تكونان  »يف صصتكونان  »يف تكونان  »يف صتكونان  »يف تكونان  تكونان  � �أنهما  �صصأنهما  صصأنهما 

�أن  �إلى  �أن   �إلى  ريريصريريصصريري��  م� م�لقوة«،  م�صصلقوة«،  صصلقوة«، 
بالقوة  يتميزون  بالقوة ل��ري��دز«  يتميزون  ل��ري��دز« 
بما بما صبما بما صصبما بما  ح� ح�ة،  ح�صصة،  صصة،  �ري�ريل��ك��ب��ري�ريل��ك��ب�ل��ك��ب��ري�ري

تقام مبارتقام مبارصتقام مبارتقام مبارصصتقام مبارتقام مبار��ة ة ��لعودة يف لعودة يف  صصبينما �صصبينما �بينما �
عقر  عقر لأنفيلد«،  »��لأنفيلد«،  »ملعب  ملعب 

دد��ر ليفربول.ر ليفربول.
و�أقيمت و�أقيمت 

دور  دور ق�������رع�������ة  ق�������رع�������ة 
لبطولة  لبطولة لثمانية  ��لثمانية 
�أب���ط���ال  �أب���ط���ال دوري  دوري 
بنظام  بنظام �أوروب�����ا  �أوروب�����ا 
جلميع  جلميع م��ف��ت��وح  م��ف��ت��وح 

��ملوملو��جهات، جهات، 
ميكن  ك��ان  ميكن حيث  ك��ان  حيث 

ي���ت���و��ج���ه ج���ه  ي���ت���و�أن  �أن 
فريقان من نف�س فريقان من نف�س 

��لدولة.لدولة.

يتي يتي صيتي يتي صصيتي يتي  � �رت  �صصرت  صصرت  �صص �رت  �صرت  �رت  رت  صص�صص�� ��ص��صص مان� مان�ت��ه  مان�صصت��ه  صصت��ه  ذ�� ذل��دور  ��ل��دور  يف  يلتقي  يف كما  يلتقي  كما 
��ي��ا دورمت��ون��د ��ي��ا دورمت��ون��د ص��ي��ا دورمت��ون��د ��ي��ا دورمت��ون��د صص��ي��ا دورمت��ون��د ��ي��ا دورمت��ون��د  صصلإجن��ل��ي��زي م��ع ب��ورو���صصلإجن��ل��ي��زي م��ع ب��ورو���لإجن��ل��ي��زي م��ع ب��ورو��� ��
ي ي صي ي صصي ي ��لإجنليزي مع بورتو لإجنليزي مع بورتو  صصل�صصل�ل� ل�ل�صل�ل�صص صصلأملاين، وت�صصلأملاين، وت�لأملاين، وت� ��

��لربتغايل.لربتغايل.
تقام مباريات دور ربع تقام مباريات دور ربع صتقام مباريات دور ربع تقام مباريات دور ربع صصتقام مباريات دور ربع تقام مباريات دور ربع ��لنهائي لنهائي  صصو�صصو�و�
بني بني 66 و و1414 �أبريل  �أبريل ��ملقبل، على �أن تقام ملقبل، على �أن تقام 
مباريات ن�صف مباريات ن�صف ��لنهائي بني لنهائي بني 2727 �أبريل  �أبريل 
��لبطولة لبطولة  نهائي  يقام  بينما  مايو،  نهائي   يقام  بينما  مايو،  وو55 

