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ا�ن��ذار 53 منش��أة 
عم������ان  �ف������ي 
ته����������ا  ال�ف لم�ن
ية الص�� الشروط 

 عمان 

 وجهت امانة عمان 53 
املن�شاآت،  من  لعدد  ان��ذارا 
ام�س ال�شبت، لعدم التزامها 

باال�شرتاطات ال�شحية.
ب��ي��ان  يف  واو����ش���ح���ت 
التفتي�س  مراكز  ان  االحد، 
الرقابة  ل��دائ��رة  التابعة 
والتفتي�س ال�شحي واملهني 
يف االمانة، نفذت يوم ام�س 
مت  تفتي�شية،  زيارة   276
االن���ذارات  توجيه  خاللها 

للمن�شاآت املخالفة.
وا�����ش����اف����ت ان������ه مت 
واغ��الق  من�شاأتني  خمالفة 
ملخالفتها  اخ��رى  من�شاآت 
الى  ا�شافة  ال��دف��اع،  ام��ر 
و8  خم��ال��ف��ات  حترير7 
تتعلق  ملن�شاآت  اإغ��الق��ات 

مبخالفات اخرى. 

ان  عمَّ

��ان  ع��مَّ ج���زاء  ��ل��ح  ���شُ حمكمة  ق����رَّرت 
اأردنيني   7 بوفاة  املتهمني  توقيف  متديد 
ب�شبب نق�س مادة االأك�شجني يف م�شت�شفى 
لط احلكومي اأ�شبوعاً جديدًا على ذمة  ال�شَّ

الق�شية املنظورة اأمامها.
ورف�شت املحكمة االأحد، جميع طلبات 
مها  اإخالء �شبيل املتهمني بالكفالة والتي قدَّ

بع�س امل�شتكى عليهم يف الق�شية.
الق�شية  يف  النَّظر  املحكمة  واأعلنت 
وحتديدهما  اأ�شبوعًيا  جل�شتني  مبعدل 
بيومي االأحد واالأربعاء و�شتكون اجلل�شة 

انية يوم االأربعاء املقبل. الثَّ
عليهم  امل�شتكى  وك��الء  اأح��د  م  وت��ق��دَّ

اإجراءات  على  لالعرتا�س  خطية  مبذكرة 
النيابة  ِق��ب��ل  م��ن  ج��رت  ال��ت��ي  التَّحقيق 
املدعي  ا�شُتمهل  ذلك  اأث��ر  وعلى  العامة، 
العام لالطالع على املذكرة املقدمة وتقدمي 
جزاء  �شلح  حمكمة  وعقدت  عليها.  الرد 
ان �شباح اليوم االأحد اجلل�شة العلنية  عمَّ
االأولى للنَّظر يف ق�شية انقطاع االأك�شجني 
احلكومي،  ال�شلط  م�شت�شفى  مر�شى  عن 
عليهم  امل�شتكى  جميع  ا�شتح�شار  ومتَّ 
بح�شور  والتاأهيل،  اال�شالح  مراكز  من 
ووكالئهم  عليهم  وامل�شتكى  العام  املدعي 
من  ح�شورهما  كان  منهم  اثنني  با�شتثناء 
وامل�شموع  املرئي  االت�شال  تقنية  خالل 
بط االإلكرتوين وذلك ب�شبب اإ�شابتهما  والرَّ

بفريو�س كورونا امل�شتجد.تابع �س2

وكاالت 

االأحد،  اأخريان،  �شحب  قاطرتا  انطلقت   
اإلى قناة ال�شوي�س امل�شرية للم�شاعدة يف جهود 
حترير �شفينة حاويات - بحجم ناطحة �شحاب 

احليوي. املائي  املمر  يف  اأيام  منذ  – عالقة 
 ي��اأت��ي ذل���ك رغ���م ق��ي��ام ���ش��رك��ت��ي �شحن 
ب�شكل  �شفنهم  بتحويل  عامليتني  رئي�شيتني 
متزايد اإلى طريق راأ�س الرجاء ال�شالح، خوفا 
وقتا  ال�شفينة  حترير  عملية  ت�شتغرق  اأن  من 

اأطول.
غيفن”،  “اإيفر  ال�شخمة  ال�شفينة  وعلقت 
وتنقل  بنما  علم  ترفع  يابانية  �شفينة  وه��ي 
ب�شائع بني اآ�شيا واأوروبا، الثالثاء املا�شي، يف 

ممر اأحادي يف قناة ال�شوي�س.
من  احل��ني  ذل��ك  منذ  ال�شلطات  وحت���اول 
اإزالة ال�شفينة، وتوقفت حركة مرور الب�شائع 
مليارات   9 من  باأكرث  تقدر  التي   - القناة  عرب 
دوالر يوميا- مما زاد من تعطيل �شبكة ال�شحن 
العاملية املتوترة بالفعل ب�شبب جائحة فريو�س 

كورونا.

ال�شناعية،  االأقمار  عرب  بيانات  واأظهرت 
ك��وم(،  دوت  ترافيك  )م��اري��ن  موقع  ن�شرها 
ترفع  التي   - غ��ارد(  )األ��ب  ال�شفينة  ا�شتدعاء 
 – ماغنو(  )ك��ارل��و  وال�شفينة  هولندا-  علم 
التي ترفع علم اإيطاليا، مل�شاعدة زوارق القطر 
البحر االأحمر  اإلى  بالفعل، وو�شلتا  املوجودة 
بالقرب من مدينة ال�شوي�س يف �شاعة مبكرة من 

�شباح االأحد.
�شيب  �شولت  ب��رين��ه��ارد  �شركة  وق��ال��ت 
اإن  غيفن،  اإيفر  ال�شفينة  تدير  التي  ماجنمنت، 
القاطرات �شتدفع ال�شفينة – التي ببلغ طولها 
مع ا�شتمرار احلفارات يف تفريغ   - مرت   400
اإلى  ال�شفينة  مقدمة  اأ�شفل  من  والطني  الرمال 

جانب امليناء.
وق����ال رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ق��ن��اة ال�����ش��وي�����س 
“لي�شت  القوية  الرياح  اإن  ال�شبت  لل�شحفيني 
ال�شبب الوحيد” جلنوح ال�شفينة، م�شريا اإلى 

دور لقطبان ال�شفينة يف احلادث.
واأو�شح الفريق اأ�شامة ربيع اأن التحقيقات 
جارية، لكنه مل ي�شتبعد وقوع خطاأ ب�شري اأو 

فني.

ية  ين �ب�قض� يف المتهم� تو�ق� يد � تمد� �
ى السلط أس�بوعا مستش�ف

يس العال�قة.. م�اولة  ينة �قناة السو� � س�ف
يغ ال�مولة« ر� ت�ف يدة »�ق�بل � د� �ب

82 و�فاة و7183 
إصا�بة �بكورو�نا �ف�ي المملكة

تمام معاملة ع ال� با �بكورو�نا را�ب يض�بط مصا� يص � � التر�ن

ين ال�ارس  وصول ال�قوة المشاركة �بتمر�
يع الى ارض المملكة المن�

 عمان 

�شخ�شاً  الرتخي�س  ادارة  �شبطت   
راجعها  ك��ورون��ا،  ب��ف��ريو���س  م�شاباً 
حتويله  ومت  املعامالت،  احدى  المتام 
االمري  م�شت�شفى  يف  ال�شحي  للحجر 
عند  للق�شاء  احالته  و�شيتم  حمزة، 

تعافيه.
با�شم  االع���الم���ي  ال��ن��اط��ق  وق����ال 
ان  االحد،  بيان  العام يف  االمن  مديرية 
ال�شواقني  ترخي�س  ادارة  موظفي  احد 

واملركبات ا�شتبه �شباح اليوم، باإ�شابة 
احد املراجعني بفريو�س كورونا، حيث 
جرى على الفور عزله، وبتدقيق ا�شمه 
على ك�شوفات امل�شابني تبني انه م�شاب 
وعر�س  ذلك  ويعلم  كورونا  بفريو�س 
عن  للخطر  االخرين  و�شالمة  �شالمته 
ق�شد. واكد الناطق االعالمي انه جرى 
اال�شول  وفق  نقله  املراجع،  عزل  بعد 
م�شت�شفى  داخ���ل  ال�����ش��ح��ي  للحجر 
للق�شاء  احالته  و�شيتم  حمزة،  االمري 
للخطر  املجتمع  لتعري�شه  تعافيه  عند 

االخرين  بحياة  وا�شتهتاره  ق�شد  عن 
و�شالمتهم .

وُتهيب مديرية االمن العام باجلميع 
لالبالغ عن اي �شخ�س م�شاب بفريو�س 
املنزيل  باحلجر  يلتزم  وال  ك��ورون��ا، 
املجتمع  ويعر�س  النا�س  بني  وي�شري 
املوحد  الطوارئ  هاتف  على  للخطر، 
القانونية  االجراءات  التخاذ   ،)911(
املجتمع  عن  عزله  بعد  بحقه  الالزمة 
املخ�ش�شة  امل�شت�شفيات  احدى  داخل 

لذلك .

 عمان  

امل�شاركة  االأردنية  القوة  و�شلت 
 ،2021 املنيع  احلار�س  مترين  يف 
االأح����د، اإل���ى اأر�����س ال��وط��ن، بعد 

التمرين  فعاليات  الع�شكري انتهاء 

الذي ُنفذ يف دولة قطر ال�شقيقة.
ا�شتمر  ال���ذي  ال��ت��م��ري��ن  وه���دف 
التعاون  تعزيز  اإل��ى  اأ�شابيع،  ثالثة 
بني  اخل����ربات  وت��ب��ادل  الع�شكري 
القدرات  وتنمية  امل�شاركة،  القوات 
للم�شاركني  ال��ق��ت��ال��ي��ة  وامل���ه���ارات 
اجلاهزية  م�شتوى  لرفع  وتاأهيلهم 

العمليات  تنفيذ  خ��الل  من  القتالية 
الع�شكرية امل�شرتكة.

احل��ار���س  مت��ري��ن  اأن  اإل���ى  ي�شار 
من  ك��ل  فيه  ���ش��ارك   2021 املنيع 
االأمريكية  املتحدة  والواليات  االأردن 
وتركيا والباك�شتان واملغرب وايطاليا 

ورواندا، وقطر.

 عمان 

 اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل 82 وفاة و7183 اإ�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد يف اململكة االحد، لريتفع العدد االإجمايل 

اإلى 6554 وفاة و589316 اإ�شابة.
الوزراء ووزارة  رئا�شة  ال�شادر عن  االإعالمي  املوجز  واأ�شار 
 97255 اإلى  الن�شطة حالّياً و�شل  اأن عدد احلاالت  اإلى  ال�شحة 
حالة، بينما بلغ عدد احلاالت التي اأُدِخلت اإلى امل�شت�شفيات 408 
اإجمايل عدد احلاالت  بلغ  342 حالة، يف حني  حالة، فيما غادرت 

املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 3431 حالة.
وحول القدرة اال�شتيعابية للم�شت�شفيات يف اململكة، بني املوجز 
باملئة،   52 بلغت  ال�شمال  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن 
69 باملئة، فيما  بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة 
بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�س اال�شطناعي يف االإقليم ذاته 40 

باملئة. 
اإقليم الو�شط بلغت  اأ�شّرة العزل يف  اإ�شغال  اأن ن�شبة  واأ�شاف 
احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت  حني  يف  باملئة،   72
اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   81 اإلى  ذاته  االإقليم  يف 

التنّف�س اال�شطناعي 44 باملئة.
 35 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  كما 
باملئة، فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة 41 باملئة، 

بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�س اال�شطناعي 23 باملئة.
كما اأ�شار املوجز اإلى ت�شجيل 9417 حالة �شفاء يف العزل املنزيل 
وامل�شت�شفيات، لي�شل اإجمايل حاالت ال�شفاء اإلى 485507 حالة. 
واأ�شاف اأن 43615 فح�شاً خمربّياً اأجري ، لي�شبح اإجمايل عدد 
الفحو�شات التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 5776686 
فح�شاً، الفتاً اإلى اأن ن�شبة 
ال��ف��ح��و���ش��ات االإي��ج��اب��ّي��ة 
و�شلت اإلى قرابة 47ر16 
ب���امل���ئ���ة، م���ق���ارن���ة م��ع 
اول  امل�شجلة  الن�شبة 
بلغت  وال��ت��ي  اأم�����س 

باملئة. 74ر15 

 عمان 

جل�شته  يف  ال���وزراء  جمل�س  واف��ق   
التي عقدها االأحد برئا�شة رئي�س الوزراء 
تو�شيات  على  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور 
امل�شّكلة  وامل�شاحلة،  الت�شوية  جلنة 
العالقة  الق�شايا  ت�شوية  الأ�ش�س  وفقاً 
الدخل  �شريبة  ودائ����رة  املكلفني  ب��ني 
واملبيعات، بت�شوية االأو�شاع ال�شريبّية 
عليهم  ترّتبت  ومكّلفاً،  �شركة   982 ل� 
�شريبة  قانون  الأحكام  وفقاً  التزامات 
على  العاّمة  ال�شريبة  وقانون  الدخل 
بناء  الت�شويات  هذه  وتاأتي  املبيعات. 
املكّلفون  بها  تقدم  التي  الطلبات  على 
حتفيز  جلهود  وا�شتمرارًا  اللجنة،  اإلى 
املرتّتبة  ال�شرائب  ت�شديد  على  املكّلفني 
ال�شريبّية  االأع��ب��اء  وتخفيف  عليهم، 
�شريبة  ق��ان��ون  الأح��ك��ام  وف��ق��اً  عليهم، 
على  العاّمة  ال�شريبة  وقانون  الدخل، 

ت�شوية  اأ�ش�س  الأحكام  و�شندًا  املبيعات، 
ودائ��رة  املكّلفني  بني  العالقة  الق�شايا 
 2019 ل�شنة  واملبيعات  الدخل  �شريبة 

وتعديالتها.
جمل�س  واف��ق  اآخ���ر،  �شعيد  وعلى 
ال�����وزراء ع��ل��ى ق��ب��ول ا���ش��ت��ق��ال��ة اأم��ني 
االأوبئة  ل�شوؤون  ال�شّحة  وزارة  ع��ام 
واالأم��را���س ال�����ّش��اري��ة، م�����ش��وؤول ملّف 

كورونا، الدكتور وائل الهياجنة.
ب�شر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  وهناأ 
االأحد،  بها  قام  زيارة  خالل  اخل�شاونة 
اخلام�س  بالعيد  الد�شتور  �شحيفة  اإلى 

واخلم�شني لتاأ�شي�شها.
لقائه  خ��الل  ال���وزراء  رئي�س  واأك���د 
ال�شحيفة  يف  امل�شوؤول  التحرير  رئي�س 
رئي�س  ونائب  الرياالت  م�شطفى  الزميل 
الهنيدي،  عزام  املهند�س  االإدارة  جمل�س 
ح�شني  الزميل  ال�شحيفة  ع��ام  وم��دي��ر 

العمو�س. تابع �س2

نة يا�ب يّة و�ق�بول است�قالة اله� ي�ب� يا ضر� يدة ل�قضا� د� يات �ب تسو� �

ر  صاو�نة:ال�كومة لن تتأ�ن  ال�ن
ية �بإسناد الص�ا�فة الور�ق�

عمان

ال��دك��ت��ور ب�شر  ال�����وزراء  اأ����ش���در رئ��ي�����س 
باأحكام  العمل  بتمديد  يق�شي  بالغاً  اخل�شاونة 
اإلى  ا�شتنادًا  ال�شادرين  البالغني )26( و)27( 
2020م،  ل�شنة   )19( رقم  الّدفاع  اأمر  اأحكام 
وحظر  الليلي،  احل��ظ��ر  ب�شاعات  واملتعّلقني 
والقطاعات  اجلمعة،  ليوم  ال�شامل  ال��ت��ج��ّول 

املغلقة، وحتى تاريخ 15/ اأيار /2021م.
املطّبقة  ب��االإج��راءات  العمل  و�شي�شتمّر  كما 
بحيث  املقبل،  اأّي��ار  �شهر  منت�شف  حتى  حالّياً 
ت�شتمّر �شاعات احلظر الليلي من ال�شاعة ال�شابعة 
م�شاًء لالأفراد، وال�شاد�شة م�شاًء للمن�شاآت وحّتى 
اإغالق  بقرار  العمل  وي�شتمّر  �شباحاً،  ال�شاد�شة 
مّت  والتي  �شابقاً،  اإغالقها  تقّرر  التي  املن�شاآت 
ا�شتنادًا  ال�شادر   )27( رقم  البالغ  يف  حتديدها 
اإلى اأحكام اأمر الّدفاع رقم )19( ل�شنة 2020م، 

حتى تاريخ 15/ اأّيار /2021م.

الناطق  االع��الم  ل�شوؤون  الدولة  وزير  واكد 
با�شم احلكومة �شخر دودين اأن احلكومة تعمل 
املواطنني  �شّحة  حماية  اأجل  من  واجتهاد  بجد 
اأول��وّي��ات��ن��ا،  راأ����س  على  ه��ي  التي  و�شالمتهم، 

وبتوجيه مبا�شر من جاللة امللك عبداهلل الثاين.
ووجه خالل ايجاز �شحفي االحد، اإنه دودين 
ال�شكر للمواطنني على التزامهم و�شربهم يف ظل 
يف  الوطن  بها  مير  التي  واالج���راءات  الظروف 

جائحة كورونا.
ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  ا���ش��در  كما 
يتيح  ال��ذي   28 رق��م  ال��دف��اع  اأم��ر  اخل�شاونة 
تثبيت  وطلب  التقا�شي،  اإج���راءات  ا�شتمرار 
احلقوق بني الدائن واملدين، دون تنفيذ اإجراءات 
احلب�س بحّق املدين حتى نهاية العام احلايل مع 
ق�شاء  حلني  ال�شفر  من  املدين  منع  على  التاأكيد 

الدين.
للظروف  نظرا  جاء  القرار  اإن  دودي��ن  وقال 

ال�شاغطة التي �شببتها جائحة كورونا.

احل��ايل  االأ���ش��ب��وع  اإن  وا����ش���اف 
ذات  اإج��راءات  عن  االإعالن  �شيتخّلله 
لالقت�شاد،  وحتفيزي  تخفيفي  اأث��ر 
اإل��ى  خاللها  م��ن  احل��ك��وم��ة  ت�شعى 
خالل  م��ن  املواطنني  ع��ن  التخفيف 
التداعيات  ظّل  يف  االقت�شاد،  حتفيز 

خّلفتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��ب��ة 
جائحة كورونا.

حتى منت�صف ايار املقبل

معة  ري ال�ب يد العمل �ب��ن تمد� � 
الق ال�ق�اعات ييل واعن والل�

يري  ي�ذر ال�ر� »الوطين ال�ر« �
يرد يس الوزراء المكلف � ور�ئ�

اه�ي  يم الو�ب استئناف التعل�
ين  و�ف� �بمدارس الصم والمك�ف

اصة  ية ال�ن ب� والتر�

يس  ثة السو� ير ل�اد� ث� تأ� الصناعة: ال �
ية وه�ي  زون المواد األساس� عىل م�ن

متو�فرة ل�بعد رمضان
تابع ص5

العام ي��ة  �ن��ه��ا� ي��ن ���ى  ال��م��د� ي��و�ق��ف ����ب��س  � د�ف���اع  أم��ر   •
يزي لال�قتصاد االس�بوع ال�ال�ي � ت��ف �ي و� ي�ف � �ف ت�ن ثر � راءات ذات أ� • إ�ب

البابا يثري جداًل يف 
الدوائر االإيرانية

يس  ماذا دار �ف�ي الكوال�
ين النين وال�بدري؟ �ب�

م�شر،  منتخب  يف  م�شدر  ك�شف 
البدري  ح�شام  بني  دار  ما  تفا�شيل 
النني  وحم��م��د  ال��ف��راع��ن��ة  م����درب 
االإجنليزي،  اآر���ش��ن��ال  يف  امل��ح��رتف 
خالل مباراة كينيا اخلمي�س املا�شي، 
يف اجلولة اخلام�شة من ت�شفيات اأمم 

اإفريقيا املقررة 2022 بالكامريون.
وق���ال امل�����ش��در ل���ك���ووورة، اإن 
وال�شولية  النني  مع  حتدث  البدري 
قبل املباراة واأخربهما اأن لقاء كينيا 
ي�شتدعي اإ�شراك طارق حامد وحمدي 
عليه  يعرت�س  مل  م��ا  وه��و  فتحي، 
ال�شوطني  “بني  واأ�شاف:  الثنائي. 
النني وعبد  الفراعنة  ا�شتاأذن مدرب 
االإحماء  عملية  يجريا  كي  جمعة  اهلل 
اأن  قبل  �شعالين،  اأني�س  قيادة  حتت 
كلمة  حل�شور  املالب�س  غرفة  يدخال 

ال�شوط  “خالل  وت��اب��ع:  ال��ب��دري«. 
االإحماء،  يجرون  البدالء  كان  الثاين 
وقال اأني�س للنني اأن ي�شتعد القرتاب 
البدري  ي�شتدعي  اأن  قبل  م�شاركته، 
ال�شولية لي�شركه بدال من طارق حامد 
امل�شدر  ووا�شل   .»62 الدقيقة  يف 
جتددت  “بعدها  قائال:  ت�شريحاته، 
اأني�س  فنادى  فتحي،  حمدي  اإ�شابة 
وحينما  املقبل،  التبديل  الأنه  للنني 
ا�شتعد العب اآر�شنال فوجئ بالبدري 
النني  ترك  وهنا  جابر،  عمر  ي�شرك 

البدالء،  مقاعد  اإل��ى  وع��اد  االإح��م��اء 
الأنه مل يعد منطقيا اأن ي�شركه البدري 
واأكمل  وجابر«.  ال�شولية  نزول  بعد 
لكنه  م�شتاًء  ك��ان  “النني  بقوله: 
يعرت�س،  ومل  اأح��د  م��ع  يتحدث  مل 
التدريب  على  املباراة  بعد  وحر�س 
منفرًدا يف امللعب مع اأني�س ال�شعالين، 

بناء على طلب الالعب«.
واأفاد امل�شدر، اأن البدري حر�س 
النني يف املطار. على احتواء غ�شب 

تابع �س 8

للم�شاركني  ال��ق��ت��ال��ي��ة  وامل���ه���ارات 
اجلاهزية  اجلاهزية شتوى  اجلاهزية شتوى  توى  م� لرفع  م�شأهيلهم  لرفع  شأهيلهم  م�ا لرفع  م�اأهيلهم  لرفع  أهيلهم  م�وت لرفع  أهيلهم  م�وت لرفع  م�اوتاأهيلهم  لرفع  م�اأهيلهم  لرفع  أهيلهم  م�وت لرفع  م�اأهيلهم  لرفع  أهيلهم 

تان واملغرب وايطاليا شتان واملغرب وايطاليا شتان واملغرب وايطاليا  شوتركيا والباك�شوتركيا والباك�
ورواندا، وقطر.

ماذا دار �
ن النين وال��ن النين وال��ن النين وال�ين النين وال�ين النين وال� ����ب

ر، شر، شر،  م� منتخب  يف  م�شدر  منتخب  يف  شدر  م�ش منتخب  يف  م�شدر  منتخب  يف  در  م� م�شك�شف  شك�شف 
البدري  البدري شام  البدري شام  ام  ح� بني  دار  ما  ح�شيل  بني  دار  ما  شيل  ح�ش بني  دار  ما  ح�شيل  بني  دار  ما  يل  شتفا�شتفا�
النني  وحم��م��د  ال��ف��راع��ن��ة  م����درب 
إجنليزي، الإجنليزي، الإجنليزي،  ا اش��ن��ال  اش��ن��ال  ��ن��ال  آر���اآر���شآر���شآر��� يف  �رتامل��ح��رتامل��ح��رتف 
ي، شي، شي،  شخالل مباراة كينيا اخلمي�س املا�شخالل مباراة كينيا اخلمي�س املا�
أمم اأمم أمم  فيات شفيات شفيات  شة من ت�شة من ت� ة من ت�شة من ت�ش شيف اجلولة اخلام�شيف اجلولة اخلام�

إفريقيا املقررة اإفريقيا املقررة إفريقيا املقررة 2022 بالكامريون.
��در ل���ك���ووورة، ش��در ل���ك���ووورة، ش��در ل���ك���ووورة،  شوق���ال امل�����شوق���ال امل�����

وال� النني  مع  حتدث  البدري 
أن لقاء كينيا اأن لقاء كينيا أن لقاء كينيا  أخربهما اأخربهما أخربهما  قبل املباراة و
إ�شراك طارق حامد وحمدي اإ�شراك طارق حامد وحمدي إ�شراك طارق حامد وحمدي  إ�شراك طارق حامد وحمدي تدعي  إ�شراك طارق حامد وحمدي تدعي  تدعي شتدعي ش شي�شي�

يعرت� مل  م��ا  وه��و  فتحي، 
ال�شوطني  “بني  اف: شاف: شاف:  أ�اأ�شأ�شأ� و الثنائي. 
النني وعبد  الفراعنة  النني وعبد اأذن مدرب  الفراعنة  النني وعبد اأذن مدرب  الفراعنة  أذن مدرب  النني وعبد ت الفراعنة  أذن مدرب  النني وعبد ت الفراعنة  النني وعبد اتاأذن مدرب  الفراعنة  النني وعبد اأذن مدرب  الفراعنة  أذن مدرب  النني وعبد ت الفراعنة  النني وعبد اأذن مدرب  الفراعنة  أذن مدرب  تشتش شا�شا�

ا عملية  يجريا  كي  جمعة  اهلل 
قبل  �شعالين،  قبل أني�س  �شعالين،  قبل اأني�س  �شعالين،  أني�س  قيادة  حتت 

حل� املالب�س  غرفة  يدخال 

ر«�ر«�ر« �»الوطين ال�»الوطين ال
س الوزراء المكلف ��س الوزراء المكلف ��س الوزراء المكلف �يس الوزراء المكلف �يس الوزراء المكلف � �ور��ور�ئ

ي بم الو�بم الو� م الو�يم الو�ي
ن �ن �ن ين ين  �و��و�ف و�مدارس الصم والمك�و�مدارس الصم والمك� فمدارس الصم والمك�ف

اصة ة ال�اصة ة ال�اصة  نة ال�ن ي ة ال��ة ال�� بوالتر�ب�والتر��والتر�ب
تابع ص3 تابع ص4
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الناطق  االع��الم  االع��الؤون  �الؤون  االع�و االع�وؤون  ؤون  ل�ش الدولة  وزير  ل�شوواكد  الدولة  وزير  وواكد 
أن احلكومة تعمل اأن احلكومة تعمل أن احلكومة تعمل  خر دودين شخر دودين شخر دودين  شم احلكومة �شم احلكومة �
املواطنني  املواطنني ّحة  املواطنني حة  ة  حشحش � حماية  �شأجل  حماية  �شأجل  حماية  �اأجل  حماية  أجل  من  واجتهاد  بجد 
أول��وياأول��وّيأول��وّي��ات��ن��ا، أول��وي��ات��ن��ا، أول��وّي��ات��ن��ا،  أ����س اأ����س أ����س  ر على  ه��ي  التي  المتهم، 

وبتوجيه مبا�شر من جاللة امللك عبداهلل الثاين.
إنه دودين اإنه دودين اإنه دودين  إنه دودين حفي االحد،  إنه دودين حفي االحد،  حفي االحد، شحفي االحد، ش شووجه خالل ايجاز �شووجه خالل ايجاز �
ربهم يف ظل شربهم يف ظل شربهم يف ظل  شال�شكر للمواطنني على التزامهم و�شال�شكر للمواطنني على التزامهم و�
يف  الوطن  بها  مير  التي  واالج���راءات  الظروف 

جائحة كورونا.
ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  ��در 
يتيح  ال��ذي   28 رق��م  ال��دف��اع  أم��ر 
تثبيت  وطلب  تثبيت شي،  وطلب  تثبيت شي،  وطلب  ي،  التقا� التقا�شإج���راءات  شإج���راءات 
إجراءات اإجراءات إجراءات  إجراءات احلقوق بني الدائن واملدين، دون تنفيذ  إجراءات احلقوق بني الدائن واملدين، دون تنفيذ 
احلب�س بحق املدين حتى نهاية العام احلايل مع 
اء شاء شاء  ق� حلني  ق�شفر  حلني  شفر  ق�ش حلني  ق�شفر  حلني  فر  ال� من  املدين  منع  على  ال�شأكيد  من  املدين  منع  على  شأكيد 

للظروف  نظرا  جاء  القرار  للظروف إن  نظرا  جاء  القرار  للظروف اإن  نظرا  جاء  القرار  إن  دودي��ن  وقال 
ببتها جائحة كورونا.شببتها جائحة كورونا.شببتها جائحة كورونا. شاغطة التي �شاغطة التي �

احل��ايل  احل��ايل ش��ب��وع  احل��ايل ش��ب��وع  ��ب��وع  شأ���شأ��� أ���الأ���ال ا اإن  ااإن  إن  ���اف ش���اف ش���اف  شوا����شوا����
ذات  ذات إج��راءات  ذات اإج��راءات  إج��راءات  عن  عن الإعالن  عن الإعالن  إعالن  ا ايتخّلله  ايتخلله  له  يتخلشيتخلش ش�ش�
اد، شاد، شاد،  لالقت� وحتفيزي  تخفيفي  لالقت�شأث��ر  وحتفيزي  تخفيفي  لالقت�شأث��ر  وحتفيزي  تخفيفي  لالقت�اأث��ر  وحتفيزي  تخفيفي  أث��ر 
إل��ى اإل��ى اإل��ى  خاللها  م��ن  احل��ك��وم��ة  خاللها شعى  م��ن  احل��ك��وم��ة  خاللها شعى  م��ن  احل��ك��وم��ة  عى  شت�شت�
خالل  م��ن  املواطنني  ع��ن  التخفيف 
التداعيات  ظّل  يف  ظلشاد،  يف  ظلشاد،  يف  اد،  االقت� االقت�شحتفيز  شحتفيز 

خّلفتها  ال��ت��ي  خلفتها ��ع��ب��ة  ال��ت��ي  فتها ��ع��ب��ة  خلش ال��ت��ي  خلش��ع��ب��ة  ال��ت��ي  ��ع��ب��ة  شال�����شال�����
جائحة كورونا.

ال��ال��ال�ي �وع ال�وع ال تصاد االس�زي لال�تصاد االس�زي لال�تصاد االس�ب �����زي لال�يزي لال�ي ���� � و�� و� �����ي ي ���� ����
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ين  يف المتهم� تو�ق� د � تُمدِّ ان � م�كمة ُصلح عمَّ
ى السلط أس�بوعا ية مستش�ف �ب�قض�

ان     عمَّ

 7 بوفاة  املتهمني  توقيف  متديد  ان  عمَّ ج��زاء  لح  �شُ حمكمة  ق��رَّرت 
احلكومي  لط  ال�شَّ م�شت�شفى  يف  االأك�شجني  مادة  نق�س  ب�شبب  اأردنيني 

اأ�شبوعاً جديدًا على ذمة الق�شية املنظورة اأمامها.
ورف�شت املحكمة االأحد، جميع طلبات اإخالء �شبيل املتهمني بالكفالة 

مها بع�س امل�شتكى عليهم يف الق�شية. والتي قدَّ
اأ�شبوعًيا  جل�شتني  مبعدل  الق�شية  يف  النَّظر  املحكمة  واأعلنت 
يوم  انية  الثَّ اجلل�شة  و�شتكون  واالأرب��ع��اء  االأح��د  بيومي  وحتديدهما 

االأربعاء املقبل.
على  لالعرتا�س  خطية  مبذكرة  عليهم  امل�شتكى  وكالء  اأحد  م  وتقدَّ
ذلك  اأثر  وعلى  العامة،  النيابة  ِقبل  من  جرت  التي  التَّحقيق  اإج��راءات 

ا�شُتمهل املدعي العام لالطالع على املذكرة املقدمة وتقدمي الرد عليها.
ان �شباح اليوم االأحد اجلل�شة العلنية  وعقدت حمكمة �شلح جزاء عمَّ
ال�شلط  االأك�شجني عن مر�شى م�شت�شفى  انقطاع  للنَّظر يف ق�شية  االأولى 
اال�شالح  مراكز  من  عليهم  امل�شتكى  جميع  ا�شتح�شار  ومتَّ  احلكومي، 
با�شتثناء  ووكالئهم  عليهم  وامل�شتكى  العام  املدعي  بح�شور  والتاأهيل، 
وامل�شموع  املرئي  االت�شال  تقنية  خالل  من  ح�شورهما  كان  منهم  اثنني 

بط االإلكرتوين وذلك ب�شبب اإ�شابتهما بفريو�س كورونا امل�شتجد. والرَّ
وهو  اإليهم  امل�شند  اجُل��رم  عن  عليهم  امل�شتكى  املحكمة  و�شاألت 
الت�شبب بالوفاة باال�شرتاك خالفاً الأحكام املادتني 343 و76 من قانون 
العقوبات مكرر �شبع مرات فاأنكروا جميعاً ما اأ�شند اليهم واأجابوا باأنهم 

غري مذنبني.
لط  ال�شَّ مب�شت�شفى  اأ�شبوعني  قبل  توفوا  اأ�شحت�س  �شبعة  اأنَّ  ُيذكر 
احلكومي ب�شبب نفاد مادة االأك�شجني، وحتركت النيابة العامة وبداأت 
االإ�شالح  الق�شية يف مراكز  13 �شخ�ًشا على ذمة  التَّحقيق ومتَّ توقيف 

والتاأهيل.

نة  يشكل ل�ب ية � تماع� ية اال�ب ير التنم�  وز�

يات مع� عة �قا�نون ال�ب لمرا�ب
 عمان 

ملراجعة  جلنة  ت�شكيل  املفلح،  اأمين  االجتماعية  التنمية  وزير  قرر 
وم�شودات  وتعديالته،   2008 ل�شنة   51 رقم  النافذ  اجلمعيات  قانون 
و2015   2014( ل��الأع��وام  �شابًقا  عليها  العمل  مت  التي  امل�شاريع 
 3 اأق�شاها  له، خالل مدة  اإعداد م�شروع  و2019( وتطويره من خالل 

اأ�شهر من تاريخه.
ودعا املفلح يف بيان �شحفي االأحد، اإلى �شرورة فتح حوار جمتمعي 
من�شة  واطالق  فرعية  اجتماعات  عقد  خالل  من  القانون  م�شروع  حول 
منظمات  مع  فرعية  جل�شات  وعقد  االق��رتاح��ات  ال�شتقبال  الكرتونية 
املجتمع املدين. وقال اإن اللجنة جاءت تر�شيًخا للد�شتور االردين مبادتيه 
تاأ�شي�س  يف  االردنيني  حق  �شمان  على  توؤكدان  اللتني  و128   16
يوؤثر  ال  ان  يجب  الذي  القانون  مبوجب  اإليها،  واالن�شمام  اجلمعيات، 
اأ�شا�شه. واأ�شاف املفلح، ان ت�شكيل اللجنة  اأو مي�س  �شلًبا يف هذا احلق 
والعهد  االن�شان،  حلقوق  العاملي  االع��الن  عليه  ن�س  ملا  امتثااًل  جاء 
الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، واالتفاقية الدولية للق�شاء 
العن�شري وغريها يف جمال احلق يف ت�شكيل  التمييز  اأ�شكال  على جميع 

اجلمعيات واالنتماء اليها مبوجب القانون.

