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تل�ق�ي  يل أو � � التس�ج
الل�قاح شرط الستثناء 

ر يام ال��ظ ال�ركة أ�
 عمان 

 اأعلن املركز الوطني للأمن 
عمليات  الأزم����ات،  واإدارة 
وا�ستمرارا  انه  الأزمة،  خلية 
اأكرب  لتطعيم  الوطنية  للخطة 
ع���دد مم��ك��ن م��ن امل��واط��ن��ن 
وامل���ق���ي���م���ن، ت���ق���رر ���ش��رط 
ت�شجيل العاملن يف القطاعات 
اخلدمات  لإدام��ة  ال�سرورية 
للمواطنن،على  الأ�سا�سية 
اأو   ،19 كوفيد-  لقاح  من�شة 
)جرعة  تلقي  اإث��ب��ات  حيازة 
ا�شا�شي  ك�شرط  جرعتن(  اأو 
للح�شول على ا�شتثناء حركة 
اعتبارا  ال�شامل  احلظر  خالل 

من يوم اجلمعة املقبل.
�سيتم  انه  املركز  واأو�سح 
قبل  م��ن  ذل��ك  على  التدقيق 
التي  والدوريات  الغلق  نقاط 
احلظر  تنفيذ  على  ت�شرف 

ال�شامل .
ت�شريح  اأي  ان  واع��ت��ر 
اجلمعة  حظر  من  لال�شتثناء 
ال�شخ�ص  يكن  مل  م��ا  الغ��ي��اً، 
م�شجاًل على من�شة اللقاح او 

متلقيه.
ودع�����ا امل���رك���ز اجل��م��ي��ع 
عر  بالت�شجيل  املبادرة  اإلى 
على  للح�شول  التايل  الرابط 
https://www.املطعوم

.  /vaccine.jo

97  و�فاة و7940 
إصا�جة �جكورو�ظا �ف�ي المملكة

 عمان 

 اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل 97 وفاة و7940 اإ�شابة 
العدد  لريتفع  االث��ن��ن،  اململكة  يف  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ص 

االإجمايل اإلى 6651 وفاة 597256 حالة.
حمافظة  يف  حالة   3549 على  اجلديدة  االإ�شابات  وتوزعت 
العا�شمة عّمان، 1196 حالة يف حمافظة الزرقاء، 791 حالة يف 
حمافظة  يف  حالة   468 الرمثا،  يف  حاالت   7 منها  اإربد،  حمافظة 
حمافظة  يف  حالة  الكرك،301  حمافظة  يف  حالة   335 البلقاء، 
حمافظة  يف  حالة   271 العقبة،  حمافظة  يف  حالة   294 املفرق، 
حمافظة  يف  حالة   193 جر�ص،  حمافظة  يف  حالة   226 عجلون، 
حمافظة  يف  حالة   129 ماأدبا،  حمافظة  يف  حالة   187 الطفيلة، 

معان، منها 10 حاالت يف البرتا.
واأ�شار املوجز االإعالمي ال�شادر عن رئا�شة الوزراء ووزارة 
 96188 ال�شحة اإلى اأن عدد احلاالت الن�شطة حالّياً و�شل الى 
حالة، بينما بلغ عدد احلاالت التي اأُدِخلت ام�ص اإلى امل�شت�شفيات 
عدد  اإجمايل  بلغ  حن  يف  حالة،   382 غادرت  فيما  حالة،   432
احلاالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 3383 حالة.

بن  اململكة،  يف  للم�شت�شفيات  اال�شتيعابية  القدرة  وح��ول 
 51 اإقليم ال�شمال بلغت  اأ�شّرة العزل يف  اإ�شغال  املوجز ان ن�شبة 
 75 احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة، 
يف  اال�شطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة، 
االإقليم ذاته 42 باملئة. واأ�شاف اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العزل يف 
اإقليم الو�شط بلغت 71 باملئة، يف حن و�شلت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة 
العناية احلثيثة يف االإقليم ذاته الى 82 باملئة، بينما بلغت ن�شبة 

اإ�شغال اأجهزة التنّف�ص اال�شطناعي 47 باملئة.
 36 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  كما 
 39 احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة، 
 23 باملئة، فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنّف�ص اال�شطناعي 

باملئة.
كما اأ�شار املوجز اإلى ت�شجيل 8910 حاالت �شفاء ام�ص 
يف العزل املنزيل وامل�شت�شفيات ، لي�شل اإجمايل حاالت ال�شفاء 

اإلى 494417 حالة.
ام�ص،  اأج��ري  خم��رّي��اً  فح�شاً   48980 ان  واأ���ش��اف 
5825666 فح�شاً، الفتا  لي�شبح اإجمايل عدد الفحو�شات 
الفحو�شات  ن�شبة  اأن  اإل��ى 
اليوم  ل��ه��ذا  بلغت  االإي��ج��اب��ّي��ة 
ب��امل��ئ��ة،  21ر16  ق���راب���ة 
التي  الن�شبة  مع  مقارنة 
�شجلت اول اأم�ص والتي 

بلغت 47ر16 باملئة.

الهواري لل�شحة وال�شمايل للعمل

يل  تعد� راء � ية �جإ�ج  إرادة ملك�
صاو�ظة عىل �كومة ال�ظ

 عمان 

�شدرت االإرادة امللكية ال�شامية، االثنن، باملوافقة 
هاين  ب�شر  الدكتور  حكومة  على  تعديل  اإج��راء  على 

اخل�شاونة، وتاليا ن�ص االإرادة:
اململكة  ملك  احل�شن،  اب��ن  الثاين  عبداهلل  »نحن 
35 من الد�ستور،  االأردنية الها�شمية، مبقت�شى املادة 
اآت:  هو  مبا  ناأمر  ال��وزراء،  رئي�ص  تن�شيب  على  وبناء 
الهواري  ار�شيد  اإبراهيم  فرا�ص  الدكتور  معايل  يعن 
وزيرًا لل�شحة، ويعن معايل ال�شيد يو�شف حممود علي 

ال�شمايل وزيرًا للعمل.
�شعبان   15 يف  العامر  رغ��دان  ق�شرنا  عن  �شدر 
�شنة  اآذار  من   29 املوافق  هجرية،   1442 �سنة  من 

ميلدية«.  2021
واأدى الوزيران اليمن الد�شتورية اأمام جاللة امللك، 

يف ق�شر احل�شينية.
ال��وزراء  رئي�ص  الد�شتورية  اليمن  اأداء  وح�شر 
امللكي  ال��دي��وان  ورئي�ص  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور 

الها�شمي يو�شف ح�شن العي�شوي.
باملوافقة  ال�شامية  امللكية  االإرادة  �شدرت  وكانت 
مر�شي  معن  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ا�شتقالة  ق��ب��ول  على 
اعتبارا  من�شبه،  من  العمل  وزي��ر  القطامن  عبداهلل 
امللكية  االإرادة  �شدرت  كما   .2021/3/8 تاريخ  من 
حممد  مفلح  ن��ذي��ر  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ب��اإق��ال��ة  ال�شامية 
تاريخ  اعتبارا من  ال�شحة من من�شبه،  عبيدات وزير 

.2021/3/13

يح انت�قال   � تر�ج ية: � الص�ة العالم�
يط يروس كورو�ظا لإل�ظسان ع�جر وس�       �ف�

يكا  ي�دد موعًدا وش� تن � �جو�
يع«  ل�جلوغ »مناعة ال�ق��

يود كورو�ظا ور�فع �ق�

تعتمد عىل  ية � شركات �ق�ر�
ية ية أرد�ظ� ذا�ئ� ات عظ ل�وم ومنت�ج
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يان  يعز� الملك وول�ي العهد �
يت ير وول�ي عهد الكو� أم�

يا و 1200  إصا�جة 225 �قاض�
يروس كورو�ظا � ف �ج�ف مو�ظ

عمان 

قرر جمل�ص اإدارة موؤ�ش�شة تنمية اأموال 
»مرابحات  متويالت  اأق�شاط  تاأجيل  االأيتام 

وتاأجري متويلي«، ل�شهر ني�شان املقبل.
واأكد �شماحة قا�شي الق�شاة رئي�ص جمل�ص 
اإدارة املوؤ�ش�شة، ال�شيخ عبد احلافظ الربطة 
لوكالة االنباء االردنية)برتا( االإثنن، اأن هذا 
القرار جاء تنفيذا للتوجيهات امللكية ال�شامية 
مبراعاة الظروف اال�شتثنائية التي مير بها 
الوطن، والتخفيف على املواطنن من تبعات 

جائحة كورونا، ف�شال عن م�شاهمة املوؤ�ش�شة 
ودورها يف امل�شوؤولية املجتمعية، ال�شيما مع 

اقرتاب حلول �شهر رم�شان املبارك.
واأ�شاف �شماحته اأن املوؤ�ش�شة هي اإحدى 
املوؤ�ش�شات الوطنية والتي غايتها الرئي�شية، 
وتنميتها،  االأي��ت��ام  اأم���وال  على  املحافظة 
اأعلى العوائد عليها  وا�شتثمارها مبا يحقق 
اأحكام  وف��ق  اال�شتثمار،  جم��االت  �شتى  يف 
بتحقيق  ي�شهم  ومبا  االإ�شالمية،  ال�شريعة 

التنمية االجتماعية واالقت�شادية.

 عمان 

جمل�ص  تو�شيات  متابعة  جلنة  ا�شتمعت   
خالل  ك��ورون��ا،  بجائحة  املتعلقة  ال��ن��واب 
ال��ن��ائ��ب خليل  اج��ت��م��اع االث��ن��ن، ب��رئ��ا���ش��ة 
القطاعن  واجهت  التي  التحديات  اإلى  عطية، 
ودعا  اجلائحة.  خ��الل  والتجاري  ال�شياحي 
الذي  ال�شياحي  القطاع  دعم  اإلى  عطية  النائب 
للدولة  العامة  للموازنة  اأ�شا�شًيا  راف��ًدا  ُيعد 
االجتماع،  وح�شر  ل��ه.  الت�شهيالت  وت��ق��دمي 
حمافظ  ونائب  الع�شع�ص،  حممد  املالية  وزير 

البنك املركزي عادل �شرك�ص، واملدير التنفيذي 
لدائرة عمليات ال�شوق املفتوحة والدين العام 
الو�شاح،  خلدون  الدكتور  املركزي  البنك  يف 
القرو�ص  االأردنية ل�شمان  ال�شركة  ومدير عام 
الدكتور حممد اجلعفري، ورئي�ص غرفة جتارة 
عمان نقيب جتار املواد الغذائية خليل احلاج 
توفيق، ورئي�ص جمعية غرفة ال�شياحة وال�شفر 
�شناعة  غرفة  رئي�ص  ونائب  ال�شامن،  جواد 
االأردن،  جت��ارة  غرفة  رئي�ص  ونائب  االأردن 
امل�شلماين،  اأجمد  اخلا�ص  الطريان  قطاع  وعن 

وممثلون عن القطاعن ال�شياحي والتجاري.

ل أ�قساط  تؤ�ج يتام � أموال األ�
يسان المرا�ج�ات عن شهر �ظ�

يل  ع� ت�الب �جت�ف ية � ج� يا� نة �ظ� ل�ج
ية يا�� ا�ر الس� صندوق الم�ظ

امية  القرار جاء تنفيذا للتوجيهات امللكية ال�
تثنائية التي مير بها شتثنائية التي مير بها شتثنائية التي مير بها  شمبراعاة الظروف اال�شمبراعاة الظروف اال�
نالوطن، والتخفيف على املواطننالوطن، والتخفيف على املواطنن من تبعات 

أحكام  اال� جم��االت  �شتى  يف 
بتحقيق  بتحقيق شهم  بتحقيق شهم  هم  ي� ومبا  ي�شالمية،  ومبا  شالمية،  ي�ش ومبا  ي�شالمية،  ومبا  المية،  شإ�شإ� إ�الإ�ال ا ال�شريعة 

ادية.شادية.شادية. شالتنمية االجتماعية واالقت�شالتنمية االجتماعية واالقت�

أردن، الأردن، الأردن،  ا جت��ارة  غرفة  رئي�ص  ونائب  رئي�صأردن  ونائب  صأردن 
لماين، شلماين، شلماين،  امل� امل�شأجمد  امل�شأجمد  امل�اأجمد  أجمد  اخلا�ص  الطريان  قطاع  وعن 

ياحي والتجاري.شياحي والتجاري.شياحي والتجاري. ش ال�ش ال� نوممثلون عن القطاعنوممثلون عن القطاعن

ر�جول:  ي�ف أس�ورة ل�
و  يا�ج ت� يم � ي� � ت�ق �

ير عادل � عظ
بارنز،  جون  ال�شابق  ليفربول  جنم  يعتقد 
اأن العب الفريق حاليا تياجو األكانتارا، ح�شل 
على معاملة غري عادلة من النقاد خالل مو�شمه 
�شكوكا  ميلك  اأنه  موؤكدا  ال�«ريدز«،  مع  االأول 
اأداء  تقدمي  على  االإ�شباين  الالعب  قدرة  حول 

اأف�شل يف املو�شم املقبل.
فرتة  يف  ليفربول  اإل���ى  تياجو  وان�����ش��م   
بايرن  من  قادما  املا�شية  ال�شيفية  االنتقاالت 
االإ�شابة  من  املو�شم  بداية  يف  وعانى  ميونخ، 
يعود  اأن  قبل  املالعب،  من  لفرتة  اأبعدته  التي 
دون اأن يتمكن من ترك ب�شمته، بعد �شل�شلة من 
العرو�ص ال�شعيفة.  وقال بارنز يف ت�شريحات 
التعاطف  »ميكنني  »مريور«:  �شحيفة  نقلتها 
قدمه،  الذي  وامل�شوار  املو�شم  هذا  تياجو  مع 
اأي  على  �شعبا  يكون  قد  جمهور  دون  اللعب 
اإلى العب مل مي�ص  بالن�شبة  العب، خ�شو�شا 
يف اجنلرتا اأكرث من عام واحد«.  وتابع: »لقد 

ان�������س���م اإل����ى 
ف����ري����ق ك����ان 
ب�شكل  ي��ل��ع��ب 
ج���ي���د، واح���د 

فرق  اأف�شل  من 
الرميريليج، 

ب�شبب  ف��ج��اأة  ث��م 
و����ش���ع اإ���ش��اب��ت��ه، 

يلعب  ال  فريق  اإلى  عاد 
يتعر�ض  اأن���ه  كما  ج��ي��دا، 

االأمور  عادلة،  غري  النتقادات 
اآنفيلد،  يف  جيد  ب�شكل  ت�شري  ال 
واأتعاطف معه حقا الأنه العب من 

»رمبا  واأ�شاف:  الرفيع«.  الطراز 
الإلهامه  اجلمهور  يحتاج  اأنه  تياجو  ي�شعر 

اجلمهور. يعود  عندما  اأف�شل،  ب�شكل  واالأداء 
تابع �ص8

ينة  � يم الس�ف تعو� اح � �ظ�ج
يس ا�ظ�ة �ف�ي �قناة السو� ال�ج

 قناة السويس

الفريق  ال�شوي�ص،  قناة  هيئة  رئي�ص  اأعلن   
اأ���ش��ام��ة رب��ي��ع، االث��ن��ن، جن��اح ج��ه��ود تعومي 

ال�شفينة اجلانحة، »اإيفر غيفن«.
»اإيفر  ال�شفينة  اأن  التلفزيون امل�شري،   وقال 
غيفن« تتحرك با�شتخدام املحركات �شوب منطقة 

البحريات املرة، بعد اإعادة تعوميها.
وكان جرى تعديل و�شعية ال�شفينة اجلانحة 
بعد ا�شتجابتها ملناورة التعومي االأخرية، وجاري 
قطر ال�شفينة لتعوميها، وت�شغيل رفا�ص ال�شفينة، 

للتاأكد من �شالحيتها للتحرك.
ال�شوي�ص يف  قناة  رئي�ص هيئة  قال  من جانبه 
بيان فجر االثنن، اإنه مت »البدء يف مناورات ال�شد 
لتعومي �شفينة احلاويات اإيفر غيفن بوا�شطة 10 
قاطرات عمالقة تقوم بالعمل من اأربعة اجتاهات 

خمتلفة«.
خالل  القاطرات  توزيع  اأن  ربيع  واأو���ش��ح 
يف  ال�شفينة  مقدمة  �شد  ي�شمل  ال�شد  م��ن��اورات 
»بركة  القاطرة  من  كل  بوا�شطة  ال�شمال  اجتاه 
160 طن  1« والقاطرة »عزت عادل« بقوة �شد 
موؤخر  بدفع  قاطرات   4 تقوم  فيما  منهما،  لكل 
اجلديدتان  القاطرتان  وت�شمل  جنوبا  ال�شفينة 
»عبد احلميد يو�شف« و«م�شطفى حممود« بقوة 
 1 بور�شعيد  والقاطرتان  منهما  لكل  70 طن  �شد 

وبور�شعيد 2.

ي ة:ة العالم�ة:ة العالم� ة العالم��ة العالم�� �الص�الص
ا لإل�ظا لإل�روس كورو�ا لإل�ظا لإل�ظروس كورو�ظا لإل�روس كورو�ا لإل�روس كورو�ا لإل� �      ��      �ف�روس كورو�يروس كورو�ي

يكا  يكا ا وش�كا ا وش� يا وش� دد موعد�دد موعد�دد موعًد ي � �� � ن
ع« �ع« �ع« يع« يع«  ���� قلوغ »مناعة ال�ق�لوغ »مناعة ال��لوغ »مناعة ال�

اظاود كورو�اظاظود كورو�ظاود كورو�اود كورو�ا ود كورو��ود كورو��ود كورو�يود كورو�ي �ع ��ع �ق ع �ور�ع �ور�ف
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جهود ا�شتعادة 
الدولة الوطنية؟!

ان  عمَّ

بلغ عدد الق�شاة الذين تلقوا مطعوم كورونا 
قا�شًيا   970 اأ�شل  من  قا�شًيا   128 االآن  حتى 
الَنّاطق  بح�شب  النظامية،  اململكة  حماكم  يف 
االإعالمي با�شم املجل�ص الق�شائي القا�شي، وليد 

كناكرية.
االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  كناكرية  وق���ال 
يف  واملوظفن  الق�شاة  عدد  اإن  االثنن،  )ِبرتا(، 
بلغ  كورونا،  بفريو�ص  امل�شابن  اململكة  حماكم 
225 قا�شًيا و1200 موظف منذ بدء اجلائحة، 
يومًيا  يتعاملون  املحاكم  وموظفي  الق�شاة  واإَنّ 
مع اآالف املراجعن، وهم معر�شون ب�شكل كبري 
جًدا الإ�شابتهم بفريو�ص كورونا، وتويف قا�شيان 
نفذها  التي  االح��رتازي��ة  االإج����راءات  كل  رغ��م 
ومنع  العدوى  �شل�شلة  لك�شر  الق�شائي  املجل�ص 

المة العامة. االختالط واجراءات ال�َشّ
مرات  ة  ع��َدّ اجتمع  املجل�ص  اأَنّ  اإلى  واأ�شار 
الق�شاة  حل��م��اي��ة  خ��ط��وات  وو���ش��ع  م��ط��وال، 
وامل��وظ��ف��ن وامل��ح��ام��ن وامل��راج��ع��ن وت��وف��ر 
والعدالة  الق�شاء  م��رف��ق  ا�شتمرار  دمي��وم��ة 
كبري  �شرر  احلاق  دون  النا�ص  حقوق  ومتابعة 

باأي من االأطراف.
العملية  يف  الرئي�ص  العن�شر  اأَنّ  اإلى  ولفت 
حت�شينهم  يتطلب  ما  القا�شي،  هو  الق�شائية 
من خالل اأخذ املطعوم الأنهم يتعاملون مع اآالف 

الق�شايا واملراجعن.
ُبعد  عن  العمل  ل  فَعّ املجل�ص  اأَنّ  اإل��ى  ون��وه 
 20 و   15 اإلى  املرافعات  جل�شات  عدد  وقل�ص 
جل�شة، والعمل باملحاكمات عن ُبعد، وا�شتخدام 
القلمية،  املعامالت  لت�شيري  التكنولوجيا  و�شائل 
ملنع التقارب اجل�شدي للحد من انتقال العدوى.

عمان 

 بعث جاللة امللك عبداهلل الثاين برقية تعزية 
اجلابر  االأحمد  ن��واف  ال�شيخ  �شمو  اأخيه  اإل��ى 
بوفاة  ال�شقيقة،  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح، 
االأحمد  نورية  ال�شيخة  اهلل،  ب��اإذن  لها  املغفور 

اجلابر املبارك ال�شباح.
التعزية  عن  الرقية،  يف  جاللته،  واأع��رب   
واملوا�شاة بهذا امل�شاب، �شائال اهلل اأن يلهم �شمو 
ال�شيخ نواف، وال�شعب الكويتي ال�شقيق جميل 

ال�شر وح�شن العزاء.
عبداهلل  بن  احل�شن  االأم��ري  �شمو  بعث  كما   
�شمو  اأخيه  اإلى  تعزية  برقية  العهد،  ويل  الثاين، 
ال�شيخ م�شعل االأحمد اجلابر ال�شباح، ويل عهد 
باإذن  لها  املغفور  بوفاة  ال�شقيقة،  الكويت  دولة 
املبارك  اجل��اب��ر  االأح��م��د  ن��وري��ة  ال�شيخة  اهلل، 

ال�شباح.
 وعر �شمو ويل العهد عن التعازي واملوا�شاة 
بوا�شع  يتغمدها  اأن  اهلل  �شائال  امل�شاب،  بهذا 

رحمته.
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عمان 

والرملانية  ال�شيا�شية  ال�����ش��وؤون  وزي��ر  ق��ال 
تنظمه  الذي  احلوار  اإن  املعايطة  مو�شى  املهند�ص 
ال�شيا�شية  للحياة  الناظمة  القوانن  حول  الوزارة 
فاعلة  دميقراطية  لتحقيق  اجلميع  م��ع  مفتوح 

اأ�شا�شها التعددية ال�شيا�شية.
واأ�شاف خالل لقائه االثنن اأمناء عامي اأحزاب 
الطبيعة علي ع�شفور، واحلداثة والتغيري الدكتور 
ح�شا�شنة،  حممد  وامل�����ش��اواة  احل��م��اي��دة،  نايف 
علي  االأردين  والوطني  البخيت،  زيد  واالإ���ش��الح 
الوزارة رئي�ص جلنة  اأمن عام  العالونة، بح�شور 
�شوؤون االأحزاب الدكتور علي اخلوالدة، اأن احلوار 
واملقرتحات  االآراء  جلميع  اال�شتماع  اإل��ى  يهدف 
ب�شاأن تطوير الت�شريعات الناظمة للحياة ال�شيا�شية 
انتخاب  قانون  اإل��ى  و�شوال  التحديات  ومعاجلة 

توافقي وواقعي.

واأو�شح اأن الوزارة طلبت من االأحزاب اإر�شال 
الناظمة  الت�شريعات  تطوير  ح��ول  مقرتحاتهم 
واالأحزاب«،  االنتخاب  »قانونا  ال�شيا�شية  للحياة 
اأطراف املجتمع  اأن احلوار مفتوح مع  اإلى  م�شريًا 
اجلميع  الأن  وامل��راأة  ال�شباب  على  بالرتكيز  كافة 

�شركاء يف تطوير احلياة ال�شيا�شية.
ودميقراطية  �شيا�شية  حياة  تطوير  اأن  وبن 
و�شول  عر  ياأتي  ال�شيا�شية  التعددية  على  قائمة 
اإل��ى  ب��رام��ج  متتلك  �شيا�شية  وت��ي��ارات  اأح���زاب 
الرملان، وتنفيذها من خالل قانون انتخاب واقعي 
التي  ال�شيا�شية  والتيارات  الكتل  و�شول  يف  ي�شهم 
وت�شتطيع  املجتمع،  يف  الرئي�شة  االجتاهات  متثل 

ت�شكيل احلكومات الرملانية.
امل�شاركة  االأح��زاب  ممثلو  قالت  ناحيتهم،  من 
تطوير  يف  لالأحزاب  االإيجابي  ال��دور  اإن  اللقاء  يف 
مطلوب  ال�شيا�شية  للحياة  الناظمة  الت�شريعات 
من  الدميقراطية،  املمار�شات  اأف�شل  اإلى  لالنتقال 

للروؤى  وفقا  واأحزاب  انتخاب  قانوين  تطوير  خالل 
امللكية ال�شامية يف االأوراق النقا�شية، م�شريين اإلى 
يف  املواطنن  متثل  فاعلة  اأح��زاب  وجود  �شرورة 

الرملان.
ودعوا اإلى رفع كفاءة العمل ال�شيا�شي وتعزيز 
ال�شباب  التحديات كافة، واإعطاء  فاعليته ملواجهة 
الدور االأكر يف ذلك، م�شيدين بالدور الذي تقوم به 
ملعرفة  االأحزاب  مع  امل�شتمر  التوا�شل  يف  الوزارة 
االأردين،  احلزبي  العمل  تواجه  التي  التحديات 
فر�ص  اإل���ى  وحتويلها  التحديات  ه��ذه  وتذليل 
ال�شيا�شية  احلياة  لتطوير  منها  اال�شتفادة  ميكن 

والدميقراطية.
كما دعوا اإلى رفع وعي املجتمع وتعزيز اإميانه 
بالعمل ال�شيا�شي وزيادة ن�شبة امل�شاركة ال�شبابية 
االإعالمية  اجلهود  تكثيف  خ��الل  من  االأح���زاب  يف 
للتوعية باأهمية العمل احلزبي وت�شكيل احلكومات 

الربملانية.