طنبول ليلة طنبول ليلة صطنبول ليلة طنبول ليلة صصطنبول ليلة طنبول ليلة 2929 مايو. مايو. صصيف �إ�صصيف �إ�يف �إ�
طورتان طورتان صطورتان طورتان صصطورتان طورتان  صصلأ�صصلأ�لأ� ��لدور لدور �� ويغيب عن هذويغيب عن هذ��
ي، ي، صي، ي، صصي، ي،  مي� وليونيل  رون��ال��دو  مي�تيانو  وليونيل  رون��ال��دو  مي�صصتيانو  وليونيل  رون��ال��دو  صصتيانو  مي�صص وليونيل  رون��ال��دو  مي�تيانو  وليونيل  رون��ال��دو  مي�صتيانو  وليونيل  رون��ال��دو  مي�تيانو  وليونيل  رون��ال��دو  تيانو  صصكري�صصكري�كري�
ا ا صا ا صصا ا  صص، كما يغيب �أي�صص، كما يغيب �أي�، كما يغيب �أي� لأول مرة منذ عام لأول مرة منذ عام 20052005

لونة لأول مرة منذ عام لونة لأول مرة منذ عام صلونة لأول مرة منذ عام لونة لأول مرة منذ عام صصلونة لأول مرة منذ عام لونة لأول مرة منذ عام 20072007.. صصبر�صصبر�بر�

يق ملك�ي »ال�فت« عىل  تعل� �
ر�بول �بدوري األ�ب�ال ي�ف هة ل� موا�ب

�إمييليو  م��دري��د،  ري��ال  ل��ن��ادي  �خلارجية  �لعالقات  مدير  عّلق 
�أوروبا،  �أبطال  دوري  لبطولة  �لثمانية  دور  قرعة  على  بوتر�جينيو، 

و�لتي �أ�صفرت عن مو�جهة نارية بني ليفربول وريال مدريد.
�صيكون  باأنه  �لفريقني  بني  �ملرتقب  �للقاء  بوتر�جينيو  وو�صف 
�لبطولة.  هذه  يف  و�أ�صا�صيني  تاريخيني،  »ناديني  م�صيفا:  »خطري�«، 
�صتكون مبار�تني حما�صيتني �أمام فريق خطري على �لرغم من غياباته«.
عو�مل  ولديه  كبرية  بقوة  يتمتع  فريق  »ليفربول  قائال:  وتابع 

خطرية، ولكننا نعلم �أننا قادرين على �لعبور ونتمتع بثقة كبرية«.
�إمييليو:  �أو�صح  »�مللكي«،  �لنادي  �صفوف  يف  �لإ�صابات  وعن 
�لآن  من  بد�ية  �مل�صابني  ن�صتعيد  �أن��ه  و�أمتنى  كبري  طموح  »لدينا 

و�صول ملبار�ة �لذهاب«، ح�صبما نقلت �صحيفة »�آ�س« �لإ�صبانية.
وفيما يتعلق بفر�س �لريال بالتاأهل �إلى ن�صف نهائي �أبطال �أوروبا، 
و�صد  خطري�،  �إق�صائيا  دور�  »يخو�س  �لفريق  �أن  �إلى  �إمييليو  �أ�صار 
فريق كان �لبطل منذ عامني، ولكننا نثق يف لعبينا و�صنقدم �أق�صى ما 
بو�صعنا«. وبنّي �أن �للقاء�ن �صيكونان »مت�صاويان يف �لقوة و�لأهمية، 
لديهم يف  ما  �أف�صل  قدمو�  تكون حا�صمة، ولعبونا  تف�صيلة رمبا  وكل 
ظروف �صعبة للغاية«. و�ختتم حديثه عن �ملباريات �ل�صعبة يف �صهر 
�أبريل �ملقبل، قائال: »لهذ� من �ملهم جد� �أن ميتلك زيد�ن جميع �لالعبني، 
لأنه �صيكون هناك �صغط بدين وذهني كبري«. و�صتقام مبار�ة �لذهاب 
مدريد،  ريال  معقل  �صتيفانو«  دي  »�ألفريدو  ملعب  على  �لفريقني  بني 

بينما �صتقام مبار�ة �لعودة يف ملعب »�لأنفيلد«، عقر د�ر ليفربول.
و�أقيمت �لقرعة بنظام مفتوح جلميع �ملو�جهات، حيث كان ميكن 