يد �فترة  ت�الب �بتمد� ية � ب� يا�  مذكرة �ن�

يص المهن ل�بعد رمضان � ترا�ن يد � د� ت�ب �
عمان 

طالب ع�شرون نائًبا، احلكومة بتمديد فرتة جتديد تراخي�س املهن، 
اإلى ما بعد �شهر رم�شان املبارك.

وقال النواب، يف مذكرة نيابية وجهوها، االأحد، عرب رئا�شة جمل�س 
النواب، اإلى رئي�س الوزراء، ب�شر اخل�شاونة، اإن هذه الدعوة جاءت بعد 
ي�شكون  وجماالتهم،  م�شتوياتهم  اختالف  على  لتجار،  عديدة  مطالبات 
فيها ازدياد معاناتهم جراء التداعيات املرتاكمة جلائحة فريو�س كورونا 
امل�شتجد. وقال النائب الدكتور هايل عيا�س، الذي تبنى املذكرة، اإن كل 
املطالب التي طرحها التجار تتطلب من احلكومة اإجراء مراجعة �شاملة 
�شمن  كورونا،  جائحة  فرتة  خالل  اتخذتها  التي  االإج���راءات  جلميع 
حلقت  التي  واخل�شائر  االأ�شرار  حجم  من  للتخفيف  مقبولة  �شوابط 
املعنية  ال�شحية  االإج���راءات  مع  بالتوازي  االقت�شادية،  بالقطاعات 
مبحاربة الوباء. واأ�شاف اأن احلكومة مطالبة كذلك باإجراء حوار مفتوح 
والتن�شيق  الت�شاركية  املت�شررة، من منطلق  االقت�شادية  القطاعات  مع 

اجلاد املف�شي ملخرجات اإيجابية قابلة للبناء االإيجابي.
باعتباره  اخلا�س  القطاع  دعم  �شرورة  املذكرة،  يف  النواب،  واأكد 
امللكية  التوجيهات  من  وانطالقا  الوطني  لالقت�شاد  اأ�شا�شية  رافعة 
بني  ال�شراكة  وتعزيز  اجلهود  ت�شافر  يتطلب  ما  ال�شاأن،  بهذا  ال�شامية 
القطاعني العام واخلا�س ملواجهة االأزمة املَُتمخ�شة عن اجلائحة بطرق 
وو�شائل غري تقليدية مع تاأكيدهم على و�شع معادلة توازن بني ال�شحة 

واالقت�شاد.

هود االستثمار �بالصناعات  يز �ب تعز� ذاء والدواء: � العف
ية ية والمستلزمات ال��ب� ية والدوا�ئ� ذا�ئ� العف

عمان 

م�شنعا   28 ل�  موافقة  وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ش�شة  اأ�شدرت 
غذائيا وللتعبئة والتغليف بعد ح�شولها على املوافقة البيئية من خالل 
ال�شالحيات املمنوحة ملفو�شها لدى هيئة اال�شتثمار خالل العام املا�شي.

اأ�شدرته  بيان  يف  مهيدات  نزار  الدكتور  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  وقال 
لتعزيز اال�شتثمار  اإمكانياتها  املوؤ�ش�شة تكر�س كافة  ان  االأحد،  املوؤ�ش�شة 
يف قطاع ال�شناعات الغذائية والدوائية وامل�شتلزمات الطبية، مبا يحقق 
اإقليميا  مركًزا  االأردن  يكون  باأن  ال�شامية،  امللكية  وال��روؤى  التوجيهات 

رائدا لهذه ال�شناعات.
لت�شنيع  م�شروعا   33 درا���ش��ة  متت  ان��ه  مهيدات  الدكتور  وب��ني 
امل�شتلزمات الطبية وم�شتح�شرات التجميل واملكمالت الغذائية من خالل 
جلنة املوافقات البيئية-الفرعية بع�شوية مفو�شها لدى هيئة اال�شتثمار، 
حيث كانت هذه امل�شاريع قد ح�شلت م�شبقا على موافقة بيئية من قبل 
مديرية  لدى  ترخي�شها  اإج���راءات  ا�شتكمال  لغايات  اال�شتثمار  هيئة 
املوؤ�ش�شة.  لدى  ثم  ومن  ال�شحة  وزارة  يف  ال�شحية  والرتاخي�س  املهن 
وا�شاف ان مفو�س املوؤ�ش�شة �شارك خالل الفرتة ذاتها بالك�شف امليداين 
29 م�شروعا متقدما م�شبقا لهيئة اال�شتثمار بطلب احل�شول على  على 
املوؤ�ش�شة  اخت�شا�س  �شمن  الواقعة  القطاعات  يخ�س  البيئية  املوافقة 
الى  الطبية. وا�شار  الغذائية وامل�شتلزمات  ال�شناعات  مبا فيها قطاعات 
امل�شتثمرين  مع  م�شتمر  توا�شل  على  مفو�شها  خالل  ومن  املوؤ�ش�شة  اأن 
للوقوف على ق�شاياهم ومالحظاتهم وايجاد حلول �شريعة للتعامل معها 
تب�شيط  ي�شمن  ومبا  ا�شتف�شاراتهم  على  والرد  الفنية  امل�شورة  وتقدمي 

وت�شريع االإجراءات اأمام اإجناز معامالتهم. 

ية  يشارك �ب�ب�ولة دول� األردن �
رات المدارس �ف�ي �ق�ر لمناطن

 الدوحة 

 اأعلن مركز مناظرات قطر عن بطولة دولية ملناظرات املدار�س 2021 
افرتا�شيا يوم ال�شبت املقبل حتت �شعار »اأر�شنا مالذنا«، مب�شاركة 100 
دولة عربية واأجنبية، من اأبرزها االأردن والكويت و�شلطنة عمان واأمريكا 
وبريطانيا وفرن�شا. وقال املركز يف بيان �شحايف ال�شبت، اإن البطولة العاملية 
ملناظرات املدار�س باللغة االإجنليزية �شت�شارك فيها 50 دولة، بالتزامن مع 
50 دولة خالل  بطولة املناظرات باللغة العربية التي �شي�شارك فيها اأي�شا 
للمركز  التنفيذية  املديرة  واأو�شحت  املقبل.  ني�شان   7 اإلى   3 من  الفرتة 
يف  واالفرتا�شي  الواقعي  بني  تدمج  البطولة  اأن  معريف،  حياة  الدكتورة 
الإميان  تر�شيخا  العامل؛  على  كورونا  جائحة  فر�شتها  التي  االأج��واء  ظل 

املوؤ�ش�شات التعليمية باإمكانية حتويل امل�شاكل اإلى فر�س.

يؤكد ضرورة  ى الصا�ف�ي � ير مستش�ف  مد�

ذ الل�قاح المضاد لكورو�نا أ�ن
 لواء األغوار الجنوبية 

 اكد مدير م�شت�شفى غور ال�شايف احلكومي الدكتور عواد اخلليفات، 
�شرورة اخذ املواطنني اللقاح امل�شاد لفريو�س كورونا للحد من انت�شاره.
وا�شار لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( االحد، الى االإجراءات ال�شحية 
الواجب اتخاذها من قبل جميع املواطنني مبختلف مواقعهم،  والوقائية 

مبينا ان ارتفاع االإ�شابات بات ي�شكل خطرًا كبريًا على �شحة املواطنني.
واكد الدكتور اخلليفات وجوب تعاون جميع فئات املجتمع مع اجلهات 
خمالفتها  وعدم  عنها  ال�شادرة  بالتعليمات  االلتزام  خالل  من  احلكومية 
و�شوال اإلى احلد من انت�شار الفريو�س. وا�شاف ان عدد اللقاحات اليومية 
التي يتم تطعيمها للمواطنني يف امل�شت�شفى ي�شل الى نحو 60-70 جرعة، 
وذلك ح�شب قائمة امل�شجلني على املن�شة، مطالبا وزارة ال�شحة بزيادة 
عدد الكوادر الطبية يف امل�شت�شفى خ�شو�شا مع وجود ق�شم للعزل املنوي 
ملر�شى  املنا�شبة  ال�شحية  اخلدمات  تقدمي  اإل��ى  و�شوال   ، قريبا  فتحه 

كورونا وجلميع مراجعي امل�شت�شفى. من جانبه.

يؤكد و�فرة السلع  �بة � م�ا�فظ الع�ق
ية ار� ية �ف�ي األسواق الت�ب � ي�ب ت� االسترا�

 العقبة 

 اأكد حمافظ العقبة حممد الرفايعة، اأن خمزون ال�شلع اال�شرتاتيجية 
والع�شكرية  املدنية  املوؤ�ش�شتني  يف  والتموينية  اال�شتهالكية  املواد  من 

واال�شواق التجارية يف العقبة متوفر وباأ�شعار منا�شبة للجميع.
واأ�شاف خالل جولة تفقدية االأحد، �شملت جميع االأ�شواق التجارية 
وامل��واد  الب�شائع  م��ن  كبرية  كميات  اأن  العقبة،  مدينة  يف  العاملة 
نق�س  اأي  يوجد  وال  االأ�شواق  يف  فعليا  متوفرة  التموينية  اال�شتهالكية 
او املناطق  العقبة  اأ�شواق مدينة  الب�شائع �شواء يف  يف خمزون وكميات 

التابعة لها يف األوية القويرة ووادي عربة والدي�شي ورم.

عمان 

اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  هناأ 
الد�شتور  اإلى �شحيفة  بها االأحد،  خالل زيارة قام 

بالعيد اخلام�س واخلم�شني لتاأ�شي�شها.
رئي�س  لقائه  خ��الل  ال����وزراء  رئي�س  واأك���د 
م�شطفى  الزميل  ال�شحيفة  يف  امل�شوؤول  التحرير 
املهند�س  االإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  الرياالت 
عزام الهنيدي، ومدير عام ال�شحيفة الزميل ح�شني 
العمو�س، اأن �شحيفة الد�شتور وال�شحف الورقية 
دورًا  ت��وؤدي  االأردن  يف  االإع��الم  وو�شائل  االأخ��رى 
قيمه  وتر�شيخ  الوطن  ق�شايا  عن  الدفاع  يف  مهماً 

النبيلة.
اأو  اإنه ال يوجد من�شف  الوزراء،  رئي�س  وقال 
وطني ي�شتطيع اأن يتغافل عن هذا الدور احليوي 
الذي لعبته ال�شحافة وال تزال يف مراحل تاريخية 

مهمة من عمر بلدنا.
واأكد رئي�س الوزراء اأن احلكومة وبتوجيهات 
باإ�شناد  تتاأخر  لن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  من 
ال�شحافة الورقية لتمكينها من اال�شتمرار بدورها 
الوطن  وتطلعات  روؤى  عن  ال�شادق  التعبري  يف 
وقيادته و�شعبه. وبح�شور رئي�س الوزراء، د�شنت 
الهواتف  على  الد�شتور  تطبيق  الد�شتور  �شحيفة 
اأردن��ي��ة  �شحيفة  اأول  ب��ذل��ك  لتكون  اخل��ل��وي��ة؛ 
عاملياً  10 �شحف  اأول  ومن �شمن  عربياً  والثانية 
با�شتخدام تطبيقات الذكاء اال�شطناعي يف االإعالم 
البحث  ميزة  تتيح  التي  اخللوية  الهواتف  عرب 
االإخبارية  وامل���واد  ال�شحيفة  عن  واال�شتعالم 

املن�شورة فيها من خالل البحث ال�شوتي.
�شحيفة  يف  امل�شوؤول  التحرير  رئي�س  وثمن 
يف  لل�شحيفة  ال���وزراء  رئي�س  زي��ارة  الد�شتور، 
اأنها  موؤكدًا  لتاأ�شي�شها،  واخلم�شني  اخلام�س  العيد 
ر�شالة اهتمام من احلكومة باملوؤ�ش�شات االإعالمية 

وال�شحفية.
ولفت اإلى اأن البيان الوزاري حلكومة الدكتور 
بدعم  حكومياً  تعهدًا  ت�شمن  اخل�شاونة،  ب�شر 
ال�شحافة الورقية، موؤكدًا اأنها خطوة غري م�شبوقة 

يف تاريخ احلكومات االأردنية.
»الد�شتور«  اأن  اإل��ى  الرياالت  الزميل  وا�شار 
ف�شال  الورقية  ن�شختها  على  احلفاظ  يف  م�شتمرة 
عن موقعها االإلكرتوين و15 من�شة �شو�شال ميديا 

ومن�شات مرئية و�شوتية عرب الهواتف.

بدوره، اأكد مدير عام ال�شحيفة الزميل ح�شني 
من  ال�شحيفة  يف  العاملني  وتقدير  �شكر  العمو�س 
لرئي�س  الزيارة  لهذه  وفنيني  واإداري��ني  �شحفيني 
الوزراء بعيد تاأ�شي�شها اخلام�س واخلم�شني، مبيناً 
من  ملزيد  للجميع  معنويا  دافعا  ت�شكل  الزيارة  اأن 
الدكتور  الوزراء  رئي�س  و�شجل  واالجناز.  العمل 
التلفزيوين  لالأ�شتوديو  تفقده  لدى  ب�شر اخل�شاونة 
واالذاعي اخلا�س ب�شحيفة الد�شتور كلمة قال فيها 
اإن ال�شحافة الورقية اأدت دورًا حمورياً يف الدفاع 
املئوية  خالل  املواطن  وهموم  الوطن  ق�شايا  عن 

االأولى من عمر الدولة االأردنية.
واأ�شار رئي�س الوزراء اإلى اأن احلكومة ملتزمة 
وتعزيز  الورقية  ال�شحف  دور  على  باملحافظة 
عملها، م�شيفاً: »دور ال�شحف مقدر من كل من�شف 

ومن كل اأردين حمب لبلده ومن كل اأردين اأ�شيل«.
الد�شتور  �شحيفة  اأن  اإل��ى  اخل�شاونة  ولفت 
اإعالماً  املطبوعة،  ال�شحف  �شقيقاتها  مع  �شكلت 
وي�شلط  الدولة  ر�شائل  بنقل  يقوم  يحرتم  ورقياً 

ال�شوء على ق�شايا الوطن واملواطن.
واأ�شاد بالنقالت التي حتققها �شحيفة الد�شتور 
الرقمنة  عامل  اإل��ى  باالنتقال  الورقية  وال�شحف 
ملخاطبة  �شرورة  يعد  والذي  احلديث،  واالإع��الم 
من  احلديثة،  التكنولوجيا  وو�شائل  الع�شر  لغة 
رقمية،  اإعالمية  ومنتجات  فيديوهات  اإنتاج  حيث 
على  لل�شحف  تطبيقات  ت��وف��ر  اإل���ى  ب��االإ���ش��اف��ة 

الهواتف الذكية.
مدركة  احلكومة  اأن  اإلى  اخل�شاونة  اأ�شار  كما 

الذي  كورونا  وباء  بفعل  اجهدوا  املواطنني  باأن 
اإ�شافة  والقطاعات،  املجتمع  على  تداعياته  طالت 
�شغطاً  ت�شهد  الوباء  من  احلالية  املوجة  اأن  اإلى 
هائاًل على امل�شت�شفيات وطاقتها اال�شتيعابية بفعل 

تزايد اأعداد االإ�شابات بفريو�س كورونا امل�شتجد.
واأ�شاف اأن املوؤ�ش�شات ال�شحفية حتمل الهمة 
همة  تكون  باأن  مطالباً  الها�شمية،  لقيادتنا  العالية 
امل�شاعب  جت��اوز  يف  كعادتهم  عالية  االأردن��ي��ني 
جائحة  ومنها  اململكة،  على  متر  التي  والتحديات 

كورونا.
وقال اخل�شاونة يف هذا ال�شدد: »نردد ما قاله 
�شدة   « االأزمة  بداية  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
باملراهنة  طبيعتها  اإلى  احلياة  وتعود  وبتزول«، 
االأ�شا�شي  الدور  على  مثنياً  املواطن«،  وعي  على 
اجلائحة  خ��الل  رائ���دة  موؤ�ش�شات  ت��وؤدي��ه  ال��ذي 
ك�شحيفة الد�شتور من ر�شائل توعية وتثقيف حول 
عرب  اأو  الورقية،  ن�شختها  خالل  من  �شواء  الوباء 
و�شائل التوا�شل االجتماعي من فيديوهات رقمية، 

اأو تطبيقها على الهواتف الذكية.
وتقدم رئي�س الوزراء بالتهنئة جلميع العاملني 
واأنتم بخري  عام  قائاًل: »كل  الد�شتور،  يف �شحيفة 
ممثلة  خري  باألف  الها�شمية  وقيادتنا  ع��ام  وك��ل 
الثاين، و�شمو االأمري احل�شني  بجاللة امللك عبداهلل 
حمانا  اهلل  وب��اإذن  العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن 
�شيبقى ع�شياً على الفنت، وعلى املوؤامرات، ويبقى 
الوطني  االآخ��ر  وال��راأي  ال��راأي  يتقبل  جامعاً  حماً 

امل�شتهدف لتحقيق امل�شلحة العامة للدولة«.

ة الدستور  ي�ف يزور ص�� يس الوزراء � ر�ئ�
يسها يد ال� 55 لتأس� يهئن �بالع� و�

عمان 

التي  جل�شته  يف  ال�����وزراء  جمل�س  واف���ق 
الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  برئا�شة  االأح��د  عقدها 
الت�شوية  جلنة  تو�شيات  على  اخل�شاونة  ب�شر 
ت�شوية  الأ�ش�س  وف��ق��اً  امل�شّكلة  وامل�����ش��احل��ة، 
�شريبة  ودائ��رة  املكلفني  بني  العالقة  الق�شايا 
ال�شريبّية  االأو�شاع  بت�شوية  واملبيعات،  الدخل 
التزامات  عليهم  ترّتبت  ومكّلفاً،  �شركة   982 ل� 
وقانون  ال��دخ��ل  �شريبة  ق��ان��ون  الأح��ك��ام  وف��ق��اً 

ال�شريبة العاّمة على املبيعات.
وتاأتي هذه الت�شويات بناء على الطلبات التي 

تقدم بها املكّلفون اإلى اللجنة، وا�شتمرارًا جلهود 
املرتّتبة  ال�شرائب  ت�شديد  على  املكّلفني  حتفيز 
عليهم،  ال�شريبّية  االأع��ب��اء  وتخفيف  عليهم، 
وقانون  ال��دخ��ل،  �شريبة  قانون  الأح��ك��ام  وفقاً 
الأحكام  و�شندًا  املبيعات،  على  العاّمة  ال�شريبة 
املكّلفني  بني  العالقة  الق�شايا  ت�شوية  اأ�ش�س 
 2019 ودائرة �شريبة الدخل واملبيعات ل�شنة 

وتعديالتها.
ال��وزراء  جمل�س  واف��ق  اآخ��ر،  �شعيد  وعلى 
ال�شّحة  وزارة  ع��ام  اأم��ني  ا�شتقالة  قبول  على 
م�شوؤول  ال�ّشارية،  واالأمرا�س  االأوبئة  ل�شوؤون 

ملّف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة.
ال��دك��ت��ور ب�شر  ال�����وزراء  واأث���ن���ى رئ��ي�����س 
الكبرية  اجلهود  على  اجلل�شة  خالل  اخل�شاونة 
التي بذلها الهياجنة خالل جائحة كورونا، �شواء 
اأو يف  لوزارة ال�شّحة  عاّماً  اأميناً  من خالل عمله 

ع�شوّية اللجنة الوطنّية ملكافحة االأوبئة.
كما اأ�شاد رئي�س الوزراء بالطروحات العلمّية 
خالل  الهياجنة  قّدمها  التي  والدرا�شات  واالآراء 
جائحة كورونا، موؤّكدًا اأّن هذه اجلهود واخلربات 
�شتبقى حمّط تقدير اجلميع واحرتامهم، متمّنياً 

له التوفيق والنجاح دوماً.

يدة  د� يات �ب تسو� يوا�فق عىل � لس الوزراء � م�ب
نة يا�ب �بل است�قالة اله� ي�ق يّة و� ي�ب� يا ضر� ل�قضا�

عمان 

جل�شة  يف  للحكومة  �شوؤااًل   15 النواب  جمل�س  ناق�س 
ال��ع��ودات،  املنعم  عبد  املحامي  برئا�شة  االأح���د،  رقابية 
وهيئة  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  وح�شور 

الوزارة.
ع�شيبات،  وفايزة  اخلاليلة،  احمد  ال��ن��واب:  وح��ّول 
الطاقة  لوزيري  ا�شتجوابات  اإلى  ا�شئلتهم  الطراونة،  وعلي 
باإجابات  قناعتهم  لعدم  والري،  واملياه  املعدنية،  والرثوة 

احلكومة.
املياه  اإ�شالة  ق�شية  اخلاليلة  النائب  �شوؤال  وتناول 
ام رمانة يف  اإلى وادي  ابو ن�شري  تنفية  العادمة من حمطة 
تدر�س حاليا  ال�شلطة  اأن  الوزارة،  رد  او�شح  بريين، حيث 
عطاء  طرح  مع  بالتزامن  رفع  حمطة  الى  املحطة  حتويل 
املياه  �شخ  ليتم  ب��دران،  �شفا  مبنطقة  �شحي  �شرف  �شبكة 

العادمة الى ال�شبكة.
توليد  حمطات  ال��ى  ع�شيبات  النائبة  �شوؤال  وتطرق 
الطاقة  وزيرة  قالت  حيث  والرياح،  ال�شم�س  من  الكهرباء 
باتخاذ  جادة  احلكومة  اإن  زواتي،  هالة  املعدنية  والرثوة 
االجراءات املمكنة لتخفي�س كلف الطاقة، من خالل مراجعة 
تاأثريا  االك��رث  باالتفاقيات  ب��دءا  الطاقة  توليد  اتفاقيات 
التي  للوحدات  التجديد  عدم  اإلى  اإ�شافة  النظام،  كلف  على 
حلاجة  وفقا  اال  جديدة  اتفاقيات  توقيع  او  عقودها  تنتهي 
جداول  الطاقة  وزارة  ج��واب  وارف��ق  الكهربائي.  النظام 

تت�شمن املحطات اململوكة من القطاع اخلا�س )29 حمطة( 
التوليدية  والقدرة  حمطات(،   8( احلكومة  من  واململوكة 

لهذه امل�شاريع، و�شعر انتاج الطاقة الكهربائية.
الدكتور  النائب  �شوؤال  على  ردها  يف  زواتي  واو�شحت 
اأن  االردنية،  البرتول  م�شفاة  �شركة  حول  الطراونة  علي 
العام  �شيبداأ  احلكومة  على  املرتتبة  امل�شفاة  ديون  �شداد 

احلايل على �شنتني بواقع 150 مليون دينار كل �شنة.
وا�شافت، ان امتياز �شركة امل�شفاة انتهى عام 2008، 
مبا  �شركات   3 الى  النفط  م�شتقات  بيع  رخ�س  منح  مت  كما 
وقامت  »جوبرتول«،  للم�شفاة  اال�شتثماري  الذراع  ذلك  يف 
 30 والبالغة  الرخ�شة  قيمة  بدفع  ال�شركات  هذه  جميع 

مليون دينار، ومت ايداعها ل�شالح اخلزينة.
وقال نائب رئي�س الوزراء، وزير االإدارة املحلية توفيق 
البلديات  على  توزيعها  يتم  ال�شري  خمالفات  اإن  كري�شان، 
فور حتويلها لبنك تنمية املدن والقرى من اأمانة عمان التي 
توزيع  يتم  فيما  البلديات،  ل�شالح  حت�شيلها  مهمة  تتولى 
ح�ش�س البلديات من عوائد املحروقات وترخي�س املركبات 
فور حتويلها من وزارة املالية وح�شب فئات هذه البلديات، 
تاأخري حتويل  ت�شببت يف  ان جائحة فريو�س كورونا  مبينا 
ان  علما  املحروقات،  عوائد  من  البلديات  ح�ش�س  من  جزء 
بنحو275  تقدر  املواطنني  على  امل�شتحقة  البلديات  ذمم 
النائب  �شوؤال  على  رده  يف  كري�شان  وا�شاف  دينار.  مليون 
على  املحت�شبة  الفوائد  اأن  امل�شاقبة،  ا�شماعيل  الدكتور 
املمنوحة  وال��ق��رى  امل��دن  تنمية  بنك  وت�شهيالت  قرو�س 

هذه  توزيع  ليتم  البنك،  اي��رادات  �شمن  تدخل  للبلديات، 
االرباح �شنوياً على البلديات بن�شبة م�شاهمتها يف راأ�س مال 

البنك.
ابداح،  عطا  النائب  �شوؤال  على  رده  يف  كري�شان  واأك��د 
مع  الت�شاركية  بدون  ا�شتثماراتها  ادارة  يف  البلديات  ف�شل 
�شوق  م�شروع  ت�شغيل  عدم  اأن  مو�شحا  اخلا�س،  القطاع 
اخل�شار املركزي يف منطقة وادي الريان باالأغوار ال�شمالية 
يعود لتاأخر التمويل، وعدم تقدم اي من امل�شتثمرين بعر�س 
اإ�شافة  �شيانة  الى  حالياً  يحتاج  الذي  ال�شوق  ال�شتثمار 
اال�شتثمار،  وم��زادات  الفنية  اللجان  ت�شكيل  اج��راءات  الى 
النزاهة  هيئة  امام  حاليا  املعرو�س  امل�شروع  ان  العلم  مع 
ومكافحة الف�شاد، اأن�شئ عام 2008 ، وجرى ا�شتالمه عام 
ن�شفها  دينار،  مليون   1.2 نحو  بلغت  وبكلفة   ،2017
 500 الى  ا�شافة  تقريبا هي منحة من االحتاد االوروبي، 
بن  و�شرحبيل  فحل  طبقة  لبلديتي  م�شرتك  قر�س  مليون 

ح�شنة، و100 الف دينار م�شاهمة وزارة االدارة املحلية.
حلني  �شوؤاله  مناق�شة  ال�شطناوي  حممد  النائب  وارجاأ 
ثقافة  مديرية  مبنى  حول  التفا�شيل  من  باملزيد  تزويده 
ا�شا�شاته، وعدم جدوى اعمال  الذي يعاين من خلل يف  اربد 
وبعد  انه  الى  الثقافة  وزارة  رد  ا�شار  ان  وبعد  ال�شيانة، 
من�شوب  ارتفاع  م�شكلة  ظهرت   2007 عام  املبنى  تنفيذ 
املياه اجلوفية، ومت حل هذه امل�شكلة عام 2017، ثم عادت 
مع  حالياً  ج��ار  العمل  وان  احل���ايل،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  جم��ددا 
اجلمعية  مع  والتن�شيق  اال�شباب،  لدرا�شة  اال�شغال  وزارة 

العلمية امللكية. وتناول �شوؤال النائب حممد العالقمة، خطة 
االغوار،  وادي  يف  عبداهلل  امللك  قناة  حلماية  املياه  وزارة 
لتفادي حاالت الغرق، حيث اأكد رد الوزارة، و�شع ا�شارات 
اخلطرية،وت�شيري  املناطق  بع�س  وت�شييج  حتذيرية، 
بحمالت  اال�شتمرار  مع  و�شيانتها  القناة  على  دوري���ات 
�شوؤال  على  ردها  يف  والري  املياه  وزارة  واكدت  التوعية. 
النائب خالد ابو ح�شان عن م�شروع ال�شرف ال�شحي ل�شرق 
التزام  عدم  ب�شبب  منخف�س  امل�شروع  يف  االجناز  اأن  اإربد، 
�شمن  ال�شلطة  ملوا�شفات  املطابقة  املواد  بتوريد  املقاولني 
ال�شوؤال  مناق�شة  ح�شان  ابو  النائب  اأرج��اأ  حني  يف  العطاء، 

حلني ورود اجابة جديدة.
وا�شار رد احلكومة على �شوؤال النائب فواز الزعبي، اإلى 
وجود 5 وحدات اإعالمية تتبع لوزير دولة ل�شوؤون االإعالم، 
االإعالمية،  والعمليات  االإعالمية،  الر�شائل  وحدات:  وهي 
تعرف،  وحقك  الرقمي،  واالإع���الم  االإع��الم��ي،  والتخطيط 

والتي يعمل فيها 20 موظفاً.
تاأخر  عن  الربابعة  جعفر  النائب  �شوؤال  على  رده  ويف 
ت�شليم طريق عيون احلمام بدير ابي �شعيد/ �شموع، الذي 
العامة  اال�شغال  وزي��ر  قال   ،2014 عام  عطاءه  طرح  مت 
ب�شبب  التاأخري جاء  اإن  الك�شبي،  املهند�س يحيى  واال�شكان 
ا�شتحداث اأعمال جديدة، وحدوث انزالقات يف الرتبة اثناء 
التنفيذ، بينما ارجاأ النائب الربابعة املناق�شة حلني االطالع 

على مزيد من التفا�شيل.
�شعيليك،  اب��و  خري  الدكتور  النائب  ���ش��وؤال  وت��ن��اول 

جنوب  مناطق  بع�س  يف  ال�شحي  ال�شرف  خدمات  واق��ع 
على  يتوجب  باأنه  املياه  وزارة  رد  افاد  حيث  عمان،  �شرق 
املعامالت  تقدمي  اخلا�شة  العقارات  ا�شحاب  املواطنني 
ودفع  مياهنا،  االردن/  مياه  �شركة  لدى  االأ�شويل  بال�شكل 
ال�شيادلة  ا�شكان  عقارات  ربط  باإجراءات  لل�شري  الر�شوم 

ب�شارع علي منجو.
وقال رئي�س جمل�س مفو�شي �شلطة اإقليم البرتا، الدكتور 
�شليمان الفرجات يف رده على �شوؤال النائب زينب البدول، اأن 
تاأخري تنفيذ ال�شارع ال�شرياين يف وادي مو�شى يعود لالأوامر 
التغريية للم�شروع الذي بو�شر العمل به عام 2016 بكلفة 
2.65 مليون دينار، ومبدة عقدية للتنفيذ بلغت 450 يوماً.
عن  العجارمة  ف��را���س  املهند�س  النائب  وا�شتف�شر 
بنّي رد وزارة  ناعور، حيث  لواء  املهنية يف  املدر�شة  اإن�شاء 
الرتبية والتعليم انه متت خماطبة وزارة التخطيط لتوفري 
التي  املدر�شة  الإن�شاء  دينار(  مليون   5.5( املخ�ش�شات 
يحتاجها اللواء، وذلك �شمن امل�شاريع املمولة او اي قرو�س 
النائب  �شوؤال  على  العايل  التعليم  وزارة  رد  وا�شار  اخرى. 
الدكتور وائل رزوق، اإلى اجراءات تعيني روؤ�شاء جامعات: 
احل�شني بن طالل، والعلوم والتكنولوجيا، والريموك، عام 
2018، مت�شمنة اأ�شماء املتقدمني واأ�ش�س املفا�شلة بينهم، 
وال�شري الذاتية لكل منهم، واو�شح وزير التعليم العايل، اأن 
نظاما مقرتحا يجري العمل عليه حالياً لتحديد ا�ش�س اختيار 
هذه  يف  اجلامعات  بني  التباين  الإلغاء  اجلامعات  روؤ�شاء 

اال�ش�س التي مل يحددها قانون اجلامعات.

