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إطالق صندوق رأس المال 
واالستثمار االرد�ن�ي

 عمان 

الأردن  يف  البنوك  اأعلنت   
ع��ن اإط����اق ���ص��ن��دوق راأ����س 
الأردين،  وال���ص��ت��ث��م��ار  امل���ال 
وذل�����ك خ����ال احل���ف���ل ال���ذي 
الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  رعاه 
الثاثاء،  اخل�����ص��اون��ة،  ب�صر 
وب��ح�����ص��ور حم���اف���ظ ال��ب��ن��ك 
فريز،  زي��اد  الدكتور  املركزي 
يف  ال��ب��ن��وك  جمعية  ورئ��ي�����س 
الأردن هاين القا�صي، وروؤ�صاء 
العامني  وامل����دراء  املجال�س 
والروؤ�صاء التنفيذيني يف البنوك 
حل�صور  اإ���ص��اف��ة  امل�صاهمة، 
ب��ع�����س ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ال��ي��ة 
والقت�صادية وال�صتثمارية يف 

اململكة.
واأ����ص���اد رئ��ي�����س ال����وزراء 
الإط��اق  حفل  خ��ال  كلمة  يف 
املرئي،  الت�صال  تقنية  عرب 
للبنوك  امل��ه��م��ة  ب��امل��ب��ادرات 
يف  الكبرية  وجهودها  العاملة 
الأردنية،  التنمية  م�صرية  دعم 
مبادرتهم  على  البنوك  �صاكرا 
ظل  يف  ال�صندوق  هذا  باإطاق 
ال�صعيد  على  املا�صة  احلاجة 
ال�صناديق  هذه  ملثل  الوطني، 
ال�صتثمارية وخ�صو�صاً يف ظل 
من  تركته  وما  كورونا  جائحة 
وتبعات على خمتلف  حتديات 

القطاعات القت�صادية. 
الى  واأ���ص��ار اخل�����ص��اون��ة 
عبداهلل  امللك  جالة  توجيهات 
الثاين يف كتاب التكليف ال�صامي 
يف  اجلهود  لتكري�س  للحكومة 
املرحلة املقبلة لتحقيق التعايف 

القت�صادي.
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 الدوحة 

اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  �صمو  قطر،  اأم��ري  قال 
ثاين، اإن الردن بقيادة جالة امللك عبداهلل الثاين ابن 
احل�صني، حقق اإجنازات لفتة يف خمتلف املجالت 
تدعو لاإعجاب. وعرب ال�صيخ اآل ثاين يف بيان �صحفي 
على  الثاثاء،  الدوحة  يف  الأم��ريي  الديوان  ن�صره 
على  عام   100 مرور  مبنا�صبة  اللكرتوين،  موقعه 
وتربيكاته،  تهانيه  عن  الأردنية،  الدولة  تاأ�صي�س 
والزدهار  والتقدم  الرفعة  الردين  لل�صعب  متمنيا 

بقيادة �صاحب اجلالة امللك عبد اهلل الثاين.
نه�صة  من  الأردن  حققه  مبا  قطر  اأم��ري  وا�صاد 
امل��ج��الت،  خمتلف  يف  لف��ت��ة  واجن����ازات  وت��ق��دم 
واع  �صعب  الردين،  ال�صعب  لن  ذلك  كل  ان  موؤكدا 
وقيادته خمل�صة وجديرة بالإ�صادة وكر�صت جهدها 

للنهو�س ببلدها وخدمة �صعبها.
على  ال��دائ��م  حر�صه  متيم  ال�صيخ  �صمو  واك��د 
والتعاون  الوطيدة  الأخوية  الروابط  وتعزيز  دعم 
ال�صقيقني ملا  البلدين  الوثيق والعاقات املتينة بني 

فيه خري لهما ومل�صلحتهما امل�صرتكة.

يادة الملك  � ير �قطر: األردن �ج�ق أم�
ازات ال�فتة  ح�قق إ�ن�ج

عمان 

بالروح  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  اأ�صاد 
اأهمية  م��وؤك��دا  الأردين،  لل�صباب  ال��ري��ادي��ة 
امل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رية وامل��ن��زل��ي��ة وب��رام��ج 

الت�صغيل الذاتي يف حماربة البطالة.
جالة  ترافقه  الثاثاء،  جالته  واطلع 
عدد  منتجات  على  ال��ع��ب��داهلل،  ران��ي��ا  امللكة 
امل�صاريع  اأ�صحاب  وال�صابات  ال�صباب  من 
املحافظات،  خمتلف  يف  ال�صغرية  احلرفية 
بعد تلقيهم التدريب الازم، من خال مبادرة 
امللكي  الديوان  اأطلقها  التي  منتج«  »�صباب 
بناء  ملكية،  بتوجيهات   2019 عام  الها�صمي 
خمتلف  من  �صباب  مع  جالته  ل��ق��اءات  على 
املحافظات، مل�صاعدتهم على تطوير منتجاتهم 
اإلى  مواهبهم  وحتويل  الريادية  واأفكارهم 

م�صاريع ناجحة.
واأكد جالته �صرورة تعميم جتربة هوؤلء 
الريادة  ثقافة  لتنمية  وال�صابات،  ال�صباب 
الوظيفة،  انتظار  م��ن  ب��دل  امل��ب��ادرة  وروح 
املنتوجات  هذه  ت�صويق  اأهمية  اإل��ى  م�صريا 
العام  القطاعني  مع  بالتعاون  وعامليا  حمليا 

واخلا�س.
الأ�صغال  املعرو�صة  املنتجات  و�صملت 
اجلودة  ذات  التقليدية  غري  والفنية  اليدوية 
العالية، امل�صتوحاة من الرتاث الأردين والبيئة 
والف�صيف�صاء  البازلت  حجارة  مثل  املحلية، 

واأ�صغال ال�صوف واحلفر على اخل�صب.
وح�����ص��ب ال�����ص��ب��اب وال�����ص��اب��ات، ف���اإن 
يتعاونون  حيث  بع�صها،  تكمل  م�صاريعهم 
الفريدة  املنتجات  من  باقة  لتوفري  بينهم  فيما 
والقادرة على املناف�صة عامليا. وبالإ�صافة اإلى 

هذه  توفر  لأ�صحابها،  الذاتي  الت�صغيل  توفري 
لل�صباب  والت�صغيل  العمل  فر�س  امل�صاريع 
خمتلف  يف  الأخ���رى  ال�صغرية  وامل�صاريع 

املحافظات.
ووف��ق��ا لأغ���ادي���ر ج��وي��ح��ان، م��دي��ر ع��ام 
والتدريب  للتنمية  تغريد  الأم��رية  موؤ�ص�صة 
امل��ب��ادرة،  تنفيذ  يف  معها  التعاون  مت  التي 
الأولى  مرحلتها  يف  منتج«  »�صباب  ت�صمنت 
تدريب اأكرث من 35 �صابا و�صابة من الرياديني 
لتكون  منتجاتهم  ج���ودة  ل��رف��ع  احل��رف��ي��ني، 
من  وت�صويقها  العاملية،  املعايري  اأعلى  �صمن 
خال و�صائل التوا�صل الجتماعي، كما �صيتم 
عر�س منتجاتهم يف دار نعمة، يف منطقة جبل 
اللويبدة يف عمان، وعدد من املواقع الأخرى، 
اخلا�س  القطاع  مع  �صراكات  بناء  و�صيتم 

للم�صاعدة يف ت�صويق هذه املنتجات.

 امللك وامللكة يطلعان على منتجات مبادرة »�شباب منتج«

ية  ياد� يد �جالروح الر� يش� الملك �
للش�جاب األرد�ن�ي

ار  يادة والم�جادرة �جدال من انتطن ث�قا�فة الر� ية � • الملك:تنم�

عمان

 96 ت�صجيل  عن  ال�صحة  وزارة  اعلنت   
بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ص��اب��ة  و7751  وف���اة 
لريتفع  ام�س  اململكة  يف  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
 )605،007( اإلى  الإ�صابات  عدد  اإجمايل 

والوفيات  اإلى حالت، 
)6747( حالة.

وب��ح�����ص��ب امل��وج��ز 
الع������ام������ي ب��ل��غ��ت 

الفحو�صات  ن�صبة 
قرابة  الإيجابّية 

 ،)15.71%(
م�����ق�����ارن�����ة م��ع 

 )16.21%(
اول اأم�س.

اإج������راء  ومّت 
فح�صاً   )49،334(

لي�صبح  خم����ربّي����اً، 
الفحو�صات  عدد  اإجمايل 

فح�صاً،   )5،875،000(
يف  ال�صفاء  ح��الت  ع��دد  بلغ  فيما 

 )9535( ام�س  وامل�صت�صفيات  املنزيل  العزل 
اإلى  ال�صفاء  ح��الت  اإجمايل  لي�صل  ح��الت، 

)503،952( حالة.
ح��ال��ّي��اً  الن�صطة  احل����الت  ع���دد  وب��ل��غ 

التي  احل��الت  وع��دد  ح��الت،   )94،308(
اأُدِخلت ام�س اإلى امل�صت�صفيات )464( حالة، 
اإجمايل  وبلغ  ح��ال،   )359( غ���ادرت  فيما 
يف  العاج  تتلقى  التي  املوؤّكدة  احلالت  عدد 

امل�صت�صفيات )3400( حالة.
للم�صت�صفيات  ال�صتيعابية  القدرة  وحول 
اإقليم  يف  بلغت  اململكة  يف 
ال��ت��ايل،  النحو  على  ال�صمال 
العزل  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة 
اإ�صغال  ن�صبة   ،49%
اأ�صّرة العناية احلثيثة 
%73، ن�صبة اإ�صغال 
اأج���ه���زة ال��ت��ن��ّف�����س 
ال�صطناعي 42%.

اإق����ل����ي����م  ويف 
ال���و����ص���ط: ن�����ص��ب��ة 
العزل  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال 
اإ�صغال  %70، ون�صبة 
احلثيثة  العناية  اأ���ص��ّرة 
اإ���ص��غ��ال  ون�����ص��ب��ة   ،80%
ال�صطناعي  التنّف�س  اأج��ه��زة 

.47%
اأ�صّرة  اإ�صغال  اجلنوب:ن�صبة  اإقليم  ويف 
العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  %34، ون�صبة  العزل 
اأجهزة  اإ���ص��غ��ال  ون�صبة   ،40% احلثيثة 

التنّف�س ال�صطناعي 32%.

96 و�فاة و7751 إصا�جة 
�جكورو�نا �ف�ي المملكة

إلى 

��ب امل��وج��ز 
��ام������ي ب��ل��غ��ت 

الفحو�صات  بة 

فح�صاً  )
لي�صبح   ،

الفحو�صات  عدد  إجمايل 
فح�صاً،  )

يف  بلغت  اململكة  يف 
ال��ت��ايل النحو  على  ال��ت��ايلصمال  النحو  على  ال��ت��ايلصمال  النحو  على  مال  صال�صال�

بة صبة صبة  صن�صن�
49%

70%
أ���اأ���صأ���صأ���ص
80%

التنف التنفأج��ه��زة  التنفاأج��ه��زة  أج��ه��زة 

صا  ية: ض�جط 72 ش�ن را� ال�ف
ر المنزل�ي ا لل��ج ال�ف م�ن

 عمان 

72 �صخ�صا غري   قال وزير الداخلية مازن الفراية، انه جرى �صبط 
اأوام��ر  بذلك  خمالفني  باململكة،  مناطق  عدة  يف  املنزيل  باحلجر  ملتزم 

الدفاع، ومت حتويلهم للم�صت�صفيات امليدانية ل�صتكمال مدة احلجر.
واكد الوزير انه جرى حتويل بع�س هوؤلء املخالفني وبعد ا�صتكمال 
ومت  املخت�صة،  الق�صائية  للجهات  امليدانية،  بامل�صت�صفيات  حجرهم  مدة 
ا�صدار اأحكام ق�صائية بحقهم، متثلت بفر�س غرامة مالية مقدارها 500 
دينار على كل �صخ�س خمالف، فيما �صيتم حتويل بقية املخالفني للجهات 
الق�صائية بعد ا�صتكمال مدة احلجر يف امل�صت�صفيات امليدانية. وا�صاف ان 
ال�صادرة مبوجبه  والتعليمات  الدفاع،  لأوامر  تنفيذا  ياأتي  الجراء  هذا 
بالتعاون مع اجلهات  الداخلية  بها وزارة  التي تقوم  للجهود  وا�صتكمال 
املخت�صة، حيث قامت جلان الك�صف والبحث وفرق التفتي�س امل�صكلة من 

قبل احلكام الداريني مبتابعة املحجورين منزليا.

يد صرف الم�و�نة   مواع�

ين عن آذار �� ية للمنت�ف المال�
 عمان 

املعونة  �صرف  واآلية  مواعيد  عن  الوطنية،  املعونة  �صندوق  اأعلن   
املالية ال�صهرية املتكررة للمنتفعني من برامج ال�صندوق عن �صهر اآذار.

)برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  امل�صاقبة  عمر  ال�صندوق  مدير  وقال 
للمنتفعني  املتكررة  ال�صهرية  املالية  املعونة  �صرف  عملية  اإن  الثاثاء، 
عن �صهر اذار، �صتبداأ اليوم الأربعاء، و�صتنتهي يوم الثاثاء ال�صاد�س من 
انه مت توزيع  ني�صان املقبل، من مكاتب �صندوق الربيد. وبني امل�صاقبة 
املنتفعني ح�صب احلروف الأبجدية لا�صم الول للمنتفع على �صتة اأيام، 
داعيا املنتفعني اللتزام باملواعيد املحددة لل�صرف حفاًظا على �صامتهم، 
ومنًعا للتجمهر اأمام مكاتب الربيد. واأو�صح ان ال�صندوق اعتمد اجلدول 
زمني لت�صليم املعونة املالية ال�صهرية املتكررة للمنتفعني، وبالتن�صيق مع 
وارتفاع  اململكة،  يف  احلايل  الوبائي  للو�صع  نظًرا  الأردين،  الربيد  �صركة 

عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا.تابع �س3

 عمان 

�صباح  الوطنية،  املعونة  �صندوق  ب��داأ   
املنتظم  النقدي  ال��دع��م  بتحويل  ال��ث��اث��اء، 
لنحو  املتكررة  ال�صهرية  واملعونات  واملوؤقت 
خمتلف  على  م��وزع��ة  اأ���ص��رة،  األ���ف   300
ينفذها  التي  املنتظم  احلكومي  الدعم  برامج 

ال�صندوق.
امل�صاقبة،  عمر  ال�صندوق  عام  مدير  وقال 
لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، ان ال�صندوق 
 115 لنحو  النقدي  الدعم  بتحول  ام�س  ب��داأ 
املعونات  برنامج  من  م�صتفيدة  اأ�صرة  األ��ف 
التكميلية،  واملعونة  املتكررة  ال�صهرية  املالية 
فقًرا  الأ���ص��د  الأ���ص��ر  م��ن  اأ���ص��رة  األ���ف  و12 
برنامج  من  م�صتفيدة  اململكة  م�صتوى  على 

واو�صح  ال�صافية.  املالية  اأن املعونات 
ال�صندوق حول الدعم النقدي اأي�ًصا 

برنامج  من  م�صتفيدة  اأ�صرة  األ��ف   85 لنحو 
اأ�صرة  األف   87 و  تكافل«1«،  التكميلي  الدعم 
النقدي  الدعم  برنامج  من  للدعم  م�صتحقة 
املحتاجة  لاأ�صر  املوجه   ،»3« تكافل  املوؤقت 

الأكرث ت�صرًرا من جائحة كورونا.
 20 اإلى ان هذه الأ�صر ت�صكل نحو  واأ�صار 
املقيمة  الأردنية  الأ�صر  عدد  اجمايل  من  باملئة 
تعترب  الن�صبة  هذه  ان  مبيًنا  اململكة،  داخ��ل 
م�صتوى  على  ال�صمول  ن�صب  اأعلى  من  حالًيا 

العامل.
من  اأ���ص��رة  األ��ف   150 نحو  ان  وا���ص��اف 
اأ�صر  هي  الربامج  هذه  من  امل�صتفيدة  الأ�صر 
الدعم  ب��رام��ج  م��ن  م��رة  لأول  تنتفع  ج��دي��دة 
احلكومي، وان هذه التو�صعة يف نطاق ال�صمول 
يف  الأك��رب  هي  الجتماعية  احلماية  برامج  يف 
توجيهات  على  بناء  وج��اءت  اململكة،  تاريخ 
زيارته  اأثناء  للحكومة  امللك  جالة 

تداعيات  ملواجهة  املا�صي،  العام  لل�صندوق 
اأزمة جائحة كورونا على الأ�صر الأردنية.

واأكد ان كوادر ال�صندوق املخت�صة قاربت 
نحو  وزيارة  وتقييم  درا�صة  من  النتهاء  على 
الفرتة  الأ�صر خال  بها  تقدمت  تظلم  األف   18
املا�صية ملختلف برامج الدعم، مبيًنا انه �صيتم 
حتويل الدعم لاأ�صر التي مت الف�صل مبو�صوع 

التظلم ل�صاحلها �صباح الثاثاء.
من  امل�صتفيدة  القوائم  بع�س  ان  وق��ال 
الأي��ام  خ��ال  �صت�صدر   ،»3« تكافل  برنامج 
اأ�صرة  األف   100 اإلى  و�صول  املقبلة،  القليلة 
ال�صندوق  ان  موؤكدا  الربنامج،  من  م�صتهدفة 
بداأ باإر�صال ر�صائل ن�صية جلميع الأ�صر التي مت 

حتويل الدعم النقدي لها اليوم.
ولفت الى ان اجمايل تكلفة هذا التحويات 
تقدر  الربامج  جلميع  احلايل  اذار  �صهر  خال 

بنحو 50 مليون دينار.

يل الدعم الن�قدي والم�و�نات  ت�و� �
ية لـ 300 ألف أسرة  المال�

يف  الن�صامى  منتخب  يقيمه  الذي  التدريبي  املع�صكر  �صفيع  عامر  غادر 
وتاأتي مغادرة  الأحد.  والده  اإثر وفاة  املنامة، وذلك  البحرينية  العا�صمة 
اأمام نظريه  �صفيع يف وقت ي�صتعد فيه منتخب الأردن خلو�س مباراة ودية 
البحريني غدا الثاثاء يف اإطار ا�صتعداداتهما ل�صتكمال م�صوارهما يف ت�صفيات 

املونديال.
�صمن  تعيينه  ليتم  موؤخرا،  القدم  كرة  اعتزل  قد  �صفيع  وكان 
من  قدمه  ملا  تقديرا  الن�صامى  ملنتخب  التدريبي  اجلهاز 

عطاء على امتداد 25 عاما. تابع �س 8

ح صح صح  واو� واو�صافية.  صافية.  واو�ص واو�صافية.  افية.  ص�ص� ال املالية  أن اأن أن املعونات 
ا صا ًصا  أي�اأي�صأي�صأي� ال�صندوق حول الدعم النقدي 

توجيهات  على  بناء  وج��اءت  اململكة،  تاريخ 
زيارته  زيارته أثناء  زيارته اأثناء  أثناء  للحكومة  امللك  اجاجالة 

� اخاخال 
بنحو 

الن� منتخب  يقيمه  الذي  التدريبي  الن�كر  منتخب  يقيمه  الذي  التدريبي  الن�صصكر  منتخب  يقيمه  الذي  التدريبي  الن�كر  منتخب  يقيمه  الذي  التدريبي  الن�صكر  منتخب  يقيمه  الذي  التدريبي  الن�كر  منتخب  يقيمه  الذي  التدريبي  كر  املع� املع�فيع  املع�صصفيع  صصفيع  املع�صص املع�فيع  املع�صفيع  املع�فيع  فيع  � عامر  �غادر  عامر  �صصغادر  عامر  صصغادر 
الأحد. وت والده  وتإثر وفاة  الأحد.  والده  وتإثر وفاة  الأحد.  والده  وتإثر وفاة  الأحد.  والده  وتاإثر وفاة  الأحد.  والده  وتإثر وفاة  الأحد.  والده  إثر وفاة  املنامة، وذلك  البحرينية  املنامة، وذلك العا�صمة  البحرينية  العا�صمة 

تعد فيه منتخب الأردن خلو�تعد فيه منتخب الأردن خلو�صتعد فيه منتخب الأردن خلو�تعد فيه منتخب الأردن خلو�صصتعد فيه منتخب الأردن خلو�تعد فيه منتخب الأردن خلو� صصفيع يف وقت ي�صصفيع يف وقت ي�فيع يف وقت ي� فيع يف وقت ي�فيع يف وقت ي�صفيع يف وقت ي�فيع يف وقت ي�صص صص�صص��
تعداداتهما تعداداتهما صتعداداتهما تعداداتهما صصتعداداتهما تعداداتهما  إطار ا�إطار ا�اإطار ا�إطار ا�صصإطار ا�صصإطار ا�إطار ا� ااالبحريني غدا الثااالبحريني غدا الثالبحريني غدا الثااثاء يف ثاء يف 

املونديال.املونديال.
م القدم  كرة  اعتزل  قد  مفيع  القدم  كرة  اعتزل  قد  مصصفيع  القدم  كرة  اعتزل  قد  مفيع  القدم  كرة  اعتزل  قد  مصفيع  القدم  كرة  اعتزل  قد  مفيع  القدم  كرة  اعتزل  قد  فيع  � �وكان  �صصوكان  صصوكان 
الن� ملنتخب  التدريبي  الن�اجلهاز  ملنتخب  التدريبي  اجلهاز 

عطاء على امتداد عطاء على امتداد 

ادر م�سكر النشامى ي�ف يع � � ش�ف

س م��س م��س م�يس م�يس م� �ر��ر�ئ
ير آل�طو�ر آل�طو�ر آل�ير آل�ير آل� ر آل�ير آل�طو�ر آل�ير آل�يطو� طو��طو��طو�تطو�ت

دل  ي�سم حج يض � يت األ�ج� ال�ج�
و�نغ أون يم حج يدن وك� ل�قاء �جا�
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اإيران... اإمرباطورية 
ال�شواريخ والطوابري

يا تن�قل �جر�نامج  ية الملكة را�ن� يم� أكاد�
ية« الد�جلوم المهين »لألرد�ن�

 عمان 

 وقعت اأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني، اتفاقية مع اجلامعة 
الأردنية، الثاثاء، ت�صمنت نقل برنامج الدبلوم املهني لإعداد وتاأهيل 

املعلمني ما قبل اخلدمة مع مبناه اإلى اجلامعة الأردنية.
و�صتبا�صر جامعات الردنية والريموك وموؤتة والها�صمية، بتقدمي 
الدبلوم با�صتقالية تامة عن الكادميية التي ت�صتمر بدورها يف تقدمي 

وتطوير براجمها الأخرى.
الق�صاة،  الكرمي  عبد  الدكتور  الأردنية  اجلامعة  رئي�س  واأك��د 
الدكتور  لاأكادميية  التنفيذي  الرئي�س  مع  التفاقية  توقيع  عقب 
بنف�س  الدبلوم  برنامج  تقدمي  يف  اجلامعة  التزام  عبيدات  اأ�صامة 
والتطوير، م�صريا  التدريب  لغايات  الكادميية  قدمتها  التي  اجلودة 
اإلى اأن تعيني حملة الدبلوم �صيبقى مرهونا ب�صيا�صة وزارة الرتبية 
اإن  عبيدات،  ق��ال  جهته،  من  املدنية.  اخلدمة  ودي��وان  والتعليم 
الأكادميية م�صتمرة بتنفيذ براجمها املختلفة لتدريب املعلمني اأثناء 
اخلدمة، ودبلوم القيادة التعليمية املتقدمة من موقع اآخر، وملتزمة 
بال�صتمرار يف العمل �صمن روؤية جالة امللكة رانيا العبداهلل لتقدمي 
وقياداته  الأردن  ملعلمي  املهنية  التنمية  جمالت  يف  نوعية  برامج 

الرتبوية.تابع �س3

ت  ال�ف 82 ا�نذارا لمنشآت حن
ية االشتراطات الص��

 عمان 

التزامها  لعدم  املن�صاآت  لعدد من  انذارا   82 اأمانة عمان   حررت 
بال�صرتاطات ال�صحية.

خال  من  املخالفات  ج��اءت  الأمانة،  عن  �صادر  بيان  وبح�صب 
679 زيارة نفذتها مراكز التفتي�س التابعة لدائرة الرقابة والتفتي�س 
ال�صحي واملهني يف الأمانة، نتج عنها اأي�صا 10 خمالفات واإغاقات 
من�صاأتني  واإغ��اق  خمالفات   10 وحترير  الدفاع،  اأوام��ر  ملخالفة 

لأ�صباب اأخرى. 
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عمان 

راأ�س  �صندوق  اإطاق  عن  الأردن  يف  البنوك  اأعلنت   
رعاه  الذي  احلفل  خال  وذلك  الأردين،  وال�صتثمار  املال 
الثاثاء،  اخل�صاونة،  ب�صر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س 
فريز،  زي��اد  الدكتور  املركزي  البنك  حمافظ  وبح�صور 
ورئي�س جمعية البنوك يف الأردن هاين القا�صي، وروؤ�صاء 
املجال�س واملدراء العامني والروؤ�صاء التنفيذيني يف البنوك 
املالية  الفعاليات  بع�س  حل�صور  اإ�صافة  امل�صاهمة، 

والقت�صادية وال�صتثمارية يف اململكة.
واأ�صاد رئي�س الوزراء يف كلمة خال حفل الإطاق عرب 
تقنية الت�صال املرئي، باملبادرات املهمة للبنوك العاملة 
وجهودها الكبرية يف دعم م�صرية التنمية الأردنية، �صاكرا 
ظل  يف  ال�صندوق  ه��ذا  باإطاق  مبادرتهم  على  البنوك 
احلاجة املا�صة على ال�صعيد الوطني، ملثل هذه ال�صناديق 
ال�صتثمارية وخ�صو�صاً يف ظل جائحة كورونا وما تركته 
من حتديات وتبعات على خمتلف القطاعات القت�صادية. 
امللك عبداهلل  الى توجيهات جالة  واأ�صار اخل�صاونة 
الثاين يف كتاب التكليف ال�صامي للحكومة لتكري�س اجلهود 
موؤكدًا  القت�صادي،  التعايف  لتحقيق  املقبلة  املرحلة  يف 
القت�صادية  الهيكلية  بالإ�صاحات  احلكومة  ا�صتمرار 
واملالية لدعم بيئة الأعمال ورفع تناف�صية اململكة اإقليميا 
لتعزيز  اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة  وتفعيل  وعامليا، 
التنمية القت�صادية، وحر�س احلكومة على فتح الأبواب 
وا�صعة اأمام القطاع اخلا�س لتعزيز دوره على امل�صتوى 

الوطني واخلارجي. 
وبارك رئي�س الوزراء للقطاع امل�صريف الأردين اإطاق 
�صندوق راأ�س املال وال�صتثمار الأردين، والذي ي�صتهدف 
ال�صتثمار يف �صركاتنا الوطنية الواعدة وم�صاعدتها على 
التنمية  يعزز  الذي  وبال�صكل  والتطور،  والتو�صع  النمو 
فر�س  من  املزيد  خلق  يف  وي�صهم  اململكة  يف  القت�صادية 
مع  من�صجماً  ياأتي  ال�صندوق  اإط��اق  ان  موؤكدا  العمل، 
توجهات احلكومة يف تعزيز التنمية ال�صاملة ويف ت�صجيع 
الفقر  مل�صكلتي  الت�صدي  ويف  ال�صتثمار  وا�صتقطاب 
با�صتهال  فخره  عن  ال��وزراء  رئي�س  واأع��رب  والبطالة. 
هذه  باإطاق  الثانية  ملئويتها  الأردن��ّي��ة  ال��ّدول��ة  دخ��ول 
اخلاقة  املبادرات  من  للمزيد  متطلعاً  الطيبة،  املبادرة 
والنوعية يف خمتلف املجالت، »ليكون الأردن بعون اهلل 
اأكرث منعة وقوة و�صابة وثقة واأكرث اعتمادًا على النف�س 

وقدرة على املناف�صة اإقليمياً وعاملياً.
ال�صتثمارية  املجالت  اأن  اإلى  ال��وزراء  رئي�س  ولفت 
وواع��دة  حيوية  جم��الت  ت�صمل  لل�صندوق  امل�صتهدفة 
وت�صتحوذ على اهتمام كبري من جالة امللك عبداهلل الثاين، 
وقطاع  ال�صحي  والأمن  الغذائي  الأمن  قطاعات  يف  �صيما 
تكنولوجيا املعلومات والريادة الرقمية. واأكد اخل�صاونة 
القرارات  الثابت ببذل كل اجلهود واتخاذ  نهج احلكومة 
الازمة لتذليل العقبات اأمام ال�صتثمار الوطني والأجنبي 
ال�صتثمارات  ج��ذب  وموا�صلة  منه  امل��وج��ود  وتثبيت 

وحت�صني البيئة ال�صتثمارية يف اململكة.

وثمن رئي�س الوزراء مواقف البنوك الوطنية امل�صرفة 
على وقوفها الدائم يف خندق الوطن، وهو ما مل�صناه ب�صكٍل 
من  البنوك  به  قامت  وما  كورونا  جائحة  خال  وا�صح 
اإجراءات ومبادرات �صاهمت يف ا�صتمرارية عمل القت�صاد 

وقطاعات الأعمال.
زياد  الدكتور  املركزي  البنك  حمافظ  اأكد  جهته،  من 
فريز، اعتزازه بالبنوك التي �صارعت للم�صاهمة يف تاأ�صي�س 
التوقيت  هذا  يف  الأردين  وال�صتثمار  املال  راأ�س  �صندوق 
خمتلف  على  وتداعياتها  ك��ورن��ا  جائحة  ظ��ل  يف  املهم 
اأ�صاد  كما  ككل.  والعامل  الأردن  القت�صادية يف  القطاعات 
الأردين  املركزي  البنك  تربط  التي  الت�صاركية  بالعاقة 
املتوا�صل  التن�صيق  والبنوك املرخ�صة والتي �صاعدت يف 
وامل�صتمر مع البنوك خال جائحة كورونا وهو ما �صاعد 
ا�صتمرارية  يف  و�صاهم  الأعمال  قطاعات  عمل  ا�صتدامة  يف 
عمل القت�صاد حتى يف فرتات الإغاق الكلي. وا�صتعر�س 
اتخذها  التي  الحرتازية  الج��راءات  اأهم  فريز  الدكتور 
للجائحة  ال�صلبية  الآثار  لحتواء  الأردين  املركزي  البنك 
كانت  البنوك  اأن  اإل��ى  م�صريًا  الوطني،  القت�صاد  على 
الأه���داف  حتقيق  يف  امل��رك��زي  للبنك  اأ�صا�صياً  �صريكاً 
امل�صوؤولية  من  قدر كبري  املرجوة، وكانت على  والنتائج 
الأ�صعب  اجلزء  عبور  يف  �صاعد  ما  العالية،  وال�صتجابة 
القطاعات  خمتلف  على  ممكن  �صرر  ب��اأق��ل  الزم���ة  م��ن 
متكن  املركزي  البنك  اأن  واأكد  ككل.  الوطني  ولاقت�صاد 
مبا  به،  املناطة  الأ�صا�صية  الأه��داف  حتقيق  متابعة  من 
و�صمان  اململكة  يف  النقدي  ال�صتقرار  على  احلفاظ  فيها 
الأجنبية  الحتياطيات  اأن  مبينا  الدينار،  حتويل  قابلية 
2020، وهي  15.9 مليار دولر يف نهاية عام  جتاوزت 
واخلدمات  ال�صلع  من  اململكة  م�صتوردات  ل�صداد  تكفي 
لأكرث من 9 اأ�صهر، واأن م�صتويات الت�صخم بقيت يف حدود 
�صامتها  البنوك على  فريز حمافظة  اأكد  كما  باملئة.   0.3
ومتانتها وبقاء جميع موؤ�صراتها �صمن امل�صتويات الآمنة 
اأ�صار  ال�صتثماري،  ال�صندوق  تاأ�صي�س  وحول  واملريحة. 
تعزيز  يف  وكبرية  مهمة  خطوة  تعترب  اأن��ه  اإل��ى  فريز، 
وحت�صني املناخ ال�صتثماري يف اململكة، موؤكدًا اأن هذا دفع 
البنوك  للم�صارعة بدعم وت�صجيع مبادرة  البنك املركزي 
لاقت�صاد  املهمة  لآثاره  اإدراك��اً  ال�صندوق  هذا  لتاأ�صي�س 

الوطني.
من جهته، اأ�صار رئي�س جمعية البنوك يف الأردن هاين 
�صندوق  كاأكرب  ياأتي  ال�صندوق  هذا  اأن  اإل��ى  القا�صي، 
�صركة  واأ�صخم  اخلا�س،  القطاع  يوؤ�ص�صه  ا�صتثماري 
وال��ذي  امل��ال  راأ���س  حيث  من  اململكة  تاريخ  يف  توؤ�ص�س 
البنوك  بالكامل من قبل  275 مليون دينار، مملوك  يبلغ 
ال�صتثمار  اإل��ى  يهدف  ال�صندوق  اأن  وب��ني  الردن��ي��ة.  
فر�صا  متتلك  وال��ت��ي  ال��واع��دة  الأردن��ي��ة  ال�صركات  يف 
اأم��وال  �صخ  خال  من  وذل��ك  والتو�صع،  والتطور  للنمو 
يف  ي�صاهم  ومبا  ال�صركات،  هذه  يف  جديدة  وا�صتثمارات 
تعزيز النمو القت�صادي يف اململكة، وزيادة فر�س العمل 
التي ميكن توفريها من خال العمل مع �صركات وقطاعات 
ال�صركات يف  تناف�صية متكن  اقت�صادية واعدة ذات مزايا 

الفاعلة،  القت�صادية  امل�صاهمة  من  القطاعات  هذه  مثل 
ومن حتقيق معدلت عائد مرتفعة.