يلت�ق�ي  ية � ية وال�جرلما�ظ� ياس� ير الشؤون الس� وز�
ين لعدد من األ�زاب األمناء العام�

عمان 

النواب  جمل�ص  تو�شيات  متابعة  جلنة  ا�شتمعت   
املتعلقة بجائحة كورونا، خالل اجتماع االثنن، برئا�شة 
النائب خليل عطية، اإلى التحديات التي واجهت القطاعن 

ال�شياحي والتجاري خالل اجلائحة.
الذي  ال�شياحي  القطاع  دعم  اإلى  عطية  النائب  ودعا 
وتقدمي  للدولة  العامة  للموازنة  اأ�شا�شًيا  راف��ًدا  ُيعد 

الت�شهيالت له.
الع�شع�ص،  حممد  املالية  وزي��ر  االجتماع،  وح�شر 
واملدير  �شرك�ص،  ع��ادل  املركزي  البنك  حمافظ  ونائب 
والدين  املفتوحة  ال�شوق  عمليات  ل��دائ��رة  التنفيذي 
العام يف البنك املركزي الدكتور خلدون الو�شاح، ومدير 
حممد  الدكتور  القرو�ص  ل�شمان  االأردنية  ال�شركة  عام 
اجلعفري، ورئي�ص غرفة جتارة عمان نقيب جتار املواد 
غرفة  جمعية  ورئي�ص  توفيق،  احل��اج  خليل  الغذائية 
غرفة  رئي�ص  ونائب  ال�شامن،  جواد  وال�شفر  ال�شياحة 
�شناعة االأردن ونائب رئي�ص غرفة جتارة االأردن، وعن 
عن  وممثلون  امل�شلماين،  اأجمد  اخلا�ص  الطريان  قطاع 

القطاعن ال�شياحي والتجاري.
�شندوق  بتفعيل  اللجنة  اأع�شاء  طالب  ب��دوره��م، 
ال�شياحي  القطاع  لدعم  اأُن�شئ  الذي  ال�شياحية  املخاطر 
جائحة  ج��راء  طالته،  التي  االأ���ش��رار  من  والتخفيف 

هذا  على  ال�شرائب  تاأجيل  �شرورة  عن  ف�شاًل  كورونا، 
القطاع، وتقدمي القرو�ص والت�شهيالت له واالإ�شراع بتلقي 
املواطنن للقاح للو�شول اإلى �شيف اآمن، واخلروج من 

احلالية الوبائية التي متر بها اململكة.
الوبائي �شعب  الو�شع  اإن  الع�شع�ص  قال  من جهته، 
على امل�شتوين العاملي واملحلي، م�شيًفا اأن هناك �شغًطا 

على ال�شيا�شتن العامة واملالية للمملكة.
غري  على  ال�شرائب  تاأجيل  ميكن  ال  اأنه  اإلى  واأ�شار 
اأن احلكومة �شتطلق خالل االأ�شبوع  امللتزمن، مو�شًحا 
�شتطلق  كما  امل��واط��ن��ن،  ع��ن  للتخفيف  حزمة  احل��ايل 
اأن  �شاأنها  من  امل��ايل،  للتدخل  االإج���راءات  من  جمموعة 

ت�شتجيب للعديد من مطالب القطاعات املت�شررة.
اأنه ال بد من الو�شول ل�شيف اآمن،  وتابع الع�شع�ص 
الو�شول  فر�شة  زادت  اللقاحات  متلقي  عدد  زاد  فكلما 
اأن  اإلى  الفًتا  القطاعات،  من  املزيد  وفتح  اآم��ن،  ل�شيف 
ا�شتدامة  برنامج  متديد  اأي��ام  خالل  �شتدر�ص  احلكومة 
امل�شرح  املن�شاآت غري  العاملن يف  دعم  اإلى  يهدف  الذي 

لها بالعمل والعاملن يف االأن�شطة االأكرث ت�شرًرا.
دعم  مو�شوع  �شتبحث  املالية  وزارة  اأن  اإلى  ولفت 
�شندوق املخاطر ال�شياحية للتخفيف من اأ�شرار جائحة 
 20 قيمته  تبلغ  والذي  ال�شياحي،  القطاع  على  كورونا 

مليون دينار.
من جانبه، اأكد �شرك�ص اأن االأزمة التي متر بها اململكة 

املركزي  البنك  �شعي  مبيًنا  حملية،  ولي�شت  عاملية، 
لال�شتقرار النقدي، »املحافظة على �شعر �شرف الدينار«، 
وهذا ما حتقق خالل اجلائحة، ف�شاًل على املحافظة على 
ارتفعت  التي  االأجنبية  العمالت  موجودات واحتياطات 

من 14.3 مليار دينار اإلى 15.5 مليار دينار.
على  الفوائد  خف�ص  املركزي  البنك  اأن  اإل��ى  ولفت 
اأ�شا�ص لالأفراد  150 نقطة  اإلى  املواطنن العام املا�شي 
اأ�شا�ص  نقطة   100 واإل���ى  ال�شغرية،  واملوؤ�ش�شات 
التدفق  على  �شاعد  ال��ذي  االأم��ر  الكبرية،  للموؤ�ش�شات 
النقدي للمواطنن، ف�شاًل عن تاأجيل االأق�شاط امل�شتحقة 
اأو  فوائد  دون  املا�شي  العام  لنهاية  املواطنن  على 
عموالت تاأخري، ما انعك�ص اإيجاًبا على القدرة ال�شرائية 

لهم.
االأق�شاط  كذلك  اأج��ل��ت  البنوك  اإن  �شرك�ص  وق��ال 
امل�شتحقة على االأفراد ل�شهر ني�شان املقبل الذي يتوافق 
�شيولة  توفر  يعني  ما  املبارك،  رم�شان  �شهر  حلول  مع 

بقيمة 700 مليون دينار يف جيوب املواطنن.
لدى  ال�شيولة  بتوفري  �شاهم  ال��ق��رار  اأن  واأ���ش��اف 
التي  احلزمة  قيمة  اأن  مبيًنا  وال�شركات،  املواطنن 
طرحها البنك باأ�شكالها املتنوعة بلغت 2.5 مليار دينار، 
يف  االأعلى  وهي  املحلي،  الناجت  من   %  8 يعادل  ما  اأي 

املنطقة.
وتابع اأن القرار الثاين للبنك جاء بخف�ص االحتياطي 

النقدي االإلزامي من 7 % اإلى 5 %، ما وفر 550 مليون 
املبلغ  هذا  توفر  اأن  موؤكًدا  البنوك،  لدى  مبا�شرة  دينار 

ي�شاعد البنوك على منح قرو�ص جديدة.
لل�شركات  دينار  مليار   1.9 توفري  جرى  اأن��ه  وزاد 
ال�شغرية والكبرية منذ �شهر اآذار 2020 وحتى �شباط 
2021، م�شرًيا اإلى ان ذلك ي�شكل ما جمموعه 2.6 مليار 
ت�شتلمها  ومل  االأردين،  االقت�شاد  يف  بقيت  �شيولة  دينار 
املتداولة بن املواطنن حول  االأحاديث  البنوك. وحول 
الأق�شاط  التاأجيل  الفائدة يف حال  االأق�شاط و�شعر  زيادة 
�شهر ني�شان، اأكد �شرك�ص اأن ذلك غري �شحيح، ولن يطراأ 
ر�شائل  اأر�شل  البنك  اأن  اإلى  م�شرًيا  ارتفاع،  اأي  عليها 
الفائدة  �شعر  بتخفي�ص  املا�شي  العام  للمواطنن  ن�شية 

على اق�شاطهم والتزمت البنوك بذلك القرار.
يف  ال�شكاوي  تتلقى  البنك  يف  وحدة  يوجد  اإنه  وقال 
حال عدم قيام البنك بتخفي�ص �شعر الفائدة، الفًتا اإلى اأن 
البنك املركزي �شيعقد لقاء خالل االأيام املقبلة مع ممثلي 
القطاع ال�شياحي، لبحث اآلية تقدمي الدعم والتخفيف من 

االأ�شرار التي حلقت بهم.
جتار  نقيب  عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�ص  قال  ب��دوره، 
التي  القرارات  اإن  املواد الغذائية، خليل احلاج توفيق، 
ودون  لالآمال،  خميبة  جاءت  اأم�ص  احلكومة،  اتخذتها 
القرارات  تلك  اأن  م�شيًفا  اخلا�ص،  القطاع  مع  الت�شاور 
جراء  واالإ�شابات  الوفيات  اأع��داد  تقليل  يف  تنجح  مل 

الفريو�ص.
وفيما دعا اإلى تخفي�ص �شاعات احلظر اجلزئي، اأ�شار 
يف الوقت نف�شه اإلى اأن الغرفة طالبت بتعوي�ص اأ�شحاب 
�شاالت االأفراح عن اخل�شائر، التي تكبدوها خالل الفرتة 
للمواطنن  ال�شرائية  القدرة  اأن  اإل��ى  ولفت  املا�شية. 
ارتفاع  اإلى  ذلك  �شبب  عازًيا   ،%  50 بن�شبة  تراجعت 

االأ�شعار وتهالك الرواتب.
غرف  ي�شم  وطني  ح��وار  اإج���راء  ���ش��رورة  واأك���د 
واللجنة  واملالية  ال�شحة  ووزراء  والتجارة  ال�شناعة 
حلول  الإي��ج��اد  واملعنين،  االأوب��ئ��ة  ملكافحة  الوطنية 
القطاع  بها  مير  التي  التحديات  من  للخروج  توافقية 

التجاري.
اإن  ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  ممثلو  ق��ال  ناحيتهم،  م��ن 
القرارات االأخرية اأ�شرت القطاعات ال�شحية والتجارية 
وال�شياحية، وت�شببت باإرباك وا�شح، مطالبن بتخفي�ص 
بالن�شبة  االأقدام  على  وال�شري  اجلزئي،  احلظر  �شاعات 
ا اأننا مقبلون على  للمواطنن لق�شاء حاجاتهم، خ�شو�شً

�شهر رم�شان املبارك.
ودعوا اإلى ت�شييل كفاالتهم املالية لت�شديد التزاماتهم 
عليهم،  امل�شتحقة  وامل�شقفات  ال�شرائب  وتاأجيل  املالية، 
ومنحهم  عام،  عن  يزيد  ما  منذ  العمل  عن  توقفهم  جراء 
للتجار،  العلنية  املزادات  عن  البنوك  وبتوقف  ا،  قرو�شً

وتقدمي احلكومة حلوافز ت�شجيعية لقطاع الطريان.

ية يا�� ا�ر الس� يل صندوق الم�ظ ع� ت�الب �جت�ف ية � ج� يا� نة �ظ� ل�ج

ير المصري � يلت�ق�ي الس�ف لس النواب � يس م�ج ر�ئ�
عمان 

عبد  املحامي  النواب،  جمل�ص  رئي�ص  بحث 
ال�شفري  االثنن  لقائه  خ��الل  ال��ع��ودات  املنعم 
�شبل تطوير  �شريف كامل،  اململكة  لدى  امل�شري 
يف  ال�شقيقن  البلدين  بن  الثنائية  العالقات 
العالقات  عمق  العودات  واأك��د  كافة.  املجاالت 
على  امل�شتمر  واحل��ر���ص  امل�شرية  االأردن��ي��ة 
تطويرها بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين واأخيه 
م�شددًا  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�ص 
وم�شالح  ق�شايا  من  البلدين  يجمع  ما  اأن  على 
ومتجذرة  را�شخة  اأخوية  وعالقات  م�شرتكة 
يدفعنا اإلى تعزيز التعاون امل�شرتك يف املجاالت 
كافة، واإدامة التن�شيق والت�شاور خدمة مل�شالح 
العربية  اأمتينا  وق�شايا  ال�شقيقن  ال�شعبن 

والإ�سلمية.
اأهمية البناء على القمة الثالثية  اإلى  واأ�شار 
مع  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  جمعت  ال��ت��ي 
ورئي�ص  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�ص 
م�شريًا  الكاظمي،  م�شطفى  العراقي  ال���وزراء 
اإلى اأهمية لقاء جاللة امللك عبداهلل الثاين برئي�ص 
قبل  مدبويل  م�شطفى  الدكتور  امل�شري  الوزراء 
اأردنية  حكومية  لقاءات  من  �شبقها  وما  اأي��ام، 
لتفعيل  ع��راق��ي��ة،  اأردن��ي��ة  واأخ����رى  م�شرية، 
االتفاقيات يف جميع املجاالت للنهو�ص بالعالقات 
والربط  الطاقة  جمال  يف  خا�شة  االقت�شادية، 

الكهربائي وزيادة التبادل التجاري.
والت�شاور  التن�شيق  م�شتوى  اإن  وق���ال 
الفاعل بن االأردن وم�شر جاء نتاجاً لل�شيا�شات 

ال�شقيقن،  البلدين  لقيادتي  املن�شجمة  احلكيمة 
تعزيز  عر  ترجمتها  على  العمل  اأهمية  موؤكدا 

التعاون يف �شتى امليادين.
االأردين  املوقفن  متانة  على  العودات  و�شدد 
اإقامة  يف  الفل�شطيني  للحق  الداعم  وامل�شري 
موقفي  تطابق  اأن  م��وؤك��دًا  امل�شتقلة،  ال��دول��ة 
الت�شامن  اإلى تعظيم م�شاحات  يدفعنا  البلدين، 

العربي والدفع قدماً مبا يجمع اأقطار اأمتنا.
من جهته، اأكد ال�شفري امل�شري حر�ص بالده 

امل�شري،  االأردين  التعاون  اآف��اق  تعزيز  على 
تربط  التي  االأخ��وة  عالقات  عمق  على  م�شددًا 

البلدين وال�شعبن ال�شقيقن.
امل�شرية  االأردن��ي��ة  امل�شاريع  اأن  واأ���ش��اف 
الظروف  ظل  يف  كبرية  اأهمية  ت�شكل  العراقية، 
خمتلف  على  املنطقة  ت�شهدها  التي  ال�شعبة 
اأن  موؤكدًا  واالقت�شادية،  ال�شيا�شية  االأ�شعدة 
بوابة  يعد  العراقي  امل�شري  االأردين  التعاون 

ملزيد من اأ�شكال التعاون والت�شامن العربي.

عمان 

اأكد رئي�ص جمل�ص النواب املحامي عبد املنعم 
بداية عمله وفق  منذ  ي�شري  املجل�ص  اأن  العودات، 
املجل�ص  التزام  على  م�شددًا  متوازية،  م�شارات 
مبهامه الد�شتورية يف الت�شريع والرقابة، اإلى جانب 
واالجتماعية  ال�شيا�شية  االأطياف  على  االنفتاح 
للبحث بكل ما �شاأنه معاجلة االختالالت اأواًل باأول، 
الوبائية  اجلائحة  بتداعيات  يتعلق  ما  وال�شيما 

اجتماعياً واقت�شادياً.
واأع�شاء  رئي�ص  االثنن،  لقائه  ذلك خالل  جاء 
ال�شوؤون  وزي��ر  بح�شور  النيابية،  العدالة  كتلة 

الرملانية وال�شيا�شية املهند�ص مو�شى املعايطة.
اجلل�شات  كثف  احلايل  املجل�ص  اأن  اإلى  ولفت 
الرقابية ملعاجلة جوانب االإهمال والتق�شري يف عدد 
جاللة  وروؤى  بتوجيهات  بذلك  ملتزماً  امللفات،  من 
امللك، دون اأن يعطل اأي من االأولويات الت�شريعية 

ح�شب ورودها من احلكومة.
مع  بالت�شاور  �شرع  الدائم  املكتب  اإن  وق��ال، 

املقبلة،  املرحلة  اأولويات  لتحديد  النيابية  الكتل 
خارطة  عر  و�شع  النواب  جمل�ص  اأن  اإلى  م�شريا 
الرقابة  ب��ن  م��وازن��اً  اأول��وي��ات��ه  مبكرة  ط��ري��ق 
والت�شريع، وعقد جل�شات منتظمة بواقع جل�شتن 

ا�شبوعيا واحدة للت�شريع وواحدة للرقابة.
ح��وارات  لعقد  توجه  املجل�ص  اأن  واو���ش��ح 
ونقابياً  حزبياً  ال�شيا�شية  ال��ق��وى  م��ع  مفتوحة 
واحتادات طلبة وموؤ�ش�شات جمتمع مدين، متهيدًا 
التوافق الوطني  اإلى قاعدة عري�شة من  للو�شول 
على م�شاريع القوانن الناظمة للحياة ال�شيا�شية، 
وقانونا  املحلية  االإدارة  ق��ان��ون  راأ�شها  وعلى 

االنتخاب واالأحزاب.
وبن اأن احلوار املبكر يف هذا ال�شاأن ياأتي لكي 
تو�شيات  �شياغة  يف  الكايف  الوقت  املجل�ص  ياأخذ 
لعمقه  �شينحاز  املجل�ص  اأن  موؤكدًا  للتطبيق،  قابلة 

ال�شعبي التزاماً بتوجيهات جاللة امللك.
النيابية،  العدالة  كتلة  رئي�ص  ثمن  جانبه،  من 
املجل�ص  رئي�ص  مبادرة  ال�شقور،  جمحم  النائب 

احل��وار  مل��ح��اور  الرئي�شة  العناوين  طرحه  يف 
احلقيقية  الت�شاركية  ملبداأ  تعزيزا  اإليه  دعا  الذي 
يف  ال�شعبية  امل�شاركة  قاعدة  تو�شيع  اإلى  الهادفة 
كافة  على  التاأكيد  جرى  اأنه  وبن  القرار.  �شناعة 
العناوين التي يتوجب اأن يحت�شنها احلوار املزمع 
والنواب  ال�شيا�شية  االأطياف  كافة  مع  وان�شجامه 
والكتل النيابية املمثلة يف املجل�ص. وقال اإن خمتلف 
الراأي  وقادة  واالأحزاب  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 
حول  النواب  جمل�ص  مع  اجلاد  بالت�شارك  مطالبة 
لتاأ�شي�ص  ال�شيا�شية  للحياة  الناظمة  الت�شريعات 
ين�شجم مع  الذي  البناء  التوافق  حالة وطنية من 

التوجيهات والروؤى امللكية ال�شامية.
وحتدث اأع�شاء الكتلة عن اأهمية اإعادة النظر 
ال�شيا�شية،  للحياة  الناظمة  الت�شريعات  مبنظومة 
قوائم  وت�شمينه  االنتخاب،  قانون  مقدمتها  ويف 
حزبية لت�شبح االأحزاب �شريكا اأ�شا�شيا يف الدورين 
جمل�ص  بهما  ي�شطلع  اللذين  والرقابي  الت�شريعي 

النواب.

ية يا�ج� يس وأعضاء كتلة العدالة الن� يلت�ق�ي ر�ئ� العودات �

ري  ي�ج ية � � ار�ج ير ال�ظ وز�
يره الهولندي � م�جا�ثات مع �ظ�ظ

 عّمان 

اأمين  املغرتبن  و�شوؤون  اخلارجية  وزير  ال��وزراء  رئي�ص  نائب  اأجرى   
اأكدت  مباحثات  االثنن  بلوك  �شتيف  الهولندي  اخلارجية  ووزير  ال�شفدي 
حر�ص البلدين على تطوير العالقات الثنائية وزيادة التعاون والتن�شيق يف 

جهود حل االأزمات االإقليمية وحتقيق االأمن واال�شتقرار.
جائحة  مواجهة  يف  الت�شامن  هاتفيا،  مباحثاتهما  خالل  الوزيران  واأكد 
ال�شديقن.  البلدين  تربط  التي  املتميزة  للعالقات  ترجمة  وتبعاتها  كورونا 
دعم  حول  اخلام�ص  بروك�شل  ملوؤمتر  اال�شتعدادات  وبلوك  ال�شفدي  وبحث 
مب�شاعدة  ال��دويل  املجتمع  ال�شتمرار  واأهميته  واملنطقة،  �شوريا  م�شتقبل 
العبء.  هذا  مواجهة  على  قادرة  مالية  التزامات  عر  ال�شورين  الالجئن 
وثّمن ال�شفدي الدعم الذي تقدمه هولندا لالجئن ال�شورين والتزامها جتاه 
للجهود  الوزيران  وعر�ص  الالجئن.  احتياجات  لتلبية  جهوده  يف  االأردن 
املرتبطة  والتطورات  ال�شورية،  لالأزمة  �شيا�شي  حلل  التو�شل  امل�شتهدفة 

بالق�شية الفل�شطينية.
و�شدد ال�شفدي على اأن ال بديل حلل الدولتن على اأ�شا�ص القانون الدويل 
العادل  ال�شالم  وحتقيق  ال�شراع  حلل  �شبياًل  الدولية  ال�شرعية  وق��رارات 
حلل  الداعم  بالده  موقف  على  الهولندي  نظريه  ال�شفدي  و�شكر  وال�شامل. 
االأمم املتحدة الإغاثة وت�شغيل  لوكالة  امل�شتمر  الدولتن، مثمنا دعم هولندا 

الالجئن الفل�شطينين )االأونروا(. 
و�شدد بلوك على اأهمية دور اململكة يف جهود حتقيق االأمن واال�شتقرار يف 

املنطقة، موؤكدا اأن بالده تعتر االأردن �شريكاً رئي�شاً.
ال�شورين.  الالجئن  ا�شت�شافة  يف  الكبري  االإن�شاين  االأردن  بدور  وا�شاد 
يف  التعاون  تطوير  اأجل  من  والعمل  التوا�شل  اإدامة  على  الوزيران  واتفق 

خمتلف املجاالت.

ين ي� ين الزراع� يب المهندس� يلت�ق�ي �ظ�ق� ات � ي�ف ال�ن�
 عمان

يف  االثنن،  لقائه  خالل  احلنيفات  خالد  املهند�ص  الزراعة  وزير  بحث   
الفالحات،  املهند�ص عبدالهادي  الزراعن  املهند�شن  نقيب  الوزارة،  مبنى 
ال��وزارة  ودور  كورونا  جائحة  ظل  يف  الزراعي  القطاع  وتعزيز  تطوير 

املحوري يف ذلك.
واأكد احلنيفات اأن الوزارة ما�شية يف تنفيذ روؤية �شاملة للقطاع تعمل 
على حماور وا�شحة وتعالج جممل التحديات يف القطاع عر اإعادة درا�شة 
الت�شويق  وحلقات  امل��زارع  على  تخفيفها  ي�شمن  مبا  االإن��ت��اج،  مدخالت 
ال�شناعات  وتفعيل  التحديات  وتذليل  الت�شويق،  واآليات  اأدوات  وتطوير 
املراأة،  ومتكن  الريفية  واملجتمعات  الريفية  االأ�شرة  ومالم�شة  الغذائية 
خا�شة  خطط  اإلى  اإ�شافة  البطالة،  تخفيف  يف  املبذول  اجلهد  وم�شاندة 

باحلراج وتو�شيع الرقعة اخل�شراء.
وتنظم  للقطاع  الراعي  دورها  �شتمار�ص  ال��وزارة  اأن  احلنيفات  وبن 
التوازن  على  للمحافظة  احللقات،  جميع  بن  التوا�شل  وبيئة  االإجراءات 
الدائم املبني على امل�شلحة الوطنية دون حتيز اأو تنازل عن دورها الناظم 

والراعي للقطاع مع ت�شاركية اإيجابية مبنية على امل�شلحة العامة.
ل��ل��وزارة  الوظيفي  ال��ك��ادر  تعزيز  ���ش��رورة  اإل��ى  الفالحات  واأ���ش��ار 
لرفد  حاجتها  و�شد  الزراعين  املهند�شن  من  لها  التابعة  واملوؤ�ش�شات 
اإثر التقاعدات والتو�شع  الكوادر بالكفاءات التي تعو�ص النق�ص احلا�شل 
وبناء  القيادية  الوظائف  ل�شغر  العاملن  وتهيئة  الزراعية  االأن�شطة  يف 
يف  واحليوي  املهم  دورها  اأداء  يف  الوزارة  ا�شتمرار  ي�شمن  ومبا  القدرات 
االإنتاج وتوفري  الريفية و�شبط املراكز احلدودية وتنظيم  تنمية املناطق 
الزراعين  املهند�شن  وتدريب  ت�شغيل  م�شاريع  اإل��ى  اإ�شافة  االإر���ش��اد، 

وبع�ص امل�شاريع العالقة.

صومات  ت�لق �ملة �ظ  األسواق ال�رة �
ين والزوار واسعة للموا�ن�

 عمان 

االأردنية حملة خ�شومات كبرية على  االأ�شواق احلرة  اأطلقت �شركة   
االأ�شناف امل�شموح �شراءها من قبل زبائنها من املواطنن االأردنين، وزوار 

اململكة من خالل معار�شها واأ�شواقها .
وت�شعى �شركة االأ�شواق احلرة االأردنية من خالل حملتها اجلديدة اإلى 
خطوة  يف  االأردن،  وزوار  االأردنين  املواطنن  من  زبائنها  على  التخفيف 
اململكة.  بها  متر  التي  الظروف  ظل  ويف  الزبائن  ملتطلبات  احلاجة  تواكب 
جميع  الكرى  اخل�شومات  حملة  تطال   ، ال�شركة  اأ�شدرته  بيان  وبح�شب 
احلدودية،  املعابر  يف  احلرة،  االأ�شواق  توفرها  التي  واالأ�شناف  ال�شلع 
)بوليفارد/ عمان  يف  و�شوقها  العقبة  مدينة  داخل  اأ�شواقها  اإلى  اإ�شافة 

العبديل(.
 وياأتي ذلك �شمن جهود تبذلها ال�شركة لتوفري �شلعها واأ�شنافها عالية 
وذلك  اال�شتثنائية،  الظروف  هذه  يف  زبائنها  متناول  يف  لت�شبح  اجلودة؛ 
وطنية  منظومة  �شمن  فاعل  كع�شو  ودورها  ال�شركة  �شيا�شة  من  انطالقا 

ت�شعى لتجاوز هذه املرحلة اال�شتثنائية.
وبداأت ال�شركة حملة اخل�شومات على عدد من ال�شلع باجتاه التو�شع 

تدريجيا لت�شمل احلملة بعد ذلك جميع االأ�شناف.
وتقدم �شركة االأ�شواق احلرة االأردنية خدماتها يف 18 موقعاً يف اململكة 

تقدم من خاللها �شلع متنوعة من اأجود االأ�شناف العاملية.

ية النواب تنا�قش مشروع  �قا�ظو�ظ�
سل األموال �قا�ظون لمكا�ف�ة عظ

 عمان 

 ناق�شت اللجنة القانونية النيابية، خالل اجتماع االثنن، برئا�شة النائب 
ومتويل  االأم��وال  غ�شل  مكافحة  قانون  م�شروع  الهالالت،  حممد  الدكتور 

االإرهاب ل�شنة 2020.
واملقرتحات  املالحظات  جميع  اليوم  ناق�شت  اللجنة  اإن  الهالالت  وقال 
واملتخ�ش�شن  املعنين  مع  اجتماعات  �شل�شلة  خالل  ر�شدتها  التي  واالآراء 
ب�شاأن م�شروع القانون. واأ�شار اإلى اأن اللجنة ومنذ �شروعها مبناق�شة م�شروع 
واالخت�شا�ص،  اخلرة  ذوي  اآراء  جلميع  اال�شتماع  على  حر�شت  القانون 
�شيغة  اإلى  و�شواًل  القانون،  اأحكام  جميع  حيال  �شامل  ت�شور  بلورة  بهدف 

حتقق اأهداف وغايات القانون.
وغازي  العتوم  زيد  النواب  ح�شره  الذي  االجتماع  يف  الهالالت،  وبن 
النر،  ال�شمريات وعمر  ال�شعايدة ورائد  القالب وعارف  الذنيبات و�شليمان 
اأن هذا امل�شروع اأخذ م�شاحة وا�شعة من النقا�ص وجهدًا كبريًا نظرًا ملا ت�شمنه 

من مواد ون�شو�ص وم�شطلحات حتتاج اإلى اإعادة �شياغة وجتويد.
اإجراء كل  القانون يف االأيام املقبلة بعد  اإقرار م�شروع  اأن يجري  ورجح 

التعديالت على مواده.
من  جملة  اإلى  النيابية  القانونية  اللجنة  ا�شتمعت  منف�شل،  اجتماع  ويف 
 2003 ل�شنة   73 رقم  املوؤقت  بالقانون  املتعلقة  واملالحظات  املقرتحات 

قانون تنظيم مهنة املحا�شبة القانونية.
ال�شناعة والتجارة والتموين مها علي،  وحتدث خالل االجتماع وزيرة 
ال�شركات  عام  ومراقب  ح��داد،  عا�شم  الدكتور  املحا�شبة  دي��وان  ورئي�ص 
ح�شام  واملبيعات  الدخل  �شريبة  عام  ومدير  العرموطي،  وائ��ل  الدكتور 
الرقابة  ومديرة  احل�شامي،  نائل  عمان  �شناعة  غرفة  عام  ومدير  علي،  اأبو 
وليث  ملكاوي،  روال  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  والت�شريعات  القانونية 
العجلوين من هيئة االأوراق املالية، وممثلون عن البنك املركزي واأكادمييون 
وممثلون عن القطاع اخلا�ص. وقال الهالالت اإن هذا القانون ُيعد من القوانن 
املهمة التي حتتاج اإلى نقا�شات مو�شعة مع جميع اجلهات ذات العالقة، بهدف 

تطويره وتفعيله لين�شجم مع التطورات التي �شهدها املجتمع.
املالحظات  جميع  اإل��ى  واال�شتماع  االنفتاح  على  اللجنة  حر�ص  واأك��د 
اإلى  والتو�شل  بها  اال�شتئنا�ص  اأجل  من  اخل�شو�ص  بهذا  ال��واردة  واالآراء 
املفاهيم  بع�ص  هناك  اأن  اإلى  ال�شدد  بهذا  الفتاً  القانون،  مواد  جتود  �شيغة 

وامل�شطلحات بحاجة اإلى تعديل لتتما�شى مع الت�شريعات االأخرى.
وبن اأن هذا القانون يهدف اإلى تنظيم مزاولة مهنة املحا�شبة واالرتقاء 
بها و�شمان االلتزام مبعايري املحا�شبة ومعايري تدقيق احل�شابات املعتمدة 

مبا ي�شاهم يف حماية االقت�شاد الوطني.
ورائ��د  القالب  و�شليمان  الذنيبات  غ��ازي  ال��ن��واب:  اأث��ار  جهتهم،  من 
ال�شمريات وفايز ب�شبو�ص، جملة من املالحظات املتعلقة بن�شو�ص القانون 
مت�شائلن  االأردنين،  القانونين  املحا�شبن  جمعية  بدور  املرتبطة  �شيما  ال 
تطرقوا  الدولة؟كما  خلزينة  اجلمعية  اإيرادات  من  ن�شبة  توريد  يتم  ال  ملاذا 
اإلى �شروط التقدم المتحان مزاولة املهنة و�شبل تو�شيع قاعدة احل�شول على 

اإجازة مزاولة مهنة التدقيق مبا ي�شمن االرتقاء باملهنة.
واأ�شاروا اإلى اأن هذه املهنة مهمة جدًا وحتتاج اإلى خرة ومعرفة ولها 
جماالت وا�شعة ومتداخلة يف عمل القطاعات كافة، االأمر الذي يتطلب وجود 
اأكمل  على  دوره  اأداء  من  القطاع ومتكينه  هذا  تنظيم عمل  ت�شهم يف  معايري 

وجه واإزالة جميع املعيقات التي تقف اأمامه.
احل�شور  قدمها  التي  املالحظات  جميع  ملعاجلة  ا�شتعدادهم  واأك��دوا 
وال�شيما املرتبطة بان�شمام حملة �شهادة الدكتوراه يف املحا�شبة اإلى اجلمعية 
مع التاأكيد على �شرورة وجود فرتة تدريب يف مكتب حما�شبة اأو تدقيق ملدة 
�سنتن اإلى 3 �شنوات على االأقل لالرتقاء باملهنة وااللتزام بالقواعد املرتبطة 
بها.  بدورها، قالت علي اإن هذا القانون قدمي منذ عام 2003 وهناك بع�ص 
امل�شطلحات والن�شو�ص بحاجة اإلى تطوير وتعديل لتن�شجم مع التطورات 
وامل�شتجدات، م�شيفة اأن الهيئة العليا للمهنة عقدت اجتماعاً، حيث طلبنا من 

كل االأع�شاء مراجعة القانون وتزويدنا مبالحظاتهم.
واأ�شارت اإلى اأن هناك بع�ص امل�شميات مل تعد قائمة، موؤكدة ا�شتعدادها 
لتزويد اللجنة بكافة املقرتحات واملالحظات حال االنتهاء من اإعدادها بال�شكل 
18 عاماً،  القانون موؤقت و�شار منذ  اإن هذا  قال حداد  ناحيته،  النهائي. من 
اإعادة �شياغة  اإلى  والتعاريف بحاجة  الن�شو�ص  العديد من  اأن هناك  حيث 
لتتنا�شب مع تطور العمل الرقابي واملعايري الدولية التي تنظم اعمال ومدققي 
املتعلقة  خ�شو�شاً  النواب  اأثارها  التي  النقاط  عن  واأج��اب  احل�شابات. 