يا ب� يا� يستمع لردود ال�كومة عىل 15 سؤاال �ن� النواب �
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البابا يثري جداًل يف 
الدوائر االإيرانية

عندما انطلق البابا فرن�شي�س يف وقت �شابق من ال�شهر احلايل يف 
اإلى  اأن رحلته قد تف�شي  اأن يتخيل  زيارة للعراق، مل يكن باإمكانه 
 ا�شتحداث قانون ذي عواقب غري مق�شودة، لكن هذا ما حدث بال�شبط.
اآية اهلل العظمى علي حممد  للبابا مع  الق�شرية  فقد فتحت املقابلة 
ال�شيعي  االإ�شالم  حول  النطاق  وا�شع  جداًل  النجف  يف  ال�شي�شتاين 
وم�شتقبله. ومن الوا�شح اأن دعوة البابا لل�شي�شتاين يف منزل االأخري 
اأزعجت الدوائر اخلمينية يف طهران، وحتول ا�شتياوؤهم اإلى غ�شب 
الروحي  »الزعيم  باأنه  ال�شي�شتاين  الفاتيكان  و�شف  عندما  مقنع 

للطائفة ال�شيعية«.
 بالن�شبة اإلى اخلمينيني، بالطبع، يجب اعرتافهم باأن »املر�شد 
االأعلى« علي خامنئي زعيم لي�س للن�شخة االثني ع�شرية الرئي�شية 
لل�شيعة فح�شب، ولكن لالأمة االإ�شالمية باأكملها. ومع ذلك، �شرعان 
م�شاحة  لفتح  وزن��اً  االأثقل  هو  من  حول  اخل��الف  تنحية  جرى  ما 

للنقا�س حول مفهومني متميزين للدين وال�شيا�شة.
للمذهب  الكال�شيكية  باملدر�شة  ُيعرف  ما  اإلى  ال�شي�شتاين  ينتمي 
و�شف  الغربية  االأك��ادمي��ي��ات  يف  عليها  يطلق  وال��ت��ي  ال�شيعي، 

»االأهداأ«.
 يف تلك املدر�شة، يعمل الالهوتي مر�شدًا اأخالقياً، ناهيك عن كونه 
�شمري املجتمع، حيث يتجنب ال�شيا�شات احلزبية واالآيديولوجيات 
لي�س بو�شعهم  الب�شر وحدهم  فاإن  املدر�شة،  لتلك  العلمانية. ووفقاً 
ت�شكيل احلكومة املثالية، وهي املهمة التي ال ي�شتطيع القيام بها اإال 

االإمام الغائب عند عودته من غيابه الطويل )الغيبة الكربى(.
اأي  االنتظار«  »وقت  با�شم  العودة  �شبقت  التي  الفرتة  ُتعرف   
جهدهم  ق�شارى  بذل  املوؤمنني  على  يجب  حيث  االنتظار(،  )عهد 
بعبارة  االإ�شالم.  تعاليم  مراعاة  خالل  من  التقوى  حياة  لعي�س 
الفر�س  من  ب��داًل  الفردية  التقوى  على  الرتكيز  ين�شّب  اأخ��رى، 

اجلماعي للقواعد االإ�شالمية.
الراديكاليني  املفكرين  بع�س  حتدى  املا�شية،  عام  املائة  يف   
داخل وخارج املذهب ال�شيعي هذا الراأي. فاأثناء الثورة الد�شتورية 
ف�شل اهلل نوري، وهو  ال�شيخ  عار�س  اإيران،  يف   1911  -  1905
رجل دين مواٍل لرو�شيا، الدميقراطية على النمط الغربي ودعا اإلى 
النقا�س وحكمت  الدين. خ�شر  اإلى حكم رجال  الهادف  »م�شروعه« 
عليه حمكمة من زمالئه باالإعدام. ويف ذلك الوقت، اأّيد معظم املاليل 
البارزين امَلَلكية الد�شتورية باعتبارها ال�شكل التايل االأف�شل للحكم 
بعد االإمام الغائب؛ اإذ نظروا اإلى دور رجال الدين كحار�س اأخالقي.
ميكن  ما  اهلل  ف�شل  ال�شيخ  يف  وجد  املا�شي،  القرن  �شتينات  يف   
اأن يكون خليفة الآية اهلل اخلميني الذي اأعطى بعدًا �شيا�شياً ملفهوم 
»والية الفقيه« الذي طّبق يف االأ�شل على و�شاية رجال الدين على 

االأرامل واالأيتام وغريهم من امل�شت�شعفني. 
ال�شرق االو�شط 

ية  ب� يب التر� تدر� ينه�ي � معهد اإلعالم �
ية ية لمعلم�ي التر�ب� اإلعالم�

 عمان 

 اأنهى معهد االإعالم االأردين تدريب دفعة جديدة من معلمي ومعلمات 
املهارات  على  وماأدبا،  وجر�س  واإربد  الكرك  من  كل  يف  الرتبية،  وزارة 

االأ�شا�شية يف الرتبية االإعالمية واملعلوماتية.
وا�شار املعهد يف بيان االحد، ان التدريب جاء �شمن املبادرة الوطنية 
خم�شة  من  ويتاألف  واملعلوماتية”،  االإعالمية  “الرتبية  مفاهيم  لن�شر 
حماور اأ�شا�شية هي “مدخل اإلى الرتبية االإعالمية واملعلوماتية وو�شائل 
من  والتحقق  واالأخبار  وم�شادرها،  املعلومات  عن  والبحث  االإع��الم، 
امل�شورة، واالإنرتنت  والق�ش�س  وال�شور  االإعالم،  واأخالقيات  �شحتها 
التدريب  يف  امل�شاركات  اأحدى  وقالت  االجتماعي”.  التوا�شل  وو�شائل 
اإ�شراء جمال من مديرية تربية اإربد، ، اإن م�شمون املادة التدريبية كان 
وكيفية  االأخبار  م�شادر  اإلى  التعرف  هو  قدمته  ما  واأب��رز  جدا،  مفيدا 
ا�شتخدمها  التي  التدريبية  باالأ�شاليب  م�شيدة  �شحتها،  من  التحقق 
حممد  املعلم  وا���ش��ار  وي�شر.  ب�شهولة  املعلومات  الإي�شال  امل��درب��ون 
املرا�شدة من لواء ق�شبة مادبا، اإلى اأن الدورة غريت بالن�شبة له الكثري 
من املعتقدات اخلاطئة، من حيث تفعيل مهارة التفكري الناقد التي تعتمد 
التفا�شيل، وفهم اأخالقيات و�شائل االإعالم يف ن�شر االأخبار، م�شيفا ان اأهم 
ما تناولته الدورة هو الواقع التكنولوجي الذي نعي�شه اليوم، والثورة 
املعلوماتي.  االأمن  واأبرزها  معها،  للتعامل  ت�شتلزمه  وما  املعلوماتية 
فيله”،  “دويت�شه  اأكادميية  مع  بالتعاون  ياأتي  الذي  امل�شروع،  ويهدف 
اإلى بناء قدرات املعلمني والطلبة يف املدار�س احلكومية يف اململكة على 

مهارات الرتبية االإعالمية واملعلوماتية.
للتدريب  خ�شعوا  الذين  من  ومعلمة  معلما   30 اختيار  و�شيتم 
ومتيزوا يف جمال الرتبية االإعالمية واملعلوماتية وتدريبهم، لي�شبحوا 

مدربني لطلبة املدار�س هذا العام.

ية  يدا�ن� يارات م� يئة االعتماد: ز� ه�
إلدراج اإلطار الوطين للمؤهالت

 عمان  

جودتها،  و�شمان  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  اعتماد  هيئة  توا�شل 
فكرة  لتطبيق  والتدريبية،  التعليمية  للموؤ�ش�شات  امليدانية  زياراتها 

االإطار الوطني االأردين للموؤهالت باأعلى امل�شتويات.
من  التحقق  الى  تهدف  الزيارات  ان  االح��د،  الهيئة  عن  بيان  وقال 
من  والتاأكد  املوؤ�ش�شي،  االإدراج  مبعايري  اخلا�شة  والوثائق  االأدل��ة 
بنود  لالإدراج، كافة  املتقدمة  التعليمية والتدريبية  املوؤ�ش�شات  ا�شتيفاء 
للبدء  متهيًدا  الطلب،  يف  الواردة  املوؤ�ش�شي  الإدراج  و�شروط  ومعايري 

بعملية ت�شكني املوؤهالت يف االإطار الوطني االأردين للموؤهالت.
االإ�شراء  جامعات  �شملت  امليدانية  الزيارات  ان  الهيئة  واو�شحت 
والزيتونة  االأهلية،  وعمان  التطبيقية  والبلقاء  الوطنية،  وعجلون 
اللجان  واأجابت  االأهلية.  واإربد  والزرقاء  التطبيقية  والعلوم  والبرتا 
باالإطار  املتعلقة  اال�شتف�شارات  عن  زياراتها  خالل  املخت�شة  الفنية 
الوطني ب�شكل عام واالإدراج املوؤ�ش�شي ب�شكل خا�س، وتقدمي التوجيهات 

واالإر�شادات الالزمة.
عملية  اإج��راءات  اإح��دى  امليدانية  الزيارات  ان  الى  الهيئة  ولفتت 
بالتحقق من  املخت�شة من خاللها  اللجان  تقوم  التي  املوؤ�ش�شي  االإدراج 
عمليات  متطلبات  ال�شتكمال  والتدريبية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  جاهزية 

االإطار الوطني االأردين للموؤهالت.

 عمان

خليفة  نوح  الدكتور  البحريني  الباحث  قال 
اإن االإعالم االأردين �شهد احتفاء كبريًا مبلك مملكة 
زيارة  باأول  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  البحرين 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  ولقائه  االأردن  اإلى  جلاللته 
عام  يونيو  يف  حكمه  فرتة  بداية  مع  احل�شني  بن 
تفاوؤل  عمه  االأردين  االإع��الم  اأن  م�شيفا   1999
العالقات  ت��اري��خ  يف  نوعية  نقلة  ببداية  كبري 
القيام بعمل نوعي م�شرتك  البلدين على  وبقدرة 
بالعوا�شم  وثيقة  عالقات  من  به  يتمتعان  ملا 
العربية عززه اجتاه امللكني اإلى تكثيف الت�شاور 

وتعزيز فر�س الت�شامن واالأمن وال�شالم.
ب�  املو�شومة  درا���ش��ت��ه  يف  خليفة  وك�شف   
التكامل  وجم��االت  ق�شايا  واالأردن  “البحرين 
قوبلت  البحرين  ملك  زيارة  اأن  اال�شرتاتيجي” 
بزيارة للملك عبداهلل الثاين للبحرين �شارك خاللها 
اثنني  مب��رور  البحرين  دف��اع  ق��وة  احتفاالت  يف 
مباحثات  ت�شمنت  تاأ�شي�شها  على  عاما  وثالثني 
حول الق�شايا االإقليمية والعربية ووحدة االآمال 
اأن  مردفا  امل�شرتك،  العمل  وتقوية  والتطلعات 
دفع  ت�شمنت  اأخرى  زيارة  تبعتها  الزيارة  هذه 
اإلى  امل�شارات واالجتاه  ال�شالم على كافة  عملية 
اللجنة  اإن�شاء  اتفاقية  وتوقيع  التكامل  من  مزيد 
حول  العاهالن  تباحث  التي  امل�شرتكة  العليا 
ان�شائها باأول زيارة مللك البحرين لالأردن ببداية 

عهده.
  وبني اأن اململكتني متيزتا منذ بداية عهد ملك 
البحرين امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة وامللك عبد 
جديدة  مرحلة  بدخولهما  احل�شني  بن  الثاين  اهلل 

متطورة من الت�شاور وتن�شيق املواقف واخت�شتا 
العاهلني  بني  مكثفة  ت�شاورية  وقمم  بلقاءات 
تركزت حول اال�شتمرار يف م�شرية ال�شالم ال�شامل 
االإقليمي  واال�شتقرار  الت�شامن  وتدعيم  والعادل 
التي  اال�شرتاتيجية  املواقف  اأن  مراوحا  العربي 
يف  عهدهما  ببداية  امللكني  اإرادة  حولها  توافقت 
مبثابة  كانت  تبادالها  زيارتني  اأول  خالل  احلكم 
وفق  ال�شري  من  البلدين  مكن  ا�شتباقي  اتفاق 
التي متيزت  روؤية وا�شحة مبختلف م�شاوراتهم 
االإيجابية  والنتائج  واال�شتمرارية  باجلدية 
مبختلف خطواتهما املحلية واالإقليمية والدولية.

   ووعد الباحث الدكتور نوح خليفة بتزويد 

تاريخية  بتفا�شيل  والبحريني  االأردين  االإع��الم 
التي  االإيجابية  للتطورات  علمية  وحتليالت 
االإيجابية  والنتائج  واجلدية  بالو�شوع  ات�شمت 
التي  املكثفة  امل�����ش��اورات  ظ��ل  يف  حتققت  التي 
للمرتكزات  ال�شمولية  املتطورة  بالروؤى  متيزت 
يف  وال�شالم  واال�شتقرار  االأم��ن  لتحقيق  املهمة 
االإعالم  باهتمام  م�شيدا  املتزايدة،  التحديات  ظل 
العربي  ح�شوره  وق��وة  والبحريني  االأردين 
والدويل وتاأثرياته االإيجابية املتنامية مثمنا ن�شر 
خطى  على  ال�شوء  ت�شلط  التي  درا�شته  نتائج 
بريادتها  متيزت  التي  اال�شرتاتيجي  التكامل 

بقيادة عاهلي اململكتني.

اؤل  ين وعم الت�ف ى �بملك ال�ب�ر� ة: األردن ا�ت�ف ي�ف ل� الدكتور �ن
ية ب� يم�ي �نوع�ي مشترك مع العواصم العر� �بعمل إ�قل�

 عمان  

االأ�شخا�س  حلقوق  االأعلى  املجل�س  اعلن 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  ووزارة  االإع��اق��ة  ذوي 
االأحد،  اعتبارًا من  الوجاهي  التعليم  ا�شتئناف 
ومدار�س  ومراكز  واملكفوفني  ال�شم  مدار�س  يف 

الرتبية اخلا�شة.
القرار  هذا  ان  بيان،  يف  املجل�س  واو�شح 
االأ�شخا�س  متكني  ل�شرورات  ا�شتجابًة  ياأتي 
يف  بحقهم  الكامل  التمتع  م��ن  االإع��اق��ة  ذوي 
االأ�شخا�س  ه���وؤالء  ي��واج��ه  حيث  التعليم، 
حتديات و�شعوبات كبرية يف التعليم عن بعد، 

التعليم  من�شات  يف  التهيئة  كفاية  لعدم  نظرًا 
وال��ربام��ج  اجلل�شات  وطبيعة  االإل���ك���رتوين، 
االإعاقات  االأ�شخا�س ذوو  يتلقاها  التي  الفردية 
تتطلب  ال��ت��ي  ال��ت��وح��د  طيف  وذوو  الذهنية 
واملحافظة  املهارات  لتنمية  املبا�شر  التوا�شل 

عليها.
وا�شار املجل�س الى ان قرار العودة للتعليم 
بقواعد  التام  االلتزام  ب�شريطة  ياأتي  الوجاهي 
�شابقاً،  املعلنة  وال�شوابط  والتباعد  ال�شالمة 
املدار�س  هذه  يف  الوجاهي  بالتعليم  واملتعلقة 

واملراكز.
االأ�شخا�س  حلقوق  االأعلى  املجل�س  ويقدر 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ل��وزارت��ي  االإع��اق��ة  ذوي 
املطلب  ه���ذا  حتقيق  يف  دوره��م��ا  وال�����ش��ح��ة 
االإعاقة واأ�شرهم، وكذلك دور  لالأ�شخا�س ذوي 
النا�شطني والنا�شطات واالهايل يف جمال التعليم 
درجات  اأق�شى  توخي  �شرورة  موؤكدا  الدامج، 

احليطة وال�شالمة والتباعد.
املجل�س  م��ن  م�شرتكة  جل��ان  ان  وا���ش��اف 
ووزارة الرتبية �شتقوم بتنفيذ زيارات ميدانية 
ال�شالمة  معايري  تطبيق  م��ن  للتثبت  دوري���ة 
ال�شحة  وزارة  لربوتوكوالت  وفقاً  والتباعد 
قبل  من  و�شعه  �شبق  الذي  االإر�شادي  والدليل 

وزارة الرتبية والتعليم واملجل�س.

اه�ي �بمدارس الصم  يم الو�ب استئناف التعل�
اصة  ية ال�ن ب� ين والتر� و�ف� والمك�ف

عمان 

 قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة احلو�شبة 
ال�شحية، املهند�س فرا�س كمال ان برنامج 
»حكيم« الذي ت�شرف عليه ال�شركة، يطبق 
حالياً يف 198 موقعا )م�شت�شفيات ومراكز 
ل��وزارة  تابعة  واأول��ي��ة(  �شاملة  �شحية 

ال�شحة واخلدمات الطبية امللكية.
العاملني  ميكن  الربنامج  ان  واو�شح 
بالقطاع ال�شحي من تخزين نحو 8 ماليني 
باملئة   81 وحو�شبة  اإلكرتوين،  طبي  ملف 
من اأ�شّرة م�شت�شفيات القطاع العام، جتاوز 

عدد م�شتخدميها 30 األفاً.
االأنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  واأ�شاف 
اأداء  يف  التطور  هذا  ان  االأردن��ي��ة)ب��رتا(، 
من  كامل  عقد  على  مبنياً  ج��اء  ال�شركة 
القطاع  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  يف  االإجن����از 
ال�شحي من خالل تطبيق برنامج “حكيم”، 
رقمية  حتتية  وبنية  ثابتة  قواعد  واأر�شى 
وت�شريع  االأداء  تطور  يف  �شاهمت  كبرية 
تلقي اخلدمة ال�شحية، ف�شاًل عن امل�شاهمة 
يف خف�س التكاليف و�شال�شل احل�شول على 

اخلدمة.
برنامج  اأن  ك��م��ال،  امل��ه��ن��د���س  واأك����د 
الطبية  االإدارة  فعالية  من  عزز  “حكيم” 
لبيانات  �شاملة  قاعدة  اإن�شائه  خ��الل  من 
امل��ر���ش��ى ل��دع��م االأب���ح���اث وال��درا���ش��ات 
الالزمة  االإح�شائيات  وتوفري  العلمية، 
املعنية، مل�شاندة عملية  للجهات  والدورية 
العالجية  ال�شيا�شات  وو�شع  القرار  �شنع 
يف  ال�شحية  بالرعاية  للنهو�س  ال��الزم��ة 

اململكة.
طموحة  خطة  ع��ن  ل���)ب��رتا(  وك�شف 
من  جديدة  مرحلة  اإل��ى  لالنتقال  لل�شركة 
“متكني  االإجن����از ت��رت��ك��ز ع��ل��ى حم���وري 
البيانات  حتليل  اإلى  باالإ�شافة  املري�س” 
ال�شحية �شواء على م�شتوى املوؤ�ش�شات اأو 
لدى �شانع القرار ال�شحي وحتى م�شاعدة 

املري�س نف�شه.
واو�شح ان ال�شركة ب�شدد ان�شاء ملف 
يربط  مواطن  لكل  موحد  اإل��ك��رتوين  طبي 
املن�شاآت  كل  يف  ال�شحية  اج��راءات��ه  بني 
م�شت�شفيات  م��ن  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
الو�شول  من  طبيب  اي  ميكن  وع��ي��ادات 
“احلو�شبة  وتاأ�ش�شت  االل��ك��رتوين.  مللفه 
غري  خا�شة  ك�شركة   2009 ال�شحية” يف 
عبداهلل  امللك  جاللة  لروؤية  حتقيقاً  ربحية 
الثاين يف االرتقاء بالقطاع ال�شحي وحتقيق 
يف  ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف  نوعي  حتول 
اململكة، من خالل برامج ال�شركة االأربعة: 

ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي حل��و���ش��ب��ة ال��ق��ط��اع 
الطبية  االأردن  ال�شحي” حكيم” ،ومكتبة 
تنمية  واأك��ادمي��ي��ة  “علم”،  االإلكرتونية 
“اأكادميية  ال�شحية  املعلوماتية  مهارات 
البيانات  حتليل  ب��رن��ام��ج  و   ،“ حكيم 

ال�شحية “هدى«.
“احلو�شبة  اأن  اإل���ى  ك��م��ال،  ول��ف��ت 
العام  م��ن  ني�شان  يف  اأطلقت  ال�شحية” 
ال�شامل،  احل��ظ��ر  ف��رتة  وخ���الل  امل��ا���ش��ي 
“اي  االإلكرتونية  حكيم  خدمات  من�شة 
املن�شاآت  م��راج��ع��ي  مكنت  ال��ت��ي  ميد” 
ل���وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  املحو�شبة  ال�شحية 
�شهرياً  املكررة  اأدويتهم  ال�شحة، من طلب 
اجلهد  عليهم  توفر  اإلكرتونية  اآلية  وعرب 
�شرف  طلبات  ع��دد  بلغ  حيث  وال��وق��ت، 
ا�شتقبلتها  التي  �شهرياً  املكررة  االأدوي��ة 
املن�شة يف من�شاآت وزارة ال�شحة اأكرث من 

طلبات.  62305
من  العديد  يف  تقدمت  ال�شركة  ان  وقال 
للتخفيف  واللوج�شتية  التقنية  احللول 
اي�شال  باآلية  واال�شتمرار  املواطنني  على 
االأدوية اإليهم دون حاجة ملراجعة املن�شاأة 
لدى  الدرا�شة  قيد  حالياُ  وهي  ال�شحية، 

اجلهات املعنية.
عن  املتابعة  عيادة  طلبات  عدد  وبلغ 
من  الطبية  اخلدمات  مر�شى  لتمكني  بعد 
عن  طبية  ا�شت�شارة  اإجراء  اأو  موعد  طلب 
املرئي  االت�شال  تقنية  طريق  وعن  ُبعد، 
 613 نحو  ميدي�شن”  تيلي  وامل�شموع” 

طلباً.
وت�شمل املرحلة االأولية متكني املر�شى 
طبية  ا�شت�شارة  واإج��راء  موعد  طلب  من 
بعد  التطبب عن  تقنية  بعد عن طريق  عن 
ال�شماء،  وال��غ��دد  ال�شكري  لتخ�ش�شات 
الدماغ  وعيادة  العامة  والباطنية  الكلى 
واالأع�شاب وعيادة جراحة الثدي وعيادة 
وع��ي��ادة  ال���دم،  اأم��را���س  وع��ي��ادة  االأمل، 
م�شت�شفى  يف  والتنا�شلية  اجللدية  اأمرا�س 
الطبية  احل�����ش��ني  م��دي��ن��ة   – احل�����ش��ني 
الرثوية  االأم��را���س  تخ�ش�س  ويف  حالياً، 
هيا  االأم��رية  م�شت�شفى  يف  )الروماتيزم( 
االأمرا�س  اإلى عيادة  باالإ�شافة  الع�شكري، 
االأمري  م�شت�شفى  يف  والتنا�شلية  اجللدية 

ها�شم بن عبداهلل الثاين. -
طلب  خدمة  اأن  كمال،  املهند�س  وبني 
م��وع��د امل��ت��اب��ع��ة مت��ّك��ن امل��ر���ش��ى ال��ذي��ن 
االخت�شا�س  ع��ي��ادات  زي���ارة  لهم  �شبق 
ال�شاملة  ال�شحية  واملراكز  وامل�شت�شفيات 
لربنامج  ال�شحة واملطبقة  لوزارة  التابعة 
متابعة  موعد  طلب  اإي�����ش��ال  م��ن  حكيم، 

ب��اأح��د  ال��ط��ب��ي��ب،  م��ع  ال�شحية  ل��ل��ح��ال��ة 
ال�شحية والتي مت  املراكز  اأو  امل�شت�شفيات 
اأخد موعد فيها م�شبقاً، حيث مت حجز اأكرث 

من 13 األف موعد من خالل املن�شة.
�شهر  يف  اأطلقت  ال�شركة  اأن  اإلى  واأ�شار 
الذي  “حكيمي”  تطبيق  املا�شي،  �شباط 
هواتفهم  خالل  من  االطالع  للمر�شى  يتيح 
الذكية، على معلوماتهم ال�شحية امل�شجلة 
وزارة  من�شاآت  من  اأي  يف  حكيم  نظام  على 

ال�شحة املطبقة للنظام، جمانا.
“حكيمي”  تطبيق  اأن  ال���ى  وا���ش��ار 
املحجوزة  املواعيد  بخا�شية عر�س  ميتاز 
االخت�شا�س،  ع��ي��ادات  ل���دى  للمري�س 
باالإ�شافة اإلى خا�شية عر�س االأدوية التي 
يتناولها املري�س واحل�شا�شيات التي يعاين 
واملطاعيم  املخربية  والفحو�شات  منها 

اخلا�شة به.
ال��ذي��ن  امل��ر���ش��ى  واو����ش���ح ان ع���دد 
جتاوز  قد  “حكيمي”  تطبيق  ا�شتخدموا 
بني  تتوزع  موقعاً   28 يف  مري�س   1200

اإقليمي الو�شط وال�شمال.
املهند�س  ق���ال  نف�شه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 
ال��ب��ي��ان��ات  ب��رن��ام��ج حت��ل��ي��ل  ان  ك���م���ال، 
من  ب��ن��اوؤه  مت  ال���ذي  “هدى”  ال�شحية 
يف  البيانات  وحتليل  هند�شة  خ��رباء  قبل 
حتت  واأطلق  ال�شحية،  احلو�شبة  �شركة 
ميكن   ،2019 يف  ال�شامية  امللكية  الرعاية 
احل�شول  م��ن  ال��ق��رار  و�شناع  الباحثني 
من  و�شامل  متكامل  ب�شكل  املعلومات  على 

تنقيب  واأدوات  تكنولوجيا  اإتاحة  خالل 
قبل  من  وحتليلها  املتنوعة  البيانات  عن 
ال�شركة، للم�شاهمة يف اتخاذ  املخت�شني يف 
القرارات ال�شحيحة، كما يعمل على تزويد 
القطاع ال�شحي العام باأكرث من 40 تقريرًا.
برنامج  اإطالق  اأ�شباب  من  ان  وا�شاف 
البيانات  من  هائل  كم  توفر  هو  “هدى” 
حكيم،  برنامج  بيانات  قواعد  يف  املخزنة 
طبي  ملف  م��الي��ني   8 نحو  ال��ى  و�شلت 
املر�شى  بيانات  على  حتتوي  اإل��ك��رتوين، 
املدخلة على النظام، الفتاً اإلى اأن الربنامج 
وال��ربوت��وك��والت،  املعايري  اأح���دث  يتبع 
العاملية  الدول  يف  تطبيقه  يتم  ما  ويواكب 
من  االإلكرتونية  ال�شحة  جمال  يف  املتقدمة 
والتي  واملعلومات  البيانات  وجمع  حتليل 
وتقارير  درا���ش��ات  ا�شتخراج  على  تعمل 

ت�شهم يف دعم قرارات املن�شاآت ال�شحية.
وقال املهند�س كمال ان من �شاأن برنامج 
“هدى” احداث نقلة نوعية يف اأداء وجودة 
اململكة،  يف  املقدمة  ال�شحية  اخل��دم��ات 
القرار  و�شناع  الباحثني  لتمكني  باالإ�شافة 
من احل�شول على املعلومات ب�شكل متكامل 
و�شامل من خالل اإتاحة تكنولوجيا واأدوات 
تنقيب عن البيانات املتنوعة وحتليلها من 
البيانات  وحتليل  الهند�شة  خ��رباء  قبل 
اال�شتمرارية  اإل��ى  باالإ�شافة  ال�شركة،  يف 
اجلهات  من  ال�شحية  امل�شاريع  تقييم  يف 
اإن�شاء  يف  وال�شروع  العالقة،  ذات  املانحة 
غري  لالأمرا�س  الوطني  ال�شجل  وتطوير 

ال�شارية ابتداء من القطاع ال�شحي العام.
مت  “هدى”  ب��رن��ام��ج  اأن  اإل���ى  ون���وه 
بناوؤه على ثالثة حماور رئي�شية هي: دعم 
جودة  وحت�شني  وال��درا���ش��ات،  االأب��ح��اث 
االإدارة  حلول  تقدمي  جانب  اإلى  املدخالت 
الذكية، م�شددًا على اأن جميع هذه الربامج 
الرئي�شية  اال�شرتاتيجية  اخلطط  تدعم 
وكفاءة  جودة  تعزيز  يف  املتمثلة  لل�شركة 
خدمات الرعاية ال�شحّية العامة يف االأردن.
وك�����ش��ف امل��ه��ن��د���س ك��م��ال ع��ن م�شي 
خدمة  توفري  يف  ال�شحية  احلو�شبة  �شركة 
القاعدة  على  تبنى  التي  تبادل”  “حكيم 
لتمكني  وذل��ك  ال�شحية،  للبيانات  املتينة 
حكيم  لربنامج  املطّبقة  ال�شحية  املن�شاآت 
يف اخلدمات الطبية امللكية من االطالع فقط 
الذي يراجع  على ملف املري�س االإلكرتوين 

يف من�شاآت وزارة ال�شحة.
بهدف  ت��اأت��ي  اخل��دم��ة  ه��ذه  اأن  وب��ني 
متكني مقدم الرعاية ال�شحية من ت�شخي�س 
وتقدمي الرعاية ال�شحية املنا�شبة للمري�س 
اخلدمات  من�شاآت  الأح��د  زي��ارت��ه  ح��ال  يف 

الطبية امللكية.
ال�شحية  احلو�شبة  �شركة  اأن  وك�شف 
تبادل”  “ حكيم  خدمة  تعزيز  يف  �شتم�شي 
متيكن  بهدف  الحقة  مرحلة  يف  وتطويرها 
لربنامج  امل��ط��ب��ق��ة  ال�شحية  امل��ن�����ش��اآت 
على  االطالع  من  ال�شحة  وزارة  يف  حكيم 
يف  يراجع  ال��ذي  االإل��ك��رتوين  املري�س  ملف 

اخلدمات الطبية امللكية.

ين ملف ي� ب�198 منشأة لوزارة الص�ة و�وس�بة 8 مال� يم � يق �بر�نامج �ك� ت��ب� �

يلعب دورا مهما  يش: الملك � الد� يرة �بنعف � س�ف
ية ي�ق� � يح صورة االسالم ال��ق توض� �ف�ي �

 عمان 

  اأكدت �شفرية بنغالدي�س يف عمان ناهدة �شبحان، اأهمية الدور الذي 
يلعبه جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف تو�شيح ال�شورة احلقيقية لال�شالم 

كدين لل�شالم واالعتدال والت�شامح وبراءته من االرهاب والتطرف.
العيد  مبنا�شبة  )برتا(،  االردنية  االنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  وقالت 
الوطني لبالدها، ان قيادة جاللة امللك غر�شت �شعور التفاهم والت�شامح 
بني مواطني اململكة، مو�شحة ان جاللته كان ناجحا وموؤثرا يف م�شاعيه 

الدبلوما�شية لتعزيز ال�شالم يف املنطقة.
وعربت عن تهانيها وامنياتها لالردن مبنا�شبة مئوية الدولة متمنية 

له املزيد من التطور واالزدهار.
وا�شادت ال�شفرية باحرتام االردن حلقوق املراأة ومتكينها، مبينة ان 
روؤية جاللة امللك ال�شيا�شية حترتم املراأة وتعزز متكينها، مو�شحة انها 

ك�شفرية لبلدها يف االردن الحظت ذلك.
املنطقة  يف  منوذجية  كدولة  باالردن  اال�شت�شهاد  ميكن  انه  وا�شافت 
فيما يتعلق مبعاملة العمال االجانب على ارا�شيه ، م�شرية الى وجود 
ال�شلطات  من  والتعاون  الدعم  كل  يتلقون  اململكة،  يف  بنغايل  الف   70
وقالت   . بهم  تتعلق  ق�شية  اأي  معاجلة  اأثناء  ال�شلة  ذات  االردن��ي��ة 
بحقوق  متعلقة  عمل  و�شيا�شات  واأحكام  قوانني  بوجود  كثريا  “�شعدت 
حقوقهم  وحت��رتم  للعمالة  ج��ًدا  موؤيدة  االأردن،  يف  والرفاهية  العمل 
واالأحكام  القوانني  هذه  اأن  ذلك  من  االأه��م  ان  الى  وحتميهم”،م�شرية 

والقواعد ت�شمل العمال االأجانب الذين يعي�شون يف اململكة .
وو�شفت ال�شفرية العالقات الثنائية بني بالدها واالردن، بانها ودية 
للغاية، وان االردن من اوائل الدول يف املنطقة التي اعرتفت ببنغالدي�س 
االردن  دعم  على  بالدها  حر�س  موؤكدة   ،1971 عام  ا�شتقاللها  بعد 
الها�شمية  الو�شاية  دعمها  الى  باال�شافة  الدولية،  املحافل  ويف  �شيا�شيا 

على االأماكن املقد�شة يف القد�س.
كما  الطرفني،  بني  املوقعة  التعاون  اتفاقيات  من  عدد  الى  واأ�شارت 
�شيتم توقيع اتفاقيات يف قطاعات مهمة خالل الفرتة املقبلة، م�شرية الى 
اأن هناك جمااًل اأكرب بكثري لتو�شيع وتعزيز العالقات الثنائية بالنظر اإلى 

القوا�شم امل�شرتكة التي يت�شاركها اجلانبان.
ان  ال�شفرية  اكدت  البلدين،  بني  التجارية  العالقات  �شعيد  وعلى 
متوز  من  الفرتة  وخ��الل  االأردن  ل�شالح  ملحوظ  ب�شكل  مييل  امليزان 
2019 اإلى حزيران 2020 - بلغت قيمة الواردات من بنغالدي�س اإلى 
ال�شادرات من  اأمريكي، بينما بلغت قيمة  10.61 مليون دوالر  االأردن 
20.49 مليون دوالر اأمريكي، مبينة انه يجري  اإلى بنغالدي�س  االأردن 

العمل حاليا على اإبرام اتفاقية جتنب االزدواج ال�شريبي.
املناطق  يف  بنغايل  عامل  ال��ف  ل�50  االردن  ا�شت�شافة  ان  وقالت 
والتعاون  االردين  االقت�شاد  تعزيز  يف  مبا�شر  ب�شكل  ي�شهم  ال�شناعية 
التعاون  من  املزيد  �شت�شهد  القادمة  االي��ام  ان  واك��دت  اجلانبني.  بني 
ا�شتثمارية  مرافق  واالأردن  بنغالدي�س  من  كل  اأن�شاأ  حيث  االقت�شادي، 
اأو  اإن�شاء  من  اجلانبني  كال  من  امل�شتثمرين  متكن  البلدين،  يف  رائعة 
ان  وا�شافت  البلدين.  هذين  يف  لال�شتثمار  املتاحة  الفر�س  ا�شتك�شاف 
ح�شينة،  ال�شيخة  وزرائها  لرئي�شة  احلكيمة  القيادة  ظل  يف  بنغالدي�س 

ت�شهد وترية �شريعة لالقت�شاد وم�شار التنمية فيها.
يتوقع  املتحدة،  اململكة  يف  واالأعمال  االقت�شاد  اأبحاث  ملركز  ووفًقا 
نهاية  العامل  م�شتوى  على  ال�41  املرتبة  بنغالدي�س  اقت�شاد  يحتل  اأن 
املتوقع  ، ومن   2030 عام  ال�28يف  املرتبة  الى  2021، وي�شل  العام 
اأن ت�شبح بنغالدي�س يف املرتبة 24 عامليا من حيث االقت�شاد بحلول عام 

.  2033
للنمو  اأ�شا�شًيا  اأمًرا  املعلومات  تكنولوجيا  �شناعة  جناح  ان  وقالت 
من  دوالر  مليار  نحو  ت�شدر  حيث  بنغالدي�س  يف  امل�شتمر  االقت�شادي 
املنتجات التكنولوجية �شنويا، و يوجد لديها 600 الف عامل م�شتقل يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات، وي�شكل قطاع اخلدمات - مبا يف ذلك التمويل 

االأ�شغر واحلو�شبة- 53 باملائة من الناجت املحلي االإجمايل للبالد.
وال�شيا�شات  اخلربات  من  اال�شتفادة  �شرورة  الى  ال�شفرية  ودعت 
واالن�شطة ال�شديقة لال�شتثمار يف كال البلدين و�شرورة تبادل الزيارات 

بني رجال االعمال وامل�شتثمرين.
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ير يب ش�ق� صدى الشعب—أد�

يش��ان هو إ�ب��ن األردن ال�بار  ياش كر� -ع�
يب  يعت��ز �بإنتما�ئ��ه الصادق ل��أردن ال��ب� �
ال��ي  يم��ة  � الع�ن ��ازات  �باإل�ن�ب ��ر  ت�ن ي�ف و�
م  الل��ة الملك المع�ن ت��ق�ق��ت �ف�ي عهد �ب �
يتمىن له مو�فور الص�ة  ع�ب��دهللا الثا�ن�ي و�
دمة  يق �ف�ي �ن ية والس��عادة والتو�ف� والعا�ف�

ية. ية واإلسالم� ب� يا العر� ال�قضا�

باً  ياش معر� ين��ا األخ ع� ت�دث إل� - ل�قد �
اللة  ي��م ل�ب � ي��ادي الع�ن ومثمناً ال��دور الر�
س��ه  يث �نذر �ن�ف ن���ي �� المل��ك ع�بدهللا الثا�
ين  ال�ي وأ�بناء شع�به الذ� دمة الوطن العف ل�ن

يمة. ته ال�ك� ياد� � رون �ب�ق ت�ن ي�ف يعتزون و� �
يد  تا�ب��ع الس��� � ��اء  - وضم��ن ه��ذا الل�ق

ينا �ف�قال: يثه إل� يشان �د� كر�
ير�نا من  � �ن���ن �ف���ي ه��ذه األو�ق��ات كعف
ي��ة  إ�قتصاد� ��روف   �ب�ن �نم��ر  العال��م  دول 