بني  ب�صراكة  للقا�صي،  وفقا  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  وتاأتي 
البنوك يف الأردن كمبادرة وطنية، ا�صتمرارًا للدور الكبري 
تداعيات  ملواجهة  فيه  و�صت�صتمر  البنوك  لعبته  ال��ذي 
جائحة كورونا على القت�صاد الوطني، و�صعياً من البنوك 
لتعزيز دورها على هذا ال�صعيد احليوي وال�صرتاتيجي، 
خ�صو�صاً اأنها �صتتوجه نحو قطاعات و�صركات ذات فر�س 
حمركات  اأهم  جمملها  يف  ت�صكل  واعدة  تناف�صية  ومزايا 

النمو والتنمية.
الأردين  املركزي  للبنك  املتميز  بالدور  القا�صي  واأ�صاد 
يف دعم وت�صجيع املبادرة وتقدمي كافة الت�صهيات والدعم 

لإطاقها وامل�صاعدة على جناحها.
ال�صركة  اإن�����ص��اء  فكرة  ج��اءت  القا�صي،  وبح�صب 
�صركة  باعتبارها  املحلي  لا�صتثمار  حتفيزًا  ال�صتثمارية 
وطنية بامتياز، ويف ظل امتاك الأردن فر�صا ا�صتثمارية 
ال�صحيح  بال�صكل  ل�صتغالها  بحاجة  وكبرية  واع��دة 
وكذلك  ككل،  الأردين  لاقت�صاد  اإيجابي  م��ردود  لتحقق 
ل�صمان ا�صتفادة ال�صركات يف فرتة ما بعد جائحة كورونا، 
وا�صتجابًة ملا �صي�صهده م�صتقبل القت�صاد الأردين والعاملي 
الك�صف عن  اأفرزته اجلائحة من  من تغريات هيكلية وما 
العديد من الفر�س املتاحة يف عدة قطاعات حيوية؛ مثل 
وتكنولوجيا  والكيماوية  والدوائية  الغذائية  ال�صناعات 

املعلومات وغريها.
م�صار  �صتوفر  ال�صتثمارية  ال�صركة  اأن  اإل��ى  وا�صار 
يف  ال�صتثمارية  الفر�س  من  لا�صتفادة  اإ�صايف  متويل 
املجال  لها  يتيح  ومب��ا  ال��واع��دة،  الوطنية  ال�صركات 
قوتها  وزي���ادة  والت�صدير،  الإن��ت��اج  وزي���ادة  للتو�صع 
اأدائها ورفع تناف�صيتها وزيادة حجم  وحت�صني موؤ�صرات 

والنمو  الإنتاج  م�صتويات  حت�صني  وبالتايل  فيها،  العمالة 
القت�صادي وتوفري املزيد من فر�س العمل، ولن يقت�صر 
�صيتجاوز  واإمنا  فقط،  التمويل  وتوفري  دعم  على  الهدف 
ذلك بكثري لي�صمل دعم اإدارات ال�صركات باخلربات الكفوؤة 
واملوؤهلة، وفتح الأ�صواق اأمام تلك ال�صركات، اإ�صافة اإلى 
لأف�صل  وفقاً  فيها  املوؤ�ص�صية  احلاكمية  وتعزيز  تطوير 

املمار�صات العاملية.
واأو�صح القا�صي، اأن ال�صركة ال�صتثمارية تنبثق عن 
وت�صمى  التجارية  البنوك  فيها  ت�صتثمر  الأولى  �صركتني؛ 
والثانية  الردين،  وال�صتثمار  املال  راأ�س  �صندوق  �صركة 
�صركة  وت�صمى  الإ�صامية  البنوك  جمموعة  فيها  ت�صتثمر 
الردين،  الإ���ص��ام��ي  وال�صتثمار  امل��ال  راأ����س  �صندوق 
م�صريا اإلى اأن هاتني ال�صركتني �صتوؤ�ص�صان �صركة اإدارية 
راأ�س  �صندوق  اإدارة  �صركة  وت�صمى  ال�صتثمار  لإدارة 
املهنية  درجات  باأعلى  و�صتدار  الأردين  وال�صتثمار  املال 
لإدارة  العاملية  املعايري  لأعلى  ووف��ق��اً  وال�صتقالية 
قوي  موؤ�ص�صية  حاكمية  لإط��ار  و�صتخ�صع  ال�صتثمار، 
وفعال، واأن القرار ال�صتثماري �صيكون مبنياً على اأ�ص�س 
علمية ر�صيدة وعلى درا�صات جدوى اقت�صادية للقطاعات 
وال�صركات الواعدة، وعلى تقييم مو�صوعي لفر�س النمو 

والتو�صع املتوقعة.
وبني القا�صي، اأن �صركة البنوك التجارية ت�صم كافة 
البنك  التايل:  النحو  وعلى  الأردن��ي��ة  التجارية  البنوك 
الأردين  البنك  والتمويل،  للتجارة  الإ�صكان  بنك  العربي، 
الكويتي، بنك الحتاد، البنك الأهلي الأردين، بنك الأردن، 
بنك  الأردين،  العربي  ال�صتثمار  بنك  عمان،  القاهرة  بنك 
�صو�صتيه  بنك  الأردين،  التجاري  البنك  الأردين،  امل��ال 
امل�صرفية/  العربية  املوؤ�ص�صة  بنك  ج�����رال/الأردن، 
الأردن، البنك ال�صتثماري، بالإ�صافة اإلى البنك العقاري 

كافة  الإ�صامية  البنوك  �صركة  ت�صم  حني  يف  امل�صري 
الإ�صامي  البنك  وه��ي  والردن��ي��ة،  الإ�صامية  البنوك 

الأردين، البنك العربي الإ�صامي الدويل وبنك �صفوة.
اأن  ال��ب��ن��وك،  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأك���د 
القطاعات امل�صتهدفة لهذه ال�صركة ال�صتثمارية �صتت�صمن 
ال�صتثمارية  امل��ج��الت  اأن  مبيناً  م��ت��ع��ددة،  قطاعات 
وواع��دة  حيوية  جم��الت  ت�صمل  لل�صندوق  امل�صتهدفة 
عبداهلل  امللك  جالة  من  كبري  اهتمام  على  وت�صتحوذ 
الثاين، مبا يف ذلك قطاعات الأمن الغذائي والأمن ال�صحي 
املعلومات  تكنولوجيا  وقطاع  الكيماوية  وال�صناعات 

والريادة الرقمية.
حمفظتها  تنويع  على  �صتحر�س  ال�صركة  اأن  اأكد  كما 
ذات  القطاعات  من  ممكن  عدد  اأكرب  لتغطي  ال�صتثمارية 
حلجم  �صقوف  و�صع  خال  من  الفعلية  التناف�صية  امليزة 

ال�صتثمار يف كل قطاع.

القا�صي  اأكد  فقد  اجلغرايف،  النطاق  �صعيد  على  اأما 
لكافة  �صامًا  �صيكون  لل�صركة  ال�صتثماري  التوجه  اأن 
حمافظات اململكة، و�صيكون الرتكيز على امل�صروع نف�صه 
الذي  الم��ر  فر�صة،  من  ي�صكله  وم��ا  وج��دواه  وق��درات��ه 
وحت�صني  املحلية  التنمية  دعم  يف  كبري  اأث��ر  له  �صيكون 
التنمية امل�صتدامة يف اململكة، لفتا اإلى اأن البنوك اأطلقت 
لل�صركات  موجهة  �صنوات  ث��اث  قبل  �صبيهة  م��ب��ادرة 
ال�صغرية واملتو�صطة وم�صاريع البنية التحتية وبراأ�صمال 
مقداره 125 مليون دينار، وقامت من خالها بال�صتثمار 

يف العديد من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة.
الأردنية  للبنوك  العميق  القا�صي عن تقديره  واأعرب 
املبادرة  ه��ذه  يف  وم�صاهمتها  العالية  ا�صتجابتها  على 
املبادرات  بجميع  واعتزازه  �صكره  جانب  اإلى  الوطنية، 
اأزمة  خال  البنوك  اتخذتها  التي  ال�صابقة  والإج��راءات 
�صبيل  على  ومنها  امل�صرفة،  ومواقفها  واأدواره��ا  كورونا 
املثال ولي�ض احل�سر تاأجيل اأق�ساط القرو�ض، وتخفي�ض 
الازم  التمويل  ومنح  ال�صيولة،  وتوفري  الفوائد،  اأ�صعار 
ملختلف القطاعات القت�صادية، اإ�صافة لتنفيذ برامج البنك 
القت�صادية  القطاعات  ومتويل  لدعم  الهادفة  املركزي 
البنوك  اأن  يوؤكد  ما  واملتو�صطة،  ال�صغرية  وال�صركات 
هي �صمام اأماٍن لاقت�صاد الوطني وداعم اأ�صا�صي مل�صرية 

التنمية يف اململكة.
البنوك  اأطلقتها  التي  املبادرة  اإلى  القا�صي  واأ�صار 
البنك  مع  والتن�صيق  بينها  بالتوافق  اأخ��ريًا  الأع�صاء 
ل�سهر  الأف��راد  قرو�ض  اأق�ساط  لتاأجيل  الأردين،  املركزي 
على  للتخفيف   )2021 ني�صان  )�صهر  املبارك  رم�صان 

املواطنني يف ال�صهر الف�صيل.
على  الأردين  املركزي  للبنك  وتقديره  �صكره  واأك��د 
حتقيق  يف  ت�صب  التي  املبادرات  جلميع  الداعمة  مواقفه 
امل�صالح القت�صادية الوطنية، م�صددًا يف الوقت ذاته على 
اأهمية اأن حتظى مثل هذه املبادرات برعاية ودعم حكومي 
نظرًا لنعكا�صاتها الكبرية واملهمة على القت�صاد الوطني 

ككل.

ن�ي يرعى إطالق صندوق رأس المال واالستثمار االرد� يس الوزراء �  ر�ئ�

ية  يطا�ن� يرة ال�جر� � ية والس�ف ل� ير الداحن   وز�
ين ين ال�جلد� ج� يز الت�اون � ت�ز� ي�ج�ثان � �

 عمان 

 بحث وزير الداخلية مازن الفرايه، لدى لقائه يف مكتبه بالوزارة، الثاثاء، 
التعاون  اآف��اق  تطوير  �صبل  بريند  بريدجيت  عمان  يف  الربيطانية  ال�صفرية 

الثنائي بني البلدين ال�صديقني، ول �صيما يف املجالت الأمنية وال�صرطية.
بني  واملتينة  القوية  العاقات  اإن  اللقاء،  بداية  يف  الداخلية،  وزير  وقال 
الأردن وبريطانيا، اإلى جانب العديد من امل�صالح امل�صرتكة التي تربطهما يف 
و�صكلت  ال�صنوات،  مرور  مع  متا�صكا  اأ�صد  عاقاتهما  جعلت  املجالت،  �صتى 
املجالت  يف  والفاعلة  النوعية  العاقات  من  �صبكة  لإن�صاء  خ�صبة  بيئة 

القت�صادية وال�صيا�صية والأمنية.
اإلى �صرورة ال�صتمرار يف تبادل اخلربات الأمنية  ولفت وزير الداخلية 
التعاون  م�صتوى  زيادة  �صاأنها  من  التي  الزيارات  وتنظيم  التدريب  وبرامج 
اأن حتقيق الأمن على  اأنواعها، مو�صحا  والتن�صيق ملكافحة اجلرمية ب�صتى 
جميع  بني  اجلهود  وتن�صيق  والتعاون  التكاتف  يتطلب  العاملي  امل�صتوى 
الأردن  بدعم  بادها  التزام  جانبها،  من  بريند،  ال�صفرية  واأك��دت  ال��دول. 
وم�صاعدته انطاقا من العاقات املميزة التي تربط البلدين ومواقف الأردن 
كورونا  بجائحة  املبا�صر  تاأثره  على  عاوة  وال�صتقرار،  لل�صام  الداعمة 
وافرازاتها ال�صلبية التي طالت قطاعاته احليوية واخلدمية وخمتلف ا�صكال 

احلياة اليومية.
التعاون  لتعزيز  اجلهود  موا�صلة  على  الطرفان  اتفق  اللقاء،  نهاية  ويف 
م�صلحة  يحقق  مبا  والتن�صيق  التوا�صل  واإدام��ة  املجالت،  �صتى  يف  بينهما 

البلدين ال�صديقني.

تمر دول�ي  يات مؤ� ا�نطالق �ف�ال�
ا�ئ�ة نون وال�ج عن ال�ف

 عمان 

واجلائحة:  »الفنون  الثالث  الدويل  املوؤمتر  فعاليات  الثاثاء،  انطلقت 
واقع وحتولت«، الذي تنظمه كلية الفنون والت�صميم يف اجلامعة الأردنية 

مب�صاركة باحثني من الأردن، وم�صر، ولبنان، وتون�س، والعراق.
وقال عميد الكلية الدكتور رامي حداد يف كلمة خال الفتتاح عن بعد اإن 
فكرة املوؤمتر جاءت تزامنا مع الذكرى املئوية لتاأ�صي�س الدولة الأردنية، 
تاأثرياته  بكل  املجتمع،  لثقافة  حقيقي  انعكا�س  الفن  اأن  من  وانطاقاً 
الأ�صا�صية يف حياة الفرد من �صتى اجلوانب النف�صية واملهنية والقت�صادية 

والجتماعية.
اأن  ن�صار،  حممد  الدكتور  للموؤمتر  العلمية  اللجنة  رئي�س  بني  بدوره، 
املوؤمتر ميثل نقطة التقاء الباحثني والعلماء من خمتلف اجلامعات العربية، 
والأفكار  الآراء  وتبادل  العلمي  البحث  خلدمة  اجلهود  لتوحيد  وي�صعى 
العلمية للو�صول اإلى تو�صيات وحلول مقرتحة للتحديات وامل�صاكل التي 

تواجه الفنون خال اجلائحة.
قال  امل�صاركني،  كلمة  لبنان،  من  طنو�س  يو�صف  الدكتور  الأب  واألقى 
فيها اإن احلركة الفنية املعا�صرة تاأثرت باأزمة كورونا، واإن الفن يعد جمال 
اأفراد املجتمع ودعمهم نف�صياً لتخطي تداعيات  للتنفي�س ون�صر الوعي بني 

اجلائحة وما ترتكه من �صغط نف�صي.
ويناق�س املوؤمتر الذي يهدف اإلى ت�صليط ال�صوء على م�صتقبل الفن يف 
ظل التحّولت التي فر�صتها جائحة كورونا، دور الفنون يف التوعية خال 
اجلائحة  ومتثات  واأثر  الفنون،  تدري�س  وحتديات  واأ�صاليب  اجلائحة، 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ودور  الفنية،  والأعمال  الفني،  احلراك  على 

وتطبيقات الهواتف اخللوية يف احلراك الفني خال اجلائحة وما بعدها. 

�ة لم�قترحات  ري مراحج ت�ج ية � ج� يا� ية الن� ا�نو�ن�  ال�ق
سل األموال حول مشروع �قا�نون مكا�ف�ة عن

 عمان 

 اأجرت اللجنة القانونية النيابية خال اجتماع الثاثاء برئا�صة الدكتور 
املتعلقة  واملقرتحات  املاحظات  جلميع  �صاملة  مراجعة  الهالت،  حممد 
 2020 ل�صنة  الإره���اب  ومتويل  الأم���وال  غ�صل  مكافحة  قانون  مب�صروع 

لت�صمينها يف مواد امل�صروع.
وقال الهالت خال الجتماع الذي ح�صره نائب حمافظ البنك املركزي 
�صريف،  اأبو  �صامية  الأم��وال  غ�صيل  مكافحة  وحدة  ورئي�س  ال�صيخ،  ماهر 
والقا�صي الع�صكري فواز اخلري�صا اإن اللجنة لن تتوانى عن اإقرار اأي ت�صريع 
يواكب التطورات وين�صجم مع املعايري واملتطلبات الدولية، موؤكًدا �صرورة 

اإحكام الن�صو�س ملكافحة جرمية غ�صيل الأموال ومتويل الإرهاب.
القيمة،  والآراء  املقرتحات  من  جملة  اإلى  خُل�صت  اللجنة  اأن  واأ�صاف 

وجرى اإدخال بع�س التعديات لتجويد ن�صو�س م�صروع القانون.
الجتماع،  من  جانًبا  تراأ�س  الذي  ب�صبو�س  فايز  النائب  اأكد  جهته،  من 
�صرورة جتويد الن�صو�س مبا يحقق الأهداف والغايات التي جاء من اأجلها 
القانون. وقال اإننا معنيون باخلروج بقانون ع�صري يخدم امل�صالح الوطنية 

وجميع الأطراف ذات العاقة.
ال�صمريات  ورائد  ال�صعايدة  وعارف  العتوم  زيد  النواب  ناق�س  بدورهم 
الواردة  الآراء  جميع  احل�صور  مع  ال�صطناوي،  وحممد  الذنيبات  وغازي 
جميع  وم�صالح  الوطني  القت�صاد  حماية  ���ص��رورة  اإل��ى  لفتني  للجنة، 

الأطراف.
املرتبطة  �صيما  ل  امل��واد  جممل  ح��ول  مطول  نقا�صا  الجتماع،  و�صهد 
املرتكبني جلرمية  الأ�صخا�س  التي تعرف  املواد  اإلى  بالإ�صافة  بالتعريفات، 

غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.
برئا�صة  الإره���اب،  ومتويل  الأم��وال  غ�صل  ملكافحة  الوطنية  واللجنة 
حمافظ البنك املركزي، وع�صوية نائب املحافظ الذي ي�صميه املحافظ نائبا 

لرئي�س اللجنة، وامناء عامي عدد من الوزارات واملدراء العامني.
جميع  على  واخل��ري�����ص��ا  �صريف  واأب���و  ال�صيخ  اأج���اب  جانبهم،  م��ن 

ال�صتف�صارات املتعلقة مب�صروع القانون.

ية  �جر� ير الم�ن تصدر الت�قار� ذاء والدواء � ال�ف
ن�ي للت�جغ �وصات السا�ئل اإللكترو� اصة �ج�ف ال�ن
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 با�صرت املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء ر�صميا باإ�صدار التقارير املخربية 
اخلا�صة بفحو�صات اجلودة واملطابقة وال�صامة ملنتجات ال�صائل الإلكرتوين 

للتبغ، للتاأكد من مطابقتها للموا�صفات القيا�صية الأردنية واملراجع العاملية.
الثاثاء،  بيان  يف  مهيدات  ن��زار  الدكتور  املوؤ�ص�صة  ع��ام  مدير  وق��ال 
فحو�صات  ت�صمل  التبغ  خمترب  ق�صم  عن  ال�صادرة  املخربية  التقارير  ان 
امللوثات  وفحو�صات  النيكوتني  تركيز  فيها  مبا  الإلكرتوين،  ال�صائل  مكونات 
�صحة  على  خطورة  ت�صكل  قد  التي  الديهايد،  وال�صتيل  الفورمالديهايد  مثل 
يف  املا�صي  العام  نهاية  امل�صتحدث  الق�صم  اأن  الى  واأ�صار  امل�صتهلك.  و�صامة 
والتنظيمي  الرقابي  املوؤ�ص�صة  دور  تعزيز  الى  يهدف  املختربات،  مديرية 
تفوي�س  الى  ا�صتنادا  الإلكرتونية  فيها  مبا  والنيكوتني،  التبغ  منتجات  على 

املوؤ�ص�صة بهذا الدور الرقابي. 
الأجهزة  ب��اأح��دث  الق�صم  تعزيز  نحو  تتوجه  املوؤ�ص�صة  ان  وا���ص��اف 
واملعدات الازمة ورفده بالكوادر الفنية املوؤهلة واملتخ�ص�صة يف هذا املجال 
مبا  التقليدية  التبغ  منتجات  لت�صمل  املخربية  الفحو�صات  جمال  وتو�صيع 

ي�صمن مطابقتها للموا�صفات القيا�صية الأردنية و�صامة م�صتهلكيها.

عمان 

املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  جلنة  رئي�س  اأك��د 
هناك  يكون  اأن  اأهمية  العتوم،  زي��د  النيابية، 
مع  الطاقة  قطاع  ا�صرتاتيجيات  يف  تام  ان�صجام 
يف  ول�صيما  ال��ع��امل،  ي�صهدها  التي  ال��ت��ط��ورات 
قطاع النقل الذي ُيعد امل�صتخدم الأكرب للطاقة يف 

الأردن.
للجنة  اجتماعا  ت��روؤ���ص��ه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
عزايزة،  وجيه  النقل  وزيري  بح�صور  الثاثاء، 
ورئي�س  زواتي،  هالة  املعدنية  والرثوة  والطاقة 
هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ح�صني اللبون، 
وممثلني عن جمعية اإدامة للطاقة واملياه والبيئة، 
خاله  جرى  املهند�صني،  نقابة  يف  الطاقة  وجلنة 
-2020 الطاقة  قطاع  ا�صرتاتيجيات  مناق�صة 

النقل. قطاع  على  واأثرها   ،2030
وقال العتوم، اإن هناك خطوات باجتاه تطوير 
وحتديث عملية النقل يف اململكة، اإل اأنها ُتعاين من 
بالت�صريعات  متعلقة  حمددات  نتيجة  �صديد  بطء 
الإمكانات  قلة  القانونية والإج��راءات، ف�صًا عن 

يف حتديث البنية التحتية املوؤهلة.
وفرا�س  ع��واد  عبداهلل  النواب  اأك��د  بدورهم، 
و�صع  ���ص��رورة  ال��ع��دوان،  ون��اج��ح  العجارمة 
الطاقة  م�صادر  لتنويع  الأجل  طويلة  عمل  خطة 
مع  يتما�صى  مبا  النقل،  و�صائل  يف  امل�صتخدمة 

تت�صمن  بحيث  الوطنية،  النقل  ا�صرتاتيجية 
البديلة،  الوقود  اأن��واع  من  ملزيج  اأهداًفا  اخلطة 
ال�صائل  والوقود احليوي  املتجددة  الكهرباء  مثل 

والغازي، ف�صًا عن الهيدروجني الأخ�صر.
�صاملة  �صيا�صة  و�صع  اأهمية  على  و�صددوا 
لت�صهيل  حتفيزية،  وحزم  الكهربائية،  للمركبات 
اإل��ى  وال��ت��ح��ول  امل��واط��ن��ني،  قبل  م��ن  اعتمادها 
ا�صتعمال الغاز اأو الكهرباء يف و�صائل النقل العام 
لإن�صاء  التحتية  البنية  وجتهيز  كامل،  ب�صكل 

حمطات �صحن.
احلكومية  ال�صيارات  كل  بتحويل  طالبوا  كما 
العاملة بالوقود )البنزين والديزل( اإلى الكهرباء 
بهدف تخفيف النفقات على خزينة الدولة، لفتني 
توجه  احلكومة  ل��دى  ي��ك��ون  اأن  ���ص��رورة  اإل���ى 
بتحويل نظام ت�صغيل البا�س ال�صريع اإلى الطاقة 

الكهربائية، بدًل من الوقود.
من جهته، قال عزايزة، »اإننا معنيون باإجراء 
جمال  يف  ال�صتهاك  وكمية  الكلف  ب��ني  ت���وازن 
اأقل  م�صادر  اإل��ى  والتحول  الطاقة  ا�صتخدامات 
كلفة، بحيث تنعك�س ب�صكل منا�صب على م�صلحة 

املواطن«.
عملية  لتطوير  عملية  خطوات  اإل��ى  واأ���ص��ار 
النقل العام من خال منح الرتاخي�س ل�صتخدام 
النقل  و�صائل  يف  والكهرباء  الهايربد  �صيارات 
مع  بالت�صارك  تعمل  ال��وزارة  اأن  م�صيًفا  العام، 

الكلي يف  التحول  باجتاه  والبيئة  الطاقة  وزارتي 
ا�صتخدام م�صادر الطاقة البديلة كالكهرباء والغاز 
ملواكبة التطورات ولتخفيف العبء عن املواطن. 
اإن هناك رغبة لدى بع�س  بدورها، قالت زواتي، 
اأن  اإل  حمطات املحروقات لبيع الغاز امل�سغوط، 
ال�صتثمار  بهذا  اخلا�س  القطاع  اإ�صراك  مو�صوع 
يحتاج الى ت�صريعات منا�صبة، مو�صحة اأن البيئة 
الت�صريعية والبنية التحتية من اأهم العوامل التي 
الطاقة  م�صادر  تنويع  يف  التحول  عملية  من  حتد 

كالغاز والكهرباء.
وب�صاأن الت�صاوؤلت التي طرحها النواب حول 
النظام  على  ال�صريع  البا�س  ت�صغيل  اإمكانية 
البا�س  م�صروع  اأن  زواتي،  اأو�صحت  الكهربائي، 
ال�صريع �صيقوم على ت�صغيل عدد من حافاته على 

النظام الكهربائي.
-2020( الطاقة  ا�صرتاتيجية  اأن  وتابعت، 
الغاز  م�صادر  تنويع  اإل��ى  تهدف   ،)2030
هذه  من  اململكة  احتياجات  وتغطية  الطبيعي، 
املادة،والعمل على تطوير الناجت يف حقل الري�صة، 
م�صرية اإلى »اأننا قادرون على ال�صتخراج من هذا 

احلقل نحو 29 مليون قدم مكعب غاز«.
من جهتهم، اأكد ممثلو »جمعية اإدامة« اأهمية 
الطاقة  ن�صبة  زي��ادة  يف  ال�صرتاتيجية  املحاور 
املتجددة يف خليط الطاقة الكلي، ما قد يحقق اآثارا 

اقت�صادية مبا�صرة على الوطن واملواطن.

عمان 

وحقوق  ال��ع��ام��ة  احل��ري��ات  جلنة  وا���ص��ل��ت   
برئا�صة  الثاثاء  اجتماع  خال  النيابية،  الإن�صان 
التوقيف  ملف  مناق�صة  الظهراوي،  رائ��د  النائب 

الإداري.
التوقيف  بحثت  اللجنة  اإن  الظهراوي،  وق��ال 
الإداري يف اإقليم اجلنوب بح�صور حمافظي الكرك 
ومعان والطفيلة والعقبة وقائد اأمن اإقليم اجلنوب 
اجتماعات  �صل�صلة  �صمن  وذلك  ال�صرطة،  ومدراء 
الأجهزة  وم���دراء  الإداري���ني  احلكام  مع  �صابقة 

الأمنية يف املحافظات.
اأ�صا  اأ�صبح  اجلرائم  منع  قانون  اأن  واأ�صاف 
ي�صتوجب  التي  الق�صايا  وحدد  به،  العمل  وتو�صع 
التوقيف الإداري بها، ال اأن هناك جتاوزت طراأت 
على القانون مثل التوقيف بق�صايا ل يجوز التوقيف 
بها اإداريا، ما يعني وجود جتاوزات يف ال�صاحيات 

املمنوحة للحاكم الإداري.
مب�صمون  ال��ت��زام  يوجد  ل  اأن��ه  اإل��ى  وا���ص��ار 
التي جرى اقرارها قبل �صنوات  امل�صفوفة الأمنية 

الإداري  للحاكم  التحويل  اآل��ي��ة  حت��دد  وال��ت��ي 
والتوقيف، مو�صحا اأن الأمر اأ�صبح مقلقا للمواطن، 

وي�صتوجب اإعادة النظر به.
نيابية  مذكرة  وج��ود  عن  الظهراوي  وحت��دث 
منع اجلرائم  لقانون  تعديل  بتقدمي مقرتح  متعلقة 
جلنة  تنظمها  التي  ال��ل��ق��اءات  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد 
وق��ادة  الإداري���ني  احلكام  مع  النيابية  احلريات 
املديريات  يف  ال�صرطة  م���دراء  الأمنية  القاليم 

بامليدان.
بدورهم، اأكد النواب احل�صور اأحمد القطاونة، 
وا���ص��ام  اجل��ب��ور،  وع��ب��ري  ك��ري�����ص��ان،  وتي�صري 
امل��راي��ات،  وحممد  ال��ع��دوان،  وف��ادي  ال�صبطات، 
وح�صن  الغرابلي،  وروع��ة  احل�صنات،  وعائ�صة 
بني  التمييز  �صرورة  حينا،  وخلدون  الرياطي، 
الق�صايا التي ت�صتوجب التوقيف واملحددة بقانون 
يف  عليها  املن�صو�س  غري  والق�صايا  اجلرائم  منع 
اإلى البتعاد عن التوقيف بق�صايا  القانون، اإ�صافة 

احلريات.
واأ�صاروا اإلى اأنهم مع التوقيف يف جرائم القتل 
العمل بقانون  واملخدرات وال�صرف وال�صتمرار يف 

ما   1954 ل�صنة  يعود  القانون  لكن  منع اجلرائم، 
واقع  مواكبته  لعدم  عليه  تعديل  اج��راء  يتطلب 

املجتمع حاليا.
اأو  التوقيف يف ق�صايا احلريات  وطالبوا بعدم 
الق�صاء،  من  تكفيل  قرار  فيها  ي�صدر  التي  الق�صايا 
اإ�صافة اإلى عدم الزام الأ�صخا�س املوقوفني بتقدمي 
كفالت مالية مرتفعة لأنه يرتتب عليها ر�صوم مالية 

مرتفعة اي�صا يعجز بع�س املوقوفني دفعها.
من جهتهم، اأكد املحافظون الكرك بال الن�صور، 
اجلبور،  خالد  والطفيلة  الفايز،  حممد  وم��ع��ان 
اجلرائم  منع  قانون  اأن  الرفايعة،  حممد  والعقبة 
والتي  القانون  يف  املحددة  الق�صايا  لبع�س  و�صع 
منها  تبعات،  لها  يكون  اأن  ميكن  اأو  حل  لها  لي�س 

جرائم القتل وال�صرف واأ�صحاب الأ�صبقيات.
العميد  اجلنوب  اإقليم  قائد  ق��ال  جانبه،  من 
جهاد الق�صاة، اإن التن�صيب للحاكم الإداري ي�صتند 
ال  اإج��راء  باأي  نقوم  ول  اجلرائم  منع  قانون  اإلى 
يف  ال�صرطة  مديريات  عمل  اأن  موؤكدا  قانوين،  ب�صند 
الدريني  احلكام  مع  الأمنية  واملراكز  املحافظات 

ب�صكل ت�صاركي وفريق واحد.