�أن يتو�جه فريقان من نف�س �لدولة.
و�أ�صفرت �لقرعة عن مو�جهة بني بايرن ميونيخ �لأملاين حامل �للقب 

وباري�س �صان جرمان �لفرن�صي يف �إعادة لنهائي �ملو�صم �ملا�صي.
كما يلتقي يف �لدور ذ�ته مان�ص�صرت �صيتي �لإجنليزي مع بورو�صيا 

دورمتوند �لأملاين، وت�صل�صي �لإجنليزي مع بورتو �لربتغايل.
و�صتقام مباريات دور ربع �لنهائي بني 6 و14 �أبريل �ملقبل، على 
يقام  بينما  مايو،  و5  �أبريل   27 بني  �لنهائي  ن�صف  مباريات  تقام  �أن 

نهائي �لبطولة يف �إ�صطنبول ليلة 29 مايو.

يرة  � ين األ�ن م�باراة الع�
يد مع الو�دة لل�د�

 �صتكون مبار�ة �لعني مع �لوحدة �لأخرية لالأردين حممد �حلديد، 
على  �لنادي  �إد�رة  ��صتقرت  �أن  بعد  �لوحدة،  لفريق  �لفني  �ملدير 

�لتعاقد مع مدير فني �أجنبي.
وي�صت�صيف فريق �لعني نظريه �لوحدة يوم �لأحد يف ختام �جلولة 

للمحرتفني. �صلمان  بن  حممد  �لأمري  كاأ�س  دوري  من   24
وتعر�شت اإدارة الوحدة يف الفرتة املا�شية، ل�شغوط عالية بعد 
تر�جع نتائج �لفريق حتت قيادة �حلديد، لكن �لإد�رة كانت ترتيث، 

ع�صى �أن تتح�صن �لنتائج.
و��صتقر �لوحد�ويون على �لتعاقد مع جهاز فني قد يكون �أوروبيا، 
نهاية �جلولة  �صتبد�أ عقب  �لتي  �لدوري،  �أن تكون فرتة توقف  على 

�ل�24 ب�صبب �أيام �لفيفا، فر�صة للمدرب ليتعرف على �لالعبني.
نقطة،   27 بر�صيد  �ل�14  �ملركز  �إل��ى  �لوحدة  فريق  وتر�جع 

واأ�شبح مهددا بالهبوط.
وت���ول���ى �حل���دي���د، ع��ق��ب �إق��ال��ة 

�لربتغايل �إيفو فيري� يف �صهر فرب�ير/
���ش��ب��اط امل��ا���ش��ي، ب�����ش��ب��ب ���ش��وء 
�لنتائج، حيث كان م�صاعد� للمدرب 

�لربتغايل.
�لوحدة  فريق  �حلديد  وق��اد 

بالدوري  مباريات   7 يف 
فاز  �ل�صعودي، 

مبار�تني،  يف 
وخ�����ص��ر 5 

مباريات، 
م���ن���ه���ا 4 

خ�صائر 
يف  متتالية 

�جلولت 
�لأربع 

�لخرية.

�لتي  �أوروبا  �أبطال  �لثمانية من دوري  دور  قرعة  �أوقعت 
�أقيمت، �جلمعة، يف مدينة نيون �ل�صوي�صرية عدد� من �لأندية 

�لعمالقة �ملر�صحة للفوز باللقب، وجها لوجه.
�صان  ب��اري�����س  �صيو�جه  ميونخ  ب��اي��رن  �للقب  فحامل 
ليفربول  �أق�صى بر�صلونة، فيما يو�جه  �لذي  �لفرن�صي  جرمان 
 2018 ن�صخة  لنهائي  مكرر  لقاء  يف  مدريد  ريال  �لإجنليزي 

�لذي فاز بها �لريال.
كما �صيو�جه مان�ص�صرت �صيتي مت�صدر �لدوري �لإجنليزي 
�لأملاين،  �أقرب مناف�صيه، بورو�صيا دورمتوند  بفارق كبري عن 
�لبوتغايل وت�صل�صي  �ملبار�ة �لأخرية ف�صتكون بني بورتو  �أما 