باالمتحان وعالمة النجاح ون�شب النجاح ودور اجلمعية والهيئة العامة.
ولدينا  حمقة،  احل�شور  قدمها  التي  املالحظات  بع�ص  اأن  اإل��ى  واأ�شار 
كديوان حما�شبة نحو 16 مالحظة على القانون وتعديالت للنهو�ص باملهنة.

للجمعية،  املالية  باملوارد  املرتبطة   39 املادة  اإلى  العرموطي  وتطرق 
متطلعا اإلى اخلروج بن�شو�ص توافقية حتقق االأهداف املرجوة من القانون 

وت�شهم يف ا�شتقراره ب�شكل دائم.
من جانبه، اأكد اأبو علي اأن هذا القانون مهم جدا ويعتر خط الدفاع االأول 
مدققي  جلمعية  لي�ص  اأنه  اإلى  الفتا  عليها،  عوائد  وله  اخلزينة،  حقوق  عن 
اأ�شمل  احل�شابات فقط واإمنا لتنظيم مهنة تدقيق احل�شابات يف االأردن، فهو 
اإطار  يكون هناك  باأن  اأمله  العجلوين عن  اأعرب  فيما  املحا�شبن.  من جمعية 

قانوين يحقق م�شلحة املهنة واالأ�شخا�ص املتعاملن مع اأ�شحابها.
اخلا�ص  القطاع  على  انعك�ص  �شلبياً  حت��واًل  هناك  اإن  احل�شامي  وق��ال 
واالقت�شاد الوطني منذ عام 2003 جراء هذا القانون، الفتاً اإلى ا�شتقطاب 

الكفاءات االأردنية وفتح الطريق اأمامها ومنع االحتكار.
واأ�شار اإلى اأن العمود الفقري للتدقيق هو معايري املحا�شبة الدولية.

على  االأكادميين  مالحظات  الدويك  وائ��ل  الدكتور  عر�ص  ذل��ك،  اإل��ى 
القانون، واأهمها �شرورة ا�شتثناء خريجي حملة �شهادة الدكتوراه االأردنين 
2019 وما قبلها من امتحان املهنة �شرط وجود  ل�شنة  تخ�ش�ص املحا�شبة 
�شرط  من  املتدرب  واإعفاء  التدقيق  اأو  املحا�شبة  �شنة يف جمال  مدتها  خرة 

اخل�شوع لل�شمان االجتماعي.
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جهود ا�شتعادة 
الدولة الوطنية؟!

كل يوٍم تقريباً نزداد نحن العرب اقتناعاً يف امل�شارق قبل املغارب 
باأّن ا�شتعادة الدولة �شرورة وجودية لنا يف احلا�شر وامل�شتقبل.

امل�شيحين  اأ�شاب  مبا  ذّكَرْتنا  للعراق  الفاتيكان  بابا  زي��ارة   
تلك  اأ�شباب  يف  قلياًل  فكرنا  ولو  العراقين،  و�شائر  واالإيزيدين 
كانت  الرئي�شية  العلة  اأّن  لوجدنا  اأ�شكال،  بعدة  امل�شتمرة  املاأ�شاة 
وما تزال االفتقار اإلى الدولة. ولكي ُي�شتثار خجلنا اأكرث قال البابا 
تكون  اأن  يف  يرغب  اإنه  روما  اإلى  عائدًا  طائرته  ي�شتقلُّ  كان  عندما 
زيارته املقبلة اإلى لبنان الأنه يعاين اأزمة وجودية. اأما قبل اأياٍم قليلة 
فقد حتدث اإلى اجلموع عن االأهوال التي نزلت بال�شعب ال�شوري يف 
باأي �شكل!  املاأ�شاة  اإنهاء تلك  اإلى  املا�شية، ودعا  الع�شر  ال�شنوات 
ويف احلالتن اللبنانية وال�شورية �شوء الو�شع بالطبع يعود الفتقاد 
دولة  ال�شاحلة،  الوطنية  الدولة  ي�شاف:  اأن  ينبغي  وهنا  الدولة، 

احلكم الر�شيد!
اإحالل  باجتاه  االأخ��رية  ال�شهور  يف  حتركاٍت  عدة  ن�شهد  اإننا   
الدولة.  ا�شتعادة  طريق  من  امل�شطربة،  العربية  الدول  يف  ال�شالم 
حترك البابا باجتاه العراق، داعياً لك�شر ال�شالح واحلرب، مب�ّشرًا 
ال�شواهد  ولدينا  و�شوريا.  للبنان  ذلك  ومتنى  املواطنة.  بدولة 
واحلركة  ليبيا.  االآن  وحت��رزه  ال�شودان  اأح��رزه  فيما  ال��واع��دة 
الرو�شية من اأجل ا�شتعادة ال�شلم والدولة واالإعمار يف �شوريا. ثم 
هناك الدعوات احلارة لوقف النار والعودة اإلى التفاو�ص يف اليمن.
بلٍد  كل  يف  التحديات،  وتختلف  االأغرا�ص،  تختلف  وبالطبع، 
على  الهموم  جتتمع  الذي  هو  للدولة  االفتقاد  لكّن  بلد.  كل  وب�شاأن 
بعد  اخلارجية  االأط���راف  اعتقدت  لقد  منه.  اخل��روج  ���ش��رورات 
لك�ْشب  �شانحة  الفر�شة  ف��اإّن  اال�شطراب  ب�شبب  اأنه   2010 عام 
وم�شالح  مواقع  عن  الدفاع  اأو  ا�شرتاتيجية،  وجم��االت  مواقع 
ا�شرتاتيجية. فحتى يف م�شر اأراد االأمريكيون تغيري النظام القائم، 
جاء  بالغزو  ولو  للتغيري  �شّباقن  كانوا  الذين  االأمريكين  وبعد 
اإّن  واالأت��راك.  االإيرانيون  بعدهم  اأو  قبلهم  اأو  معهم  وجاء  الرو�ص 
تعبت  والداخلية  اخلارجية  االأط��راف  معظم  اأّن  االآن  يبدو  الذي 
اأنه حّقق ما يريد ويرمي  البع�ص  لنتائج. يعتقد  اأو تريد الو�شول 
لتثبيته و�شرعنته، والبع�ص م�شتعدٌّ لالكتفاء من الغنيمة باالإياب؛ 
مل�شاحله  االأف�شل  من  هل  يف  يفكر  ي��زال  فما  الثالث  البع�ص  اأّم��ا 
اأحد  يف  االأخ��رى  االأط��راف  مع  الدخول  اأم  اال�شطراب  ا�شتمرار 
ا�شتعادة  طريق  من  ذلك  حتاول  الثالثة  و»االأبعا�ص«  احللول! 
اهتماماً  اجلهات  اأكرث  اأما  يحبونه!   الذي  ال�شكل  على  لكّن  الدولة 
با�شتعادة الدولة يف البلدان امل�شطربة بالطبع فتتمثل يف املواطنن 
اأما  �شعفها.  اأو  الدولة  غياب  نتيجة  اخلا�شرين  اأكر  كانوا  الذين 
اجلهة التالية بعد مواطني الدول يف احلر�ص وال�شعي اإلى ا�شتعادة 
الكرى والو�شطى امل�شتقرة والتي  العربية  الدولة، فهي االأطراف 
االإقليمية  وعالقاتها  وانتمائها  وحدودها  اأمنها  يف  كثريًا  ت�شررت 

والدولية نتيجة الذي ح�شل على جوارها العربي.
ال�شرق االو�شط 

يم �جسم هللا الر�من الر��
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يل الص�جر و�سن العزاء. م� يه و أهله �ج وألهم ذو�
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�ظعــــــــــ�ي
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يد المت�قاعد العم�

يات ج� م�مد ا�مد السالم العر�
يوم اال�د الموا�فق 2021/3/28 تعالى � الذي  انت�قل الى ر�مة هللا �
نا�ظه. يح �ج يد  �جواسع ر�مته ورضوا�ظه  واسكنه �فس� � �ق مد هللا ال�ف تعف � 

يل الص�جر و�سن العزاء. م� يه و أهله �ج وألهم ذو�
عون يه را�ج إ�ظا هلل وإ�ظا إل�

يم �جسم هللا الر�من الر��
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يد الركن المت�قاعد العم�

ين او� �جادي ا�مد سالم الك�ف
معة الموا�فق 2021/3/26 يوم ال�ج تعالى � الذي  انت�قل الى ر�مة هللا �

نا�ظه. يح �ج يد  �جواسع ر�مته ورضوا�ظه  واسكنه �فس� � �ق مد هللا ال�ف تعف � 
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البقعة 

وامل��ي��اه يف جمل�ص  ال���زراع���ة  ت��ف��ق��دت جل��ن��ة 
الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز  االثنن  االأعيان 
على  وانعكا�شها  والعلمية  البحثية  واإجن��ازات��ه 

القطاع الزراعي.
الزعبي  عاكف  الدكتور  اللجنة  رئي�ص  وق��ال 
لوكالة االأنباء االأردنية اإن املركز هو ذراع البحث 
وله  التكنولوجيا  ونقل  الزراعة  ل��وزارة  العلمي 
ميتلكه  ملا  االإنتاج  وحت�شن  زي��ادة  يف  كبري  دور 
خمتلف  يف  متنوعة  وخمترات  مهمة  خ��رات  من 
االخت�شا�شات للنهو�ص بالقطاع الزراعي من خالل 
�شب اجلهود الوطنية لال�شتثمار باملوارد الب�شرية 
البحث  على  تركز  التي  الدولية  امل�شاريع  وجلب 

وتبني  والتطوير  والتاأهيل  والتدريب  العلمي 
الزراعي  ال��واق��ع  على  تنعك�ص  حديثة  زراع���ات 

للمملكة.
نزار  الدكتور  املركز  عام  مدير  اأكد  جهته،  من 
من  ج��اءت  للمركز  البحثية  االإجن��ازات  اأن  ح��داد 
التكنولوجيا  ونقل  العلمي  البحث  تكري�ص  خالل 
مع  والت�شبيك  وال��ت��دري��ب  وال��ت��اأه��ي��ل  احل��دي��ث��ة 
املوؤ�ش�شات الوطنية بالتعاون مع ال�شركاء املحلين 
ال��ت��ي تع�شف  ال��ت��ح��دي��ات  وال��دول��ي��ن مل��واج��ه��ة 
املركز  دور  اإل��ى  ح��داد  واأ�شار  الزراعي.  بالقطاع 
عربية  موؤ�ش�شة  ك��اأول  الزراعية  امل�شرية  دعم  يف 
واأول  الوطنية،  اال�شرتاتيجية  مع  اأهدافها  توائم 
بالتنقيط  ال��ري  وادخ��ال  املائية  للزراعة  خمتر 
تطوير  اإلى  اإ�شافة  اململكة،  يف  املحمية  والزراعة 

االأجهزة واملخترات باإدخال اأجهزة حديثة نادرة 
االأي��زو  واإدخ���ال  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  اال�شتعمال 
ان�شاء  وب�شدد  البذور،  فح�ص  لتطوير  واالي�شتا 
اإلى  اإ�شافة  عاملي،  م�شتوى  على  وطني  بذور  بنك 
مع  بالتعاون  البحثية  للكوادر  البحثية  امل�شاريع 

ال�شركاء املحلين والدولين.
حا�شنة  ادخ��ل  من  اأول  املركز  اأن  واأو���ش��ح 
االبتكار الزراعي التي كان لها دور بارز يف حتقيق 
اإلى  م�شرًيا  الزراعية،  واال�شتدامة  الغذائي  االأمن 
وخارطة  املركز  بها  كلف  التي  الزراعية  اخلارطة 
عالوة  الومي�شية،  والفي�شانات  املائي  احل�شاد 
على ال�شراكة الفاعلة مع القطاع اخلا�ص من خالل 
تبني تقنيات وتكنولوجيا حديثة ال�شتمرار العمل 

وادامة القطاع. )برتا-وجدي النعيمات(

عمان 

احلنيفات  خالد  املهند�ص  الزراعة  وزي��ر  وقع 
االقت�شادية،  للتنمية  الدولية  ليدرز  موؤ�ش�شة  مع 

االثنن، اتفاقية
االبتكار  اأج��ل  من  اجلماعية  احللول  م�شروع 
مبادرة  من  واملمول  االأردن،  يف  االقت�شادي  والنمو 
ايجاد  بهدف  االأو�شطية  �شرق  االأمريكية  ال�شراكة 
حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ من قبل ريادي االأعمال.

اآليات  وفق  تعمل  ال��وزارة  اأن  احلنيفات  واكد 
قاعدة  من  االإلكرتونية  اخلدمات  لتطوير  �شريعة 
بيانات الوزارة، وحتويل جميع اخلدمات اإلكرتونيا 
القطاع،  ي�شهده  ال���ذي  وال��ت��ط��ور  يتنا�شب  مب��ا 
اإلى تطبيق  الذي يحتاج  الوبائي  للو�شع  باالإ�شافة 

املقدمة  اخلدمات  تعطيل  دون  اجل�شدي  التباعد 
للمزارع والتاجر وامل�شتثمر.

جميع  على  منفتحة  ال���وزارة  اأن  اإل��ى  وا���ش��ار 
االبتكارية  االأفكار  تدعم  �شراكات  �شمن  القطاعات 
على  والتغلب  الزراعي،  القطاع  لتطوير  والرائدة 
التحديات واال�شتفادة من مدخالت املجتمع الريادي 

من اأفكار وتوجهات خارج ال�شندوق.
ليدرز  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال  جهته،  م��ن 
بن  ال�شراكات  تعزز  املذكرة  اإن  ال�شمايلة:  حمزة 
تطوير  يف  احلكومية  واجلهات  الوطنية  املوؤ�ش�شات 
وغايات  اأهداف  لتحقيق  كافة  اجلهات  بن  التعاون 
وتاأ�شي�ص  وال��ري��ادة،  االبتكار  جم��ال  يف  م�شرتكة 
والق�شايا  االحتياجات  تخدم  منوذجية  �شراكة 
املرتبطة باملوؤ�ش�شات احلكومية التي ميكن للمجتمع 

الريادي حلها.
�شي�شهم  اليوم  التفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  وبن 
وجمتمع  احلكومية  املوؤ�ش�شات  بن  التوا�شل  يف 
اإبداعية  حلول  توفري  على  القادر  االأعمال  ري��ادة 
موؤ�ش�شة  اأن  يذكر  للقطاع.  خمتلفة  وتكنولوجية 
مدينة  يف  الرئي�ص  مقرها  ربحية،  غري  دولية  ليدرز 
يف  م�شجلة  مكاتب  ولديها  البلجيكية،  بروك�شل 
االأردن وفل�شطن وم�شاريع يف عدد من دول ال�شرق 
االأو�شط و�شمال و�شرق اإفريقيا. وتخت�ص املوؤ�ش�شة 
يف تخطيط واإدارة امل�شاريع التنموية االقت�شادية، 
للقطاع  امل�شتدامة  بالتنمية  يتعلق  ما  وال�شيما 
وتطوير  وال��ري��ادة  واالبتكار  وال�شياحة  اخلا�ص 
من  القدرات  وبناء  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

اأجل التوظيف والتحول الرقمي يف الدول النامية.

ية مشروع �جنك  ا�ق� ت�ف تو�قع ا� الزراعة �
يادة األعمال اال�فكار ل�لول ر�

ية �قد المركز الو�ين لل�ج�وث الزراع� يان تت�ف زراعة األع� ير  تدو� ا�فتتاح مشروع إلعادة �
ية تو�ظ� يات الكر� ا� الن�ف

 عمان 

تدوير  اع��ادة  وحدة  م�شروع  االثنن،  االأردين،  االأحمر  الهالل  افتتح   
الدويل جلمعيات  بال�شراكة مع االحتاد  �شحاب  لواء  الكرتونية يف  النفايات 
ال�شليب االأحمر، والهالل االأحمر وبتمويل من ال�شندوق االئتماين االأوروبي 

»مدد«، وبالتعاون مع بلدية �شحاب.
تراكم  عن  الناجت  البيئي  التلوث  من  التخفيف  الى  امل�شروع  ويهدف 
اإ�شافة  املخلفات الكرتونية املنت�شرة يف االأ�شواق املحيطة يف لواء �شحاب، 

الى ت�شغيل اأفراد املجتمع املحلي.
وفدا  لقائه  خالل  املحارمة  عبا�ص  الدكتور  �شحاب  بلدية  رئي�ص  واأكد 
من الهالل االأحمر االأردين يف مقر البلدية، اأهمية ال�شراكة مع الهالل االأحمر 
لواء  اأهايل  يخدم  امل�شروع  هذا  ان  الى  م�شريا   ، الداعمة  و اجلهات  االأردين 

�شحاب وي�شهم بتخفيف حدة التلوث البيئي الذي يعاين منه ال�شكان.
�شوكية  برافعة  تزويده  و  »هنجر«  ان�شاء  على  امل�شروع  وا�شتمل 
اإطفاء ذاتي، وجهاز حا�شوب،  للكرتون، وجهاز  اإلكرتونية، وماكنة �شغط 
وتاأ�شي�ص وحدة مرافق �شحية. ي�شار الى ان عدد امل�شتفيدين من امل�شروع 

و�شل الى نحو 17390 م�شتفيدا.

ير الن�قل تلت�ق�ي وز� يان � دمات �ف�ي األع� نة ال�ظ ل�ج
 عّمان 

 التقت جلنة اخلدمات العامة يف جمل�ص االأعيان، برئا�شة العن الدكتور 
م�شطفى احلمارنة، االثنن، وزير النقل املهند�ص وجيه عزايزة، واأمن عام 
وزارة النقل املهند�شة و�شام التهتموين، اإلى جانب عدد من كوادر الوزارة، 
ملتابعة عمل قطاع النقل. جاء ذلك خالل اجتماع للجنة جمع بن الوجاهي 
 ،)Microsoft Teams( برنامج  عر  االإلكرتوين  االت�شال  وخا�شية 
بح�شور اأع�شاء اللجنة وم�شاعد رئي�ص جمل�ص النواب النائب دينا الب�شري 
ورئي�ص جلنة ال�شياحة واالآثار واخلدمات العامة يف جمل�ص النواب النائب 
عبيد يا�شن ورئي�ص اللجنة االدارية يف جمل�ص النواب النائب الدكتور علي 

الطراونة وجمموعة من اخلراء يف القطاع.
وقال العن احلمارنة اإن قطاع النقل ي�شكل ما ن�شبته 6 باملئة من الناجت 
املحلي االجمايل، الفًتا اإلى اأن خطة حتفيز النمو )2018-2022( ت�شري 
اإلى اأن حتقيق ن�شبة منو مبقدار 5 باملئة يف الناجت املحلي االجمايل يتطلب 

منوا يف قطاع النقل مبقدار 12 باملئة.
واأ�شار اإلى �شرورة الو�شول لروؤية م�شرتكة بن جلنة اخلدمات ووزارة 
كافة،  النقل  جم��االت  يف  وقياديا  تن�شيقيا  دورا  االأخ��رية  واعطاء  النقل، 
الرئي�شية من كلف و�شيانة وت�شغيل وانظمة  القطاع  والعمل على معاجلة 
ادارة، لرفع تناف�شيته ودوره يف حتفيز النمو االقت�شادي، وتنفيذ امل�شاريع 
الدفع  وخا�شة  الرقمي  والتحول  احلديد،  ك�شكك  ا�شرع  بوترية  الكرى 
االإلكرتوين لتحقيق الهدف اال�شرتاتيجي باإقامة نظام نقل عام على م�شتوى 
اململكة. واأو�شح العن احلمارنة اأن متابعة اخلطة التنفيذية ال�شرتاتيجية 
وتعزيز  وخدماته،  النقل  منظومة  تطوير  تتطلب  املدى  طويلة  النقل  قطاع 
االآثار  وتخفي�ص  والتجارة  النقل  منظومة  لت�شهيل  القطاع  يف  اال�شتثمار 

البيئية ال�شلبية، ورفع م�شتوى االداء املوؤ�ش�شي يف النقل.
ب�شندوق  يتعلق  ما  وخا�شة  الركاب  نقل  قانون  تفعيل  اأهمية  واك��د 
دعم قطاع نقل الركاب، اإ�شافة اإلى دمج امل�شغلن ونقل بع�ص ال�شالحيات 
للبلديات، وايالء تنفيذ م�شروع �شبكة �شكة احلديد االهمية املطلوبة وتطوير 

م�شاريع ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص لتفعيل دوره ب�شكل اكر.

عّمان 

كورونا  فريو�ص  مع  التعامل  خيارات  ب��داأت 
�شرًرا  االأخ��ف  االختيار  دائ��رة  �شمن  تقع  التي 
�شوى  يبق  ومل  تتال�شى،  واقت�شادًيا  �شحًيا 
التم�شك بااللتزام واللقاح اللذين ُي�شكالن، بح�شب 
من  الوحيد  النجاة  ط��وق  وخ���راء،  خمت�شن 

الغرق بت«وحّل الوباء«.
العوامل  من  الكثري  اأ�شهمت  للخراء،  ووفًقا 
يف تعقيد الو�شع الوبائي باململكة، كارتفاع اأعداد 
اإ�شابات ووفاة كورونا يف اململكة، وو�شول ن�شبة 
م�شتوياتها،  اأعلى  اإلى  امل�شت�شفيات  يف  االإ�شغال 
باالإجراءات االحرتازية والتدابري  االلتزام  وعدم 

الوقائية لكبح جماح الفريو�ص.
الذي  واخل��راء،  املخت�شن  بح�شب  ويبقى، 
حت��دث��وا اإل��ى وك��ال��ة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب��رتا(، 
والوقاية  العامة  ال�شالمة  اإج��راءات  يف  االلتزام 
با�شتمرار  اليدين  غ�شل  راأ�شها  وعلى  ال�شحية، 
والتقيد  االجتماعي،  والتباعد  الكمامات  وارتداء 
وتلقي  الدفاع،  واأوام��ر  احلكومية  ب��االإج��راءات 
اللقاح �شد فريو�ص كورونا، اخليار االأمثل لالإبقاء 

على دميومة احلياة اليومية والعجلة االقت�شادية 
الفريو�ص  انت�شار  من  وللحد  ُمتجزئة  بوترية 

التاجي يف ذات الوقت.
الوفاة جراء الفريو�ص  اإجمايل حاالت  وو�شل 
اإجمايل  و�شلت  فيما  وفاة،   6554 اإلى  »القاتل« 
اإلى  كورونا  بفريو�ص  املوؤكدة  االإ�شابة  ح��االت 
الر�شمية  االأرق��ام  بح�شب  اإ�شابة،   589316

املُ�شجلة حتى يوم اأم�ص االأحد.
واالأمرا�ص  الكلى  اأمرا�ص  ا�شت�شاري  وق��ال 
الداخلية املقيم يف اأملانيا الدكتور رباح ال�شياب، اإنه 
يف ظل الو�شع الوبائي احلايل يف االأردن واالنت�شار 
ال�شديد لفريو�ص كورونا ما زالت الوقاية واللقاح 
يت�شدران املوقف، اإذ تلعب الكمامة الدور الرئي�ص 
العدوى  �شديد  الفريو�ص  انت�شار  من  احلماية  يف 

واخلطورة.
واأكد اأهمية االلتزام بو�شائل الوقاية وال�شالمة 
والتباعد  با�شتمرار  اليدين  بغ�شل  املتمثلة  العامة 
االجتماعي وعدم االكتظاظ وارتداء الكمامة، التي 
االإن�شان  الفريو�ص لالآخرين وحتمي  انت�شار  متنع 
ال�شليم من التقاط العدوى، الفًتا اإلى اأنها الطريقة 

االأف�شل ملنع انت�شار الفريو�ص التاجي.

ا�شتثناء  دون  اجلميع  ال�شياب  الدكتور  ودعا 
الأخذ املطاعيم املتوفرة بغ�ص النظر عن نوعها اأو 

ال�شركة املنتجة لها.
حدوث  عن  تقارير  حتدثت  هناك  اأن  وذك��ر 
جلطات دماغية حلاالت قليلة جًدا اإثر تلقيها لقاح 
اأ�شرتازينكا، م�شرًيا اإلى اأن الفائدة منه تبقى اأكر 
الذين  االأ�شخا�ص  ن�شح  لكنه  اجلانبية،  اآثاره  من 
يعانون من اأمرا�ص زيادة تخرث الدم باأخذ مميعات 
الدم قبل اأخذ هذا اللقاح ب�شاعات اأو جتنب اأخذه.

االأردنية  اجلمعية  رئي�شة  اأعربت  جانبها،  من 
فار�ص،  اأبو  كاترينا  الدكتورة  ال�شحي،  للتثقيف 
عن قلقها جراء ارتفاع اأعداد اإ�شابات كورونا التي 
و�شلت اإلى اأرقام غري م�شبوقة، اإلى جانب ن�شبة 
»مقلقة  اأ�شبحت  التي  امل�شت�شفيات،  يف  االأ�شغال 

جًدا«.
الواقع  مواجهة  يف  يتمثل  احل��ل  اأن  واأك���دت 
ال�شلوكي  والتغيري  املجتمعي  الوعي  من  مبزيد 
على  لل�شيطرة  االأ���ش��ا���ص  حجر  �شيكون  ال���ذي 
االل��ت��زام  خ���الل  م��ن  وذل���ك  ال��وب��ائ��ي،  املنحنى 
واتباع  الوقائية  ب��اإج��راءات  وامل�شوؤول  ال�شديد 

الروتوكوالت ال�شحية لكبح جماح الفريو�ص.