ا�ئ���ة كورو�نا وهناك من  ة  �ب ي�ب صع�بة نت�
روف لنش��ر  الل ه��ذه ال�ن ي���اول إس��تعف �
وء إلى  ب��ة والل�ب يات الكاذ� ت��ن والدعا� ال�ف
ي��ض، �فهؤالء ل��ن تت��قق أهدا�فهم  الت�ر�
يئة، �فن�ن �ف�ي  ياهم الس� المس��مومة و�نوا�
ا�ئده وشع�به سن�ب�قى  يم �ب�ق � هذا ال�بلد الع�ن
رة الصل�بة  دا�ئماً كال�ود الش��امخ والص�ن
الدس��ا�ئس   كل  يه��ا  عل� س��تت��م  ال��ي 

رضة والمضللة . يات الُمعف والدعا�

تف  يد م��ن التكا� لذل��ك أطال��ب �بالمز�
اف  ي��ة واإللت�ف ل� �بهتن��ا الدا�ن ي��ن �ب ت�ص� و�
دى  اللة �قا�ئد�ن��ا الملك الم�ف ي��ة �ب �ول را�
��ه هللا ورعاه وأ�ب�قاه  �ن ع�ب��دهللا الثا�ن�ي ��ف
يعاً  م� يب ولنا �ب راً للوطن ال��ب� سنداً  وذ�ن
هزتنا  ير أل�ب إن شاءهللا ، وكل ال�ب والت�قد�
العام��ة  ب��رات  ا� الم�ن ودا�ئ��رة  ي��ة  األمن�
ين عىل  يص� يش��نا العر�ب�ي ال�باسل ال�ر� � و�ب

ين. أمن الوطن والمواطن�

يع عمان الزر�قاء زء من مشروع �ا�فالت التردد السر� إ�نهاء أعمال �ب

يت�دث لصدى الشعب ياء � االت الوطن األو�ف� أ�د ر�ب

يد�نا اللة س� ية �ب اف �ول را� ية واإللت�ف ل� �بهتنا الدا�ن ين �ب ت�ص� ينا � ب عل� ي�ب يشان: � ياش كر� ع�

عمان 

اكدت وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين 
ت��وف��ر خم���زون ك���اف م��ن امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 
وان  املبارك،  رم�شان  �شهر  بعد  ملا  اال�شا�شية 
عمليات اال�شترياد وخا�شة لل�شلع الرم�شانية 
وو�شلت  احل��ايل،  اآذار  �شهر  مطلع  منذ  ب��داأت 
الب�شائع قبل حادثة جنوح  كميات كبرية من 

الباخرة يف قناة ال�شوي�س.
االأحد،  �شحفي  بيان  يف  الوزارة  واأ�شافت 
عن  ال�شادرة  البواخر  ن�شرة  وبح�شب  ان��ه 
للمعلومات  العقبة ووفقا  اإدارة موانئ  �شركة 
االأولية فاإن البواخر العالقة يف قناة ال�شوي�س 
واملتجهة  ال��ب��اخ��رة  ج��ن��وح  ح��ادث��ة  ب�شبب 
وم��واد  �شيارات  حتمل  معظمها  االأردن  ال��ى 

اغناما  حتمل  بواخر  �شمنها  ومن  كيماوية، 
�شويا،  ف��ول  وك�شبة  وذرة  حية،  وع��ج��وال 
للقطاع  الدورية  امل�شتوردات  �شمن  من  وهي 
امل��واد  توفر  على  تاأثري  لها  ولي�س  اخلا�س 
عمليات  اأن  ال���وزارة  اأك��دت  كما  ال�شوق.  يف 
م�شتمرة  اململكة  الى  الغذائية  املواد  ا�شترياد 
ا�شترياد  يتم  حيث  امل�����ش��ت��وردي��ن  قبل  م��ن 
ما  منها  متعددة،  م�شادر  من  الغذائية  املواد 
العربية  اململكة  من  الربية  احل��دود  عرب  يرد 
ال�شكر  م��ادت��ي  مثل  واالإم����ارات  ال�شعودية 
جنوب  يف  منا�شئها  من  يرد  ما  ومنها  واالرز، 
�شرق اآ�شيا واأ�شرتاليا وترد عرب البحر االأحمر 
الوزارة  وبينت  ال�شوي�س.  بقناة  املرور  دون 
يتم  فاإنه  احلمراء  اللحوم  وبخ�شو�س  اأن��ه 
ا�شترياد حلوم مذبوحة بوا�شطة الطائرات كما 

املجمدة،  اللحوم  من  كاف  توفري خمزون  يتم 
دوري  ب�شكل  تتم  اال�شترياد  عمليات  باأن  علما 

وم�شتمر لتعزيز املخزون اأملتوفر. 
وقالت اإنها تتابع مع التجار وغرفة جتارة 
االأردن واجلهات احلكومية املعنية التطورات 
يتعلق  وما  الباخرة  جنوح  بحادثة  اخلا�شة 
اأنه  اإل��ى  م�شرية  للمملكة،  املتجهة  بالبواخر 
لت�شريع  املخت�شة  اجلهات  مع  التن�شيق  مت 
التموينية  ال�شلع  على  التخلي�س  اإج���راءات 

املوردة للمملكة من منا�شئ خمتلفة. 
اأنها  ال����وزارة  بينت  مت�شل  �شياق  ويف 
و�شتتخذ  اال���ش��واق،  على  بالرقابة  م�شتمرة 
توفر  ا�شتمرار  ل�شمان  الالزمة  االج���راءات 
الكافية  وب��ال��ك��م��ي��ات  اال����ش���واق  يف  امل����واد 

والت�شدي حلاالت املغاالة يف االأ�شعار.

زون  يس عىل م�ن ثة السو� ير ل�اد� ث� تأ� الصناعة: ال �
ية وه�ي متو�فرة ل�بعد رمضان المواد األساس�

وكاالت 

�شي.اإم.اأيه  احلاويات  �شحن  جمموعة  قالت 
�شي.جيه.اإم اإنها قررت حتويل م�شار بع�س ال�شفن 
تعليق  ب�شبب  ال�شالح  الرجاء  راأ���س  حول  لتدور 

حركة املرور يف قناة ال�شوي�س.
حتديث  يف  فرن�شا  مقرها  التي  ال�شركة  وقالت 
م�شار  حتويل  مبدئيا  �شيتم  اإن��ه  االإن��رتن��ت  على 
اأي�شا طرقا بحرية  اأنها تدر�س  �شفينتني. واأ�شافت 
اأو جوية بديلة للب�شائع التي مل  اأو �شكك حديدية 
يتم حتميلها بعد. وكان قد قال اأ�شامة ربيع رئي�س 
املبذولة  اجلهود  اإن  ال�شبت  ال�شوي�س  قناة  هيئة 
الإخراج �شفينة حاويات �شخمة ت�شد القناة �شمحت 
بعودة حركة رفا�س ودفة ال�شفينة، لكن ال يزال من 

غري الوا�شح متى �شيتم اإعادة تعوميها.
واأ�شاف ربيع اأنه ياأمل اأال يكون من ال�شروري 
ال�شفينة،  اإخراج بع�س احلاويات من  اإلى  اللجوء 
غري  حمولتها،  لتخفيف  حاوية،   18300 وعددها 

اأن قوة الرياح تزيد من �شعوبة اإعادة تعوميها.
موؤخر  “بداأ  ال�شوي�س  يف  لل�شحفيني  وق��ال 

ال�شفينة يتحرك باجتاه ال�شوي�س، ودي كانت بوادر 
بتوقيت  بالليل )2100   11 ال�شاعة  اإيجابية حلد 

غرينت�س(، لكن ح�شل جذر كبري جدا وتوقفنا«.
تنزلق  حلظة  اأي  يف  متوقعني  “اإحنا  واأ�شاف 

وتتحرك من املكان اللي هي فيه«.
الرمال  من  طن  األف   20 نحو  كراكات  ورفعت 
وقالت  اجلمعة.  بحلول  ال�شفينة  مقدمة  حول  من 
حاويات  �شفينة  لتعومي  تعمل  هولندية  �شركة 
املمكن  من  اإن  ال�شوي�س  قناة  يف  جانحة  عمالقة 
املقبلة  القليلة  االأي��ام  غ�شون  يف  ال�شفينة  حترير 
جارية  وعمليات  ثقيلة  قاطرات  �شاأن  من  كان  اإذا 
مرتفع  وم��د  مقدمتها  ح��ول  م��ن  ال��رم��ال  لتجريف 

اإزاحتها من مكانها.
وقالت م�شادر يف هيئة قناة ال�شوي�س اإنه جرى 
واإن  ال�شبت  ظهر  بعد  التعومي  عمليات  ا�شتئناف 
ال�شبت  م�شاء  بذلها  املقرر  من  اجلهود  من  مزيدا 
و�شباح االأحد، لكن تلك امل�شادر قالت اإنه �شيكون 
املحيطة  الرمال  من  املزيد  اإزال��ة  ال�شروري  من 

بال�شفينة من اأجل اإعادة تعوميها.
عند  اإن��ه  ال�شوي�س  قناة  هيئة  رئي�س  وق��ال 

التعامل مع �شفينة بهذا احلجم، يكون من ال�شعب 
التكهن بنتيجة تعامل الكراكات اأو القاطرات معها.

وقال بيرت بريدوف�شكي املدير التنفيذي ل�شركة 
�شميت  ل�شركة  االأم  ال�شركة  وه��ي  بو�شكالي�س، 
االأ�شبوع  يف  بها  ج��يء  التي  الهولندية  �شالفيج 
ال�شوي�س لتعومي  املا�شي لتعزيز جهود هيئة قناة 
 400 اإن قاطرات ثقيلة جمموع طاقاتها  ال�شفينة، 
قاطرة   14 و�شاركت  االأ�شبوع.  هذا  �شت�شل  طن 
اإيفر  ال�شفينة  تعومي  اإع��ادة  جهود  يف  االآن  حتى 
و�شميت  بو�شكالي�س  اأن  من  الرغم  على  غيفن، 
على  زائ��دة  قوة  ا�شتعمال  اأن  من  حذرتا  �شالفيج 
احلد لقطر ال�شفينة ميكن اأن يلحق بها ال�شرر. وقال 
بريدوف�شكي اإن رافعة برية �شت�شل خالل اأيام وهو 
ما ميكن اأن يخفف حمولة اإيفر غيفن وذلك من خالل 
اإنزال حاويات، لكن خرباء حذروا من اأن عملية من 

هذا النوع ميكن اأن تكون معقدة وطويلة.
حتريرها  يف  ننجح  مل  “اإذا  بريدوف�شكي  وقال 
االأ�شبوع املقبل )الذي يبداأ يوم االثنني( ف�شيتعني 
ال�شفينة  600 حاوية من مقدمة  اإنزال نحو  علينا 

لتخفيف الوزن«.

ن من  ت�ول �بعض الس�ف شركة ش�ن �
اء الصالح يس لرأس الر�ب السو�

ا�ن�ة ينة ال�ب � يا.. والس�بب: الس�ف ا�قم �ف�ي سور� أزمة شح الم�رو�قات تت�ف

عمان 

اأنهت وزارة اال�شغال العامة واالإ�شكان، تنفيذ 
حافالت  م�شروع  م��ن  ج��زء  يف  الدائمة  االأع��م��ال 
اأعمال  �شمن  ال��زرق��اء   - عمان  ال�شريع  ال��رتدد 

املرحلة الثالثة.
مت  اأن��ه  �شحفي،  بيان  يف  ال��وزارة  واأو�شحت 
الطريق  على  الدائمة  االأعمال  تنفيذ  من  االنتهاء 
اأنه  اإلى  م�شرية  وكتف،  م�شارب  بثالثة  لي�شبح 
�شيتم اإعادة حركة ال�شري للقادم من عمان باجتاه 
ا�شفل ج�شر احلزام اجلديد بعد اال�شارة  الزرقاء 
ال�شوئية املوؤقتة على مدخل طريق احلزام جوار 
�شباح  من  اعتبارا  البيب�شي  /�شركة  البوليتكنك 

يوم غد االحد. و�شملت االعمال اإعادة تاأهيل طريق 
عمان-الزرقاء وتنفيذ الطريق بثالث م�شارب بكل 
الرتدد  حافالت  مل�شار  ا�شافيني  وم�شربني  اجتاه 
مع  خر�شانية  بحواجز  جميعها  مف�شولة  ال�شريع 
اإلى  اإ�شافة  امل�شارات،  هذه  �شمن  ان��ارة  اعمال 
عنا�شر �شالمة عامة من حواجز معدنية ودهانات 
وعواك�س، وتنفيذ خطوط ت�شريف املياه، وتنفيذ 
كهرباء  كوابل  من  املتعار�شة  اخلدمات  نقل  او 
وتطويل  وتهذيب  �شحي  و�شرف  مياه  وخطوط 
للعبارات القائمة واعمال حت�شني التقاطعات على 
اإن�شاء  اإع��ادة  ي�شمل  وال��ذي  الطريق  م�شار  كامل 

بع�س اجل�شور واالنفاق.

ت�لق عروضا  أور�نج األردن �
و�لوال مت�قّدمة �باالنتر�نت

عمان 

لتمّكن  لالإنرتنت  اجل��دي��دة  عرو�شها  االأردن  اأورجن  �شركة  اأطلقت 
امل�شتخدمني من اال�شتفادة الق�شوى من التقنيات احلديثة.

جتربة  باأف�شل  التمتع  اجلديدة  العرو�س  تتيح  لل�شركة  بيان  ووفق 
ُبعد،  عن  والدرا�شة  للعمل  الرقمية  التطبيقات  ا�شتخدام  عند  اإنرتنت 
وذلك  االإنرتنت،  عرب  واالألعاب  والت�شوق  التلفزيوين  املحتوى  وم�شاهدة 

�شمن �شعي ال�شركة الإبقائهم على ات�شال بكل ما يهمهم.
“واي. �شمارت  بحلول  اجلديدة  فايرب  اأورجن  عرو�س  جميع  وتتميز 
زوايا  كل  يف  اإنرتنت  تغطية  اأق��وى  ت�شمن  بتكنولوجيا،  املتطورة  فاي” 

املنزل، باأ�شعار تبداأ من 27.9 دينار �شهرياً.
كما مت اإثراء عرو�س الفايرب اجلديدة باإ�شافة باقات تلفاز “اأو.اأ�س.اإن” 
و  التفاعلي  االإلكرتوين  للتعليم  مفهوم  من�شة  اإلى  اإ�شافة  “بي.اإي.اأن”،  و 
)خدمة التخزين ال�شحابي( وخط “فورجي” اإنرتنت متنقل مع جهاز “ماي 

فاي” جماين لال�شتخدام خارج املنزل وخدمة االإنرتنت االآمن لالأطفال.
عدد  يف  االإنرتنت  �شرعات  اأ�شبحت  “اآه.دي.اأ�س.اإل”،  ب�  يتعلق  وفيما 
من املحافظات ت�شل اإلى 40 ميجاِبت يف الثانية، وذلك يرتافق مع حتديث 
العرو�س املت�شمنة �شعة تنزيل غري حمدودة ومودم جماين، باأ�شعار مناف�شة 

تبداأ من 15 دينارًا �شهرياً.

ير �قناة إس�ن�بول ��ا لت�و� تعلن �ن يا � ترك� �  
انقرة

قال وزير البيئة الرتكي مراد قوروم، اإن تركيا وافقت على خطط تطوير 
اأثار  مل�شروع  دفعة  يعطي  ما  وهو  اإ�شطنبول،  اأط��راف  على  �شخمة  قناة 

انتقادات حول تكلفته وتاأثريه على البيئة.
وجاءت هذه اخلطوة بعد عام من طرح تركيا اأول مناق�شة الإعادة بناء 
اإ�شطنبول التي  اأكرب مدنها حيث من املقرر حفر قناة  ج�شرين تاريخيني يف 
خطط  على  “وافقنا  تويرت:  على  قوروم  وكتب  كيلومرتا.   45 طولها  يبلغ 
تطوير م�شروع قناة اإ�شطنبول وطرحناها للت�شاور العام. و�شنتخذ خطوات 

�شريعة الإثراء بلدنا ومدينتنا املقد�شة بقناة اإ�شطنبول«.
وتربط القناة البحر االأ�شود �شمايل اإ�شطنبول ببحر مرمرة جنوبا وتقدر 

تكلفتها بنحو 75 مليار لرية )9.2 مليار دوالر(.
وتقول احلكومة اإنها �شتخفف حركة املالحة يف م�شيق البو�شفور، اأحد 
اأكرث املمرات البحرية ازدحاما يف العامل، و�شتمنع حوادث مماثلة لتلك التي 
العمل الإعادة تعومي  ال�شوي�س حيث يتوا�شل  االأ�شبوع يف قناة  حدثت هذا 
البنية  م�شروعات  من  غريها  مثل  لكن  القناة.  ت�شد  عمالقة  حاويات  �شفينة 
التحتية الكربى التي جرى اال�شطالع بها خالل حكم اأردوغان امل�شتمر منذ 
اأولئك الذين يقولون اإنها �شتت�شبب يف  من  انتقادات  القناة  تثري  عاما،   18
اأ�شرار بيئية بالغة وتلوث موارد املياه العذبة حول املدينة التي يبلغ عدد 

�شكانها 15 مليون ن�شمة.

يا�ة عضوا  يط الس� يئة تنش�  اعتماد ه�
ية للمعارض ية الدول� مع� لس ادارة ال�ب �بم�ب

 عمان 

ادارة  جمل�س  يف  ع�شوا  اعتمادها  عن  ال�شياحة،  تن�شيط  هيئة  اعلنت   
اجلمعية الدولية للمعار�س والفعاليات لل�شرق االو�شط وافريقيا.

وتعترب اجلمعية منظمة تعنى باأف�شل الطرق ملمار�شة االأعمال التجارية 
يف �شناعة املعار�س.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات يف بيان �شحفي اليوم 
االأحد، اإن اعتماد الهيئة ع�شوا يف جمل�س ادارة اجلمعية الدولية للمعار�س، 
�شي�شهم يف م�شاعدتنا بالتعّرف على املزيد من اأف�شل الطرق ملمار�شة االأعمال 
التجارية يف �شناعة املعار�س وا�شتقطاب ال�شياح ملثل هذا النوع من �شياحة 

املوؤمترات، بعد زوال الوباء وانفتاح الطريان بني دول العامل.
النمو  يف  املهمة  العنا�شر  من  والفعاليات  املعار�س  �شناعة  ان  وبني 
االقت�شادي، حيث ت�شهم يف تن�شيط وحتفيز العديد من القطاعات احليوية 
وتعزيز  االإلكرتوين  والت�شويق  وال�شحن  النقل  خدمات  مثل  بها  املرتبطة 
االإ�شغال يف مرافق االإيواء ال�شياحي واخلدمات امل�شاندة وتو�شيع املعرفة 

ال�شناعية اخلا�شة من خالل العديد من الفر�س التعليمية التي تقدمها.
واكد عربيات ان هذا النوع من ال�شياحة له دور هام يف ا�شتقطاب روؤو�س 
االأموال االأجنبية لدعم امل�شاريع اال�شتثمارية، وتبادل املعارف واخلربات 

والتجارب الناجحة بني الدول.

 .. رات ال�بنك الدول�ي �بعد سداد متأ�ن
يد السودان؟ � يست�ف يف س� ك�

 الخرطوم 

املال  جمتمع  مع  عالقاته  تطبيع  اجتاه  يف  مهمة  خطوة  ال�شودان  خطا 
قر�س  عرب  الدويل  للبنك  دوالر  ملياري  بقيمة  متاأخرات  بت�شديده  الدويل، 

جت�شريي قدمته الواليات املتحدة، ح�شبما اأكدت م�شادر ر�شمية اجلمعة.
حللحلة  الرامية  اخلرطوم  جهود  �شتعزز  اخلطوة  اأن  خرباء  واعترب 
اأمام  املجال  تفتح  كما  دوالر،  مليار   64 من  اأك��رث  البالغة  الديون  اأزم��ة 

احل�شول على منح وقرو�س وم�شاعدات تنموية حرم منها قرابة 3 عقود.
يف موؤ�شر قوي على اإمكانية انفتاح ال�شودان على املجتمع الدويل خالل 
الفرتة املقبلة، اأ�شادت وزارة اخلزانة االأمريكية باالإ�شالحات التي جتريها 
اإنها �شت�شاعد على ا�شتعادة اال�شتقرار  احلكومة االنتقالية املدنية، وقالت 
االآف��اق  وحت�شني  ال��دي��ون،  لتخفيف  البالد  جهود  وتعزيز  االقت�شادي، 

االقت�شادية ملواطنيها يف نهاية املطاف.
متويال  قدمت  اأنها  بيان،  يف  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  اأو�شحت  كما 
متاأخراته  �شداد  يف  ال�شودان  مل�شاعدة  دوالر  مليار   1.15 بنحو  جت�شرييا 
للبنك الدويل، من دون اأي تكلفة على دافعي ال�شرائب االأمريكيني “تقديرا 
للتقدم الذي اأحرزه ال�شودان”، االأمر الذي يعد خطوة مهمة يف تطبيع عالقة 

ال�شودان مع املجتمع الدويل.
عن  الديون  عبء  تخفيف  لدفع  اجلهود  �شتحفز  اأنها  ال��وزارة  واأك��دت 
بالديون،  املثقلة  الفقرية  البلدان  م�شاعدة  مبادرة  اإط��ار  يف  ال�شودان، 
ال�شعب  ل�شالح  االأجل  طويل  م�شتدام  اقت�شادي  لنمو  االأ�شا�س  ي�شع  مما 

ال�شوداين.
احلكومة  “ت�شتحق  يلني:  جانيت  االأمريكية  اخلزانة  وزي��رة  وقالت 
اقت�شادية  اإ�شالحات  اإجرائها  على  الثناء  ال�شودان  يف  املدنية  االنتقالية 

�شعبة لكنها �شرورية ال�شتعادة عقدها االجتماعي مع ال�شعب ال�شوداين«.
جهود  يف  ال�شودان  تدعم  اأن  “ي�شرها  املتحدة  الواليات  اأن  واأ�شافت 
االإجراء  �شاأن  من  اأن  معتربة  الدويل”،  للبنك  امل�شتحقة  املتاأخرات  �شداد 
الذي  الديون  عبء  تخفيف  نحو  قدما  “امل�شي  على  اخلرطوم  ي�شاعد  اأن 

حتتاجه ب�شدة، وم�شاعدتها على االندماج يف املجتمع املايل الدويل«.
ال�شودان  يف  االنتقالية  احلكومة  اأن  اإلى  االأمريكية  الوزيرة  واأ�شارت 
الدويل  النقد  بالتعاون مع �شندوق  اقت�شادي جديا،  اإ�شالح  برنامج  نفذت 

والبنك الدوليني، مما يدعم انتقال البالد اإلى احلكم الدميقراطي.
ويرى اأ�شتاذ االقت�شاد يف اجلامعات ال�شودانية حممد �شيخون اأن اأهمية 
اأ�ش�شت لعودة  االأول يف رمزيتها كونها  3 حماور، يتمثل  اخلطوة تكمن يف 
ال�شودان ملجتمع املانحني الدويل، اإ�شافة اإلى اأنها تفتح باب التعامل املبا�شر 
على  وقدرته  ال�شودان  بجدية  قويا  انطباعا  تعطي  كما  ال��دويل،  البنك  مع 

معاجلة اأزمة الديون.
ويقول �شيخون ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، اإن معاجلة اأزمة متاأخرات 
ديون  معاجلة  نحو  ال�شحيح  االجتاه  يف  “خطوة  الدويل  للبنك  ال�شودان 
الدول  التزامات  اإعفاء  مبادرة  �شمن  تدخل  ال  التي  ال�شيادية،  ال�شودان 

الفقرية املثقلة بالديون«.
اخلطوة  بهذه  ال�شودان  فاإن  اإليا�س،  اأحمد  االقت�شادي  للباحث  ووفقا 
من  لال�شتفادة  الالزمة  ال�شروط  من  مهمني  �شرطني  ا�شتوفى  قد  “يكون 
مبادرة اإعفاء ديون البلدان الفقرية املثقلة، وهما اخلروج النهائي من قائمة 

الدول الراعية لالإرهاب وا�شتعادة التعامل مع البنك الدويل«.

ية إ�ن�قاذ  يس.. عمل�  أزمة �قناة السو�
ية« يعة والهدف »موايش �� سر�

 القاهرة

االأح��د،  في�شبوك،  على  امل�شري  ال���وزراء  جمل�س  ح�شاب  ن�شر   
تفا�شيل واقعة التعامل مع اإحدى ال�شفن العالقة ب�شبب جنوح �شفينة 

ال�شحن البنمية يف قناة ال�شوي�س.
وقدم رئي�س هيئة قناة ال�شوي�س، الفريق اأ�شامة ربيع، خالل موؤمتر 
علمه  بعد  تدخل  الذي  الق�شري  ال�شيد  الزراعة  لوزير  ال�شكر  �شحفي 
ال�شوي�س،  قناة  يف  عالقة  حية،  موا�شي  �شحنات  عليها  �شفن  بوجود 
ب�شبب م�شكلة ال�شفينة العمالقة “اإيفر غفني” التي تعرقل حركة املالحة 
يف القناة منذ اأيام. وحفاظا على �شحة هذه املوا�شي القادمة من اأوروبا 
اإلى االأردن وال�شعودية، مت تنفيذ حترك �شريع، اإذ مت مت تكليف رئي�س 
الدعم  بتقدمي  حممود،  عبداحلكيم  البيطرية،  للخدمات  العامة  الهيئة 

الالزم لهذه املوا�شي للحفاظ عليها.
البيطرية  اخلدمات  هيئة  من  بيطرية  طبية  فرق   3 اإر�شال  مت  وقد 
وتقدمي  املوا�شي  بفح�س  قامت  وبور�شعيد  واالإ�شماعيلية  القاهرة  من 
التن�شيق  خالل  من  باملجان،  العالقة  ال�شفن  ظهر  على  اإليها  االأع��الف 

والتعاون مع هيئة قناة ال�شوي�س.

دمشق

و�شول  تاأخر  ال�شورية  النفط  وزارة  اأعلنت 
اإلى  نفطية  وم�شتقات  النفط  حتمل  كانت  ناقلة 
ال�شوي�س،  قناة  عبور  حركة  تعّطل  ب�شبب  البالد 
الكميات  توزيع  »تر�شيد  اإل��ى  تعمد  اأنها  كا�شفة 

املتوفرة من امل�شتقات النفطية« لتجّنب انقطاعها.
العام  منذ  احلرب  يف  الغارقة  �شوريا  وتواجه 
ال�شلطات  وكانت  حادة،  اقت�شادية  اأزمة   2011
البنزين  �شعر  رفع  مار�س  منت�شف  يف  اأعلنت  قد 
�شّح  اأزم���ة  تفاقم  ظ��ل  يف  املئة  يف   50 م��ن  ب��اأك��رث 

الرقابة  اإلى ت�شديد  التي دفعت دم�شق  املحروقات 
على التوزيع.

وجاء يف بيان لوزارة النفط والرثوة املعدنية 
ال�شورية اأن تعّطل حركة املالحة يف قناة ال�شوي�س 
“انعك�س  عمالقة  حاويات  �شفينة  جنوح  ب�شبب 
و�شول  وتاأخر  �شوريا  اإلى  النفط  توريدات  على 

ناقلة كانت حتمل النفط وم�شتقات نفطية للبلد«.
قناة  ع��ب��ور  ح��رك��ة  تعّطلت  ال��ث��الث��اء،  وم��ن��ذ 
ال�شوي�س بعد جنوح �شفينة يف املمر احليوي الذي 
مير عربه �شنويا 1.1 مليار طن من الب�شائع، اأي 
نحو 10 باملئة من جمموع حركة التجارة العاملية، 

وفق خرباء.
“بانتظار  اأنه  ال�شورية  الوزارة  بيان  واأو�شح 
قناة  ع��رب  طبيعتها  ال��ى  ال�شفن  ح��رك��ة  ع���ودة 
معلوم  غري  زمنا  ت�شتغرق  قد  والتي  ال�شوي�س 
بعد، و�شمانا ال�شتمرار تاأمني اخلدمات االأ�شا�شية 
مياه  وحمطات  وم�شاف  )اأف���ران  من  لل�شوريني 
فاإن  اأخرى(  ات�شاالت وموؤ�ش�شات حيوية  ومراكز 
الكميات  توزيع  برت�شيد  حاليا  تقوم  النفط  وزارة 
املتوفرة من امل�شتقات النفطية )مازوت - بنزين( 

مبا ي�شمن توفرها حيويا الأطول زمن ممكن«.
الر�شمي  للتلفزيون  ب��ه  اأدل���ى  ت�شريح  ويف 

طعمة  ب�شام  املعدنية  وال��رثوة  النفط  وزي��ر  قال 
يوم  بانيا�س  ميناء  �شت�شل  النفطية  ال�شحنة  اإن 

اجلمعة.
الو�شع  ه��ذا  ا�شتمر  “اإذا  ال��وزي��ر:  واأو���ش��ح 
�شن�شلك الطريق االآخر وهو راأ�س الرجاء ال�شالح 
البديل  اأن  على  م�شددا  اإيران،”  من  نتزود  الأننا 

الوحيد لقناة ال�شوي�س هو راأ�س الرجاء ال�شالح.
وقبل اندالع احلرب، كانت �شوريا تتمتع ب�شبه 
بداأ  اأن  منذ  لكن  الطاقة.  �شعيد  على  ذاتي  اكتفاء 
النزاع ت�شرر القطاع النفطي ال�شوري ب�شدة وتكّبد 

خ�شائر تقّدر ب�91.5 مليار دوالر.



5 االثنني  )29( اآذار  2021
العدد )2341( عر�ب�ي ودول�ي

بيروت

ال��وزراء  رئي�س  احلر  الوطني  التيار  حذر 
الرئي�س  تهمي�س  م��ن  احل��ري��ري  �شعد  املكلف 
املفاو�شات  يف  اأخرى  نيابية  وكتل  عون  مي�شال 

املتعلقة بت�شكيل احلكومة.
احلر  الوطني  التيار  اإن  احلريري  ويقول 
الوزراء  جمل�س  مقاعد  ي�شغل  من  اإمالء  يحاول 
على  )ال��ف��ي��ت��و(  النق�س  ح��ق  ل��ه  ي��ك��ون  حتى 
جربان  يراأ�شه  ال��ذي  التيار  واتهم  ال��ق��رارات. 
احل��ري��ري  ع���ون،  �شهر  اأي�����ش��ا  وه��و  با�شيل، 

مبحاولة ح�شد غالبية من اأن�شاره.
اأن  احل��ر  ال��وط��ن��ي  للتيار  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
املجل�س ال�شيا�شي للتيار الوطني احلر يحذر من 
“خطورة املنحى االإق�شائي الذي ينتهجه دولة 
الرئي�س املكلف يف تعامله مع رئي�س اجلمهورية 

ومع الكتل الربملانية املعنية«.
ورد تيار امل�شتقبل بزعامة احلريري بانتقاد 
اأن  حقيقة  يفهم  ال  اإن��ه  بيان  يف  وق��ال  با�شيل. 
با�شيل يعترب اأن القرار ال�شيا�شي للرئي�س وكاأنه 
عربيا  تعبريا  م�شتخدما  اإ�شبعه”،  يف  “خامتا 
لالإ�شارة اإلى اأنه يريد ال�شيطرة على �شنع القرار 

ال�شيا�شي يف الق�شر الرئا�شي.
زالت  ما  اأولويته  اإن  امل�شتقبل  تيار  وق��ال 
ت�شكيل حكومة من اخت�شا�شيني ال ينتمون اإلى 

اأحزاب لوقف االنهيار املايل.
احل��ري��ري  تر�شيح  وج���رى 

اأكتوبر  ال�شيا�شي املخ�شرم يف 
لت�شكيل حكومة بعد ا�شتقالة 
ح��ك��وم��ة ح�����ش��ان دي����اب يف 
بريوت  مرفاأ  انفجار  اأعقاب 
الذي اأ�شفر عن مقتل 200 
باأجزاء  اأ���ش��رارا  واأحل��ق 

كبرية من املدينة.
باقية حتى  دياب  وحكومة 

االآن لت�شريف االأعمال.

الثامن  االجتماع  يحقق  مل  االثنني،  وي��وم 
ملمو�شة.  نتائج  اأي  وعون  احلريري  بني  ع�شر 
وعون  احلريري  بني  اأ�شهر  منذ  خالف  وي��دور 
حول ت�شكيل احلكومة، مما يبدد االآمال يف تغيري 

م�شار االنهيار املايل املتفاقم يف لبنان.
ومير لبنان باأزمة مالية عميقة ت�شكل 
احل��رب  منذ  ال�شتقراره  تهديد  اأك��رب 
عامي  بني  رحاها  دارت  التي  االأهلية 
اإلى  حاجة  وهناك  و1990.   1975
من  اإ�شالحات  لتنفيذ  جديدة  حكومة 
اأمام احل�شول  اأن تفتح الطريق  �شاأنها 

على م�شاعدات خارجية.

يري  ي�ذر ال�ر� »الوطين ال�ر« �
يرد يس الوزراء المكلف � ور�ئ�

الرئي�س   
ات شات شات  املفاو� يف  املفاو�شأخرى  يف  شأخرى 

احلر  الوطني  التيار  إن 
الوزراء  جمل�س  مقاعد  ي�شغل  من  إمالء 
على  )ال��ف��ي��ت��و(   
جربان  ه 
احل��ري��ري  ع���ون،  هر 

أن اأن أن  احل��ر  ال��وط��ن��ي  للتيار  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
ي للتيار الوطني احلر يحذر من 
ائي الذي ينتهجه دولة 
الرئي�س املكلف يف تعامله مع رئي�س اجلمهورية 

تقبل بزعامة احلريري بانتقاد 
أن اأن أن  حقيقة  يفهم  ال  إن��ه 
أنه اأنه أنه  أنه ي للرئي�س وك أنه اأنه اي للرئي�س وكاأنه ي للرئي�س وك أنه اأنه ي للرئي�س وك
عربيا  تعبريا  تخدما 
نع القرار 

أحزاب لوقف االنهيار املايل.اأحزاب لوقف االنهيار املايل.أحزاب لوقف االنهيار املايل.
احل��ري��ري  تر�شيح  وج���رى 

أكتوبر اأكتوبر أكتوبر  رم يف شرم يف شرم يف  شي املخ�شي املخ� ي املخ�شي املخ�ش شيا�شيا� يا�شيا�ش شال�شال�
تقالة شتقالة شتقالة  شلت�شكيل حكومة بعد ا�شلت�شكيل حكومة بعد ا�
��ان دي����اب يف ش��ان دي����اب يف ش��ان دي����اب يف  شح��ك��وم��ة ح�����شح��ك��وم��ة ح�����
بريوت  بريوت أ  بريوت اأ  أ  مرف انفجار  بريوت أعقاب  أ  مرف انفجار  بريوت أعقاب  مرفاأ  انفجار  بريوت اأعقاب  بريوت اأ  أ  مرف انفجار  بريوت أعقاب  بريوت اأ  أ  مرف انفجار  مرفاأعقاب  انفجار  أعقاب 
فر عن مقتل شفر عن مقتل شفر عن مقتل 200 أ�اأ�شأ�شأ� الذي 
أجزاء اأجزاء أجزاء  ب أجزاء ��رارا  ب باأجزاء ��رارا  أجزاء اأجزاء ا��رارا  ب أجزاء اأجزاء ��رارا  بش بش��رارا  ��رارا  أ���اأ���شأ���شأ��� أحل��ق اأحل��ق أحل��ق  و

كبرية من املدينة.
باقية حتى  دياب  وحكومة 

أعمال.الأعمال.الأعمال. ريف اشريف اشريف ا شآن لت�شآن لت� آن لت�الآن لت�ال ا

آمال يف تغيري الآمال يف تغيري الآمال يف تغيري  حول ت�شكيل احلكومة، مما يبدد ا
ار االنهيار املايل املتفاقم يف لبنان.شار االنهيار املايل املتفاقم يف لبنان.شار االنهيار املايل املتفاقم يف لبنان. شم�شم�

أزمة مالية عميقة ت�شكل اأزمة مالية عميقة ت�شكل أزمة مالية عميقة ت�شكل  أزمة مالية عميقة ت�شكل ومير لبنان ب أزمة مالية عميقة ت�شكل اأزمة مالية عميقة ت�شكل اومير لبنان باأزمة مالية عميقة ت�شكل ومير لبنان ب أزمة مالية عميقة ت�شكل اأزمة مالية عميقة ت�شكل ومير لبنان ب
احل��رب  منذ  احل��رب شتقراره  منذ  احل��رب شتقراره  منذ  تقراره  ال� تهديد  ال�ش  تهديد  ش  أك�اأك��ربأك��ربأك��رب
عامي  بني  رحاها  دارت  التي  عامي الأهلية  بني  رحاها  دارت  التي  عامي الأهلية  بني  رحاها  دارت  التي  أهلية  ا
إلى اإلى اإلى  حاجة  وهناك  و1990.   1975
من  من شالحات  من شالحات  الحات  شإ�شإ� إ�اإ�ا لتنفيذ  جديدة  حكومة 
ول شول شول  أمام احل�اأمام احل�شأمام احل�شأمام احل� أن تفتح الطريق اأن تفتح الطريق أن تفتح الطريق  أنها اأنها أنها  أنها �ش أنها اأنها ا�شاأنها �ش أنها اأنها �ش

اعدات خارجية.شاعدات خارجية.شاعدات خارجية. شعلى م�شعلى م�

ين ل �بأ�د الشعا�ن� ت�ت�ف ين � ية �ف�ي �فلس�� ب� ر� الكنا�ئس العف
رام اهلل 

ت�شري  التي  امل�شيحية  الكنائ�س  حتتفل 
ح�شب التقومي الغربي، باأحد ال�شعانني، وهو 

االأحد االأخري قبل عيد الف�شح املجيد.
ويحيي امل�شيحيون يف كافة اأرجاء العامل 
امل�شيح  ال�شيد  دخول  “ذكرى  اليوم،  هذا  يف 
ال�شعب  ا�شتقبله  حني  القد�س،  مدينة  ال��ى 
الزيتون  اأغ�شان  له  فار�ًشا  ا�شتقبال،  اأح�شن 
القد�س  بطريرك  وتراأ�س  النخيل”.  و�شعف 
اليوم  �شباح  بيت�شاباال،  بيريباتي�شتا  لالتني 

يف  االحتفايل  ال�شعانني  اأح��د  قّدا�س  االح��د، 
مدينة  يف  القدمية  بالبلدة  القيامة،  كني�شة 
اأمام  اأقيم  الذي  القدا�س  يف  و�شارك  القد�س. 
“القرب املقد�س” لفيف من االأ�شاقفة والكهنة، 
بح�شور ح�شد من الرهبان، والراهبات وعدد 
حمدود من امل�شلني، ب�شبب جائحة كورونا. 
ال�شعانني  م�شرية  اليوم  ظهر  بعد  وتنطلق 
فاجي” و�شوال  “بيت  كني�شة  من  التقليدية، 
“ال�شالحية”،  حنة  القدي�شة  كني�شة  ال��ى 
تقام  بعدها  القدمية،  البلدة  اأ���ش��وار  داخ��ل 
بيت�شاباال.  البطريرك  يرتاأ�شها  خا�شة  �شالة 

املن�شرم،  العام  األغيت،  قد  امل�شرية  وكانت 
مب�شاركة  العام  هذا  لتعود  اجلائحة،  ب�شبب 
مدينة  يف  �شعبنا  اأبناء  من  حم��دودة  اأع��داد 
القد�س املحتلة، يف حني يغيب احلجاج للعام 
قيود  ظل  يف  املدينة،  عن  التوايل  على  الثاين 
ال�شفر املفرو�شة يف خمتلف دول العامل للحد 
التي  الكنائ�س  وحتتفل  ال��وب��اء.  تف�شي  من 
ت�شري ح�شب التقومي الغربي يف القد�س وبيت 
حلم، باأحد ال�شعانني، يف حني حتتفل الكنائ�س 
يف حمافظات رام اهلل ونابل�س وجنني موّحدة 

بعيد الف�شح املجيد ح�شب التقومي ال�شرقي.

نيويورك

اإدارة كومو يف والية نيويورك  اأطلقت م�شالح 
تطبيًقا للهواتف الذكية يوؤكد ما اإذا كان �شخ�س ما 
قد تلقى لقاح كورونا اأو قام بفح�س �شلبي لفريو�س 
كورونا كطريقة مل�شاعدة املالعب وقاعات احلفالت 
اأكرث  اإعادة فتحها ب�شكل  املو�شيقية واملطاعم على 

اأماًنا وب�شعة اأكرب.
ا���ش��م  ال���ت���ي حت��م��ل  اإط������الق اخل���دم���ة  ومت 

جتريبية  فرتة  بعد  اجلمعة  “اإك�شيلزيور” ر�شمًيا 
باختبار  نيويورك  �شكان  من  االآالف  فيها  �شارك 

التطبيق.
ويعد جواز ال�شفر التي اأطلقته والية نيويورك 
االأول من نوعه الذي يتم طرحه يف الواليات املتحدة 
تخترب  اأو  لقاحات  تقدم  حم��ددة  ملواقع  وي�شمح 

فريو�س كورونا بتحميل البيانات اإلى التطبيق.
 IBM �شركة  اأنتجته  الذي  التطبيق،  ويعمل 
بطاقة  غرار  على  نيويورك،  والية  مع  بال�شراكة 

ال�شعود االفرتا�شية اإلى الطائرة.
ويوؤدي فتح جواز ال�شفر االفرتا�شي اإلى ظهور 
وفح�شه  عر�شه  ذل��ك  بعد  ميكن  اآم��ن   QR رم��ز 
بوا�شطة �شركة اأو مكان م�شارك يف ا�شتخدام تطبيق 
م�شاحب لتاأكيد اأن �شخ�ًشا ما اأخذ اللقاح اأو كانت 

نتيجة فح�شه �شلبية للفريو�س.
اأي�ًشا طباعة الرمز اخلا�س بامل�شتخدم  وميكن 

واإظهاره عند الباب.
وقاعات  كثرية  مطاعم  اأعلنت  االآن،  وحتى 

كبرية مثل مادي�شون �شكوير غاردن يف مانهاتن اأنها 
االأ�شابيع  خالل  التكنولوجيا  ا�شتخدام  يف  �شتبداأ 
دوالن  جيم�س  املالك  ق��ال  حيث  املقبلة،  القليلة 
اإلى  الن�شاط  لعودة  الأهمية  “بالغ  التطبيق  اإن 

نيويورك«.
هاتف  لديهم  لي�س  الذين  للم�شتخدمني  وميكن 
ذكي اأي�ًشا اإح�شار وثائق مطبوعة من �شركة رعاية 
�شحية تو�شح اأنهم اإما تلقوا لقاًحا اأو مت اختبارهم 

�شلبًيا لفريو�س كورونا.

دام �ف�ي األماكن العامة ر« ل�قاح لالست�ن واز س�ف ت�لق »�ب يورك � يو� �ن�

ية  ا�بة مناع� تكشف است�ب ية � ي�ا�ن� دراسة �بر�
يزر رعة وا�دة لل�قاح �فا� ية من �ب �قو�

لندن 

لقاح  من  واح��دة  جرعة  اأن  جديدة  بريطانية  درا�شة  ك�شفت 
فايزر- بيونتيك امل�شاد ملر�س كورونا توفر ا�شتجابة مناعية مماثلة 
ال�شالالت  من  حماية  توفر  اأن  وميكن  العدوى،  عن  الناجتة  لتلك 

اجلديدة لالأ�شخا�س الذين �شبق لهم االإ�شابة بالفريو�س.
وح�شب الدرا�شة التي اأجرتها جامعتا �شيفيلد واأك�شفورد بدعم 
من االحتاد الربيطاين لعلم مناعة فريو�س كورونا، ون�شرت نتائجها 
99 باملئة من االأ�شخا�س تتولد لديهم ا�شتجابة مناعية قوية  اأن   ،

بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر-بيونتيك.
وركزت الدرا�شة على االأطقم الطبية خا�شة الن�شاء ممن تلقوا 

جرعة واحدة من لقاح فايزر.

ير  يث� يض السا�بق � يت األ�ب� يب ال�ب� ط�ب�
يدن« التكهنات �بشأن »ص�ة �با�

وكاالت

 قال النائب اجلمهوري عن والية تك�شا�س روين جاك�شون، وهو 
طبيب �شابق يف البيت االأبي�س، اإن اأداء الرئي�س االأمريكي جو بايدن 
يف املوؤمتر ال�شحفي، اخلمي�س، يثري ت�شاوؤالت ب�شاأن لياقته وحالته 
اأن  الكونغر�س عن والية تك�شا�س، اجلمعة،  ال�شحية. وذكر ع�شو 
اأداء بايدن يف اأول موؤمتر �شحفي ر�شمي له “يجب اأن يثري قلق كل 
اأم  من�شبه  على  �شحيا  قادر  رئي�شهم  هل  يعرف  اأن  يريد  اأمريكي 
“كان  “فوك�س نيوز«. واأو�شح جاك�شون:  قناة  نقلت  ال”، ح�شبما 
رئي�س الواليات املتحدة م�شلحا مبرا�شلني ودودين وباإجابات تبدو 

جاهزة، لكنه بالكاد متكن من اجتياز موؤمتره ال�شحفي االأول«.
اأ�شئلة  مع  التعامل  بايدن  الرئي�س  ي�شتطع  مل  “اإذا  واأ�شاف 
متثيله  كيفية  يف  التفكري  املقلق  فمن  االأبي�س،  البيت  يف  ال�شحفيني 

لل�شعب االأمريكي عند التحدث اإلى القادة االأجانب«.
وجاء اأول موؤمتر �شحفي ر�شمي لبايدن بعد 65 يوما من توليه 
من�شبه، وهي اأطول فرتة يق�شيها رئي�س اأمريكي قبل عقد موؤمتره 

ال�شحفي االأول مقارنة مع الروؤ�شاء ال�شابقني.
مقطع  ر�شده  بعدما  الت�شاوؤالت  من  الكثري  اأث��ار  بايدن  وكان 
فيديو ي�شقط 3 مرات متتالية، اأثناء �شعوده درجات ال�شلم املوؤدي 

اإلى طائرة “اإير فور�س ون«.
االأبي�س،  البيت  با�شم  املتحدث  نائب  بيري،  جان  كارين  واألقت 
باللوم يف هذه “ال�شقطات” على الطق�س الذي كان عا�شفا، اإذ كانت 

الرياح قوية للغاية، على حد قولها.

يئة �ف�ي سماء  سام مض� أ�ب
يات المت�دة الوال�

 واشنطن 

اأ�شواء  اأن  االأمريكية  الوطنية  اجلوية  االأر�شاد  دائرة  اأعلنت 
ناجمة عن  اأن تكون  ليل اجلمعة مرجحة  ال�شماء  عالية تدفقت من 

حطام �شاروخ تابع ل�شركة )�شباي�س اإك�س( دخل الغالف اجلوي.
ونقلت �شحيفة )لو�س اجنلي�س تامي(، تغريدة لدائرة االأر�شاد 
لكّن  للتفا�شيل،  التاأكيدات  من  مزيدا  “ننتظر  �شبكة  عرب  �شياتل  يف 
ال�شاطعة  االأج�شام  باأن  تفيد  االآن  حتى  لدينا  املتوافرة  املعلومات 
حطام  هي  ال�شماء  يف  وا�شع  نطاق  على  عنها  االإب��الغ  جرى  التي 

الطبقة الثانية من �شاروخ فالكون 9«.

يؤكد دعمه الكامل    ال�برلمان العر�ب�ي �
هود مصر إلعادة �ركة المال�ة ل�ب

القاهرة 

لعودة  امل�شرية  للجهود  وم�شاندته  دعمه  العربي  الربملان  اأكد 
ال�شفينة  جنوح  ح��ادث  بعد  ال�شوي�س  قناة  عرب  املالحة  حركة 

العمالقة بقناة ال�شوي�س.
تتخذها  التي  االإج���راءات  جميع  يف  ثقته  عن  ال��ربمل��ان  وع��رب 
م�شر واالإمكانات املتوفرة لديها وقدرتها على مواجهة هذا احلدث 
ال�شوي�س  قناة  يف  املالحة  حركة  اإعادة  على  وحر�شها  اال�شتثنائي 

ب�شفتها ممرا جتاريا يهم العامل كله.
بنما  علم  وترفع  يابانية  �شركة  متلكها  التي  ال�شفينة  وكانت 
وتنقل الب�شائع بني اآ�شيا واأوروبا، جنحت الثالثاء املا�شي يف قناة 

ال�شوي�س، ما اأدى اإلى تعليق حركة املالحة البحرية فيها.

ل إ�دى المكت�بات  ثة طعن دا�ن �اد�
ية �ف�ي �فا�نكو�فر الكند�

وكاالت 

اأعلنت ال�شرطة الكندية اأن عدة اأ�شخا�س تعر�شوا للطعن داخل 
احدى املكتبات وبالقرب منها يف مدينة فانكوفر مما اأ�شفر عن مقتل 

�شخ�س واإ�شابة خم�شة اآخرين بجروح.
اإلقاء القب�س  اأنه مت  ال�شرطة يف تغريدة على تويرت   واأ�شافت 
على م�شتبه به واحد يف احلادث، الفتة الى انه مل يعد هناك تهديد 
الدافع  عن  تفا�شيل  عن  ال�شلطات  تك�شف  ومل  للعامة.  م�شتمر 

املحتمل لالعتداء.
وقال �شبكة “�شي بي �شي” نقال عن متحدثة انه جرى نقل �شتة 
حول  تفا�شيل  اإعطاء  رف�شت  لكنها  امل�شت�شفيات،  الى  اأ�شخا�س 
حالتهم. وقال �شاهد عيان لل�شبكة اإن املهاجم اعتقل ونقل اإلى مكان 

من موقع االعتداء بوا�شطة عربة اإ�شعاف.

ية  ا�ق� ت�ف تو�قعان ا� يران � ين وا� الص�
�ي ي�ب ت� اري واسترا� ت�ب تعاون � �

عمان 

وّقعت ال�شني واإيران، اتفاقية تعاون جتاري وا�شرتاتيجي 
مدتها 25 عاما كانت قيد املناق�شة منذ �شنوات.

ظريف  جواد  حممد  البلدين  خارجية  وزيرا  االتفاقية  ووقع 
)اإرنا(،  الر�شمية  االإيرانية  االأنباء  وكالة  وبح�شب  يي.  ووانغ 
خالل  اليوم  لالتفاقية  النهائية  التفا�شيل  من  االنتهاء  ج��رى 

اجتماع بني الطرفني.
زاده  �شعيد  االإيرانية  اخلارجية  وزارة  با�شم  الناطق  وقال 
يف ت�شريح �شحايف اإن االتفاقية تت�شمن خارطة طريق متكاملة 
لها  االأ�شا�س  املحور  تعد  التي  االقت�شادية  االأبعاد  على  تركز 
)اخلطة  والطريق+”  “+احلزام  م�شروع  يف  اإي��ران  وم�شاركة 
ال�شينية ال�شخمة الإقامة م�شاريع بنى حتتية تعزز عالقات بكني 

التجارية مع اآ�شيا واأوروبا واإفريقيا(.

�ة  ر �ف�ي �فرض �ن يا تن�ن  ألما�ن�
ا�ئ�ة “مكا�بح ال�وارئ” �بس�بب ال�ب

برلين

قال وزير ال�شحة ين�س �شبان اإن اأملانيا بحاجة اإلى اإغالق �شارم 
يف  ال�شريع  االرتفاع  من  للحد  يوما   14-10 عن  يقل  ال  ما  ي�شتمر 
حاالت االإ�شابة بفريو�س كورونا، والذي تغذيه �شاللة اأكرث عدوى 

من الفريو�س.
كوخ  روبرت  معهد   - البالد  يف  االأمرا�س  مكافحة  هيئة  اأعلنت 
بكوفيد19-  موؤكدة جديدة  اإ�شابة  20472 حالة  ت�شجيل  - عن 

و157 حالة وفاة اإ�شافية ال�شبت.
وقال رئي�س املعهد اأم�س اجلمعة اإن اأملانيا قد ت�شهد ما ي�شل اإلى 
اإذا ا�شتمرت االإ�شابات يف االرتفاع ب�شكل  يوميا  اإ�شابة  األف   100
كبري. قاوم حكام الواليات االأملانية ال�شتة ع�شر هذا االأ�شبوع فر�س 
بع�س  رف�شت  كما  طبيون.  خرباء  بها  طالب  �شرامة  اأكرث  قواعد 
مت  والتي  الطوارئ”  “مكابح  عليها  اأطلق  خطة  تطبيق  الواليات 
االتفاق عليها �شابقا مع امل�شت�شارة اأنغيال مريكل عندما يرتفع عدد 

احلاالت االأ�شبوعية اإلى اأكرث من 100 لكل 100 األف ن�شمة.
وقال �شبان يف اجتماع عام ال�شبت “اإذا نظرنا اإلى االح�شاءات، 
فاإننا نحتاج اإلى 10-14 يوما اأخرى، على االأقل، من تقليل جهات 
تريدون  كنتم  اإذا  واالإغالق،  �شحيح،  ب�شكل  والتحركات  املخالطة 

ت�شميته هكذا، كما كان لدينا يف عيد الف�شح العام املا�شي«.

روح  ق�ي �ب�ب ير األمن العرا�  إصا�بة مد�
ة وم �بع�بوة �ناس�ف �ف�ي ه�ب

بغداد 

يف  الوطني  االأمن  مدير  اإ�شابة  عن  عراقي،  اأمني  م�شدر  اأعلن 
العراق بعبوة نا�شفة يف بغداد.

وقال امل�شدر، اإن مدير االأمن الوطني اأ�شيب بجروح يف منطقة 
اليو�شفية 25 كلم جنوب العا�شمة بغداد، جراء اإ�شابته يف هجوم 

بعبوة نا�شفة.
تاجر  اأخطر  مقتل  عن  اأعلن  العراقي  الوطني  االأم��ن  وك��ان 

خمدرات فجر اليوم ببغداد.

ترامب: »هل  يان رسم�ي من � ب� �
ياة؟« يد ال�� دورهام عىل �ق�

رامب:رامب: »هل 
ياة؟« اة؟«�اة؟«� ����

واشنطن

اأ�شدر الرئي�س االأمريكي ال�شابق دونالد ترامب 
اخلا�س  امل�شت�شار  كان  اإذا  عما  ي�شاأل  ر�شميا  بيانا 
جون دورهام ال يزال “على قيد احلياة ‘’، وطالب 
حتقيق  ب�شاأن  تقريره  �شي�شدر  كان  اإذا  ما  مبعرفة 
مكتب التحقيقات الفيدرايل، ب�شاأن تواطوؤ ترامب مع 

رو�شيا خالل االنتخابات.
من  �شادر  ر�شمي  بيان  يف  �شاخرا  ترامب  وقال 
مكتبه: “اأين دورهام؟ هل ال يزال حيا يتنف�س؟ هل 

�شيكون هناك تقرير دورهام؟«.
وليام  ال�شابق،  االأم��ريك��ي  العدل  وزي��ر  وك��ان 

بار، املقرب من ترامب، قد عنّي مّدعيا عاما م�شتقال 
خمالفات  اأو  جرائم  هناك  كانت  اإذا  ما  يف  للتحقيق 
العامني  الذي جرى بني  التحقيق  ارتكبت خالل  قد 
2016 و2018 ب�شاأن تواطوؤ حمتمل بني مو�شكو 

وفريق احلملة االنتخابية لدونالد ترامب.
�شيك�شف  اأنه  طويلة  فرتة  منذ  ترامب  وترقب 
“جرائم ج�شيمة” ارتكبها اأعداوؤه داخل مكتب  عن 
عن  ال�شابق  يف  اأع��رب  وقد  الفيدرايل،  التحقيقات 
حتى  ن�شرها  يتم  مل  دوره��ام  نتائج  اأن  من  غ�شبه 

االآن.
يوليو  يف  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  وب���داأ 
التحقيق فيما اإذا كانت حملة ترامب تن�شق   2016

نتيجة  على  للتاأثري  رو�شيا  م��ع 
االنتخابات الرئا�شية.

نحو  بعد  التحقيق  هذا  وورث 
الذي  امل�شت�شار اخلا�س مولر،  عام 
مل يجد يف النهاية اأدلة كافية التهام 
ترامب اأو اأي من �شركائه بالتاآمر مع 

رو�شيا.
باإجراء  ترامب  طالب  وبالنتيجة، 

التحقيقات  حتقيق م�شاد يف مزاعم مكتب 
اأحقيتهم  ح��ول  ال��ف��ي��درايل، 

ب���اإج���راء حت��ق��ي��ق ح��ول 
عالقته برو�شيا.

وكاالت 

وق��ع��ت اإي������ران وال�����ش��ني، ات���ف���اق ت��ع��اون 
الق�شايا  يعالج  ع��ام��ا،   25 م��دت��ه  ا�شرتاتيجي 
على  قا�شية  اأمريكية  عقوبات  و�شط  االقت�شادية 

اإيران، ح�شبما ذكر التلفزيون الر�شمي.
وفقا للتقرير، تغطي االتفاقية التي اأطلق عليها 
جمموعة  ال�شاملة،  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  ا�شم 
النفط  م��ن  االقت�شادية  االأن�شطة  م��ن  متنوعة 
اإيران،  يف  ال�شناعي  الن�شاط  تعزيز  اإلى  والتعدين 

ف�شال عن التعاون يف جمال النقل والزراعة.
عن  اإ�شافية  تفا�شيل  ع��ن  الك�شف  يتم  ومل 
االإي��راين  اخلارجية  وزي��ر  �شارك  حيث  االتفاقية، 
يف  يي  وانغ  ال�شيني  ونظريه  ظريف  جواد  حممد 
املرة  االتفاقية  وتعد  احل��دث.  مبنا�شبة  مرا�شم 
االتفاق  ه��ذا  مثل  اإي��ران  فيها  توقع  التي  االأول��ى 
 ،2001 ع��ام  ك��ربى. يف  عاملية  ق��وة  م��ع  امل��ط��ول 
 10 مدتها  تعاون  اتفاقية  ورو�شيا  اإي��ران  وقعت 
متديدها  ومت  النووي،  باملجال  خمت�شة  �شنوات، 
 5 20 عاما من خالل متديدين مدة كل منهما  اإلى 
بالرئي�س  يي  التقى  ال�شبت،  مرا�شم  �شنوات. وقبل 
اخلا�س  االإيراين  واملبعوث  روحاين  ح�شن  االإيراين 

امل�شوؤول عن االتفاقية علي الريجاين.
واجلمعة، و�شف �شعيد خطيب زاده، املتحدث 
“عميقة  باأنها  با�شم اخلارجية االإيرانية، االتفاقية 

ومتعددة الطبقات وكاملة«.
وتدعم االتفاقية، التي متت مناق�شتها منذ عام 
والثقافية.  ال�شياحية  التبادالت  اأي�شا   ،2016
العالقات  الإق��ام��ة  اخلم�شني  ال��ذك��رى  يف  وت��اأت��ي 

الدبلوما�شية بني ال�شني واإيران.
يف  و�شاركا  حميمة  عالقات  الدولتان  وتربط 
مناورة بحرية م�شرتكة عام 2019 مع رو�شيا يف 

�شمال املحيط الهندي.
بني  التجارة  حجم  بلغ  املعلومات،  وبح�شب 
يف  �شنويا  دوالر  مليار   20 حوايل  وال�شني  اإي��ران 

ال�شنوات االأخرية.

تعاون  اق � ت�ف تو�قعان ا� ين � يران والص� إ�
ته 25 عاما �ي مد� ي�ب ت� استرا�

ير  �ادث سوهاج المأساوي.. وز�
يدة د� يكشف معلومات �ب الن�قل �

 القاهرة

ك�شف وزير النقل واملوا�شالت امل�شري، كامل الوزير، عن تفا�شيل جديدة، 
تتعلق بحادث قطاري �شوهاج. وو�شف الوزير احلادث ب�”الفاجعة الكبرية”، 
اإلى اإغالق كامل للمرفق، وهو ما مل  اإلى اأن تطوير �شكة القطار يحتاج  م�شريا 

يحدث، ومتت عملية التطوير بالتوازي مع عمل القطار.
اأن  التلفزيونية،  الربامج  اإحدى  على  مداخلة  يف  امل�شري  الوزير  واأو�شح 
يتوقف رغم  اأنه مل  من اخللف  القادم  القطار  يف  واللغز  ب�شري،  خطاأ  “هناك 

حتذيره”، ح�شبما اأوردت �شحيفة “االأهرام«.
واأ�شاف الوزير: “�شائق القطار املتوقف 157 متت تربئته حيث قام باإبالغ 

وتطبيق االإجراءات املتبعة يف مثل تلك احلاالت«.
عن  خارجا  العطل  لكون  نظرا  له  ذنب  ال  املتوقف  “القطار  قائال:  وتابع 
هناك  باأن  ر�شدها  مت  التي  الت�شجيالت  يخ�س  “فيما  اأنه  مو�شحا  اإرادته”، 
ات�شاالت بالقطار القادم من اخللف ومل يرد، باالإ�شافة اإلى االإ�شارات التي تبداأ 
على التوايل باالأ�شفر ثم االأحمر الذي يعني التوقف التدريجي، وهو ما ال يتبعه 

ال�شائق نهائيا، ف�شوف تك�شف جهات التحقيق ال�شبب وراء ذلك«.
وبنّي اأنه قام بطرح عدة اأ�شئلة مل�شاعد القطار القادم من اخللف، وا�شتخل�س 

منه عددا من املعلومات �شيتم االإعالن عنها قريبا.
هيئة  يف  العاملني  وعن  عنه  بالنيابة  ر�شميا  اعتذرا  قدم  قد  الوزير  وكان 

ال�شكة احلديد عن حادث ت�شادم القطارين يف حمافظة �شوهاج.
ر�شدت  “الدولة  اإن  قوله  الوزير  عن  اليوم”  “امل�شري  �شحيفة  ونقلت 

جنيه لتطوير �شكك احلديد يف م�شر”. مليار   225
ا�شتوؤنفت،  القطارات  حركة  اأن  امل�شرية  ال�شلطات  اأعلنت  املقابل،  ويف 
ال�شبت، يف �شعيد م�شر، وذلك بعد يوم من ا�شطدام القطارين، الذي اأ�شفر عن 

مقتل 19 �شخ�شا على االأقل واإ�شابة الع�شرات.



االثنني  )29( اآذار  62021
اتالعدد )2341( م�ا�ف�ن

ير سلوك  � يم: كورو�نا عن ير عام كر� مد�
لة الت�ور الر�قم�ي ين ود�فع ع�ب المستهلك�

ية �ف�ي  توعو� ية � ب� م�بادرات ش�با�
رش لون و�ب ال�بل�قاء وع�ب

 السلط 

البلقاء  حمافظات  يف  وال�شابات  ال�شباب  مراكز  من  عدد  اأطلقت 
اأفكارهم  وتنمية  ال�شباب  بتمكني  تعنى  مبادرات  وجر�س،  وعجلون 
و�شائل  تعلم  اإ�شافة  الالزمة،  احلياتية  واملهارات  باملعرفة  ورفدهم 

تقدمي الدعم النف�شي والتما�شك االجتماعي حلماية الطفل.
ال�شوانية مبادرة عرب تطبيق زووم  �شابات  ال�شلط نظم مركز  ويف 
مب�شاركة  الطفل  حلماية  االجتماعي  والتما�شك  النف�شي  الدعم  حول 
ال�شوؤون  ومدير  ال�شبابية  املراكز  لتطوير  ال�شباب  وزي��ر  م�شت�شار 
ابو  اإبراهيم  الثقايف  البلقاء  منتدى  ورئي�س  ال�شوابكة  فرا�س  ال�شبابية 
جميع  يف  واآلياته  النف�شي  الدعم  اأهمية  اإل��ى  رم��ان  اأب��و  واأ�شار  رم��ان. 
من  لي�س  النف�شية  للم�شاندة  احلاجة  باأم�س  الطفل  اأن  مبيناً  الظروف، 
ال�شبابية  واملراكز  التعليمية  واالإدارة  املدر�شني  من  بل  فح�شب  االأهل 

واجلهات املخت�شة كافة.
تعريف  اأهمية  �شادية خري�شات  النف�شي  االإر�شاد  اخ�شائية  واأكدت 
لهم  واال�شت�شاري  النف�شي  الدعم  تقدمي  وطرق  بامل�شكالت  امل�شاركني 
بخف�س  ت�شهم  ومتارين  اأن�شطة  ا�شتخدام  على  وتدريبهم  حولهم  وملن 
وغريها  العميق  التنف�س  ا�شرتاتيجية  با�شتخدام  لديهم  والتوتر  القلق 

من الطرق.
واأ�شارت رئي�شة املركز حما�شن ابوتايه اإلى اأن املبادرة اأقيمت على 
مرحلتني مت�شمنة لقاء مع االأمهات واالطفال من خالل و�شائل االت�شال 
املرئي وعن بعد، لتوعيتهم باأهمية حماية الطفل والتما�شك االجتماعي 

والدعم النف�شي لالأطفال يف خمتلف الظروف.
ونظم مركز �شباب عجلون النموذجي عرب تطبيق زووم اليوم ور�شة 

توعوية حول �شيادة القانون مب�شاركة 20 ع�شوًا من اأع�شاء املركز.
�شرورة  القانون  اأن  اإلى  ال�شمادي  نبيل  املحامي  املحا�شر  واأ�شار 
امتيازاته  بع�س  عن  يتنازل  الفرد  اأن  يف  فل�شفته  تكمن  لذا  اجتماعية 
يف  ال�شخ�شية  ملنافعه  حتقيقاً  طواعية  بالقانون  نف�شه  ويقيد  وحرياته 

اإن�شاء جمتمع اآمن وعادل.
وبني اأن �شيادة القانون اأ�شا�س و�شرورة للدولة املدنية الدميقراطية 
حقيقية  �شمانة  وهي  االأردن��ي��ني،  ول�شلوك  االأردن  لتاريخ  واالأق��رب 

لتحقيق العدالة وتكافوؤ الفر�س.
خالل  من  توعوية  عمل  ور���س  ال�شباب  مديرية  نظمت  جر�س  ويف 

تطبيق االت�شال املرئي )زووم( مب�شاركة �شباب و �شابات املحافظة.
وقال مدير �شباب جر�س اأحمد احل�شن، اإننا ن�شعى بكل جهد من اجل 
لل�شباب من خالل  التوعوية واالأن�شطة املفيدة  ا�شتمرار تنفيذ الربامج 

االت�شال املرئي ب�شبب الظروف اال�شتثنائية التي متر بها البالد.
مع  “التعامل  بعنوان:  حوارية  جل�شة  قفقفا  �شباب  مركز  ونظم 
االختالف” وم�شاركة 15 �شاباً، فيما نظم مركز �شباب و�شابات اجلزازة 
20 �شاباً و�شابة.  “معركة الكرامة” مب�شاركة  جل�شة حول انت�شارات 
االختالف  مع  التعامل  طرق  حول  القي�شي  حممد  االخ�شائي  وحتدث 
حتدث  فيما  االأف��راد،  بني  العالقات  وطبيعة  وتقبلهم  اال�شخا�س  بني 
اإحياء ذكرى معركة الكرامة  اأهمية  املالزم املتقاعد عودة فريحات عن 
وا�شتذكار اأبناء اجلي�س العربي وك�شر اأ�شطورة اجلي�س ال�شهيوين الذي 

ال يقهر.

ية: ر�فع �الة  يئة ال�ب�ر�  اله�
�بة التأهب عىل موا�نئ الع�ق

 العقبة 

 رفعت الهيئة البحرية االأردنية حالة التاأهب على موانئ العقبة للحفاظ 
وذات  واملينائية  البحرية  اجلهات  مع  بالتعاون  البحرية،  ال�شالمة  على 
العالقة، يف حال مت تعومي الباخرة اجلانحة يف قناة ال�شوي�س منذ االأربعاء 
�شحفي  ت�شريح  يف  �شلمان  حممد  املهند�س  الهيئة  عام  مدير  وقال  املا�شي. 
يف  ال�شركاء  جميع  مع  بالتعاون  متكاملة  خطة  و�شعت  الهيئة  ان  االح��د، 
ال�شوي�س، وذلك  القادمة من قناة  ال�شفن  لتفويج  العام واخلا�شة،  القطاعني 
بعد فتح القناة وتعومي الباخرة اجلانحة، بهدف ال�شالمة العامة على ار�شفة 
املوانئ نتيجة تدفق اكرث من 13 �شفينة �شتاأتي مرة واحدة الى ميناء العقبة 

حمملة بالب�شائع واحلاويات واالغنام وال�شيارات واملواد الكيماوية.

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صياغة وجموهرات 
الب�صتاوي( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )226165( با�سم )احمد عبداجلبار 
حممد ظاهر( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عمر عبد اجلبار حممد ظاهر(وتعتربعملية نقل 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200146493(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
ال�سيد/ والتجارة:بان  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
�صركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  احمد احلورى  عبدالرحمن حممد  ال�سادة 
عبدالرحمن حممد احلورى و�صريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )111292( بتاريخ 2015/2/25.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/28  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/28.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر  عن بلدية الن�صيم-للمرة االوىل
تعلن بلدية الن�سيم عن طرح عطاء رقم 2021/3 
ان�ساء مبنى كفرخل الطابق الثاين)عظم(وح�سب 

ال�سروط التالية:
1-ان يكون ت�سنيف املقاول درجة �ساد�سة ا�سغال 

عامة او خام�سة ابنية.
2- ثمن ن�سخة العطاء)50( دينار غري م�سرتدة.