�لإجنليزي.
وعلى مالعب �ملباريات �صيكون على كل مدير فني جتهيز 
حيث  �لتايل،  للدور  و�لعبور  �لفوز  لتحقيق  �ملميزين  �لالعبني 
�لفوز  حتقيق  ي�صتطيع  جتعله  هامة  �أ�صلحة  فريق  كل  ميلك 

و�لعبور.. ولكن ماذ� عن �أبرز 10 لعبني يف �لبطولة، �لأغلى 
من حيث �لقيمة �لت�صويقية.

بح�صب موقع »تر�ن�صفري ماركت« �لعاملي �ملخت�س بتحديد 
�لقيم �ملالية لالعبني ب�صكل دقيق، فقد غابت �أندية ريال مدريد 
وت�صل�صي وبورتو عن �ملر�كز �لع�صرة �لأولى، من حيث �أعلى 

�لالعبني قيمة مادية يف �لبطولة.
�لبطولة جاء  �أعلى �لالعبني قيمة ت�صويقية يف  ويف مقدمة 
180مليون  ب�  جرمان  �صان  باري�س  فريق  جنم  مبابي  كيليان 
 20 يف  ولد  �ل��ذي  �لفرن�صي  �لالعب  �صن  ل�صغر  نظًر�  ي��ورو، 
�لألقاب  من  �لعديد  على  و�حلا�صل   ،1998 ع��ام  دي�صمرب 
 ،2018 عام  �لعامل  كاأ�س  �أبرزها  بالده،  ومنتخب  ناديه  مع 
و�لدوري �لفرن�صي يف 4 منا�صبات، و�حدة مع موناكو و3 مع 

ناديه �حلايل.
ويف �ملركز �لثاين جاء زميله يف باري�س �صان جرمان، نيمار، 

بقيمة ت�صويقية بلغت 128 مليون يورو، غري �أّن هناك �أقاويل 
ت�صري �إلى �قرت�ب �لالعب من �لرحيل عن �لفريق �لفرن�صي يف 
حال عدم حتقيق لقب �لبطولة �لأوروبية، وهو ما يجعل هناك 

�حتمال لتغيري�ت يف قيمة �لالعب �لت�صويقية.
بورو�صيا  فريق  مهاجم  هالند  ج��اء  �لثالث  �ملركز  ويف 
عمره،  يف  �لعامل  يف  �ملهاجمني  �أف�صل  �أحد  �لأمل��اين،  دورمتوند 
بقيمة ت�صويقية بلغت 110 ماليني يورو، وهناك �أقاويل ت�صري 
�جلديد  �ملو�صم  يف  �لأمل��اين  فريقه  عن  �لالعب  رحيل  باقرت�ب 

و�لتوقيع لريال مدريد �أو ت�صل�صي.
بقيمة  �صالح  حممد  �مل�صري  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  يف  وج��اء 

ت�صويقية ُقدرت ب�110 مليون يورو.
باتت  �أيامه  �أن  �لتكهنات  ت�صري  �مل�صري  �ملنتخب  لعب 
معدودة يف �صفوف فريقه ليفربول، بعد حدوث �أكرث من م�صادة 
�لفني يورغن كلوب، وتاأكيد مقربني من �لالعب يف  مع مديره 

�أكرث من منا�صبه �أن �لأجو�ء باتت ل ت�صتهويه يف �لنادي.
ويف �ملركز �خلام�س، جاء لعب فريق بورو�صيا دورمتوند 
مليون   100 بلغت  ت�صويقية  بقيمة  �صان�صو  جيدون  �لأمل��اين 
يورو، لعب �ملنتخب �لإجنليزي �لذي ح�صل مع فريقه على 
�لعامل  كاأ�س  على  بالده  منتخب  ومع  �لأمل��اين،  �ل�صوبر  كاأ�س 
�لالعب  كجائزة  �لفردية  �لألقاب  من  وع��دد  17�صنة،  حتت 