يف اإلداري تواصل منا�قشة ملف التو�ق� ية � ج� يا� يات الن� ال�ر�

يات  � ي�ج ت� ت�ج�ث استرا� ية � ج� يا� الطا�قة الن�
�قطاع الطا�قة 2020 - 2030
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اإيران... اإمرباطورية 
ال�شواريخ والطوابري

حالة النف�صام التي يعاين منها النظام الإيراين ت�صببت يف انف�صاله 
نتيجة  الإي��راين،  املواطن  يعي�صه  الذي  املرير  الواقع  عن  ابتعاده  اأو 
انفجار  من  اأدن��ى  اأو  قو�صني  ق��اب  جعلته  و�صحية  حياتية  معاناة 
على  وتبديدها  للرثوة  الثورة  اإدارة  �صوء  ب�صبب  وا�صع،  اجتماعي 
م�صاريع اإمرباطورية وقوة وهمية لي�صت قادرة على حماية اإيران اإذا 
60 يف املائة من  وقعت الواقعة. ففي الوقت الذي يتذمر فيه اأكرث من 
اأزاح »احلر�س الثوري«  ال�صعب الإيراين من �صوء الأحوال املعي�صية، 
قواعد  ت�صم  التي  ال�صاروخية،  باملدينة  و�صفه  عما  ال�صتار  الإي��راين 
�صواريخ )بالي�صتية( و)كروز(، اإ�صافة اإلى من�صات حرب اإلكرتونية. 
هذا الإنكار للواقع والإ�صرار على اإظهار النظام بكامل قوته وجهوزيته، 
لاآلة  ال�صخمة  الع�صكرية  ال�صتعرا�صات  م�صاهد  الذاكرة  اإلى  يعيد 
ال�صاحة  يف  يجريها  ال�صوفياتي  النظام  كان  التي  ال�صوفياتية  احلربية 
فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  الأخ��رية،  �صنواته  يف  خ�صو�صاً  احلمراء، 
بحريتها،  تطالب  لنفوذه  اخلا�صعة  ال�صرقي  املع�صكر  دول  �صعوب 
ت�صتنزف  الإيرانية.  الهيمنة  لبنان والعراق، بوجه  الآن يف  كما يحدث 
ال�صوفياتية  اخلزينة  كانت  كما  واليمن  �صوريا  يف  الإيرانية  اخلزينة 
اأ�صباب  اأهم  اأحد  فيها  الهزمية  كانت  التي  اأفغان�صتان  بحرب  ت�صتنزف 

تفكك الحتاد ال�صوفياتي.
اأعلن  ال�صاروخية،  الع�صات  ا�صتعرا�س  على  يومني  من  اأقل  بعد 
اإلى  ينتمي  ال��ذي  قاليباف  باقر  )ال��ربمل��ان(  ال�صورى  جمل�س  رئي�س 
موؤ�ص�صة »احلر�س الثوري« اأنه مل يعد مبقدور املواطن الإيراين �صراء 
من  الإيرانيني  معاناة  يك�صف حجم  قاليباف  قاله  ما  الدجاج«.  »اأرجل 
التجارة،  على  ت�صيطر  متنفذة  جهات  متار�صها  التي  الحتكار  �صيا�صة 
اإلى  وو�صل  اإيران  حدود  تخطى  القت�صاد  اإدارة  يف  ف�صل  اإلى  اإ�صافة 
اللبنانيون  يقف  حيث  طهران،  لنفوذ  اخلا�صعة  اللبنانية  العا�صمة 
وال�صكر،  والزيت  اخلبز  على  للح�صول  طويلة  طوابري  يف  ل�صاعات 
بعدما فقدت من الأ�صواق ب�صبب انهيار العملة الوطنية وتهريب ال�صلع 
ال�صوري. النظام  مناطق  اإل��ى  اللبناين  املركزي  البنك  من   املدعومة 

قائد  فيه  توعد  الذي  الوقت  يف  اأنه  اأي�صاً،  الإيراين  النف�صام  م�صهد  يف 
ب�صماع  قااآين  اإ�صماعيل  اجلرال  الثوري«  »احلر�س  يف  القد�س«  »فيلق 
املتقاعدين  مظاهرات  كانت  املنطقة،  يف  الأمريكيني  عظام  تك�صري 
رواتبهم  بدفع  تطالب  الرئي�صية  امل��دن  كافة  يف  تتو�صع  الإيرانيني 
وم�صتحقاتهم املوؤجلة وزيادتها لكي تنا�صب الو�صع املعي�صي يف الباد 
الذي يت�صبب يف زيادة معدلت الفقر، ويف هذا ال�صدد يقول رئي�س جلنة 
الأجور يف جمل�س العمل الإ�صامي فارامارز توفيقي: »يعي�س اأكرث من 
فقر ن�صبي لأن اأجور العمال تكفي  الإيراين يف  املجتمع  من  املائة  60 يف 
اأن »ن�صف من يعي�صون حتت  لنحو ثلث تكاليف معي�صتهم«، واأ�صاف 
خط الفقر يعانون من الفقر املدقع«. واجلدير ذكره اأن املتقاعدين الذين 
يبلغ عددهم قرابة 4 مايني ون�صف املليون، يطالبون بزيادة معا�صاتهم 
للخروج من حتت خط الفقر، بينما يتلقون 3 مايني تومان �صهرياً من 
فيه  يزداد  الذي  الوقت  يف  العامة،  امليزانية  عجز  نتيجة  اأربعة  اأ�صل 
ال�صوفيات  الزعماء  يعر  مل  مطرد.   ب�صكل  الأ�صعار  وترتفع  الت�صخم 
وال�صرتاتيجية(  )البالي�صتية  ال�صاروخية  برت�صانتهم  ان�صغلوا  الذين 
بطوابري  الأر�صية  الكرة  حت��رق  نووية  روؤو���س  حمل  على  ال��ق��ادرة 
املواطنني الرو�س الذين ا�صطفوا باملئات يف العا�صمة مو�صكو يف ظروف 

مناخية قا�صية من اأجل احل�صول على اخلبز... .
ال�صرق الو�صط 

عّمان 

الفايز،  في�صل  الأعيان  جمل�س  رئي�س  اأكد 
مع  احل���وار  اآل��ي��ات  تطوير  اأهمية  ال��ث��اث��اء، 
احلديثة  التكنولوجيا  ا�صتخدام  عرب  ال�صباب 

والف�صاء الإلكرتوين.
للجنة  اجتماًعا  تروؤ�صه  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
مبادرة »احلوار الوطني ال�صبابي« يف جمل�س 
لها،  ومقرر  للجنة  رئي�س  لختيار   ، الأعيان 
رئي�صة  الدبا�س  رابحة  العني  اختيار  حيُث مت 
لها،  م��ق��رًرا  احلمود  فا�صل  والعني  للجنة، 

وع�صوية عدد من الأعيان.
اآليات  تطوير  �صرورة  اإلى  الفايز  واأ�صار 
وا�صتخدام  التقليدية،  احل���وار  واأ�صاليب 
اأ���ص��ال��ي��ب ت��ت��م��ا���ص��ى م���ع م��ي��ول ال�����ص��ب��اب 
ومقرتحاتهم  لآرائهم  لا�صتماع  واهتماماتهم، 

واأفكارهم حّول خمتلف الق�صايا الوطنية.
ملحاولة  ال�صباب  ت�صدي  اأهمية  واأك���د 
على  والعمل  الجتماعي  بالن�صيج  العبث 
وتعزيز  والفتنة  الكراهية  خطاب  مواجهة 
القيم املثلى وتر�صيخ مبداأ قبول الراأي والراأي 

الأخر واحلوار الوطني امل�صوؤول.
الثقة  ال��دب��ا���س  ال��ع��ني  ثمنت  ب���دوره���ا، 
اللجنة  اأن  موؤكدة  للجنة،  رئي�صة  باختيارها 
ال�صبابية  الق�صايا  على  الرتكيز  على  �صتعمل 
امل�صاركة  م�صتوى  راأ�صها  وعلى  املختلفة، 
وامل�صاهمة  الجتماعي  والتفاعل  ال�صيا�صية، 

من  وغ��ريه��ا  الثقايف،  والبناء  القت�صادية 
بناء  يف  ُت�صهم  اأن  �صاأنها  من  التي  الق�صايا، 

املجمع.
اأبرزها،  حماور  عدة  على  املبادرة  وتركز 
واملتغريات  وال�صباب  ال�صباب،  جيل  بناء 
القت�صادية والثقافية والجتماعية، وال�صباب 
ثقافة  اإر�صاء  عن  ف�صًا  ال�صيا�صية،  والتنمية 
بني  واحل���وار  املجتمع،  اأب��ن��اء  ب��ني  احل���وار 
العنف،  اأعمال  مواجهة  يف  والثقافات  الأديان 

الجتماعي ومواجهة  التما�صك  واحلفاظ على 
خطاب الكراهية.

متعددة  م��داخ��ات  يف  الأع��ي��ان  واق���رتح 
ال�صباب  م��ع  فاعلة  توا�صل  و�صائل  اإي��ج��اد 
التوا�صل  ومواقع  احلديثة  الت�صال  كو�صائل 
الفئات  خمتلف  اإل��ى  للو�صول  الجتماعي، 
على  للوقوف  معهم  والت�صبيك  ال�صبابية 
تواجههم  التي  والق�صايا  التحديات  خمتلف 

وحماولة اإيجاد حلول منا�صبة لها.

يؤكد ضرورة  يان � لس االع� يس م�ج ر�ئ�
يات ال�وار مع الش�جاب ير آل� تطو� �

يات  تداع� يرصد � ين عىل ال�قدس � ع�
ية يل� ا�جات اإلسرا�ئ� نتا�ئج االنت�ن

 عمان 

الثنني،  الردين،  التلفزيون  بثه  الذي  القد�س  على  برنامج عني   ر�صد 
تداعيات نتائج النتخابات ال�صرائيلية الرابعة على القد�س واملقد�صيني.

واأو�صح تقرير الربنامج ال�صبوعي امل�صور يف القد�س، اأنه ومع اإعان 
النتائج  هذه  لن  القلب«  يف  ب�«غ�صة  املقد�صيون  �صعر  النتخابات،  نتائج 
انتهاكات  من  وغريها  والعتقالت  والهدم  التهويد  من  مزيدا  لهم  تعني 
الحتال بحقهم، لنها افرزت مزيدا من الأحزاب اليمينية املتطرفة التي ل 

توؤمن »بال�صام والتعاي�س«.
واأ�صاروا الى اأن بقاء نتنياهو يف احلكم مع �صركاء اليمني املتطرف لن 
اأمام  واأهلها  القد�س  القد�س، و�صي�صع  الأو�صاع يف  بت�صعيد  �صوى  ي�صاهم 
اأولها حي �صلوان وال�صيخ جراح وغريها من  اختبارات �صعبة، و�صيكون 

الأحياء التي ت�صارع تر�صانة الحتال من اأجل البقاء.
ولفت التقرير الى ان اأكرث ما اأ�صاب املقد�صيني بخيبة اأمل، هو التفكك 

والنق�صام الذي تعي�صه الحزاب العربية يف الداخل الفل�صطيني.
املقد�صي زين  قال احلاج  النتخابات،  لنتائج  املقد�صيني  قراءة  وحول 
كل  تفرز  النتخابات  ان  ال�صرائيلي،  ال�صاأن  يف  املخت�س  ال�صامية،  الدين 
تقوده  احتال  �صيطرة  حتت  يقبعون  املقد�صيني  واأن  املتطرفني،  ه��وؤلء 
يف  ال�صراع  ان  الى  فذهب  برهم،  ا�صامه  املقد�صي  اأم��ا  متطرفة.  حكومة 
النتخابات كان بني »اليمني املتطرف واليمني املتطرف« يف غياب لاحزاب 
يف  ال�صبب  واأرجاأ  ال�صابقة،  النتخابات  يف  ثقا  ت�صكل  كانت  التي  العربية 
ذلك الى جناح حكومة الحتال بتفكيكها الى كتلتني، ما اأثر ب�صكل عام على 
اجلماهري العربية يف الداخل وعلى املقد�صيني الذين كانوا يتلقون دعما من 

قبل الحزاب العربية يف الكني�صت.
والتقى الربنامج الذي يقدمه الإعامي جرير مرقة، عرب ات�صال فيديو 
يف  املقد�صية  جملة  حترير  ومدير  الدولية  العاقات  باأ�صتاذ  القد�س،  من 
جامعة القد�س، الدكتور وليد �صامل، الذي بني بان هناك اتفاقا بني غالبية 
اإ�صرائيل حول مو�صوع القد�س، وهو النتقال  الأحزاب ال�صهيونية داخل 
من م�صروع القد�س املوحدة كعا�صمة لدولة اإ�صرائيل الى م�صروع القد�س 
مدينة  م�صارف  حتى  وجنوبا  امليت  البحر  حتى  �صرقا  ميتد  الذي  الكربى 

اخلليل و�صمال حتى م�صتعمرة »�صيلو« يف منت�صف الطريق الى نابل�س.
اأ�صماء  تغيري  خال  من  املدينة  على  الداخلية  ال�صيطرة  الى  واأ�صار 
معاملها، كتغيري ا�صم باب دم�صق وباب العمود الى »هدار وهدا�صا« وهو 
ال�صم الذي �صيجري تد�صينه قريبا، ا�صافة الى عمليات ترحيل املقد�صيني 
الهوى  بطن  اأحياء  ت�صمل  والتي  املقد�س«  »احلو�س  منطقة  ي�صمى  مما 
وال�صيخ جراح والب�صتان. واأو�صح �صامل انه يف اإطار الحزاب ال�صهيونية 
اإ�صرائيل املو�صعة« التي  اأولها موقف »دولة  هنالك ثاثة مواقف رئي�صية، 
جميع  ت�صم  التي  الكاملة«  ا�صرائيل  »اأر���س  عن  اإطارها  يف  التحدث  يتم 
ما  بح�صب  اليهودي،  لل�صعب  ح�صريا  حقا  بو�صفها  الفل�صطينية  الرا�صي 

ن�س عليه قانون القومية الذي �صدر عام 2018.
وقال ان الأحزاب التي تتبنى هذا املوقف هي »الليكود« و«اأمل جديد« 
�صا�س  الدينية«  الحزاب  الى  ا�صافة  و«ميينا«  املتدينة«  و«ال�صهيونية 
ويهودت حتوراة«، مو�صحا باأن قوام هذا التيار يف الكني�صت كان 60 ع�صوا 
بانتخابات ني�صان 2019، اأما الآن فاأ�صبح 72 ع�صوا. اأما املوقف الثاين 
فيتمثل بفكرة اإن�صاء »اإ�صرائيل مقل�صة« ت�صم اإ�صرائيل بحدود عام 1948 
بال�صافة الى التكتات ال�صتيطانية الكربى والقد�س الكربى وبدون عودة 
لاجئني الفل�صطينيني، وتتبنى هذا املوقف اأحزاب »اأزرق اأبي�س« و«هناك 
ويتمثل  برييت�س،  حركة  فتتبناه  الثالث  املوقف  اأما  و«العمل«.  م�صتقبل« 
ال�صتعمارية  امل�صتوطنات  مبو�صوع  الفل�صطينيني  مع  املقاي�صة  بامكانية 
الكربى واإجراء تعديات على حدود 1967 دون التنازل مبو�صوع القد�س 
الاجئني  عودة  ومنع  اإ�صرائيل«  »لدولة  موحدة  عا�صمة  عليها  والبقاء 

الفل�صطينيني الى داخل اإ�صرائيل.

عمان 

وقعت اأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني، 
اتفاقية مع اجلامعة الأردنية، الثاثاء، ت�صمنت 
وتاأهيل  لإع���داد  املهني  ال��دب��ل��وم  برنامج  نقل 
اجلامعة  اإلى  مبناه  مع  اخلدمة  قبل  ما  املعلمني 
الأردنية. و�صتبا�صر جامعات الردنية والريموك 
با�صتقالية  الدبلوم  بتقدمي  والها�صمية،  وموؤتة 
تامة عن الكادميية التي ت�صتمر بدورها يف تقدمي 
واأكد رئي�س اجلامعة  الأخرى.  وتطوير براجمها 
عقب  الق�صاة،  الكرمي  عبد  الدكتور  الأردن��ي��ة 
توقيع التفاقية مع الرئي�س التنفيذي لاأكادميية 
الدكتور اأ�صامة عبيدات التزام اجلامعة يف تقدمي 

قدمتها  التي  اجل���ودة  بنف�س  الدبلوم  برنامج 
الكادميية لغايات التدريب والتطوير، م�صريا اإلى 
اأن تعيني حملة الدبلوم �صيبقى مرهونا ب�صيا�صة 
وزارة الرتبية والتعليم وديوان اخلدمة املدنية. 
م�صتمرة  الأكادميية  اإن  عبيدات،  قال  جهته،  من 
اأثناء  املعلمني  لتدريب  املختلفة  براجمها  بتنفيذ 
من  املتقدمة  التعليمية  القيادة  ودبلوم  اخلدمة، 
العمل �صمن  بال�صتمرار يف  اآخر، وملتزمة  موقع 
برامج  لتقدمي  العبداهلل  رانيا  امللكة  جالة  روؤية 
الأردن  ملعلمي  املهنية  التنمية  جمالت  يف  نوعية 

وقياداته الرتبوية.
برنامج  ط��ورت  الأكادميية  اأن  اإل��ى  واأ���ص��ار 
املعلمني«؛  وتاأهيل  لإع���داد  املهني  »ال��دب��ل��وم 

الوطنية  ال�صرتاتيجية  لتو�صيات  ا�صتجابة 
م�صتعينة   2016 عام  الب�صرية  امل��وارد  لتنمية 
لتطوير  والعاملية  املحلية  اخل���ربات  باأف�صل 
ع�صري  ومنهاج  متميزة  خمرجات  ذي  برنامج 

يواكب اأف�صل املمار�صات العاملية.
اأربع �صنوات م�صت، �صعت  وقال، على مدى 
الأكادميية لكي ي�صمل الربنامج تخ�ص�صات عدة، 
العربية،  واللغة  والعلوم،  الريا�صيات،  منها 
واللغة الإجنليزية، وال�صفوف الأولى، كما اأّهلت 
الفي  جت��اوزت  الوطن  معلمي  من  متميزة  نخبة 
الوطني  ينتقل هذا اجلهد  معلم ومعلمة، واليوم 
لهذه اجلامعات احلكومية لتو�صيع دائرة الفائدة 

يف خمتلف مناطق اململكة.

يا تن�قل �جر�نامج الد�جلوم  ية الملكة را�ن� يم� أكاد�
ية ام�ة األرد�ن� ين لل�ج المهين إلعداد الم�لم�

عمان 

خال  النيابية،  العدالة  كتلة  ناق�صت 
عبداملنعم  النواب  جمل�س  رئي�س  مع  لقاء 
العودات، بح�صور وزير ال�صوؤون ال�صيا�صية 
والربملانية املهند�س مو�صى املعايطة، كيفية 

النهو�س باحلياة ال�صيا�صية.
جمحم  ال��ن��ائ��ب  الكتلة  رئ��ي�����س  وث��م��ن 
ال��ع��ودات  اأطلقها  التي  ال��دع��وة  ال�صقور 
اأخ����ريا ل��ب��دء ح���وار ج���اد ح���ول ال��ق��وان��ني 
جمل�س  داخ��ل  ال�صيا�صية  للحياة  الناظمة 

تاأ�صي�س  �صروريا  بات  اأنه  موؤكدا  النواب، 
مناخ �صيا�صي حقيقي يت�صمن جميع عوامل 
واأن  الرئي�صة،  وال�صيا�صية  القانونية  البناء 
ال�صيا�صي املن�صود لبد ان يوازيه  ال�صاح 

ا�صاح اداري واقت�صادي.
را�صد  ال��ن��واب  الكتلة  اأع�����ص��اء  وق���دم 
ال�صوحة وزهري ال�صعيدين ونوا�س القواقزة 
احلرا�صي�س  وح�صني  �صعيليك  اب��و  وخ��ري 
وعمر  الب�صري  ودينا  يحيى  اب��و  و�صليمان 
العبابنة  وحممد  العتوم  وزيد  العيا�صرة 
من  جملة  الداود  و�صرار  الروا�صدة  وماجد 

النهو�س  �صبل  لتعزيز  واملقرتحات  ال��روؤى 
باحلياة ال�صيا�صية.

ال�صيا�صي  الإ���ص��اح  اأن  اإل��ى  واأ���ص��اروا 
يف  وا���ص��ع��ة  م�صاركة  ثقافة  ب��ن��اء  يتطلب 
الأح����زاب  واأن  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  العملية 
مقدمة اجلهود  تكون يف  اأن  ال�صيا�صية يجب 
ال�صيا�صية  باحلياة  النتقال  اإل��ى  الهادفة 
�صاما  مدى  لأبعد  احلوار  طاولة  وتو�صيع 

املكونات ال�صيا�صية والجتماعية كافة.
اللقاء  خ��ال  الكتلة  اأع�صاء  وت��واف��ق 
املن�صود  ال�صيا�صي  ال���ص��اح  اأن  ع��ل��ى 

الأح��زاب  لقانون  معمقة  مراجعة  يتطلب 
ال�صيا�صية،  للحياة  الناظمة  والت�صريعات 
الأح��زاب  مع  حقيقي  ح��وار  فتح  واأهمية 
ايديولوجياتها  اختاف  على  ال�صيا�صية 
الفكرية، وتفعيل ما ورد يف م�صامني الوراق 

امللكية بهذا ال�صاأن.
واأكد الوزير املعايطة اأن تطوير احلياة 
ال�صيا�صية لي�س مقت�صرا على تعديل القوانني 
التي  والتحديات  الإجراءات  ي�صمل  بل  فقط 
الثقافة  ال�صباب وم�صاركتهم وتهيئة  تواجه 
ال�صيا�صية لديهم ومفهوم املواطنة واحرتام 

الراأي والراأي الآخر.
�صويا،  للعمل  ال�صعي  »علينا  وق���ال 
اأح��زاب وت��ي��ارات �صيا�صية  وب��دون وج��ود 
والغاية  الهدف  يتحقق  لن  الربملان  داخ��ل 
هذا  بتحقيق  معنيون  فكلنا  امل��ن�����ص��ودة، 

الهدف«.
ودعا املعايطة اإلى روؤية حمددة تت�صمن 
الناظمة  القوانني  جت��اه  حقيقية  توافقات 
جميع  اأن  اإل��ى  لفتا  ال�صيا�صية،  للحياة 
العناوين التي اأكد عليها جالة امللك تتطلب 

العمل اجلاد القائم على الت�صبيك الإيجابي.

عمان 

التقى وزير ال�صباب حممد النابل�صي الثاثاء، 
الفائزة  امل�صاريع  اأحد  »امتعة«  م�صروع  فريق 
ال�صباب  واملبتكرين  للرياديني  الوطني  بامللتقى 
مب�صابقة  يفوز  اأردين  عربي  فريق  واأول   ،2020
م�صرع  اأ�صخم  تعد  التي  العاملية  برايز«  »هلت 
اأعمال للريادة وال�صركات النا�صئة يف العامل لطلبة 

اجلامعات.
يعد  الذي  الفوز  بهذا  الفريق  النابل�صي  وهناأ 
�صبابية  ب�صواعد  حتقق  كبريا  واإجن��ازا  خطوة 
والبتكار  الريادة  مفهومي  تبنت  ريادية  اأردنية 
يف  الكبري  التناف�س  ظل  يف  وخ�صو�صاً  لها،  نهجاً 

عامل ال�صركات النا�صئة.
زال  ما  ال�صبابية  ب�صواعده  الأردن  اإن  وقال 
بالرغم من  ناجحة  ريادية  اأفكارًا وم�صاريع  يقدم 
قلة الإمكانيات اإل اأنهم ا�صتطاعوا يف وقت ق�صري 
ناف�صت  قيمة  ذات  فكرية  كقوة  اأنف�صهم  اإثبات 
كربى �صركات العامل لت�صهم يف تقليل ن�صب البطالة 

داخل املجتمع.
واأك����د اأه��م��ي��ة ت��وح��ي��د اجل��ه��ود م��ن جميع 
كافة  وتقدمي  ال�صباب  لدعم  الدولة  موؤ�ص�صات 
الناحية  م��ن  ���ص��واًء  يحتاجونها  التي  الأم���ور 
املادية،  اأو  اللوج�صتية  اأو  التقنية  اأو  الرباجمية 
والأف��ك��ار  والإب��داع��ات  الطاقات  ه��ذه  لإي�صال 
ثمن  جهته،  من  كافة.  القطاعات  مع  وت�صبيكها 

الوزارة من خال الربامج  فريق »اأمتعة« جهود 
والأن�صطة والدعم املادي والعملي، داعني اأقرانهم 
اأفكارهم  جت�صيد  يف  للبدء  وال�صابات  ال�صباب  من 

اإلى م�صاريع على اأر�س الواقع.
بفكرة  �صنة  قبل  بداأت  »اأمتعة«  اأن  اإلى  ي�صار 
مع  الب�صائع  اأ�صحاب  ت�صبك  اإلكرتونية  من�صة 
امل�صافرين الذين لديهم م�صاحة زائدة يف حقائبهم 
مبقابل  خالها  من  والنقل  ا�صتئجارها  لإتاحة 
ال�صحن  تكلفة  املُر�صلني  على  توفر  حيث  م��ادي، 
لن�صبة ت�صل اإلى اأكرث من 50 باملئة دون دفع اأية 
اأن�س  اأمتعة كا من  اإ�صافية، وي�صم فريق  ر�صوم 
اخل�صور  وهاجر  �صدر،  وعبدالرحمن  هياجنة، 

وعمر نوفل.

يق مشروع  يلت�ق�ي �فر� ير الش�جاب � وز�
ية ا�ئزة عالم� ا�ئز �ج�ج امت�ة ال�ف

ية ياس� ياة الس� ت�ج�ث النهوض �جال�� ية � ج� يا� ال�دالة الن�

ية ومركز الملك سلمان  ية الهاشم� ير� �  ال�ن
ية ذا�ئ� يدشنان مشروع السالل ال�ف ثة � ا� لإلعن

 عمان 

امللك  مركز  مع  بالتعاون  الها�صمية،  الأردنية  اخلريية  الهيئة  د�صنت   
يف  الغذائية  ال�صال  توزيع  م�صروع  الإن�صانية،  والأعمال  لاإغاثة  �صلمان 
الأردن ل�صالح الأ�صر الأردنية العفيفة والاجئني ال�صوريني والفل�صطينيني 

يف حمافظات اململكة كافة.
امل�صروع  يت�صمن  الثاثاء،  الهيئة  عن  �صدر  �صحفي  بيان  وبح�صب 
توزيع 31865 �صلة غذائية تتكون من 16 مادة غذائية اأ�صا�صية حتتاجها 
ينفذها  التي  امل�صرتكة  امل�صاريع  املبارك، �صمن  �صهر رم�صان  الأ�صر خال 
ال�صوؤون  ودائ���رة  الوطنية  املعونة  �صندوق  مع  وبالتعاون  الطرفان 

الفل�صطينية واجلمعيات املحلية.
تاأمني  ت�صمل  الهيئة  برامج  اإن  ال�صبلي،  ح�صني  الهيئة  عام  اأمني  وقال 
�صهر  خال  الأ�صا�صية  والحتياجات  باملواد  والاجئني  العفيفة  الأ�صر 
رم�صان املبارك، بهدف التخفيف عن الأ�صر امل�صتفيدة ودعمها، ومن خال 
اي�صا  ت�صعى  الإن�صانية  والأعمال  لاإغاثة  �صلمان  امللك  مركز  مع  �صراكتها 

للو�صول اإلى اأكرث من 159325 م�صتفيدا يف حمافظات اململكة كافة.
اأكد مدير فرع مركز امللك �صلمان لاإغاثة يف الأردن، �صعود  من جهته، 
عن  للتخفيف  يقدمه  الذي  املحوري  ال��دور  خال  من  املركز  اأن  احل��زمي، 
الأ�صر املحتاجة والعفيفة يف ال�صهر الف�صيل، اطلق م�صروع توزيع ال�صال 
الغذائية الرم�صانية يف الأردن لي�صتهدف الأ�صر الأردنية املعوزة والاجئني 

الفل�صطينيني وال�صوريني بكلفة اإجمالية تبلغ مليون دولر.

ية  يد صرف الم�و�نة المال� اعالن مواع�
ين عن شهر آذار �� ية للمنت�ف الشهر�

 عمان 

املعونة  �صرف  واآلية  مواعيد  عن  الوطنية،  املعونة  �صندوق  اأعلن   
املالية ال�صهرية املتكررة للمنتفعني من برامج ال�صندوق عن �صهر اآذار.

)برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  امل�صاقبة  عمر  ال�صندوق  مدير  وقال 
اإن عملية �صرف املعونة املالية ال�صهرية املتكررة للمنتفعني عن  الثاثاء، 
من  ال�صاد�س  الثاثاء  يوم  و�صتنتهي  الأربعاء،  اليوم  �صتبداأ  اذار،  �صهر 

ني�صان املقبل، من مكاتب �صندوق الربيد.
وبني امل�صاقبة انه مت توزيع املنتفعني ح�صب احلروف الأبجدية لا�صم 
باملواعيد املحددة  اللتزام  املنتفعني  داعيا  اأيام،  �صتة  للمنتفع على  الول 

لل�صرف حفاًظا على �صامتهم، ومنًعا للتجمهر اأمام مكاتب الربيد.
املالية  املعونة  لت�صليم  زمني  اجلدول  اعتمد  ال�صندوق  ان  واأو�صح 
نظًرا  الأردين،  الربيد  �صركة  مع  وبالتن�صيق  للمنتفعني،  املتكررة  ال�صهرية 
للو�صع الوبائي احلايل يف اململكة، وارتفاع عدد الإ�صابات بفريو�س كورونا.