3-ارفاق كفالة دخول عطاء او �سك بنكي م�سدق 
بقيمة 3% من قيمة العطاء.

4-اح�سار �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول.
5- اخر موعد لتقدمي العرو�ض ال�ساعة العا�سرة من 
�سباح يوم الثالثاء املوافق 2021/4/13 ويتم فتح 

العرو�ض  ال�ساعة احلادية ع�سرة من �سباح نف�ض 
اليوم.

6- اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما 
تكرر.

7-على الراغبني ب�سراء العطاء مراجعة البلدية 
الواقعة على طريق )اربد-عمان( بجوار حمطة 

حمروقات كفرخل.
8-للبلدية احلق بالغاء العطاء دون ابداء اال�سباب 
ودون ان يرتتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية 

او ق�سائية.
9-علىاملقاول االلتزام بتفقيط اال�سعار الفردية 

للبنود بالكلمات واالرقام وتختيم ن�سخ العطاء 
وخالفا لذلك �سيتم ا�ستبعاد العرو�ض املخالفة

رئي�ض بلدية الن�سيم
م.�سالمة املحا�سي�ض

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
اعالن اعادة  طرح عطاء   

لــ�صراء الزعرت
1. تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية - اجلي�ض العربي  / مديرية امل�سرتيات 
ب�سراء  2021/4/7/الزعرت/اخلا�ض  �ض  م  رقــــم  العطـــــاء  طرح   اعادة  عن  الدفاعية  
التموين والنقل امللكي فعلى  كمية)15(خم�سة ع�سر طن من مادة الزعرت حل�ساب مديرية 
�سعبة  الدفاعية/  امل�سرتيات  مديرية  مراجعة  العطاء  بهذا  باال�سرتاك  الراغبني  املتعهدين 
االمداد والتموين  ل�سراء ن�سخة من دعوةالعطاء  مقابل دفع  مبلغ وقدره )20( ع�سرون 
دينار اردين   غري م�سرتدة م�سطحبني معهم  رخ�سة املهن وال�سجل جتاري)والرقم الوطني 

للمن�ساأة( �ساريتي املفعول او �سورة عنهما وكتاب تفوي�ض من  لل�سركة .
2 . يتم بيع دعوة العطاء يوميا ولغاية ال�ساعة )1000 ( العا�سرة �سباحا ولغاية ال�ساعة 
)1300( الواحد بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم اخلمي�ض وايام العطل الر�سمية ويكون 
لبيع  موعد  اخر  الظهر  بعد  الواحدة   )1300( ال�ساعة   2021/4/11 املوافق  االحد  يوم 

املناق�سات .

3.يحق لل�سركات التي ا�سرتت العطاء للمرة ال�سابقة احل�سول على ن�سخة جمانية من دعوة 
العطاء.

الظرف املختوم معززة بعينات عدد )10( ع�سرة اىل مديرية  4.تعاد املناق�سات بوا�سطة 
يوم  ظهر  بعد  من  الواحدة   )1300( ال�ساعة  قبل  اللجان  �سكرتري  الدفاعية/  امل�سرتيات 
تاأمني مايل م�سدق  بقيمة ال تقل عن )5%( من  بها  االثنني املوافق 2021/4/12ومرفق 
قيمة اللوازم)ح�سب اعلى �سعر معرو�ض(  وكل مناق�سة غري مرفق بها التاأمني مايل او قيمة 
تامني مايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها  وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد االغالق 

او بدون عينات ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها.

اعــــــــالن طرح  عطـــــــاء
�صـــادر عن هيــئة الطـــاقة الـــذرية االردنية

تعلن هيئة الطاقة الذرية االردنية عن طرح العطاءات التالية:

و�سف العطاءرقم العطاء 
ثمن 

ن�سخة 
العطاء

ـــــــــر مــــوعــــد  اخ
العرو�ض لتقدمي 

10-JAEC-2021252021/4/27دينارمواد وقاية ا�سعاعية و�سالمة عامة

على الراغبني باال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة هيئة الطاقة الذرية االردنية الكائنة يف 
منطقة �سفا بدران-مرج الفر�ض للح�سول على وثائق دعوة العطاء مع مراعاه ما يلي:

1-اح�سار رخ�سة مهن �سارية املفعول
2-تقدمي العرو�ض على ن�سختني ا�سل و�سورة

3-ارفاق كفالة بنكية/�سيك م�سدق دخول عطاء 3% من قيمة العطاء �ساحلة ملدة 
)90( يوماآ.

4-ر�سوم االعالن ملن ير�سو عليه العطاء.
رئي�ض الهيئة
الدكتور خالد طوقان

اعــالن حــل جمعيــات 
�صادر عن وزارة التنمية االجتماعية 

رقم 57  اال�سا�سية  االنظمة  املحدد الحكام  النظام  للماده 11/ب من  ا�ستنادا 
ل�سنة 2010 يرجى من جميع الدائنني و املدينني الذين لهم حقوق او التزامات 
من  �سهر  خالل  جمعية  كل  ا�سم  ازاء  املبينة  احلل  جلنة  مراجعة  للجمعيات 
تاريخه على ان تكون املطالبات معززة بالوثائق وامل�ستندات وح�سب الك�سف 

املرفق وعدده )1( �سفحه :

الزرقاءالعي�صاوية اخلريية1.

اجليزةخري االردن اخلريية2.

الزرقاءامل�صاندة اخلريية3.

الزرقاءتقارب اخلريية البناء الوطن الواحد4.

الزرقاءنواة اخلري للرعاية االجتماعية5.

الزرقاءدرب الفالح اخلريية6.

الزرقاءجمال االردن اخلريية7.

الزرقاءال�صحابي خبيب بن عدي اخلريية8.

الزرقاءتل ال�صبع اخلريية9.
الزرقاءالوطنية لذوي االحتياجات اخلا�صة لل�صم10.
الزرقاءال�صراع اخلريية11.
الطيبةوادي اخلروب اخلريية12.
ال�صلطايادي �صيدات ماح�ص البي�صاء13.
اربد�صيدات الهدى اخلريية لاليتام14.
البادية ال�صمالية الغربية�صباب احلمراء اخلريية15.
البادية ال�صمالية الغربيةان�ص بن مالك اخلريية16.
البادية ال�صمالية الغربيةالرحى اخلريية17.
الزرقاءعبادة بن ال�صامت اخلريية18.
الر�صيفة�صعاع اجليل التنموية اخلريية19.
الر�صيفة�صيدات امل االجيال اخلريية20.
االغوار ال�صماليةاحباب االغوار اخلريية21.
الر�صيفةرائدات ال�صنابل اخلريية22.
اربدنخوة ن�صامى اخلريية23.
بني كنانة�صعلة االردن اخلريية24.
اربدانوار اخلري اخلريية25.
بني كنانةنور العطاء للتنمية االجتماعية26.

دعوة عامة مل�صاهمي
�صركة دارات االأردنية القاب�صة

امل�صاهمة العامة املحدودة
ال�سادة امل�ساهمني الكرام ي�سر �سركة دارات االأردنية القاب�سة امل�ساهمة العامة املحدودة 

دعوتكم اإىل ح�سور اإجتماع الهيئة العامة العادية املقرر عقده يف متام ال�ساعة العا�سرة من 
�سباح يوم الثالثاء املوافق   06 ني�سان 2021 وذلك عرب و�سائل االت�سال املرئي وااللكرتوين 

)Zoom( عمال باأحكام اأمر الدفاع رقم 5 ل�سنة 2020 وال�سادر مبقت�سى احكام قانون 
الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واالجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة 

والتموين بتاريخ 09/04/2020 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله وموافقته على انعقاد اجتماع 
الهيئة العامة العادية لل�سركة من خالل و�سائل االت�سال املرئي وااللكرتوين وذلك ملناق�سة 
جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي املن�سور على املوقع االلكرتوين لل�سركة وعلى 

موقع دائرة مراقبة ال�سركات .
يرجى من ال�سادة امل�ساهمني ح�سور االإجتماع يف املوعد اأعاله من خالل الرابط االلكرتوين

))https://zoom.us/j/98387358084?pwd=NUdiNC9TYkhkeWxUS3Q4Z0o3YnNRQT09

 املن�سور على موقع ال�سركة )www.darat.jo( وت�سجيل احل�سور قبل موعد االجتماع 
اأو ار�سال التوكيل لهذا االجتماع او كتب التفوي�ض لل�سركات على الربيد االلكرتوين 

)ralbobali@darat.jo( او )bmousa@darat.jo( قبل التاريخ املحدد 
لالجتماع  لتدقيقها والتاأكد من املعلومات الوارده اأعاله.

رئي�ص جمل�ص االإدارة
                                                                              عماد الدين كمال

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

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صيدلية االتقان( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )161004( با�سم )نور الدين علي ح�صني الزيادنه( جرى 
عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )نور غ�صان حممد الراعي(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

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

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
وحلويات  )بوظه  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�سماء 
رجم ال�صامي( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )203075( با�سم )ابراهيم حمد 
�صبح هليل( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عبداهلل يو�صف يا�صني مل�ص(وتعتربعملية نقل 

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

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

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

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  لال�صكان   احلكمة  �صركة  باأن  والتجارة 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  حتت الرقم )13357( 

بتاريخ )2006/12/5(

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

بتاريخ )2021/3/28(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200150305(

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

�صركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  ال�صرحان   علي  عبداهلل  مهند  ال�سادة 
مهند ال�صرحان و�صركاه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

)112608( بتاريخ 2015/10/5.
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة  يف 

املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/27.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن م�صفي �صركة 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته.
وامل�سجلة  ذ.م.م  التقنيه  لال�صت�صارات  �صريف  �صركة   دائني  من  اأرجو 
لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )49449( بتاريخ 2017/10/29 
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع 
ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�سهر 

للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد زهدي حممد الفار 
اريج  جممع   210 رقم  بنايه   - التل  و�سفي  �سارع   - عمان   : امل�سفي  عنوان 
التجاري - الطابق 1-مكتب 102 �ض.ب )922751( الرمز الربيدي )11191( 

- خلوي )0797848290(
  م�سفي �سركة

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200016671(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
ال�سيد/ والتجارة:بان  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
�صركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  حماد   خليل  عبدالكرمي  عبا�ص  ال�سادة 
حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  حماد  ورافت  حماد  عبا�ص 

الرقم )59345( بتاريخ 2001/3/31.
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ2021/3/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/28.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان اال�سم التجاري )موؤ�ص�صة ب�صمة اأمل للخدمات 
الدين  )نا�صر  با�سم   )239804( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  اللوج�صتيه( 
املراحلة( ابراهيم  راتب  )انعام  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  قد  ال�صبيحات(  �صهاب  بدر 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200017240(

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

ال�سادة اريز زياد ح�صن احلجار  ال�سريك /ال�سركاء يف �صركة زياد ح�صن 
احلجار واوالده اريز وب�صام  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم )72772( بتاريخ 2004/9/14.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/25  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/25.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200058034(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
ال�سيد/ والتجارة:بان  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
حالوه   ابو  احمد  خليل  �صعاد   ، حالوه  ابو  احمد  خليل  نادره  ال�سادة 
ال�سريك /ال�سركاء يف �صركة خليل ابو حالوه و�صركاه وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )8685( بتاريخ 2000/9/18.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/25  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/25.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

عمان 

قال رئي�س جمل�س مفو�شي �شلطة منطقة 
البخيت،  نايف  املهند�س  االقت�شادية  العقبة 
دخ��ول  م�شروع  م��ن  ال�شلطة  اإي����رادات  ان 
وخروج ال�شاحنات بلغت 5.6 مليون دينار، 
للخدمات  نافذ  �شركة  قبل  من  ت�شغيله  منذ 
القيمة  بلغت  فيما   ،2008 عام  اللوج�شتية 
االجمالية اليرادات امل�شروع نحو 43 مليون 

دينار.
واأ���ش��اف ان م�����ش��روع دخ���ول وخ��روج 
ال�����ش��اح��ن��ات ج���اء ب��ع��د ح��ل ن��ظ��ام ال���دور 

وتعومي  �شابقاً،  ب��ه  املعمول  )الطلبيات( 
وا�شار   .2005 الثاين  ت�شرين  يف  االأج���ور 
هيثم  النائب  ���ش��وؤال  على  رده  يف  البخيت 
الى  االح��د،  اليوم  النواب  جل�شة  يف  زيادين 
تقوم  اللوج�شتية  للخدمات  نافذ  �شركة  ان 
2008 بت�شغيل امل�شروع نيابة عن  منذ عام 
 15 االي��رادات  يف  م�شاركة  بن�شبة  ال�شلطة، 
موازنة  حتمل  دون  ال�شلطة،  ل�شالح  باملئة 
تطوير  اأو  ت�شغيلية  نفقات  اأي���ة  ال�شلطة 
وحت�شني مطلوبة، مع اإلزام ال�شركة امل�شغلة 
والبالغ  ورواتبهم،  امل�شروع  موظفي  بجميع 

عددهم عند بدء ت�شغيله 235 موظفاً.

هذا  مع  للتعامل  جديدة  اآلية  الى  واأ�شار 
انتهاء  بعد   2023 عام  بداية  مع  املو�شوع 
عطاء  ط��رح  خ��الل  م��ن  احلالية،  االتفاقية 
جديد للمناف�شة وح�شب �شروط مرجعية يتم 
النقل،  منظومة  على  للحفاظ  حالياً  اعدادها 

والتاأكد من ت�شغيل امل�شروع بكفاءة عالية.
ال�شركات  مراقبة  دائرة  �شهادة  وك�شفت 
اأن �شركة نافذ للخدمات اللوج�شتية، م�شجلة 
ك�شركة م�شاهمة خا�شة حمدودة عام 2007 
ل�شركة  دينار، ومملوكة  الف   100 براأ�شمال 
نافذ انرتنا�شيونال ليمتيد، وامل�شجلة يف جزر 

العذراء الربيطانية.

يرادات  ينار ا� يون د� �بة: 5.6 مل� يس سل�ة الع�ق ر�ئ�
روج الشا�نات ول و�ن مشروع د�ن

عمان 

االأردن  يف  ك���رمي  ���ش��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر  ق���ال 
فريو�س  اأزم���ة  اإن  احلكيم،  حممد  وال��ع��راق، 
ودفعت  امل�شتهلكني،  �شلوك  من  غرّيت  كورونا 
عجلة التطور الرقمي قدما اإلى االأمام يف االأردن، 
الثقافة  يف  اأ�شا�شا  ت�شتثمر  كرمي  اأن  اإلى  م�شريا 
املحلية  ال�شوق  دخولها  منذ  لالأردنيني  الرقمية 

عام 2015.
االأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة  يف  واأ����ش���اف، 
االأردنية )برتا(، االأحد، اأن حجم اإقبال االأردنيني 
على خدمات كرمي، التي ت�شمل تو�شيل االأفراد 
دخول  منذ  ملحوظة  زي��ادة  �شهد  واملنتجات، 

فريو�س كورونا البالد اأوائل العام 2020.
ولفت اإلى اأن ال�شركة متكنت من خدمة اأكرث 
اإلى جانب تلبية  اأعوام،  من مليون مواطن يف 5 
ايل  كورونا  اأزم��ة  خالل  ال�شكان  احتياجات  كل 
خمتلف  على  الطلب  يف  ملحوظة  زيادة  �شهدت 
املواطنني  اإلى  تتجه  كرمي  اإن  وقال  اخلدمات. 
خارج العا�شمة عمان اأوال باأول، فالتو�شع جزء 
اأن  موؤكدا  لل�شركة،  اال�شرتاتيجية  االأهداف  من 
كرمي مل تعد �شركة لنقل الركاب فقط، بل غدت 

ال�شلع  العمالء من خمتلف  توفر كل احتياجات 
واخلدمات من خالل تطبيق �شامل )�شوبر اب( 
واملنتجات  االأفراد  وتو�شيل  نقل  خدمات  يوفر 
واالأطعمة، اإ�شافة اإلى خدمات الدفع االإلكرتوين 

خدمة لل�شكان.
واأكد اأن ال�شركة �شتتيح لل�شكان يف حمافظة 
اأن  بعد  اأي��ام  خ��الل  بوك�س  ك��رمي  خدمة  اإرب��د 

جنحت يف عمان منذ اإطالقها قبل 3 اأعوام.
وعن دعم القطاعات االقت�شادية املت�شررة 
احلكيم  ق��ال  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  تداعيات  م��ن 
القطاعات  دع��م  عاتقها  على  اأخ��ذت  ك��رمي  اإن 
تداعيات  من  املتاأثرين  واملواطنني  االقت�شادية 
اأزمة فريو�س كورونا، اإذ اأنها وفرت لهم م�شادر 
تتقا�شاه  ما  ن�شبة  تخفي�س  مع  جديدة  دخل 
ال�شركة من اأجورها خا�شة من املطاعم، ووفرت 
النقل  قطاعات  يف  املواطنني  الآالف  عمل  فر�س 

وتو�شيل الطعام واملنتجات.
املطاعم  عمل  على  احلكومة  اإبقاء  اأن  واأكد 
وحمال احللويات خالل فرتات احلظر اجلزئي 
�شاعدها يف التعايف من تداعيات كورونا، و�شهل 

من حياة املواطنني مبا ي�شمن �شالمتهم.
�شركات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  وح���ول 

التو�شيل، قال احلكيم اإننا نعاين من حتد رئي�س 
النقل  خدمات  م��زودي  اأع���داد  ب��زي��ادة  يتمثل 
وتو�شيل الطلبات غري املرخ�شني، فهي �شركات 
اخلدمات  و�شرائب  ر�شوم  من  اأ�شا�شا  متهربة 
التي تقدمها، ناهيك عن �شكوك تتعلق بالتزامها 

مبعايري االأمان وال�شحة وال�شالمة.
ال�شركات  من  امل�شتجد  النمط  هذا  اأن  واأكد 
يهدد البيئة اال�شتثمارية يف قطاع النقل باأمناطه 
خدمات  تقدمي  من��ط  يف  فقط  ولي�س  املختلفة 
التطبيقات  عرب  واملنتجات  االأف���راد  تو�شيل 

الذكية.
فر�شتها  ال��ت��ي  ال�شالمة  اإج����راءات  وع��ن 
ال�شركة ملنع انت�شار فريو�س كورونا يف و�شائط 
اأن �شركة كرمي فر�شت واأحكمت  اأو�شح  النقل، 
انت�شار  ملنع  وقاية  وتدابري  �شالمة  اإج��راءات 
حياة  على  حفاظا  خدماتها  يف  كورونا  فريو�س 

العمالء وال�شائقني.
ب��ارت��داء  متثلت  االإج������راءات  اأن  وب���ني 
الكمامات والقفازات من قبل العمالء وال�شائقني 
وحافظات  املركبات  تعقيم  مع  رحلة  كل  بعد 
�شك  عند  الرحلة  اإلغاء  الإتاحة  اإ�شافة  الطعام، 

العميل اأو ال�شائق باأي من اإجراءات ال�شالمة.

دعوة اجتماع الهيئة العامة 
 حتریرة يف: 2021/3/28

 ال�ضادة ال�ضركاء يف �ضركة مدار�س ورو�ضة الفار�س الذكي املحرتمني
بناءا على تطيمات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة ال�ضادرة عن وزیر ال�ضناعة والتجارة وا�ضتنادا اىل امر الدفاع رقم 5  

 ال�ضنة 2020 وال�ضادر مبقت�ضى اأحكام قانون الدفاع رقم 13 ل�ضنة 1992
 فقد تقرر دعوتكم لعقد اجتماع الهيئة العامة غري العادیة ل�ضركة مدار�س ورو�ضة الفار�س الذكي يف ال�ضاعة الرابعة

 م�ضاءا من یوم ال�ضبت املوافق2021/4/10 وذلك عرب و�ضائل التوا�ضل املرئي وااللكرتوين من خالل تطبيق زوم على
 الرابط

https://us05web.zoom.us/i/87254441635?pwd=QWYzemtvbzZTNWorbkx
xTE NTRS9z Zz09"

 املناق�ضة جدول االعمال التالية:
1. مناق�ضة ميزانية ال�ضركة للعام )2018-2019( حتى تاریخ 30-6-2019 وح�ضاب ارباحها وخ�ضائرها وتفدفقاتها 

 وامل�ضادقة عليها.
2- انتخاب مدقق ح�ضابات ال�ضركة  لل�ضنة املالية 2020 وحتدید اأتعابه

 توكيل
اناــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب�ضفتي �ضریكا يف �ضركة مدار�س ورو�ضة الفار�س الذكي قد عنيت

  ال�ضيد  ــ ــ ـ ـ  ـ ـ   وكيال عني وفو�ضتة اأن ی�ضوت با�ضمي وبالنيابة عني يف اجتماع
الهيئة العامة غري العادي الذي �ضيعقد يف متام ال�ضاعة الرابعة م�ضاءا من یوم ال�ضبت املوافق 2021/4/10  وذلك عرب 

 و�ضائل التوا�ضل وااللكرتوين الرابط

https://us05web.zoom.us/j/87254441635? pwd=QWYzemtvbzZTNWorbk
xxTENTRSIZ"

Z109
  واأي اجتماع اأخر قد یوؤجل اإليه.

ال�ضيد
مالحظه : یرجى ار�ضال الوكاالت والتفاوی�س وق�ضائم التوكيل وایة وثائق ثبوتية وجميع ا�ضتف�ضاراتكم حول ما ورد 

 يف البيانات
املالية لعام 2019 قبل ثالث ایام من تاریخ عقد االجتماع عرب املوقع االلكرتوين لل�ضركة

Www.alfarisschools.edu.jo  
info@alfarisschools.edu.jo او عرب الربید االلكرتوين

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام
رئي�س هيئة املدیرین 

د-عبدالرزاق ح�ضني بني هاين

اإعالن
اإىل م�شاهمي �شركة تطوير العقارات م.ع.م

حتية طيبة وبعد،

قـــرر جمل�س اإدارة ال�ضركة دعوتكـم حل�ضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي الذي �ضيعقد يف متام 
ال�ضاعة  الواحدة من ظهر یوم الثالثاء املوافق 2021/04/06  وذلك بوا�ضطة و�ضيلة ات�ضال مرئي 

والكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�ضنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�ضنة 2020 
واالإجراءات ال�ضادرة عن معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین بتاریخ 2020/4/9 مبوجب 

اأمر الدفاع اأعاله، وموافقة معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین على انعقاد اجتماع الهيئة 
العامة العادیة  لل�ضركة بوا�ضطة و�ضيلة االت�ضال املرئي واالإلكرتوين)Zoom(، للنظر يف االأمور 

املدرجة على جدول اأعمال االجتماع  املن�ضور على املوقع االإلكرتوين لل�ضركة وعلى موقع دائرة 
مراقبة ال�ضركات.

یرجى من ح�ضرات امل�ضاهمني ح�ضور االجتماع املذكور بوا�ضطة تطبيق Zoom، حيث اأن رقم 
االجتماع هو 2768635153 ورابط االجتماع هو 

https://zoom.us/j/2768635153?pwd=TzFoTGl0VUNkb0IxOTJ
 JczY0MUNXdz09

و�ضيتم تزوید امل�ضاهم الراغب باحل�ضور بكلمة املرور ح�ضب االإر�ضادات املن�ضورة على املوقع 
االإلكرتوين لل�ضركة www.redv.com.jo واملت�ضمن اإجراءات الدخول للنظام االآيل وت�ضجيل 

 meeting@redv.com.jo احل�ضور اأو اإر�ضال التوكيل لهذا االجتماع على الربید االإلكرتوين
قبل التاریخ املحدد لالجتماع.  

د. اأ�ضامة ر�ضتم ما�ضيوتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س جمل�س االإدارة

اإعالن
اإىل م�شاهمي �شركة ال�شرق العربي لال�شتثمارات العقارية م.ع.م

حتية طيبة وبعد،

قـــرر جمل�س اإدارة ال�ضركة دعوتكـم حل�ضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي ال�ضنوي ال�ضابع ع�ضر 
الذي �ضيعقد يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضرة من ظهر یوم الثالثاء املوافق 2021/04/06  وذلك 
بوا�ضطة و�ضيلة ات�ضال مرئي والكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�ضنة 1992 واأمر 

الدفاع رقم )5( ل�ضنة 2020 واالإجراءات ال�ضادرة عن معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین 
بتاریخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقة معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین 

على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادیة  لل�ضركة بوا�ضطة و�ضيلة االت�ضال املرئي واالإلكرتوين 
)Zoom(، للنظر يف االأمور املدرجة على جدول اأعمال االجتماع  املن�ضور على املوقع االإلكرتوين 

لل�ضركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�ضركات.
یرجى من ح�ضرات امل�ضاهمني ح�ضور االجتماع املذكور بوا�ضطة تطبيق Zoom، حيث اأن رقم 

االجتماع هو 2043009414 ورابط االجتماع هو
https://zoom.us/j/2043009414?pwd=RjlqVW9OODlBMnVtM 

 W80Q0NwUFphZz09
و�ضيتم تزوید امل�ضاهم الراغب باحل�ضور بكلمة املرور ح�ضب االإر�ضادات املن�ضورة على املوقع 

االإلكرتوين لل�ضركة www.real-jo.com واملت�ضمن اإجراءات الدخول للنظام االآيل وت�ضجيل 
احل�ضور اأو اإر�ضال التوكيل لهذا االجتماع على الربید االإلكرتوين info@real-jo.com قبل 

التاریخ املحدد لالجتماع.  

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
 
معايل/ �ضامل اخلزاعلة

رئي�س جمل�س االإدارة

دعوة اجتماع الهيئة العامة 
 حتریرة يف: 2021/3/28

 ال�ضادة ال�ضركاء يف �ضركة مدار�س ورو�ضة الفار�س الذكي املحرتمني
بناءا على تطيمات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة ال�ضادرة عن وزیر ال�ضناعة والتجارة وا�ضتنادا اىل امر الدفاع رقم 5  

 ال�ضنة 2020 وال�ضادر مبقت�ضى اأحكام قانون الدفاع رقم 13 ل�ضنة 1992
 فقد تقرر دعوتكم لعقد اجتماع الهيئة العامة غري العادیة ل�ضركة مدار�س ورو�ضة الفار�س الذكي يف ال�ضاعة الرابعة

 م�ضاءا من یوم ال�ضبت املوافق2021/4/10 وذلك عرب و�ضائل التوا�ضل املرئي وااللكرتوين من خالل تطبيق زوم على
 الرابط

https://us05web.zoom.us/i/87254441635?pwd=QWYzemtvbzZTNWorbkx
xTE NTRS9z Zz09"

 املناق�ضة جدول االعمال التالية:
1. مناق�ضة ميزانية ال�ضركة للعام )2018-2019( حتى تاریخ 30-6-2019 وح�ضاب ارباحها وخ�ضائرها وتفدفقاتها 

 وامل�ضادقة عليها.
2- انتخاب مدقق ح�ضابات ال�ضركة  لل�ضنة املالية 2020 وحتدید اأتعابه

 توكيل
اناــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب�ضفتي �ضریكا يف �ضركة مدار�س ورو�ضة الفار�س الذكي قد عنيت

  ال�ضيد  ــ ــ ـ ـ  ـ ـ   وكيال عني وفو�ضتة اأن ی�ضوت با�ضمي وبالنيابة عني يف اجتماع
الهيئة العامة غري العادي الذي �ضيعقد يف متام ال�ضاعة الرابعة م�ضاءا من یوم ال�ضبت املوافق 2021/4/10  وذلك عرب 

 و�ضائل التوا�ضل وااللكرتوين الرابط

https://us05web.zoom.us/j/87254441635? pwd=QWYzemtvbzZTNWorbk
xxTENTRSIZ"

Z109
  واأي اجتماع اأخر قد یوؤجل اإليه.

ال�ضيد
مالحظه : یرجى ار�ضال الوكاالت والتفاوی�س وق�ضائم التوكيل وایة وثائق ثبوتية وجميع ا�ضتف�ضاراتكم حول ما ورد 

 يف البيانات
املالية لعام 2019 قبل ثالث ایام من تاریخ عقد االجتماع عرب املوقع االلكرتوين لل�ضركة

Www.alfarisschools.edu.jo  
info@alfarisschools.edu.jo او عرب الربید االلكرتوين

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام
رئي�س هيئة املدیرین 

د-عبدالرزاق ح�ضني بني هاين

اإعالن
اإىل م�شاهمي �شركة تطوير العقارات م.ع.م

حتية طيبة وبعد،

قـــرر جمل�س اإدارة ال�ضركة دعوتكـم حل�ضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي الذي �ضيعقد يف متام 
ال�ضاعة  الواحدة من ظهر یوم الثالثاء املوافق 2021/04/06  وذلك بوا�ضطة و�ضيلة ات�ضال مرئي 

والكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�ضنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�ضنة 2020 
واالإجراءات ال�ضادرة عن معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین بتاریخ 2020/4/9 مبوجب 

اأمر الدفاع اأعاله، وموافقة معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین على انعقاد اجتماع الهيئة 
العامة العادیة  لل�ضركة بوا�ضطة و�ضيلة االت�ضال املرئي واالإلكرتوين)Zoom(، للنظر يف االأمور 

املدرجة على جدول اأعمال االجتماع  املن�ضور على املوقع االإلكرتوين لل�ضركة وعلى موقع دائرة 
مراقبة ال�ضركات.

یرجى من ح�ضرات امل�ضاهمني ح�ضور االجتماع املذكور بوا�ضطة تطبيق Zoom، حيث اأن رقم 
االجتماع هو 2768635153 ورابط االجتماع هو 

https://zoom.us/j/2768635153?pwd=TzFoTGl0VUNkb0IxOTJ
 JczY0MUNXdz09

و�ضيتم تزوید امل�ضاهم الراغب باحل�ضور بكلمة املرور ح�ضب االإر�ضادات املن�ضورة على املوقع 
االإلكرتوين لل�ضركة www.redv.com.jo واملت�ضمن اإجراءات الدخول للنظام االآيل وت�ضجيل 

 meeting@redv.com.jo احل�ضور اأو اإر�ضال التوكيل لهذا االجتماع على الربید االإلكرتوين
قبل التاریخ املحدد لالجتماع.  

د. اأ�ضامة ر�ضتم ما�ضيوتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س جمل�س االإدارة

اإعالن
اإىل م�شاهمي �شركة ال�شرق العربي لال�شتثمارات العقارية م.ع.م

حتية طيبة وبعد،

قـــرر جمل�س اإدارة ال�ضركة دعوتكـم حل�ضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي ال�ضنوي ال�ضابع ع�ضر 
الذي �ضيعقد يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضرة من ظهر یوم الثالثاء املوافق 2021/04/06  وذلك 
بوا�ضطة و�ضيلة ات�ضال مرئي والكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�ضنة 1992 واأمر 

الدفاع رقم )5( ل�ضنة 2020 واالإجراءات ال�ضادرة عن معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین 
بتاریخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقة معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین 

على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادیة  لل�ضركة بوا�ضطة و�ضيلة االت�ضال املرئي واالإلكرتوين 
)Zoom(، للنظر يف االأمور املدرجة على جدول اأعمال االجتماع  املن�ضور على املوقع االإلكرتوين 

لل�ضركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�ضركات.
یرجى من ح�ضرات امل�ضاهمني ح�ضور االجتماع املذكور بوا�ضطة تطبيق Zoom، حيث اأن رقم 

االجتماع هو 2043009414 ورابط االجتماع هو
https://zoom.us/j/2043009414?pwd=RjlqVW9OODlBMnVtM 

 W80Q0NwUFphZz09
و�ضيتم تزوید امل�ضاهم الراغب باحل�ضور بكلمة املرور ح�ضب االإر�ضادات املن�ضورة على املوقع 

االإلكرتوين لل�ضركة www.real-jo.com واملت�ضمن اإجراءات الدخول للنظام االآيل وت�ضجيل 
احل�ضور اأو اإر�ضال التوكيل لهذا االجتماع على الربید االإلكرتوين info@real-jo.com قبل 

التاریخ املحدد لالجتماع.  

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
 
معايل/ �ضامل اخلزاعلة

رئي�س جمل�س االإدارة
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)254/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

ال�شناعة والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة  عرب االدرن للتوزيع  

وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم 

العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2010/12/16 بتاريخ   )23479(

ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة     2021/2/2 بتاريخ  املنعقد 

اختيارية وتعني ال�شيد فرا�س راجي فرحان اندراو�س م�شفيا لل�شركة 

وان عنوان امل�شفي هو :

  الزرقاء �شارع طارق بن زياد هاتف 0798802540
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.

وامل�شجلة  �شركة  عرب االدرن للتوزيع   ذ.م.م  اأرجو من دائني 

بتاريخ   )23479( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى 

ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2010/12/16
�شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : فرا�س راجي فرحان اندراو�س

عنوان امل�شفي :  الزرقاء �شارع طارق بن زياد هاتف 0798802540

  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200078199(

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

ال�شيد/ال�شادة كامل فرج ا�شماعيل ابو عالوي
وامل�شجلة  �شركة  كامل عالوي ويا�شني يا�شني    ال�شريك /ال�شركاء يف 

يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )36811( بتاريخ  1994/6/8
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ  ال�شركة  من  لن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته بالن�شحاب 

بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ  2021/3/22 
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

اعالن اىل ال�شادة م�شاهمي �شركة مدماك النتاج اال�شمدة واالدوية 
الزراعية والبيطرية 

حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي
عمال باحكام قانون الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية بتاريخ 

2020/3/31 والجراءات ال�شادرة عن معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 
2020/4/9 تت�شرف هيئة مديري �شركة مدماك لإنتاج ال�شمدة والدوية الزراعية 

والبيطرية دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي  الذي �شيعقد يف متام ال�شاعة 
العا�شرة والن�شف من �شباح يوم اخلمي�س املوافق 2021/4/8 وذلك  بوا�شطة و�شيلة 

الت�شال املرئي واللكرتوين )Zoom( للنظر يف المور املدرجة على جدول اعمال الجتماع 
املن�شور على املوقع اللكرتوين لل�شركة )www.medmac.com.jo( وعلى موقع 

دائرة مراقبة ال�شركات
يرجى من ح�شرات امل�شاهمني الكرام الراغبني بح�شور الجتماع زيارة الرابط

https://zoom.us/j/97585857078?pwd=dWNjN1poUlJZcE4yTXRKbUhxS01
QQT09

املت�شمن اجراءات الدخول للنظام اليل وت�شجيل احل�شور او توكيل  اي �شريك اخر 
للح�شور نيابة عنكم وذلك بار�شال ق�شائم التوكيل على الربيد اللكرتوين
 medmac@medmac.com.jo قبل التاريخ املحدد لالجتماع 

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام
رئي�س هيئة املديرين 
ب�شام فايز قدوره

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
وامل�شجلة  �شركة  وادي املو�شة لاللب�شة  ذ.م.م  اأرجو من دائني 
بتاريخ   )38980( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى 
2014/12/14 �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء 
كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد ابراهيم �شليمان �شالح �شالح
 36 عمارة  الوطن  �شارع  ال�شمايل  الها�شمي  عمان   : امل�شفي  عنوان 

هاتف 0799189567
  م�شفي �شركة

وزارة العدل
حمكمة �شلح حقوق �شحاب

مذكرة تبليغ حكم 
رقم الدعوى: 2020/300�شجل عام

تاريخ احلكم: 2021/2/24

طالب التبليغ
راتب مبارك خليل العو�شي

املطلوب تبليغه
�شركة ال�شعودية االردنية للتنمية ال�شناعية

املدينة ال�شناعية الباب الثاين
تقرر  تقدم  ملا  و�شندًا  عليه  احلكم:  خال�شة 
املحكمة ما يلي:1.عماًل باأحكام املادة )1818( 
العدلية  الأحكـــــــــــــام  جمــــــــــــــــــــــلة  من 
قانون  من  و25و45(   23( واملادتيـــــــــن 
للمدعي  تدفع  بان  عليها  املدعى  اإلزام  العمل 
مبا  املطالبة  ورد  دينار   )9773( وقدره  مبلغ 

زاد عن ذلك.
من  و167(   161( املادتني  باأحكام  2.عماًل 
املدعى  الزام  املدنية  املحاكمات  اأ�شول  قانون 
عليه بامل�شاريف  والفائدة القانونية من تاريخ 
 )488( ومبلغ  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة 

دينار اتعاب حماماة. 
الوجاهي  مبثابة  و  املدعي  بحق  وجاهياً  حكماً 
بحق املدعى عليها قابال لال�شتئناف �شدر وافهم 
الها�شمية  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  با�شم  علناً 
بتاريخ  احل�شني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك 

2021/2/24

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري )بقالة خلية الع�شل( وامل�شجل 
لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )242967( با�شم )قي�س احمد حممد الزعبي( جرى عليه 
نقل ملكية لي�شبح با�شم )حنني طعمه خ�شر العبيد اهلل (وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

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

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري )موؤ�ش�شة اجناز االخباريه( 
وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )182252( با�شم )موزه عزبي عارف فريحات( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )ابت�شام عزبي عارف فريحات(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

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

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 وادي املو�شة لاللب�شة وامل�شجلة 
لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم )38980( 
املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2014/12/14 بتاريخ  
بتاريخ 2021/2/10  املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية 
وتعني ال�شيد ابراهيم �شليمان �شالح �شالح م�شفيا لل�شركة وان عنوان 

امل�شفي هو :
هاتف   36 عمارة  الوطن  �شارع  ال�شمايل  الها�شمي  عمان    

0799189567
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200095368(

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 

حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكه  غنيمات  �شليمان 
الرقم )90504( بتاريخ  2008/4/30 قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  بتاريخ 2021/3/28  وقد مت  اختيارية  ت�شفية 

�شياء الدين نايف احمد الزعبي  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : اربد قرب ق�شر العدل 0795391524

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
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 

ت�شامن  �شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  و�شريكه  موفق عبيد  �شركة   باأن 

حتت الرقم )107565( بتاريخ 2013/7/28 تقدمت بطلب لجراءات 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : موفق عبيد و�شريكه

اىل �شركة :موفق عبيد و�شركاه

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 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة  ه�شام وح�شام حممود 
وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم  خليل �شنور 
)37795( بتاريخ 1994/9/18  اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

العالن .
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
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 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكتها  املهمل  �شائده  �شركة   باأن 

ت�شامن حتت الرقم )110742( بتاريخ  2014/11/10 تقدمت بطلب 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : �شائده املهمل و�شريكتها

اىل �شركة :�شائده املهمل و�شركاوؤها

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 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
وعبداجلواد  �شركةالعلي  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  التجاريه 
)11533( بتاريخ1982/7/27  اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن 

تعلن نقابة العاملني يف 

ال�شناعات الغذائية  عن 

فتح باب الرت�شيح لع�شوية 

الهيئة الدارية للدورة 

النقابية 2026-2021 

من �شباح يوم الثالثاء 

املوافق 2021/3/30 

وحتى ال�شاعة الثالثة من 

م�شاء يوم اخلمي�س املوافق 

2021/4/1

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)272/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 
يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة   )22(
بداية  حمكمة  لقرار  وا�شتنادا  انه  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 
عمان  بالدعوى رقم )2007/1995/حتت الت�شفية( ال�شادر 
بتاريخ 2021/3/23  انه تقرر اغالق الت�شفية وف�شخ ال�شركة 
الت�شفية   حتت  والطيبة(  الغذائية  للم�شتلزمات  )العربية 
  / حمدودة  عامة  م�شاهمه  ال�شركات   �شجل  يف  لدينا  امل�شجلة 
حتت الرقم )220( بتاريخ )1992/11/4( اعتبارا من تاريخ 

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

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صياغة وجموهرات 
الب�صتاوي( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )226165( با�سم )احمد عبداجلبار 
حممد ظاهر( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عمر عبد اجلبار حممد ظاهر(وتعتربعملية نقل 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200146493(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
ال�سيد/ والتجارة:بان  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
�صركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  احمد احلورى  عبدالرحمن حممد  ال�سادة 
عبدالرحمن حممد احلورى و�صريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )111292( بتاريخ 2015/2/25.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/28  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/28.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر  عن بلدية الن�صيم-للمرة االوىل
تعلن بلدية الن�سيم عن طرح عطاء رقم 2021/3 
ان�ساء مبنى كفرخل الطابق الثاين)عظم(وح�سب 

ال�سروط التالية:
1-ان يكون ت�سنيف املقاول درجة �ساد�سة ا�سغال 

عامة او خام�سة ابنية.
2- ثمن ن�سخة العطاء)50( دينار غري م�سرتدة.

3-ارفاق كفالة دخول عطاء او �سك بنكي م�سدق 
بقيمة 3% من قيمة العطاء.

4-اح�سار �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول.
5- اخر موعد لتقدمي العرو�ض ال�ساعة العا�سرة من 
�سباح يوم الثالثاء املوافق 2021/4/13 ويتم فتح 

العرو�ض  ال�ساعة احلادية ع�سرة من �سباح نف�ض 
اليوم.

6- اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما 
تكرر.

7-على الراغبني ب�سراء العطاء مراجعة البلدية 
الواقعة على طريق )اربد-عمان( بجوار حمطة 

حمروقات كفرخل.
8-للبلدية احلق بالغاء العطاء دون ابداء اال�سباب 
ودون ان يرتتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية 

او ق�سائية.
9-علىاملقاول االلتزام بتفقيط اال�سعار الفردية 

للبنود بالكلمات واالرقام وتختيم ن�سخ العطاء 
وخالفا لذلك �سيتم ا�ستبعاد العرو�ض املخالفة

رئي�ض بلدية الن�سيم
م.�سالمة املحا�سي�ض

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
اعالن اعادة  طرح عطاء   

لــ�صراء الزعرت
1. تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية - اجلي�ض العربي  / مديرية امل�سرتيات 
ب�سراء  2021/4/7/الزعرت/اخلا�ض  �ض  م  رقــــم  العطـــــاء  طرح   اعادة  عن  الدفاعية  
التموين والنقل امللكي فعلى  كمية)15(خم�سة ع�سر طن من مادة الزعرت حل�ساب مديرية 
�سعبة  الدفاعية/  امل�سرتيات  مديرية  مراجعة  العطاء  بهذا  باال�سرتاك  الراغبني  املتعهدين 
االمداد والتموين  ل�سراء ن�سخة من دعوةالعطاء  مقابل دفع  مبلغ وقدره )20( ع�سرون 
دينار اردين   غري م�سرتدة م�سطحبني معهم  رخ�سة املهن وال�سجل جتاري)والرقم الوطني 

للمن�ساأة( �ساريتي املفعول او �سورة عنهما وكتاب تفوي�ض من  لل�سركة .
2 . يتم بيع دعوة العطاء يوميا ولغاية ال�ساعة )1000 ( العا�سرة �سباحا ولغاية ال�ساعة 
)1300( الواحد بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم اخلمي�ض وايام العطل الر�سمية ويكون 
لبيع  موعد  اخر  الظهر  بعد  الواحدة   )1300( ال�ساعة   2021/4/11 املوافق  االحد  يوم 

املناق�سات .

3.يحق لل�سركات التي ا�سرتت العطاء للمرة ال�سابقة احل�سول على ن�سخة جمانية من دعوة 
العطاء.

الظرف املختوم معززة بعينات عدد )10( ع�سرة اىل مديرية  4.تعاد املناق�سات بوا�سطة 
يوم  ظهر  بعد  من  الواحدة   )1300( ال�ساعة  قبل  اللجان  �سكرتري  الدفاعية/  امل�سرتيات 
تاأمني مايل م�سدق  بقيمة ال تقل عن )5%( من  بها  االثنني املوافق 2021/4/12ومرفق 
قيمة اللوازم)ح�سب اعلى �سعر معرو�ض(  وكل مناق�سة غري مرفق بها التاأمني مايل او قيمة 
تامني مايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها  وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد االغالق 

او بدون عينات ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها.

اعــــــــالن طرح  عطـــــــاء
�صـــادر عن هيــئة الطـــاقة الـــذرية االردنية

تعلن هيئة الطاقة الذرية االردنية عن طرح العطاءات التالية:

و�سف العطاءرقم العطاء 
ثمن 

ن�سخة 
العطاء

ـــــــــر مــــوعــــد  اخ
العرو�ض لتقدمي 

10-JAEC-2021252021/4/27دينارمواد وقاية ا�سعاعية و�سالمة عامة

على الراغبني باال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة هيئة الطاقة الذرية االردنية الكائنة يف 
منطقة �سفا بدران-مرج الفر�ض للح�سول على وثائق دعوة العطاء مع مراعاه ما يلي:

1-اح�سار رخ�سة مهن �سارية املفعول
2-تقدمي العرو�ض على ن�سختني ا�سل و�سورة

3-ارفاق كفالة بنكية/�سيك م�سدق دخول عطاء 3% من قيمة العطاء �ساحلة ملدة 
)90( يوماآ.

4-ر�سوم االعالن ملن ير�سو عليه العطاء.
رئي�ض الهيئة
الدكتور خالد طوقان

اعــالن حــل جمعيــات 
�صادر عن وزارة التنمية االجتماعية 

رقم 57  اال�سا�سية  االنظمة  املحدد الحكام  النظام  للماده 11/ب من  ا�ستنادا 
ل�سنة 2010 يرجى من جميع الدائنني و املدينني الذين لهم حقوق او التزامات 
من  �سهر  خالل  جمعية  كل  ا�سم  ازاء  املبينة  احلل  جلنة  مراجعة  للجمعيات 
تاريخه على ان تكون املطالبات معززة بالوثائق وامل�ستندات وح�سب الك�سف 

املرفق وعدده )1( �سفحه :

الزرقاءالعي�صاوية اخلريية1.

اجليزةخري االردن اخلريية2.

الزرقاءامل�صاندة اخلريية3.

الزرقاءتقارب اخلريية البناء الوطن الواحد4.

الزرقاءنواة اخلري للرعاية االجتماعية5.

الزرقاءدرب الفالح اخلريية6.

الزرقاءجمال االردن اخلريية7.

الزرقاءال�صحابي خبيب بن عدي اخلريية8.

الزرقاءتل ال�صبع اخلريية9.
الزرقاءالوطنية لذوي االحتياجات اخلا�صة لل�صم10.
الزرقاءال�صراع اخلريية11.
الطيبةوادي اخلروب اخلريية12.
ال�صلطايادي �صيدات ماح�ص البي�صاء13.
اربد�صيدات الهدى اخلريية لاليتام14.
البادية ال�صمالية الغربية�صباب احلمراء اخلريية15.
البادية ال�صمالية الغربيةان�ص بن مالك اخلريية16.
البادية ال�صمالية الغربيةالرحى اخلريية17.
الزرقاءعبادة بن ال�صامت اخلريية18.
الر�صيفة�صعاع اجليل التنموية اخلريية19.
الر�صيفة�صيدات امل االجيال اخلريية20.
االغوار ال�صماليةاحباب االغوار اخلريية21.
الر�صيفةرائدات ال�صنابل اخلريية22.
اربدنخوة ن�صامى اخلريية23.
بني كنانة�صعلة االردن اخلريية24.
اربدانوار اخلري اخلريية25.
بني كنانةنور العطاء للتنمية االجتماعية26.

دعوة عامة مل�صاهمي
�صركة دارات االأردنية القاب�صة

امل�صاهمة العامة املحدودة
ال�سادة امل�ساهمني الكرام ي�سر �سركة دارات االأردنية القاب�سة امل�ساهمة العامة املحدودة 

دعوتكم اإىل ح�سور اإجتماع الهيئة العامة العادية املقرر عقده يف متام ال�ساعة العا�سرة من 
�سباح يوم الثالثاء املوافق   06 ني�سان 2021 وذلك عرب و�سائل االت�سال املرئي وااللكرتوين 

)Zoom( عمال باأحكام اأمر الدفاع رقم 5 ل�سنة 2020 وال�سادر مبقت�سى احكام قانون 
الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واالجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة 

والتموين بتاريخ 09/04/2020 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله وموافقته على انعقاد اجتماع 
الهيئة العامة العادية لل�سركة من خالل و�سائل االت�سال املرئي وااللكرتوين وذلك ملناق�سة 
جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي املن�سور على املوقع االلكرتوين لل�سركة وعلى 

موقع دائرة مراقبة ال�سركات .
يرجى من ال�سادة امل�ساهمني ح�سور االإجتماع يف املوعد اأعاله من خالل الرابط االلكرتوين

))https://zoom.us/j/98387358084?pwd=NUdiNC9TYkhkeWxUS3Q4Z0o3YnNRQT09

 املن�سور على موقع ال�سركة )www.darat.jo( وت�سجيل احل�سور قبل موعد االجتماع 
اأو ار�سال التوكيل لهذا االجتماع او كتب التفوي�ض لل�سركات على الربيد االلكرتوين 

)ralbobali@darat.jo( او )bmousa@darat.jo( قبل التاريخ املحدد 
لالجتماع  لتدقيقها والتاأكد من املعلومات الوارده اأعاله.

رئي�ص جمل�ص االإدارة
                                                                              عماد الدين كمال

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

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صيدلية االتقان( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )161004( با�سم )نور الدين علي ح�صني الزيادنه( جرى 
عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )نور غ�صان حممد الراعي(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

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

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
وحلويات  )بوظه  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�سماء 
رجم ال�صامي( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )203075( با�سم )ابراهيم حمد 
�صبح هليل( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عبداهلل يو�صف يا�صني مل�ص(وتعتربعملية نقل 

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

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

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

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  لال�صكان   احلكمة  �صركة  باأن  والتجارة 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  حتت الرقم )13357( 

بتاريخ )2006/12/5(

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

بتاريخ )2021/3/28(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200150305(

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

�صركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  ال�صرحان   علي  عبداهلل  مهند  ال�سادة 
مهند ال�صرحان و�صركاه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

)112608( بتاريخ 2015/10/5.
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة  يف 

املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/27.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن م�صفي �صركة 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته.
وامل�سجلة  ذ.م.م  التقنيه  لال�صت�صارات  �صريف  �صركة   دائني  من  اأرجو 
لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )49449( بتاريخ 2017/10/29 
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع 
ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�سهر 

للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد زهدي حممد الفار 
اريج  جممع   210 رقم  بنايه   - التل  و�سفي  �سارع   - عمان   : امل�سفي  عنوان 
التجاري - الطابق 1-مكتب 102 �ض.ب )922751( الرمز الربيدي )11191( 

- خلوي )0797848290(
  م�سفي �سركة

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200016671(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
ال�سيد/ والتجارة:بان  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
�صركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  حماد   خليل  عبدالكرمي  عبا�ص  ال�سادة 
حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  حماد  ورافت  حماد  عبا�ص 

الرقم )59345( بتاريخ 2001/3/31.
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ2021/3/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/28.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان اال�سم التجاري )موؤ�ص�صة ب�صمة اأمل للخدمات 
الدين  )نا�صر  با�سم   )239804( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  اللوج�صتيه( 
املراحلة( ابراهيم  راتب  )انعام  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  قد  ال�صبيحات(  �صهاب  بدر 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200017240(

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

ال�سادة اريز زياد ح�صن احلجار  ال�سريك /ال�سركاء يف �صركة زياد ح�صن 
احلجار واوالده اريز وب�صام  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم )72772( بتاريخ 2004/9/14.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/25  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/25.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200058034(

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

حالوه   ابو  احمد  خليل  �صعاد   ، حالوه  ابو  احمد  خليل  نادره  ال�سادة 
ال�سريك /ال�سركاء يف �صركة خليل ابو حالوه و�صركاه وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )8685( بتاريخ 2000/9/18.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/25  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/25.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صياغة وجموهرات 
الب�صتاوي( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )226165( با�سم )احمد عبداجلبار 
حممد ظاهر( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عمر عبد اجلبار حممد ظاهر(وتعتربعملية نقل 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200146493(

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

�صركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  احمد احلورى  عبدالرحمن حممد  ال�سادة 
عبدالرحمن حممد احلورى و�صريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )111292( بتاريخ 2015/2/25.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/28  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/28.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر  عن بلدية الن�صيم-للمرة االوىل
تعلن بلدية الن�سيم عن طرح عطاء رقم 2021/3 
ان�ساء مبنى كفرخل الطابق الثاين)عظم(وح�سب 

ال�سروط التالية:
1-ان يكون ت�سنيف املقاول درجة �ساد�سة ا�سغال 

عامة او خام�سة ابنية.
2- ثمن ن�سخة العطاء)50( دينار غري م�سرتدة.

3-ارفاق كفالة دخول عطاء او �سك بنكي م�سدق 
بقيمة 3% من قيمة العطاء.

4-اح�سار �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول.
5- اخر موعد لتقدمي العرو�ض ال�ساعة العا�سرة من 
�سباح يوم الثالثاء املوافق 2021/4/13 ويتم فتح 

العرو�ض  ال�ساعة احلادية ع�سرة من �سباح نف�ض 
اليوم.

6- اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما 
تكرر.

7-على الراغبني ب�سراء العطاء مراجعة البلدية 
الواقعة على طريق )اربد-عمان( بجوار حمطة 

حمروقات كفرخل.
8-للبلدية احلق بالغاء العطاء دون ابداء اال�سباب 
ودون ان يرتتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية 

او ق�سائية.
9-علىاملقاول االلتزام بتفقيط اال�سعار الفردية 

للبنود بالكلمات واالرقام وتختيم ن�سخ العطاء 
وخالفا لذلك �سيتم ا�ستبعاد العرو�ض املخالفة

رئي�ض بلدية الن�سيم
م.�سالمة املحا�سي�ض

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
اعالن اعادة  طرح عطاء   

لــ�صراء الزعرت
1. تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية - اجلي�ض العربي  / مديرية امل�سرتيات 
ب�سراء  2021/4/7/الزعرت/اخلا�ض  �ض  م  رقــــم  العطـــــاء  طرح   اعادة  عن  الدفاعية  
التموين والنقل امللكي فعلى  كمية)15(خم�سة ع�سر طن من مادة الزعرت حل�ساب مديرية 
�سعبة  الدفاعية/  امل�سرتيات  مديرية  مراجعة  العطاء  بهذا  باال�سرتاك  الراغبني  املتعهدين 
االمداد والتموين  ل�سراء ن�سخة من دعوةالعطاء  مقابل دفع  مبلغ وقدره )20( ع�سرون 
دينار اردين   غري م�سرتدة م�سطحبني معهم  رخ�سة املهن وال�سجل جتاري)والرقم الوطني 

للمن�ساأة( �ساريتي املفعول او �سورة عنهما وكتاب تفوي�ض من  لل�سركة .
2 . يتم بيع دعوة العطاء يوميا ولغاية ال�ساعة )1000 ( العا�سرة �سباحا ولغاية ال�ساعة 
)1300( الواحد بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم اخلمي�ض وايام العطل الر�سمية ويكون 
لبيع  موعد  اخر  الظهر  بعد  الواحدة   )1300( ال�ساعة   2021/4/11 املوافق  االحد  يوم 

املناق�سات .

3.يحق لل�سركات التي ا�سرتت العطاء للمرة ال�سابقة احل�سول على ن�سخة جمانية من دعوة 
العطاء.

الظرف املختوم معززة بعينات عدد )10( ع�سرة اىل مديرية  4.تعاد املناق�سات بوا�سطة 
يوم  ظهر  بعد  من  الواحدة   )1300( ال�ساعة  قبل  اللجان  �سكرتري  الدفاعية/  امل�سرتيات 
تاأمني مايل م�سدق  بقيمة ال تقل عن )5%( من  بها  االثنني املوافق 2021/4/12ومرفق 
قيمة اللوازم)ح�سب اعلى �سعر معرو�ض(  وكل مناق�سة غري مرفق بها التاأمني مايل او قيمة 
تامني مايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها  وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد االغالق 

او بدون عينات ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها.

اعــــــــالن طرح  عطـــــــاء
�صـــادر عن هيــئة الطـــاقة الـــذرية االردنية

تعلن هيئة الطاقة الذرية االردنية عن طرح العطاءات التالية:

و�سف العطاءرقم العطاء 
ثمن 

ن�سخة 
العطاء

ـــــــــر مــــوعــــد  اخ
العرو�ض لتقدمي 

10-JAEC-2021252021/4/27دينارمواد وقاية ا�سعاعية و�سالمة عامة

على الراغبني باال�سرتاك بهذا العطاء مراجعة هيئة الطاقة الذرية االردنية الكائنة يف 
منطقة �سفا بدران-مرج الفر�ض للح�سول على وثائق دعوة العطاء مع مراعاه ما يلي:

1-اح�سار رخ�سة مهن �سارية املفعول
2-تقدمي العرو�ض على ن�سختني ا�سل و�سورة

3-ارفاق كفالة بنكية/�سيك م�سدق دخول عطاء 3% من قيمة العطاء �ساحلة ملدة 
)90( يوماآ.

4-ر�سوم االعالن ملن ير�سو عليه العطاء.
رئي�ض الهيئة
الدكتور خالد طوقان

اعــالن حــل جمعيــات 
�صادر عن وزارة التنمية االجتماعية 

رقم 57  اال�سا�سية  االنظمة  املحدد الحكام  النظام  للماده 11/ب من  ا�ستنادا 
ل�سنة 2010 يرجى من جميع الدائنني و املدينني الذين لهم حقوق او التزامات 
من  �سهر  خالل  جمعية  كل  ا�سم  ازاء  املبينة  احلل  جلنة  مراجعة  للجمعيات 
تاريخه على ان تكون املطالبات معززة بالوثائق وامل�ستندات وح�سب الك�سف 

املرفق وعدده )1( �سفحه :

الزرقاءالعي�صاوية اخلريية1.

اجليزةخري االردن اخلريية2.

الزرقاءامل�صاندة اخلريية3.

الزرقاءتقارب اخلريية البناء الوطن الواحد4.

الزرقاءنواة اخلري للرعاية االجتماعية5.

الزرقاءدرب الفالح اخلريية6.

الزرقاءجمال االردن اخلريية7.

الزرقاءال�صحابي خبيب بن عدي اخلريية8.

الزرقاءتل ال�صبع اخلريية9.
الزرقاءالوطنية لذوي االحتياجات اخلا�صة لل�صم10.
الزرقاءال�صراع اخلريية11.
الطيبةوادي اخلروب اخلريية12.
ال�صلطايادي �صيدات ماح�ص البي�صاء13.
اربد�صيدات الهدى اخلريية لاليتام14.
البادية ال�صمالية الغربية�صباب احلمراء اخلريية15.
البادية ال�صمالية الغربيةان�ص بن مالك اخلريية16.
البادية ال�صمالية الغربيةالرحى اخلريية17.
الزرقاءعبادة بن ال�صامت اخلريية18.
الر�صيفة�صعاع اجليل التنموية اخلريية19.
الر�صيفة�صيدات امل االجيال اخلريية20.
االغوار ال�صماليةاحباب االغوار اخلريية21.
الر�صيفةرائدات ال�صنابل اخلريية22.
اربدنخوة ن�صامى اخلريية23.
بني كنانة�صعلة االردن اخلريية24.
اربدانوار اخلري اخلريية25.
بني كنانةنور العطاء للتنمية االجتماعية26.

دعوة عامة مل�صاهمي
�صركة دارات االأردنية القاب�صة

امل�صاهمة العامة املحدودة
ال�سادة امل�ساهمني الكرام ي�سر �سركة دارات االأردنية القاب�سة امل�ساهمة العامة املحدودة 

دعوتكم اإىل ح�سور اإجتماع الهيئة العامة العادية املقرر عقده يف متام ال�ساعة العا�سرة من 
�سباح يوم الثالثاء املوافق   06 ني�سان 2021 وذلك عرب و�سائل االت�سال املرئي وااللكرتوين 

)Zoom( عمال باأحكام اأمر الدفاع رقم 5 ل�سنة 2020 وال�سادر مبقت�سى احكام قانون 
الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واالجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة 

والتموين بتاريخ 09/04/2020 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله وموافقته على انعقاد اجتماع 
الهيئة العامة العادية لل�سركة من خالل و�سائل االت�سال املرئي وااللكرتوين وذلك ملناق�سة 
جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي املن�سور على املوقع االلكرتوين لل�سركة وعلى 

موقع دائرة مراقبة ال�سركات .
يرجى من ال�سادة امل�ساهمني ح�سور االإجتماع يف املوعد اأعاله من خالل الرابط االلكرتوين

))https://zoom.us/j/98387358084?pwd=NUdiNC9TYkhkeWxUS3Q4Z0o3YnNRQT09

 املن�سور على موقع ال�سركة )www.darat.jo( وت�سجيل احل�سور قبل موعد االجتماع 
اأو ار�سال التوكيل لهذا االجتماع او كتب التفوي�ض لل�سركات على الربيد االلكرتوين 

)ralbobali@darat.jo( او )bmousa@darat.jo( قبل التاريخ املحدد 
لالجتماع  لتدقيقها والتاأكد من املعلومات الوارده اأعاله.

رئي�ص جمل�ص االإدارة
                                                                              عماد الدين كمال

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

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صيدلية االتقان( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )161004( با�سم )نور الدين علي ح�صني الزيادنه( جرى 
عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )نور غ�صان حممد الراعي(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

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

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
وحلويات  )بوظه  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�سماء 
رجم ال�صامي( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )203075( با�سم )ابراهيم حمد 
�صبح هليل( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عبداهلل يو�صف يا�صني مل�ص(وتعتربعملية نقل 

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

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

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

يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  لال�صكان   احلكمة  �صركة  باأن  والتجارة 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  حتت الرقم )13357( 

بتاريخ )2006/12/5(

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

بتاريخ )2021/3/28(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200150305(

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

�صركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  ال�صرحان   علي  عبداهلل  مهند  ال�سادة 
مهند ال�صرحان و�صركاه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

)112608( بتاريخ 2015/10/5.
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة  يف 

املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/27.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن م�صفي �صركة 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته.
وامل�سجلة  ذ.م.م  التقنيه  لال�صت�صارات  �صريف  �صركة   دائني  من  اأرجو 
لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )49449( بتاريخ 2017/10/29 
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع 
ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�سهر 

للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد زهدي حممد الفار 
اريج  جممع   210 رقم  بنايه   - التل  و�سفي  �سارع   - عمان   : امل�سفي  عنوان 
التجاري - الطابق 1-مكتب 102 �ض.ب )922751( الرمز الربيدي )11191( 

- خلوي )0797848290(
  م�سفي �سركة

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200016671(

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

�صركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  حماد   خليل  عبدالكرمي  عبا�ص  ال�سادة 
حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  حماد  ورافت  حماد  عبا�ص 

الرقم )59345( بتاريخ 2001/3/31.
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ2021/3/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/28.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان اال�سم التجاري )موؤ�ص�صة ب�صمة اأمل للخدمات 
الدين  )نا�صر  با�سم   )239804( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل  اللوج�صتيه( 
املراحلة( ابراهيم  راتب  )انعام  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  قد  ال�صبيحات(  �صهاب  بدر 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200017240(

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

ال�سادة اريز زياد ح�صن احلجار  ال�سريك /ال�سركاء يف �صركة زياد ح�صن 
احلجار واوالده اريز وب�صام  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم )72772( بتاريخ 2004/9/14.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/25  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/25.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200058034(

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

حالوه   ابو  احمد  خليل  �صعاد   ، حالوه  ابو  احمد  خليل  نادره  ال�سادة 
ال�سريك /ال�سركاء يف �صركة خليل ابو حالوه و�صركاه وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم )8685( بتاريخ 2000/9/18.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/25  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/25.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعال�نات

دعوة اجتماع الهيئة العامة 
 حتریرة يف: 2021/3/28

 ال�ضادة ال�ضركاء يف �ضركة مدار�س ورو�ضة الفار�س الذكي املحرتمني
بناءا على تطيمات تنظيم اجتماعات الهيئة العامة ال�ضادرة عن وزیر ال�ضناعة والتجارة وا�ضتنادا اىل امر الدفاع رقم 5  

 ال�ضنة 2020 وال�ضادر مبقت�ضى اأحكام قانون الدفاع رقم 13 ل�ضنة 1992
 فقد تقرر دعوتكم لعقد اجتماع الهيئة العامة غري العادیة ل�ضركة مدار�س ورو�ضة الفار�س الذكي يف ال�ضاعة الرابعة

 م�ضاءا من یوم ال�ضبت املوافق2021/4/10 وذلك عرب و�ضائل التوا�ضل املرئي وااللكرتوين من خالل تطبيق زوم على
 الرابط

https://us05web.zoom.us/i/87254441635?pwd=QWYzemtvbzZTNWorbkx
xTE NTRS9z Zz09"

 املناق�ضة جدول االعمال التالية:
1. مناق�ضة ميزانية ال�ضركة للعام )2018-2019( حتى تاریخ 30-6-2019 وح�ضاب ارباحها وخ�ضائرها وتفدفقاتها 

 وامل�ضادقة عليها.
2- انتخاب مدقق ح�ضابات ال�ضركة  لل�ضنة املالية 2020 وحتدید اأتعابه

 توكيل
اناــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب�ضفتي �ضریكا يف �ضركة مدار�س ورو�ضة الفار�س الذكي قد عنيت

  ال�ضيد  ــ ــ ـ ـ  ـ ـ   وكيال عني وفو�ضتة اأن ی�ضوت با�ضمي وبالنيابة عني يف اجتماع
الهيئة العامة غري العادي الذي �ضيعقد يف متام ال�ضاعة الرابعة م�ضاءا من یوم ال�ضبت املوافق 2021/4/10  وذلك عرب 

 و�ضائل التوا�ضل وااللكرتوين الرابط

https://us05web.zoom.us/j/87254441635? pwd=QWYzemtvbzZTNWorbk
xxTENTRSIZ"

Z109
  واأي اجتماع اأخر قد یوؤجل اإليه.

ال�ضيد
مالحظه : یرجى ار�ضال الوكاالت والتفاوی�س وق�ضائم التوكيل وایة وثائق ثبوتية وجميع ا�ضتف�ضاراتكم حول ما ورد 

 يف البيانات
املالية لعام 2019 قبل ثالث ایام من تاریخ عقد االجتماع عرب املوقع االلكرتوين لل�ضركة

Www.alfarisschools.edu.jo  
info@alfarisschools.edu.jo او عرب الربید االلكرتوين

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام
رئي�س هيئة املدیرین 

د-عبدالرزاق ح�ضني بني هاين

اإعالن
اإىل م�شاهمي �شركة تطوير العقارات م.ع.م

حتية طيبة وبعد،

قـــرر جمل�س اإدارة ال�ضركة دعوتكـم حل�ضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي الذي �ضيعقد يف متام 
ال�ضاعة  الواحدة من ظهر یوم الثالثاء املوافق 2021/04/06  وذلك بوا�ضطة و�ضيلة ات�ضال مرئي 

والكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�ضنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�ضنة 2020 
واالإجراءات ال�ضادرة عن معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین بتاریخ 2020/4/9 مبوجب 

اأمر الدفاع اأعاله، وموافقة معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین على انعقاد اجتماع الهيئة 
العامة العادیة  لل�ضركة بوا�ضطة و�ضيلة االت�ضال املرئي واالإلكرتوين)Zoom(، للنظر يف االأمور 

املدرجة على جدول اأعمال االجتماع  املن�ضور على املوقع االإلكرتوين لل�ضركة وعلى موقع دائرة 
مراقبة ال�ضركات.

یرجى من ح�ضرات امل�ضاهمني ح�ضور االجتماع املذكور بوا�ضطة تطبيق Zoom، حيث اأن رقم 
االجتماع هو 2768635153 ورابط االجتماع هو 

https://zoom.us/j/2768635153?pwd=TzFoTGl0VUNkb0IxOTJ
 JczY0MUNXdz09

و�ضيتم تزوید امل�ضاهم الراغب باحل�ضور بكلمة املرور ح�ضب االإر�ضادات املن�ضورة على املوقع 
االإلكرتوين لل�ضركة www.redv.com.jo واملت�ضمن اإجراءات الدخول للنظام االآيل وت�ضجيل 

 meeting@redv.com.jo احل�ضور اأو اإر�ضال التوكيل لهذا االجتماع على الربید االإلكرتوين
قبل التاریخ املحدد لالجتماع.  

د. اأ�ضامة ر�ضتم ما�ضيوتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
رئي�س جمل�س االإدارة

اإعالن
اإىل م�شاهمي �شركة ال�شرق العربي لال�شتثمارات العقارية م.ع.م

حتية طيبة وبعد،

قـــرر جمل�س اإدارة ال�ضركة دعوتكـم حل�ضور اجتمـاع الهيئـة العامـة العادي ال�ضنوي ال�ضابع ع�ضر 
الذي �ضيعقد يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضرة من ظهر یوم الثالثاء املوافق 2021/04/06  وذلك 
بوا�ضطة و�ضيلة ات�ضال مرئي والكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�ضنة 1992 واأمر 

الدفاع رقم )5( ل�ضنة 2020 واالإجراءات ال�ضادرة عن معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین 
بتاریخ 2020/4/9 مبوجب اأمر الدفاع اأعاله، وموافقة معايل وزیر ال�ضناعة والتجارة والتموین 

على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادیة  لل�ضركة بوا�ضطة و�ضيلة االت�ضال املرئي واالإلكرتوين 
)Zoom(، للنظر يف االأمور املدرجة على جدول اأعمال االجتماع  املن�ضور على املوقع االإلكرتوين 

لل�ضركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�ضركات.
یرجى من ح�ضرات امل�ضاهمني ح�ضور االجتماع املذكور بوا�ضطة تطبيق Zoom، حيث اأن رقم 

االجتماع هو 2043009414 ورابط االجتماع هو
https://zoom.us/j/2043009414?pwd=RjlqVW9OODlBMnVtM 

 W80Q0NwUFphZz09
و�ضيتم تزوید امل�ضاهم الراغب باحل�ضور بكلمة املرور ح�ضب االإر�ضادات املن�ضورة على املوقع 

االإلكرتوين لل�ضركة www.real-jo.com واملت�ضمن اإجراءات الدخول للنظام االآيل وت�ضجيل 
احل�ضور اأو اإر�ضال التوكيل لهذا االجتماع على الربید االإلكرتوين info@real-jo.com قبل 

التاریخ املحدد لالجتماع.  

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
 
معايل/ �ضامل اخلزاعلة

رئي�س جمل�س االإدارة



االثنني  )29( اآذار  82021
ياضةالعدد )2341( ر�

اإجناًزا  فرابار،  �شتيفاين  الفرن�شية  حققت   
تتولى  ام��راأة  اأول  اأ�شبحت  عندما   ، جديدا 
لكرة  العامل  كاأ�س  بت�شفيات  مباراة  اإدارة 
منتخبي  ب��ني  جمعت  وال��ت��ي  للرجال  ال��ق��دم 
بفوز  وانتهت  اأم�شرتدام،  يف  والتفيا  هولندا 

اأ�شحاب االأر�س )0-2(.
يوجن  دي  ول��وك  برخي�س  �شتيفن  واأح��رز 
من  كبريا  ع��ددا  اأه���درت  التي  هولندا  ه��ديف 
الفر�س على مدار ال�شوطني ليعو�س املنتخب 
الهولندي خ�شارته املفاجئة يف مباراته االأولى 

)4-2( اأمام تركيا.
املا�شي  االأول  دي�����ش��م��رب/ك��ان��ون  ويف 
اأ�شبحت فرابار اأول �شيدة تتويل اإدارة مباراة 

فاز  والتي  للرجال،  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  يف 
فيها يوفنتو�س بطل اإيطاليا على دينامو كييف 
االأوكراين )3-0( يف دور املجموعات يف مدينة 

تورينو االإيطالية.
كما تولت فرابار اإدارة مباراة 

ك��اأ���س ال�����ش��وب��ر االأوروب���ي���ة 
وت�شيل�شي  ل��ي��ف��رب��ول  ب��ني 

اأدارت  كما   ،2019 يف 
لكاأ�س  النهائية  املباراة 
الن�شائية  للكرة  العامل 

هولندا  منتخبي  ب��ني 
املتحدة  وال��والي��ات 

يف نف�س العام.

دول  يعلن �ب ت�اد كرة ال�قدم � ا�
مر�لة الذهاب �بالدوري

القدم، جدول مباريات مرحلة  االأردين لكرة  اأ�شدر االحتاد   
 8 يوم  تنطلق  والتي   ،2021 املحرتفني  دوري  من  الذهاب 

اأبريل/ ني�شان املقبل، مت�شمنا توقيت اللقاءات واملالعب.
رم�شان  �شهر  خ��الل  املباريات  اإق��ام��ة  اجل���دول،  وي��راع��ي 
املبارك، وتوزيع لقاءات كل جولة على مدار االأ�شبوع، ل�شمان 

بث اأكرب عدد ممكن من املباريات.
للوحدات  االآ�شيوية  امل�شاركات  االعتبار  بعني  االأخ��ذ  ومت 
والفي�شلي وال�شلط، اإلى جانب التوقف الدويل نهاية مايو/اآيار 
الوطني  املنتخب  وا�شتكمال  يونيو/حزيران،  منت�شف  وحتى 

للت�شفيات امل�شرتكة املوؤهلة ملونديال 2022.
املقبل،  يوليو/متوز   18 يف  تختتم  الذهاب  مرحلة  اأن  يذكر 
القيد  قبل عيد االأ�شحى املبارك، فيما �شيتم الحقا تعديل فرتة 

والتحرير الثانية ملو�شم 2021.
دوري  بلقب  املا�شي  املو�شم  ظفر  قد  الوحدات  فريق  وكان 

املحرتفني وحل اجلزيرة و�شيفا.

دات  ي�ب�ثان مست�ب اهري � السالم وال�ن
يا لكرة ال�قدم رب آس� �ب�ولة عن

 بحث االأمني العام الحتاد غرب اآ�شيا لكرة القدم خليل ال�شامل 
امل�شتجدات  الظاهري،  حممد  االماراتي  االحتاد  عام  اأمني  مع 
املتعلقة باملواعيد املقرتحة لبطولة الرجال العا�شرة املقررة يف 

االإمارات.
بطولة  اأهمية  االإم��ارات��ي،  االحت��اد  مبقر  اجتماع  يف  واك��دا 
الرجال التي �شت�شهد ن�شختها العا�شرة م�شاركة كاملة من جميع 
12 االأع�شاء املن�شوية حتت مظلة احتاد غرب  ال�  االحتادات 
وُعمان  ولبنان  و�شوريا  واليمن  والعراق  البحرين  وهي  اآ�شيا، 
واالإم��ارات.  وفل�شطني  واالأردن  وال�شعودية  والكويت  وقطر 
اأن  قبل   2021 عام  مطلع  البطولة  تقام  اأن  املقرر  من  وك��ان 

تفر�س جائحة كورونا تاأجيلها.
لالطالع  التن�شيقية  االجتماعات  من  مزيد  عقد  على  واتفقا 
ملوعد  توافقية  �شيغة  اإلى  والو�شول  كافة،  امل�شتجدات  على 

البطولة النهائي.
ي�شار اإلى اأن احتاد غرب اآ�شيا لكرة القدم الذي يرتاأ�شه �شمو 
التي ت�شهم يف  الن�شيطة  االأمري علي بن احل�شني من االحتادات 

تطوير اللعبة باملنطقة.

يعلق عىل وا�قعة  رو�نالدو �
يا ب� عاله �ف�ي م�باراة صر� ا�ن�ف

غ�شبه  على  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  الربتغايل  النجم  علق 
 )2-2( بنتيجة  �شربيا  اأمام  بالده  منتخب  تعادل  بعد  ال�شديد 

ال�شبت، يف اإطار الت�شفيات املوؤهلة اإلى مونديال 2022.
ويف الدقيقة االأخرية من املباراة �شدد النجم الربتغايل كرة 
تخطت خط املرمى، ومل يتم احت�شابها، ليغادر بعدها رونالدو 
على  القيادة  ب�شارة  األقى  اأن  بعد  �شديد،  بغ�شب  امللعب  اأر�س 

االأر�س.
وكتب رونالدو عرب ح�شابه على موقع التوا�شل االجتماعي 
اأحد  هو  الوطني  الربتغال  ملنتخب  قائد  “كوين  بوك”:  “في�س 
اأعظم االأمور التي اأفخر بها يف حياتي، ودائما ما قدمت و�شاأقدم 

كل ما لدي لبلدي، هذا لن يتغري اأبًدا«.
مواجهتها،  ال�شعب  م��ن  حلظات  هناك  “لكن  واأ���ش��اف: 
روؤ�شنا  نرفع  تت�شرر،  بالكامل  اأمة  باأن  ت�شعر  عندما  خ�شو�شا 

اإلى االأعلى ونواجه التحدي املقبل”.

يال  يق ر� يمهد طر�   �برشلو�نة �
يزة �قة مم� يد �ن�و ص�ف مدر�

يلعب نادي بر�شلونة دوًرا حا�شًما يف اقرتاب ريال مدريد من 
التعاقد مع اأحد الالعبني املميزين يف املريكاتو ال�شيفي املقبل.

وزعمت تقارير اإيطالية اأن ريال مدريد وبر�شلونة يتناف�شان 
على التعاقد مع االإ�شباين فابيان رويز، العب و�شط نابويل.

فاإن  االإ�شبانية،  ديبورتيفو”  “موندو  ل�شحيفة  ووف��ًق��ا 
الكتالوين  النادي  لكن  عام،  منذ  رويز  ب�شم  مهتًما  كان  بر�شلونة 

اأوقف اهتمامه بال�شفقة االآن.
لرب�شلونة،  ال�شابق  املدرب  �شيتني،  كيكي  اأن  اإلى  واأ�شارت 
التعاقد  النادي  اإدارة  برويز وطلب من  اأكرب املعجبني  كان من 

معه يف املو�شم املا�شي.
ينوي  االآن  بر�شلونة  اأن  االإ�شبانية  ال�شحيفة  واأو�شحت 
و�شع كل االأموال يف املريكاتو ال�شيفي املقبل، من اأجل التعاقد 

مع مهاجم جديد.

ي�بات الهالل تدر� ل � يكال�ي دا�ن �فرمان من م�
الهالل،  فريق  م��درب  ميكايل،  روج��ريو  الربازيلي  فر�س 
التدريبات على فرتتني �شباحية وم�شائية، بداية من غٍد االأحد، 

وذلك يف مقر النادي، خالل فرتة التوقف الدولية احلالية.
ال�شعودي  ال����دوري  ترتيب  مت�شدر  ال��زع��ي��م،  ووا���ش��ل 
حتت  ال�شبت،  اليوم  م�شاء  االعتيادية  تدريباته  للمحرتفني، 
اإ�شراف مدربه الربازيلي روجريو ميكايل، ا�شتعدادا ال�شتئناف 

املناف�شات الريا�شية.
اأن  قبل  امللعب،  حول  باجلري  املران  ميكايل،  املدرب  وبداأ 

يوؤدي الالعبون تدريبات لياقية متنوعة.
وبعدها، طبق املدرب عددا من اجلمل الفنية والتكتيكية على 
جزء من امللعب، واختتم مرانه مبناورة على جزء من م�شاحة 

امللعب.

مه يد و�ن�ب يال مدر� ين ر� ي�قف �ا�ئال �ب� يتا � ت� أر�
ك�شف تقرير �شحفي اإجنليزي، عن موقف الرنويجي مارتن 
اأوديجارد، العب ريال مدريد املعار اإلى اآر�شنال، من العودة يف 

نهاية املو�شم اجلاري.
ثان  يناير/كانون  اآر�شنال منذ  اإلى  اأوديجارد معاًرا  ويلعب 
املا�شي، وحتى نهاية املو�شم اجلاري، حيث ح�شل على فر�شة 

اأكرب للم�شاركة مع النادي اللندين.
اأخ��رب  فقد  االإجن��ل��ي��زي،  لندن”  “فوتبول  مل��وق��ع  ووف��ًق��ا 
اأوديجارد املقربني منه برغبته يف البقاء مع اآر�شنال بعد انتهاء 

فرتة اإعارته يف نهاية املو�شم اجلاري. 
واأ�شاف التقرير، اأن اأوديجارد معجب مبيكيل اأرتيتا، املدير 

الفني الآر�شنال وم�شروعه الذي يعمل عليه حالًيا.
واأ�شار التقرير، اإلى اأن عقد االإعارة بني ريال مدريد واآر�شنال 
اإلى  �شيعود  اأوديجارد  اأن  يعني  مما  �شراء،  خيار  به  يوجد  ال 
مدريد، ومن ثم بدء التفاو�س على جتديد االإعارة اأو �شمه ب�شكل 

نهائي اإذا �شمح ناديه.

احتل العب منتخب الغولف �شريغو 
الكردي املركز االأول عربيا و31 اآ�شيويا 
االأخري  الت�شنيف  وفق  عامليا،  و393 

ال�شادر عن االحتاد العاملي للهواة.
وجاء هذا االجناز بعد تاألق الالعب 
التي  البطوالت  الكردي الالفت يف جميع 

�شارك فيها على خمتلف ال�شعد.
وكانت اآخر م�شاركاته اأمام امل�شنفني 
االأوائل يف العامل، وحتقيقه نتائج مميزة 
وبطولة  الدولية،  ال�شعودية  بطولة  يف 
اأهم بطوالت  تعد من  التي  ما�شرتز  قطر 
للمحرتفني  للجولف  االأوروبية  اجلولة 
جنوم  من  نخبة  مب�شاركة  حظيت  التي 

العامل يف الغولف.
الغولف  احت��اد  رئي�س  نائب  واأك���د 
نا�شر ال�شوملي يف ت�شريح �شحايف اليوم 

ال�شبت، اأن الكردي جنح يف حتقيق قفزة 
وح�شني  العاملي  الت�شنيف  يف  الف��ت��ة 
عامليا،  الهواة  م�شتوى  على  ت�شنيفه 
بداية  عامليا   1876 الرتتيب  يف  وك��ان 
عام 2020 ثم تقدم اإلى املركز 1200 
م�شاركات  بعد  ذات���ه  ال��ع��ام  نهاية  يف 
تور  بي  تي  بطوالت  يف  مميزة  ونتائج 
وكالت�س تور يف اململكة املتحدة، قبل اأن 
تتحقق القفزة االأكرب خالل العام 2021 
حيث تقدم الالعب اإلى املركز 393 على 
م�شتوى العامل واملركز 31 على م�شتوى 
قارة اآ�شيا، واملركز االأول على امل�شتوى 

العربي يف ريا�شة اجلولف.
واأع����رب ال��ك��ردي ع��ن ف��خ��ره بهذا 
الوطن  ي�شهم يف رفع علم  الذي  االإجناز 
عاليا يف جميع املحافل، معربا عن �شكره 

التي  م�شريته  يف  خلفه  وق��ف  من  لكل 
ال�شابعة  يف  طفال  كان  اأن  منذ  ب��داأت 

كل  وق��وف  م�شتذكرا  ع��م��ره،  م��ن 
االأردنية  االأوملبية  اللجنة  من 

وهي الداعم االكرب له وكذلك 
للتطوير،  اآيلة  واحة  �شركه 
االردين  االحت����اد  واأ����ش���رة 

للجولف.
االحت��اد  رئي�س  واع��رب 
ه���اين  ل��ل��ج��ول��ف  االردين 

ال��ع��ب��دال��الت ع���ن ���ش��ع��ادت��ه 
ل��الأردن  االجن��از  بهذا  البالغة 

وال��وط��ن ال��ع��رب��ي، م��ع��ربا عن 
و�شاند  �شاهم  م��ن  لكل  �شكره 
الالعب يف طريقه نحو النجومية 

والنجاح.

ي�تل المركز األول  ن�ي � العب أرد�
ولف يف هواة العف يا �بتصن� ب� عر�

فاز  والتي  للرجال،  أوروب��ا 
إيطاليا على دينامو كييف اإيطاليا على دينامو كييف إيطاليا على دينامو كييف  فيها يوفنتو�س بطل 
( يف دور املجموعات يف مدينة 

إدارة مباراة اإدارة مباراة إدارة مباراة  إدارة مباراة كما تولت فرابار  إدارة مباراة كما تولت فرابار 
أوروب���ي���ة الأوروب���ي���ة الأوروب���ي���ة  ��وب��ر ا

ي شي شي  وت�شيل� ل��ي��ف��رب��ول  وت�شيل�ش  ل��ي��ف��رب��ول  ش 
أدارت اأدارت أدارت 

أ�س اأ�س أ�س  لك النهائية  أ�س املباراة  لك النهائية  لكاأ�س املباراة  النهائية  أ�س اأ�س ااملباراة  لك النهائية  أ�س اأ�س املباراة 
ائية شائية شائية  الن� للكرة  الن�شالعامل  للكرة  شالعامل 

هولندا  منتخبي   
املتحدة  وال��والي��ات 

ير م�باراة  تد� ا�ن�ي أول امرأة � ي�ف ست�
ال يات كأس العالم للر�ب � �بتص�ف

ين النين وال�بدري؟ يس �ب� ماذا دار �ف�ي الكوال�
ك�شف م�شدر يف منتخب م�شر، تفا�شيل ما 
دار بني ح�شام البدري مدرب الفراعنة وحممد 
خالل  االإجنليزي،  اآر�شنال  يف  املحرتف  النني 
اجلولة  يف  املا�شي،  اخلمي�س  كينيا  مباراة 
املقررة  اإفريقيا  اأم��م  ت�شفيات  من  اخلام�شة 

بالكامريون.  2022
وقال امل�شدر لكووورة، اإن البدري حتدث 
واأخربهما  املباراة  قبل  وال�شولية  النني  مع 
حامد  طارق  اإ�شراك  ي�شتدعي  كينيا  لقاء  اأن 
عليه  يعرت�س  مل  م��ا  وه��و  فتحي،  وح��م��دي 
ا�شتاأذن  ال�شوطني  “بني  واأ�شاف:  الثنائي. 

كي  جمعة  اهلل  وعبد  النني  الفراعنة  م��درب 
اأني�س  ق��ي��ادة  حت��ت  االإح��م��اء  عملية  يجريا 
�شعالين، قبل اأن يدخال غرفة املالب�س حل�شور 
الثاين  ال�شوط  “خالل  وتابع:  البدري«.  كلمة 
اأني�س  وق��ال  االإح��م��اء،  يجرون  ال��ب��دالء  ك��ان 
اأن  قبل  م�شاركته،  القرتاب  ي�شتعد  اأن  للنني 
من  بدال  لي�شركه  ال�شولية  البدري  ي�شتدعي 
طارق حامد يف الدقيقة 62«. ووا�شل امل�شدر 
اإ�شابة  جتددت  “بعدها  قائال:  ت�شريحاته، 
حمدي فتحي، فنادى اأني�س للنني الأنه التبديل 
فوجئ  اآر�شنال  العب  ا�شتعد  وحينما  املقبل، 

النني  ترك  وهنا  جابر،  عمر  ي�شرك  بالبدري 
االإحماء وعاد اإلى مقاعد البدالء، الأنه مل يعد 
منطقيا اأن ي�شركه البدري بعد نزول ال�شولية 
م�شتاًء  كان  “النني  بقوله:  واأكمل  وجابر«. 
لكنه مل يتحدث مع اأحد ومل يعرت�س، وحر�س 
امللعب  يف  منفرًدا  التدريب  على  املباراة  بعد 

مع اأني�س ال�شعالين، بناء على طلب الالعب«.
على  حر�س  البدري  اأن  امل�شدر،  واأف��اد 
اأثناء العودة  النني يف املطار،  احتواء غ�شب 
عمر  اإ�شراك  �شبب  عن  معه  وحتدث  للقاهرة، 
اجلانب  اإغ��الق  اأراد  باأنه  ذل��ك  م��ربرا  جابر، 

االأمين 
يف 

منت�شف 
امل��ل��ع��ب، وق���ال ل��ه ب��احل��رف ال��واح��د: 

“متزعل�س«
اأن النني م�شتاء  و�شدد امل�شدر على 
كبديل،  امل�شاركة  رف�شه  �شائعة  م��ن 
وي�شعر بال�شيق لعدم رد اأي من اأع�شاء 

اجلهاز الفني على تلك االأنباء.

دري؟بدري؟ن النين وال�دري؟بدري؟بن النين وال�بدري؟ن النين وال�دري؟ن النين وال�دري؟
النني  ترك  وهنا  جابر،  عمر  ي�شرك  بالبدري 
أنه مل يعد الأنه مل يعد الأنه مل يعد  إلى مقاعد البدالء، 
ولية شولية شولية  شأن ي�شركه البدري بعد نزول ال�شأن ي�شركه البدري بعد نزول ال�
ًتاًءتاًء تاءشتاءش م� كان  م�شالنني  كان  شالنني  “ بقوله:  أكمل 
س، وحر�س، وحر�س أحد ومل يعرت�اأحد ومل يعرت�سأحد ومل يعرت�سأحد ومل يعرت�س لكنه مل يتحدث مع 
امللعب  يف  منفرًدا  التدريب  على  املباراة  منفرًدبعد  التدريب  على  املباراة  ًبعد 

أني�س ال�شعالين، بناء على طلب الالعب«.
على  حر�س  البدري  حر�سأن  البدري  حر�سأن  البدري  حر�اأن  البدري  أن  در، 
أثناء العودة اأثناء العودة أثناء العودة  النني يف املطار،  ب 
عمر  عمر إ�شراك  عمر اإ�شراك  إ�شراك  بب شبب شبب  � عن  معه  وحتدث  �شللقاهرة،  عن  معه  وحتدث  شللقاهرة، 
اجلانب  �الإغ��الإغ��الق  إغ�اإغ�ا أراد اأراد أراد  أنه اأنه أنه  ب ذل��ك  أنه را  ب ذل��ك  باأنه را  ذل��ك  أنه اأنه ارا  ب ذل��ك  أنه اأنه را 

أمين الأمين الأمين  ا
يف 

ف شف شف  شمنت�شمنت�
امل��ل��ع��ب، وق���ال ل��ه ب��احل��رف ال��واح��د: 

سمتزعل�سمتزعل�س« “
تاء شتاء شتاء  أن النني م�اأن النني م�شأن النني م�شأن النني م� در على شدر على شدر على  شو�شدد امل�شو�شدد امل�
كبديل،  امل�شاركة  كبديل، شه  امل�شاركة  كبديل، شه  امل�شاركة  ه  رف� �شائعة  رف�شم��ن  �شائعة  شم��ن 
اء شاء شاء  أع�اأع�شأع�شأع� أي من اأي من أي من  يق لعدم رد شيق لعدم رد شيق لعدم رد  شوي�شعر بال�شوي�شعر بال�

أنباء.الأنباء.الأنباء. اجلهاز الفني على تلك ا

اأبدى فهد املولد، جنم املنتخب 
الكبرية  �شعادته  ال�����ش��ع��ودي، 
بعد  االأخ�شر  لتمثيل  بالعودة 
موؤكدا  طويلة،  غياب  فرتة 
املرحلة  لهذه  جاهزيته 
من جميع النواحي.

وق������ال ف��ه��د 
امل�������ول�������د يف 

ت�شريحات 
لربنامج 

“الديوانية” 
ع�������رب ال�����ق�����ن�����وات 
“�شعيد  ال�شعودية:  الريا�شية 
بتواجدي يف املنتخب ال�شعودي 
االأول بعد فرتة غياب طويلة، 
اإل��ى  ل��ل��ع��ودة  فيها  ا�شتقت 

يل  م�شاركة  اآخر  فكانت  املنتخب، 
وما  باالإمارات،  اآ�شيا  اأمم  بكاأ�س 
لالأخ�شر  بعودتي  االآن  ي��ح��دث 

مبثابة �شرف كبري يل«.
مع�شكر  “هذا  واأ�����ش����اف: 
بالن�شبة  للغاية  مهم  ا�شتعدادي 
اأمام  مهمة  مباراة  وتنتظرنا  لنا، 
االآ�شيوية  بالت�شفيات  فل�شطني 

امل�شرتكة، ون�شعى للفوز بها«.
مدرب  رينارد  “اأ�شكر  وتابع: 
الثقة  على  ال�شعودي  املنتخب 
على  و���ش��اأك��ون  يل،  منحها  التي 
لهذه  جاهز  واأنا  امل�شوؤولية،  قدر 
املرحلة، واأمتنى اأن اأكون اإ�شافة 
املطلوب  ونحقق  زمالئي  برفقة 

منا«.

اأي  ه��ن��اك  “لي�س  واأ����ش���ار: 
واإذا  ال��ق��دم،  ب��ك��رة  �شهل  ���ش��يء 
ع��م��ل��ن��ا ب��ج��دي��ة ك��اف��ي��ة ���ش��وف 
بالت�شفيات  جمموعتنا  نت�شدر 
و�شنقاتل  امل�شرتكة،  االآ�شيوية 
الدعم  واأمتنى  املطلوب،  لتحقيق 
والوقفة الكبرية من اجلميع لدعم 

املنتخب«.
“يف  قائال:  امل��ول��د،  فهد  واأمت 
غالًبا  األعب  ال�شعودي  املنتخب 
“راأ�س حربة”، ومتى ما  يف مركز 
هذا  يف  رينارد  امل��درب  احتاجني 
املركز، فاأنا جاهز متاما، وال اأعلم 
املقبلة،  املرحلة  يف  �شاألعب  اأي��ن 
جاهزا،  �شاأكون  االأح��وال  كل  ويف 

ويف خدمة االأخ�شر باأي خانة”.

دد النجم الربتغايل كرة 
ابها، ليغادر بعدها رونالدو 
على  القيادة  ب�شارة  ألقى 

ل االجتماعي 
أحد 
أقدم 

مواجهتها،  عب 
نا شنا نا 

ا يف اقرتاب ريال مدريد من 

ان 

إن 
الكتالوين  النادي  لكن  عام،  منذ  رويز  م 

لرب�شلونة،  ابق 
التعاقد  النادي  إدارة 

ينوي  آن 

أبدى فهد املولد، جنم املنتخب اأبدى فهد املولد، جنم املنتخب أبدى فهد املولد، جنم املنتخب 
الكبرية  الكبرية شعادته  الكبرية شعادته  عادته  � �ش��ع��ودي،  ش��ع��ودي،  �ش �ش��ع��ودي،  ��ع��ودي،  شال�����شال�����
بعد  بعد شر  بعد شر  ر  شأخ�شأخ� أخ�الأخ�ال ا لتمثيل  بالعودة 
ؤكدا وؤكدا وؤكدا  م طويلة،  غياب  موفرتة  طويلة،  غياب  وفرتة 
املرحلة  لهذه  جاهزيته 
من جميع النواحي.

وق������ال ف��ه��د 
امل�������ول�������د يف 

ريحات شريحات شريحات  شت�شت�
لربنامج 

“الديوانية” 
رب���رب���رب ال�����ق�����ن�����وات  �������� �ع����ع���
عيد شعيد شعيد  ش�ش� “ عودية: شعودية: شعودية:  ال� ال�شية  شية  ال�ش ال�شية  ية  شالريا�شالريا�
عودي شعودي شعودي  شبتواجدي يف املنتخب ال�شبتواجدي يف املنتخب ال�
أول بعد فرتة غياب طويلة، الأول بعد فرتة غياب طويلة، الأول بعد فرتة غياب طويلة،  ا
إل��ى اإل��ى اإل��ى  ل��ل��ع��ودة  فيها  ا�شتقت 

فكانت  املنتخب، 
بك

ا ي��ح��دث 
مبثابة �شرف كبري يل«.

ا�
مهمة  مباراة  وتنتظرنا  لنا، 

فل�
امل�شرتكة، ون�

ال� املنتخب 
و��� يل،  منحها  التي 

امل� قدر 
املرحلة، و

املطلوب  ونحقق  زمالئي  برفقة 
منا«.

ب..  ت�ي للمنت�ن تشرف �بعود� المولد: أ�
يال تل ل�بلوغ المو�ند� ا� وسن�ق

ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، عن مهارة خا�شة 
اإبراهيموفيت�س  ال�شويدي زالتان  النجم  جتمع بني 
زي��دان  ال��دي��ن  زي��ن  والفرن�شي  م��ي��الن،  مهاجم 

اأ�شطورة ريال مدريد.
وقالت �شحيفة “ماركا” االإ�شبانية، اإن االأمور 
حتدث ب�شرعة يف ملعب كرة القدم، حيث يكون لدى 
الالعبني ثواٍن يف اأح�شن االأحوال التخاذ القرارات.

الالعبني غالًبا هو  اأف�شل  اأن ما مييز  واأ�شافت 
القرار  القدرة على قراءة املباراة ب�شرعة واتخاذ 

�شريًعا وفًقا للمالحظة والتفكري والتنفيذ.
من  الفئة  هذه  �شمن  اإبراهيموفيت�س  ويندرج   
اأنه يف  اإال  ال�شن،  الالعبني املميزين، رغم تقدمه يف 
حالة جيدة، حيث ال ي�شتفيد فقط من تكييف اأدائه 

عقله  ي�شتخدم  اأن��ه  اإال  لعبه،  اأ�شلوب  مع  البدين 
االآخرين.  متقدًما بخطوة على  الذي يجعله  احلاد 
مذهلني  ووع��ي  روؤي��ة  لديه  اإب��را  اأن  اإل��ى  واأ�شارت 
له  يتيح  ما  امللعب،  يف  بها  يتواجد  التي  باملنطقة 
للمباراة يف  حتديد موقعه ب�شرعة وو�شع خريطة 

راأ�شه.
وهذا بدوره ي�شمح للنجم ال�شويدي باتخاذ رد 
حا�شمة  ق��رارات  واتخاذ  املباريات  يف  �شريع  فعل 
واإدراك���ه  للمباراة  ق��راءت��ه  على  بناًء  و�شريعة 

الأف�شل م�شار للكرة.
املدر�شة  يف  اأ�شتاذ  ج��وردي��ت،  جري  واأج���رى 
النف�س  علم  يف  بحًثا  الريا�شة،  لعلوم  الرنويجية 
على  الرتكيز  مع  الالعبني،  نخبة  على  القدم  بكرة 

وحتديد  ال�شديد،  ال�شغط  حت��ت  الفعل  ردود 
االأ�ش�س املعرفية واالإدراكية التخاذ القرارات.

اأحد  ال�شويدي  املهاجم  اأن  جورديت  يعتقد 
اأف�شل الالعبني، عندما يتعلق االأمر بهذا اجلانب، 
العبو  يقدمه  مبا  يقارنان  ووعيه  روؤيته  اأن  حيث 

خط الو�شط.
 17 با�شتخدام  زي���دان،  على  ج��وردي��ت  ب��داأ 
اإح��دى  خ��الل  الفرن�شي  النجم  ملتابعة  ك��ام��ريا 
املباريات، ووجد اأنه كان قادًرا على حتريك عينيه 

ا�شتالم الكرة. قبل  ثانيتني  اآخر  يف  مرات   3
ويبلغ  اأي�ًشا،  االأمر  بهذا  اإبراهيموفيت�س  يقوم 

للملعب  الب�شري  اال�شتك�شاف  متو�شط 
الثانية. يف  مرة   0.5

يدان يتش وز� يمو�ف� ين إ�براه� ب� مع � ت�ب مهارة مدهشة �

زان  ين�ب يصيل � � الو�دات وال�ف
ا�نب ملف األ�ب

بعدما  االأجانب،  املحرتفني  ملف  والفي�شلي  الوحدات  اأجن��ز   
ا�شتعدادًا لال�شتحقاقات  الثالث، وذلك  تعاقد كل منهما مع املحرتف 

املحلية واخلارجية املقبلة.
ليوقع  الطبي  الفح�س  �شعد  �شوين  اللبناين  واجتازاملحرتف 
مبا�شرة للوحدات، وليكمل عقد املحرتفني االأجانب ب�شفوف الفريق 
اإلى جانب مواطنه اأحمد زريق وال�شنغايل عبد العزيز انداي. وي�شتعد 
الوحدات خلو�س مباراة كاأ�س ال�شوبر اأمام اجلزيرة يوم 4 اأبريل/ 
ني�شان املقبل قبل ال�شفر اإلى ال�شعودية للم�شاركة الأول مرة يف دوري 
االأجانب،  املحرتفني  ملف  الفي�شلي  كذلك  اأجنز  بدوره  اآ�شيا.  اأبطال 
حيث مت التعاقد مع املدافع ال�شنغايل م�شطفى �شال ليكون املحرتف 
الثالث ب�شفوف الفريق. وكان الفي�شلي قد تعاقد قبل ذلك مع اللبناين 
الذي  مارديكيان  مارديك  ال�شوري  مع  ر�شمياً  واتفق  احللوة  هالل 
وقع عقده اإلكرتونيا بانتظار قدومه لالأردن بعد االنتهاء من التزامه 

بتدريبات منتخب بالده.

يات �ب�ولة كأس  يد م�بار� يل مواع� تعد� �
يوي لكرة ال�قدم ت�اد اآلس� اال�

القدم تعديل مواعيد مباريات  لكرة  االآ�شيوي   قرر االحتاد 
دور املجموعات يف كاأ�س االحتاد االآ�شيوي مبنطقة الغرب، التي 
ي�شارك فيها فريقا الفي�شلي وال�شلط كممثلني عن الكرة االردنية. 
ووفق التعديل اجلديد �شتقام املباريات خالل الفرتة من 21 اإلى 
27 اأيار املقبل، بدال من املوعد ال�شابق 23 اإلى 29 اأيار املقبل. 
وبح�شب بيان االحتاد، جاء قرار تقدمي مواعيد املباريات، من 
اأجل منح املزيد من الوقت لل�شفر والراحة لالعبني قبل خو�س 
العامل  لكاأ�س  املوؤهلة  للمنتخبات  االآ�شيوية  الت�شفيات  مباريات 
2022 يف قطر وكاأ�س اآ�شيا 2023 يف ال�شني، والتي من املقرر 
اأن تقام بنظام التجمع يف الفرتة من 31 اأياروحتى 15 حزيران 

املقبل.
 ي�شار اإلى ان مباريات املجموعتني الثانية والثالثة تقام يف 
التي  الثانية  ال�شلط مباريات املجموعة  عمان، حيث ي�شت�شيف 
البحريني و�شباب بالطة  اللبناين واملحرق  ت�شم فرق االن�شار 
الفل�شطيني، فيما ي�شت�شيف الفي�شلي مباريات املجموعة الثالثة 
من  والفائز  ال�شوري  وت�شرين  العماين  ال�شيب  فرق  ت�شم  التي 

مباراة الكويت الكويتي واالمعري الفل�شطيني.

تىض  ثار مر� يم��ي آ� الزمالك �
يا منصور �نها�ئ�

اإزالة  الزمالك،  نادي  ب��اإدارة  املكلفة  املوؤقتة  اللجنة  قررت 
كافة الالفتات التي حتمل ا�شم و�شور مرت�شى من�شور، رئي�س 
القلعة البي�شاء املوقوف. و�شدر قرار من جانب وزير الريا�شة 
الدكتور اأ�شرف �شبحي، باإيقاف وجتميد جمل�س اإدارة الزمالك 

برئا�شة مرت�شى من�شور، لوجود خمالفات مالية �شده.
خ�شارة  بعد  جاءت  الالفتات  هذه  اإزالة  اأن  كووورة  وعلم 
من�شبه  مهام  ملزاولة  لعودته  الق�شائية  الطعون  كافة  مرت�شى 
الق�شاء  حمكمة  يف  الزمالك  اإدارة  جمل�س  اإيقاف  قرار  واإلغاء 

االإداري واأي�شا املحكمة االإدارية العليا.
اللجنة  ر�شدتها  التي  املالية  املخالفات  اإح��ال��ة  ومت��ت 
الق�شائية من جانب وزارة الريا�شة اإلى النائب العام ملناق�شتها 

والتحقيق فيها ب�شكل ر�شمي.
ويراأ�س الزمالك امل�شت�شار عماد عبد العزيز، رئي�س اللجنة 
عقب  االنتخابات  اإجراء  حلني  النادي،  ب��اإدارة  املكلفة  املوؤقتة 

اأغ�شط�س/ �شهر  يف  طوكيو،  اأوملبياد 
اآب املقبل.