�لذهبي يف بطولة �أوروبا حتت 17�صنة.
يف �ملركز �ل�صاد�س يف قائمة �كرث �لالعبني قيمة ت�صويقية يف 
�أرنولد،  ليفربول �لإجنليزي  �أوروبا، جاء لعب  �أبطال  دوري 
�صاحب �ل�22 عاما بقيمة ت�صويقية بلغت 100 مليون يورو، 
غري �أن �لالعب �لذي حقق �لدوري �لإجنليزي ودوري �أبطال 
مع  لالأندية  �لعامل  وكاأ�س  �لأوروب��ي  �ل�صوبر  وكاأ�س  �أوروب��ا 
فريقه، من �ملتوقع �أن تزد�د قيمته �لت�صويقية يف حال �لذهاب 

بعيًد� يف �لبطولة، وحتقيق مر�كز متقدمة.

ماين  �صاديو  �أي�ًصا  ليفربول  لعب  جاء  �ل�صابع  �ملركز  ويف 
100مليون يورو، �لالعب �ل�صنغايل  بقيمة ت�صويقية قدرت ب� 
و�صاحب   ،2019 �لأفريقية  �لأمم  لكاأ�س  و�صيًفا  جاء  �لذي 
�ل���دوري  بلقب  �ل��ف��ائ��ز  فريقه  م��ع  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
لالأندية  �لعامل  وكاأ�س  �لأوروبي  �لأبطال  ودوري  �لإجنليزي 

وكاأ�س �ل�صوبر �لأوروبي.
لعب  جاء  ي��ورو  مليون   100 بلغت  ت�صويقية  وبقيمة 
مان�ص�صرت �صيتي �لإجنليزي رحيم �صتريلنغ يف �ملركز �لثامن، 
ر�بطة  وكاأ�س  �لربميريليغ  قد  حقق  �لذي  �لإجنليزي  �لالعب 
�لحتاد  وكاأ�س  منا�صبتني،  يف  �ملحرتفة  �لإجنليزية  �لأندية 
�لإجنليزي ودرع �لحتاد يف منا�صبة، ��صتطاع �لفوز بالعديد 
من �لألقاب �لفردية مع نادية �لقريب من �حل�صول على بطولة 
لتحقيق  غو�رديول  �لفني  مديره  مع  يطمع  و�لذي  �ل��دوري، 

�للقب �لغايل.

ين« �بدوري األ�ب�ال ىل الالع�ب� آت ك�برى �ف�ي �قا�ئمة »أعن ا�ب م�ف

بح مهددا بالهبوط.شبح مهددا بالهبوط.شبح مهددا بالهبوط. شأ�شأ�
وت���ول���ى �حل���دي���د، ع��ق��ب �إق��ال��ة 

هر فربصهر فربصهر فرب�ير/ ص يف �ص يف � لربتغايل �إيفو فيري�
��وء ش��وء ش��وء  ش��ب��ب ���ش��ب��ب ��� ��ب��ب ���ش��ب��ب ���ش ش��ي، ب�����ش��ي، ب����� ��ي، ب�����ش��ي، ب�����ش ش���ش��ب��اط امل��ا���ش���ش��ب��اط امل��ا���
اعدصاعدصاعد� للمدرب  صلنتائج، حيث كان م�صلنتائج، حيث كان م�

لربتغايل.
�لوحدة  فريق  �حلديد  وق��اد 

بالدوري  مباريات   7 يف 
فاز  فاز صعودي،  فاز صعودي،  عودي،  صل�صل�

مبار�تني،  يف 
��ر ص��ر ص��ر 5 صوخ�����صوخ�����

مباريات، 
م���ن���ه���ا 4

ائر صائر صائر  صخ�صخ�
يف  متتالية 

جلولت 
لأربع 

خرية.