يد  اة الو�� االلتزام والل�قاح �وق الن�ج
رق �جو�ّل الو�جاء من العف
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ير يب ش�ق� صدى الشعب-أد�
ــاورما  للش الوا�ة  ــم  -زرت م�ع
ــارع  ــل النزهة/ الش �ج ــ�ي �ج ــع �ف الوا�ق
يان، و�قد  مع الر� ــل م�ج ا�ج ييس م�ق الر�ئ�
يم هذا  � ــ�ي تن�ظ ــت انت�جاه ــ�ي ول�ف ظ �جهر�
مال  يف و�ج � تــب والن�ظ الم�عم المر�
تعاون  ــه  و� ية مو�قع تــه وأهم� يكورا� د�
ــات  ــم ل�ل�ج يته تل�ج� يــه و� يــن �ف� العامل�

ير. � تأ�ظ جا�ئن دون � الز�
ــهرة  ــب الم�عم الش -ل�قد إكتس

ــع  يتمت � ــو  وه ــة  ي�ج ال�� ــمعة  والس
ية: يا التال� �جالمزا�

ــم  ال�ع ذات  تــه  مأكوال� ــودة  -�ج
ــمل:  تش � ــ�ي  وه يــل  األص� ــام�ي  الش
�اووق(  يش  ــ� وش ــاوي)ك�جاب  المش
ــاج  والد�ج ــناكات  وس ــتد  وال�جروس
ــف  والمناس ــاورما  والش ــوي  المش

ية. ج� ومأكوالت عر�
يــرة  ك�ج� ــة  صال ــم  الم�ع ــ�ي  -�ف
ــدوء  اله ــودها  يس و� ــات  للعا�ئ
ــدها  ينش ــيت � ــة ال ي� ــواء المر� واأل�ج

يه من منا�ق  تون إل� يأ� ين � جا�ئن الذ� الز�
ة. تل�ف م�ظ

ــم  الم�ع ــىل  ع ــون  ا�ئم -ال�ق
�جرة  ــون �جال�ظ يتمتع يــه � ــون �ف� والعامل

ية. اءة العال� يلة والك�ف ال�و�
ــم  الم�ع ــوالت  مأك ــعار  -أس

يع. م� معتدلة وتناسب ال�ج
ــذا  ه ــىل  ع ــون  ا�ئم ال�ق ــع  يتمت �-
ــة �ف�ي  يــة والد�ق ــم �جالمصدا�ق� الم�ع

يد. المواع�

ــة  ج ــرة مت�ا� ــا أس ــون هن -العامل
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يه أو  ال ال�قدوم إل� يكون ذلك من �ظ �
ية: تف التال� تصال عىل أر�قام الهوا� اإل�
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يل ته ذات ال�عم الشام�ي األص� يز �جمأكوال� �جل النزهة متم� م�عم الوا�ة للشاورما -�ج

عمان 

االثنن،  اجتماعا،  النيابية  ال�شعب  كتلة  عقدت   
تناولت خالله عددا من املحاور املرتبطة ب�شبل تطوير دور 
وروافعها  ال�شيا�شية  احلياة  مع  بالتوازي  النيابية  الكتل 

الرئي�شة.
العجارمة،  فرا�ص  املهند�ص  النائب  رئي�شها،  وب��ن 
االأردنية  ال�شيا�شية  االأح��زاب  ممثلي  من  عدد  بح�شور 
الي�شارية والقومية، اأن دور الكتل النيابية ال يقت�شر على 
الت�شريع والرقابة فح�شب، بل اأن الكتل مطالبة بالت�شبيك 
م�شتوياتها  مبختلف  املجتمعية  االأطياف  كل  مع  الفاعل 
بالنهو�ص  ت�شهم  وا�شحة  بت�شورات  واإياهم  للخروج 
خمتلف  يف  ال�شعبية  امل�شاركة  تعزيز  اإن  وقال  والنماء. 
املجاالت، وخا�شة احلياة احلزبية والرملانية، من �شاأنه 
االأحزاب  مطالًبا  ال�شيا�شي،  للبناء  �شلبة  قواعد  تر�شيخ 
ال�شاحة  على  لدورها  املعززة  اجلهود  من  املزيد  ببذل 
الوطنية.  وزاد العجارمة اأنه بات من ال�شروري االجتاه 
نحو بناء ثقافة حزبية من خالل عملية تربوية مدرو�شة، 
التنمية  لتطوير  م�شعى  يف  احلزبية  الثقافة  مفاهيم  وزرع 

ال�شيا�شية يف االأردن.
عبدالكرمي  النواب  الكتلة،  اأع�شاء  لفت  جهتهم،  من 
اأبو  الدغمي وناجح العدوان وحممد عناد الفايز وعبداهلل 
زيد وذياب امل�شاعيد وفايزة ع�شيبات، اإلى اأهمية تعزيز 
دور االأحزاب ال�شيا�شية يف جتذير ثقافة التعددية وقبول 
وتعميق  ال�شيا�شية  احلياة  تطوير  يف  ي�شهم  مبا  االآخ��ر، 
امللك  جلاللة  النقا�شية  االأوراق  اإن  قائلن  الدميقراطية، 
و�شعت اإطاًرا لدولة قوية وجمتمع قوي يقوم على اإ�شراك 

اجلميع من خالل عملية �شيا�شية ناجعة.
يقت�شر  اأال  يجب  احلزبي  الن�شاط  اأن  اإلى  واأ�شاروا 
على اجلانب ال�شيا�شي، اإذ يجب اأن يت�شمن االهتمام بكل 
�شناعة  يف  املواطنن  م�شاركة  من  تعزز  التي  العناوين 

وعلى  املجاالت  بكل  االأولويات  وحتديد  التنموي  القرار 
خمتلف االأ�شعدة.

اإقبال املواطنن على التعاطي مع ال�شاأن  اأن  وتابعوا 
ا�شتقطابهم  يف  ال�شيا�شية  لالأحزاب  فر�شة  ي�شكل  العام 

ولت�شكل لهم رافعة للعمل ال�شيا�شي البناء.
�شيا�شية  لتيارات  لتاأ�شي�ص  ال�شعي  اأهمية  اإلى  ودعوا 
يقرتب  النيابي  الكتلوي  العمل  اأن  مو�شحن  وطنية، 
بالطرح والروؤى مع عديد من االأحزاب الوطنية املنتمية، 
التنمية  لتطوير  ت�شاركي  نهج  تر�شيخ  اأهمية  موؤكدين 

ال�شيا�شية يف االأردن.
والقومية  الي�شارية  االأحزاب  ممثلو  اأكد  جانبهم،  من 
الوطنية  القوى  جميع  جهود  ت�شافر  اأهمية  احل�شور 
وحتمل م�شوؤولياتها يف حتقيق نه�شة �شاملة، موؤكدين اأن 
االأحزاب ال�شيا�شية القوية هي �شمام اأمان للدولة االأردنية 
االمنوذج. ولفتوا اإلى اأنه بات من ال�شروري اإعادة النظر 
لت�شبح  ال�شيا�شية  للحياة  الناظمة  الت�شريعات  مبنظومة 
االأردين  الرملاين  ال�شيا�شي  النظام  من  ج��زءا  االأح���زاب 

و�شوال اإلى حكومات برملانية منتخبة.

والعقبات  التحديات  جممل  عر�شهم  بعد  واأك���دوا 
اأهمية  ال�شيا�شية  االأحزاب  بواقع  النهو�ص  اأمام  القابعة 
ال�شاأن  بهذا  الفتن  ال�شيا�شية،  الروؤى  يوحد  اإطار  وجود 
توؤ�ش�ص  التي  وال�شيا�شية  القانونية  االأر�شية  توفري  اإلى 
ملناخ �شيا�شي قادر على احت�شان كافة املبادرات الوطنية 

البناءة التي ت�شب بذات االجتاه.
ويف ختام االجتماع، اأكدت الكتلة اهتمامها باملقرتحات 
النهو�ص  ح��ول  االأح���زاب  ممثلو  عر�شها  التي  اخلطية 

بواقعهم مبا يرثي احلياة ال�شيا�شية املن�شودة.

ية ث�قا�فة التعدد� ير � ذ� ت�ج تؤكد دور األ�زاب �ف�ي � ية � ج� يا� الشعب الن�

ي�الب  ارة األردن � ت�ج ر�فة � لس إدارة عظ م�ج
�جشراكة كاملة مع ال�كومة

ية  �� اض أسعار المشت�قات الن�ف �ف ا�ظ�ظ
يا �ف�ي األس�جوع الرا�جع من آذار  عالم�

 عمان 

 انخف�شت اأ�شعار امل�شتقات النفطية عاملياً يف االأ�شبوع الرابع من �شهر 
ال�شهر  من  الثالث  االأ�شبوع  يف  اأ�شعارها  معدالت  مع  مقارنة  احلايل،  اآذار 

احلايل، بح�شب بيانات اأعلنتها وزارة الطاقة والرثوة املعدنة االثنن.
دولر   585.7 بلغ  �شعرا   90 اأوكتان  البنزين  �شجل  للبيانات،  ووفقا 
وبن�شبة   623.2 بلغ  الذي  الثالث  االأ�شبوع  يف  �شعره  مع  مقارنة  للطن، 
 642.8 95 من  اأوكتان  %6، كما انخف�ص �شعر البنزين  انخفا�ص بلغت 
حن  يف   ،5.3% بلغت  انخفا�ص  بن�شبة  دوالر   608.9 اإلى  للطن  دولر 
انخف�ص �شعر الديزل من 524.6 دولر للطن اإلى 497.4 دوالر وبن�شبة 
انخفا�ص بلغت %5.2، فيما انخف�ص �شعر الكاز من 536.9 دولر للطن 

اإلى 508 دوالرات وبن�شبة انخفا�ص بلغت 5.4%.
من جانب اآخر، انخف�ص �شعر زيت الوقود يف االأ�شبوع الرابع من ال�شهر 
الثالث  االأ�شبوع  يف  دوالر   391.6 مقابل  للطن  دوالرا   366 اإلى  احلايل 

بن�شبة انخفا�ص بلغت 6.5%.
يف املقابل، ارتفع �شعر الغاز البرتويل امل�شال يف �شهر اآذار اإلى 602.5 
بلغ  الذي  املا�شي،  �شباط  �شهر  يف  امل�شجل  �شعره  مع  مقارنة  للطن  دوالر 

.2.1% بلغت  ارتفاع  وبن�شبة  دوالرا،   590
 62.9 احلايل  ال�شهر  من  الرابع  االأ�شبوع  يف  برنت  خام  �شعر  و�شجل 

دوالر للرميل مقابل 66.5 دوالر امل�شجل يف االأ�شبوع الثالث.

�جة لم  ير الن�قل: �ركة الش�ن �جالع�ق وز�
يس اق �قناة السو� ثر �جإعظ تتأ�

 عمان  

تاأثرت  التي  االإغالق  فرتة  اإن  عزايزة  وجيه  املهند�ص  النقل  وزير  قال 
بها قناة ال�شوي�ص امل�شرية جراء جنوح ال�شفينة اإيفر غيفن، مل توؤثر على 
ال�شحن يف ميناء العقبة، �شواء كان ذلك على ال�شفن املوجودة يف امليناء اأو 

ال�شفن القادمة للمملكة عر القناة.
واأ�شاف عزايزة يف ت�شريح لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( االثنن، اأن 
اأغلب الواردات تاأتي من ال�شرق االأق�شى، مبينا اأن الوزارة اتخذت التدابري 
الالزمة للحيلولة دون وقوع اأي اآثار �شلبية على ال�شوق املحلية بالتعاون 

مع ال�شركاء كافة.
بالتعاون  متكاملة  خطة  و�شعت  االأردنية  البحرية  الهيئة  ان  واأك��د 
ال�شوي�ص،  قناة  من  القادمة  ال�شفن  لتفويج  واخلا�ص،  العام  القطاعن  مع 
العقبة  ميناء  اإلى  مرة واحدة  �شفينة   13 من  اأكرث  ي�شل  اأن  املتوقع  ومن 
الت�شديد  العامة مع  ال�شالمة  بالب�شائع واحلاويات مراعن معايري  حمملة 
على اجلاهزية العالية للتعامل مع اأي ظرف حمتمل و�شمن الروتوكوالت 

�شارية املفعول.
وثمن اجلهود التي بذلها االأ�شقاء يف جمهورية م�شر العربية، لالإ�شراع 

باإنهاء اأزمة ال�شفينة التي جنحت يف قناة ال�شوي�ص.

ية �ف�ي  يرك� امعة األم� ين ال�ج اهم �ج� ت�ف مذكرة �
ر يل األصعف مأد�جا وصندوق المرأة للتمو�

 عّمان 

للتمويل  املراأة  �شندوق  و�شركة  ماأدبا  يف  االأمريكية  اجلامعة  وقّعت   
االأ�شغر مذكرة تفاهم، تهدف الى اإيجاد تعاون م�شرتك بن الطرفن، يعود 
بالفائدة مل�شلحة طلبة اجلامعة من جهة، ومل�شتفيدات وم�شتفيدي ال�شركة 

من جهة اأخرى.
رئي�شها  باأعمال  القائم  اجلامعة  عن  وقعها  التي  املذكرة  وت�شمنت 
العام ملى  املدير  نائب  املراأة«  �شركة »�شندوق  نايف حداد، وعن  الدكتور 
لتوجيه  والثاين  اجلامعة،  طلبة  بتدريب  ُيعنى  االأول  برناجمن،  زواتي، 

وار�شاد م�شتفيدات وم�شتفيدي ال�شركة.
وتن�ص املذكرة، وفق بيان م�شرتك �شدر على اأن تقوم �شركة »�شندوق 
وطلبتها  اجلامعة  خلريجي  تدريبية  عمل  فر�ص  برامج  بتوفري  امل��راأة« 
ال�شركة وم�شاريعها املتنوعة،  املتوقع تخرجهم، وذلك يف خمتلف جماالت 

�شمن اأ�ش�ص ومتطلبات حمددة.
اإلى توجيه  ار�شادي يهدف  برنامج  بتوفري  املقابل، تقوم اجلامعة  ويف 
م�شتفيدات وم�شتفيدي ال�شركة من �شاحبات واأ�شحاب امل�شاريع احلرفية 
واالنتاجية، وذلك من خالل طلبة اجلامعة من ذوي االخت�شا�شات املعنية، 

واملتميزين يف حت�شيلهم الدرا�شي وم�شاريع التخرج.
»�شندوق  و�شركة  اجلامعة  بن  ال�شراكة  اأهمية  حداد،  الدكتور  واأكد 
املراأة«، الهادفة اإلى تطوير م�شتوى املهارات العملية، الفًتا اإلى اأن اجلامعة 
التخ�ش�شات  بن  الفجوة  تقلي�ص  بهدف  املهارات  لتطوير  دوًم��ا  ت�شعى 

اجلامعية ومتطلبات �شوق العمل.
وذكر اأن اجلامعة توفر 19 تخ�ش�ًشا، ومنها تخ�ش�شات حديثة ُطرحت 
الب�شري،  والتوا�شل  والت�شميم  الب�شرية،  املوارد  تخ�ش�ص  مثل  موؤخًرا، 
وعلم البيانات والذكاء اال�شطناعي، مبيًنا اأن اجلامعة غري ربحية وحتر�ص 

على توفري املنح الدرا�شية على اأ�شا�ص التفوق االأكادميي للطلبة.
حققها  التي  النجاح،  ق�ش�ص  من  العديد  اإل��ى  ح��داد  الدكتور  واأ�شار 
اأن  موؤكًدا  ال�شركات،  باأكر  التحقوا  اأن  بعد  االأمريكية  اجلامعة  خريجو 
هناك العديد من فر�ص العمل، التي يحظى بها خريجي اجلامعة بعد اإنهاء 

امل�شرية التعليمية فيها.
منى  االأ�شغر  للتمويل  املراأة  �شندوق  �شركة  عام  مدير  قالت  بدورها، 
ا�شرتاتيجية متنوعة مع  �شراكات  اإيجاد  اإلى  ت�شعى  ال�شركة  اإن  �شختيان، 
ا  بهدف  املجتمعية،  واملنظمات  واخلا�شة،  الر�شمية،  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
واالإداري��ة  املهنية  املهارات  وحت�شن  االإمكانات،  وتعزيز  القدرات،  بناء 

مل�شتفيدات وم�شتفيدي ال�شركة.
املالية  خدماتها  اإلى  اإ�شافة  توفري  على  حري�شة  ال�شركة  اأن  واأك��دت 
املالية،  االإدارة  يف  دورات  مبنح  تتمحور  مالية  غري  خدمات  االأ�شا�شية، 
املهني  والتدريب  ال�شخ�شي،  والتطوير  واالإدارة،  االأع��م��ال،  وتطوير 

عمان 

االأردن  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص  طالب 
وممثلي  احلكومة  بن  الكاملة  ال�شراكة  بتحقيق 
الغرف التجارية وعدم اتخاذ اأية قرارات تتعلق 
كونها  معها  الت�شاور  بعد  اإال  التجاري  بالقطاع 

االأدرى مب�شالح منت�شبيها وظروف اأعمالهم.
االأردن، يف بيان �شحفي  وقالت غرفة جتارة 
تدار�شوا  االدارة  جمل�ص  اأع�شاء  اإن  االثنن، 
الو�شع االقت�شادي باململكة وما و�شل اإليه جراء 
تاأثري  لها  كان  التي  املتتالية،  الر�شمية  القرارات 
على العديد من القطاعات التجارية، ويف مقدمتها 
قرارات االإغالقات التي جاءت من دون م�شاورة 

املمثلن الر�شمين للقطاع.
االإغ���الق  مظاهر  ب��اإل��غ��اء  املجل�ص  وط��ال��ب 
�شاعات  اأو اجلزئي والعمل على تخفيف  ال�شامل 
لياًل  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  من  لتبداأ  احلظر 
التاأكيد  مع  �شباحا،  ال�شاد�شة  ال�شاعة  وحتى 
ح�شب  ال�شحية  التدابري  اتباع  �شرورة  على 

الروتوكوالت املعلنة من قبل احلكومة.
املركزي  البنك  يعمل  ب��اأن  املجل�ص  وطالب 
اأق�شاط  بتاأجيل  واإلزامها  البنوك  خماطبة  على 
القرو�ص امل�شتحقة خالل جائحة فريو�ص كورونا 
اأية فوائد ترتتب عليها جراء  ومن دون ا�شتيفاء 
القرو�ص  الت�شهيالت ملنح  لتقدمي  باالإ�شافة  ذلك، 
لل�شركات املتو�شطة وال�شغرية لتتمكن من الوفاء 

بالتزاماتها وا�شتمراريتها يف العمل.
وطالب املجل�ص كذلك باإ�شدار اأمر دفاع عاجل 
ينظم العالقة بن املالكن وامل�شتاأجرين، وخا�شة 

ما يتعلق بالقطاعات املغلقة واالأكرث ت�شررًا.
الغرف  تكون  اأن  ���ش��رورة  املجل�ص  واأك���د 
عن  امل�شوؤولة  التفتي�ص  فرق  يف  ممثلة  التجارية 
االإج���راءات  تطبيق  بخ�شو�ص  الرقابة  عملية 
بجائحة  املتعلقة  ال�شحية  واال���ش��رتاط��ات 
وحتقيق  ال�شفافية  ل�شمان  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
العدالة، م�شريا اإلى اأن القطاع اأثبت التزاما عاليا 

بخ�شو�شها.
اأ�ش�ص  ب��و���ش��ع  ك��ذل��ك،  امل��ج��ل�����ص  وط��ال��ب 

يتعلق  فيما  كافة،  التجارية  للقطاعات  حمو�شبة 
با�شتيفاء ر�شوم النفايات واالآرمات واالرتدادات.

اأ�شعار  يف  االرتفاعات  اأن  املجل�ص  واأو�شح 
بفعل  ج��اء  احل��ال��ي��ة  ال��ف��رتة  يف  ال�شلع  بع�ص 

االرتفاع عامليا يف االأ�شعار.
اال�شترياد  كلف  تخفي�ص  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 
النظر بق�شية ر�شوم ميناء العقبة  اإعادة  يتطلب 
و�شريبة  اجلمركية  والر�شوم  الداخلي  وال�شحن 
املهمة  اال�شتهالكية  ال�شلع  بع�ص  على  املبيعات 
احل�شر  ال  املثال  �شبيل  على  ومنها  للمواطن، 

الزيوت النباتية.
االأردن،  جت���ارة  غ��رف��ة  اأن  املجل�ص  واأك���د 
التجاري  للقطاع  الرئي�شة  املظلة  وباعتبارها 
التحديات  اأمام  بعموم اململكة، تقف مع املواطن 
االقت�شادية ال�شعبة التي مير بها بفعل اجلائحة.

واأ�شار اإلى اأن القطاع التجاري مل يتوان يوما 
توفري  �شبيل  وال�شعوبات يف  املخاطر  عن حتمل 
احتياجات املواطنن من ال�شلع والب�شائع كاملة 

غري منقو�شة.

عمان 

يحيى  املهند�ص  واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال  وزير  تفقد 
اللجنة  رئي�ص  ع��زاي��زة  وجيه  النقل  ووزي���ر  الك�شبي، 
الزرقاء،  عمان  الرتدد  �شريع  البا�ص  مل�شروع  التوجيهية 

�شري العمل يف امل�شروع.
وا�شتمع الوزيران خالل اجلولة على مراحل امل�شروع 
واملقاولن  امل�شرفن  املهند�شن  من  اإيجاز  اإل��ى  االأرب��ع، 
واأه��م  االإجن���از  ون�شب  االأع��م��ال  �شري  ح��ول  املنفذين، 
تذليلها  و�شبل  العمل،  تواجه  التي  واملعيقات  التحديات 
يف  املحدد  الزمني  الرنامج  �شمن  العمل  اإنهاء  ل�شمان 

وثائق العطاء.
اإجناز  يف  االإ�شراع  اأهمية  على  الك�شبي  الوزير  و�شدد 
ال��زرق��اء،  عمان  ال���رتدد  �شريع  البا�ص  م�شروع  اأع��م��ال 
ا�شتعداد  موؤكدًا  للم�شروع،  الزمني  بالرنامج  وااللتزام 

اجلهات احلكومية تذليل اأي عقبات تواجه العمل.
للم�شروع  واالقت�شادية  التنموية  االأهمية  اإلى  ولفت 
العا�شمة  الكبري يف احلد من االأزمات املرورية بن  واأثره 

عمان ومدينة الزرقاء.
وبن، اأن كلفة امل�شروع ت�شل اإلى 140 مليون دينار، 
كيلومرتا،   20 اإجمايل  بطول  مراحل،   4 على  مق�ّشم  وهو 

وتو�شيع  االإن�شائية  واالأر�شفة  الرتابية  االأعمال  وت�شمل 
املتعلقة  االأع��م��ال  جميع  وب��ن��اء  االأوت��و���ش��رتاد  ط��ري��ق 
جديدة  ج�شور  وبناء  القائمة  اجل�شور  وهدم  باملحطات 
التحويالت  بناء  اإلى  اإ�شافة  املوجودة،  االأنفاق  ومتديد 
اجل��دران  وب��ن��اء  احل��اج��ة،  تقت�شي  م��ا  بح�شب  املوؤقتة 
امل�شاة  وج�شور  ال�شحي  ال�شرف  ومن�شاآت  اال�شتنادية 

واأعمال االإنارة.
اعتماد  �شرورة  على  اجلولة  خ��الل  الك�شبي  و�شدد 
نظام الورديات على مدار ال�شاعة واإتباع كافة االجراءات 
عنا�شر  وتعزيز  كورونا  فريو�ص  مواجهة  يف  الوقائية 
ال�شالمة العامة خ�شو�شاً يف املناطق التي ت�شهد حتويالت 
امل�شروع  اإن  ع��زاي��زة،  الوزير  ق��ال  جهته،  من  م��روري��ة. 
يت�شمن اإن�شاء م�شار حلافالت الرتدد ال�شريع بن مدينتي 
عمان والزرقاء بطول 20 كم والذي يهدف اإلى ربط م�شار 
للزرقاء،  عمان  من   )BRT( ال�شريع  ال��رتدد  حافالت 
اإ�شافة اإلى وجود م�شار متفرع يف منطقة عن غزال باجتاه 
�شويلح، واآخر باجتاه جممع املحطة من اأجل �شمان نقل 
اأعمال  امل�شروع  وي�شمل  للركاب،  االجتاهن  بن  �شل�ص 
الطرق واجل�شور واملحطات الرئي�شة يف الزرقاء وعمان و4 

حمطات و�شطية لتحميل وتنزيل الركاب.
وبن اأن هذا امل�شروع هو لبنة اأ�شا�شية الإن�شاء منظومة 

نقل عام ذي كفاءة وموثوقية، كما يبنى على هذا امل�شروع 
مثل  االأخ��رى  امل��دن  حميط  يف  بالتو�شع  الحقة  مرحلة  يف 

ياجوز وال�شلط والزرقاء.
خدمة  توفري  على  �شيعمل  امل�شروع  اأن  عزايزة  واأكد 

حافالت ذات تردد �شريع وفّعال بن عمان والزرقاء بحيث 
وباأ�شعار  ومريحة  بها  وموثوق  متكررة  اخلدمة  تكون 
ال�شريع  الرتدد  حافالت  خدمات  لتقدمي  اإ�شافة  معقولة، 
للتجمعات الرئي�شة على طول الطريق بن عمان والزرقاء.

يع عمان الزر�قاء �قدان مشروع �ا�فات التردد السر� يت�ف ال والن�قل � يرا األشعف وز�

تعتمد عىل ل�وم  ية � شركات �ق�ر�
ية ية أرد�ظ� ذا�ئ� ات عظ ومنت�ج

 الدوحة 

 تعتمد �شركات قطرية عاملة يف ن�شاط ا�شترياد اللحوم، على ال�شوق االأردين 
واأ�شعارها  العالية  بجودتها  تتميز  التي  اللحوم  من  متنوعة  اأ�شناف  لتوفري 
يف  املعروفة  القطرية  ال�شركات  اإحدى  ا�شتورة،  �شركة  واأعلنت  املنخف�شة. 
عن  االثنن،  القطرية  ال�شحف  عر  الغذائية،  واملواد  اللحوم  ا�شترياد  جمال 
طرحها منتجات غذائية عديدة م�شتوردة من االأردن وال�شيما اللحوم، وذلك يف 

فروعها املنت�شرة بالبالد.
اأعلنت ال�شركة القطرية لتطوير امل�شروعات، العاملة يف جتارة املواد  كما 
واملنتجات  ال�شلع  خمتلف  من  كبرية  كميات  با�شترياد  قيامها  الغذائية،عن 
رم�شان  ل�شهر  ا�شتعدادا  القطري  ال�شوق  يف  وطرحها  االأردن  من  الغذائية 
املبارك. وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة ا�شتورة اأ�شامة الباي�ص، ان ال�شركة 
اللحوم  على  ترتكز  القطري  ال�شوق  يف  متنوعة  اأردنية  غذائية  منتجات  تقدم 
والدواجن واالأجبان واالألبان واملخلالت، ف�شال عن اأف�شل اأنواع زيت الزيتون 

�شمن موا�شفات ومعايري عالية اجلودة.
على  تعتمد  مطاعم  �شل�شلة  موؤخرا  د�شنت  ال�شركة  اأن  الباي�ص  واأ�شاف 
هو  االأطباق  هذه  اأب��رز  اأن  اإلى  الفتا  االأردن،  من  م�شتوردة  غذائية  منتجات 
املن�شف االأردين والذي يلقى رواجا وطلبا كبريا من امل�شتهلكن ورواد املطاعم، 
ف�شال عن الكب�شة واملندي والبخاري وامل�شاوي باأنواعها. من جانبه، قال رئي�ص 
جمل�ص اإدارة ال�شركة القطرية الإدارة امل�شروعات اأحمد اخللف، لوكالة االأنباء 
اإن ال�شوق القطري بات يعتمد يف جانب كبري من ا�شتهالكه   ، االأردنية )برتا( 
جزءا  اأ�شبحت  والتي  االأردن،  من  امل�شتوردة  املنتجات  على  الغذائية  لل�شلع 

ال يتجزاأ من فاتورة �شراء �شريحة كبرية من امل�شتهلكن يف ال�شوق القطري.
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ية �ف�ي ال�قدس ته العسكر� راءا� يشدد ا�ج اال�تال �

يس ا�ظ�ة �ف�ي �قناة السو� ينة ال�ج � يم الس�ف تعو� اح � �ظ�ج

عمان 

ال�شحة  تقرير م�شرتك خلراء منظمة  رّجح 
يكون  اأن  االثنن،  �شينين،  واآخرين  العاملية 
حيوان  عر  االإن�شان  اإلى  انتقل  كورونا  فريو�ص 
و�شيط انتقلت اإليه العدوى من خّفا�ص، م�شتبعدا 
فر�شية ت�شّرب الفريو�ص من خمتر �شيني على 

خلفية ت�شكيك باال�شتقاللية.
و�شدد التقرير على �شرورة اإجراء حتقيقات 
ال�شن  يف  اأو�شع  جغرافيا  نطاقا  ت�شمل  اأخ��رى 
الفريو�ص  انتقال  فر�شية  اأن  معترا  وخارجها، 

اإلى  »حمتملة  و�شيط  حيوان  عر  االإن�شان  اإلى 
لفر�شية  تام«  »ا�شتبعاد  مقابل  جدا«،  حمتملة 

ت�شّرب الفريو�ص من خمتر جراء حادث.
املبا�شر  االنتقال  فر�شية  اأن  التقرير  واعتر 
االإن�شان  اإلى  )اأو اخلزان(  امل�شدر  من احليوان 
اخل��راء  ي�شتبعد  ومل  مرّجحة،  اإل��ى  »ممكنة 
وهي  امل��ج��ّل��دة،  اللحوم  ع��ر  االنتقال  نظرية 
هذا  اأن  معترين  بكن،  ترّجحها  التي  النظرية 

ال�شيناريو ممكن.
على  الدرا�شات  مبوا�شلة  التقرير  ويو�شي 
يف  م�شتبعدا  ال��ث��الث،  الفر�شيات  ه��ذه  ق��اع��دة 

لالإن�شان  انتقل  الفريو�ص  يكون  اأن  اإمكان  املقابل 
جراء حادث يف خمتر.