على  املتكررة  ال�صهرية  املالية  املعونة  ل�صتام  املنتفعني  توزيع  ومت 
الألف والباء والتاء والثاء  اآذار: حروف   31 الأربعاء  التايل: يوم  النحو 
واجليم، يف حني يكون موعد اأ�صحاب حروف: احلاء واخلاء والدال والذال 

والراء والزين، يوم اخلمي�س الأول من ني�صان.
تبداأ  للذين  املعونة  �صرف  ني�صان،  من  الثالث  ال�صبت  يوم  و�صيتم 
اأ�صماوؤهم بحروف ال�صني وال�صني وال�صاد وال�صاد والطاء والظاء والعني، 
ويوم الأحد الرابع من ني�صان حلروف الغني والفاء والقاف والكاف والام 
النون  حلريف  ني�صان  من  اخلام�س  الثنني  ويوم  والياء،  وال��واو  والهاء 
ال�صتام  من  يتمكنوا  مل  للذين  ني�صان  من  ال�صاد�س  الثاثاء  ويوم  وامليم، 

جلميع احلروف.

يا  ي�ج� تدر� ا � تتم �جر�نام�ج ي�ن يق � ين� � مركز ال�ف
يل � ية والتش�ف ج� للمشاركة الش�جا�

   عمان 

الفينيق  مركز  عقده  ال��ذي  التدريبي  الربنامج  فعاليات  اختتمت   
للدرا�صات القت�صادية �صمن م�صروع امل�صاركة ال�صبابية والت�صغيل، حيث 
الدمناركية  ال�صراكة  برنامج  اإطار  يف  اأوك�صفام  منظمة  مع  بال�صراكة  ينفذ 

العربية بالتعاون مع وزارة ال�صباب.
وت�صمنت اجلل�صة اخلتامية للربنامج التي عقدت الثاثاء، عرب تقنية 
مدار  على  امتد  ال��ذي  الربنامج  مراحل  لأه��م  عر�صا  وامل�صموع،  املرئي 
وال�صابات يف  لل�صباب  توعوية  30 جل�صة  من  اأكرث  عقد  فيها  اأ�صهر، مت   8
حمافظات الكرك وماأدبا والطفيلة والبلقاء، حول طرق اختيار التخ�ص�صات 
الأكادميية واملهنية املائمة حلاجات �صوق العمل. وتخلل اجلل�صة عر�س 
ق�ص�س جناح ل�صباب و�صابات افتتحوا م�صاريعهم اخلا�صة، والتي �صملت 
الت�صوير  خال  من  وماأدبا  ال�صلط  مناطق  يف  ال�صياحة  على  الت�صجيع 
جناح  ق�ص�س  الى  ا�صافة  ال�صياحية،  للمناطق  للرتويج  الفوتوغرايف 
وت�صميم  لل�صيدات،  اخللوية  الأجهزة  �صيانة  م�صاريع  اأ�ص�صن  مل�صاركات 
املوؤ�ص�صات  مع  ال�صراكة  اأهمية  عو�س،  اأحمد  املركز  مدير  واأكد  الأزي��اء.  
وامل��راك��ز  ال�صباب  وزارة  م��ع  املثمر  بالتعاون  متثلت  التي  الوطنية 
الربنامج  اأن  واأ�صاف  امل�صروع.  يف  امل�صتهدفة  املحافظات  يف  ال�صبابية 
التدريبي جاء بناء على درا�صات واأوراق �صيا�صات اأعدها املركز قبل البدء 
باجلل�صات التدريبية، حيث اأثبتت حاجة ال�صباب للتوعية يف كيفية اختيار 
للح�صول  ومهاراتهم  قدراتهم  وتقوية  واملهنية،  الأكادميية  التخ�ص�صات 
على فر�س عمل اأف�صل يف �صوق العمل. واأكد رئي�س ق�صم املراكز ال�صبابية 
اأهمية هذا التعاون والذي يج�صد روؤية  يف وزارة ال�صباب ع�صام الدّيات، 
جالة امللك عبداهلل الثاين يف عقد ال�صراكات بني القطاعني العام واخلا�س، 
م�صريا اإلى �صعي الوزارة الدائم لعقد ال�صراكات مع منظمات املجتمع املدين 

الفاعلة.
اأبو الرب،  اأوك�صفام رولى  من جهتها، قالت مديرة امل�صروع يف منظمة 
اإن امل�صروع يهدف الى جعل ال�صباب فاعلني يف جمتمعاتهم من خال اختيار 
تخ�ص�صات مائمة لقدراتهم ولطموحاتهم. كما يهدف امل�صروع اإلى تعزيز 
اأف�سل،  ب�سكل  املجتمع  يف  لالنخراط  لل�سباب  والتقنية  احلياتية  املهارات 
وت�صغيلهم،  دعمهم  يف  واملجتمع  واملوؤ�ص�صات  العمل  اأرباب  قدرة  وزيادة 
ال�صبابية  الفئات  بني  والتاأييد  احل��وار  اأ�صاليب  دع��م  اإل��ى  بالإ�صافة 

واملوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة والأعمال التجارية.
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ير يب ش�ق� صدى الش�ب – أد�
يــة  يــة أرد�ن� ــر روا�ئ� ــا أص�ف ين ثــت إل� ت�د� � 
تها  يا� يرة ح� ــ� ش عن مس يز دعن وه�ي روعة �فا�
ياً  ــم والث�قا�فة وه�ي حال� ية وح�جها لل�ل ج� األد�
يط  ــل� ــة �ف�ي األول الثا�نوي / أد�ج�ي ولتس طال�ج
تها وإ�جداعها األد�ج�ي �ف�ي  ير� ــ� الضوء عىل مس
ية �ق�جل عام  ــا روا� واطر وإصداره ــة ال�ن ج كتا�
ينا  تأ� ــد إر� ــؤاد �ف�ق ــتات �ف ــت �ج�نوان ش وكا�ن
ــكل  ــور �جش ــذه األم ــن كل ه ــا ع ت�دثن أن �
تها  تطل�ا� ييل �جاإلضا�فة إلى � ص� ت�ف ــهب و� مس
يــات  ر� ــورد م�ج يــيل �ن ــا � يم ية و�ف� �جل� ــت�ق المس

حوار�نا م�ها.

صدى الش�ب : منذ مىت �جدأ مشوارك 
ية ؟ ج� يع األد� مع كتا�جة المواض�

ــة  ج كتا� ــ�ي  �ف ــواري  مش ــدأت  �ج  : ــة  روع
ــا طال�جة  ــنوات وأ�ن ثــالث س ــذ � ــر من واط ال�ن
ــت  وكا�ن ــايس  األس ــا�جع  الس ــف  الص ــ�ي  �ف
ية و�قد  ا�ف� ث�ق يــة و� تماع� يع إحج ــق �جمواض� تت�ل
ت�ي عىل اإلستمرار  ا� ي�ق �ين األهل وصد� ش�ج
ييت  ــدرت روا� تــ�ي �فأص جا� ــ�ي كتا� ــع �ف والتوس
األولى �ق�جل عام وكا�نت �ج�نوان شتات �فؤاد 
�ة و تت�دث  ــن )100( ص�ف ــ�ي تتكون م وه
عن م�ا�ناة وشكوى �فتاة من سوء م�املة 
تمارس  ــيت كا�نت � وط ال تها لها والض�ف ــر� أس

ــليب عىل  ثره الس ــد كان لذلك أ� ــا و�ق ضده
تها. يا� يرة ح� سها ومس� �ن�ف

تهدة  صدى الش�ب : لكو�نك طال�جة م�ج
تــم  ــل � يــة �فه ج� تــك األد� جا� ــ�ي كتا� ــة �ف وم�جدع
هات اليت �قامت �جهذا  يمك وما ه�ي ال�ج تكر� �

يم ؟ التكر�
ــن  ــ�ي م يم تكر� � تــم  � ــد  ــم ل�ق �ن�  : ــة  روع
ــن  م ــ�ي  يم تكر� � ــى  إل ــة  �جاإلضا�ف ــيت  مدرس
يم�ي وهذا  ــو أكاد� ية حج يم� ــة الت�ل� المؤسس
يــيت  ــداري روا� ــ�جة إص يــم كان �جمناس التكر�
ــكر  ــا ضمن هذا الل�قاء أش ــتات �فؤاد وأ�ن ش
اضلة  ــتاذة ال�ف رّار واألس ــدس عالء حج المهن

ــا �ن�وي  هودهم يــم عىل حج ياء إ�جراه� يم� ــ� س
ــور  ــا مو�ف ــى لهم تم وأ� ــ�ي  ل ي�هما  � ــ�ج تش و�

يق. ية والس�ادة والتو�ف� الص�ة وال�ا�ف�
تك  تطل�ا� ــن � ــ�ب : وماذا ع ــدى الش ص

ية ؟ �جل� المست�ق
ية  ت�جة روا�ئ� ــح كا� تطلع ألن أص�ج ــة : أ� روع
ــ�ي مع  ــيل وال�ر�ج ين الم� ي� ــتو� ــىل المس ع
دوام  يــب  ال��ج� األردن  ــدي  ل�جل تــ�ي  يا� تمن� �
ــة  الل يــة حج ــل را� ــ�ي طن ــار �ف ــدم واإلزده الت�ق
ه هللا  طن ــم ع�جدهللا الثا�ن�ي ح�ف الملك الم�طن

ورعاه. 

ية �ف�ي األردن موهو�جة وم�جدعة تت�دث لصدى الش�ب ر روا�ئ�  أص�ف

يا ج� يا وعر� ية مشهورة م�ل� ت�جة روا�ئ� تطلع ألن أص�جح كا� ش : أ� روعة دعن

عمان 

والإ���ص��ك��ان،  العامة  الأ���ص��غ��ال  وزي���ر  بحث 
ال�صفرية  مع  الثاثاء،  الك�صبي،   يحيى  املهند�س 
تعزيز  �صبل  ب��وت��ي،  دونيكا  عمان  يف  الكندية 
يف  ال�صديقني  البلدين  ب��ني  الثنائية  العاقات 

قطاعات الإن�صاءات والطرق والإ�صكان.
الأردن  حر�س  اللقاء  خ��ال  الك�صبي  واأك��د 
يف  البلدين  بني  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  على 
الإ�صكان  قطاع  راأ�صها  وعلى  املجالت،  خمتلف 

والإن�صاءات والطرق.
من  ل��ا���ص��ت��ف��ادة  الأردن  تطلع  اإل���ى  ول��ف��ت 
كندا  لدى  املرتاكمة  الفنية  واخل��ربات  التجارب 
و�صعيه لفتح اأبواب ال�صتثمار يف هذا القطاع اأمام 

رجال الأعمال واملقاولني الكنديني.
خطط  على  الكندية  ال�صفرية  الك�صبي  واأطلع 
الوزارة لتطوير قطاع الإن�صاءات، م�صتعر�صا اأهم 
الإجنازات يف هذا املجال، والربامج واخلطط قيد 

التنفيذ وامل�صتقبلية.

تقديرها  ع��ن  ب��وت��ي  اأع���رب���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن 
الكندية  الأردنية  العاقات  مب�صتوى  واعتزازها 
هذه  تنمية  �صرورة  موؤكدًة  املجالت،  خمتلف  يف 
لل�صعبني  امل�صرتكة  امل�صالح  يخدم  مبا  العاقات 

ال�صديقني.
الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مب�صرية  بوتي  واأ���ص��ادت 
والعقبات  التحديات  جتاوز  على  الأردن  وقدرة 
اآفاق  لتو�صعة  بادها  تطلع  مبدية  تواجهه،  التي 

التعاون امل�صرتك يف خمتلف املجالت.

ية  يرة الكند� � ي�ج�ث مع الس�ف ال � ير األش�ف وز�
الت�اون �ج�قطاعات اإل�نشاءات والطرق

لسها �جشأن  تُصرّ عىل �قرار م�ج يان � ية األع�  مال�
ين الُم�اد من النواب يم أعمال التأم� � تنطن

توا�فق عىل  يان � ية األع�  مال�
م�دل �قا�نون الشركات

   عّمان 

 وافقت اللجنة املالية والقت�صادية يف جمل�س الأعيان برئا�صة 
العني جمال ال�صرايرة، على القانون املوؤقت رقم 35 ل�صنة 2010 
مع  النواب  جمل�س  من  ورد  كما  ال�صركات،  لقانون  معدل  قانون 
الثاثاء،  اللجنة،  اجتماع  خال  ذلك  جاء  عليه.  تعديل  اج��راء 
بح�صور وزيرة ال�صناعة والتجارة والتموين املهند�صة مها العلي، 
ووزير الدولة لل�صوؤون القانونية حممود اخلراب�صة، ومراقب عام 

ال�صركات الدكتور وائل العرموطي.

ض �نصف  �ف أس�ار الذهب تن�ن
ية ينار �جالسوق الم�ل� د�

 عمان 

عياراته،  ملختلف  املحلية  بال�صوق  الذهب  اأ�صعار  انخف�صت   
برتاجع  مدفوعة  الواحد،  للغرام  دينار  ن�صف  مبقدار  الثاثاء، 

اثمان املعدن الأ�صفر بال�صوق العاملية.
من  رغ��ب��ة  الأك���رث   21 ع��ي��ار  ال��ذه��ب  غ���رام  بيع  �صعر  وب��ل��غ 
لغايات  دينار  90ر34  عند  املحلية  بال�صوق  الثاثاء،  املواطنني، 
جلهة  دينار  50ر33  مقابل  ال�صاغة،  حمات  من  املواطنني  �صراء 
جتارة  حمات  لأ�صحاب  العامة  النقابة  �صر  اأمني  وح�صب  البيع. 
الغرام  بيع  �صعر  بلغ  عان،  ربحي  واملجوهرات  احللي  و�صياغة 
من الذهب عياري 24 و18 لغايات ال�صراء من حمات ال�صاغة عند 
التوايل. وا�صار يف ت�صريح لوكالة  42 دينارا و10ر31 دينار على 
 7 وزن  الر�صادي  اللرية  �صعر  اإن  الى  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء 
غرامات بلغ 243 دينارا، فيما بلغ �صعر اللرية الإجنليزي وزن 8 
على  املحلية  بال�صوق  الطلب  عان  وو�صف  دينارا.   279 غرامات 

�صراء الذهب “باجليد”، مقابل عر�س �صعيف.

وض  ي�ج�ث مع الم�ف زالة �  أ�جوعن
االت الت�اون ال�ام لألو�نروا م�ج

عمان 

 بحث رئي�س جمموعة طال اأبوغزالة، الدكتور طال اأبوغزالة، 
مع املفو�س العام لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�صغيل الاجئني 
التعاون  جم��الت  لزاري��ن��ي،  فيليب  “الأونروا”،  الفل�صطينيني 
اأكد لزاريني  املجموعة،  بيان �صحفي عن  بني اجلانبني. وح�صب 
لأبناء  وبرامج  اأبوغزالة من خدمات  تقدمه جمموعة  اعتزاره مبا 
املخيمات، التي تديرها الأونروا، وخا�صة دورها يف متكني ال�صباب 
وال�صابات ومدهم باملعرفة، مبديا اهتمام الأونروا بال�صتفادة من 
الرقمي  التحّول  جمال  يف  وخا�صة  العاملية”،  “اأبوغزالة  خربات 
والتعليم، من اأجل مواكبة التطورات الراهنة التي ت�صمل تداعيات 
الذين  الفل�صطينيني  الطلبة  على  �صلباً  اأثرت  التي  كورونا  جائحة 
جانبه،  من  ومدار�صهم.  خميماتهم  يف  قا�صية  ظروف  من  يعانون 
اأكد اأبوغزالة اأهمية وجود “الأونروا”، وا�صتمرار دورها احليوي 
واملهم بالن�صبة لاجئني الفل�صطينيني، م�صريا اإلى اأهمية دعم الدول 

املانحة لها لتمكينها من ال�صتمرار يف تقدمي خدماتها لهم. 
القدرات  ببناء  والتزامها  العاملية”  “اأبوغزالة  ر�صالة  واأك��د 
اأبوغزالة  “طال  الفل�صطينية من خال حمّطات  فيها  العربية، مبا 
من  ع��دد  ويف  الأردن  حمافظات  خمتلف  يف  املنت�صرة  للمعرفة” 
وتطوير  تدريبية  برامج  تقدم  التي  الفل�صطيني،  اللجوء  خميمات 
التي  الجتماعية  امل�صوؤولية  برامج  كاأحد  ال�صباب  مهارات  وبناء 

تتولها املجموعة.

يد  يدعو لتمد� يس صناعة االردن �  ر�ئ�
ل  ي�جة الدحن يم ا�قرارات ضر� ت�قد� �فترة �

 عمان 

فتحي  املهند�س  وعمان  الأردن  �صناعة  غرفتي  رئي�س  دع��ا   
اجلغبري، احلكومة لتمديد فرتة تقدمي اقرارات �صريبة الدخل التي 
تنتهي يوم غد الربعاء. واكد اجلغبري يف ت�صريح �صحفي الثاثاء، 
ان متديد القرارات امر مهم للغاية لتمكني ال�صركات واملن�صاآت على 
وان  خا�صة  غرامات،  حتميلهم  دون  التقدمي  من  اخل�صو�س  وجه 

ال�صركات تعاين اأو�صاعا مالية �صعبة جراء جائحة كورونا.
و�صدد على �صرورة عدم حتميل املكلفني غرامات واعباء مالية 
متديد  ان  مبينا  الدخل،  �صريبة  اق��رارات  تقدمي  يف  التاأخر  نتيجة 
املالية  �صجاتهم  �صبط  من  املكلفني  متكني  يف  ي�صهم  التقدمي  فرتة 
اأي خلل �صريبي قد يت�صبب بغرامات  ب�صكل اكرث دقة دون وجود 

م�صتقبلية تزيد من الأعباء املالية.

تطلق حملة الهدف  أور�نج األردن �
 عمان 

و�صائل  ع��رب  »ال��ه��دف«  حملة  الأردن  اأورجن  �صركة  اأطلقت 
التوا�صل الجتماعي للتوعية بهدفها املتمثل بال�صعي لتمكني اجلميع 

من الو�صول اإلى عامل رقمي م�صوؤول.
متنّوعة  رقمية  خدمات  ال�صركة  توفر  لل�صركة  بيان  وبح�صب 
املتطلبات  جلميع  و�صموليتها  مب�صوؤولية  ل�صتخدامها  م�صممة 
والأنظمة  ال�صرتاتيجية  من  كل  يف  الهدف  هذا  وتبني  والتطلعات، 
الداخلية والأن�صطة وبرامج امل�صوؤولية املجتمعية. واأ�صاف البيان، 
تبذل اأورجن الأردن جهودها ملواجهة التغري املناخي وحماية البيئة 
ما  وم�صتدامة،  نظيفة  طاقة  م�صادر  على  العتماد  زيادة  خال  من 
باملئة   65 ال�صم�صية  للحقول  ال�صخم  م�صروعها  تغطية  يف  يتج�صد 
انبعاثات  وتخفي�صها  الكهربائية  الطاقة  من  ال�صركة  احتياجات  من 
التزام  اإط��ار  يف   ،2018 ع��ام  منذ  طن  كيلو   45 مبقدار  الكربون 
عملياتها  عن  الناجمة  الكربون  انبعاثات  بخف�س  العاملية  املجموعة 

بن�صبة 30 باملئة بحلول العام 2025.

ت��قد  ية لضمان ال�قروض � األرد�ن�
يئة ال�امة ال�ادي تماع اله� احج

 عمان 

 ناق�صت ال�صركة الأردنية ل�صمان القرو�س، خال اجتماع الهيئة 
اأعمال  الإدارة عن  تقرير جمل�س  املرئي،  الت�صال  تقنية  العامة عرب 
ال�صركة لعام 2020 واأقرت احل�صابات اخلتامية و�صادقت على تقرير 

مدققي احل�صابات واقرت خطة العمل امل�صتقبلية.
واأقرت الهيئة العامة بعدم توزيع اأرباح عن نتائج اأعمال ال�صركة 

لعام 2020 وموا�صلة تعزيز قاعدة راأ�صمال ال�صركة.
“ال�صيخ  ماهر  الدكتور  ال�صركة،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأع��رب 
لتحقيق  ال�صركة  اإدارة  تبذلها  التي  للجهود  تقديره  عن  ح�صن”، 
ال�صغرية  امل�صروعات  لتمويل  الازمة  ال�صمانات  توفري  يف  اأهدافها 
على  كورونا  جائحة  واأث��ر  الوطنية،  ال�صادرات  ودعم  واملتو�صطة 
هيكل اأعمال ال�صركة وبراجمها ونتائج اأعمالها ب�صكل وا�صح خال عام 
2020، م�صريا اإلى ان التغري الأهم هو تقدمي ال�صمان لكافة التمويات 
املقدمة �صمن برنامج اعادة التمويل املقدم من البنك املركزي الأردين 
دينار  مليون   500 مببلغ  اململكة  يف  العاملة  البنوك  كافة  خال  من 
للربنامج الوطني ملواجهة اأزمة كورونا. وحقق برنامج �صمان ائتمان 
قيمة  يف  باملئة  ق��در8ر5  بنمو  العمل  م�صتوى  يف  زي��ادة  ال�صادرات 
ال�صحنات امل�صمونة و�صجلت العمولت امل�صتوفاة من الربنامج منوًا 
مرتفعاً ن�صبياً يقارب 22 باملئة، بفعل اإعادة النظر مبعدل العمولت 

اخلا�صة يف الربنامج وارتفاع ن�صبة احتفاظ ال�صركة.

   عّمان 

والقت�صادية  املالية  اللجنة  اأ���ص��رت   
جمال  ال��ع��ني  برئا�صة  الأع��ي��ان  جمل�س  يف 
ب�صاأن  الأعيان  جمل�س  قرار  على  ال�صرايرة 
املطلع والبند 1 من الفقرة )اأ( من املادة 45 
ل�صنة  التاأمني  اأعمال  تنظيم  قانون  مل�صروع 
حني  يف  ال��ن��واب،  جمل�س  من  املُعاد   ،2019
وافقت اللجنة على قرار جمل�س النواب ب�صاأن 

بقية مواد م�صروع القانون.
الثاثاء،  اللجنة،  جاء ذلك خال اجتماع 
ب��ح�����ص��ور وزي����رة ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 
مها علي، ونائب حمافظ  املهند�صة  والتموين 
ح�صن،  ال�صيخ  ماهر  الدكتور  املركزي  البنك 
ال�صناعة،  وزارة  اإدارات  م��دراء  من  وع��دد 
ومدير عام ال�صركة الأردنية الفرن�صية للتاأمني 
الحت��اد  ع��ام  ومدير  زع��رب،  وليد  الدكتور 

الأردين ل�صركات التاأمني ماهر احل�صني.
اإ�صرار اللجنة على املطلع والبند  وياأتي 
1 من الفقرة )اأ( من املادة 45 لأن “التعديل 

من  يحد  ال��ن��واب  جمل�س  قبل  م��ن  امل��ق��رتح 
ب�صركات  ال�صرر  يلحق  وقد  القانون،  فاعلية 
التاأمني ويعيق حتقيق مبداأ قانوين مهم وهو 
التنا�صب بني العقوبة اأو الجراء الت�صحيحي 
تواجه  التي  امل�صكلة  اأو  املخالفة  وطبيعة 
معاجلة  و�صيلة  يكون  فقد  التاأمني،  �صركة 
بع�س ال�صكالت التي تواجه �صركات التاأمني 
ادارة  املال من خال جمل�س  راأ�س  هو زيادة 
الإدارة  جمل�س  حل  ولي�س  القائم،  ال�صركة 
المر الذي قد يفقد الثقة بال�صركة، وقد يجعل 
معاجلة  اج����راءات  تطبيق  ال�صعوبة  م��ن 

او�صاعها املتعرثة من قبل البنك املركزي«.
“تعديل  اأن  اللجنة  اأ�صباب  ت�صمنت  كما 
حل جمل�س الإدارة متطلب �صابق لأي اجراء 
املتاحة  البدائل  احد  يكون  اأن  من  بدل  اآخر 
التاأمني  �صركات  ملعاجلة  امل��رك��زي  للبنك 

املتعرثة«.
اتخاذ  �صاحية  “اإن  اأي�ًصا  وت�صمنت 
يف  عليها  املن�صو�س  الخ���رى  الج����راءات 
راأ�صمال  هيكلة  كاإعادة  البحث  م��دار  امل��ادة 

التنظيمي  ال�صركة  هيكلة  واإع���ادة  ال�صركة 
وادماج ال�صركة يف �صركة اأخرى اأعطي للجنة 
املوؤقتة امل�صكلة من البنك املركزي يف حني اأن 

هذا الأمر خارج عن نطاق �صاحياتها«.
كما   45 امل���ادة  م��ن  )اأ(  الفقرة  وتن�س 
“للمجل�س  اأن  وردت يف م�صروع القانون على 
غري  لأو�صاع  التاأمني  �صركة  تعّر�س  حال  يف 
اأثر  ذات  لإ�صكالت  اأو  اآمنة  غري  اأو  �صليمة 
جوهري يف مركزها املايل اأو يف حقوق املوؤمن 
اأكرث  اأو  اإج��راء  يتخذ  اأن  امل�صتفيدين  اأو  لهم 
من الإجراءات التالية، اإذا ارتاأى املجل�س اأن 
هناك اإمكانية لت�صويب اأو�صاعها وا�صتمرارها 

يف مزاولة اأعمالها«.
“حل  الفقرة  م��ن   )1( البند  ويت�صمن 
جمل�س اإدارة �صركة التاأمني وتويل اإدارتها من 
قبل البنك املركزي اأو من قبل جلنة موؤقتة من 
ذوي اخلربة يحدد البنك املركزي �صاحياتها 
واأتعابها على نفقة �صركة التاأمني وذلك ملدة ل 
تتجاوز 6 اأ�صهر قابلة للتمديد ملدة ل تتجاوز 

ال�صنة يف احلالت التي ت�صتدعي ذلك«.

القاهرة 

�صادرات  جم��ال  يف  لفتا  تفوقا  م�صر  اأثبتت 
ال�صنوات  يف  اأفريقي،  بلد  من  لأكرث  العطرية  املواد 
اأق��دام  حتت  من  الُب�ساط  بذلك  لت�سحب  املا�سية، 
�صوق  على  ب�صيطرتها  ا�صُتهرت  التي  »باري�س« 

العطور يف اأفريقيا.
ال�صناعات  عر�س  على  باري�س،  تربعت  ولطاملا 
منها  القلب  ويف  وامل��و���ص��ة  ب���الأزي���اء  املرتبطة 
رائحتها  لفخامتها، ودوام  العطرية”،  “ال�صناعات 
هذه  انتزعت  م�صر  لكن  واملاب�س،  اجل�صد  على 

املكانة يف عدة بلدان اإفريقية.
و�صهد عام 2019 تفوق �صادرات م�صر العطرية 
على »املنتجات الفرن�صية« يف اأكرث من بلد اإفريقي، 
وال�صناعة  التجارة  ل���وزارة  حديث  تقرير  وف��ق 

امل�صرية، اأطلعت »�صكاي نيوز عربية« عليه.
ال�صادرات  من  الأول  املركز  م�صر  وت�صدرت 
العطرية يف دول اجلزائر وتون�س وبوركينا فا�صو، 
فيما حتتل املركز الثاين من ال�صادرات العطرية اإلى 

اإثيوبيا وكوت ديفوار.

وُتعترب زيوت »العرت، واليا�صمني، والريحان«، 
اأهم الزيوت العطرية التي تنتجها م�صر.

امل��واد  »خماليط  من  م�صر  ���ص��ادرات  وت��اأت��ي 
مواد  اأ�صا�صها  اأخ��رى  وم�صتح�صرات  العطرية، 
الإجمالية  �صادراتها  من  الثاين  املركز  يف  عطرية«، 
مليون   203.37 بلغت  بقيمة  ال�صمراء«،  ل�»القارة 

دولر خال 2019.
فرن�صا  تراجع  امل�صرية  الإح�صائيات  وُتظهر 
اإلى املركز الثاين بعد م�صر من ال�صادرات العطرية 
للجزائر وتون�س، فيما تاأتي يف املركز الأول يف كوت 

ديفوار، واخلام�س يف بوركينا فا�صو.
باملئة   32.52 نحو  م�صر  وف��رت  املقابل  ويف 
املواد  “خماليط  بنك  من  اجلزائر  ا�صتوردته  مما 
مواد  اأ�صا�صها  الأخ���رى  واملح�صرات  العطرية، 

عطرية” خال 2019.
ا�صتوردته  مما  باملئة   38.97 م�صر  ووف��رت 
مما  باملئة  و35.58  ذات���ه،  البند  م��ن  اإث��ي��وب��ي��ا 
ا�صتوردته تون�س، و17.94 باملئة لحتياجات كوت 
ديفوار، و60.16 باملئة من ا�صترياد بوركينا فا�صو.
النباتات  ُم�صدري  اأحد  م�صطفى،  ربيع  ويوؤكد 

متزايد  طلب  وجود  م�صر،  من  والعطرية  الطبية 
لي�س  املا�صية،  الفرتة  يف  امل�صرية  املنتجات  على 
لدول كثرية يف الحتاد  لكن  فقط،  الإفريقية  للدول 
الأوربي، واأمريكا، وغريها من البلدان حول العامل.

نيوز  ل�”�صكاي  حديث  يف  م�صطفي،  ويو�صح 
امل�صري  للمنتج  كثرية  مميزات  هناك  اأن  عربية” 
من  مثياتها  عن  والعطرية  الطبية  النباتات  من 

الأ�صناف �صواء هندية اأو تركية اأو �صورية.
ن�صبة  وج��ود  هي  املميزات  اأب��رز  اأن  وي�صيف 
اأعلى من الزيوت يف تلك املنتجات، ووجود خ�صوبة 
يحافظ  الذي  نف�صه  واملناخ  امل�صرية،  للرتبة  اأكرب 

على النبات الطبي والعطري.
العطرية  امل���واد  م��ن  م�صر  ���ص��ادرات  �صهدت 
اإذ  فقط،  �صنوات   9 خال  كربى،  قفزة  اإفريقيا  اإلى 
ح�صب   ،2019 حتى   2011 من  مرة   12 ت�صاعفت 

تقرير التجارة وال�صناعة يف م�صر.
ب�  عطرية  �صادرات   2011 يف  م�صر  و�صجلت 
زيادة  مبعدل  فقط،  اأمريكي  دولر  مليون   28.40
مقارنة  الواحد،  العام  يف  دولر  مليون   174.97

ب�صادراتها يف 2019.

�صدرت  فقط   2020 عام  من  الأول  الربع  ويف 
دولة  ل�86  واأع�صاب  وعطرية  طبية  نباتات  م�صر 
من  طن  و500  األ��ف  ب���12  ُتقدر  اإنتاجية  باإجمايل 
العامة  للهيئة  �صابق  تقرير  ووفق  النباتات.  تلك 
لا�صتعامات، التابعة لرئا�صة اجلمهورية امل�صرية، 
جمموع  يف  عاملياً  الرابع  املركز  حتتل  م�صر  ف��اإن 

�صادرات الزيوت العطرية والطبية.
قفزت  م�صرية،  حكومية  م�صادر  وح�صب   
اإفريقيا من  اإلى  العطرية  املواد  �صادرات م�صر من 
اإلى 203 مليون  نحو 17 مليون دولر عام 2011، 
»العطور«  ���ص��ادرات  وت��زاي��دت   .2019 يف  دولر 
اإذ  لها من م�صر،  ا�صتريادًا  بلدان   5 امل�صرية لأكرث 
كانت البداية يف 2011، وا�صتوردت اجلزائر حينها 
زادت  ثم  فقط،  دولر  مليون   1.67 بقيمة  عطورا 
 ،2019 يف  دولر  مليون   61.96 اإل��ى  ا�صتريادها 
العطرية  امل��واد  من  امل�صرية  ال�صادرات  ُثلث  اأي 
مليون  ب���2.36  م�صر  ب��داأت  تون�س  ويف  لإفريقيا. 
دولر يف 2011، وو�صلت حتى 18.13 مليون دولر 
حالياً. ويف الربع الأول من 2020 فقط �صدرت م�صر 
نباتات طبية وعطرية واأع�صاب ل�86 دولة باإجمايل 

اإنتاجية ُتقدر ب�12 األف و500 طن.
���ص��ل��ب��ي، باحث  اإب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
مبعهد  والعطرية  الطبية  النباتات  يف  متخ�ص�س 
بحوث الب�صاتني، التابع لوزارة الزراعة امل�صرية، 
من  والعطرية  الطبية  النباتات  مبلف  الهتمام  اإن 

املمكن اأن ُيدخل مل�صر اأ�صعاف دخله احلايل.
نيوز  ل�”�صكاى  خا�صة  ت�صريحات  يف  واأ�صاف 

عربية” اأن تلك النباتات ل يتم ريها بكميات كبرية 
من املياه، وتكاليف زراعتها قليلة، والعائد منها عايل 
والعطرية  الطبية  النباتات  اأن  �صلبي  وتابع  جدًا. 
يف  م�صكلة  يوجد  ول  بالأ�صا�س،  �صحراوية  هي 
عائد  يحقق  ب�صكل  منها  املنزرعة  امل�صاحات  زيادة 
�صناعات  يف  دخولها  عن  ف�صًا  للباد،  اقت�صادي 

طبية وعطرية كثرية.