اأخرى، اعتر مدير منظمة ال�شحة  من جهة 
اطالعه  بعد  غيريي�شو�ص،  تيدرو�ص  العاملية 
جائحة  من�شاأ  حول  الفر�شيات  اأن  التقرير  على 
مزيد  اإلى  وحتتاج  مفتوحة،  تبقى  كوفيد19- 

من الدرا�سة.
من  افرتا�شي  �شحايف  موؤمتر  خ��الل  وق��ال 
ما  الى  بالنظر  مفتوحة،  الفر�شيات  »كل  جنيف 
واملزيد  تامة  اأبحاثا  ويتطلب  التقرير،  يف  قراأته 

من الدرا�سات«.

يح انت�قال  � تر�ج ية: � الص�ة العالم�
يط يروس كورو�ظا لإل�ظسان ع�جر وس� �ف�

رام اهلل 

االإ�شرائيلي  االح��ت��الل  ق���وات  ���ش��ددت 
القدمية  البلدة  يف  الع�شكرية  اإج��راءات��ه��ا 
بعيد  احتفاالتها  اإط��ار  يف  املحتلة  بالقد�ص 
دائ��رة  ع��ام  مدير  واأك��د  اليهودي.  الف�شح 
امل�شجد  و���ش��وؤون  االإ���ش��الم��ي��ة  االأوق����اف 
املحتلة  القد�ص  مبدينة  املبارك  االأق�شى 
اليهود  املتطرفن  امل�شتوطنن  ح�شيلة  اأن 
�شباح  منذ  امل�شجد  لباحات  املقتحمن 

االثنن، بلغت 274 م�شتوطنا.
احلاخام  اأن  بيان  يف  اخلطيب  واأو�شح 

اأع�شاء  من  وع��ددا  غليك  يهودا  املتطرف 
اقتحامات  ق��ادوا  االإ�شرائيلي،  الكني�شت 
املتطرفن اليهود ل�شاحات االق�شى، ونفذوا 
جوالت ا�شتفزازية يف باحاته، م�شريا اإلى اأن 
قوات االحتالل فر�شت طوقا اأمنيا م�شددا يف 
حميطه وحولت االأق�شى اإلى ثكنة ع�شكرية 
حلماية امل�شتوطنن املقتحمن. واأ�شاف اأن 
االأمنية  اإجراءاتها  �شددت  االحتالل  �شرطة 
واأزقتها،  القدمية  البلدة  يف  قواتها  وعززت 
ومنعت ال�شبان والن�شاء والرجال من دخول 
العديد  هويات  باحتجاز  وقامت  االأق�شى 

م�شوؤول  حذر  مت�شل،  �شعيد  وعلى  منهم. 
ال�شفة  �شمال  يف  اال�شتيطان  مقاومة  ملف 
الغربية غ�شان دغل�ص، اليوم، من خمططات 
من  يهود  متطرفن  مل�شتوطنن  اإره��اب��ي��ة 
جماعات »تدفيع الثمن«، يف حمافظة �شلفيت 

ب�شكل خا�ص و�شمال ال�شفة ب�شكل عام.
اإرهابية  خاليا  اإن  بيان  يف  دغل�ص  وقال 
�شلفيت  حمافظة  يف  تن�شط  للم�شتوطنن 
وال�شيما  الغربي،  ريفها  يف  خا�ص  وب�شكل 
وبروقن  بلوط  ودي��ر  ال��دي��ك  كفر  ب��ل��دات 

وبديا.

القاهرة

الفتاح  عبد  امل�����ش��ري  الرئي�ص  ق��دم 
ال�شلطات  جن��اح  بعد  ال�شكر  ال�شي�شي 
ال�شفينة  حتريك  يف  االث��ن��ن،  امل�شرية، 
»اإيفر غيفن« العالقة يف قناة ال�شوي�ص منذ 

اأيام.
تغريدات  يف  امل�شري  الرئي�ص  وق��ال 
يف  اليوم  امل�شريون  »جن��ح  تويرت:  على 
قناة  يف  اجلانحة  ال�شفينة  اأزم���ة  اإن��ه��اء 
الذي  الهائل  الفني  التعقيد  رغم  ال�شوي�ص، 
اأحاط بهذه العملية من كل جانب، وباإعادة 
م�شرية،  باأيد  الطبيعي،  مل�شارها  االأم��ور 
ب�شائعه  م�شار  على  اأجمع  العامل  يطمئن 

ال�شريان  ه��ذا  ميررها  التي  واحتياجاته 
املالحي املحوري«.

لكل  بال�شكر  »اأتوجه  ال�شي�شي:  وتابع 
م�شري خمل�ص �شاهم فنيا وعمليا يف اإنهاء 
اليوم  امل�شريون  اأثبت  لقد  االأزم��ة.  هذه 
اأنهم على قدر امل�شوؤولية دوما، واأن القناة 
ودافعوا  اأجدادهم  باأج�شاد  حفروها  التي 
عن حق م�شر فيها باأرواح اآبائهم.. �شتظل 
اإلى  �شتم�شي  امل�شرية  االإرادة  اأن  �شاهدا 

حيث يقرر امل�شريون«.
خلدمات  كيب«  »اإن�ص  �شركة  وكانت 
تويرت،  على  تغريدة  يف  قالت  قد  ال�شحن 
اإنه مت بدء اإعادة تعومي ال�شفينة اجلانحة 
بقناة ال�شوي�ص »اإيفر غيفن«، االثنن، واإنه 

يجري حاليا تاأمينها.
عربية«،  نيوز  »�شكاي  مرا�شل  واأف��اد 
ال�شفينة  و�شعية  ت��ع��دي��ل  ج���رى  ب��اأن��ه 
التعومي  ملناورة  ا�شتجابتها  بعد  اجلانحة 
ال�شفينة  قطر  حاليا  وج���اري  االأخ���رية، 
لتعوميها، وت�شغيل رفا�ص ال�شفينة، للتاأكد 

من �شالحيتها للتحرك.
ال�شوي�ص،  ق��ن��اة  هيئة  رئي�ص  واأك���د 
اليوم  مدار  على  تعمل  الهيئة  اأن  االثنن، 
قليل  بعد  وذلك  العالقة،  ال�شفن  اأزمة  حلل 
»اإيفر  ال�شفينة  تعومي  بدء  االإعالن عن  من 
قناة  يف  جنوحها  م��ن  اأي���ام  بعد  غيفن«، 

ال�شوي�ص.
قناة  هيئة  رئي�ص  واأع��ل��ن 

االثنن،  ربيع،  اأ�شامة  الفريق  ال�شوي�ص، 
اجلانحة،  ال�شفينة  تعومي  جهود  جن��اح 

»اإيفر غيفن«.
عربية«،  نيوز  »�شكاي  مرا�شل  وك��ان 
تعديل  جرى  باأنه  �شابق،  وقت  يف  اأفاد  قد 
و�شعية ال�شفينة اجلانحة بعد ا�شتجابتها 
قطر  وج��اري  االأخ��رية،  التعومي  ملناورة 
رف��ا���ص  وت�شغيل  لتعوميها،  ال�شفينة 

ال�شفينة، للتاأكد من �شالحيتها للتحرك.
قناة  هيئة  رئ��ي�����ص  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 

االثنن،  فجر  بيان  يف  ال�شوي�ص 
اإنه مت »البدء يف مناورات 

غيفن  اإيفر  احلاويات  �شفينة  لتعومي  ال�شد 
بوا�شطة 10 قاطرات عمالقة تقوم بالعمل 

من اأربعة اجتاهات خمتلفة«.
القاطرات  توزيع  اأن  ربيع  واأو���ش��ح 
مقدمة  �شد  ي�شمل  ال�شد  م��ن��اورات  خ��الل 
كل  بوا�شطة  ال�شمال  اجت��اه  يف  ال�شفينة 
»عزت  والقاطرة   »1 »بركة  القاطرة  من 
منهما،  لكل  طن   160 �شد  بقوة  ع��ادل« 
فيما تقوم 4 قاطرات بدفع موؤخر ال�شفينة 
جنوبا وت�شمل القاطرتان اجلديدتان »عبد 

حممود«  و«م�شطفى  ي��و���ش��ف«  احلميد 
والقاطرتان  منهما  لكل  طن   70 �شد  بقوة 

بور�شعيد 1 وبور�شعيد 2.
وع��م��ل��ت ق��اط��رت��ان ع��ل��ى ���ش��د م��وؤخ��ر 
القاطرة  مقدمتهم  ويف  جنوبا  ال�شفينة 
�شد  بقوة   APL GUARDالهولندية
285 طن، والقاطرة ماراديف، وت�شاركت 
م�شر  و«حتيا   »1 م�شر  »حتيا  القاطرتان 

ال�شمال. ناحية  ال�شفينة  مقدم  دفع  يف   »2
 APL الهولندية  ال��ق��اط��رة  وك��ان��ت 
االأح��د،  م�شاء  و�شلت  قد   GUARD
�شمن فريق عمل �شركة »�شميت« الهولندية 
للم�شاركة يف جهود تعومي �شفينة احلاويات 

البنمية اجلانحة.

اق �قناة  ثر أ�ظ�ف تأ� ترد عىل �  مصر �
يك« يس �جأعمال »التكر� السو�

القاهرة

نفى املركز االإعالمي ملجل�ص الوزراء امل�شري، االثنن، �شحة ما تداولته 
ب�شاأن  اأنباء  التوا�شل االجتماعي من  االإلكرتونية و�شفحات  املواقع  بع�ص 
تاأثر اأنفاق قناة ال�شوي�ص باأعمال التكريك التي متت حول ال�شفينة اجلانحة 
قناة  هيئة  مع  بالتوا�شل  ال��وزراء  ملجل�ص  االإعالمي  املركز  وقام  بالقناة. 
قناة  اأنفاق  لتاأثر  �شحة  ال  اأنه  موؤكدة  االأنباء،  تلك  نفت  والتي  ال�شوي�ص، 

ال�شوي�ص باأعمال التكريك التي متت حول ال�شفينة اجلانحة بالقناة.
واأو�شحت هيئة قناة ال�شوي�ص امل�شرية اأن اأنفاق قناة ال�شوي�ص بعيدة 
متاًما عن املنطقة التي متت بها اأعمال التكريك، واأن املنطقة ال يتواجد بها 
اأي اأنفاق. واأ�شارت الهيئة اإلى اأن اأعمال التكريك متت بطريقة اآمنة، وروعي 
فيها اأق�شى معايري االأمان املالحي، ُمنا�شدًة املواطنن عدم االن�شياق وراء 

مثل تلك ال�شائعات، مع �شرورة ا�شتقاء املعلومات من م�شادرها الر�شمية.
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  االإعالم، ومرتادي  و�شائل  ونا�شدت جميع 
يتم  فيما  الدقة  حتري  و�شرورة  امل�شللة،  االأخبار  وراء  االن�شياق  عدم 

تداوله عن قناة ال�شوي�ص.

ت�ذر من  ية � ين� لس�� ية ال�ف � ار�ج   ال�ظ
را�ئم اال�تال يش الدول�ي مع �ج التعا�

رام اهلل 

جرائم  مع  الدويل  التعاي�ص  من  الفل�شطينية  اخلارجية  وزارة  حذرت   
والتعامل  اليهود،  املتطرفن  وامل�شتوطنن  االإ�شرائيلي  االحتالل  �شلطات 
معها كاأمر واقع. ودعت اخلارجية الفل�شطينية، يف بيان االثنن، اإلى التعامل 
مع جرائم االحتالل ال يف اإطارها ال�شيا�شي العام فقط، ولكن مع االإجراءات 
التي  �شمودهم  ومقومات  املواطنن  حياة  تدمر  التي  االحتاللية  والتدابري 
القانون  قواعد  وتنتهك  االإن�شانية،  �شد  حرب  جرمية  م�شتوى  اإلى  ترتقي 
تعك�ص  وال  جنيف،  واتفاقيات  ال��دويل  االإن�شاين  والقانون  العام  ال��دويل 
وطالبت  واأجيالها.  الفل�شطينية  اال�شر  ومعاناة  لعذابات  احلقيقي  احلجم 
املجتمع الدويل بوقف �شيا�شة الكيل مبكيالن وازدواجية املعايري واحرتام 
عر  وامل�شتوطنن  االحتالل  جرائم  جتاه  والدولية  القانونية  م�شوؤولياته 

اإجراءات يفر�شها القانون الدويل الإجبار االحتالل على وقف انتهاكاته.

ت�ج�ث إسراع  ية � ج� امعة العر� ال�ج
�ة عام 2030 العمل �ظ�و �ظ

   القاهرة 

الوعي  م�شتوى  اأن جائحة كورونا رفعت  العربية  الدول  اأكدت جامعة 
على  امل�شتدامة  التنمية  خطط  و�شع  واأعادت  البيئية،  ال�شيا�شات  باأهمية 

راأ�ض اأولويات الأجندة الدولية.
جاء ذلك خالل م�شاركة اجلامعة، االثنن، يف الن�شخة الرابعة للمنتدى 
العربي للتنمية امل�شتدامة الذي عقد افرتا�شيا برئا�شة ال�شعودية، يف اإطار 
اآ�شيا  لغربي  واالجتماعية  االقت�شادية  املتحدة  االأم��م  جلنة  مع  التعاون 
)اال�شكوا(، حتت عنوان »اإ�شراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد 
19«. واأفاد م�شدر م�شوؤول باالأمانة العامة اأن اأمن عام اجلامعة اأحمد اأبو 
االأول  يتعلق  مهمن،  م�شارين  على  جماعي  ب�شكل  العمل  اأهمية  اأكد  الغيط 
والثاين  فقرًا،  االأكرث  البلدان  ديون  خف�ص  م�شار  يف  قدماً  للم�شي  بالدعوة 
بتكثيف العمل من اأجل حث الدول واملنظمات والقطاع اخلا�ص على توفري 

موارد مالية اإ�شافية لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة. 

ي�جا«  ر� تعلن »س�ج�جا عظ يركل � م�
هة كورو�ظا لصعو�جة موا�ج

برلين

التي  ال�شعوبات  على  باللوم  مريكل  اأنغيال  االأملانية  امل�شت�شارة  األقت 
تواجه بلدها خالل جائحة فريو�ص كورونا – من بطء طرح اللقاح اإلى قواعد 
الكمال«،  يتمثل يف »امليل نحو  – على �شبب غري متوقع،  املتكررة  االإغالق 

ودعت اإلى مزيد من املرونة ملعاجلة الزيادة االأخرية يف حاالت االإ�شابة.
ويف مقابلة تلفزيونية نقلتها »اأ�شو�شيتد بر�ص« عن حمطة »اإيه اآر دي« 
العامة م�شاء االأحد، اأقرت مريكل باأن حكومتها ارتكبت اأخطاء، مبا يف ذلك 
خطط اإغالق يف عيد الف�شح. كما اأعربت الزعيمة عن اإحباطها من ت�شرفات 
الذين  حزبها،  من  اأع�شاء  �شمنهم  ومن  اأملانيا،  يف  الواليات  حكام  بع�ص 

قاوموا قيودا اأكرث �شرامة كانوا قد وافقوا عليها �شابقا.

موسكو

بوتن،  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي،  الرئي�ص  توقع 
املناعة  مرحلة  اإلى  رو�شيا  ت�شل  اأن  االأحد،  يوم 
من  القطيع«  ب�«مناعة  يعرف  ما  اأو  اجلماعية 
�شيف  نهاية  بحلول  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ص 

.2021
فاإن  الرو�شية،  »اإنرتفاك�ص«  وكالة  وبح�شب 
بوتن ربط بلوغ هذه املرحلة من املناعة اجلماعية 

برفع القيود الوقائية التي جرى فر�شها.
رو�شيا  لقاحا  تلقى  ال��ذي  ب��وت��ن،  واأ���ش��اف 
االأث��ر  اأن  االأ���ش��ب��وع،  ه��ذا  امل��ر���ص  م��ن  للوقاية 
اأملا خفيفا يف  كان  به  �شعر  الذي  الوحيد  اجلانبي 
اللقاح و�شعورا  لتلقي  التايل  ال�شباح  ع�شالته يف 

بعدم االرتياح يف مو�شع احلقن.
اأزمة  باإدارة  املكلف  الفريق  قال  االأحد،  ويوم 
حالة   336 �شجلت  البالد  اإن  رو�شيا،  يف  كورونا 

ال�شاعات  خالل   »19 »كوفيد  جراء  من  وفاة 
االأربع والع�شرين املا�شية.

وارتفعت ح�شيلة الوفيات الناجمة 
عن الوباء يف البالد اإلى اأزيد من 97 

من  اأكرث  االإعالن عن  فيما مت  األفا، 
بالوباء،  جديدة  اإ�شابة  اآالف   9

يوم االأحد.
دول��ة  اأول  رو���ش��ي��ا  وك��ان��ت 

يف ال��ع��امل ت��ع��ل��ن ل��ق��اح��ا ج��اه��زا 
وهو  امل�شتجد،  كورونا  فريو�ص  �شد 

يف  قال  قد  بوتن  الرئي�ص  وك��ان  يف«،  »�شبوتنيك 
ال�شيف املا�شي اإن ابنته اأخذت التطعيم.

يف  بت�شكيك  وقتئذ،  الرو�شي،  اللقاح  وقوبل 
وعدم  العلمية،  لل�شروط  ومراعاته  �شالمته 

غربية  دوال  لكن  ال�شريرية،  التجاب  ا�شتيفاء 
متزايدة �شارت تبدي اهتمامها ب�شراء اللقاح 
حمالت  يف  ق��دم��ا  مت�شي  حتى  رو�شيا  م��ن 

التطعيم.

يكا ل�جلوغ »مناعة  ي�دد موعًدا وش� تن � �جو�
يود كورو�ظا يع« ور�فع �ق� ال�ق��

موسكو

بوتن،  �ريدمي��ريدمي��ري  ف��ال ف��ال��ي،  �ال��ي،  ف�ش ف�ش��ي،  ��ي،  ال��رو��� ال��رو���ش  ش  الرئي�ص الرئي�صتوقع  صتوقع 
املناعة  مرحلة  املناعة إلى  مرحلة  املناعة اإلى  مرحلة  إلى  يا شيا شيا  رو� رو�شل  شل  رو�ش رو�شل  ل  ت� ت�شأن  ت�شأن  ت�اأن  أن  أحد، 
من  القطيع«  ب�«مناعة  يعرف  ما  ب�أو  يعرف  ما  ب�أو  يعرف  ما  باأو  يعرف  ما  أو  اجلماعية 
يف شيف شيف  � نهاية  بحلول  �شتجد،  نهاية  بحلول  شتجد،  �ش نهاية  بحلول  �شتجد،  نهاية  بحلول  تجد،  امل� كورونا  امل�ش  كورونا  ش 

إن اإن اإن  ف إن ية،  ف فاإن ية،  إن اإن اية،  ف إن اإن ية،  فش فشية،  ية،  الرو� الرو�ش«  ش«  إنرتفاك�اإنرتفاك�صإنرتفاك�صإنرتفاك�ص « وكالة  »شب  وكالة  »شب  وكالة  ب  شوبح�شوبح�
بوتن ربط بلوغ هذه املرحلة من املناعة اجلماعية 

ها.شها.شها. شبرفع القيود الوقائية التي جرى فر�شبرفع القيود الوقائية التي جرى فر�
يا شيا شيا  رو� لقاحا  تلقى  ال��ذي  ب��وت��ن،  رو�ش��اف  لقاحا  تلقى  ال��ذي  ب��وت��ن،  ش��اف  رو�ش لقاحا  تلقى  ال��ذي  ب��وت��ن،  رو�ش��اف  لقاحا  تلقى  ال��ذي  ب��وت��ن،  ��اف 
أث��ر الأث��ر الأث��ر  ا اأن  ااأن  أن  ��ب��وع، ش��ب��وع، ش��ب��وع،  شأ���شأ��� أ���الأ���ال ا ه��ذا  امل��ر���ص  م��ن  امل��ر���صللوقاية  م��ن  صللوقاية 
يف أملا خفيفا يف  يف اأملا خفيفا  أملا خفيفا  كان  به  �شعر  الذي  الوحيد  اجلانبي 
اللقاح و�شعورا  لتلقي  التايل  اللقاح و�شعورا شباح  لتلقي  التايل  اللقاح و�شعورا شباح  لتلقي  التايل  باح  ال� ال�شالته يف  شالته يف 

ع احلقن.شع احلقن.شع احلقن. شبعدم االرتياح يف مو�شبعدم االرتياح يف مو�
أزمة اأزمة أزمة  إدارة اإدارة إدارة  ب املكلف  الفريق  قال  إدارة أحد،  ب املكلف  الفريق  قال  باإدارة أحد،  املكلف  الفريق  قال  إدارة اإدارة اأحد،  ب املكلف  الفريق  قال  إدارة اإدارة أحد،  بال املكلف  الفريق  قال  املكلف بالأحد،  الفريق  قال  أحد،  ا ويوم 
حالة   336 جلت شجلت شجلت  � البالد  �شإن  البالد  �شإن  البالد  �اإن  البالد  إن  يا، شيا، شيا،  رو� يف  رو�شكورونا  يف  شكورونا 

اعات شاعات شاعات  ال� خالل  ال�ش«  خالل  ش«  19 »كوفيد  جراء  من  وفاة 
ية.شية.شية. شأربع والع�شرين املا�شأربع والع�شرين املا�

يلة الوفيات الناجمة شيلة الوفيات الناجمة شيلة الوفيات الناجمة  شوارتفعت ح�شوارتفعت ح�
أزيد من اأزيد من أزيد من 97 إلى اإلى اإلى  عن الوباء يف البالد 

من  من أكرث  من اأكرث  أكرث  إعالن عن الإعالن عن الإعالن عن  ا فيما مت  ألفا، 
بالوباء،  جديدة  بالوباء، شابة  جديدة  بالوباء، شابة  جديدة  ابة  شإ�شإ� إ�اإ�ا

أحد.
دول��ة  دول��ة أول  دول��ة اأول  أول  ��ي��ا ش��ي��ا ش��ي��ا  رو��� رو���شوك��ان��ت  شوك��ان��ت 

يف ال��ع��امل ت��ع��ل��ن ل��ق��اح��ا ج��اه��زا 
وهو  وهو شتجد،  وهو شتجد،  تجد،  امل� كورونا  امل�ش  كورونا  ش  فريو�ص فريو�صد  صد 

يف  قال  قد  بوتن  الرئي�ص  وك��ان  يف«،  الرئي�صبوتنيك  وك��ان  يف«،  صبوتنيك  الرئي�ش وك��ان  يف«،  الرئي�شبوتنيك  وك��ان  يف«،  بوتنيك  ش»�ش»�
أخذت التطعيم.اأخذت التطعيم.أخذت التطعيم. إن ابنته اإن ابنته إن ابنته  ي شي شي  شيف املا�شيف املا� يف املا�شيف املا�ش شال�شال�

يف  بت�شكيك  وقتئذ،  يف شي،  بت�شكيك  وقتئذ،  يف شي،  بت�شكيك  وقتئذ،  ي،  الرو� اللقاح  الرو�شوقوبل  اللقاح  شوقوبل 
وعدم  العلمية،  لل�شروط  ومراعاته  وعدم شالمته  العلمية،  لل�شروط  ومراعاته  وعدم شالمته  العلمية،  لل�شروط  ومراعاته  المته  ش�ش�

غربية  دوال  لكن  غربية شريرية،  دوال  لكن  غربية شريرية،  دوال  لكن  ريرية،  ال� التجاب  ال�شتيفاء  التجاب  شتيفاء  ال�ش التجاب  ال�شتيفاء  التجاب  تيفاء  شا�شا�
ارت تبدي اهتمامها ب�شراء اللقاح شارت تبدي اهتمامها ب�شراء اللقاح شارت تبدي اهتمامها ب�شراء اللقاح  شمتزايدة �شمتزايدة �
حمالت  يف  ق��دم��ا  حمالت شي  يف  ق��دم��ا  حمالت شي  يف  ق��دم��ا  ي  مت� حتى  مت�شيا  حتى  شيا  مت�ش حتى  مت�شيا  حتى  يا  رو� رو�شم��ن  شم��ن 

التطعيم.

اود كورو�اود كورو�ا ود كورو��ود كورو��ود كورو�يود كورو�ي �ع ��ع � ع �ع« ور�ع �ع« ور� ع« ور��ع« ور��ع« ور�يع« ور�ي ���� �ال��ال�

يستكمل  يق العدل�ي � �قايض الت��ق�
يروت ار �ج� �ج جا�ظ�ف ته � ا� ي�ق � ت��ق �

بيروت

با�شر املحقق العديل يف ق�شية انفجار مرفاأ بريوت، القا�شي طارق 
البيطار، �شباح االثنن، اال�شتماع الى املدير العام ال�شابق للجمارك 
�شفيق مرعي، على اأن ي�شتمع الى املدير العام للجمارك بدري �شاهر 

فور االنتهاء من اال�شتماع الى مرعي.
ويتابع املحقق العديل حتقيقاته، حيث ا�شتجوب، اجلمعة، املدير 
العام للنقل الري والبحري عبد احلفيظ القي�شي، ومدير امليناء يف 
املرفاأ حممد املولى املوقوفن يف امللف، بح�شور وكالء الدفاع عنهما، 
ال�شحايا،  اأهايل  بوكالتها عن  املحامن يف بريوت  نقابة  وممثلن عن 
على اأن ي�شتجوب يوم االثنن املقبل مدير عام اجلمارك بدري �شاهر 

وموظفن اآخرين.
ويتابع املحقق العديل اجلديد حتقيقاته يف الق�شية قبل اأيام، عر 

ا�شتجوابه املوقوفن يف الق�شية والذي يبلغ عددهم 25 موقوفا.
يف  موقوفن  �شباطا  امل��ا���ش��ي،  ال��ث��الث��اء  بيطار،  وا�شتجوب 
الق�شية، بينهم الرائد يف جهاز اأمن الدولة جوزيف النداف، والعميد 
داود  العام  االأمن  والرائدان يف  �شلوم،  انطوان  يف خمابرات اجلي�ص 
العمليات  ومدير  املرفاأ  عام  مدير  اإلى  اإ�شافة  فواز،  و�شربل  فيا�ص 
احلر�ص  ومدير  العنابر،  عن  وامل�شوؤول  الب�شائع  م�شلحة  ورئي�ص 

داخل حرم املرفاأ.
كما ا�شتجوب بيطار االأ�شبوع املا�شي 10 موقوفن معظمهم من 
فرق ال�شيانة والعمال يف املرفاأ. وعليه �شيقرر الحقا ا�شتكمال االدعاء 

على بع�ص املوقوفن، اأو اخالء �شبيلهم يف الق�شية.
ق�شائية  ا�شتنابات  اجلاري  مار�ص  من  التا�شع  يف  بيطار  و�شطر 
التي  وال�شركات  ال�شحنة  ومالكي  االأمونيوم  �شراء  بكيفية  تتعلق 
انخرطت يف هذه ال�شفقة ول�شالح من مت ا�شتريادها ومن دفع ثمنها 

وحل�شم هوية امل�شوؤولن عنها.
ق�شائية  مذكرات  �شّطر  بيطار  اأن  �شحفية  معلومات  واأف��ادت 
وامل�شوؤولن  مانويل،  كارالومبو�ص  »رو�شو�ص«،  �شفينة  مالك  بحق 
املعلنن عن �شركة �شافارو. ويف اأواخر فراير املا�شي، التقى بيطار 
على  »منكب  اإنه  عنه  ونقل  بريوت  انفجار  �شحايا  اأه��ايل  من  وفدا 
اأيام  يف  حتى  ال�شاأن  هذا  يف  جهدا  يوفر  لن  وهو  التحقيق،  مو�شوع 
اإلى  التوجه  ال�شحايا  اأهايل  من  ق�شم  ويف�شل  االأ�شبوعية«.  العطل 
التحقيق الدويل، على اعتبار اأنه »من حق هوؤالء االأهايل الو�شول اإلى 
احلقيقة ال�شافية يف مو�شوع ا�شت�شهاد اأبنائهم من خالل الطريقة التي 

يجدونها منا�شبة �شواء من خالل حتقيق حملي اأو دويل«.
من  اأي��ا  بيطار  ي�شتجوب  اأو  ي�شتدعي  مل  مهامه،  ت�شلمه  ومنذ 
ال�شيا�شين اأو الوزراء ال�شابقن الذي �شبق اأن ادعى عليهم القا�شي 

ال�شابق فادي �شوان بجرم االإهمال والتق�شري.
بريوت  انفجار  على  اأ�شهر   8 مر  قد  يكون  ابريل  من  الرابع  ويف 

الهائل من دون الو�شول الى نتيجة جدية يف امللف.
حيث  اللبنانية،  العا�شمة  يف  هائال  دمارا  بريوت  انفجار  وخلف 
واأكرث  قتيال،   215 نحو  عن  واأ�شفر  املدينة،  ثلث  من  اأكرث  ت�شرر 
التحقيقات  بعرقلة  ال�شيا�شية  ال�شلطة  وُتتهم  جريح.   7500 من 
الق�شية  يف  ال�شابق  العديل  املحقق  عزل  يف  جنحت  بعدما  وابطائها، 
رئي�ص  على  ادعى  بعدما  امل�شروع،  االرتياب  بحجة  �شوان  فادي 

الوزراء ح�شان دياب وعدد من الوزراء بتهمة االإهمال.

يرة  يح وز� ت�� تصاب �  وا�قعة اعظ
ية الد�فاع األسترال�

وكاالت 

االثنن،  موري�شون،  �شكوت  االأ�شرتايل  ال��وزراء  رئي�ص  اأج��رى 
حكومته  اأع�شاء  اأب��رز  من  اثنن  من  مبوجبه  نزع  حكومياً  تعدياًل 
التنفيذية،  ال�شلطة  يف  مرتبتهما  وخّف�ص  الوزاريتن  حقيبتيهما 
ليذعن بذلك الأ�شابيع من ال�شغط ال�شعبي املتزايد ب�شبب ف�شيحتي 

اغت�شاب زعزعتا احلياة ال�شيا�شية يف البالد.
واملّدعي  رينولدز  ليندا  الدفاع  اإّنه جّرد وزيرة  وقال موري�شون 
امل�شت�شارين  كبري  من�شب  ي�شغل  ال��ذي  بورتر  كري�شتيان  العام 
اإليهما  اأ�شند  لكنه  الوزاريتن،  حقيبتيهما  من  للحكومة  العدلين 
حقيبتن اأخرين اأقل اأهمية )اخلدمات احلكومية لرينولدز وال�شناعة 
هم بورتر باأنه اغت�شب، حن كان  والعلوم والتكنولوجيا لبورت(. واُتّ
ال يزال طالباً يف 1988، زميلة له كان عمرها يومها 16 عاماً وتوفيت 
اأ�شاءت  يف يونيو انتحارًا كما يبدو. يف حن اأن رينولدز مّتهمة باأنها 
موظفة  �شحّيتها  مفرت�شة  اغت�شاب  واقعة  يف  حتقيق  مع  التعامل 
�شابة يف مكتبها بالرملان وباأنها نعتت ال�شحية املفرت�شة باأّنها »بقرة 

كاذبة«.
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يرها السنوي  ت�قر� تصدر � منصة �ظوى �
ية تماع�ي لشركة أمن� ثر اال�ج �ول األ�

عّمان 

ت�شنيف  وفق  اأمنية  �شركة  ح�شلت 
االإلكرتونية  نوى  من�شة  اأعّدته  تقرير 
2020، احدى مبادرات موؤ�ش�شة  لعام 
ال��ع��ه��د، امل��ن��درج��ة حت��ت حم��ور  ويل 
االجتماعي  »االأث��ر  بعنوان  املواطنة 
دعم  فئة  يف  االأول  املركز  على  العام« 

قطاع ال�شحة.
اأمنية  لل�شركة  ح�شلت  بيان  ووفق 
العمل  يف  الثالث  امل��رك��ز  على  اأي�����ش��اً 
احتلت  فيما  امل�شاعدة،  فئة  اخل��ريي/ 
املركز الرابع من حيث قيمة الدعم الُكّلي 

املقدم للم�شاريع على م�شتوى املن�شة.
وبح�شب التقرير الذي �شدر حديثاً، 
متّكنت نوى ومن خالل الدعم املقّدم من 
�شركائها املوؤ�ش�شن ومنهم �شركة اأمنية، 
خالل  خريياً  م�شروعاً   124 تنفيذ  من 
القطاعات  جميع  �شملت   ،2020 عام 
اململكة،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  اخل��ريي��ة 
حياة  على  مبا�شر  ب�شكل  وال��ت��اأث��ري 
انحاء  جميع  يف  اأ�شخا�ص  307ر635 

اململكة وحت�شن حياتهم لالأف�شل.
ويف االأثر االجتماعي املبا�شر ل�شركة 
اأمنية خالل العامن -2019 2020؛ 
م�شاريع   10 تنفيذ  من  ال�شركة  متكنت 
خريية رئي�شية وتوؤّثر ب�شكل مبا�شر على 
حياة 116ر22 م�شتفيدًا من ال�شيدات 
واالأطفال والعائالت امل�شتورة وحت�ّشن 
 6500 منهم  االأف�شل؛  نحو  حياتهم 
و616ر15   ،2019 ع��ام  يف  �شخ�ص 

�شخ�شاً يف عام 2020.
اأمنية  اأن  اإل���ى  التقرير،  واأ���ش��ار 
من  اأه����داف   10 حتقيق  يف  �شاهمت 
اأهداف التنمية امل�شتدامة التي و�شعتها 
املعنية  تلك  وخ�شو�شاً  املتحدة  االأمم 
وحت�شن  واجلوع  الفقر  على  بالق�شاء 
باملئة   45 اأن  علماً  والتعليم،  ال�شحة 
خالل  من  اأمنية  �شركة  دعم  اإجمايل  من 
عمال  م�شاريع  ل��دع��م  ����ه  ُوِجّ املن�شة 

املياومة.
ل�شركة  املبا�شر  االأث���ر  اأن  وب���ّن 
خالل  من  واملوّجه  الفئة  ح�شب  اأمنية 
التعليم،  ه��ي؛  فئات   4 �شمل  ة  املن�شّ

حيث  والتمكن،  وال�شحة  وامل�شاعدة، 
يرتكز عدد امل�شاريع التي مت دعمها من 
»اأمنية  الرئي�شية  مظلتها  وحتت  اأمنية 
)االحتياجات  امل�شاعدات  على  اخلري« 
متثلت  والتي  وال��ط��ارئ��ة(  االأ�شا�شية 
عّمال  لدعم  منها   3 م�شاريع،   6 بدعم 
جائحة  م��ن  امل��ت�����ش��رري��ن  امل��ي��اوم��ة 
اأم  تكية  نفذتها  م�شاريع  و3  كورونا 
التمكن والتي متثلت  فئة  يتبعها  علي، 
بدعم م�شروعن لتمكن املراأة من خالل 
برنامج »اأرزاق« التابع للهيئة اخلريية 
االأردنية الها�شمية، ومن ثم فئة التعليم 
التي ت�شمل م�شروع كرفان رزان، وفئة 
ال�شحة التي ت�شمل: »م�شروع املدار�ص 
امللكية  باجلمعية  اخلا�ص  ال�شحية« 
للترع  باالإ�شافة  ال�شحية،  للتوعية 
ال�شحة  وزارة  ل�شندوق  املبا�شر 
خ��الل اجل��ائ��ح��ة ل��دع��م ���ش��راء اأج��ه��زة 
كوفيد19-  ملر�شى  ا�شطناعي  تنف�ص 
برنامج  خالل  من  امل�شرتكن  وتّرعات 

الوالء .
قيمة  اإج��م��ايل  اأن  التقرير  واأظ��ه��ر 
الدعم من قبل �شركة اأمنية لهذه الفئات 
بلغت  فيما  دي��ن��ارا،  771ر260  بلغ 
العام  خالل  ال�شركة  م�شاهمات  اإجمايل 
مليون   2 قيمته  ما   ،2020 املا�سي 
القطاعات  من  عدد  على  توزعت  دينار 
اأما  ال�شركة.  تدعمها  التي  الرئي�شية 
فيما يخ�ص توزيع ترعات �شركة اأمنية 
فئة  فحازت  امل�شاريع؛  فئات  ح�شب 
امل�شاعدة على اأكر ن�شبة 1ر71 باملئة 
فئة  تتبعها  ال��دع��م،  اإج��م��ايل  قيمة  من 
ثم  ومن  باملئة  2ر18  بن�شبة  ال�شحة 
3ر6 باملئة، وفئة التعليم  فئة التمكن 

باملئة. 4ر4 
من  اأمنية  دعمت   ،2020 عام  ويف 
فئة  يف  م�شاريع   3 ن��وى  من�شة  خ��الل 
امل�شاعدة، حيث نفّذت من خالل ائتالف 
»يوميتهم  مبادرة  خريية  موؤ�ش�شات 
 14500 اإط��ع��ام  خاللها  ومت  علينا« 
األف وجبة،   225 �شخ�ص ل�شهر بواقع 
»اأمنية  خ��الل  م��ن  امل��ب��ادرة  ودع��م��ت 
ل�شهر  �شخ�شاً   160 اإط��ع��ام  ك��وي��ن« 

امل�شروع  اأم��ا  وج��ب��ة.   2160 ب��واق��ع 
بدعمه  قامت  التي  الفئة  هذه  االأخري يف 
اخلريية  الهيئة  خالل  من  اأمنية  �شركة 
بحملة  فتمثل  الها�شمية،  االأردن���ي���ة 
»خّلي ال�شتا اأدفى« وا�شتفاد منه 977 

�شخ�شاً بكلفة 5743 دينارًا.
�شركة  ق��ام��ت  التقرير،  وبح�شب 
ال�شحية  املدار�ص  م�شروع  بدعم  اأمنية 
ال�شحية  للتوعية  امللكية  للجمعية 
وجعل بيئة التعلُّم يف هذه املدار�ص اأكرث 
ر�شائل  رقمنة  خالل  من  واأماناً  �شحة 
�شهرية  خلطط  وفقاًّ  ال�شحية  التوعية 
والطلبة،  للمعلمن  تدريبية  وبرامج 
 4778 امل�����ش��روع  م��ن  ي�شتفيد  حيث 
مدار�ض   5 على  موزعن  وطالبة  طالباً 
يف حمافظتي الزرقاء واإربد وعلى مدار 

دينار. األف   25 بكلفة  �شنوات،   5
اأمنية  قامت  الفئة،  ه��ذه  و�شمن 
اخل��ريي��ة  للهيئة  م�����ش��روع��ن  ب��دع��م 
برنامج  خ��الل  من  الها�شمية  االأردن��ي��ة 
ا�شتفادت  امل����راأة،  لتمكن  »اأرزاق« 
»اأرزاق«  وم�شروع  �شيدات،   10 منه 
 15 منه  وا�شتفادت  االأم  عيد  مبنا�شبة 
اأ�شا�شيات  ُمعيالت  وجميعهن  �شيدة 
الأ�شرهن، حيث مّكن الرنامج ال�شيدات 
امل�شتفيدة  لالأ�شر  الّدخل  معّدل  رفع  من 
دينارًا   320 يقارب  ملا  امل�شروع  من 

�شهرياً.
بدعم  قامت  اأمنية  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 
�شمن  رزان  ك��رف��ان  م��ب��ادرة  م�شروع 
امل��ب��ادرة  ت��ه��دف  حيث  التعليم،  فئة 
لتقدمي درو�ص تقوية للطلبة يف املباحث 
يزيد  ما  منها  ا�شتفاد  حيث  االأ�شا�شية، 

عن 200 طالب وطالبة.
اأمنية  ف��ري��ق  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وب���ن 
تطوعية  �شاعة   8750 اأجنز  لل�شباب 
تطوعياً،  م�شروعاً   17 تنفيذ  خالل  من 
الثالث  امل��رك��ز  يف  اأمنية  ج��اءت  حيث 
اخلا�ص  القطاع  �شركات  م�شتوى  على 
يف جمال العمل التطوعي يف االأردن على 
من�شة »َنْحُن« املن�شة الوطنية لتطّوع 

وم�شاركة ال�شباب. 

ية  ج� ية وش�جا� يم� يات أكاد� �فاعل�
ية الدولة ل �جمئو� ت�ت�ف �

 محافظات 

م�شتذكرين  االردن��ي��ة،  الدولة  مبئوية  و�شبابية  اأكادميية  فاعليات  احتلفت   
يف  االردن  عليه  �شار  الذي  والتقدم  املا�شية،  امل�شرية  طيلة  حتققت  التي  االجنازات 

خمتلف املجاالت.
»اخلطاب  تناولت  باملنا�شبة  ندوة  الريموك  جامعة  يف  االعالم  كلية  نظمت  فقد 

االإعالمي االأردين مع بداية املئوية الثانية«.
وقال رئي�ص اجلامعة الدكتور نبيل هيالت اإن االإعالم االأردين وعر م�شرية الدولة 
عرف عنه االلتزام وامل�شوؤولية والدفاع عن �شورة ور�شالة الدولة، معترا اأن هناك 
متغريات تكنولوجية وات�شالية اأثرت ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، على االإعالم 

بوجه عام.
ويف  انه  بعد  عن  املرئي  االت�شال  تنقية  عر  نظمت  التي  الندوة  خالل  واأ�شاف 
خ�شم هذه التحديات، كنا يف جامعة الريموك ومن خالل كلية االإعالم وبال�شراكة مع 
املوؤ�ش�شات االإعالمية الر�شمية وغري الر�شمية، نتطلع اإلى الوقوف على هذه التحديات، 
وتقدمي املقرتحات التي من �شاأنها ابقاء االإعالم اأداة مهمة يف خدمة ال�شعب و�شيا�شة 
الدولة. من جهته عر�ص وزير الدولة ل�شوؤون االعالم االأ�شبق �شميح املعايطة، مل�شرية 
للمرحلة  توثق  كانت  التي  يعلو،  احلق  �شحيفة  الى  م�شريا  االردن،  يف  ال�شحافة 
ولتاريخ الثورة العربية الكرى. واأ�شار اإلى اأن ال�شحف كانت يف حيته حتمل ق�شايا 
االأردن واالأمة، وكانت تعبريا عن احلالة ال�شيا�شية، على الرغم من اأن م�شتواها الفني 
اأن يعاد االعتبار  اأهمية  مل يكن كما يجب ب�شبب �شعف بنيتها التحتية، م�شددا على 

لالإعالم، ليعطى الريادة ويوجه للنه�شة والبناء وليكون م�شاندا مل�شرية الدولة.
الكلية  اأن  الطاهات،  خلف  الدكتور  اجلامعة  يف  االإع��الم  كلية  عميد  اأك��د  ب��دوره 
وانطالقا من اخلطة اال�شرتاتيجية للجامعة وواجباتها وم�شوؤولياتها لن تتوانى عن 
معترا  الدولة،  وم�شرية  االإعالم  يخ�ص  فيما  تت�شل  التي  الندوات  هذه  مثل  تنظيم 
بروؤية  لالنطالق  ومراجعتها،  وتقييمها  االإعالمية  جتربتنا  على  للوقوف  فر�شة  اأنها 

وتطلعات جديدة، تعمق امل�شرية وتعزز النجاحات يف خمتلف املجاالت.
اإن االإعالم ينجح  وقال مدير عام وكالة االأنباء االأردنية االأ�شبق في�شل ال�شبول، 
بقدر ما يعك�ص حالة املجتمع، ويكون حرا بقدر ما يعك�ص ال�شيا�شات العامة للدولة، 
اأن اأي و�شيلة اإعالمية وكي تنجح يف م�شريتها ومهمتها عليها اأن حتدد هويتها  مبينا 

اأوال ومن ثم معرفة جمهورها.
اأن يكون على ح�شاب هوية الو�شيلة  الت�شابق على االإثارة ال ينبغي  اأن  واأ�شاف 
اأن  مبينا  املجتمع،  هو  االعالم  انكفاء  يف  االأكر  اخلا�شر  اأن  اعتبار  على  االإعالمية، 
احللول  واأن  االجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  اأمام  يومية  هزائم  تتلقى  االإعالم  و�شائل 

تبداأ يف الت�شريع واالإدارة.
اأمام  وهو  الثانية  املئوية  يدخل  املهني  االأردين  االإع��الم  اأن  الى  ال�شبول  ون��وه 
الكراهية وانتهاك  الكاذبة، وخطاب  لها وهي االأخبار  الت�شدي  ثالث م�شكالت ينبغي 
التوا�شل  وهي  مواجهتها  االإعالم  على  �شعبة  معادلة  فهناك  وبالتايل  اخل�شو�شية، 

االجتماعي واجلمهور الغا�شب.
بعنوان:  الدولة  مئوية  مبنا�شبة  مبادرة  الها�شمية  اجلامعة  اأطلقت  ذلك،  الى 
»بحث من�شور لكل طالب« لرت�شخ قيم البحث العلمي الذي يعتر و�شيلة للرقي بالكلية 
تاأ�شي�ص  »اإن مئوية  الزبون  فواز  الدكتور  رئي�ص اجلامعة  واجلامعة والوطن. وقال 
عمل  وهي  فذة،  ها�شمية  بقيادة  تراكمي  وطني  اجناز  هي  احلديثة  االأردنية  الدولة 
منتج قام على اأكتاف االآباء املوؤ�ش�شن من الع�شكر واملعلمن واملزارعن، وعليه فاإن 
اإلى تعزيز الكفاءات الب�شرية املوؤهلة خا�شة يف البحث  ا�شتمرارية املنجزات حتتاج 

العلمي الذي يبني االأوطان وي�شهم يف نه�شة االأمم.

ية  ت�وع� ت�لق م�جادرات � يئة � ية ال�ج� مع� �ج
ا�ئ�ة كورو�ظا يف من �ج � �ف للت�ظ

 عجلون 

 اأطلقت جمعية البيئة االأردنية، بالتعاون مع عدد من اجلمعيات يف 
حمافظة عجلون، مبادرات تطوعية منذ بداية العام احلايل للتخفيف من 
اجلائحة  مع  التعامل  بكيفية  البيئي  الوعي  ون�شر  كورونا  جائحة  اآثار 
وطرق الوقاية منها. وقال املدير التنفيذي يف اجلمعية، معن ن�شايرة، 
و�شباط  الثاين  كانون  �شهري  يف  تطوعية  مبادرات  با�شرت  اجلمعية  اإن 
توعوية  ودورات  ور���ص  منها  االإل��ك��رتوين،  االت�شال  و�شائل  خالل  من 

وتدريبية �شمن اال�شرتاطات ال�شحية والوقائية والتباعد اجل�شدي.
والقفازات  املعقمات  لتوزيع  توا�شل حمالتها  اأن اجلمعية  واأ�شاف 
املتاحة  امل��وارد  بكل  البيئي  الوعي  لن�شر  املواطنن،  على  والكمامات 
للتخفيف من اآثار الوباء على املجتمع، بالتعاون والتن�شيق مع مديرية 
الرتبية والتعليم يف حمافظة عجلون واجلهات املهتمة بتداعيات انت�شار 

الوباء وطرق الوقاية التي تكفل احلفاظ على �شحة و�شالمة املجتمع.
واأكد اأهمية ن�شر الوعي لدى جميع �شرائح املجتمع بكيفية التعامل 

مع الفريو�ص وحماربته من قبل املتخ�ش�شن واالأكادميين.
اأن  هليل،  اأب��و  اآالء  اجلمعية  يف  االإع��الم��ي  املركز  مدير  واأ���ش��ارت 
اجلمعية تركز على دور االإعالم البيئي يف ن�شر التوعية بفريو�ص كورونا 
املعقمات  وا�شتخدام  والقفازات  الكمامات  ارت��داء  خالل  من  امل�شتجد 
مديرة  وبينت  الوباء.  انت�شار  من  للحد  ال�شحية  اال�شرتاطات  واتباع 
مدر�شة حطن املجتمعية رئي�ص جلنة فرع اجلمعية يف املحافظة، ربيعة 
املومني، حر�ص اجلمعية االأم على تفعيل الفروع يف املحافظات وتعزيز 
دورها يف مثل هذه الظروف اال�شتثنائية التي مير بها الوطن، م�شرية اإلى 
والقفازات؛  الكمامات  ووزعت  وتعقيم  ر�ص  حمالت  نفذت  اجلمعية  اأن 

اإميانا بر�شالتها وم�شوؤوليتها االجتماعية جتاه البيئة واالإن�شان.

يل أ�قساط  � تأ�ج ية سنا�جل الكورة: � مع� �ج
ة ال�قروض عىل األسر الم�تا�ج

 الكورة 

وبالتن�شيق  الكورة  لواء  يف  الذهبية  ال�شنابل  جمعية  اأجلت   
قرو�ص  اأق�شاط  الدولية،  االإن�شانية  اأجل  من  هابيتات  منظمة  مع 
وني�شان  اآذار اجلاري  �شهري  املحتاجة عن  االأ�شر  من  امل�شتفيدين 
املقبل. وقال رئي�ص اجلمعية فادي مقدادي لوكالة االأنباء االأردنية 
)برتا( اإن التاأجيل ياأتي متا�شياً مع التوجهات احلكومية للتخفيف 
عن املواطنن ومراعاة لظروفهم االقت�شادية التي عك�شتها جائحة 

كورونا وتوفري متطلباتهم املعي�شية خالل �شهر رم�شان الف�شيل.
تنطبق  مواطنن  عامن  قبل  اأقر�شت  اجلمعية  اأن  اإلى  واأ�شار 
األف دينار بدون فوائد، بتمويل من   70 عليهم ال�شروط، ما قيمته 
دينارا   25 من  ال�شهرية  اأق�شاطها  ت�شل  الدولية  الهابيتات  منظمة 
الف   190 بلغت  القرو�ص  جمموع  اأن  يذكر  دينار.  اآالف   7 اإلى 
دينار منذ عام 2016 اإلى االآن، ا�شتفاد منها املقرت�شون يف �شيانة 
وترميم وبناء املنازل وحفر اآبار جتميع املياه وتركيب ال�شخانات 

ال�شم�شية.
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اعالن �شادر عن مراقب  �شركات
ا�ستنادا لأحكام املادة)264/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

باأن  ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة  وتعديالته. يعلن مراقب عام 

الهيئة العامة ل�شركة الدورب لال�شكان وامل�سجله لدينا يف �سجل ال�سركات 

قد   2008/6/12 )16591(بتاريخ  الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات 

على  املوافقة  بتاريخ2021/3/27  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 

عزل ال�سيد  حممد م�سهور دروي�ش ال�سهوان وتعيني ال�سيد رائد فتحي عايد 

ال�سابع   عمان-الدوار   : هو  امل�سفي  عنوان  وان   ، لل�سركة  م�سفيا  حممد  

الثاين-  مالية غرب عمان-بناية رقم 1-طابق  ابراهيم قطان مقابل  �سارع 

هاتف 0795279997

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)272/اأ(  لأحكام  ا�ستنادا 
يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(
بداية  حمكمة  لقرار  وا�ستنادا  انه  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 
عمان  بالدعوى رقم )2007/1995/حتت الت�سفية( ال�سادر 
بتاريخ 2021/3/23  انه تقرر اغالق الت�سفية وف�سخ ال�سركة 
الت�سفية   حتت  والطبية(  الغذائية  للم�ستلزمات  )العربية 
  / حمدودة  عامة  م�ساهمه  ال�سركات   �سجل  يف  لدينا  امل�سجلة 
حتت الرقم )220( بتاريخ )1992/11/4( اعتبارا من تاريخ 

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

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات
ا�ستنادا لأحكام املادة)264/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

باأن  ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة  وتعديالته. يعلن مراقب عام 

الهيئة العامة ل�شركة الرباحه لال�شكان  وامل�سجله لدينا يف �سجل ال�سركات 

قد    2010/1/25 )20750(بتاريخ  الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات 

على  املوافقة  بتاريخ2021/3/27  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 

عزل ال�سيد  حممد م�سهور دروي�ش ال�سهوان وتعيني ال�سيد رائد فتحي عايد 

ال�سابع   عمان-الدوار   : هو  امل�سفي  عنوان  وان   ، لل�سركة  م�سفيا  حممد  

الثاين-  مالية غرب عمان-بناية رقم 1-طابق  ابراهيم قطان مقابل  �سارع 

هاتف 0795279997

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
وامل�سجلة  �شركة   كامن انك )االردن(  ذ.م.م  اأرجو من دائني 
بتاريخ     )53722( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
2019/2/17  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء 
كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد  حازم جميل ملح�ش 
 -12 -بناية  العربي  البنك  بجانب  ال�سمي�ساين  عمان   : امل�سفي  عنوان 

هاتف 0797151882
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة  كامن انك )االردن( وامل�سجلة 
لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم )53722( 
بتاريخ  2019/2/17  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  
وتعني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2021/2/16

ال�سيد  حازم جميل ملح�ش م�سفيا لل�سركة وان عنوان امل�سفي هو :
هاتف   -12 -بناية  العربي  البنك  بجانب  ال�سمي�ساين  عمان   

0797151882
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجاري )مع�شل ال�شبيكة الذهبية(  التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم 
خري  حممد  فاعور  )�شليم  با�سم   )227617( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل 
ال�شريحني( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حنني طعمه خ�شر العبيداهلل(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن.
م�سجل ال�سماء التجارية

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )خمبز طلة البيادر( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )215975( با�سم )�شروق �شلطان رزق غفار( جرى عليه 
نقل ملكية لي�سبح با�سم )احمد �شلطان رزق غفار(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
م�سجل ال�سماء التجارية

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )مطعم طعميني وا�شقيني( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )174299( با�سم )عامر حممد رزق ابو عليقه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عماد عبدال�شالم احمد الذيابات(وتعتربعملية نقل امللكية 

حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن.
م�سجل ال�سماء التجارية

ا�شتنادًا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم 

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

يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن �شركة العاليل للتجاره 

م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م 

حمدودة حتت الرقم )2905( بتاريخ 1992/8/8.

امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وق��د 

املحدودة بتاريخ 2021/3/29.
مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات

ا�شماء رابحني
تهنئ �شركة االداء لتجارة االجهزه اخللوية

الفائزين باجلوائز بحمالتها التالية
 oppo االوىل ا�شم احلملة : حملة 

oppo a93 الرابحني ٢ :1- ان�ش اجمد مو�سى املهريات  اجلائزة 
oppo a93 2- نور ابراهيم �سندوقة   اجلائزة 

رقم املوافقة 4/2/28/29056
 الثانية ا�شم احلملة : حملة اليوتيوب 

 oppo a12 الرابح ١ :افنان �سامر  اجلائزة 
رقم املوافقة 4/2/28/29055

 الثالثة ا�شم احلملة : حملة ال�شيانة 
 Samsung sound bar  الرابح ١ :ان�ش اخلطيب   اجلائزة 

رقم املوافقة : 4/2/28/3268

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
زيد  ابو  نائل  �شركة   ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
وامل�سجلة  الكهربائية   واالدوات  للمفرو�شات  و�شريكه 
بتاريخ   )13249( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

1983/10/16اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)٢00١79687(

ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  وبارودي  بحالق 
ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد  بتاريخ2020/11/23    )121254(

ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد    2021/3/29 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

هيثم حممد �سالمه داود   م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : عمان اجلبيهة ت-0799790242

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)٢00١806١6(

ل�سنة 1997  ال�سركات رقم )22(  ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون 
�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  واخلر�شه  قراريه 
)121454( بتاريخ 2021/2/7 قد تقدمت بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية 
يا�سني  ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد    2021/3/22 بتاريخ  اختيارية 

عبيداهلل  حمدان اخلر�سه م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي : الكرك -املزار اجلنوبي-قرب حمكمة ال�سلح 

-ت- 0796596526
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)٢00١١7790(

ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والزعبي  االحمد 
ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2011/4/12 بتاريخ   )101188(

ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد    2014/3/16 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

حممود عادل حممود الحمد  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : عمان طرببور -ت-0788515362

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
برهان عكرو�ش

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )معمل البان واجبان م�شايا 
الريف( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )225821( با�سم ) �شركة ان�ش دار عمر 
وم�شطفى حمدان( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ان�ش عمر ان�ش دار عمر(وتعتربعملية 

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

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات
ا�ستنادا لأحكام املادة)264/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

باأن  ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة  وتعديالته. يعلن مراقب عام 

الهيئة العامة ل�شركة الدورب لال�شكان وامل�سجله لدينا يف �سجل ال�سركات 

قد   2008/6/12 )16591(بتاريخ  الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات 

على  املوافقة  بتاريخ2021/3/27  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 

عزل ال�سيد  حممد م�سهور دروي�ش ال�سهوان وتعيني ال�سيد رائد فتحي عايد 

ال�سابع   عمان-الدوار   : هو  امل�سفي  عنوان  وان   ، لل�سركة  م�سفيا  حممد  

الثاين-  مالية غرب عمان-بناية رقم 1-طابق  ابراهيم قطان مقابل  �سارع 

هاتف 0795279997

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)272/اأ(  لأحكام  ا�ستنادا 
يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(
بداية  حمكمة  لقرار  وا�ستنادا  انه  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 
عمان  بالدعوى رقم )2007/1995/حتت الت�سفية( ال�سادر 
بتاريخ 2021/3/23  انه تقرر اغالق الت�سفية وف�سخ ال�سركة 
الت�سفية   حتت  والطبية(  الغذائية  للم�ستلزمات  )العربية 
  / حمدودة  عامة  م�ساهمه  ال�سركات   �سجل  يف  لدينا  امل�سجلة 
حتت الرقم )220( بتاريخ )1992/11/4( اعتبارا من تاريخ 

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

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات
ا�ستنادا لأحكام املادة)264/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

باأن  ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة  وتعديالته. يعلن مراقب عام 

الهيئة العامة ل�شركة الرباحه لال�شكان  وامل�سجله لدينا يف �سجل ال�سركات 

قد    2010/1/25 )20750(بتاريخ  الرقم  حتت  حمدودة  م�سوؤولية  ذات 

على  املوافقة  بتاريخ2021/3/27  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت 

عزل ال�سيد  حممد م�سهور دروي�ش ال�سهوان وتعيني ال�سيد رائد فتحي عايد 

ال�سابع   عمان-الدوار   : هو  امل�سفي  عنوان  وان   ، لل�سركة  م�سفيا  حممد  

الثاين-  مالية غرب عمان-بناية رقم 1-طابق  ابراهيم قطان مقابل  �سارع 

هاتف 0795279997

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
وامل�سجلة  �شركة   كامن انك )االردن(  ذ.م.م  اأرجو من دائني 
بتاريخ     )53722( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
2019/2/17  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء 
كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد  حازم جميل ملح�ش 
 -12 -بناية  العربي  البنك  بجانب  ال�سمي�ساين  عمان   : امل�سفي  عنوان 

هاتف 0797151882
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة  كامن انك )االردن( وامل�سجلة 
لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم )53722( 
بتاريخ  2019/2/17  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  
وتعني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2021/2/16

ال�سيد  حازم جميل ملح�ش م�سفيا لل�سركة وان عنوان امل�سفي هو :
هاتف   -12 -بناية  العربي  البنك  بجانب  ال�سمي�ساين  عمان   

0797151882
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجاري )مع�شل ال�شبيكة الذهبية(  التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم 
خري  حممد  فاعور  )�شليم  با�سم   )227617( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل 
ال�شريحني( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حنني طعمه خ�شر العبيداهلل(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن.
م�سجل ال�سماء التجارية

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )خمبز طلة البيادر( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )215975( با�سم )�شروق �شلطان رزق غفار( جرى عليه 
نقل ملكية لي�سبح با�سم )احمد �شلطان رزق غفار(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
م�سجل ال�سماء التجارية

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )مطعم طعميني وا�شقيني( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )174299( با�سم )عامر حممد رزق ابو عليقه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) عماد عبدال�شالم احمد الذيابات(وتعتربعملية نقل امللكية 

حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا العالن.
م�سجل ال�سماء التجارية

ا�شتنادًا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم 

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

يف وزارة ال�شناعة والتجارة باأن �شركة العاليل للتجاره 

م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م 

حمدودة حتت الرقم )2905( بتاريخ 1992/8/8.

امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وق��د 

املحدودة بتاريخ 2021/3/29.
مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات

ا�شماء رابحني
تهنئ �شركة االداء لتجارة االجهزه اخللوية

الفائزين باجلوائز بحمالتها التالية
 oppo االوىل ا�شم احلملة : حملة 

oppo a93 الرابحني ٢ :1- ان�ش اجمد مو�سى املهريات  اجلائزة 
oppo a93 2- نور ابراهيم �سندوقة   اجلائزة 

رقم املوافقة 4/2/28/29056
 الثانية ا�شم احلملة : حملة اليوتيوب 

 oppo a12 الرابح ١ :افنان �سامر  اجلائزة 
رقم املوافقة 4/2/28/29055

 الثالثة ا�شم احلملة : حملة ال�شيانة 
 Samsung sound bar  الرابح ١ :ان�ش اخلطيب   اجلائزة 

رقم املوافقة : 4/2/28/3268

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
زيد  ابو  نائل  �شركة   ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
وامل�سجلة  الكهربائية   واالدوات  للمفرو�شات  و�شريكه 
بتاريخ   )13249( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

1983/10/16اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)٢00١79687(

ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  وبارودي  بحالق 
ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد  بتاريخ2020/11/23    )121254(

ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد    2021/3/29 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

هيثم حممد �سالمه داود   م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : عمان اجلبيهة ت-0799790242

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)٢00١806١6(

ل�سنة 1997  ال�سركات رقم )22(  ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون 
�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  واخلر�شه  قراريه 
)121454( بتاريخ 2021/2/7 قد تقدمت بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية 
يا�سني  ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد    2021/3/22 بتاريخ  اختيارية 

عبيداهلل  حمدان اخلر�سه م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي : الكرك -املزار اجلنوبي-قرب حمكمة ال�سلح 

-ت- 0796596526
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)٢00١١7790(

ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والزعبي  االحمد 
ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2011/4/12 بتاريخ   )101188(

ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد    2014/3/16 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

حممود عادل حممود الحمد  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : عمان طرببور -ت-0788515362

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
برهان عكرو�ش

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )معمل البان واجبان م�شايا 
الريف( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )225821( با�سم ) �شركة ان�ش دار عمر 
وم�شطفى حمدان( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) ان�ش عمر ان�ش دار عمر(وتعتربعملية 

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات 
مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة   )22( رقم 

عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 
جون  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
�شجل  يف  و�شريكهوامل�شجلة  بيريحو�ش 
بتاريخ   )85234( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات 
2007/3/28 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد الحكام 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 فرا�ش تي�شري ال�شبول 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه 
)83269( بتاريخ 2006/11/13 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
للمياه  )ا�شجان  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�شماء 
ال�شحيه( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )205184( با�شم )معتز  عبدالكرمي 
حامد ال�شياب( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )خالد علي حممود الروابده(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

انذار بالعودة للعمل 
اىل املوظف يحيى مرزوق 

بالل ال�شرف 
والذي يحمل الرقم الوطني 

)9861059886(نظرا 
لتغيبك عن مكان عملك لدى 

�شركة �شدين للحمامات الرتكية 
ملدة تزيد عن ع�شرين يوماآ 

متتاليني بدون مربر او �شبب 
قانوين م�شروع فان ال�شركة 

تنذركم ب�شرورة العودة ملكان 
عملكم مدة 3 ايام وبعك�س 

ذلك �شت�شطر ال�شركة وعمال 
الحكام املادة )28( الفقرة 
)ه( من قانون العمل انهاء 

خدماتكم من العمل.
�شركة �شدين للحمامات الرتكية

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
اعالن طرح عطـاء

اخلدمات  مديرية   / االردنية  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن 
)تعزيز   1/A/2021/45 �س  رقم  عطاء  طرح  عن  امللكية  الطبية 

االربطة وال�شمادات العامة ( .
امل�شرتيات  �شعبة  مراجعة  العطاء  هذا  يف  باال�شرتاك  الراغبني  على 
الدوام  �شاعات  خالل  امللكية  الطبية  اخلدمات  مديرية  يف  املركزية 
الر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول للح�شول على 
ن�شخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�شرون دينار اردين 

غري م�شرتده .
تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحده 
من بعد ظهر يوم االحد املوافق 2021/4/11 و ترفق بكفالة بنكية 
غري م�شروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�س وال تقبل على االطالق اي 

مناق�شة ترد بعد التاريخ املحدد و الوقت املعني لالغالق .
الطبية  للخدمات  االلكرتوين  املوقع  مراجعة  التفا�شيل  على  لالطالع 

www.jrms.mil.jo     :   امللكية

ال�شركة  العاملية ل�شحب املعادن ذ.م.م
ح�شرة ال�شادة امل�شاهمني يف ال�شركة العاملية ل�شحب املعادن 

حتية وبعد ،
الهيئة  اجتماع  حل�شور  دعوتكم  املعادن  ل�شحب  العاملية  ال�شركة  مديري  هيئة  ي�شر 
املدينة  يف  املعادن  ل�شحب  العاملية  ال�شركة  مكاتب  يف  �شيعقد  الذي  العادي  العامة 
وذلك  ظهرا  الواحدة  ال�شاعة  متام  يف   2021/4/10 ال�شبت  يوم  �شحاب   - ال�شناعية 

ملناق�شة االمور التالية :
1. مناق�شة امليزانية العمومية وبيان الدخل وامل�شادقة عليهما للعام 2020.

2. انتخاب مدققي ح�شابات للعام 2021 وحتديد اتعابهم .
3. انتخاب حمامي لل�شركة للعام 2021.

4. ابراء ذمة هيئة املديرين .
5. مناق�شة اي امور اخرى.

رئي�ش هيئة املديرين 

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )موؤ�ش�شة فيالدلفيا 
لتجارة قطع ال�شيارات( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )115252( با�شم )يزن 
عالء الدين �شعيد العمري( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )عبد النور �شيف �شالح عبداهلل(

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

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
)موؤ�ش�شة  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�شماء 
با�شم   )236007( بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل  التجاريه(  ال�شرق  اجوان 
�شبح( حممود  حممد  )حممود  با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  �شبح(  حممود  حممد  )جهاد 

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

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )ازهار منى وكادي ( 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )249386( با�شم )خالد معاويه حممد احلمود( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )�شقر �شلطان عمر البطاينه(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200057620(

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

ال�شادة احمد عارف ح�شني امريزيق  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة حممد 
القي�شى و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة حتت الرقم 

)8753( بتاريخ 2000/11/20.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/29  ال�شركة  من  بطلب الن�شحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/29.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

وزارة ال�شناعه والتجارة 
اإعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية 

ا�شتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم )22( ل�شنة 2003 يعلن 
م�شجل اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعه والتجاره باأن اال�شم التجاري )  موؤ�ش�شة 
الوادي الوردي للمواد التموينية( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم ) 
230156    ( با�شم )  احمد عبد الرحمن علي احل�شنات      ( قد جرى عليه نقل ملكية 

لي�شبح با�شم )ها�شم عبد الرحمن علي احل�شنات( وتعترب عملية نقل امللكية  حجة على 
الكافة من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

م�شجل اال�شماء التجارية  

اعالن فقدان وظيفة
نظرا لتغيبكم عن العمل وبعد 

انذاركم بالعودة ر�شميا نعلمكم 
بانكم فقدمت وظيفتكم وكامل 

حقوقكم املالية واالدارية ويعترب 
هذا االعالن اعالن ف�شل من 
الوظيفة ح�شب قانون العمل 

االردين للمادة هـ / 28
ولكل من ال�شيد :

1 – حممد فرج �شليم الكبي�ش
2 – عمر ابراهيم �شليمان االحيوات
3 - عطا اهلل �شلمان عليان االحيوات

4 – يا�شر حممد عطية البلوي
5 – نا�شر علي ن�شار ابو خليل 

6 – احمد �شليمان �شامل ابو غريقانة
7 – احمد حممد فرج املطور 

املنذر موؤ�ش�شة �شابر ال�شبلي للتعهدات

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات 
مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة   )22( رقم 

عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 
جون  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
�شجل  يف  و�شريكهوامل�شجلة  بيريحو�ش 
بتاريخ   )85234( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات 
2007/3/28 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد الحكام 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 فرا�ش تي�شري ال�شبول 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه 
)83269( بتاريخ 2006/11/13 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
للمياه  )ا�شجان  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�شماء 
ال�شحيه( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )205184( با�شم )معتز  عبدالكرمي 
حامد ال�شياب( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )خالد علي حممود الروابده(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

انذار بالعودة للعمل 
اىل املوظف يحيى مرزوق 

بالل ال�شرف 
والذي يحمل الرقم الوطني 

)9861059886(نظرا 
لتغيبك عن مكان عملك لدى 

�شركة �شدين للحمامات الرتكية 
ملدة تزيد عن ع�شرين يوماآ 

متتاليني بدون مربر او �شبب 
قانوين م�شروع فان ال�شركة 

تنذركم ب�شرورة العودة ملكان 
عملكم مدة 3 ايام وبعك�س 

ذلك �شت�شطر ال�شركة وعمال 
الحكام املادة )28( الفقرة 
)ه( من قانون العمل انهاء 

خدماتكم من العمل.
�شركة �شدين للحمامات الرتكية

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
اعالن طرح عطـاء

اخلدمات  مديرية   / االردنية  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن 
)تعزيز   1/A/2021/45 �س  رقم  عطاء  طرح  عن  امللكية  الطبية 

االربطة وال�شمادات العامة ( .
امل�شرتيات  �شعبة  مراجعة  العطاء  هذا  يف  باال�شرتاك  الراغبني  على 
الدوام  �شاعات  خالل  امللكية  الطبية  اخلدمات  مديرية  يف  املركزية 
الر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول للح�شول على 
ن�شخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 ( ع�شرون دينار اردين 

غري م�شرتده .
تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف موعد اق�شاه ال�شاعة الواحده 
من بعد ظهر يوم االحد املوافق 2021/4/11 و ترفق بكفالة بنكية 
غري م�شروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�س وال تقبل على االطالق اي 

مناق�شة ترد بعد التاريخ املحدد و الوقت املعني لالغالق .
الطبية  للخدمات  االلكرتوين  املوقع  مراجعة  التفا�شيل  على  لالطالع 

www.jrms.mil.jo     :   امللكية

ال�شركة  العاملية ل�شحب املعادن ذ.م.م
ح�شرة ال�شادة امل�شاهمني يف ال�شركة العاملية ل�شحب املعادن 

حتية وبعد ،
الهيئة  اجتماع  حل�شور  دعوتكم  املعادن  ل�شحب  العاملية  ال�شركة  مديري  هيئة  ي�شر 
املدينة  يف  املعادن  ل�شحب  العاملية  ال�شركة  مكاتب  يف  �شيعقد  الذي  العادي  العامة 
وذلك  ظهرا  الواحدة  ال�شاعة  متام  يف   2021/4/10 ال�شبت  يوم  �شحاب   - ال�شناعية 

ملناق�شة االمور التالية :
1. مناق�شة امليزانية العمومية وبيان الدخل وامل�شادقة عليهما للعام 2020.

2. انتخاب مدققي ح�شابات للعام 2021 وحتديد اتعابهم .
3. انتخاب حمامي لل�شركة للعام 2021.

4. ابراء ذمة هيئة املديرين .
5. مناق�شة اي امور اخرى.

رئي�ش هيئة املديرين 

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )موؤ�ش�شة فيالدلفيا 
لتجارة قطع ال�شيارات( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )115252( با�شم )يزن 
عالء الدين �شعيد العمري( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )عبد النور �شيف �شالح عبداهلل(

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

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
)موؤ�ش�شة  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�شماء 
با�شم   )236007( بالرقم  التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل  التجاريه(  ال�شرق  اجوان 
�شبح( حممود  حممد  )حممود  با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  �شبح(  حممود  حممد  )جهاد 

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

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )ازهار منى وكادي ( 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )249386( با�شم )خالد معاويه حممد احلمود( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )�شقر �شلطان عمر البطاينه(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200057620(

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

ال�شادة احمد عارف ح�شني امريزيق  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة حممد 
القي�شى و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة حتت الرقم 

)8753( بتاريخ 2000/11/20.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/29  ال�شركة  من  بطلب الن�شحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/29.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

وزارة ال�شناعه والتجارة 
اإعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية 

ا�شتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم )22( ل�شنة 2003 يعلن 
م�شجل اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعه والتجاره باأن اال�شم التجاري )  موؤ�ش�شة 
الوادي الوردي للمواد التموينية( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم ) 
230156    ( با�شم )  احمد عبد الرحمن علي احل�شنات      ( قد جرى عليه نقل ملكية 

لي�شبح با�شم )ها�شم عبد الرحمن علي احل�شنات( وتعترب عملية نقل امللكية  حجة على 
الكافة من تاريخ ن�شر هذا االعالن .

م�شجل اال�شماء التجارية  

اعالن فقدان وظيفة
نظرا لتغيبكم عن العمل وبعد 

انذاركم بالعودة ر�شميا نعلمكم 
بانكم فقدمت وظيفتكم وكامل 

حقوقكم املالية واالدارية ويعترب 
هذا االعالن اعالن ف�شل من 
الوظيفة ح�شب قانون العمل 

االردين للمادة هـ / 28
ولكل من ال�شيد :

1 – حممد فرج �شليم الكبي�ش
2 – عمر ابراهيم �شليمان االحيوات
3 - عطا اهلل �شلمان عليان االحيوات

4 – يا�شر حممد عطية البلوي
5 – نا�شر علي ن�شار ابو خليل 

6 – احمد �شليمان �شامل ابو غريقانة
7 – احمد حممد فرج املطور 

املنذر موؤ�ش�شة �شابر ال�شبلي للتعهدات

دعــوة لـحـ�ضــور اجتماع الهيئة العامة غري الـعــادي
لـ�ضـركة اجناز لتهيئة الفر�ص لل�ضباب االردين

م�ضاهمة خا�ضة/ ال تهدف اىل ربح
ح�ضرات الـ�ضـادة امل�ضاهمني املحرتمني 

حتية طيبة وبعد،
عمال باإجراءات تنظيم اإجتماعات الهيئات العامة وجمال�س الإدارة ال�سادرة عن وزير ال�سناعة والتجارة والتموين اإ�ستنادا لأحكام البند 2 من الفقرة ثانيا 

من اأمر الدفاع رقم 5 ل�سنة 2020 وال�سادر مبقت�سى قانون الدفاع رقم 13 ل�سنة 1992، ي�سر جمل�س الإدارة دعوتكم حل�سور  اإجتـماع الهـيـئـة العـامـة غري 
العـادي للـ�سـركـة الذي �سيعقد فـي متـام الـ�سـاعـة الرابعة م�ساء من يـوم الثالثاء املـوافــق 2021/4/6  عرب و�سائل الإت�سال املرئي والإلكرتوين، من�سة 

القرارات:   واإتخاذ  ومناق�ستها  التالية  الأمور  يف  للنظر   ،"ZOOM "زووم 
1-تعديل املادة )10/د(  من عقد التاأ�سي�س واملادة )9/د(من النظام الأ�سا�سي  لت�سبح على النحو التايل:  

كل من يتربع مببلغ يرتاوح من 5،000 – 15،000 دولر امريكي او ما يعادلها بالدينار الردين لل�سركة، يعطى �سهما عاديا جمانا كهدية من اأ�سهم ال�سركة 
املو�سوعة اأمانة عند املحامي �سائد كراجه الذي يتعهد بالتنازل فورا ودون اأي قيد اأو �سرط لذلك ال�سخ�س مقابل �سهادة تربع �سادرة عن ال�سركة   و ذلك 

دون احلاجة اإىل اأخذ موافقة مدير ال�سركة اأو جمل�س الإدارة على ذلك التنازل. بحيث يتحول  ال�سهم املمنوح من قبل املحامي �سائد كراجه للع�سو اجلديد من 
�سهم ل ميلك حق الت�سويت اإىل �سهم عادي ويف حال ا�ستنفذت جميع ال�سهم املو�سوعة مع املحامي �سائد كراجه على النحو املن�سو�س يف هذه املادة يجوز 

ملجل�س الإدارة اإ�سدار ا�سهم جديدة لتحقيق الغاية املن�سو�س عليها يف هذا البند.
بدل من: " كل من يتربع مببلغ 10000 دولر لل�سركة، يعطى �سهما عاديا جمانا كهدية من اأ�سهم ال�سركة املو�سوعة اأمانة عند املحامي �سائد كراجه الذي 

يتعهد بالتنازل فورا ودون اأي قيد اأو �سرط لذلك ال�سخ�س مقابل �سهادة تربع �سادرة عن ال�سركة   و ذلك دون احلاجة اإىل اأخذ موافقة مدير ال�سركة اأو جمل�س 
الإدارة على ذلك التنازل. بحيث يتحول  ال�سهم املمنوح من قبل املحامي �سائد كراجه للع�سو اجلديد من �سهم ل ميلك حق الت�سويت اإىل �سهم عادي ويف حال 
ا�ستنفذت جميع ال�سهم املو�سوعة مع املحامي �سائد كراجه على النحو املن�سو�س يف هذه املادة يجوز ملجل�س الإدارة اإ�سدار ا�سهم جديدة لتحقيق الغاية 

املن�سو�س عليها يف هذا البند."
2-تعديل املادة )10/ه(  من عقد التاأ�سي�س واملادة )9/ه(من النظام الأ�سا�سي  لت�سبح على النحو التايل:  

يعترب املحامي �سائد كراجه لغايات تنفيذ ما جاء يف البند )د( اأعاله �سريكا/ع�سو جمل�س اأمناء ل ميلك حق الت�سويت و يقت�سر دوره باأن يكون اأمينا على 
الأ�سهم و منح كل ع�سو جديد يدفع مبلغ يرتاوح من 5،000-15،000 دولر اأمريكي اأو ما يعادلها بالدينار الأردين، �سهما لي�سبح ع�سو هيئة عامة/ جمل�س 

اأمناء ويلتزم بح�سور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغري العادية لغايات اكمال الن�ساب القانوين.
بدل من: " يعترب املحامي �سائد كراجه لغايات تنفيذ ما جاء يف البند )د( اأعاله �سريكا/ع�سو جمل�س اأمناء ل ميلك حق الت�سويت و يقت�سر دوره باأن يكون 

اأمينا على الأ�سهم و منح كل ع�سو جديد يدفع مبلغ 10000 دولر ، �سهما لي�سبح ع�سو هيئة عامة/ جمل�س اأمناء ويلتزم بح�سور اجتماعات الهيئة العامة 
العادية وغري العادية لغايات اكمال الن�ساب القانوين."

نرجـو منكم الدخول على الرابط اللكرتوين املن�سور على املوقع اللكرتوين لل�سركة )www.injaz.org.jo( لالإطالع على كافة الوثائق واملرفقات 
اخلا�سة بالإجتماع وتعبئة كتاب التمثيل )�سند التفوي�س( ومنوذج الت�سجيل  واملحملني على الرابط، واإر�ساله على الربيد الإلكرتوين املبني اأدناه قبل ) 

3 ( ثالثة ايام على الأقل من التاريخ املحدد ملوعد الإجتماع، حيث �سنقوم مبراجعة البيانات الواردة واإعادة اإر�سال الرابط املخ�س�س حل�سور الإجتماع 
بال�سافة اإىل كلمة ال�سر اإىل الربيد اللكرتوين اخلا�س بكم.  الربيد الإلكرتوين لل�سركة:  hmasoud@injaz.org.jo / موبايل: 4510 777 077

وتفـ�سلــوا بقـبــول فائــق الإحـتــرام،
 رئي�س جمل�س الدارة
�سليم كراد�سه     
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ت�شدر عن 
�شركة �شدى 

ال�شعب

رئي�س هيئة التحرير »املدير العام«
حممود الفطافطه

رئي�س التحرير
عبد اللطيف القر�شي

ال��وح��دات  مهاجم  �شعد،  �شوين  اللبناين  ك�شف 
اجلاهزية  يبلغ  حتى  الأ�شبوع  حاجته  عن  االأردين، 

املثالية، للم�شاركة يف املواجهات الر�شمية.
وقال �شوين، يف ت�شريحات للموقع الر�شمي لناديه: 
الفريق،  خدمة  يف  اإمكانياتي  ت�شخري  »���ش��اأح��اول 

فم�شلحته العليا فوق اأي اعتبار”.
من  ع��ر���ص  رف�����ص  ميكنه  اأح���د  »ال  واأ����ش���اف: 
كبرية،  جماهريية  بقاعدة  يتمتع  ال��ذي  ال��وح��دات، 
كذلك  �شخ�شيا..  اأف�شله  هجومي  باأ�شلوب  ويتميز 
اجلهاز  راأ�ص  على  زمع،  اأبو  اهلل  عبد  الكابنت  تواجد 
الفني، منحني ثقة اإ�شافية ومهمة، لتقدمي اأف�شل اأداء 

لدي«.

اأبطال  دوري  يف  ال��وح��دات  »م�شاركة  ووا���ش��ل: 
ي�شكل  االأردنية،  الكرة  تاريخ  يف  االأولى  للمرة  اآ�شيا، 
حتديا وحافزا كبريا بالن�شبة يل ولزمالئي.. وتواجد 
و�شل  التي  املكانة  يعك�ص  القارة،  كبار  بن  الفريق 

اإليها«.
له  وجهت  التي  الوحدات،  جماهري  �شوين  و�شكر 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  عر  حمفزة  ر�شائل 

موؤكدا اأنه �شيبذل اأق�شى جمهود الإ�شعادها.
مواطني  جانب  اإل��ى  »لعبت  بالقول:  واختتم 
وزميلي بفريق الوحدات، اأحمد زريق، قبل 7 �سنوات 
يف اأحد االأندية االأمريكية، وهو باملنا�شبة العب مثابر 

وجمتهد«.