يا � ي�ق ين مصر و�فر�نسا �ف�ي إ�فر� نة« �ج� عرش ال�طور.. »م�ركة ساحن
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ين يم� تؤدي ال� ية � يت� الف دام شهورا.. ال�كومة الكو� �ج�د حن

وكاالت 

احل��اوي��ات  �صفينة  م��ن  على  خ��رباء  �صعد 
من  يقرب  ما  منذ  عالقة  كانت  التي  ال�صخمة، 
ب�صاأن  ت�صاوؤلت  ال�صوي�س، و�صط  قناة  اأ�صبوع يف 
احلادث الذي هز �صناعة ال�صحن العاملية، واأدى 
اإلى ان�صداد اأحد املمرات املائية الأكرث حيوية يف 

العامل.
البحريات  يف  غيفن”  “اإيفر  ال�صفينة  ور�صت 
املرة الكربى، وهي م�صاحة �صا�صعة من املياه يف 
واجلنوبي  ال�صمايل  الطرف  بني  الطريق  منت�صف 
حترير  يف  الإن��ق��اذ  ف��رق  جنحت  اأن  بعد  للقناة، 

ال�صفينة ال�صخمة بعد ظهر الثنني.
امتداد  على  جانبي  ب�صكل  ال�صفينة  وجنحت 
�صيق من القناة، واأوقفت جتارة بحرية مبليارات 

الدولرات.

حتدث  ال�صوي�س،  قناة  يف  ب��ارز  مر�صد  وق��ال 
�صريطة عدم الك�صف عن هويته، لأ�صو�صيتد بر�س، 
على  ت��دل  ع��ام��ات  ع��ن  �صيبحثون  اخل���رباء  اإن 
احتمال حدوث اأ�صرار، و�صيحاولون حتديد �صبب 

جنوح ال�صفينة.
حمركات  يفح�صون  مهند�صني  اأن  واأ���ص��اف 
ليابانيني،  بنما ومملوكة  التي ترفع علم  ال�صفينة 
والتي تنقل الب�صائع من اآ�صيا اإلى اأوروبا، لتحديد 
متى ميكن اأن تبحر بال�صبط اإلى وجهتها، هولندا.

وقد اأمكن روؤية ال�صفن املكد�صة باحلاويات من 
مدينة ال�صوي�س، وهي تبحر يف اجلزء ال�صمايل من 

املمر املائي.
وذكرت �صركة “ليث اإيجن�صيز”، املتخ�ص�صة 
الذين ي�صتخدمون قناة  يف تقدمي خدمات للعماء 
ال�صوي�س، اأن اأكرث من 30 �صفينة منتظرة غادرت 
املمر  فتح  اإع��ادة  منذ  الأحمر  البحر  اإلى  بالفعل 

املائي للماحة يف ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء الثنني.
ال�صفينة،  مالكة  كي�صن،  �صوي  �صركة  وقالت 
الثاثاء، اإنها �صت�صارك يف التحقيق، الذي �صي�صمل 
حتديدهم  يتم  مل  اأنه  رغم  اأخ��رى،  اأطراًفا  اأي�ًصا 

بال�صم.
املحتملة  الأ�صباب  مناق�صة  ال�صركة  ورف�صت 
املزعومة  العالية  ال�صرعة  ذلك  يف  مبا  للحادث، 
التعليق  ت�صتطيع  ل  اإنها  قائلة  اأخ��رى،  واأخطاء 

على التحقيق الذي ل يزال جارياً.
معظم  اأن  ُيعتقد  اأن���ه  ال�صركة  واأ���ص��اف��ت 

الأ�صرار التي حلقت بال�صفينة كانت يف القاع.
ال�صفينة  كانت  اإذا  ما  تعرف  ل  اإنها  وقالت 
اآخر،  مكان  يف  اأم  م�صر  يف  لإ�صاحات  �صتخ�صع 
وجهتها  اإل��ى  النهاية  يف  �صتتجه  كانت  اإذا  ما  اأو 
قرار  هذا  اأن  م�صيفة  بهولندا،  روتردام  مدينة  يف 

يتخذه امل�صغل ولي�س مالك ال�صفينة.

نوح  ز حج ي�جدؤون حل ل�ف ون � م��ق�ق
ن« ي�ف � ر عن ي�ف ينة »إ� � الس�ف

دل ل�قاء  ي�سم حج يض � يت األ�ج� ال�ج�
و�نغ أون يم حج يدن وك� �جا�

واشنطن

الرئي�س  اأن  الثنني،  الأبي�س،  البيت  اأعلن 
الزعيم  مقابلة  ينوي  ل  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ريك��ي 

الكوري ال�صمايل كيم جونغ اأون.
الأبي�س  للبيت  ال�صحفية  ال�صكرترية  وذكرت 
جني �صاكي، ردا على �صوؤال عما اإذا كان نهج بايدن 
�صيت�صمن  ال�صمالية  كوريا  جت��اه  الدبلوما�صي 
فعل  كما  اأون  جونغ  كيم  الرئي�س  مع  اجللو�س 
الرئي�س ال�صابق دونالد ترامب، وقالت: “اأعتقد اأن 
مقاربته �صتكون خمتلفة متاما، وهذه لي�صت نيته«. 
من جهته، اأكد م�صوؤول رفيع يف الإدارة الأمريكية 
الأ�صبوع املا�صي، على اأن “اإدارة بايدن ل تعتقد 
اأن الباب مغلق على احلوار مع بيونغ يانغ على 
“ل  وقال:  الأخرية«.  الع�صكرية  اأن�صطتها  خلفية 
اأمام  منفتحني  ل�صنا  اأننا  فيه  يعترب  و�صعا  نريد 

املفاو�صات مع كوريا ال�صمالية«.

يف  رفيع  م�صوؤول  و�صف  �صابق،  وق��ت  ويف 
الأم��ريك��ي  الرئي�س  تنديد  يانغ  بيونغ 

ال�صمالية  ك��وري��ا  ب��اإط��اق  ب��اي��دن  ج��و 
ل�صاروخني يف اإطار جتاربها الع�صكرية 

باأنه “تعٍد” و”ا�صتفزاز«.
واأ�صف امل�صوؤول الكوري لك�صف بايدن 
ظنه  عن  معربا  الدفينة”،  “عدائيته  عن 
بو�صوح  خطت  الأمريكية  “الإدارة  باأن 

خطوتها الأولى ب�صكل خاطئ«.
واأ�صاف “اإذا وا�صلت الوليات املتحدة 

يف  تفكري  ب���دون  الطائ�صة  تعليقاتها 
مواجهتها  عندها  فيمكن  النتائج، 

اأن  حمذرا  ح�صن”،  غري  ب�صيء 
اأهبة  على  ال�صمالية  كوريا 

تعزيز  ملوا�صلة  ال�صتعداد 
قوتها الع�صكرية.

غ أون
يف  رفيع  يف صوؤول  رفيع  يف صوؤول  رفيع  ؤول  م� و�صف  م�صوابق،  و�صف  صوابق، 

الأم��ريك��ي  الرئي�س  تنديد  يانغ  الأم��ريبيونغ  الرئي�س  تنديد  يانغ  �ريبيونغ 
مالية صمالية صمالية  ال� ك��وري��ا  ال�صاق  ك��وري��ا  صاق 
كرية صكرية صكرية  صإطار جتاربها الع�صإطار جتاربها الع�

تفزاز«.
ف بايدن صف بايدن صف بايدن  صؤول الكوري لك�صؤول الكوري لك�
ظنه  عن  معربا   ،
وح صوح صوح  بو� خطت  الأمريكية  بو�صالإدارة  خطت  الأمريكية  صالإدارة 

كل خاطئ«.
إذا وا�صلت الوليات املتحدة 

يف  تفكري  ب���دون  ة 
مواجهتها  عندها  فيمكن  النتائج، 

أن اأن أن  حمذرا   ،
أهبة اأهبة أهبة 

تعزيز  ملوا�صلة  تعداد 

ال�راق: مشروع الر�جط السكك�ي مع 
يايس ة ل�قرار س� يا �ج�احج ترك� يران و� إ�

بغداد 

اإي��ران  مع  للعراق  ال�صككي  الربط  اأن  عراقي،   حكومي  م�صدر  اأك��د 
وتركيا يحمل يف طياته فوائد تقدر ب� 30% من التبادلت التجارية.

وقال مدير عام ال�صركة العامة لل�صكك واحلديد، طالب جواد احل�صني، 
اليوم، اإن م�صروع الربط ال�صككي مع دول اجلوار، يحتاج لقرار �صيا�صي 
تنفيذي، والتفاو�س على كيفية تنفيذ م�صروع الب�صرة – �صاجمة باجتاه 
اإيران، وم�صروع ربيعة – في�صخابور باجتاه تركيا مل يتخذ قرار ب�صدده 

حتى اللحظة.
واأ�صاف، اأن م�صروع الربط ال�صككي فيه فوائد اقت�صادية كبرية للبلد 
من ناحية التبادلت التجارية، خا�صة مع تركيا وايران؛ باإيرادات تقدر 

بن�صبة 30% من حجم التبادلت التجارية.

يد  د� : عرض حج يرك�ي  مسؤول أم�
يران اق النووي مع إ� ت�ف �جشأن اال�

واشنطن

اإن باده  الثاثاء،  ل�«�صكاي نيوز عربية«،  اأمريكي كبري  قال م�صوؤول 
الذي  اإي��ران،  مع  النووي  التفاق  اإلى  املتزامنة  العودة  اإلى  م�صتعدة 

ان�صحبت منه قبل 3 �صنوات.
وا�صنطن  اأن  ا�صمه،  عن  الك�صف  عدم  ف�ّصل  الذي  امل�صوؤول،  واأ�صاف 
تبحث يف خيارات للعودة لاتفاق النووي مبا ي�صمل نقا�صات غري مبا�صرة 

مع اإيران عرب ال�صركاء الأوروبيني.
منذ  ي�صر،  كان  الذي  الأمريكي  املوقف  يف  حتول  التطور  هذا  وميثل 
التزاماتها  اإلى  اإي��ران  عودة  على  بايدن،  جو  الرئي�س  اإدارة  تويل  بداية 

مبوجب التفاق، لكي تعود اأمريكا اإليه وترفع العقوبات عن طهران.
وكان الرئي�س الأمريكي ال�صابق، دونالد ترامب، ان�صحب من التفاق 
النووي املربم عام 2015، يف عام 2018، وقال اآنذاك اإنه مل يردع اإيران 
ومل يحقق ال�صام، واأعاد فر�س العقوبات امل�صددة على النظام الإيراين، 

فيما يعرف ب�”حملة ال�سغوط الق�سوى«.
عليها  فر�صت  التي  القيود  من  ف�صيئا  �صيئا  بالتمل�س  اإي��ران  وردت 
فوق  اليورانيوم  تخ�صيب  عمليات  من  فزادت  النووي،  التفاق  مبوجب 
الن�صبة امل�صموح بها.  ومع دخول بايدن اإلى البيت الأبي�س، يف 20 يناير 
املا�صي، بداأت وا�صنطن م�صاع للعودة اإلى التفاق، لكن اخلاف مع اإيران 

كان ب�صاأن من يعود اأول اإلى التفاق.
وارد  يف  اأول،  العقوبات  رفع  على  ت�صر  التي  طهران،  اأن  يبدو  ول 

القبول بالعر�س الأمريكي، على الأقل وفق الت�صريحات الأخرية.
ن�صر  اإيران،  يف  الر�صمي  التلفزيون  رف�س  بارز،  اإيراين  م�صوؤول  وقال 
ا�صمه، اإن باده لن توقف تخ�صيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 باملئة قبل 

اأن ترفع الوليات املتحدة العقوبات كافة.
التفاق  مبوجب  التزاماتها  اأكرب  ب�صكل  طهران  “�صتخف�س  واأ�صاف 
العقوبات”،  جميع  املتحدة  الوليات  ترفع  مل  اإذا   2015 لعام  النووي 

حمذرا من اأن الوقت ينفد ب�صرعة.

طوة  يست�د إلعالن »حن يدن � جا� �
يم ضد كورو�نا ك�جرى« �ف�ي التط��

واشنطن

يوم  �صيعلن  بايدن،  جو  الأمريكي،  الرئي�س  اإن  الأبي�س،  البيت  قال 
الثنني، اأن 90 يف املئة من ال�صكان البالغني يف الوليات املتحدة �صيكونون 

موؤهلني للتطعيم بحلول 19 اأبريل املقبل.
اإجراءات جديدة لتحقيق  اأن بايدن �صيحدد  واأ�صاف البيت الأبي�س، 
برنامج  واإطاق  ال�صيدلة  برنامج  تو�صيع  خال  من  الهدف،  الهدف  هذا 

جديد لنقل كبار ال�صن والأ�صخا�س ذوي الإعاقة اإلى مواقع التطعيم.
وبح�صب بايدن، فاإن 33 مليون جرعة من اللقاحات امل�صادة لفريو�س 

كورونا �صيجري توزيعها، خال الأ�صبوع اجلاري.
برنامج  يف  ال�صيدليات  عدد  �صتزيد  الإدارة  اأن  الرئي�س  �صيعلن  كما 
التطعيم ال�صيديل الفيدرايل من 17000 اإلى ما يقرب من 40 األفا يف جميع 
تطعيم  مواقع  ع�صرة  من  اأكرث  اإن�صاء  ال�صلطات  وتنوي  الباد.  اأنحاء 
جماعية بحلول 19 اأبريل، عدا عن جهد جديد لتمويل املنظمات املجتمعية 
والأ�صخا�س  للخطر  عر�صة  الأكرث  ال�صن  لكبار  وامل�صاعدة  النقل  لتوفري 

ذوي الحتياجات اخلا�صة يف الباد للح�صول على اللقاحات.
و�صيدعو بايدن جميع الوليات اإلى جعل جميع البالغني يف الوليات 

املتحدة موؤهلني للتطعيم يف موعد اأق�صاه 1 مايو.
اأمام جميع  الأبواب  �صتفتح  اإنها  قالت 31 ولية  اللحظة،  واإلى غاية 

البالغني للتطعيم بحلول 19 اأبريل.
لوقف  وقائية  تدابري  اتخاذ  باأهمية  الأمريكيني  الرئي�س  �صيذكر  كما 
من  الباد،  يف  املتحورة  ال�صالت  انت�صار  ا�صتمرار  مع  كورونا،  انت�صار 

خال ا�صتمرار ارتداء الكمامات والتباعد الجتماعي.

وق  ظ الت�ف ت��ف يد.. 6 أسل�ة � د� س�جاق حج
ين يا والص� يرك�ي عىل روس� األم�

وكاالت

تتطور العاقة بني الوليات املتحدة من جهة وكل من ال�صني 
يف  يلوح  حني  يف  اأ�صواأ،  اإلى  �صيء  من  اأخرى  جهة  من  ورو�صيا 

الأفق �صباق ت�صلح جديد.
اإلى حد ال�صدام  اأن تتطور الأمور  وهذا ل يعني بال�صرورة 
املرعب بني هذه القوى النووية، لكن من املرجح للغاية اأن يربز 

جمددا م�صاألة ا�صتعرا�س الع�صات يف الأ�صلحة اجلديدة.
اأ�صلحة مدمرة مثل  ال�صنوات الأخرية، اختربت رو�صيا  ويف 
بينما  للقارات،  عابر  �صاروخ  وهو  القيامة”،  يوم  “�صاروخ 
�صن  وبو�صعها  ال�صوت  �صرعة  تفوق  �صواريخ  ال�صني  طورت 
هجمات مفاجئة يف دقائق، مما يعتربه البع�س “تغيريا كبريا يف 

قواعد اللعبة«.
واإزاء ذلك، الوليات املتحدة مل تقف مكتوفة الأيدي.

اإنت�صرت” الأمريكي  “نا�صونال  ويف هذا ال�صياق، ن�صر موقع 
الذي يهتم كثريا بال�صوؤون الدفاعية، تقرير حتدث فيها عن اأ�صلحة 

اأمريكية جديدة �صتحافظ على التفوق الع�صكري الأمريكي.
بات  الأخ��رية،  ال�صراعات  يف  امل��دى:  البعيدة  املدفعية   .1
اجلي�س الأمريكي يعتمد اأكرث فاأكرث على ال�صربات اجلوية اأكرث 
الدعم  اإن  اإذ  �صعف،  نقطة  طياته  يف  يحمل  وهذا  املدفعية،  من 
اجلوي قد يتاأخر يف بع�س احلالت، مما ي�صتدعي احلاجة ل�صاح 

مدفعية قوية ودقيقة.
القدمية  “هاوتزر”  ويطور اجلي�س الأمريكي حاليا مدفعية 
لكي ت�صبح قادرة على تدمري الدفاعات اجلوية لقوات اخل�صم، 
راجمة  جانبها،  واإل��ى  الأم��ي��ال،  مئات  اأو  ع�صرات  بعد  على 
“اإم  ال�صاروخي  والنظام   ”270 “اإم  ال�صواريخ  ال�صواريخ 
142”، �صت�صبح قادرى على اإطاق نريانها اإلى م�صاعفة مداها 

اإلى اأكرث من 100 كلم.
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  تبذل  ج��دي��دة:  قتالية  مركبات   .2
الأمريكية جهودا كبرية نحو ا�صتبدال املركبة القتالية ال�صهرية 
امل�صادة  ال�صواريخ  اأما  ال�صديدة  ل�صعفها  نظرا  براديل”،   “
للدبابات، مبركبة جديدة يطلق عليه “اأو اأم اأف يف”، تكون قادرة 

على حمل فرق اأكرب ومزودة بر�صا�س ثقيل و�صواريخ جديدة.
القتال  �صاحة  يف  �صرورة  املروحيات  جديدة:   طائرات   .3
واحلل  العدو،  لنريان  وعر�صة  الثمن  باهظة  لكنها  والعمليات، 
لها ملطار،  لذلك طائرة جديدة حتلق من مكان �صيق ول حاجة 
لدى  عددها  يزيد  التي  هوك”،  “باك  للطائرة  بديلة  و�صتكون 
الطائرة  لهذه  منوذجان  وهناك   .2000 عن  الأمريكي  اجلي�س 

اجلديدة، تتميز ب�صرعة اأكرب وقدرة اأو�صع على املناورة.
يف  الأمريكي  اجلي�س  يرغب  جديدة:  ات�صالت  �صبكات   .4
تكون  والتحكم،  القيادة  مهمة  ت�صهل  جديدة  ات�صالت  �صبكة 
اآمنة وبعيدة متاما عن الخرتاق الإلكرتوين، بعدما لحظ قدرة 
اجلي�س  �صبكة  ات�صالت  �صبكة  اخ��رتاق  على  الرو�صي  اجلي�س 
الأوكراين.  5. نظام دفاعي �صد الطائرات وال�صواريخ:مع تفوق 
�صاح اجلو الأمريكي يف العقود الأخرية، تراجع الهتمام بنظام 
الطائرات  ت�صكلها  التي  اجلديدة  التهديدات  لكن  اجلوي،  الدفاع 
الدفاع  نظام  بناء  اإعادة  البال�صتية جعلت  وال�صواريخ  امل�صرية 
على  الأمريكي  اجلي�س  يعمل  ذلك،  اإط��ار  ويف  اأولولية.  اجلوي 
للطائرات  تت�صدى  �صواريخ  حتمل  �صغرية  مركبات  تطوير 
امل�صرية التي حتلق على ارتفاع منخف�س، وي�صاف اإليها اأجهزة 
البعيدة  لل�صواريخ  وللت�صدي  للطائرات،  امل�صادة  الت�صوي�س 
“ثاد”  نظامي  م��ن  حديثة  ن�صخة  الأم��ريك��ي��ون  يطور  امل���دى، 
يف  امل�صاة  اجلنود  ي�صكل  الفتاك:  اجلندي   .6 و”باتريتوت«. 
اجلي�س الأمريكي نحو 4 باملئة من اأفراد اجلي�س، لكنهم عانوا من 
مبادرة  اأطلقت  الإ�صابات منذ عام 2001، ولذلك  باملئة من   90

الفتاك«. “اجلندي 

 ال�ثور عىل منصات إطالق 
يخ �ف�ي كردستان ال�راق صوار�

بغداد

اأعلنت خلية الإعام الأمني يف العراق، الثاثاء، اأن قوة من 
فرقة امل�صاة الثامنة يف اجلي�س العراقي، عرثت على 6 من�صات 
كرد�صتان  يف  كركوك  مدينة  �صمايل  ال�صواريخ  لإط��اق  حديد 

العراق.
من  “قوة  اإن  بيان  يف  العراقية  الأمني  الإعام  خلية  وقالت 
من�صات   6 على  تعرث  العراقي،  اجلي�س  يف  الثامنة  امل�صاة  فرقة 

حديدية يف منطقة نبي اأوه اأ�صفل جبل عكا�صة يف �صمال كركوك«.
قبل  من  املا�صية  الليلة  “ا�صتخدمت  املن�صات  اأن  وذك��رت 
كراد  نوع  من  �صاروخ   6 لإطاق  القانون  عن  خارجة  جمموعة 

باجتاه اإقليم كرد�صتان العراق«.
واأ�صافت خلية الإعام الأمني يف بيانها اأن ال�صواريخ التي مت 
اإطاقها “�صقطت يف منطقة خالية على احلدود الفا�صلة بني اأربيل 

وكركوك من دون وقوع خ�صائر«.
وبح�صب البيان، ل تزال الأجهزة الأمنية العراقية حتقق يف 

تفا�صيل هذا احلادث، للتو�صل اإلى الفاعلني واإحالتهم للق�صاء.
حمافظة  يف  امل�صرتكة  للعمليات  املتقدم  املقر  قيادة  و�صددت 

كركوك من اإجراءاتها ملنع تكرار مثل هذه احلوادث.

يس   عودة المالحة �ف�ي �قناة السو�
يوم يع�ي ص�جاح ال� �جشكل ط�ج�

القاهرة

اأعلن رئي�س هيئة قناة ال�صوي�س الفريق اأ�صامة ربيع ،عودة 
ال�صاعة  من  اعتبار  طبيعي  ب�صكل  ال�صوي�س  قناة  يف  املاحة 
تعومي  اإع��ادة  من  النتهاء  عقب  الثاثاء  �صباح  من  ال�صاد�صة 
ال�صفينة البنمية اجلانحة بقناة ال�صوي�س«ايفر غيفني« و�صحبها 

ملنطقة البحريات املرة.
وقال يف موؤمتر �صحفي اإنه من املقرر اأن تعرب اليوم الثاثاء 
اليوم،  طوال  الجتاهني  يف  للقناة  املاحي  املجرى  113�صفينة، 

لتعود حركة املاحة لانتظام مرة اأخرى.
لإنهاء  ام�س  من  اعتبارا  اآخر  حتد  لديها  القناة  اإن  واأ�صاف 
نهار  ليل  النتظار، و”نعمل  املوجودة يف  البواخر  تكد�س  عملية 

لإنهاء التكد�س«.
واأ�صار ربيع الى انه ولأول مرة يف العامل يتم تعومي �صفينة 
جانحة بدون تفريغ احلمولة التي عليها، موؤكدا اأن ال�صفينة حتمل 

18 األف حاوية، واأن عملية تفريغها كان ال�صيناريو ال�صعب.
وبداأت عملية التعومي فجر اأم�س و�صاركت فيها اأكرث من 10 
�صاطئ  عن  ال�صفينة  موؤخرة  اإبعاد  يف  جنحت  عماقة،  قاطرات 

القناة مب�صافة 102 مرت بدل من 4 اأمتار، وفق م�صادر حملية.
اربعة  قبل  ال�صوي�س،  قناة  تعطلت يف  املاحة  وكانت حركة 
اأيام، بعد اأن جنحت �صفينة حاويات عماقة اأثناء عبورها املمر 

املائي الذي يربط بني البحرين الأحمر واملتو�صط.

ت�جلغ الم�ج�وث  يا � ج� يو� ث� سد النهضة.. إ�
»�قرارها ال�اسم« يرك�ي �ـج األم�

اديس ابابا

اخلارجية  با�صم  الر�صمي  املتحدث  ق��ال 
املبعوث  اأبلغت  باده  اإن  مفتي  دينا  الإثيوبية 
الأمريكي لل�صودان، دونالد بوث، مب�صي اإثيوبيا 
يف عملية امللء الثاين ل�صد النه�صة واإنها جزء من 

عملية بناء �صد النه�صة.
نائب  اأن  �صحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال  واأو���ص��ح 
رئي�س الوزراء الإثيوبي ووزير اخلارجية دمقي 
املبعوث  مع  ناجحة  حمادثات  اأج��رى  مكونني 
ال��ولي��ات  م�صاهمة  فر�س  تناولت  الأم��ريك��ي 
النه�صة  �صد  مفاو�صات  عملية  دفع  يف  املتحدة 
املتعرثة وفقا لإعان املبادئ املوقع بني البلدان 

الثاث.
املبعوث  ك��ذل��ك  اأط��ل��ع  مكونني  اإن  وق���ال 
من  ال�صتفادة  يف  اإثيوبيا  حاجة  على  الأمريكي 
من  باملئة   60 من  اأك��رث  واإن  للتنمية  مواردها 

الإثيوبيني ل يح�صلون على الكهرباء.
التزام  مكونني  بتاأكيدات  مفتي  واأ���ص��اف 
لاأنهار  املنظمة  ال��دول��ي��ة  بالقوانني  اإثيوبيا 
امل�صب  ب��دول  �صرر  اأي  اإحل��اق  وع��دم  العابرة 

جراء بناء �صد النه�صة.
اخلارجية  وزارة  با�صم  املتحدث  و���ص��دد 
الإثيوبية على اأن “حل اخلافات يجب اأن يكون 
املفاو�صات  اآليات  يف  تغيري  واأي  باملفاو�صات، 
حد  عل  املبادئ”،  اإعان  يكون ح�صب  اأن  يجب 

تعبريه.
عبد  امل�صري  الرئي�س  اأك��د  اأ�صبوع،  وقبل 
للتو�صل  ال�صعي  ال�صي�صي، على �صرورة  الفتاح 
اإلى اتفاق قانوين ملزم  ممكن”،  وقت  اأقرب  “يف 
ينظم عملية ملء وت�صغيل �صد النه�صة، “بعيدا 
الأمر  فر�س  اإل��ى  ي�صعى  اأح��ادي  منهج  اأي  عن 

الواقع وجتاهل احلقوق الأ�صا�صية لل�صعوب«.
مع  �صحفي  موؤمتر  خال  ال�صي�صي  واأ�صار 

اإلى  نداي�صيمي،  اإيفاري�صت  البوروندي  نظرية 
امل��وارد  جم��ال  يف  البلدين  بني  القائم  التعاون 
لتعظيم  امل�صرتكة  واجل��ه��ود  وال���ري،  املائية 

ال�صتفادة امل�صتدامة من موارد نهر النيل.
النيل  نهر  “جلعل  م�صر  روؤية  على  اأكد  كما 
م�صدرا للتعاون والتنمية، ك�صريان حياة جلميع 

�صعوب دول حو�س النيل«.
ويف 23 م��ار���س اجل���اري، ق��ال وزي��ر ال��ري 
امل�صري حممد عبد العاطي، اإن القاهرة لن تقبل 
الإجراءات الأحادية التي تتخذها اإثيوبيا يف �صد 
النه�صة، الذي تبنيه فوق النيل الأزرق اأحد اأهم 

روافد نهر النيل.
واأ�صاف عبد العاطي يف ت�صريحات �صحفية 
اأن �صد النه�صة الإثيوبي وتاأثريه على مياه نهر 
النيل ُيعترب اأحد التحديات الكربى التي تواجه 
م�صر حاليا، خا�صة يف ظل الإجراءات الأحادية 

التي يقوم بها اجلانب الإثيوبي.

الكويت

اأدت  احلكومة  اأن  الكويتية  الأنباء  وكالة  ذكرت 
اليمني الد�صتورية اأمام جمل�س الأمة، الثاثاء، وذلك 
بعد خاف دام �صهورا بني املجل�س املنتخب ورئي�س 
الوزراء املعني يف وقت ت�صعى الباد لدعم اأو�صاعها 

املالية.
مقر  خارج  والنواب  املحتجني  ع�صرات  وجتمع 
املجل�س قبل اجلل�صة يف اإ�صارة على ا�صتمرار التوتر.

ومن املقرر اأن تبحث اأولى جل�صات الربملان بعد 
تعليق دام �صهرا، بناء على مر�صوم اأمريي، م�صروع 
قانون للعفو عن متهمني باقتحام الربملان عام 2011، 

ومنهم نواب �صابقون بالربملان.
اأيدت  دي�صمرب  اأجريت يف  التي  النتخابات  وبعد 
الوزراء  رئي�س  ا�صتجواب  طلب  النواب  من  اأغلبية 
ال�صيخ �صباح اخلالد ال�صباح ب�صاأن عدة ق�صايا منها 

اختياره للوزراء.
ال�صيخ  ا�صتقالتها و�صكل  بتقدمي  وردت احلكومة 

�صباح حكومة جديدة هذا ال�صهر.
يواجه  �صيا�صي  حت��د  اأك��رب  ه��و  اخل��اف  وك��ان 
تولى  الذي  ال�صباح،  الأحمد  نواف  ال�صيخ  الأم��ري 
اأمله  ال�صلطة يف �صبتمرب، واأعرب الأمري الثنني عن 
اأي  ... بعيدا عن  “تعاونا مثمرا  ت�صهد اجلل�صة  باأن 

توترات«.
اأن  بعد  الباد  يف  تت�صاعد  التوترات  زال��ت  وما 
ع�صوية  مار�س   14 يوم  الد�صتورية  املحكمة  اأبطلت 

النائب املعار�س بدر الداهوم.

خارج  املحتجني  بني  كان  الذي  الداهوم،  وكان 
مقر الربملان قبل اجلل�صة، واحدا من نائبني قدما هذا 

ال�صهر طلبا جديدا ل�صتجواب رئي�س الوزراء.
بني  امل��واج��ه��ة  ت���وؤدي  الأح��ي��ان  م��ن  كثري  ويف 

ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية اإلى اأزمات �صيا�صية 
الأمر  اأو حل الربملان،  ينتج عنها تغيريات حكومية 
وجذب  القت�صادي  الإ���ص��اح  جهود  اأع��اق  ال��ذي 

ال�صتثمارات اخلارجية على مدى عقود.

للديون  بقانون  الدفع  احلكومة  اأولويات  ومن 
العاملية  الأ�صواق  من  بال�صتدانة  للكويت  �صي�صمح 
بفعل  ت�صررت  التي  املالية  اأو�صاعها  لتح�صني 

انخفا�س اأ�صعار النفط وجائحة فريو�س كورونا.
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ية  � ية االشتال ال�رحج � ي�از �جر�فع انتاحج   ا�
�ي ة انتا�ج ت�جر ا�نس�ج اد م�ن ي�ج وا�

 جرش 

انتاجية  برفع  احلنيفات،  خالد  املهند�س  ال��زراع��ة  وزي��ر  اأوع��ز   
ال�صتال احلرجية، وايجاد خمترب ان�صجة انتاجي لا�صتال اخلالية من 

الفريو�صات بكميات تغطي احتياجات اململكة.
واكد الوزير خال زيارته الثاثاء، مل�صتل في�صل للزراعات احلرجية 
والع�صوية يف جر�س، اهمية زيادة انتاجية ال�صتال باأنواعها والرتكيز 
على  واطلع  وال�صتمرارية.  للزراعة  وال�صالح  واملقاوم  املدور  على 
اجلهد النتاجي لا�صتال باأنواعها، م�صددا على �صرورة درا�صة واعادة 
وك��وادر  حتتية  بنية  من  النتاجية  رفع  مع  ليتنا�صب  امل�صتل  تاأهيل 
وتو�صيعها  التحريج  خطة  حتديث  ���ص��رورة  على  م��وؤك��دا  منا�صبة، 
الى  امل�صتل  على  القائمني  داعيا  ال�صحراوية،  واملناطق  الطرق  لت�صمل 
�صرورة زراعة ا�صتال تتنا�صب مع البيئة، وا�صتال ا�صجار الفاكهة ذات 
الرعوية.  وال�صتال  ال�صتوائية  كال�صجار  العالية  القت�صادية  القيمة 
واأ�صار الوزير الى �صرورة مكننة امل�صاتل بحيث تواكب زيادة الطاقة 

النتاجية لها لتلبية اخلطط التي يجري تنفيذها.

ت�ج�ث  ية � ج� يا� يم والش�جاب الن� الت�ل�
ية �جالكرك يم� ات الت�ل� ياحج االحت�

 الكرك 

حتديات  النيابية،  وال�صباب  التعليم  جلنة  واأع�صاء  رئي�س  بحث   
واحتياجات قطاع الرتبية والتعليم يف حمافظة الكرك مع رئي�س واأع�صاء 

جمل�س املحافظة، وبح�صور مدراء الرتبية والتعليم.
اأع�صاء  بح�صور  املومني،  بال  الدكتور  اللجنة  رئي�س  وحت��دث 
الغرابلي  روع��ة  والدكتورة  ال�صلول،  خالد  الدكتور  النواب  اللجنة 
والدكتور طالب ال�صرايرة، عن اأهمية قطاع الرتبية والتعليم باعتباره 
زي��ارات  اأن  اإل��ى  لفتا  القطاعات،  مبختلف  للنهو�س  رئي�صة  دعامة 
وحوارات اللجنة مع اجلهات املعنية يف املحافظات تاأتي لأهمية التعليم 
هذا  تواجه  التي  واملعيقات  التحديات  اأب��رز  على  الط��اع  و�صرورة 
القطاع و�صول اإلى حلول جذرية لها. واأ�صاف اأن التعليم عن بعد حاليا 
يف ظل اجلهود الر�صمية ملكافحة وباء كورونا هو اخليار الوحيد، لفتا 
اإلى اأهمية بحث موا�صيع التعليم املهني والتقني باعتباره اأحد الو�صائل 
حلل م�سكلة البطالة وانخراط ال�سباب ب�سوق العمل بعد تاأهليهم مهنيا، 
موؤكدا حاجة حمافظة الكرك اإلى اأبنية مدر�صية �صاملة وحديثة ومدر�صة 

مهنية منوذجية تلبي طموحات طلبتها. 
التحديات  لأبرز  املجايل،  �صايل  املحافظة،  جمل�س  رئي�س  وعر�س 
املدر�صية  الأبنية  انت�صار  منها  املحافظة،  التعليم يف  قطاع  تواجه  التي 
 22 بحوايل  تقدر  التي  امل�صتاأجرة  املدار�س  ن�صبة  وارتفاع  القدمية 
امل��وارد  و�صعف  الرتبية،  بقطاع  الوظيفي  ال�صتقرار  وع��دم  باملئة، 
املالية، وخا�صة املنح اخلارجية، وحاجة املحافظة اإلى مدار�س مهنية 
من  باملدار�س  اآمنة  تعليمية  مرافق  توفري  اإلى  بالإ�صافة  منوذجية، 
ال�صحية  للمرافق  دورية  �صيانة  وعمل  وماعب  وخمتربات  �صاحات 

واخلدمية.

ئ�ي عن مناطق  جا� يار الكهر� �فصل الت�
يوم ات الشمال ال� �جم�ا�فطن

   إربد 

غدًا  الكهربائي  التيار  ف�صل  نيتها  عن  اإرب��د  كهرباء  �صركة  اأعلنت   
وجر�س  واملفرق  اإرب��د  حمافظات  يف  حم��دودة  مناطق  عن  الأرب��ع��اء، 

لغايات ال�صيانة وحت�صني جودة ال�صبكات.
مناطق  �صي�صمل  التيار  ف�صل  اإن  الثاثاء،  بيان  يف  ال�صركة  وقالت 
ال�صريح- احلي ال�صمايل- مثلث الرتخي�س من ال�صاعة التا�صعة �صباحاً 
النعيمة  طريق  احل�صن-  مناطق  ويف  �صباحاً،  ع�صرة  احلادية  وحتى 
وجنوب م�صجد ظفار من ال�صاعة احلادية ع�صرة �صباحاً وحتى الواحدة 
�صمال  الرئي�صي-  ال�صارع  احل�صن-  مناطق  يف  القطع  و�صي�صتمر  ظهرا. 
ع�صرًا،  الثالثة  وحتى  ظهرًا  الواحدة  ال�صاعة  من  احل�صن  امن  مركز 
البلد  اول  قي�س-  وام  احلمة،  طريق  قي�س  ام  مناطق  اإل��ى  بالإ�صافة 
م�صاًء.  اخلام�صة  وحتى  �صباحاً  التا�صعة  ال�صاعة  من  الرئي�صي  ال�صارع 
�صي�صمل مناطق جتمع ريف  الرمثا  الف�صل يف مدينة  اأن  ال�صركة  وبينت 
الرمثا  ب�صرى،  الرمثا  وليد حممد، حممد ح�صان - طريق  عبابنة،  وليد 
طريق ال�صالة، احلي الغربي - جتمع ال�صالة ، جتمع الهربيد، وجتمع 
والن�صف  الواحدة  حتى  �صباحاً  التا�صعة  ال�صاعة  من  اخلزعلي  فاح 
ظهرًا. وا�صارت ال�صركة اإلى اأن املناطق التي �صي�صملها الف�صل يف حمافظة 
بوي�صة  م�صاء، هي  الرابعة  وحتى  التا�صعة �صباحاً  ال�صاعة  املفرق من 
ال�صفر، حي  الدغمية، تلة خليفة،  امل�صاقبة، رحاب،  العليمات، بوي�صة 
املفرق،  احلرفية  املدينة  النعام،  ام  احلوامدة،  بوي�صة  نور،  المرية 
و�صط  الت�صالت  اوراجن  حمول  حيان،  مدر�صة  بجانب  ال�صرقي  حيان 
مدخل   - ح�صن  بني  ايدون  الرئي�صي،  ال�صارع  ح�صن  بني  ايدون  البلد 
البلد ال�صمايل طريق رحاب، املعمرية - احلي ال�صرقي طريق الزعفرانة، 
املعمرية - احلي ال�صرقي وحي الفوقا . كما �صي�صمل الف�صل يف حمافظة 
جر�س مناطق طريق جر�س - �صاكب، جممع با�صات جر�س وجماوريه، 
ظهر  وجماوريه،  اجلنوبي  امل�صرح  الزريقات،  جتمع  جر�س،  ومدخل 
واملطعم  جر�س،  ا�صغال  مبنى  جر�س،  البداية  حمكمة  الغربي،  ال�صرو 

اللبناين من ال�صاعة التا�صعة �صباحاً وحتى الرابعة م�صاًء.

ين الش�جاب �ف�ي  دورة لتمك�
را�ف�ي توعن و� ير ال�ف التصو�

 إربد 

عرب  تدريبية  دورة  اإربد،  غرب  الو�صطية  لواء  �صابات  مركز  نظم   
الت�صال املرئي، تناولت »التمكني يف الت�صوير الفوتوغرايف«، مب�صاركة 

20 �صابة من ع�صوات املركز واملجتمع املحلي.
الفوتوغرايف  الت�صوير  لتاريخ  مهيدات،  اأكثم  امل��درب،  وعر�س 
ومراحل تطوره، واأ�صاليب الت�صوير وفنونه وتقنياته وو�صائل اختيار 
املختلفة،  الأحداث  لتوثيق  كامريات  واأنواع  املنا�صبة  الت�صوير  زوايا 
اإ�سافة اإلى اأمناط الت�سوير كالبورتريه واملناظر الطبيعية والفعاليات 
الت�سوير  فن  امتهان  وو�سائل  �سروط  ال��دورة  وناق�ست  والتوثيق. 
الت�صوير  مبمار�صة  الراغبني  ال�صباب  لتمكني  والن�صائح  والقواعد 

كموهبة ومهنة.

الكرك 

قالت اأخ�صائية الإر�صاد النف�صي والرتبوي يف 
مديرية �صباب الكرك الدكتورة ثروت املعاقبة، اإن 
ال�صباب يحتاجون ملحفزات اإيجابية يف ظل ظروف 

جائحة كورونا.
واأ�صارت الى اأن العاج بالفن هو عملية تاأكيد 
العملية  با�صتخدام  لاإن�صان،  النف�صية  لل�صحة 
الفن  ان  مو�صحة  �صورها،  اأب�صط  يف  البتكارية 
اجل�صمية،  النواحي  وحت�صني  تنمية  على  يعمل 
فئته  كانت  مهما  فرد  لكل  والنفعالية  والعقلية، 
الردن��ي��ة  الن��ب��اء  لوكالة  وا���ص��اف��ت  العمرية. 
النمو  لدمج  عملية  هو  بالفن  العاج  ان  )ب��رتا(، 
والت�صوير  )الر�صم،  املرئية  والفنون  الن�صاين 
الفن  واأ�صكال  بالطني،  والت�صكيل  الت�صكيلي، 
تتم  البتكارية  العملية  ان  الى  املختلفة(،م�صرية 
النف�صي  والعاج  الإر���ص��اد  من  من��اذج  خال  من 
التي تقوم فكرتها ب�صكل اأ�صا�صي على اتباع العاج 
داخل  الكامنة  ال�صلبية  الطاقات  لإخ��راج  بالفن 
الفرد، و�صحنها باأخرى اإيجابية، ومن ثم حت�صني 

حالته البدنية والعقلية والعاطفية.
اأي  وممار�صة  الإبداعية  العملية  اإن  وقالت 
النف�سي،  الإ���س��ب��اع  اإل��ى  ي���وؤدي  اإب��داع��ي  ن�ساط 
ال�صيق  م��ن  تدريجيا  يتعافى  ال��ف��رد  ويجعل 
وات��زان��ه  ت��ف��اوؤل��ه  م�صتوى  وحت�صن  وال��ك��اآب��ة، 
يحتاجون  ال�صباب  ان  واو���ص��ح��ت  الن��ف��ع��ايل. 
م�صاعرهم  ع��ن  والك�صف  الن��ف��ع��ايل،  للتنفي�س 
حلل  وال�صتب�صار  الوعي  وزي��ادة  ورغباتهم، 
وتطوير  ال�صعوبات  وتذليل  والتحديات  امل�صاكل 
التفاوؤل  اإل��ى  للو�صول  وق��درات��ه��م  اإمكانياتهم 

والتزان النفعايل.
يف  بالإيجابية  الكامل  ال�صعور  ان  وا�صافت 
الوقت الراهن يف ظل التغيري الذي �صببته اجلائحة 
وانعك�س �صلبا على التقبل النف�صي للتغريات التي 
حدت من م�صاركة ال�صباب يف الأن�صطة التي تعمل 

على تفريغ انفعالتهم.
الأ�صاليب  ببع�س  القيام  الى  املعاقبة  ودعت 
العاجية والفنية التي تعمل على ت�صهيل التعبري 
لإعادة  ال�صباب،  لدى  الداخلية  النفعالت  عن 
بالأمان،  �صعورهم  وتنمية  باأنف�صهم  الثقة  بناء 

الفرد  مهما يف حت�صني حالة  دورا  يلعب  فالتفاوؤل 
النف�صية وطريقة تفاعله مع املواقف التي يتعر�س 
مع  تعامله  على  ذل��ك  وينعك�س  حياته،  يف  لها 
حمفزا  عاما  يعترب  اأنه  اإلى  بالإ�صافة  الآخرين، 
ملوا�صلة العمل، واجلهد، والتطلع مل�صتقبل اأف�صل 
من  لتحقيقها  بجدية  وال�صعي  اأهدافه  لتحقيق 
يف  تكون  اأن  يجب  التي  التفاوؤلية  النظرة  خال 

اإطار ت�صور الفرد.
وا�صارت الى ان التزان النفعايل ُي�صكل جانباً 
اأ�صا�صيا من جوانب النمو يف مرحلة ال�صباب التي 
تطراأ على ال�صخ�صية، خا�صة عند ال�صباب، مبينة 
الأول��وي��ات  ترتيب  خ��ال  من  يكون  حتقيقه  ان 
حياتهم  ترتيب  تعك�س  خطط  بعمل  وامل�صاهمة 
وثيقة  عاقة  له  النمو  وهذا  اجلديد،  النمط  مع 
التي  الداخلية،  الف�صيولوجية  التغريات  بطبيعة 
من  ي�صحبها  وما  العمر،  من  املرحلة  هذه  يف  تتم 
تغريات يف امل�صاعر والأحا�صي�س، كما اأن له عاقة 
التي  وخا�صة  والجتماعية  اخلارجية  بالبيئة 
ن مثريات اأ�صا�صية لنفعالته.  حتيط بالفرد وُتكوِّ

)برتا- حممد الع�صا�صفة(

ي�سن  ن � ية: ال�الج �جال�ف س� ية �ن�ف صا�ئ� أحن
ية ية وال��قل� سم� النوا��ي ال�ج

 عمان 

نظم بيت ال�ّصعر-املفرق، احتفالية مبنا�صبة 
الوطنية،  املكتبة  دائرة  يف  العاملي  ال�ّصعر  يوم 
اأيام، مب�صاركة عدد من ال�صعراء  وت�صتمر ثاثة 
ال�صباب والرواد. واكد مدير بيت ال�صعر في�صل 
ال�صرحان، يف احلفل الذي اأداره الزميل اإبراهيم 
الثقافة  راي��ة  حمل  يف  ال�صعر  دور  ال�صواعري، 
بديوان  الحتفال  ورم��زي��ة  التنوير،  وم�صعل 
من  نخبة  تكرمي  اإل��ى  لف��ت��اً  الأ���ص��ي��ل،  ال��ع��رب 

املبدعني يف هذا املجال.
التي  الحتفالية  خ��ال  ال�صرحان  وحت��ّدث 
اأحمد را�صد  رعاها م�صاعد الأمني العام الدكتور 
ة  من�صّ اأف�صحته  عما  الثقافة،  وزير  عن  مندوبا 
وال��ن��دوات  ل��ل��ق��راءات  امل��ف��رق،  ال�صعر-  بيت 
واملهرجانات ال�صنوية، والدور الذي ا�صطلع به 
. وا�صتهّلت الحتفالّية  تاأ�صي�صه عام 2015  منذ 
العربي  ال�صعر  رون��ق  حملت  فنّية  بو�صات 
املو�صحات  من  عدد  يف  املغناة  الكلمة  و�صفافية 

الأندل�صّية، �صارك فيها عازف العود عاء �صاهني، 
يزيد  واملطرب  حلتم،  اأب��و  ن��ور  الناي  وع��ازف 
ال�صلتوتي.   دوك�س  الإيقاع  و�صابط  اجليو�صي، 
وقراأ ال�صعراء:ه�صام عودة، ود.نبيلة اخلطيب، 
و�صيام  عا�صور،  اأبو  وحممود  �صعبان،  وكرامة 
اأبعادًا  حملت  �صعرية  ق�صائد  عدة  املواجدة، 
اإن�صانّية، وتنوعت بني الق�صيدة  ذاتّية ور�صائل 

ال��ع��م��ودي��ة وق�����ص��ي��دة ال��ت��ف��ع��ي��ل��ة، ولم�����ص��ت 
والغربة  الزمن  وق��راءة  العتاب  مو�صوعاتها 
ذلك،ُعر�س  اإل��ى  احلياة.  روت��ني  عن  والتعبري 
فيلم حول بيت ال�صعر- املفرق، تطّرق اإلى دوره 
يف التعريف بال�صعراء اجلدد والحتفاء بتجارب 
الأدبّية،  منجزاتهم  وق��راءة  ال��رواد  ال�صعراء 
والتعاون مع الهيئات الثقافّية يف اإتاحة الفر�صة 

لأكرب قدر من املبدعني.

يوم الش�ر ال�الم�ي ج� ية � ال� رق: احت�ف  الم�ف

محافظات 

نفذت فعاليات �صبابية يف الكرك وعجلون، عددا 
وتنمية  ال�صباب  بتمكني  تعنى  التي  الأن�صطة  من 
احلياتية  وامل��ه��ارات  باملعرفة  ورفدهم  اأفكارهم 
ال�صغرية  امل�صاريع  فتح  نحو  وتوجيههم  الازمة 

التي تعود عليهم بالفائدة.
ويف لواء الق�صر نفذ مركز �صابات اجلدعا التابع 
املرئي  الت�صال  تطبيق  عرب  الكرك  �صباب  ملديرية 
وامل�صاريع  “الريادة  بعنوان  توعوية  حما�صرة 
ال�صغرية” مب�صاركة عدد من ال�صابات املتطوعات 
املحلي.  املجتمع  اأب��ن��اء  م��ن  ومهتمني  امل��رك��ز  يف 

اأهمية  ع��ن  امل�����ص��اروة  خليل  امل�����ص��ارك  وحت��دث 
والبتكار  الفر�س  خلق  يف  ودورها  الأعمال  ريادة 
لل�صباب املتحم�صني  وحت�صني القت�صاد خ�صو�صا 
م�صريا  الفر�س،  تلك  عن  والباحثني  واملندفعني 
اإلى دور امل�صاريع ال�صغرية يف دعم العاطلني عن 

العمل ورفع امل�صتوى املعي�صي لهم ولأ�صرهم.
���ص��رورة  املحا�صرة  يف  م�صاركات  واأك���دت 
ت�صهم  التي  املحا�صرات  ه��ذه  مثل  ا�صتمرارية 
لفتح  للتوجه  وال�صابات  ال�صباب  دور  تفعيل  يف 
يف  وت�صهم  بالنفع  عليهم  تعود  �صغرية  م�صاريع 

حت�صني واقعهم املعي�صي.
ويف عجلون نظم مركز �صباب عبني عبلني وعرب 

التطرف  عن  حوارية  ن��دوة  اليوم  زووم  تطبيق 
والإرهاب، مب�صاركة �صبابية وا�صعة. 

مواجهة  اإن  املومني  رائد  املركز  رئي�س  وقال 
الره���اب  وظ��اه��رة  ب��اأن��واع��ه  املجتمعي  العنف 
بعينها  حم��ددة  جهة  على  تقت�صر  ل  والتطرف 
ال�صرة  �صيما  ل  باأ�صره  املجتمع  م�صوؤولية  بل 
هذه  من  املجتمع  لوقاية  الولى  اللبنة  باعتبارها 
الظواهر املقلقة. واأ�صار الى اأهمية دور موؤ�ص�صات 
المنية  واملوؤ�ص�صات  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 
التطرف  مبخاطر  للتوعية  الإع����ام  وو���ص��ائ��ل 
مواجهة  يف  الديني  ال��وازع  تر�صيخ  و  والإره��اب 

العنف املجتمعي.

 الزرقاء 

تفاهم  م��ذك��رة  الها�صمية  اجل��ام��ع��ة  وق��ع��ت   
م�صرتكة مع موؤ�ص�صة نور اجلزيرة الفنية للخراطة 
لتدريب طلبة الهند�صة يف جمالت الت�صميم الهند�صي 

واإجراء الفحو�صات املتخ�ص�صة.
ون�صت بنود املذكرة التي وقعها رئي�س اجلامعة 
م�صطفى  املوؤ�ص�صة  وممثل  الزبون  ف��واز  الدكتور 

الهند�صة يف اجلامعة  �صامل، على تدريب طلبة كلية 
والفنية  الأكادميية  وكوادرها  املختلفة  باأق�صامها 
يف  وبحثية  تدري�صية  خم��ت��ربات  م��ن  متلكه  ومب��ا 
خمرجاتهم  وربط  وال�صناعة  الأعمال  قطاع  جمال 
جانب  ال��ى  والت�صغيل،  العمل  ب�صوق  التعليمية 
ذوي  من  وكوادرها  املخربية  التجهيزات  ا�صتثمار 

اخلربة واملعرفة.
كما ن�صت املذكرة على توفري مكان خم�ص�س يف 

اجلامعة )Booth( ل�صتخدامه جلميع الفاعليات 
التي  العلمية  والأي���ام  العمل  وور���س  والأن�صطة 
للطلبة  امليداين  التدريب  اإلى  اإ�صافة  الكلية،  تنفذها 
يف كل ف�صل درا�صي، وت�صهيل تنفيذ م�صاريع التخرج 
الى  ي�صار  لهم.  الفني  الدعم  تقدمي  واإمكانية  للطلبة 
تعد  للخراطة  الفنية  اجل��زي��رة  ن��ور  موؤ�ص�صة  اأن 
وت�صنيع  ت�صميم  جمال  يف  الرائدة  املوؤ�ص�صات  من 

خطوط الإنتاج وت�سكيل املعادن.

لون ية �ف�ي الكرك وع�ج ج� أ�نشطة و�جرامج ش�جا�

يرة  ز� ية و�نور ال�ج ين الهاشم� اهم �ج� ت�ف مذكرة �
يب طل�جة الهندسة لتدر�

ية  ية حول الوصا� حوار�
ية عىل الم�قدسات الهاشم�

 الطفيلة  

نظمت مديرية ثقافة الطفيلة ندوة حوارية، عن بعد: »الها�صميون 
والو�صاية على القد�س«، وذلك �صمن فعاليات الحتفالت بالذكرى 

املئوية لتاأ�صي�س الدولة الأردنية مب�صاركة اأدباء وخمت�صني.
الندوة  اأن  الفقري،  �صامل  الدكتور  الطفيلة،  ثقافة  مدير  وبني 
الها�صميني  دور  ت�صتعر�س  حلقات   3 �صمن  املديرية  اأطلقتها  التي 
الها�صمية  والو�صاية  وامل�صيحية  الإ�صامية  املقد�صات  رعاية  يف 
بجميع حماورها، ل �صيما الدعم الها�صمي للمقد�صات باعتباره نهجا 
وعقيدة يوؤمن بها الها�صميون ويتج�صد يف الرعاية والإعمار ومقاومة 

التعديات على الأماكن املقد�صة يف فل�صطني.
بدوره، ا�صتعر�س مدير اأوقاف الطفيلة، الدكتور لوؤي الذنيبات، 
امتداد  هي  الو�صاية  هذه  اأن  الى  م�صريًا  الها�صمي،  الإعمار  مراحل 
رعايته  حمل  والذي  ال�صريف،  القد�س  جتاه  الها�صمي  الأردين  للدور 
جالة  جهود  خ�صو�صا  التاريخ،  مدى  على  الها�صميون  واإعماره 
القائد يف املحافل الدولية لتاأكيد موقف الأردن الثابت جتاه فل�صطني. 
واأ�صار الدكتور الذنيبات اإلى الآيات الكرمية والأحاديث النبوية 
وثالث  القبلتني  اأولى  باعتباره  الأق�صى  امل�صجد  اأهمية  على  الدالة 
وتاريخية  �صرعية  الو�صاية  هذه  اأن  اإلى  لفتاً  ال�صريفني،  احلرمني 

ودينية متوا�صلة ل تفريط ول ترثيب عليها حتت اأي ظرف كان.

يس  يلت�ق�ي ر�ئ� ير الث�قا�فة � وز�
ت�اد الكتاب واألد�جاء وأعضاء ا�

 عمان 

الهيئة  واأع�صاء  رئي�س  لقائه  خال  العايد  علي  الثقافة  وزير  اكد    
الإدارية لحتاد الكتاب والأدباء الأردنيني، 

اأهمية دور املوؤ�ص�صات والهيئات الثقافية يف اإغناء الحتفالية بعدد 
من املفردات الوطنية التي ت�صكل الوجدان والعقيدة الأردنية. 

هزاع  ال��وزارة  عام  اأم��ني  ح�صره  ال��ذي  اللقاء  خال  الوزير  ودع��ا 
باأبعادها  بالثقافة  تت�صل  التي  باجلوانب  الهتمام  اإل��ى  ال���رباري، 
الوطنية  امل�صلحة  على  ينعك�س  نقدمه  ما  اأن  اإل��ى  لفتا  املختلفة، 
والجتماعية، واأن املئوية باإجنازاتها ومراكمتها التي قدمها الها�صميون 
تغطية  على  واملوؤ�ص�صات  والفنانني  الكتاب  حتفز  والأج��داد  والأدب��اء 
وق�صايا  والقت�صادية  الجتماعية  واأبعاده  الإبداع  جوانب  من  الكثري 

املراأة وفنون الرواية وتاريخ الثقافة.
مع  الفريق  وروح  بامل�صاركة  تعمل  الوزارة  اأن  اإلى  العايد  واأ�صار 
الفاعلني يف امل�صهد الثقايف جميعا، معربا عن تطلعه مل�صروع ثقايف اأردين 
يوثق الرواية وال�صردية يف املئة املقبلة، م�صتدركا اأن دور الوزارة يقوم 
م�صوؤولية  تراثنا وفكرنا، وهي  ي�صكل  الذي  الإبداع  ت�صهيل عملية  على 

وطنية نتعاون مًعا ليكون لها الأثر يف وجدان املجتمع.
تاأ�صي�س  عن  نبذة  العدوان،  عليان  الحتاد،  رئي�س  قدم  جهته،  من 
من  جملة  على  ال�صوء  ملقيا  وبراجمه،  ون�صاطاته  ومنت�صبيه  الحتاد 

الن�صاطات والربامج التي تت�صل باملئوية.
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اعالن دعوة العطاء رقم 2021/2
�صادر عن هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت 

التعاقد مع ح�صانة البناء العامالت يف الهيئة
تعلن هيئة تنظيم قطاع االت�ضاالت عن حاجتها للتعاقد مع ح�ضانة قائمة ومتار�س اعمالها يف املنطقة 
لغاية رعاية ابناء العامالت يف الهيئة للفئات العمرية من 90 يوم ولغاية 4 �ضنوات ملدة �ضتة ا�ضهر قابلة 
للتجديد مبوافقة الطرفني ، وفقاآ للمتطلبات وال�ضروط اخلا�ضة املرفقة بدعوة العطاء ، فعلى الراغبني 
االت�ضاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  يف  وامل�ضرتيات  اللوازم  ادارة  ق�ضم  مراجعة  العطاء  بهذا  باال�ضرتاك 
وموقعها منطقة وادي ال�ضري / حي دير غبار / امتداد �ضارع ال�ضهيد حممد الزغول / بناية رقم )13(  
، م�ضطحبيني معهم �ضورة عن قيد ت�ضجيل العقار وذلك للح�ضول على ن�ضخة العطاء مقابل دفع مبلغ 
املوافق  الثالثاء  يوم  هو  العطاء  دعوة  لبيع  موعد  اآخر  باأن  علماآ   ، م�ضرتدة  غري  دينار   )25( مقداره 
املوافق  اخلمي�س  يوم  ظهر  بعد  من  الواحدة  ال�ضاعة  هو  العرو�س  لتقدمي  موعد  واآخر   2021/4/20

2021/4/22
مالحظة : اجور االعالن على من ير�ضو  عليه العطاء. 

اإعـــــــــالن 
يعلن للعموم مبقت�ضى اأحكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم 

اأن جمل�س  ل�ضنة 1966   )  79 ( رقم  والقرى واالأبنية  املدن 

التنظيم االأعلى قد قرر بقــراره رقــــم ) 1/105( تاريخ  

�ضفة  تغيري  خمطط  على  املوافقة  عدم   2021/  2  /  8

ا�ضتعمال من �ضكن )اأ( اىل جتاري حملي �ضمن احلو�س رقم 

)21( الطوال من اأرا�ضي اربد .

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�ضبة اربد .
 نائب رئي�س الوزراء و وزير االدارة  املحلية
توفيق حممود كري�ضان
     رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ال�ضركات رقم )22(  قانون  املادة)1/40( من  ا�ضتناد الحكام 
ال�ضركات يف وزارة  ل�ضنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

ال�ضناعة والتجارة 
اللوي�صي  ح�صني  زيد  �صركة  ت�ضفية  اجراءات  ا�ضتكمال  عن 
الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�صريكه  
)105487( بتاريخ 2012/10/3 اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا 

االعالن .
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ال�ضركات رقم )22(  قانون  املادة)1/40( من  ا�ضتناد الحكام 
ال�ضركات يف وزارة  ل�ضنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

ال�ضناعة والتجارة 
ونعيمه  بدور  ا�صالم  �صركة  ت�ضفية  اجراءات  ا�ضتكمال  عن 
البدور  وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ال تهدف اىل ربح ك�ضركة 
اعتبارا   2018/7/18 بتاريخ   )1144( الرقم  حتت  ت�ضامن 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن .
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ال�ضركات رقم )22(  قانون  املادة)1/40( من  ا�ضتناد الحكام 
ال�ضركات يف وزارة  ل�ضنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

ال�ضناعة والتجارة 
�صركة عالء امل�صري و�صركاه   عن ا�ضتكمال اجراءات ت�ضفية 
 )114769( الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة 

بتاريخ 2016/9/22 اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا االعالن .
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على 

الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ا�ضتنادا الأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 
ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�صركة البلد االخ�صر لكهرباء ال�صيارات 
وامل�ضجلة لدينا يف �ضجل ال�ضركات ذات م�ضوؤولية حمدودة   ولوازمها  
حتت الرقم )37792( بتاريخ 2014/8/20 قد قررت باجتماعها غري 
ال�ضركة  ت�ضفية  على  املوافقة   2021/2/28 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�ضفية اختيارية وتعني ال�ضيد ح�ضام حممود عبداهلل العابودي م�ضفيا 

لل�ضركة وان عنوان امل�ضفي هو :
هاتف   - الرابع  الطابق   - موؤته  جممع   - املقابلني   - عمان   

0796909242
مراقب عام ال�ضركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن م�صفي �صركة 
 )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ضتنادا 

ل�ضنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �صركة  البلد االخ�صر لكهرباء ال�صيارات ولوازمها 
ذ.م.م وامل�ضجلة لدى دائرة مراقبة ال�ضركات حتت الرقم )37792( 
بتاريخ 2014/8/20 �ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�ضركة 
تاريخه  من  �ضهرين  خالل  وذلك  ال/  ام  الدفع  م�ضتحقة  كانت  �ضواء 

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

ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : ح�ضام حممود عبداهلل العابودي
عنوان امل�ضفي :  عمان - املقابلني - جممع موؤته - الطابق الرابع - 

هاتف 0796909242
  م�ضفي �ضركة

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

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
عدن  حي  طلة  )�صالون  التجاري  اال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية 
لل�صيدات( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )250784( با�ضم )�صركة ا�صماء النجار 
ومنى ابو را�س( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )ا�صماء حممد م�صطفى النجار(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

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

م�ضجل  يعلن   2006 ل�ضنة   )9( رقم  التجارية  اال�ضماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ضتنادا 
اال�ضماء التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين بان اال�ضم التجاري )بقالة جنة ابو عليا( 
املعطي  )جمدي حممود عبد  با�ضم  بالرقم )192657(  التجارية  اال�ضماء  لدينا يف �ضجل  وامل�ضجل 
الربعي( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )حممد حممود عبد املعطي الربعي(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200013662(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 
ال�ضادة م�صطفى عبد القادر فار�س من�صور  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �صركة 
ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�صركاه   من�صور  عبدالقادر  احمد 

حتت الرقم )66452( بتاريخ 2003/3/31.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ و قام بابالغ �ضريكه/�ضركائه 
باالرادة  باالن�ضحاب  رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف 

املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/30.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200014776(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 
�صركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  الطحله  داود  يو�صف  �صليمان  ال�ضادة 
الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�صركاه  الطحله  خالد 

)54865( بتاريخ 2000/2/1.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ و قام بابالغ �ضريكه/�ضركائه 
باالرادة  باالن�ضحاب  رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف 

املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/29.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن دعوة العطاء رقم 2021/2
�صادر عن هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت 

التعاقد مع ح�صانة البناء العامالت يف الهيئة
تعلن هيئة تنظيم قطاع االت�ضاالت عن حاجتها للتعاقد مع ح�ضانة قائمة ومتار�س اعمالها يف املنطقة 
لغاية رعاية ابناء العامالت يف الهيئة للفئات العمرية من 90 يوم ولغاية 4 �ضنوات ملدة �ضتة ا�ضهر قابلة 
للتجديد مبوافقة الطرفني ، وفقاآ للمتطلبات وال�ضروط اخلا�ضة املرفقة بدعوة العطاء ، فعلى الراغبني 
االت�ضاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  يف  وامل�ضرتيات  اللوازم  ادارة  ق�ضم  مراجعة  العطاء  بهذا  باال�ضرتاك 
وموقعها منطقة وادي ال�ضري / حي دير غبار / امتداد �ضارع ال�ضهيد حممد الزغول / بناية رقم )13(  
، م�ضطحبيني معهم �ضورة عن قيد ت�ضجيل العقار وذلك للح�ضول على ن�ضخة العطاء مقابل دفع مبلغ 
املوافق  الثالثاء  يوم  هو  العطاء  دعوة  لبيع  موعد  اآخر  باأن  علماآ   ، م�ضرتدة  غري  دينار   )25( مقداره 
املوافق  اخلمي�س  يوم  ظهر  بعد  من  الواحدة  ال�ضاعة  هو  العرو�س  لتقدمي  موعد  واآخر   2021/4/20

2021/4/22
مالحظة : اجور االعالن على من ير�ضو  عليه العطاء. 

اإعـــــــــالن 
يعلن للعموم مبقت�ضى اأحكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم 

اأن جمل�س  ل�ضنة 1966   )  79 ( رقم  والقرى واالأبنية  املدن 

التنظيم االأعلى قد قرر بقــراره رقــــم ) 1/105( تاريخ  

�ضفة  تغيري  خمطط  على  املوافقة  عدم   2021/  2  /  8

ا�ضتعمال من �ضكن )اأ( اىل جتاري حملي �ضمن احلو�س رقم 

)21( الطوال من اأرا�ضي اربد .

وذلك يف بلدية اربد الكربى / لواء ق�ضبة اربد .
 نائب رئي�س الوزراء و وزير االدارة  املحلية
توفيق حممود كري�ضان
     رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ال�ضركات رقم )22(  قانون  املادة)1/40( من  ا�ضتناد الحكام 
ال�ضركات يف وزارة  ل�ضنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

ال�ضناعة والتجارة 
اللوي�صي  ح�صني  زيد  �صركة  ت�ضفية  اجراءات  ا�ضتكمال  عن 
الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�صريكه  
)105487( بتاريخ 2012/10/3 اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا 

االعالن .
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ال�ضركات رقم )22(  قانون  املادة)1/40( من  ا�ضتناد الحكام 
ال�ضركات يف وزارة  ل�ضنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

ال�ضناعة والتجارة 
ونعيمه  بدور  ا�صالم  �صركة  ت�ضفية  اجراءات  ا�ضتكمال  عن 
البدور  وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ال تهدف اىل ربح ك�ضركة 
اعتبارا   2018/7/18 بتاريخ   )1144( الرقم  حتت  ت�ضامن 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن .
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ال�ضركات رقم )22(  قانون  املادة)1/40( من  ا�ضتناد الحكام 
ال�ضركات يف وزارة  ل�ضنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

ال�ضناعة والتجارة 
�صركة عالء امل�صري و�صركاه   عن ا�ضتكمال اجراءات ت�ضفية 
 )114769( الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة 

بتاريخ 2016/9/22 اعتبارا من تاريخ ن�ضر هذا االعالن .
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على 

الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ا�ضتنادا الأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 
ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�صركة البلد االخ�صر لكهرباء ال�صيارات 
وامل�ضجلة لدينا يف �ضجل ال�ضركات ذات م�ضوؤولية حمدودة   ولوازمها  
حتت الرقم )37792( بتاريخ 2014/8/20 قد قررت باجتماعها غري 
ال�ضركة  ت�ضفية  على  املوافقة   2021/2/28 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�ضفية اختيارية وتعني ال�ضيد ح�ضام حممود عبداهلل العابودي م�ضفيا 

لل�ضركة وان عنوان امل�ضفي هو :
هاتف   - الرابع  الطابق   - موؤته  جممع   - املقابلني   - عمان   

0796909242
مراقب عام ال�ضركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن م�صفي �صركة 
 )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ضتنادا 

ل�ضنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �صركة  البلد االخ�صر لكهرباء ال�صيارات ولوازمها 
ذ.م.م وامل�ضجلة لدى دائرة مراقبة ال�ضركات حتت الرقم )37792( 
بتاريخ 2014/8/20 �ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�ضركة 
تاريخه  من  �ضهرين  خالل  وذلك  ال/  ام  الدفع  م�ضتحقة  كانت  �ضواء 

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

ا�ضم م�ضفي ال�ضركة : ح�ضام حممود عبداهلل العابودي
عنوان امل�ضفي :  عمان - املقابلني - جممع موؤته - الطابق الرابع - 

هاتف 0796909242
  م�ضفي �ضركة

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

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
عدن  حي  طلة  )�صالون  التجاري  اال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية 
لل�صيدات( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )250784( با�ضم )�صركة ا�صماء النجار 
ومنى ابو را�س( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )ا�صماء حممد م�صطفى النجار(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

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

م�ضجل  يعلن   2006 ل�ضنة   )9( رقم  التجارية  اال�ضماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ضتنادا 
اال�ضماء التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين بان اال�ضم التجاري )بقالة جنة ابو عليا( 
املعطي  )جمدي حممود عبد  با�ضم  بالرقم )192657(  التجارية  اال�ضماء  لدينا يف �ضجل  وامل�ضجل 
الربعي( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )حممد حممود عبد املعطي الربعي(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200013662(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 
ال�ضادة م�صطفى عبد القادر فار�س من�صور  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �صركة 
ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�صركاه   من�صور  عبدالقادر  احمد 

حتت الرقم )66452( بتاريخ 2003/3/31.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ و قام بابالغ �ضريكه/�ضركائه 
باالرادة  باالن�ضحاب  رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف 

املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/30.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200014776(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 
�صركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  الطحله  داود  يو�صف  �صليمان  ال�ضادة 
الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�صركاه  الطحله  خالد 

)54865( بتاريخ 2000/2/1.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ و قام بابالغ �ضريكه/�ضركائه 
باالرادة  باالن�ضحاب  رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف 

املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/3/29.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�ضركة نيويورك لال�ضتثمارات ال�ضياحية واالدارة العالجيه ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/3/30 من �شركاء ميلكون اكرث من25% من راأ�شمال 

ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتماع ا�شتنادا الحكام البند رابعا من 
اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة 

العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من امر 

الدفاع رقم)5( ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 . فقد 
قررت دعوتكم حل�شور االجتماع يوم  اخلمي�س/  املوافق 2021/4/8  ال�شاعة الرابعة ع�شرا ، 
يف مقر ال�شركة الكائن يف عمان -�شارع املدينة املنورة-جممع الك�شواين التجاري مبنيى االدارة 

-طابق ثاين ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :
-انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�شركة

يرجى ح�شور االجتماع يف املكان والزمان املحددين اعاله 
وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�ضركات

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�ضركة  املختربات الطبية ال�ضخمه م.خ.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/3/30 من �شركاء ميلكون اكرث من25% من راأ�شمال 

ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتماع ا�شتنادا الحكام البند رابعا من اجراءات 
تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة العامة 

وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن وزير ال�شناعة 
والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من امر الدفاع 

رقم)5( ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 . فقد قررت 
دعوتكم حل�شور االجتماع يوم  اخلمي�س/  املوافق 2021/4/8  ال�شاعة اخلام�شة ع�شرا ، يف مقر 

ال�شركة الكائن يف عمان -�شارع املدينة املنورة-جممع الك�شواين التجاري مبنيى االدارة -طابق 
ثاين ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

-انتخاب جمل�س ادارة
يرجى ح�شور االجتماع يف املكان والزمان املحددين اعاله 

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�ضركات

اعالن �ضادر عن م�ضفي �ضركة 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�شتنادا 

ل�شنة 1997 وتعديالته.
�ضركة  ق�ضر رم  لال�ضكان ذ.م.م وامل�شجلة لدى  اأرجو من دائني 
دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )8501( بتاريخ 2004/1/28 
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة 
الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد ع�شام وفيق ال�شمهوري
عنوان امل�شفي :  عمان دوار احلرمني عمارة جور�شال 140ط4 مكتب 
402 هاتف 5520522 -�س.ي)9545050(الرمز الربيدي)1954(

خلوي 0795637601
  م�شفي �شركة

ال�صحف:  �صدى وامم 7*2االربعاء  2021/3/31

اعالن
اىل م�ضاهمي �ضركة �ضرى للتنمية واال�ضتثمار �ش م ع

)حل�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي(
قرر جمل�س ادارة �شركة �شرى للتنمية واال�شتثمار �س م ع دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة 

العادي الذي �شيعقد يف متام ال�شاعة الواحدة ظهرا يوم اخلمي�س الوافق 2021/4/8 وذلك 
بوا�شطة و�شيلة االت�شال املرئي وااللكرتوين عمال باحكام قانون الدفاع رقم )13(ل�شنة 1992 وامر 

الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 واالجراءات ال�شادرة عن معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين 
بتاريخ 2020/4/9 مبوجب امر الدفاع اعاله. وذلك للنظر يف االمور املدرجة على جدول اعمال 

االجتماع املن�شور على املوقع االلكرتوين لل�شركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�شركات 
يرجى  من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور االجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة االت�شال 

املرئي وااللكرتوين من خالل الرابط االلكرتوين
 )https://us02web.zoom.us/i/82544549342?Pwd=bHpPbUVkc2tNUkMzNFU3RUd1zWhXdz09

Meeting ID: 82544549342
Passcode: 092317

املن�شور على موقع ال�شركة ))https://www.sura-invest.com(( واملت�شمن 
اجراءات الدخول للنظام االيل وت�شجيل احل�شور او ار�شال توكيل لهذا االجتماع على الربيد 

 )ghazaleh.surah@hotmail.com( االلكرتوين
رئي�ش جمل�ش االدارة
د-�ضهيل مقابله

دعوة اجتماع
يدعو رئي�س النقابة العامة 

للعاملني يف التعليم اخلا�س 
الجتماع الهيئة العامة العادي 

وذلك يوم االربعاء 2021/4/14 
يف قاعة االجتماعات يف النقابة 

يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا 
وذلك ملناق�شة جدول االعمال 

التايل
-امل�شادقة على امليزانية 

العمومية لعام 2020
- اعتماد مكتب التجمع لتدقيق 

ح�شابات النقابة لعام 2020
-انتخاب مكتب تدقيق ح�شابات 

النقابة العامة لعام 2021
- امل�شادقة على القرارات املاليه

-امل�شادقة على القرارات 
االدارية

-ماي�شتجد من اعمال 

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�ضركة نيويورك لال�ضتثمارات ال�ضياحية واالدارة العالجيه ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/3/30 من �شركاء ميلكون اكرث من25% من راأ�شمال 

ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتماع ا�شتنادا الحكام البند رابعا من 
اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة 

العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من امر 

الدفاع رقم)5( ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 . فقد 
قررت دعوتكم حل�شور االجتماع يوم  اخلمي�س/  املوافق 2021/4/8  ال�شاعة الرابعة ع�شرا ، 
يف مقر ال�شركة الكائن يف عمان -�شارع املدينة املنورة-جممع الك�شواين التجاري مبنيى االدارة 

-طابق ثاين ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :
-انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�شركة

يرجى ح�شور االجتماع يف املكان والزمان املحددين اعاله 
وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�ضركات

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�ضركة  املختربات الطبية ال�ضخمه م.خ.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/3/30 من �شركاء ميلكون اكرث من25% من راأ�شمال 

ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتماع ا�شتنادا الحكام البند رابعا من اجراءات 
تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة العامة 

وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن وزير ال�شناعة 
والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من امر الدفاع 

رقم)5( ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 . فقد قررت 
دعوتكم حل�شور االجتماع يوم  اخلمي�س/  املوافق 2021/4/8  ال�شاعة اخلام�شة ع�شرا ، يف مقر 

ال�شركة الكائن يف عمان -�شارع املدينة املنورة-جممع الك�شواين التجاري مبنيى االدارة -طابق 
ثاين ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

-انتخاب جمل�س ادارة
يرجى ح�شور االجتماع يف املكان والزمان املحددين اعاله 

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�ضركات

اعالن �ضادر عن م�ضفي �ضركة 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�شتنادا 

ل�شنة 1997 وتعديالته.
�ضركة  ق�ضر رم  لال�ضكان ذ.م.م وامل�شجلة لدى  اأرجو من دائني 
دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )8501( بتاريخ 2004/1/28 
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة 
الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد ع�شام وفيق ال�شمهوري
عنوان امل�شفي :  عمان دوار احلرمني عمارة جور�شال 140ط4 مكتب 
402 هاتف 5520522 -�س.ي)9545050(الرمز الربيدي)1954(

خلوي 0795637601
  م�شفي �شركة

ال�صحف:  �صدى وامم 7*2االربعاء  2021/3/31

اعالن
اىل م�ضاهمي �ضركة �ضرى للتنمية واال�ضتثمار �ش م ع

)حل�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي(
قرر جمل�س ادارة �شركة �شرى للتنمية واال�شتثمار �س م ع دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة 

العادي الذي �شيعقد يف متام ال�شاعة الواحدة ظهرا يوم اخلمي�س الوافق 2021/4/8 وذلك 
بوا�شطة و�شيلة االت�شال املرئي وااللكرتوين عمال باحكام قانون الدفاع رقم )13(ل�شنة 1992 وامر 

الدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 واالجراءات ال�شادرة عن معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين 
بتاريخ 2020/4/9 مبوجب امر الدفاع اعاله. وذلك للنظر يف االمور املدرجة على جدول اعمال 

االجتماع املن�شور على املوقع االلكرتوين لل�شركة وعلى موقع دائرة مراقبة ال�شركات 
يرجى  من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور االجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة االت�شال 

املرئي وااللكرتوين من خالل الرابط االلكرتوين
 )https://us02web.zoom.us/i/82544549342?Pwd=bHpPbUVkc2tNUkMzNFU3RUd1zWhXdz09

Meeting ID: 82544549342
Passcode: 092317

املن�شور على موقع ال�شركة ))https://www.sura-invest.com(( واملت�شمن 
اجراءات الدخول للنظام االيل وت�شجيل احل�شور او ار�شال توكيل لهذا االجتماع على الربيد 

 )ghazaleh.surah@hotmail.com( االلكرتوين
رئي�ش جمل�ش االدارة
د-�ضهيل مقابله

دعوة اجتماع
يدعو رئي�س النقابة العامة 

للعاملني يف التعليم اخلا�س 
الجتماع الهيئة العامة العادي 

وذلك يوم االربعاء 2021/4/14 
يف قاعة االجتماعات يف النقابة 

يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا 
وذلك ملناق�شة جدول االعمال 

التايل
-امل�شادقة على امليزانية 

العمومية لعام 2020
- اعتماد مكتب التجمع لتدقيق 

ح�شابات النقابة لعام 2020
-انتخاب مكتب تدقيق ح�شابات 

النقابة العامة لعام 2021
- امل�شادقة على القرارات املاليه

-امل�شادقة على القرارات 
االدارية

-ماي�شتجد من اعمال 

الرياض

»موانئ«  للموانئ  العامة  الهيئة  اأعلنت 
املالحية  اخلطوط  لدعم  مبادرة  تقدمي  عن 
العاملية العالقة يف جنوب قناة ال�صوي�س على 
حتول  حال  يف  وذل��ك  الأحمر،  البحر  �صاحل 
هذه ال�صفن اإلى ميناء جدة الإ�صامي واإنزال 

حاوياتها بامليناء.
الإعفاء  فرتة  بزيادة  الدعم  هذا  ويتمثل 
من اأجور التخزين حلاويات امل�صافنة لت�صبح 
اأ�صهر، مبا   3 ملدة  بدًل من 30 يوماً  60 يوماً 
العاملي  اللوج�صتي  القطاع  دع��م  يف  ُي�صهم 

وت�صيري حركة التجارة البحرية.

وتاأتي هذه املبادرة؛ تاأكيدًا على م�صاهمة 
ال�صعودية يف تخفيف الأثر بعد حترك ال�صفينة 
“اإيفرغرين”،  العاملي  املاحي  للخط  التابعة 
العاملي،  والنقل  الإم��داد  �صا�صل  وم�صاعدة 
بالإ�صافة اإلى زيادة مكانة املوانئ ال�صعودية 
النقل  �صوق  متغريات  مع  التكيف  �صرعة  يف 

العاملي وحتدياته.
للقدرات  تاأكيدًا  كذلك  امل��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
والإمكانات املتطورة، والطاقات ال�صتيعابية 
ال�صخمة التي يتمتع بها ميناء جدة الإ�صامي 
احل��اوي��ات  كمية  ا�صتيعاب  على  ال��ق��ادرة 
على  التاأثري  دون  ال�صفن  تلك  على  التقديرية 

العمليات الت�صغيلية للميناء.

يحتل  الإ���ص��ام��ي  ج��دة  ميناء  اأن  يذكر 
الأحمر  البحر  موانئ  بني  الأول���ى  املرتبة 
الذي  البحري  التجاري  ال�صريان  على  ويقع 
ودول  واأوروب����ا،  الأق�����ص��ى،  ال�صرق  يربط 
القرن الأفريقي عرب 62 ر�صيفاً مزودًا باأحدث 
للموا�صفات  وف��ق��اً  والتقنيات  التجهيزات 
مليون   130 تبلغ  ا�صتيعابية  بطاقة  الدولية، 

طن.
الدقم  ميناء  �صركة  قالت  �صابق  وقت  ويف 
لتقدمي  م�صتعدة  اإنها  تويرت   على  العمانية 
وحلول  ال�صحن  واإع��ادة  التخزين  خيارات 
و�صائر  الدحرجة  و�صفن  للحاويات  التموين 
يف  موؤقت  مرفاأ  عن  الباحثة  ال�صفن  اأن���واع 

ال�صرق الأو�صط.
م�صتعد  امليناء  اأن  ال�صركة  واأ���ص��اف��ت 
الو�صع  تخفيف  اأج��ل  من  العون  يد  لتقدمي 
التي  البحري  ال�صحن  �صركات  تواجهه  الذي 
لها �صفن عالقة يف البحر الأحمر اإلى اجلنوب 

من قناة ال�صوي�س.
ا�صتك�صاف  ال�صفن  تلك  “بو�صع  وقالت 
يف  حمولتها  اأو  حاوياتها  تفريغ  خ��ي��ارات 
ثم،  ومن  املوؤقت  التخزين  لأغرا�س  امليناء، 
وعن طريق �صفن اإغاثة متخ�ص�صة وباأحجام 
ال�صحنات  ت��ل��ك  ت�صريف  ت��ق��رر  خمتلفة، 
نقاط  اإل���ى  ال��ن��ه��ائ��ي  للتو�سيل  امل��ت��اأخ��رة 

الوجهة.”

ية ية ال�الم� طوط المالح� ية لدعم ال�ن م�جادرة س�ود�

يم يت� الة ال� يات �جر�نامج ك�ف يم آل� � م�جادرة لتنطن
 جرش 

 نظمت جلنة املراأة يف جمل�س حمافظة جر�س والهال الأحمر الردين اآلية 
برنامج كفالة الأيتام وبالتن�صيق مع بلدية جر�س الكربى.

املحافظة  يف  املتواجدين  الأيتام  الردين  احلمر  الهال  جلنة  و�صجلت 
عليهم  انطبقت  ممن  يتيما   262 امل�صجلني  عدد  بلغ  حيث  يومني،  مدار  على 

ال�سروط.
كما و�صجل الهال الأحمر 72 يتيما من اأبناء املخيمات يف املحافظة و190 
يتيما من اأبناء منطقة جر�س يحظون بكفالة �صهرية حلني بلوغ ال�صن القانوين، 
اأ�صرهم. وقالت رئي�صة جلنة  اأعباء احلياة عن كاهل  وذلك من اأجل تخفيف 
املراأة يف جمل�س حمافظة جر�س الدكتورة هند ال�صروقي، اإن كفالة اليتيم تعد 
�صبباً اأ�صا�صياً يف بناء جمتمع قوي و�صليم تنعك�س اآثاره يف ن�صر الألفة واملحبة 

وروح الأخوة بني اأفراد املجتمع بعيًدا عن م�صاعر احلقد الكراهية.
يف  يتيماً  بلغ 312  لغاية عام 2020  املكفولني  الأيتام  اأن عدد  اإلى  ي�صار 

املحافظة.

عمان 

مناجم  ���ص��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��ح��ث 
الفو�صفات الدكتور حممد الذنيبات، مع وفد عراقي 
برئا�صة وزير الزراعة املهند�س حممد اخلفاجي يزور 
البلدين  بني  التعاون  عاقات  تعزيز  حاليا،  اململكة 
الأ�صمدة  �صناعة  جم��ال  يف  ول�صيما  ال�صقيقني، 
بح�صور  الذنيبات،  الدكتور  واأك��د  الفو�صفاتية. 
مها  املهند�صة  والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزير 
علي، ا�صتعداد ال�صركة لإجابة طلب وزارة الزراعة 

العراقية، تزويدها بالأ�صمدة الفو�صفاتية “الداب”، 
بني  بال�صراكة  الفو�صفاتية  لاأ�صمدة  واإن�صاء م�صنع 

اجلانبني لتزويد ال�صوق العراقي بهذه املادة.
عمان  يف  ل��ق��اء  ترتيب  على  ال��ط��رف��ان  وات��ف��ق 

ملوا�صلة بحث هذه الأمور.
اإلى  العراقي  الوفد  الذنيبات  الدكتور  ودع��ا 
الأ�صمدة  و�صناعة  اإن��ت��اج  عملية  على  الط���اع 
هذا  يف  البحث  وا�صتكمال  باململكة،  الفو�صفاتية 
حقيقية  ل�صراكة  يوؤ�ص�س  اتفاق  اإلى  و�صول  املجال 

بني اجلانبني.

ات  وس�ف ين ال�ف �ج�ث الت�اون �ج�
ية ية والزراعة ال�را�ق� األرد�ن�



االربعاء  )31( اآذار  82021
ياضةالعدد )2343( ر�

تار كوادر  ي�ن يوي � ت�اد اآلس� اال�
ية للمشاركة  يم أرد�ن� ت�ك� �

يا �جدوري أ�جطال آس�
 اختار الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم، طاقم 
مباريات  ب��اإدارة  للم�صاركة  الأردن  من  حتكيم 
املجموعة الثالثة من دوري اأبطال اآ�صيا 2021 
خال  ال�صعودية  جدة  مدينة  يف  �صتقام  والتي 

الفرتة )-15 30( ني�صان املقبل.
املوقع  ن�صره  خ��رب  وف��ق  الطاقم  ويتاألف 
اأده��م  م��ن احل��ك��ام  ال��ك��رة،   الر�صمي لحت���اد 
فيما  البكار،  وحممد  موؤن�س  اأحمد  خم��ادم��ة، 
ت�صم املجموعة كل من الدحيل القطري، الأهلي 
وال�صرطة  الإي����راين  ال�صتقال  ال�����ص��ع��ودي، 
العراقي. ويتولى الإ�صراف على حكام املجموعة 

املقيم الدويل والآ�صيوي اإ�صماعيل احلايف.
احلكمني  الآ���ص��ي��وي  الحت���اد  اخ��ت��ار  كما 
الدوليني اأحمد في�صل وحممود ظاهر للم�صاركة 
والرابعة  الأولى  املجموعتني  مباريات  باإدارة 
لدوري البطال، والتي تقام مبارياتهما يف مدينة 

الريا�س ال�صعودية خال الفرتة ذاتها.
ال�صعودي،  الهال  الأولى  املجموعة  وت�صم 
مباراة  من  والفائز  الإم��ارات��ي،  الأهلي  �صباب 
ال��غ��راف��ة ال��ق��ط��ري واآج��م��ك الأوزب��ك�����ص��ت��اين، 
ت�صم  فيما  الطاجيكي،  دو�صنبه  وا�صتقال 
املجموعة الرابعة ممثل الأردن فريق الوحدات، 
والفائز  القطري،  وال�صد  ال�صعودي،  والن�صر 
والعني  الإي��راين  خوز�صتان  ف��ولد  مباراة  من 
الإماراتي. كما مت اختيار املقيم الآ�صيوي نا�صر 
الغرافة  مباراة  حكام  على  لاإ�صراف  دروي�س 
يف  �صتقام  والتي  الأوزب��ك��ي  واجمك  القطري 
مباريات  �صمن  املقبل  ني�صان   7 يوم  الدوحة 

دور الق�صاء لدوري ابطال ا�صيا.
ح�صونة  عوين  الآ�صيوي  املقيم  ي�صرف  كما 
والتي  الثانية  املجموعة  مباريات  حكام  على 
خال  الإماراتية  ال�صارقة  مدينة  يف  �صتقام 
املقبل  ني�صان   29-14 م��ن  ال��ف��رتة 
تراكتور  ال�صارقة،  اأندية  مب�صاركة 
الإي�����راين، ب��اخ��ت��اك��ور الأوزب��ك��ي 
الت�صفيات  من  املتاأهل  والفريق 
القوة  اأو  ال�صعودي  )ال��وح��دة 

اجلوية العراقي(.

ير�فض  يج � ي�جز� ال�
ر�جول ي�ف طط ل� م�ن

عانى ليفربول يف رحلة الدفاع عن لقب 
القدم  لكرة  املمتاز  الإجنليزي  ال���دوري 
للمدافعني،  الإ�صابات  من  �صل�صلة  ب�صبب 
رغبة  تقارير  فيه  ذكرت  الذي  الوقت  ويف 
مدافع  كوناتي  اإبراهيما  �صم  يف  النادي 
النادي  ف��اإن  ليبزيج،  �صبورت  بال  رازن 

الأملاين اأكد مت�صكه ببقاء الاعب.
عندما  فادحة  �صربة  ليفربول  وتلقى 
اأكتوبر/  يف  داي��ك  ف��ان  فريجيل  اأ�صيب 
حتى  غيابه  املتوقع  ومن  الأول،  ت�صرين 
نهاية املو�صم، ثم اأ�صيب ثنائي الدفاع جو 

جوميز وجويل ماتيب.
وذكر موقع )ذا اأثليتيك( على الإنرتنت 
�صم  من  اق��رتب  ليفربول  اأن  الإثنني  يوم 
يبلغ  جزائيا  �صرطا  ميلك  ال��ذي  كوناتي، 
مليون   47.07( يورو  مليون   40 حوايل 
املدير  كرو�صه  م��ارك��و���س  لكن  دولر(، 
الريا�صي لايبزيج قال اإن املدافع الفرن�صي 
البالغ عمره 21 عاما ميلك م�صتقبا واعدا 

هناك.

خا�س  الذي  كوناتي  عن  كرو�صه  وقال 
كل  يف  الأمل���اين  ال��ن��ادي  م��ع  م��ب��اراة   15
امل�صابقات هذا املو�صم ويرتبط بعقد حتى 
هذا  اأن  »اأعتقد   2023 حزيران  يونيو/ 
لي�س خيارا بالن�صبة لإبراهيما. اإنه يرتبط 
بعقد طويل معنا وهو يدرك ماذا نعني له 

ونحن ندرك ماذا يعني لنا«.
وتابع »كان غري حمظوظ العام املا�صي 
هذا  لكن  طويا  اأبعدته  لإ�صابة  وتعر�س 
مهم  لعب  وهو  رائع  ب�صكل  يتطور  العام 

جدا لنا وميلك م�صتقبا واعدا«.
ب�صكل  يتطور  اأن  »ن��ري��ده  واأ���ص��اف 
اأكرب، ونحن نلعب يف اأوروبا ومنلك فريقا 
لكي  له  بالن�صبة  �صببا  اأرى  ول  جدا  جيدا 

يرتكنا«.
وي��ح��ت��ل لي��ب��زي��ج امل��رك��ز ال��ث��اين يف 
وبفارق  نقطة   57 بر�صيد  الأملاين  الدوري 
املت�سدر  ميونخ  ب��اي��رن  ع��ن  نقاط  اأرب���ع 
يوم  قمة  مباراة  يف  الفريقني  مواجهة  قبل 

ال�صبت املقبل.

2021

الوحدات 
سخ ع�قد  ي�ف �

�ي ثل�ج يزن � �
على  للوحدات  املوؤقتة  الإدارية  اللجنة  وافقت 

ف�صخ عقد الاعب الدويل يزن ثلجي بالرتا�صي.
وجاءت املوافقة على ف�صخ عقد ثلجي وفقاً للموقع 

وبعد  ال��اع��ب،  طلب  على  بناء  للوحدات،  الر�صمي 
موافقة اجلهاز الفني بقيادة عبد اهلل اأبو زمع.

3 موا�صم،  وكان ثلجي انتقل ل�صفوف الوحدات قبل 
قادماً من الأهلي نظري احل�صول على 40 األف دينار 

عن كل مو�صم.
وينتظر اأن يحدد ثلجي وجهته املقبلة 

ول �صيما اأن باب فرتة القيد �صيغلق يف 
الأول من اأبريل/ ني�صان املقبل.

م�صاركة  القدم  ك��رة  احت��اد  اأعلن     
اأرمينيا  بطولة  يف  ال�صيدات  منتخب 
الودية، التي تقام خال الفرتة من 7 اإلى 
منتخبات  جانب  اإلى  املقبل  ال�صهر   12
امل�صت�صيفة،  والدولة  ولبنان  ليتوانيا 
يف  الآ�صيوية  الت�صفيات  خلو�س  تاأهباً 
م�صواره  املنتخب  ويفتتح  املقبل.  اأيلول 
 7 يف  ليتوانيا  مب��واج��ه��ة  البطولة  يف 

من   10 يف  اأرمينيا  ياقي  ث��م  ني�صان، 
ني�صان، فيما يختتم م�صاركته اأمام لبنان 
املقابل،  ويف  ذات���ه.  ال�صهر  م��ن   12 يف 
يوا�صل املنتخب تدريباته بقيادة املدرب 
ب�صام  ان�صمام  مع  نا�صيمينتو،  ديفيد 
للمدرب،  م�صاعدا  الفني  للكادر  اخلطيب 
الأح��د  حتى  ال��ت��دري��ب��ات  ت�صتمر  فيما 

املقبل، قبل التوجه اإلى اأرمينيا.

اأهمية  نا�صيمينتو  اأك���د  جهته  م��ن 
الأول��ى  التجربة  باعتبارها  البطولة 
حت�صريا  الإع��داد  فرتة  خال  للمنتخب 
�صرورة  اإلى  لفتا  الر�صمي،  لا�صتحقاق 
البطولة  من  املرجوة  الأه��داف  حتقيق 
الاعبات،  كافة  م�صتوى  على  والوقوف 
وتطبيق خمتلف اجلمل الفنية التي تدرب 

عليها الفريق خال الفرتة املا�صية.

يدات لكرة ال�قدم  ب الس� منت�ن
يا ين� يشارك �ف�ي �جطولة أرم� �

�صفوف  عن  للرحيل  اأجويرو  �صريجيو  ي�صتعد 
اأب��رز  م��ن  ك��واح��د  ال�صيف،  ه��ذا  �صيتي  مان�ص�صرت 

الاعبني الذين مروا على تاريخ الربميريليج.
و�صجل اأجويرو، الهداف التاريخي للم�صابقة بني 
اأهداف الربميريلج يف  اأ�صهر  اأحد  الأجانب،  الاعبني 
�صباك كوينز بارك رينجرز منح به الأزرق ال�صماوي 
2012. وكانت تلك البداية لفرتة من  اللقب يف عام 

الهيمنة لل�صيتي على امل�صابقة الإجنليزية.
يف  ه��دف��ا   181 ت�صجيل  يف  اأج���وي���رو  وجن���ح 
يف  امل�صابقة  يف  الأول  ظهوره  ومنذ  الربميريليج، 
مو�صم )-2011 2012(، يعد الأرجنتيني الهداف 

الأف�صل للم�صابقة يف تلك الفرتة.
وياأتي هاري كني يف املرتبة الثانية بر�صيد 160 
115 هدفا جليمي فاردي و113 هدفا  هدفا، مقابل 
وذلك  �صرتلينج،  لرحيم  هدفا  و95  لوكاكو  لروميلو 

بح�صب »�صكاي �صبورت�س«.
ب�  اأكرث  هاتريك،   12 جعبته  يف  اأجويرو  وميلك 
�صواريز،  لوي�س  �صجل  و�صعف  كني  من  ثاثيات   4
واأكرث بثاثة اأ�صعاف اأي لعب اآخر على مدار الِعقد 

املا�صي للبطولة.
 4 بري�صي  فان  وروبن  �صرتلينج  من  كل  و�صجل 

هاتريك منذ مو�صم )-2011 2012(.
 108 كل  هدفا  اأج��وي��رو  ت�صجيل  معدل  وبلغ 
دقائق، وهو اأف�صل معدل جلميع الاعبني منذ مو�صم 

.)2012 2011-(

ال��ث��اين ك��ني مبعدل ه��دف كل  وي��اأت��ي يف امل��رك��ز 
122.4 دقيقة، يليه حممد �صاح )هدف كل 129.7 

دقيقة(.
فجاء  ال�صابق  ال�صيتي  مهاجم  دجيكو  اإيدين  اأما 
دقيقة،   129.9 كل  هدف  مبعدل  الثالث  املركز  يف 

واأخريا جاء فان بري�صي بهدف كل 130.2 دقيقة.
ومع و�صول بيب جوارديول لتدريب ال�صيتي، 

التاأقلم  اأجويرو على  �صكك كثريون يف قدرة 
برهن  لكنه  الإ�صباين،  املدرب  اأ�صلوب  مع 

على  هدفا   20 م�صجا  ج��ودت��ه  على 
الأقل يف اأول 3 موا�صم لبيب.

الفريق  هداف  اأجويرو  كان  كما 
مع  بالدوري  التتويج  مو�صمي  يف 

املدرب الإ�صباين.
اأن  الإح�����ص��ائ��ي��ات  وتظهر 
يف  للكرة  اأجويرو  مل�صات  معدل 
 90 م��دار  على  مو�صمني  اآخ��ر 

دقيقة انخف�س ب�صكل وا�صح.
وبالتايل كان القرار الأف�صل 
�صريحل  ولكنه  ال��رح��ي��ل،  ه��و 
ك��واح��د م��ن اأ���ص��اط��ري ال��ن��ادي 

الفر�صة  واأمامه  والربميريليح، 
للرحيل يف مو�صم قد يكون تاريخيا 

�صيتي  م��ان�����ص�����ص��رت  ت���وج  ح���ال  يف 
بالرباعية.

يج يرل� يم� يرو �ف�ي ال�جر� و� أر�قام صن�ت أسطورة أحج
�صفوف  عن  للرحيل  أجويرو 
أب��رز اأب��رز أب��رز  م��ن  ك��واح��د  ال�صيف،  ه��ذا  يتي 

عبني الذين مروا على تاريخ الربميريليج.
ابقة بني صابقة بني صابقة بني  صأجويرو، الهداف التاريخي للم�صأجويرو، الهداف التاريخي للم�
أهداف الربميريلج يف 
ماوي صماوي صماوي  صباك كوينز بارك رينجرز منح به الأزرق ال�صباك كوينز بارك رينجرز منح به الأزرق ال�
. وكانت تلك البداية لفرتة من 

ابقة الإجنليزية.
يف  ه��دف��ا   181
يف  يف صابقة  يف صابقة  ابقة  امل� يف  الأول  ظهوره  ومنذ  امل�صالربميريليج،  يف  الأول  ظهوره  ومنذ  صالربميريليج، 
(، يعد الأرجنتيني الهداف 

أتي هاري كني يف املرتبة الثانية بر�صيد 160
 هدفا جليمي فاردي و113 هدفا 
وذلك  وذلك صرتلينج،  وذلك صرتلينج،  رتلينج،  � لرحيم  هدفا  �ص  لرحيم  هدفا  ص 

ب� ب�أكرث  ب�أكرث  باأكرث  أكرث  هاتريك،   
واريز، صواريز، صواريز،  � لوي�س  �صجل  لوي�س  صجل 
ِآخر على مدار الِعقد آخر على مدار العقد آخر على مدار الِعقد 

4 ي صي صي  بري� فان  وروبن  بري�صرتلينج  فان  وروبن  صرتلينج 
.)2012

108 كل  هدفا  أج��وي��رو 
م صم صم  صعبني منذ مو�صعبني منذ مو�

ال��ث��اين ك��ني مبعدل ه��دف كل  ال��ث��اين ك��نيأت��ي يف امل��رك��ز  �نيأت��ي يف امل��رك��ز  ال��ث��اين ك�ا ال��ث��اين ك�اأت��ي يف امل��رك��ز  أت��ي يف امل��رك��ز  ال��ث��اين ك�وي�� أت��ي يف امل��رك��ز  ال��ث��اين ك�وي�� ال��ث��اين ك�اوي��اأت��ي يف امل��رك��ز  ال��ث��اين ك�اأت��ي يف امل��رك��ز  أت��ي يف امل��رك��ز  ال��ث��اين ك�وي�� ال��ث��اين ك�اأت��ي يف امل��رك��ز  أت��ي يف امل��رك��ز 
ا دقيقة، يليه حممد �صا دقيقة، يليه حممد �صاح )هدف كل 129.7 122.4

دقيقة(.
فجاء  فجاء صابق  فجاء صابق  ابق  ال� ال�صيتي  صيتي  ال�ص ال�صيتي  يتي  ال� مهاجم  دجيكو  ال�صإيدين  مهاجم  دجيكو  ال�صإيدين  مهاجم  دجيكو  ال�اإيدين  مهاجم  دجيكو  إيدين  أما اأما أما 
دقيقة،   129.9 كل  هدف  مبعدل  الثالث  املركز  يف 

ي بهدف كل صي بهدف كل صي بهدف كل 130.2 دقيقة. أخريا جاء فان بري�اأخريا جاء فان بري�صأخريا جاء فان بري�صأخريا جاء فان بري� و
يتي، صيتي، صيتي،  ص لتدريب ال�ص لتدريب ال� ومع و�صول بيب جوارديول

أقلم اأقلم أقلم  الت أقلم أجويرو على  الت التاأقلم أجويرو على  أقلم اأقلم اأجويرو على  الت أقلم اأقلم أجويرو على  الت التاأجويرو على  أجويرو على  كك كثريون يف قدرة صكك كثريون يف قدرة صكك كثريون يف قدرة  ص�ص�
برهن  لكنه  برهن صباين،  لكنه  برهن صباين،  لكنه  باين،  الإ� املدرب  الإ�صلوب  املدرب  صلوب  الإ�ص املدرب  الإ�صلوب  املدرب  لوب  أ�اأ�صأ�صأ� مع 

على  هدفا   20 اجاجا جصجص م� ج��ودت��ه  م�صعلى  ج��ودت��ه  صعلى 
م لبيب.صم لبيب.صم لبيب. ص موا�ص موا� أول اأول أول 3 الأقل يف 

الفريق  هداف  الفريق أجويرو  هداف  الفريق اأجويرو  هداف  أجويرو  كان  كما 
مع  بالدوري  التتويج  مع صمي  بالدوري  التتويج  مع صمي  بالدوري  التتويج  مي  مو� مو�صيف  صيف 

باين.صباين.صباين. صاملدرب الإ�صاملدرب الإ�
أن اأن أن  الإح�����ص��ائ��ي��ات  وتظهر 
يف  للكرة  يف أجويرو  للكرة  يف اأجويرو  للكرة  أجويرو  ات صات صات  مل� مل�صمعدل  صمعدل 
90 م��دار  على  م��دار صمني  على  م��دار صمني  على  مني  مو� مو�صآخ��ر  مو�صآخ��ر  مو�اآخ��ر  آخ��ر 

ح.صح.صح. صكل وا�صكل وا� كل وا�صكل وا�ص ص ب�ص ب� سدقيقة انخف�سدقيقة انخف�س
ل صل صل  صوبالتايل كان القرار الأف�صوبالتايل كان القرار الأف�
ريحل صريحل صريحل  � ولكنه  ال��رح��ي��ل،  �صه��و  ولكنه  ال��رح��ي��ل،  صه��و 
�ري��اط��ري��اط��ري ال��ن��ادي  ��اط�ص��اط�ص أ���اأ���صأ���صأ��� ك��واح��د م��ن 

الفر�صة  الفر�صة أمامه  الفر�صة اأمامه  أمامه  و والربميريليح، 
م قد يكون تاريخيا صم قد يكون تاريخيا صم قد يكون تاريخيا  صللرحيل يف مو�صللرحيل يف مو�

يتي صيتي صيتي  � �ص  ص  �رت��رتص�رت��رت�ص��رتص�رتص�رت��رت�رت ص�����ص����� �����ص�����ص م��ان����� ت���وج  ح���ال  م��ان�����صيف  ت���وج  ح���ال  صيف 
بالرباعية.

جج يي

�صيتي  مان�ص�صرت  عن  اأجويرو  �صريجيو  الأرجنتيني  �صريحل   
مع نهاية عقده بعد املو�صم اجلاري وفقا ملا اأعلنه مت�صدر الدوري 

الإجنليزي املمتاز، الإثنني.
وخلف قرار �صيتي ردود فعل عدة على هذا الأمر.

  ميكا ريت�صاردز مدافع مان�ص�صرت �صيتي ال�صابق
اأف�صل  تقريبا  اإنه  جدا.  حمبطة  اأنباء  وهذه  ب�صدة  حمبط  اأنا 
مهاجم على الإطاق ظهر يف الدوري الإجنليزي املمتاز. اأ�صعه اإلى 

جانب اآلن �صرير وتيريي هري �صمن اأف�صل 3 بالن�صبة يل.
راأيت موؤ�صرات على حدوث ذلك يف بداية هذا املو�صم. اأعرف اأنه 
لكن حتى عندما  الأمور،  الركبة وبع�س هذه  يعاين من م�صكات يف 

يكون لئقا فاإنه ل يلعب اأ�صا�صيا.
 بول ديكوف مهاجم �صيتي ال�صابق

اإنه من بني الأف�صل هنا ويحمل لقب الهداف التاريخي للنادي. 

اأمام  هدفني  �صجل  عندما   ،2011 يف  فيها  ح�صر  دقيقة  اأول  من 
�صوانزي، اأدركنا اأنه �صاحب موهبة ا�صتثنائية.

�صيلفا وفين�صن كومباين وال�صماح  ديفيد  كان يجب تكرميه مثل 
عظماء  من  فقط  لي�س  هو  ممكنة.  ف��رتة  اأط��ول  النادي  يف  ببقائه 
مدار  على  املمتاز  ال��دوري  لعبي  اأعظم  من  بل  �صيتي  مان�ص�صرت 

تاريخه.
خلدون املبارك رئي�س مان�ص�صرت �صيتي

ال�صنوات  مدى  على  �صيتي  مان�ص�صرت  مع  �صريجيو  م�صاهمة 
حمفورة  اأ�صطورته  �صتبقى  منها.  التقليل  ميكن  ل  املا�صية  الع�صر 

لاأبد يف ذكريات كل عا�صق للنادي وكرة القدم.
يزال  ل  الوداع.  وكلمات  خلطاب  املنا�صبة  اللحظة  لي�صت  هذه 
بو�صعنا حتقيق الكثري يف املباريات املتبقية من املو�صم مع �صريجيو، 

ونحن نتطلع اإلى اإ�صهاماته يف التحديات املقبلة.

يست�ق  يرو كان � و� ون: أحج وم سا�ج�ق �ن�ج
ا وكوم�جا�ن�ي يل�ف يما مثل س� تكر� �

لن يتمكن بايرن ميونخ من التعويل على مهاجمه 
بالأيام  مبارياته  يف  ليفاندوف�صكي  روبرت  البولندي 
اخلارجي  الرباط  يف  لإ�سابته  نظًرا  املقبلة،  القليلة 

للركبة اليمنى.
خال  الإ�صابة  لهذه  البولندي  الدويل  وتعر�س    
م�صاركته مع منتخب باده �صد اأندورا، يف الت�صفيات 

املوؤهلة لكاأ�س العامل 2022.
 

وغادر �صاحب ال�32 عاًما ملعب املباراة بعد 63 
املنتخب  �صاعدا  هدفني  ت�صجيله  عقب  وذلك  دقيقة، 

البولندي على ح�سد النقاط ال�3 بالفوز )0-3(.
  ومل يعلن النادي البافاري حتى الآن مدة غياب 
اأف�صل لعب يف العامل، اإل اأنه من املتوقع عدم قدرته 
البوند�صليجا،  يف  ليبزيج  مبواجهتي  اللحاق  على 
دوري  نهائي  ربع  ذه��اب  يف  جريمان  �صان  وباري�س 

اأبطال اأوروبا.
 كيف �صيلعب بايرن؟

35 هدًفا غاب هذا  البوند�صليجا بر�صيد    هداف 
�صد  كانت  خمتلفة،  لأ�صباب  مباريات   4 عن  املو�صم 
كولن يف الدوري، ديورين يف الكاأ�س، واأتلتيكو مدريد 

ولوكوموتيف مو�صكو الرو�صي يف دوري الأبطال.
يف  طريقتني  فليك  هانز  الأمل��اين  امل��درب  واتبع    
غياب ليفاندوف�صكي عن تلك املباريات، بالعتماد على 
طريقته املعتادة )4-2-3-1(، فيما خا�س مباراة 

واحدة بطريقة )3-4-3(.
ومع تغري طريقة اللعب، مل يتنازل فليك عن فكرة 
على  لاعتماد  دفعه  مما  �صريح،  حربة  براأ�س  اللعب 
ليفاندوف�صكي يف  من  بدًل  موتينج  ت�صوبو  الكامريوين 

تلك املواجهات كافة.
موتينج  ت�صوبو  جتاور  التي  الأ�صماء  وتغريت    

يف خط الهجوم، اإل اأن الكامريوين بقى ثابًتا يف جميع 
الأحوال عند غياب املهاجم البولندي.

  الت�صكيلة املتوقعة
  لن يكون ليفاندوف�صكي الغائب الوحيد عن موقعة 
الكندي  الظهري  يرافقه  بل  املقبل،  ال�صبت  ليبزيج، 
طرده  بعد  مباراتني  لإيقافه  نظًرا  ديفيز،  األفون�صو 

املبا�صر اأمام �صتوجتارت.
املدافع  ا�صتبعاد  الدويل  التوقف  فرتة  و�صهدت    
لإ�صابته،  اأملانيا  منتخب  مع�صكر  من  �صويل  نيكا�س 
مما يثري ال�صكوك حول قدرته على اللحاق مبواجهة 

ليبزيج املرتقبة يف اجلولة 27 من البوند�صليجا.
الفرن�صي  ي�صغل  اأن  املتوقع  من  فاإنه  ولذلك،    
من  ب��دًل  الأي�صر  الظهري  مركز  هرينانديز  لوكا�س 
وديفيد  بواتينج  جريوم  الثنائي  �صيبداأ  فيما  ديفيز، 
يف  بافارد  بينيامني  جانب  اإلى  الدفاع،  قلب  يف  األب��ا 

اجلهة اليمنى.
جنابري،  �صريجي  الثاثي  بني  فليك  و�صيفا�صل    
منهم  باثنني  للدفع  كومان،  وكينج�صلي  �صاين  لريوي 

للعب اإلى جوار ت�صوبو موتينج وتوما�س مولر.
  وقد يفاجئ فليك اجلميع بال�صتغناء عن ت�صوبو 
موتينج يف الت�صكيلة الأ�صا�صية، معوًل على جنابري 
اأو مولر للعب دور املهاجم الوهمي، فيما يلعب كومان 

و�صاين على الأطراف.
بتعوي�س  املعتادة  فليك طريقته  اتباع  اأما حال    
ليفاندوف�صكي باملهاجم الكامريوين، فاإن بايرن قد يبداأ 

بت�صكيلة على النحو التايل:
 حرا�صة املرمى: مانويل نوير.

الدفاع: بافارد، بواتينج، األبا وهرينانديز.
 الو�صط: كيميت�س وجوريت�صكا.

الهجوم: مولر، كومان، جنابري وت�صوبو موتينج.

ا�ندو�فسك�ي ي�ف ياب ل� � ة �ف�ي عن تل�ف يرن �جمالمح م�ن جا� وم � ه�ج

يدر�س نادي اأوليمبيك مار�صيليا فر�س عقوبات تاأديبية على الاعبني بول لريول وليوناردو 
بالريدي بعد اأن مت حتديد هوياتهما من قبل ال�صرطة يف حفل غري قانوين يف بادالونا )اإ�صبانيا(، 

ح�صبما اأفادت م�صادر من النادي الفرن�صي اليوم الثاثاء.
هناك  تكون  اأن  املمكن«  »من  امل�صادر  وقالت 

من  مزيد  ع��ن  الك�صف  جتنبت  لكنها  عقوبة، 
التفا�صيل حول املو�صوع.

املحلية،  بروفان�س(  وبح�صب �صحيفة )ل 
فاإن املدير الفني للفريق، الأرجنتيني خورخي 
على  لعبيه  �صلوك  ل��ه  ي��رق  مل  �صامباويل، 

الإطاق.
ك�صفته  الذي  القانوين،  غري  احلفل  واأقيم 

حديقة  يف  الكتالونية،  اآرا(  )دي��اري  �صحيفة 
�صاليه بح�صور 33 �صخ�صا، وهو رقم يتجاوز 

القيود املفرو�صة من ال�صلطات الكتالونية، التي 
تق�صر اللقاءات املفتوحة على 6 اأ�صخا�س.

لريول  اأن  اإلى  ال�صرطة  قوات  واأ�صارت 
بارتكاب  واتهمته  احل��ف��ل،  منظم  ه��و 

بع�صيان  تتعلق  م��زع��وم��ة  ج��رمي��ة 
ال�صماح لرجال الأمن  ال�صلطات لعدم 

بدخول املنزل عندما طالبوا بذلك.
الاعب  ���ص��رح  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
باأن  الكتالونية  لل�صحيفة  الإ�صباين 
احلفل كان يف الواقع »ع�صاء ل� 6 

اأ�صخا�س«.

يا يل� ئ�ي مارس� يورط ثنا� ن�ي � ير �قا�نو� � ل عن ح�ف

ال��غ��راف��ة ال��ق��ط��ري وال��غ��راف��ة ال��ق��ط��ري و
ت� فيما  الطاجيكي،  ت�نبه  فيما  الطاجيكي،  ت�صصنبه  فيما  الطاجيكي،  ت�نبه  فيما  الطاجيكي،  ت�صنبه  فيما  الطاجيكي،  ت�نبه  فيما  الطاجيكي،  نبه  دو� دو�ل  دو�صصل  صصل  ااتقااتقتقاا تقتقصتقتقصص صصوا�صصوا�وا�

املجموعة الرابعة ممثل الأردن فريق الوحدات، املجموعة الرابعة ممثل الأردن فريق الوحدات، 
وال� وال�عودي،  وال�صصعودي،  وال�عودي،  وال�صعودي،  وال�عودي،  عودي،  ال� ال�والن�صر  ال�صصوالن�صر  صصوالن�صر 
خوز� خوز�د  ف��وللد  مباراة  ف��ومن  مباراة  من 

الإماراتي. كما مت اختيار املقيم الآ�الإماراتي. كما مت اختيار املقيم الآ�
الغرافة  مباراة  حكام  على  الغرافة راف  مباراة  حكام  على  الغرافة صصراف  مباراة  حكام  على  الغرافة راف  مباراة  حكام  على  الغرافة صراف  مباراة  حكام  على  الغرافة راف  مباراة  حكام  على  راف  صصإ�صصإ�إ� إ�إ�اإ�إ�اا ل ل  لاا  اا  سسدروي�سسدروي�دروي�سس

� والتي  الأوزب��ك��ي  واجمك  �القطري  والتي  الأوزب��ك��ي  واجمك  القطري 
ني� ني�   77 يوم  يوم الدوحة  الدوحة 

دور ادور اللق�صاء لدوري ابطال ا�ق�صاء لدوري ابطال ا�
الآ� املقيم  الآ�رف  املقيم  الآ�صصرف  املقيم  الآ�رف  املقيم  الآ�صرف  املقيم  الآ�رف  املقيم  رف  ي� ي�كما  ي�صصكما  صصكما 

والتي  الثانية  املجموعة  مباريات  حكام  والتي على  الثانية  املجموعة  مباريات  حكام  على 
ال� مدينة  يف  ال�تقام  مدينة  يف  ال�صصتقام  مدينة  يف  ال�تقام  مدينة  يف  ال�صتقام  مدينة  يف  ال�تقام  مدينة  يف  تقام  صص�صص��

م��ن  م��ن ة  �رت�رتال��ف��رت�رتال��ف�ال��ف��رت�رتة 
اركة اركة صاركة اركة صصاركة اركة  صصمب�صصمب�مب�

الإي�����راين، ب��اخ��ت��اك��ور الأوزب��ك��ي الإي�����راين، ب��اخ��ت��اك��ور الأوزب��ك��ي 
املت املتوالفريق  والفريق 

ال� ال�)ال��وح��دة  )ال��وح��دة 
اجلوية العراقي(.اجلوية العراقي(.

رطة يف حفل غري قانوين يف بادالونا )صرطة يف حفل غري قانوين يف بادالونا )صرطة يف حفل غري قانوين يف بادالونا ) صأن مت حتديد هوياتهما من قبل ال�صأن مت حتديد هوياتهما من قبل ال�
اي اليوم الثاي اليوم الثاثاء. ي اليوم الثصي اليوم الثص صأفادت م�صادر من النادي الفرن�صأفادت م�صادر من النادي الفرن�

هناك  تكون  هناك أن  تكون  هناك اأن  تكون  أن  املمكن«  »من  امل�صادر  وقالت 
من  مزيد  ع��ن  من صف  مزيد  ع��ن  من صف  مزيد  ع��ن  ف  الك� جتنبت  لكنها  الك�صعقوبة،  جتنبت  لكنها  صعقوبة، 

وع.
املحلية،  بروفان�س(  ب �صحيفة )ل 
إن املدير الفني للفريق، الأرجنتيني خورخي 
على  لعبيه  لوك صلوك صلوك  � ل��ه  ي��رق  مل  �صامباويل،  ل��ه  ي��رق  مل  صامباويل، 

فته صفته صفته  ك� الذي  القانوين،  غري  احلفل  ك�صأقيم  الذي  القانوين،  غري  احلفل  صأقيم 
حديقة  يف  الكتالونية،  آرا( 
خ�صا، وهو رقم يتجاوز 

لطات الكتالونية، التي صلطات الكتالونية، التي صلطات الكتالونية، التي  صة من ال�صة من ال�
سخا�سخا�س. خا�صخا�ص أ�اأ�صأ�صأ� تق�صر اللقاءات املفتوحة على 6

لريول لريوأن  لريواأن  أن  إلى اإلى اإلى  رطة صرطة صرطة  ال� قوات  ال�صارت  قوات  صارت 
بارتكاب  واتهمته  احل��ف��ل،  منظم  ه��و 

بع�صيان  تتعلق  م��زع��وم��ة  ج��رمي��ة 
ماح لرجال الأمن 

بدخول املنزل عندما طالبوا بذلك.
الاعب  ���ص��رح  ج��ان��ب��ه،  الاوم��ن  ���ص��رح  ج��ان��ب��ه،  اوم��ن 
أن اأن أن  ب الكتالونية  لل�صحيفة  أن باين  ب الكتالونية  لل�صحيفة  باأن باين  الكتالونية  لل�صحيفة  أن اأن اباين  ب الكتالونية  لل�صحيفة  أن اأن باين 
6 �اء ل�اء ل� اء لصاء لص صاحلفل كان يف الواقع »ع�صاحلفل كان يف الواقع »ع�

ادر  ي�ف يع � � ش�ف
م�سكر النشامى

غادر عامر �صفيع املع�صكر التدريبي الذي يقيمه منتخب الن�صامى 
يف العا�صمة البحرينية املنامة، وذلك اإثر وفاة والده الأحد. وتاأتي 
مباراة  خلو�س  الأردن  منتخب  فيه  ي�صتعد  وقت  يف  �صفيع  مغادرة 
ا�صتعداداتهما  اإط��ار  يف  الثاثاء  غدا  البحريني  نظريه  اأم��ام  ودية 

ل�صتكمال م�صوارهما يف ت�صفيات املونديال.
موؤخرا،  القدم  كرة  اعتزل  قد  �صفيع  وكان 
اجل��ه��از  �صمن  تعيينه  ليتم 
الن�صامى  ملنتخب  التدريبي 
عطاء  من  قدمه  ملا  تقديرا 

امتداد 25 عاما.على 
ي��ع��ود  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 
اإل��ى  ال��ن�����ص��ام��ى  منتخب 
الأرب��ع��اء  غ��د  بعد  الأردن 
ال��اع��ب��ون  �صيلتحق  ح��ي��ث 
ا�صتعدادا  فرقهم  بتدريبات 

لدوري املحرتفني.

ؤخرا، وؤخرا، وؤخرا،  م القدم  كرة  اعتزل  قد  موفيع  القدم  كرة  اعتزل  قد  وفيع  مص القدم  كرة  اعتزل  قد  مصفيع  القدم  كرة  اعتزل  قد  فيع  � �صوكان  صوكان 
اجل��ه��از  اجل��ه��از صمن  اجل��ه��از صمن  من  � تعيينه  �صليتم  تعيينه  صليتم 
امى صامى صامى  الن� ملنتخب  الن�صالتدريبي  ملنتخب  صالتدريبي 
عطاء  من  قدمه  ملا  تقديرا 

امتداد 25 عاما.على 
ي��ع��ود  ي��ع��ود أن  ي��ع��ود اأن  أن  وي��ن��ت��ظ��ر 
إل��ى اإل��ى اإل��ى  ��ام��ى ص��ام��ى ص��ام��ى  ال��ن����� ال��ن�����صمنتخب  صمنتخب 
الأرب��ع��اء  غ��د  بعد  الأردن 
ال�اع��ب��ون �اع��ب��ون اع��ب��ون  ال�اع��ب��ون يلتحق  ال��اع��ب��ون يلتحق  ال�اع��ب��ون �اع��ب��ون �يلتحق  اع��ب��ون �اع��ب��ون يلتحق  ال�ص ال�صيلتحق  يلتحق  � �صح��ي��ث  صح��ي��ث 
تعدادا صتعدادا صتعدادا  ا� فرقهم  ا�صبتدريبات  فرقهم  صبتدريبات 

لدوري املحرتفني.

وظ  يض�ف حطن يرو � و� يل أحج رح�
ييس ييت �ف�ي ضم م� الس�

اأجويرو، للرحيل عن �صفوف  ي�صتعد النجم الأرجنتيني �صريجيو 
اأبرز  اأن بر�صلونة من  مان�ص�صرت �صيتي بنهاية املو�صم اجلاري، ويبدو 
ملزاملة  بر�صلونة  اإلى  اأجويرو  انتقل  حال  ويف  له.  املحتملة  الوجهات 
يف  �صيتي  مان�ص�صرت  اآمال  على  بالتايل  ف�صينهي  مي�صي،  ليونيل  مواطنه 
التعاقد مع الربغوث، وذلك بح�صب �صحيفة »ديلي �صتار« الربيطانية.

ت�صيل�صي  مثل  اأجويرو  ب�صم  املهتمة  الأندية  من  العديد  وهناك 
البالغ  املهاجم  اأن  اإل  ال�صيف،  هذا  باملجان  ويوفنتو�س  مدريد  وريال 
من العمر 32 عاًما يدرك باأن تلك اأف�صل فر�صة له ملزاملة مي�صي على 

�صعيد الأندية ويكون ذلك مبثابة النهاية املميزة مل�صريته.
خوان  لرب�صلونة،  م��وؤخ��ًرا  املنتخب  الرئي�س  تعهد  واأن  و�صبق 

لبورتا، ب�صم اأجويرو من ال�صيتي يف حال جنح يف النتخابات.

يد د� يكشف عن ش�اره ال�ج يالن �  إنتر م�
والذي  اجلديد،  �صعاره  عن  الثاثاء،  ر�صمًيا،  ميان  اإن��رت  ك�صف 

�صيو�صع على قم�صان الفريق، وكل ما يتعلق بالنادي.
ووفًقا للح�صاب الر�صمي لإنرت ميان عرب »في�صبوك«، فاإن ال�صعار 
والأزرق  الأ�صود  وهي  األوان   3 على  �صيحتوي  للنرياتزوري  اجلديد 
النادي  اخت�صاًرا ل�صم  M وهو  و   I ال�صعار حريف  والأبي�س. وي�صم 
الدوري  ترتيب  �صدارة  ميان  اإنرت  ويحتل   .INTER MILAN
الإيطايل حالًيا بر�صيد 65 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ميالن الثاين، كما 

ميلك مباراة موؤجلة.
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