: الو�دات  سو�ظ�ي
يره  ماه� يز �ج�ج مم�
وم�ي وأسلو�جه اله�ج

يا يصيل وش�جاب األردن ود� � تعادل ال�ف �
 فر�ص التعادل ال�شلبي نف�شه على املواجهة الودية التي جمعت 
الفي�شلي مع �شباب االأردن، يف اإطار حت�شرياتهما للم�شاركة يف بطولة 
ني�شان  اأبريل/   7 يوم  انطالقها  املقرر  القدم،  لكرة  دوري املحرتفن 

املقبل.
واملحرتف  الدولن،  العبيه  بغياب  املباراة  الفي�شلي  وخا�ص 

ال�شوري مارديكيان واللبناين هالل احللوة.
الفني  املدير  دفع  فقد  الفي�شلي،  لنادي  الر�شمي  للموقع  ووفقاً 
اهلل  عبد  �شمت:  بت�شكيلة  االأول  ال�شوط  يف  ال�شيد  ح�شام  ال�شوري 
ابراهيم  زه��ران،  عدي  زري��ق،  اأب��و  حممد  �شال،  م�شطفى  الزعبي، 
ابراهيم  �شياحن،  خالد  دومي،  بني  دومي  العطار،  جمدي  دلدوم، 

اخلب، حممد طنو�ص ، حممد العك�ص.
ليلي،  اأبو  يزيد  م�شعل،  مبحمود  ال�شيد  زج  الثاين  ال�شوط  ويف 

وح�شام اأبو الذهب، اإباء الرحمي، واأدهم الرفاعي.

يعسكر �ف�ي مصر يه � ت� ب الكرا�  منت�ظ
با�شر املنتخب الوطني للكراتيه، مع�شكره التدريبي يف العا�شمة 

امل�شرية القاهرة، ا�شتعدادا لال�شتحقاقات الر�شمية املقبلة.
وو�شل املنتخب اإلى م�شر قادما من اأوكرانيا، بعد اأن اختتم هناك 

مع�شكرا تدريبيا امتد نحو اأ�شبوعن.
االنباء  لوكالة  �شعث  منار  لالحتاد  االعالمي  الناطق  واأك��دت 
االردنية)برتا( ، اأن منتخب الرجال بداأ مع�شكره التدريبي يف م�شر، 
القريبة  الفرتة  خالل  �شتجري  التي  الر�شمية  للمناف�شات  ا�شتعدادا 

املقبلة.
الرجال يف  ال�شيدات �شيلتحق مبنتخب  اأن منتخب  وبينت �شعث 
الهادف  التدريبي  املع�شكر  يف  للم�شاركة  املقبل،  اخلمي�ص  يوم  م�شر 

لرفع درجة جاهزية الالعبن والالعبات فنيا وبدنيا.
وا�شافت ان االحتاد حري�ص على توفري كافة متطلبات املنتخبات 
الوطنية، بحثا عن حتقيق االجنازات، وامل�شاهمة يف رفع علم الوطن 

عاليا يف املحافل اخلارجية.

نة مؤ�قتة إلدارة �ظادي الرمثا   ل�ج
�شوؤون  الإدارة  موؤقتة  جلنة  ت�شكيل  عن  ال�شباب،  وزارة  اأعلنت 

نادي الرمثا برئا�شة عوين الزعبي.
الرفايعة  عماد  ال�شباب  وزارة  يف  االأندية  �شوؤون  مدير  واأك��د 
ل�)برتا(، اأن ت�شكيل اللجنة جاء بعد انتهاء الفرتة القانونية لالإدارة 
يتم  اأن  قبل  احلايل،  ال�شهر  مطلع  ر�شميا  عملها  انتهى  التي  احلالية 

متديد عملها لعدة ا�شابيع.
وبن الرفايعة، ان اللجنة التي يراأ�شها الزعبي ت�شم يف ع�شويتها 
كل من اأحمد عي�شى �شمارة، وحممد مفلح الزعبي، وحممد اخلزعلي 

وحممد اأحمد ذيابات.

العب  اأن  بارنز،  جون  ال�شابق  ليفربول  جنم  يعتقد 
غري  معاملة  على  ح�شل  األكانتارا،  تياجو  حاليا  الفريق 
ال���«ري��دز«،  مع  االأول  مو�شمه  خالل  النقاد  من  عادلة 
موؤكدا اأنه ميلك �شكوكا حول قدرة الالعب االإ�شباين على 

تقدمي اأداء اأف�شل يف املو�شم املقبل.
االنتقاالت  ف��رتة  يف  ليفربول  اإل��ى  تياجو  وان�شم   
ال�شيفية املا�شية قادما من بايرن ميونخ، وعانى يف بداية 
املو�شم من االإ�شابة التي اأبعدته لفرتة من املالعب، قبل 
اأن يعود دون اأن يتمكن من ترك ب�شمته، بعد �شل�شلة من 
نقلتها  ت�شريحات  يف  بارنز  وقال  ال�شعيفة.   العرو�ص 

هذا  تياجو  مع  التعاطف  »ميكنني  »م��ريور«:  �شحيفة 
قد  جمهور  دون  اللعب  قدمه،  الذي  وامل�شوار  املو�شم 
يكون �شعبا على اأي العب، خ�شو�شا بالن�شبة اإلى العب 

مل مي�ص يف اجنلرتا اأكرث من عام واحد«.
 وتابع: »لقد ان�شم اإلى فريق كان يلعب ب�شكل جيد، 
ب�شبب  فجاأة  ثم  الرميريليج،  فرق  اأف�شل  من  واح��د 
اأنه  كما  جيدا،  يلعب  ال  فريق  اإلى  عاد  اإ�شابته،  و�شع 
ب�شكل  ت�شري  ال  االأم��ور  عادلة،  غري  النتقادات  يتعر�ص 
جيد يف اآنفيلد، واأتعاطف معه حقا الأنه العب من الطراز 
يحتاج  اأن��ه  تياجو  ي�شعر  »رمب��ا  واأ���ش��اف:  الرفيع«. 

اجلمهور 
لإلهامه 

ب�شكل  واالأداء 
يعود  عندما  اأف�شل، 
نتمكن  قد  اجلمهور، 
م���ن روؤي������ة ن��ت��ائ��ج 

اإل��ى  بالن�شبة  اأف�شل 
لدي  ت��وج��د  ال  لكن  ل��ي��ف��رب��ول، 

اأف�شل  اأنه �شيكون من  �شكوك حول 
الالعبن يف املو�شم املقبل«.

العب  العب أن  العب اأن  أن  بارنز،  جون  بارنز، شابق  جون  بارنز، شابق  جون  ابق  ال� ليفربول  جنم  ال�شيعتقد  ليفربول  جنم  شيعتقد 
غري  معاملة  على  غري شل  معاملة  على  غري شل  معاملة  على  ل  ح� ح�شألكانتارا،  شألكانتارا، 
ال���«ري��دز«،  مع  ال���أول  مع  �أول  ال��ال مع  ال��الأول  مع  أول  ا اشمه  اشمه  مه  مو� خالل  النقاد  من  مو�شعادلة  خالل  النقاد  من  شعادلة 
باين على شباين على شباين على  شإ�شإ� إ�الإ�ال أنه ميلك �شكوكا حول قدرة الالعب ا

م املقبل.شم املقبل.شم املقبل. شل يف املو�شل يف املو�
االنتقاالت  ف��رتة  يف  ليفربول  ف��رتإل��ى  يف  ليفربول  �رتإل��ى 
ية قادما من بايرن ميونخ، وعانى يف بداية 
أبعدته لفرتة من املالعب، قبل اأبعدته لفرتة من املالعب، قبل أبعدته لفرتة من املالعب، قبل  ابة التي 
لة من شلة من شلة من  شل�شل� ل�شل�ش شمته، بعد �شمته، بعد � مته، بعد �شمته، بعد �ش شأن يتمكن من ترك ب�شأن يتمكن من ترك ب�
نقلتها  نقلتها شريحات  نقلتها شريحات  ريحات  ت� يف  بارنز  وقال  ت�شعيفة.   يف  بارنز  وقال  شعيفة.  

هذا  تياجو  مع  التعاطف  »ميكنني  »م��ريور«:  »م��ريحيفة  �ريحيفة  »م�ش »م�شحيفة  حيفة  ش�ش�
قد  جمهور  دون  اللعب  قدمه،  الذي  وامل�شوار  قد شم  جمهور  دون  اللعب  قدمه،  الذي  وامل�شوار  قد شم  جمهور  دون  اللعب  قدمه،  الذي  وامل�شوار  م  شاملو�شاملو�
إلى العب اإلى العب إلى العب  إلى العب بة  إلى العب بة  بة شبة ش شا بالن�شا بالن� ا بالن�شا بالن�ش شو�شو� و�شو�ش أي العب، خ�اأي العب، خ�شأي العب، خ�شأي العب، خ� عبا على شعبا على شعبا على  شيكون �شيكون �

أكرث من عام واحد«.اأكرث من عام واحد«.أكرث من عام واحد«. صمل مي�صمل مي�ص يف اجنلرتا 
إلى فريق كان يلعب ب�شكل جيد، اإلى فريق كان يلعب ب�شكل جيد، إلى فريق كان يلعب ب�شكل جيد،  م شم شم  ش وتابع: »لقد ان�ش وتابع: »لقد ان�
بب شبب شبب  ب� ب�شأة  ب�شأة  ب�اأة  أة  فج ثم  ب�ميريليج،  أة  فج ثم  ب�ميريليج،  فجاأة  ثم  ب�اميريليج،  ب�اأة  أة  فج ثم  ب�ميريليج،  ب�اأة  أة  الر فرق  الرل  فرق  رل  الش فرق  الشل  فرق  ل  أف�اأف�شأف�شأف� من  واح��د 
أنه اأنه أنه  كما  جيدا،  يلعب  ال  فريق  كما إلى  جيدا،  يلعب  ال  فريق  كما اإلى  جيدا،  يلعب  ال  فريق  إلى  عاد  عاد شابته،  عاد شابته،  ابته،  شإ�شإ� إ�اإ�ا ع شع شع  شو�شو�
ب�شكل  ب�شكل شري  ب�شكل شري  ري  ت� ال  ت�شأم��ور  ال  شأم��ور  ت�ال ال  ت�الأم��ور  ال  أم��ور  ا عادلة،  غري  النتقادات  صيتعر�صيتعر�ص 
أنه العب من الطراز الأنه العب من الطراز الأنه العب من الطراز  أتعاطف معه حقا اأتعاطف معه حقا أتعاطف معه حقا  آنفيلد، واآنفيلد، وآنفيلد، و جيد يف 
يحتاج  يحتاج أن��ه  يحتاج اأن��ه  أن��ه  تياجو  ي�شعر  »رمب��ا  تياجو ش��اف:  ي�شعر  »رمب��ا  تياجو ش��اف:  ي�شعر  »رمب��ا  ��اف:  أ���اأ���شأ���شأ��� و الرفيع«. 

اجلمهور 
لإلهامه 

ب�شكل  ب�شكل الأداء  ب�شكل الأداء  أداء  وا
يعود  عندما  يعود شل،  عندما  يعود شل،  عندما  ل،  أف�اأف�شأف�شأف�
نتمكن  قد  اجلمهور، 
ؤي������ة ن��ت��ائ��ج وؤي������ة ن��ت��ائ��ج وؤي������ة ن��ت��ائ��ج  م���ن ر

إل��ى اإل��ى اإل��ى  بة شبة شبة  بالن� بالن�شل  شل  بالن�ش بالن�شل  ل  أف�اأف�شأف�شأف�
لدي  ت��وج��د  ال  لكن  ل��ي��ف��رب��ول، 

ل شل شل  أف�اأف�شأف�شأف� يكون من شيكون من شيكون من  أنه �اأنه �شأنه �شأنه � �شكوك حول 
م املقبل«.شم املقبل«.شم املقبل«. ش يف املو�ش يف املو� نالالعبنالالعبن

يم  ي� � ت�ق ر�جول: � ي�ف أس�ورة ل�
ير عادل � و عظ يا�ج ت� �

نيمار  ملحاكمة  بر�شلونة  يف  الق�شاء  �شالحية  االإ�شبانية،  العليا  املحكمة  اأك��دت   
جو�شيب الع�����ب ب��اري�����ص  ال�شابقن  البار�شا  ورئي�شي  ووال��دي��ه  جريمان  �شان 

الف�شاد  بتهم  رو�شيل،  و�شاندرو  بارتوميو  ماريا 
الرازيلي  انتقال  ب�شفقة  املتعلقة  واالحتيال 
اإلى البلوجرانا يف 2013. وجاء قرار املحكمة 
املتهمون  به  تقدم  ال��ذي  الطعن  بعد  العليا، 
منحت  والتي  الوطنية،  املحكمة  ق��رار  �شد 
بر�شلونة  ملحكمة  االخت�شا�ص   ،2019 يف 

االإقليمية كي تنظر يف هذه الق�شية.
بناء  فتحت  ق��د  الق�شية  ك��ان��ت 
اآي  )دي  �شندوق  من  �شكوى  على 
ميتلك  والذي  لال�شتثمارات،  اإ�ص( 
نيمار.  قيد  حقوق  م��ن   40%
اال�شتثمارات  �شندوق  ورف��ع 
�شعوره  بعد  ال�شكوى  املذكور، 
خلفية  على  لالحتيال  بتعر�شه 
عدم تقا�شيه لكامل املبلغ املنتظر، 
�شانتو�ص  من  نيمار  انتقل  حن  ال�شفقة  وراء  من 

الرازيلي اإلى بر�شلونة.

يو �ف�ي  توم� يمار و�جار� �ظ�
ظ�ي مرمى ال�قضاء اإلس�جا�

يحل منتخب االأردن، �شيًفا على نظريه البحريني، 
اال�شتاد  على  الثالثاء  اليوم  �شتقام  ودي��ة  مواجهة  يف 
ال�شتكمال  الثنائي  حت�����ش��ريات  اإط���ار  يف  ال��وط��ن��ي، 
وكاأ�ض   2022 ملونديال  املوؤهلة  امل�شرتكة  الت�شفيات 

اآ�سيا 2023.
دبي،  يف  مع�شكره  اأنهى  قد  االأردين  املنتخب  وكان 
اأه��داف،  دون  العماين  نظريه  مع  هام�شه  على  وتعادل 
وفاز على لبنان بهدف وحيد، قبل اأن يتوجه اإلى املنامة 

للقاء البحرين.
جاهزيته  اختر  البحرين  منتخب  فاإن  املقابل،  يف 
الفنية والبدنية بلقاء جمعه موؤخًرا مع �شيفه ال�شوري، 

وفاز عليه بنتيجة 1-3.
وك�شب  االنت�شار  موا�شلة  يف  املنتخبان  ويرغب 

املزيد من الثقة قبل خو�ص املواجهات الر�شمية.
الفوز  اأن  االأردن،  مدرب  بوركلمانز  فيتال  وي��درك 
توقف  بعد  املعنوية  الناحية  من  مهًما  كان  لبنان  على 
االنت�شارات، اإال اأن االنتقادات ال تزال قائمة حول �شوء 

االأداء العام وغياب املرونة التكتيكية.
التي  الت�شكيلة  بنف�ص  بوركلمانز  يزج  اأن  ويتوقع 
خا�شت مواجهة لبنان، و�شيتواجد احلار�ص اأحمد عبد 
ال�شتار، و�شيتولى مهمة التغطية الدفاعية طارق خطاب 

ويزن العرب واإح�شان حداد وحممد الدمريي.
الفردية  ال��ق��درات  على  كثرًيا  بوركلمانز  ويعول 
واأحمد  الروابدة  نور  بتواجد  االأمامي،  اخلط  لالعبي 
واأحمد  التعمري،  ومو�شى  البخيت  ويا�شن  �شمري 

العر�شان اإلى جانب راأ�ص احلربة بهاء في�شل.

يد د� ي�ج�ثان عن انتصار ودي �ج ين � األردن وال�ج�ر�

دًدا �ف�ي  كر م�ج ي�ف ون � �جو�ف
يو�فنتوس ادرة � معف

مرمى  حار�ص  بوفون  جيانلويجي  اإن  االإثنن،   ، �شحفي  تقرير  قال 
بنهاية  العجوز  ال�شيدة  �شفوف  عن  جمدًدا  الرحيل  يف  يفكر  يوفنتو�ص، 

املو�شم اجلاري.
يعي�ص  بوفون  ف��اإن  �شبورت«،  ديللو  »الجازيتا  �شحيفة  وح�شب 
�شعب  قرار  اتخاذ  عليه  و�شيتعن  احلايل،  الوقت  يف  م�شطربة  حلظات 

يف االأيام املقبلة.
واأ�شافت اأن بوفون )43 عاًما(، يرى اأن دور احلار�ص الثاين ال يليق 
به متاًما، لذا يفكر يف تغيري امل�شهد �شواء باالن�شمام لفريق داخل اإيطاليا 

اأو الرحيل للخارج.
وتابعت ال�شحيفة اأن فكرة البقاء يف يوفنتو�ص بعيدة للغاية، خا�شة 

واأنه يرى اأن لعب 10 مباريات يف مو�شم واحد، عدد قليل للغاية.
لكن  جديد،  فريق  على  العثور  بوفون،  على  �شيتعن  باأنه  وختمت 
قرار  واتخاذ  م�شريته  اإنهاء  يقرر  اأن  فيمكن  الفر�شة،  هذه  تاأٍت  مل  اإذا 
االعتزال.  وكان بوفون قد رحل عن يوفنتو�ص يف �شيف 2018 لين�سم 
اإلى باري�ص �شان جريمان، قبل اأن يعود لليويف جمدًدا بعد مو�شم واحد 

فقط يف باري�ص.

ت�دد  ية � ياضة السعود�  وزارة الر�
ير ماه� موعد وضوا�جط عودة ال�ج

اأعلنت وزارة الريا�شة ال�شعودية، االإثنن، اأنه وبناًء على موافقة 
 ( امل�شتجد  ك��ورون��ا  فريو�ص  م�شتجدات  مبتابعة  املعنية  اجلهات 
نن للمباريات  كوفيد19- (، ف�شيتم ال�شماح بح�شور امل�شجعن املح�شّ

الريا�شية بن�شبة 40 % من ال�شعة اال�شتيعابية للمالعب.
ياأتي ذلك اعتبارًا من تاريخ 17 مايو/ اأيار 2021. 

املنتخب  مباراة  يف  ا�شتثنائي  ب�شكل  اجلماهري  دخول  �شيتم  كما 
ال�شعودي االأول و�شقيقه الفل�شطيني، غدا الثالثاء على ملعب »مر�شول 
امل�شرتكة  االآ�شيوية  الت�شفيات  �شمن  الريا�ص،  بالعا�شمة  ب��ارك« 

املوؤهلة لكاأ�ص العامل 2022 وكاأ�ض اآ�سيا 2023.
ملن  متاحاً  �شيكون  الدخول  اأن  ال�شادر،  بيانها  يف  الوزارة  واأكدت 
االعتبار  بعن  االأخذ  مع  )توكلنا(  تطبيق  عر  ن«  »حم�شّ حالة  ُيظهر 
ولب�ص  بالتباعد  املتعلقة  االحرتازية  االإجراءات  بكافة  االلتزام  اأهمية 
اإلى  االإج��راءات  هذه  تطبيق  متابعة  يتم  اأن  على  وغريها،  الكمامات 
حيال  خمالفات  اأي  ر�شد  حال  يف  املعنية  اجلهات  مع  التن�شيق  جانب 

ذلك.
ياأتي ذلك دعماً مل�شرية املنتخب ال�شعودي االأول يف هذه املباراة، 
وال�شماح للجماهري الريا�شية مبوؤازرة ال�شقور اخل�شر من املدرجات.

ياش  ادرة ز� ي�قة معف � ��ق
رب ب المعف معسكر منت�ظ

  نفى م�شدر من االحتاد املغربي لكرة القدم لكووورة، مغادرة 
ت�شيل�شي، مع�شكر منتخب املغرب مبركز حممد  حكيم زيا�ص جنم 

ال�شاد�ص.
الثالثاء،  غدا  بوروندي،  ملواجهة  املغربي  املنتخب  وي�شتعد 

مبلعب موالي عبد اهلل بالرباط، يف ت�شفيات كاأ�ص اأمم اأفريقيا. 
االأ�شود،  مع  ا�شتعداده  يوا�شل  الالعب  اأن  امل�شدر  واأ�شاف 

للم�شاركة يف املواجهة. 
وكان ت�شيل�شي االإجنليزي قد �شغط من اأجل ا�شتعادة زيا�ص، 
اأن وحيد خاليلوزيت�ص مدرب منتخب  بعد مباراة موريتاتيا، غري 

املغرب قّرر االحتفاظ بالعبه. 
 11 بر�شيد  اخلام�شة  املجموعة  املغرب  منتخب  ويت�شدر 
للنهائيات  تاأهله  ح�شم  حيث  موريتانيا،  عن  نقاط   5 بفارق  نقطة، 

االأفريقية، كما �شمن املركز االأول يف جمموعته.

القارة  ت�شفيات  م��ن  جولتن  اأول  انتهاء  بعد 
بدا   ،2022 قطر  مل��ون��دي��ال  امل��وؤه��ل��ة  االأوروب���ي���ة، 
هو  دي�شامب،  ديدييه  الفرن�شي،  املدرب  اأن  وا�شحا 
ملك التدوير، واالأملاين يواخيم لوف ملك اال�شتمرارية 

يف الت�شكيل االأ�شا�شي.
فقد اأجر تالحم املباريات وال�شغط على الالعبن، 
مدربي  جميع  امل��ك��ت��ظ،  امل��ب��اري��ات  ج���دول  ب�شبب 
يف  تعديالت،  اإجراء  على  تقريبا  الوطنية  املنتخبات 

الت�شكيل االأ�شا�شي، اإال مدرب »املاكينات 
االأملانية« الذي بدا خمتلفا.

االأمل��اين  املنتخب  وا�شتهل 
م�������ش���واره ن��ح��و ال��ت��اأه��ل 

بانت�شارين  للمونديال، 
 )0-3( اآي�شلندا  على 

ورومانيا )0-1(.
وجاء االنت�شاران 
ب��ن��ف�����ص ال��ت�����ش��ك��ي��ل، 
خالل  املدرب  واعتمد 
 15 على  املباراتن 

العبا فقط.
ل����وف هو  وك�����ان 

يف  الوحيد،  اال�شتثناء 
بقية  اتبعه  الذي  النهج 

الت�شفيات،  يف  امل��درب��ن 
رغ�����م اق�������رتاب م����درب 

روب��رت��و  بلجيكا، 
مارتينيز، 

ت�شكيلته،  على  طفيفة  تغيريات  اأج��رى  حيث  منه، 
3 مراكز فقط، يف مباراتيه اأمام ويلز )1-3(  �شملت 

والت�شيك )1-1(.
اأجرى  الذي  املدرب  هو  دي�شامب  كان  املقابل،  يف 
اأكر عدد من التعديالت، على الت�شكيل االأ�شا�شي، ما 
بن املواجهة االأولى يف باري�ص اأمام اأوكرانيا )1-1(، 

والثانية �شد كازاخ�شتان )2-0( يف نور�شلطان.
فقد كان احلار�ص هوجو لوري�ص واملهاجم اأنطوان 
جريزمان، هما فقط من تواجدا يف الت�شكيل االأ�شا�شي 

باملباراتن.
املباراتن  خ��الل  دي�شامب  وا�شتعان 
الرتغال  من  اأكرث  العبا،   22 باإجمايل 

واإجنلرتا واإيطاليا واإ�شبانيا.
املحبط  روخا«  »ال  تعادل  وبعد 
اليونان  اأم��ام  مبارياته،  اأول��ى  يف 
لوي�ص  امل���درب  ا�شطر   ،)1-1(
الع��ب��ن،  �شبعة  لتغيري  اإن��ري��ك��ي 
بالت�شكيل االأ�شا�شي للمواجهة الثانية 

مع جورجيا )1-2(.
واحتفظ اإنريكي يف ت�شكيل املواجهتن 
اأون��اي  احلار�ص  هم  فقط،  العبن  باأربعة 
توري�ص  وف���ريان  جار�شيا  واإري���ك  �شيمون 

وموراتا.

يض �ف�ي  يشامب عىل الن�ق� لوف ود�
يال يات المو�ظد� � تص�ف �

يوفنتو�ص  اأن  اإيطالية،  �شحفية  تقارير  زعمت 
اإجراء  اأجل  من  مفاو�شات،  يف  يدخالن  قد  وبر�شلونة 
املقبل.  ال�شيفي  املريكاتو  يف  جديدة  تبادلية  �شفقة 
واأبرم بر�شلونة ويوفنتو�ص، �شفقة تبادلية يف ال�شيف 
املا�شي، انتقل مبقت�شاها مريامل بيانيت�ص اإلى البار�شا، 

مقابل رحيل اآرثر ميلو اإلى اليويف.
باولو  ف��اإن  �شبورت«،  »توتو  �شحيفة  وبح�شب 
اليويف، ومن  ديباال جنم يوفنتو�ص، مل يجدد عقده مع 

املقرر اأن ينتهي عقده احلايل يف �شيف 2022.
مع  مماثاًل  و�شًعا  يعي�ص  بر�شلونة  اأن  واأ�شافت 
ليوفنتو�ص  وميكن  دميبلي.  عثمان  الفرن�شي  اجلناح 
باولو  ينتقل  بحيث  تبادلية،  �شفقة  اإجراء  وبر�شلونة، 
دميبلي  عثمان  ان�شمام  مقابل  البار�شا  اإل��ى  ديباال 
اأن  اأك��دت  قد  �شحفية  تقارير  وكانت  للبيانكونريي. 
يوفنتو�ص رف�ص رفع عر�شه لبقاء ديباال، مما يعني اأن 

اليويف يخاطر برحيل الالعب جماًنا يف الفرتة املقبلة.

ين  ج� ية متو�قعة � ت�جادل� �قة � ص�ف
يو�فنتوس و�جرشلو�ظة �

ك�شف االحتاد البولندي، تفا�شيل االإ�شابة 
مهاجم  ليفاندوف�شكي  روبرت  لها  تعر�ص  التي 
بايرن ميونخ، خالل مباراة منتخب بالده اأمام 
العامل  لكاأ�ص  املوؤهلة  الت�شفيات  يف  اأن���دورا، 

.2022
وق��������ال االحت�������اد 
ب��ي��ان  يف  ال���ب���ول���ن���دي 
الفحو�شات  »اأظ��ه��رت 

يف  ليفا  اإ�شابة  االأول���ى، 
الرباط اجلانبي للركبة 

اليمنى«. ونوه »عالج هذا النوع من االإ�شابات 
ي�شتمر عادة من 5 اإلى 10 اأيام، ونتيجة لذلك 
يف  التاأهيل  الإع���ادة  ليفاندوف�شكي  �شيخ�شع 

ناديه«.
عن  بالغياب  م��ه��دًدا  ليفاندوف�شكي  وب��ات 
اليبزيج  اأم��ام  للبافاري  املقبلتن  املباراتن 
اأمام  املنتظرة  املواجهة  ثم  االأمل��اين،  بالدوري 
 7 يف  اإقامتها  امل��ق��رر  ج��ريم��ان،  �شان  باري�ص 
اأبريل/ني�شان املقبل، يف ذهاب ربع نهائي دوري 

اأبطال اأوروبا.
بايرن  عن  ليفاندوف�شكي  غياب  و�شيكون 
واأن  ميونخ مبثابة �شربة موجعة، خا�شة 
البافاري  هداف  هو  البولندي  املهاجم 
يف  �شجلهم  هدًفا   42 بر�شيد  احلايل 

املو�شم. هذا  مباراة   36

يو�ظخ يرن م� يق ل�جا� ضر�جة مؤلمة �ف�ي ال�ر�


