
SADA AL-SHAAB DAILY NEWSPAPER

يومية - �شيا�شية - اقت�شادية - �شاملة

ري  ي�ج � دي  الص�ف
م��ع  م�جاحث��ات 
يره المصري � �ظ�ظ

 عّمان 

�أج�������رى ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
�ل�����وزر�ء وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
و����ش���وؤون �مل��غ��رب��ن �أمي���ن 
�ت�شااًل  �الأربعاء،  �ل�شفدي، 
خارجية  وزي���ر  م��ع  ه��ات��ف��ي��اً 
�لعربية  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة 
جرى  �شكري،  �شامح  �ل�شقيقة 
�لق�شايا  من  عدد  بحث  خالله 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة و�مل�����ش��ت��ج��د�ت يف 
عملية  ���ش��ي��اق  يف  �مل��ن��ط��ق��ة 
�مل�شتمرة  و�لتن�شيق  �لت�شاور 

بن �لبلدين.
عمق  �ل����وزي����ر�ن  و�أك�����د 
�ملتميزة  �لثنائية  �لعالقات 
متنامياً  تعاوناً  تتبدى  �لتي 
تنفيذً�  �مل��ج��االت  جميع  يف 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ج���الل���ة �مل��ل��ك 
فخامة  و�أخيه  �لثاين  عبد�هلل 
�ل�شي�شي.  �لفتاح  �لرئي�س عبد 
و�شكري  �ل�����ش��ف��دي  وب��ح��ث 
لعقد  �جل��اري��ة  �لتح�شري�ت 
�لتعاون  الآلية  �ملُرتقبة  �لقمة 
وم�شر  �ململكة  ب��ن  �لثالثي 
قريباً.  ب��غ��د�د  يف  و�ل��ع��ر�ق 
على  حم��ادث��ات��ه��م��ا  ورك����زت 
�أفق  الإيجاد  �ملبذولة  �جلهود 
حقيقي لتحقيق �ل�شالم �لعادل 
حل  �أ���ش��ا���س  على  و�ل�����ش��ام��ل 
�لدولتن، وفق �لقانون �لدويل 
�لدولية  �ل�شرعية  وق���ر�ر�ت 

ومبادرة �ل�شالم �لعربية.
و�أك������د� �أه��م��ي��ة ب��ل��ورة 
الإع����ادة  ف��اع��ل  دويل  حت���رك 
تنتج  جادة  مفاو�شات  �إطالق 
�ل�شالم  نحو  حقيقياً  تقدماً 
�ل��دول��ت��ن  ح��ل  ي�شكل  �ل���ذي 
م�شددين  �ل��وح��ي��د،  �شبيله 
�إطار  يف  �لعمل  ��شتمر�ر  على 
»جمموعة ميونخ« �لتي ت�شم 
وم�شر  ل����الأردن  ب��االإ���ش��اف��ة 
�الأ�شقاء  ومع  وفرن�شا،  �أملانيا 
لتحقيق  �لدولين  و�ل�شركاء 

ذلك. 
�ل�شفدي  �شكري  وو�شع 
حل  يف  �لتطور�ت  �شورة  يف 
و�أ�شار  �لنه�شة.  �شد  ق�شية 
م�شر  �أم��ن  �أن  �إل��ى  �ل�شفدي 
�مل��ائ��ي ه��و ج���زء م��ن �الأم���ن 
�ململكة  و�أن  �لعربي  �لقومي 
يف  م�شر  م��ع  باملطلق  ت��ق��ف 

حماية حقوقها.تابع �س2

ر..  ي�ج إح�جاط م�اولة ا�ظ�قالب �جالن�
ين ي� واعت�قال عدد من العسكر�

يرة.. ماذا  يل مث� اص� ت�ف �
ي�ال�ي  سلّم ال�ق�ج�ان اإل�
للد�جلومايس الرويس؟
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عمان 

ب�شر  �ل��دك��ت��ور  �ل����وزر�ء  رئي�س  �أع��ل��ن 
�خل�شاونة �أن جمل�س �لوزر�ء �تخذ �الأربعاء 
جمموعة من �الإجر�ء�ت و�لرب�مج �لتخفيفّية 
وب�شكل  مبا�شرة  تنعك�س  �لتي  و�لتحفيزية 
�لقطاعات،  ملمو�س على �ملو�طنن وخمتلف 
دينار،  مليون   448 تبلغ  �إجمالية  بقيمة 
وذلك للم�شاهمة يف �حلد من تد�عيات جائحة 

كورونا.
و�كد رئي�س �لوزر�ء خالل �يجاز �شحفي 
عقب جل�شة جمل�س �لوزر�ء �أن هذ� رقم كبري 
بكل �ملقايي�س وهو يف حدود �المكانيات �لتي 
على  م�شدد�  بها،  �لقيام  �حلكومة  ت�شتطيع 
�لتخفيفية  و�ل��رب�م��ج  �الج���ر�ء�ت  ه��ذه  �ن 
�ملو�زنة  عجز  رفع  يف  ت�شهم  لن  و�لتحفيزية 

�لعامة.
ول��ف��ت رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �إل���ى �ن ه��ذه 
�حلماية  بر�مج  تعزيز  تت�شمن  �الإج��ر�ء�ت 
�الجتماعية وتو�شيعها ومتديدها و�ملحافظة 
ع��ل��ى ف��ر���س �ل��ع��م��ل �ل��ق��ائ��م��ة يف �ل��ق��ط��اع 
من  و�لتخفيف  �لت�شغيل  وحتفيز  �خلا�س 
�لعام  �لنقل  قطاع  على  و�لتد�عيات  �الآث��ار 

�ملناطق  يف  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  و�الأن�����ش��ط��ة 
�لتنموية.

�لكربى  عمان  �مانة  �أن  �إلى  و�أ�شار 

�ملحفزة  �لعمر�نية  �لتد�بري  بع�س  �شتتخذ 
�الإج���ر�ء�ت  �أن  موؤكد�  �ال�شتثمار،  لقطاع 

�لعامة  �الأمو�ل  حت�شيل  ت�شمل  �لتخفيفية 
و�الأن�شطة  �ملو�طنن  على  �مل�شتحقة 
القرو�ض  اأق�ساط  وتاأجيل  االقت�سادية 
�الإقر��س  �شناديق  من  �ملقر�شن  على 
�لتنمية  �شندوق  )حت��دي��دً�  �حلكومية 

�الجتماعية  �لتنمية  وبر�مج  و�لت�شغيل 
و�شندوق تنمية �ملحافظات( حتى نهاية 

�لعام �حلايل.تابع �س2

ا�ئ�ة كورو�ظا يات حج تداع� للمساهمة �ف�ي ال�د من �

ية  ية حكوم� يز� � ت��ف راءات �  احج
ينار يون د� ب 448 مل�

 عّمان 

 111 ت�شجيل  عن  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت   
وفاة و6570 �إ�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
�إلى  �الإجمايل  �لعدد  لريتفع  �الأربعاء،  �ململكة  يف 

�إ�شابة. و611577  وفاة   6858
رئا�شة  عن  �ل�شادر  �الإعالمي  �ملوجز  و�أ�شار 
�حلاالت  عدد  �أن  �إلى  �ل�شحة  ووز�رة  �ل��وزر�ء 
حالة،   91575 �إل���ى  و���ش��ل  ح��ال��ّي��اً  �لن�شطة 
�إلى  �م�س  �أُدِخلت  �لتي  �حلاالت  عدد  بلغ  بينما 
 368 غ��ادرت  فيما  حالة،   441 �مل�شت�شفيات 
�ملوؤّكدة  �إجمايل عدد �حلاالت  بلغ  حالة، يف حن 
�لتي تتلقى �لعالج يف �مل�شت�شفيات 3350 حالة.

للم�شت�شفيات  �ال�شتيعابية  �لقدرة  وح��ول 
�أ�شّرة  �إ�شغال  ن�شبة  �أن  �ملوجز  بن  �ململكة،  يف 
بينما  باملئة،   51 بلغت  �ل�شمال  �إقليم  يف  �لعزل 
 75 �حلثيثة  �لعناية  �أ�شّرة  �إ�شغال  ن�شبة  بلغت 
�لتنّف�س  �أجهزة  �إ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة، 

�ال�شطناعي 40 باملئة.
يف  �لعزل  �أ�شّرة  �إ�شغال  ن�شبة  �أن  و�أ�شاف 

و�شلت  حن  يف  باملئة،   68 بلغت  �لو�شط  �إقليم 
�الإقليم  يف  �حلثيثة  �لعناية  �أ�شّرة  �إ�شغال  ن�شبة 
�إ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   81 �إلى  ذ�ته 

�أجهزة �لتنّف�س �ال�شطناعي 46 باملئة.
كما بلغت ن�شبة �إ�شغال �أ�شّرة �لعزل يف �إقليم 
�إ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   33 �جلنوب 
بلغت  فيما  باملئة،   37 �حلثيثة  �لعناية  �أ�شّرة 
يف  �ال�شطناعي  �لتنّف�س  �أجهزة  �إ�شغال  ن�شبة 

�الإقليم ذ�ته 18 باملئة.
حالة   9192 ت�شجيل  �إلى  �ملوجز  �أ�شار  كما 
�شفاء �م�س يف �لعزل �ملنزيل و�مل�شت�شفيات، لي�شل 

�إجمايل حاالت �ل�شفاء �إلى 513144 حالة.
�أجري  43158 فح�شاً خمربّياً  �أن  و�أ�شاف 
�لتي  �لفحو�شات  ع��دد  �إج��م��ايل  لي�شبح  �م�س، 
�أجريت منذ بدء �لوباء وحتى �الآن 5918158 
فح�شاً، الفتاً �إلى �أن ن�شبة �لفحو�شات �الإيجابّية 
22ر15 باملئة، مقارنة  �إلى قر�بة  �م�س و�شلت 
بلغت  و�لتي  �أم�س  �ول  �شجلت  �لتي  �لن�شبة  مع 

باملئة. 71ر15 

111 و�فاة و6570 إصا�جة 
�جكورو�ظا �ف�ي المملكة

 عمان 

عدم  �الأربعاء،  عمان،  جنايات  حمكمة  قررت   
�شامي  �ملهند�س  �الأ�شبق  �الأ�شغال  وزير  م�شوؤولية 
و�الإخ��الل  �لوظيفي  �ال�شتثمار  تهمة  عن  هل�شة 
�الأمني يف  �لطريق  �لوظيفية يف ق�شية  بالو�جبات 
�لعقبة �لتي جرى حتويلها من قبل جمل�س �لنو�ب 

�إلى �لق�شاء يف �شهر كانون �لثاين من عام 2019.
وكان هل�شة، نفى �أمام �ملحكمة �أن يكون مذنبا 

عن �لتهم �ملوجهة �إليه خالل جل�شات �لتقا�شي.
�ل�شمور،  هل�شة علي  �لدفاع عن  وقال حمامي 
�إن رئي�س �لوزر�ء �الأ�شبق �لدكتور عبد�هلل �لن�شور 
�الأمني  �لطريق  تنفيذ  �الأ�شغال  وز�رة  من  طلب 
مو�شوع �لبحث بظروف ��شتثنائية بناء على طلب 
نظر�  �لعقبة،  �إقليم  و�شلطة  �جلمارك  د�ئ��رة  من 

تلحق  تهريب  عمليات  من  �ملنطقة  له  تتعر�س  ملا 
�لتدخل  ��شتدعى  ما  باملالين؛  خ�شائر  بالدولة 
�ل�شريع و�لطلب من وز�رة �الأ�شغال تنفيذ �لطريق 

بال�شرعة �ملمكنة.
�لطريق على ح�شاب  �أنه جرى تنفيذ  و�أ�شاف 
عمليات  م��ن  مت�شررة  الأن��ه��ا  �جل��م��ارك  د�ئ���رة 
�لتهريب يف تلك �ملنطقة، وتعاين من ظروف �أمنية 
وبناء  �الأمني،  �لطريق  عليه  �أطلق  لذلك  �شعبة 
تاأخذ  �لتي  �الإج��ر�ء�ت  جميع  جتاوز  جرى  عليه 
وقتا طويال وحتول دون تنفيذ �مل�شروع بال�شرعة 
�ملطلوبة. و�أكد �ل�شمور �أن فكرة �مل�شروع مل تكن 
�لوزر�ء،  بطلب من جمل�س  بل  �الأ�شغال  من وزير 
وبالتايل ثبت للمحكمة �أنه مل يكن للوزير هل�شة �أو 
للوز�رة �أي منفعة �شخ�شية، وبالتايل حكمت بعدم 

م�شوؤوليته. 

�ي ي�ف � تهمة االستثمار الو�ظ ت�جر�ئة هلسة عن � �

ية: ال�كومة  ير المال� وز�
يمة  رات �ج�ق� ستسدد متأحظ

ينار يون د� تابع ص2404 مل�

ب�شر  ل��دك��ت��ور 
أربعاء �الأربعاء �الأربعاء  تخذ 
ّلتخفيفّية لتخفيفية لتخفيفّية  مج �
وب�شكل  مبا�شرة  تنعك�س  لتي 
�لقطاعات، 
دينار،  مليون   
عيات جائحة 

حفي شحفي شحفي  شيجاز �شيجاز �
� رقم كبري 
المكانيات �لتي 
على  م�شدد�  بها،  لقيام 
�لتخفيفية 
�ملو�زنة  عجز  رفع  يف  هم 

ء �إل���ى �ن ه��ذه 
�حلماية  مج 
يعها ومتديدها و�ملحافظة 
ل��ق��ائ��م��ة يف �ل��ق��ط��اع 
من  لتخفيف 
�لعام  لنقل 

ملناطق 

لكربى 

�ملحفزة  �لعمر�نية  �لتد�بري  بع�س بع�ستتخذ  ستتخذ  بع�ش بع�شتتخذ  تتخذ  ش�ش�
إج���ر�الإج���ر�الإج���ر�ء�ت  �أن  ؤكدوؤكدوؤكد�  م موتثمار،  وتثمار،  مش مشتثمار،  تثمار،  شال�شال� � لقطاع 

�لعامة  أمو�الأمو�الأمو�ل  يل شيل شيل  حت� ت�شمل  حت�شلتخفيفية  ت�شمل  شلتخفيفية  �
أن�شطة �الأن�شطة �الأن�شطة  و نطننطنن  �ملو� على  على شتحقة  على شتحقة  تحقة  شمل�شمل� �
القرو�ض  القرو�ض أق�ساط  القرو�ض اأق�ساط  أق�ساط  أجيل اأجيل أجيل  وت أجيل ادية  وت وتاأجيل ادية  أجيل اأجيل اادية  وت أجيل اأجيل ادية  وتس وتسادية  ادية  ساالقت�ساالقت�
س�س�س إقر�الإقر�الإقر� ناديق شناديق شناديق  � من  �ش  من  ش  شن�شن�شن رملقرملقر � على 

�لتنمية  ندوق شندوق شندوق  � �ش  ش  )حت��دي��دً� �حلكومية 
�الجتماعية  �لتنمية  وبر�مج  و�لت�شغيل 
ندوق تنمية شندوق تنمية شندوق تنمية �ملحافظات( حتى نهاية  شو�شو�
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عمان 

قررت جلنة ت�شعري �مل�شتقات �لنفطية يف 
وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية، وبتوجيه 
من �حلكومة، �الإبقاء على �أ�شعار �مل�شتقات 
ب�شقيه  »�ل��ب��ن��زي��ن  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لنفطية 
و�لديزل و�لكاز و�لغاز« ل�شهر ني�شان �ملقبل 

كما هي عليه يف �شهر �آذ�ر �حلايل.
عقدت  �نها  بيان،  يف  �للجنة  و�أو�شحت 
رئي�س  برئا�شة  �الأربعاء  �ل�شهري  �جتماعها 
�ملهند�شة  �ل����وز�رة  ع��ام  �م��ن  �للجنة/ 
�مل�شتقات  بيع  �أ�شعار  لتحديد  �لعز�م  �ماين 
�لنفطية حملياً للفرة من 1 �إلى 30 ني�شان 

�ملقبل.
�لعاملية  �الأ�شعار  ��شتعر��س  وج��رى 
للنفط �خلام و�مل�شتقات �لنفطية خالل �شهر 
�سباط  ل�سهر  مثيالتها  مع  ومقارنتها  اآذار 

�ملا�شي.

وق���ال �ل��ب��ي��ان، ب��ال��رغ��م م��ن �الرت��ف��اع 
�شهر  خالل  �لنفطية  �مل�شتقات  �أ�شعار  على 
من  وبتوجيه  �للجنة  �أن  �إال  �حل��ايل،  �آذ�ر 
بيع  �شعر  على  �الإب��ق��اء  ق��ررت  �حلكومة، 

عند   90 �أوكتان  �لبنزين 
760 فل�شا للر و�شعر 

للر  فل�شا   980 عند   95 �أوكتان  �لبنزين 
و�شعر �لديزل عند 555 فل�شا للر، و�شعر 
�أبقت  460 فل�شا للر، كما  �لكاز عند  مادة 
�للجنة على �شعر �أ�شطو�نة �لغاز عند �شعر 

��شطو�نة. لكل  دنانري   7
�رتفع  برنت  خام  �شعر  معدل  �ن  يذكر 
�آذ�ر  �شهر  يف  للربميل  دوالر   65.7 �إل��ى 
�حلايل مقابل 62.2 دوالر للربميل �مل�شجل 

يف �سهر �سباط املا�سي.
وقرر جمل�س مفو�شي هيئة تنظيم قطاع 
�الأربعاء،  �جتماع  خالل  و�ملعادن  �لطاقة 
ح�شن  �لدكتور  �ملجل�س  رئي�س  برئا�شة 
�للبون، حتديد قيمة تعرفة بند فرق �أ�شعار 
ني�شان  ل�شهر  �لكهرباء  فاتورة  يف  �لوقود 

�ملقبل بقيمة �شفر.
وهي �لقيمة نف�شها �لتي جرى حتديدها 

ل�شهر �آذ�ر �حلايل.

يت أسعار المشت�قات  تث�ج�
يسان  ية لشهر �ظ� �� الن�ف

 عمان 

�الأرب��ع��اء،  �مل��خ��در�ت،  مكافحة  �إد�رة  �ألقت   
�ملخدرة  للمو�د  م��روج��ن  �أرب��ع��ة  على  �لقب�س 
لو�ء  يف  مد�همات  �شل�شلة  يف  باخلطرين  م�شنفن 

�لرمثا.
�الأمن  مديرية  با�شم  �الإعالمي  �لناطق  وق��ال 
�لعام �إن قوة �أمنية من �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت، 
�الأ�شخا�س  من  عدد  حول  �ملعلومات  جمع  وبعد 
�ملطلوبن ومكرري جر�ئم �الجتار وترويج �ملو�د 
�ملخدرة و�ملتو�رين عن �النظار منذ فرة، متكنت 
�أماكن وجودهم من مد�همتهم �شباح  بعد حتديد 

هذ� �ليوم باإ�شناد من مديرية �شرطة �لرمثا.
كما �لقي �لقب�س خالل �ملد�همات �الأمنية على 
�أ�شخا�س مطلوبن  �أربعة  11 �شخ�شاً، من بينهم 
�أماكن  وبتفتي�س  و�مل�شلحن،  باخلطرين  م�شنفن 

بط يف �حد �ملو�قع م�شتودع ُي�شتخدم  وجودهم �شُ
�إلى  �إ�شافة  �مل��خ��درة،  �مل��و�د  وتغليف  لتخزين 
غر�ماً  و115  خمدرة  حبة  �آالف   5 حو�يل  �شبط 
من مادة �لكري�شتال �ملخدرة و 15 غر�ماً من مادة 
�لهريوين �ملخدرة ون�شف كيلو من مادة �جلوكر 
�ملخدرة،  �حل�شي�س  م��ادة  من  وكمية  �مل��خ��درة 
من  وكمية  �شيد  وبندقيتّي  م�شد�شن  �إلى  �إ�شافة 

�لذخرية.
 ويف �شياق مت�شل، ويف مطار �مللكة علياء �لدويل 
و�جلهات  �ملخدر�ت  مكافحة  كو�در  قيام  و�أثناء 
�الأمنية بو�جبهم ��شتبهو� بحقائب �حد �مل�شافرين 
�أربعة  بطت  �شُ وبتفتي�شها  للمملكة،  �لقادمن 
�لكري�شتال  مادة  من  كيلوغر�م   2 بد�خلها  �أكيا�س 
�ملخدرة �خفيت د�خل �شماعة، و�أُلقي �لقب�س على 

�مل�شافر، وبو�شرت �لتحقيقات معه.

درة ين للمواد الم�ظ � ال�ق�جض عىل 4 مروحج

اولة ا��اولة ا��اولة ا� �اط م�اط م جإح�جاط مإح�اط مإح�
قواعت�قال عدد من العسكر�واعت�ال عدد من العسكر�واعت�ال عدد من العسكر�

كومة �كومة �كومة  � ال� ال ية: ية:ر المال�ة:ر المال� ير المال�
يمة  مة �مة � ����ق جرات �ج�رات ��رات �ج رات �حرات �حظ ستسدد متأ
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�إجنليزي،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
مان�ش�شر  حت�شري  عن  �الأرب��ع��اء، 
�أج��ل  م��ن  ف��ل��ك��ي،  ل��ع��ر���س  �شيتي 
�إغ��������ر�ء �ل���روي���ج���ي 
�إي��رل��ي��ن��ج ه��االن��د، 
بورو�شيا  م��ه��اج��م 

دورمتوند، 
باالنتقال �إلى �شفوفه.
هاالند  ��شم  و�رتبط 
باالنتقال الأكرث  )20 عاًما( 
من ناٍد يف �ل�شيف، �أبرزهم ريال 
جريمان،  �شان  باري�س  بر�شلونة،  مدريد، 

ت�شيل�شي ومان�ش�شر �شيتي.
�شن”  “ذ�  ���ش��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ش��ب 

يخطط  �شيتي  مان�ش�شر  فاإن  �لربيطانية، 
�لر�تب  يجعله  �شخًما،  عقد�  هاالند  ملنح 
�الأعلى �أجًر� يف تاريخ �لدوري �الإجنليزي.

مان�ش�شر  �أن  �ل�شحيفة،  و�أ���ش��اف��ت 
نحو  لدفع  ��شتعد�د  على  �شيكون  �شيتي 
خم�س  مل��دة  �أ�شبوعًيا  ي��ورو  �أل��ف   700
يف  مليوًنا   36 من  �أكرث  يعني  ما  �شنو�ت، 

�ملو�شم.
عر�س  على  ه��االن��د  مو�فقة  ح��ال  ويف 
مان�ش�شر  �أم���ام  �شيكون  �ل�شيتيزن�س، 
�شيتي مهمة �لتفاو�س مع دورمتوند، �لذي 
180 مليون يورو  ي�سرتط احل�سول على 
�لذي  �لرقم  وهو   ،2021 �شيف  يف  لبيعه 

ميكن ملان�ش�شر �شيتي دفعه.تابع �س8.

هز  ي�ج ييت � ما�ظشستر س�
يًا لهاال�ظد ًدا �فلك� ع�ق

م� �أم��ن  �أن  �إل��ى  م�شفدي  �أم��ن  �أن  �إل��ى  م�شفدي  �أم��ن  �أن  �إل��ى  فدي  شل�شل� �
�مل��ائ��ي ه��و ج���زء م��ن 

�لقومي 
م� م��ع  باملطلق  ت��ق��ف 

حماية حقوقها.تابع �

�لعاملية  عار 
لنفطية خالل �شهر 
باط سباط سباط  � �سهر  سهر  �س �سهر  هر  ل� مثيالتها  مع  ومقارنتها  ل�سآذار  مثيالتها  مع  ومقارنتها  سآذار 

من  وبتوجيه  �للجنة  �أن  �إال  �حل��ايل،  �آذ�ر 
بيع  بيع شعر  بيع شعر  عر  � على  �شإب��ق��اء  على  شإب��ق��اء  ��ال على  ��الإب��ق��اء  على  إب��ق��اء  ق��ررت  �حلكومة، 

عند   90 �أوكتان  �لبنزين 
عر شعر شعر  ش و�ش و� را للرا للر ا للشا للش ش فل�ش فل� 760

عار  للبون، حتديد قيمة تعرفة بند فرق �أ�
ان شان شان  ني� ل�شهر  ني�شلكهرباء  ل�شهر  شلكهرباء  � فاتورة  يف  �لوقود 

فر.شفر.شفر. شملقبل بقيمة �شملقبل بقيمة � �
ها شها شها �لتي جرى حتديدها  شلقيمة نف�شلقيمة نف� وهي �

ل�شهر �آذ�ر �حلايل.

�إجنليزي،  �إجنليزي، شحفي  �إجنليزي، شحفي  حفي  � تقرير  �شك�شف  تقرير  شك�شف 
مان�ش� مان�ش�شري  مان�ش�شري  ري  حت� عن  حت�شأرب��ع��اء،  عن  شأرب��ع��اء،  حت��ال عن  حت��الأرب��ع��اء،  عن  أرب��ع��اء، 

�أج��ل  م��ن  ف��ل��ك��ي،  ل��ع��ر���س  ل��ع��ر���سيتي  سيتي  ل��ع��ر���ش ل��ع��ر���شيتي  يتي  ش�ش�
�روي���ج���ي ��روي���ج���ي ل��روي���ج���ي ��روي���ج���ي �ل���روي���ج���ي ل��روي���ج���ي ل��روي���ج���ي ��روي���ج���ي �روي���ج���ي  �إغ��������ر�ء �
�إي��رل��ي��ن��ج ه��االن��د، 

بورو� م��ه��اج��م 
دورمتوند، 

باالنتقال �إلى �
�� و�رتبط 

باالنتقال  باالنتقال  عاًما(  باالنتقال  عاما(  ً عاًما(  20(
يف، �أبرزهم ريال شيف، �أبرزهم ريال شيف، �أبرزهم ريال  شل�شل� من ناٍد يف �
جريمان،  جريمان، شان  جريمان، شان  ان  � باري�س  بر�شلونة،  �شمدريد،  باري�س  بر�شلونة،  شمدريد، 

يتي.شيتي.شيتي. ش �ش � شري ومان�ش�شري ومان�ش�شر ي ومان�ش�شي ومان�ش�ش شت�شيل�شت�شيل�
“ ��ح��ي��ف��ة ش��ح��ي��ف��ة ش��ح��ي��ف��ة  ��� ���ش��ب  ش��ب  ���ش ���ش��ب  ��ب  شوب��ح�����شوب��ح�����

شستر س�ظشستر س�ما�شستر س�ظشستر س�ظما�ظشستر س�ما�شستر س�ما�شستر س�
فا �فلك�ا �لك�ا �فلك� ًد دع�دع�ق

رام  ينار سعر عظ 4ر34 د�
يا يار 21 م�ل� الذهب ع�

 عمان 

من  رغبة  �الأك��رث   21 عيار  �لذهب  غر�م  بيع  �شعر  بلغ   
40ر34 دينار  �ملو�طنن، �الأربعاء، بال�شوق �ملحلية عند 

 33 مقابل  �ل�شاغة،  �ملو�طنن من حمالت  �شر�ء  لغايات 
�لعامة  �لنقابة  �شر  الأم��ن  ووفقا  �لبيع.  جلهة  دينار� 
الأ�شحاب حمالت جتارة و�شياغة �حللي و�ملجوهر�ت 

ربحي عالن، بلغ �شعر بيع �لغر�م من �لذهب عياري 
عند  �ل�شاغة  حمالت  من  �ل�شر�ء  لغايات  و18   24

�لتو�يل. على  دينار  و80ر30  50ر41 
�الأردن��ي��ة  �الأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  يف  وق��ال 

 7 وزن  �ل��ر���ش��ادي  �ل��ل��رية  �شعر  �إن  )ب���ر�(، 
�شعر  بلغ  فيما  دي��ن��ار�،   242 بلغ  غ��ر�م��ات 

 276 غ��ر�م��ات   8 وزن  �الإجنليزي  �للرية 
دينار�.

ود  �ي وحج يم العال�ي تن�ف التعل�
يها ين لد� مستشار�

 عمان

�أي موظفن  �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي وجود   نفت وز�رة 
يعملون بوظيفة »م�شت�شار« يف �لوز�رة حاليا �أو للوزير.

و�و�شحت �لوز�رة يف بيان �شحفي؛ تعقيبا على حديث رئي�س 
�ليوم  �الأربعاء،  �لنو�ب،  جمل�س  بجل�شة  �ملدنية  �خلدمة  دي��و�ن 
�الأربعاء، �إن �مل�شت�شارين �لبالغ عددهم 36 م�شت�شار�، هم موظفون 
لل�شلم  وفقاً  رو�تب  ويتقا�شون  �خلدمة،  ديو�ن  خالل  من  معينون 
�لثقافين  �مل�شت�شارين  مكاتب  يف  ويعملون  �لديو�ن،  من  �ملعتمد 
�لتابعة للوز�رة و�ملنت�شرة يف جميع �جلامعات �الأردنية �لر�شمية، 
لبطاقة  ووفقاً  �لبيان،  يف  و�أ�شافت  �خلا�شة.  �جلامعات  وبع�س 
�لديو�ن،  قبل  من  �ملعتمدة  �مل�شت�شارين  لهوؤالء  �لوظيفي  �لو�شف 
�الأ�شا�شية  وظيفتهم  �لوز�رة،  يف  �آخر  ق�شم  رئي�س  كاأي  دورهم  فاإن 
و�الإ���ش��ر�ف  �لتعليمية  �لوظائف  من  مبجموعة  �لقيام  تت�شمن 

و�الإر�شاد �لربوي و�لت�شهيل على �لطلبة.

ليبيا وجندرة 
الوزارات



اخلمي�س  )1( ني�شان  22021
ياتالعدد )2344( م�ل�

عمان 

�أن  �خل�شاونة  ب�شر  �لدكتور  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أعلن 
جمل�س �لوزر�ء �تخذ �الأربعاء جمموعة من �الإجر�ء�ت 
�لتي تنعك�س مبا�شرة  �لتخفيفّية و�لتحفيزية  و�لرب�مج 
�لقطاعات،  وخمتلف  �ملو�طنن  على  ملمو�س  وب�شكل 
بقيمة �إجمالية تبلغ 448 مليون دينار، وذلك للم�شاهمة 

يف �حلد من تد�عيات جائحة كورونا.
و�كد رئي�س �لوزر�ء خالل �يجاز �شحفي عقب جل�شة 
�ملقايي�س  بكل  كبري  رقم  هذ�  �أن  �لوزر�ء �شباح  جمل�س 
وهو يف حدود �المكانيات �لتي ت�شتطيع �حلكومة �لقيام 
بها، م�شدد� على �ن هذه �الجر�ء�ت و�لرب�مج �لتخفيفية 

و�لتحفيزية لن ت�شهم يف رفع عجز �ملو�زنة �لعامة.
ولفت رئي�س �لوزر�ء �إلى �ن هذه �الإجر�ء�ت تت�شمن 
تعزيز بر�مج �حلماية �الجتماعية وتو�شيعها ومتديدها 
و�ملحافظة على فر�س �لعمل �لقائمة يف �لقطاع �خلا�س 
وحتفيز �لت�شغيل و�لتخفيف من �الآثار و�لتد�عيات على 
�ملناطق  يف  �ال�شتثمارية  و�الأن�شطة  �لعام  �لنقل  قطاع 

�لتنموية.
بع�س  �شتتخذ  �لكربى  عمان  �مانة  �أن  �إلى  و�أ�شار 
�لتد�بري �لعمر�نية �ملحفزة لقطاع �ال�شتثمار، موؤكد� �أن 
�لعامة  �الأم��و�ل  حت�شيل  ت�شمل  �لتخفيفية  �الإج��ر�ء�ت 
�مل�شتحقة على �ملو�طنن و�الأن�شطة �القت�شادية وتاأجيل 
اأق�ساط القرو�ض على املقرت�سني من �سناديق االإقرا�ض 
�حلكومية )حتديدً� �شندوق �لتنمية و�لت�شغيل وبر�مج 
�لتنمية �الجتماعية و�شندوق تنمية �ملحافظات( حتى 

نهاية �لعام �حلايل.

رفع  �خل�شاونة،  بح�شب  �الإج��ر�ء�ت،  تت�شمن  كما 
�شقف �لت�شهيالت �الئتمانية ملوؤ�ش�شة �الإقر��س �لزر�عي 
بقيمة 30 مليون دينار، كما �شيتم �أي�شاً �شخ �شيولة يف 
�ل�شوق ب�شقف 240 مليون دينار متثل متاأخر�ت مالية 
لبع�س �مل�شت�شفيات وتوريد �الدوية، ورديات �شريبية، 

وبدل ��شتمالكات.
�الإج���ر�ء�ت  ه��ذه  ب��اأن  ثقته  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�ك��د 
و�لرب�مج �لتي �تخذها جمل�س �لوزر�ء �ليوم ت�شتهدف 
عن  والتخفيف  االقت�سادي،  الن�ساط  عجلة  ا�ستدامة 

�لقطاعات و�ملو�طنن باإجر�ء�ت ملمو�شة.
كورونا  وب��اء  �نت�شار  ذروة  يف  زلنا  ما  �ننا  وق��ال: 
هذ�  مع  �ملعركة  هذه  للغاية يف  وو�شع حرج وح�شا�س 
�لوباء، موؤكد� �أن �لهدف و�الأولوية �لق�شوى هو �حلفاظ 
على �شحة �ملو�طن، و�حلفاظ على �لقدرة �ال�شتيعابية 
لنظامنا �ل�شحي �لذي يتعر�س ل�شغط �شديد، ما يتطلب 
�إلى  �لكافية،  �ملطاعيم  وتوفري  �لتطعيم  حمالت  تكثيف 
جانب �إجر�ء�ت �ل�شالمة �لعامة لل�شيطرة على �نت�شار 

�لوباء.
بالفعل  تعاقدت  �حلكومة  �أن  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�كد 
ودفعت مبلغ 70 مليون دينار للح�شول على جمموعة 
�لهادفة  �لدوؤوبة  م�شاعيها  يف  وم�شتمرة  �ملطاعيم  من 
�الآمنة  �ملطاعيم  هذه  من  ممكن  قدر  �كرب  حت�شيل  �إلى 
�لوحيد،  �ل�شبيل  الأنها  �خذها  على  �ملو�طن  وت�شجيع 
م�شطرين  �تخذتها  �لتي  �الإج���ر�ء�ت  �إل��ى  باالإ�شافة 

�آمن نتمكن من خالله الإعادة فتح  �إلى �شيف  للولوج 
�لقطاعات و�لعودة للحياة �لطبيعية.

�أّن �شحة �ملو�طنن هي  و�شدد رئي�س �لوزر�ء على 
يوّجهنا  كما  جميعاً،  لنا  بالن�شبة  �لق�شوى  �الأولوية 
�لدو�م  على  ون�شعى  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  د�ئماً 
�إلى �ملو�زنة بن حماية �شحة �ملو�طنن و��شتد�مة عمل 

خمتلف �لقطاعات �القت�شادية.
�لتي  �الإج����ر�ء�ت  �أن  �إل��ى  ولفت 

�شحة  حلماية  �حلكومة  �تخذتها 
�ملو�طنن و�شالمتهم هي �جر�ء�ت 

�لر�هنة  �ملوجة  ملو�جهة  مهمة 
لوباء  �ل��و����ش��ع  �الن��ت�����ش��ار  م��ن 
يف  هو  كما  �ململكة،  يف  ك��ورون��ا 
يف  وللبقاء  �لعامل،  دول  معظم 

م�شاحات �آمنة بالن�شبة ال�شتد�مة 

�ل�شحي مبختلف مفا�شله،  للنظام  �ال�شتيعابية  �لقدرة 
نف�شيا  و�شعبة  ��شتثنائية  �الإج��ر�ء�ت  هذه  �أن  موؤكد� 
وعلى  �ملختلفة  و�لقطاعات  �ملو�طنن  على  وم��ادي��ا 

�حلكومة �أي�شاً.
�الأول��ى  بالدرجة  ج��اءت  �أنها  �أك��رر  »لكنني  وق��ال 
�أ�شو�أ  ل�شيناريوهات  وتالفياً  �ملو�طنن  �شحة  حلماية 
مما هو عليه �لو�شع �لوبائي يف هذه �ملرحلة«، موؤكد� 
�أن �حلكومة تر�جع هذه �الإجر�ء�ت دورّياً وبانتظام 

وفقا لتطور�ت �لو�شع �لوبائي.
�لتقييدية  �الإجر�ء�ت  باأن  �لت�شاوؤالت  وب�شاأن 
�ل��وزر�ء  رئي�س  �كد  ملمو�شة،  نتائج  �إلى  توؤد  مل 
�أملها  ورغم  �حلكومة  فر�شتها  �لتي  �الإج��ر�ء�ت  �ن 
و�شعوبتها �إال �نه لوالها لكنا يف و�شع وبائي ��شعب، 
ولكانت �أرقام �الإ�شابات �ليوم �شعف �الأرقام 
�لوفيات  �ع��د�د  ولكانت  �ملوجودة 
�شعف �ملوجودة، ونحن نتقدم 
بيت  لكل  �نف�شنا  من  بالتعزية 
هذه  بفعل  عزيز�  فقد  �ردين 
لهم  �جلائحة ون�شاأل �ملولى 

�لرحمة.
و�أو������ش�����ح رئ��ي�����س 
�ن�شاء  قر�ر  �أن  �لوزر�ء 
�مليد�نية  �مل�شت�شفيات 
�شائبا،  ق���ر�ر�  ك��ان 
لتجاوزنا  ول���واله 
�ل�شعة �ل�شريرية 

و�لطاقة �ال�شتيعابية للم�شت�شفيات. وقال »وتبعاً لذلك، 
فاإن �لو�شول �إلى �شيف �آمن، تفتح فيه �لقطاعات ونبد�أ 
�جلديدة  �لطبيعية  للحياة  �ملتدرجة  �ل��ع��ودة  ع��ربه 
من  �لوقاية  ب�شبل  �اللتز�م  يتطلب  �لوباء،  فر�شها  �لتي 
وتعزيز  وحماية  �ملطاعيم،  على  و�الإق��ب��ال  �ل��ع��دوى، 

قدر�ت �لقطاع �ل�شحي«.
دولتنا  وقيم  مو�طنينا  قيم  على  نعّول  �أننا  وتابع 
و�اليثار  و�مل�شوؤولية  و�لنخوة  �ل�شهامة  من  �الأ�شيلة 
يتحدث  وهو  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  لها  ��شار  �لتي 
�ن  م��وؤك��د�  �الردن��ي��ن،  و�شيم  قيم  عن  و�ع��ت��ز�ز  بفخر 
حتقيقها  يف  تنجح  �أن  ميكن  وال  جماعية،  �مل�شوؤولية 

�حلكومة مبعزل عن تعاون و�لتز�م �ملو�طنن.
�أن �حلكومة ومع �قر�ب حلول �شهر رم�شان  وز�د 
�لف�شيل، �شتكثف جهود �شبط �الأ�شعار ولن نتهاون بهذ� 
�ال�شر�تيجية  �ل�شلع  خمزون  باأن  »و�أطمئنكم  �ل�شدد 
�آمنة ومريحة«. و�شدد بهذ� �ل�شدد على �ن  مب�شتويات 
و�مل�شاربة،  للمغاالة  ممار�شة  باأي  ت�شمح  لن  �حلكومة 
و�شتتدخل بكل �ل�شبل و�الأدو�ت �لقانونية و�القت�شادية 
�أ�شعار  عد�لة  ل�شمان   – متوفرة  وهي   – و�لتموينية 
�ملدنية  �ملوؤ�ش�شتن  �أن  �إل��ى  الفتا  وتوفرها،  �ل�شلع 
توفري  ل�شمان  طاقتهما  بكل  �شتعمالن  و�لع�شكرية 
�الأ�شا�شية  �ل�شلع  خا�شة  �ملو�طنن  �حتياجات  خمتلف 
�لذي  �لعزيز  �ملو�طن  على  نعول  وقال  ثابتة.  باأ�شعار 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  يوجهنا  كما  خدمته  يف  جميعا  نحن 
�أن يحفظ �الأردن وطنا حر� عزيز�  �لثاين، �شائال �ملولى 

�شاخما بقيادته �لها�شمية و�شعبه �لويف.

ثار كورو�ظا ية لل�د من آ� يز� � راءات وال�جرامج الت��ف موعة من اإلحج يعلن م�ج يس الوزراء � ر�ئ�

عّمان 

�لر�شمي  �لناطق  ل�شوؤون �الإعالم  �لدولة  �أكد وزير 
�أّن �الإجر�ء�ت  با�شم �حلكومة �ملهند�س �شخر دودين 
�ل��وزر�ء  جمل�س  �أق��ّره��ا  �لتي  �حلكومّية  و�ل��ق��ر�ر�ت 
�الأربعاء تهدف �إلى حتفيز �القت�شاد وتخفيف �الأعباء 
عن �ملو�طنن وخمتلف �لقطاعات �لتي ت�شّررت بفعل 

جائحة كورونا.
عقده  �لذي  �ل�شحفي  �الإيجاز  خالل  دودين  و�أّكد 
�خل�شاونة  ب�شر  �لدكتور  �لوزر�ء  رئي�س  �إيجاز  عقب 
يف د�ر رئا�شة �لوزر�ء �الأربعاء، �أن م�شلحة �ملو�طنن 
�أولويات �حلكومة  ر�أ�س  وتاأمينهم بحياة كرمية على 
رغم �ل�شائقة �القت�شادية �لتي تعاين منها، وهو هدف 

�شاٍم يوّجهها �إليه جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين.
ة  �ملخت�شّ �حلكومّية  �لفرق  �أن  �إلى  دودين  ولفت 
بذلت جهودً� م�شنية خالل �الأ�شابيع �ملا�شية للخروج 
�لتخفيفية  و�الإج�����ر�ء�ت  �ل��ق��ر�ر�ت  م��ن  مبجموعة 
و�لتحفيزية، ومو�ءمتها مع �لظروف �القت�شادّية ومع 
�الإجمالّية  �لكلفة  بلغت  �إذ  �لعاّمة،  �مليز�نّية  ح�شابات 

لهذه �الإجر�ء�ت قر�بة 448 مليون دينار.
�لتخفيفية  و�الإج��ر�ء�ت  للقر�ر�ت  دودين  وعر�س 
رئي�شة،  حم��اور  �شّتة  �إل��ى  ُق�ّشمت  �لتي  و�لتحفيزية 
�الجتماعّية،  �حلماية  بتعزيز  متعلقة  �إجر�ء�ت  وهي 
يف  �لعمل  فر�س  على  باحلفاظ  متعّلقة  و�إج���ر�ء�ت 
�لقطاع �خلا�س وحتفيز �لت�شغيل، و�إجر�ء�ت تخفيفّية 
�لعام، و�إجر�ء�ت تخفيفّية لالأن�شطة  �لنقل  على قطاع 
�ال�شتثمارّية يف �ملناطق �لتنموية، و�إجر�ء�ت تخفيفية 
�ملو�طنن  م��ن  �مل�شتحقة  �الأم����و�ل  حت�شيل  على 
على  تخفيفية  و�إج���ر�ء�ت  �القت�شادية،  و�الأن�شطة 

�ملقر�شن من �شناديق �الإقر��س �حلكومية.
�حلماية  بتعزيز  �ملتعلق  �ملحور  �أن  دودين  وبن 
�الجتماعّية، �شيبلغ كلفته قر�بة 60 مليون دينار، �إذ 
�شيتّم خالله زيادة �أعد�د �الأ�شر �مل�شتفيدة من برنامج 
ت�شررت  �لتي  �ملحتاجة  لالأ�شر  �ملوّجه   »3 »تكافل 
�ملياومة  عّمال  �أُ�شر  خ�شو�شاً  كورونا،  جائحة  من 
�شندوق  خ��الل  من  �ملنظم  غري  �لقطاع  يف  �لعاملن 
60 �ألف �أ�شرة �إ�شافّية خالل  �ملعونة �لوطنية بو�قع 
�لعام �حلايل، لي�شبح �إجمايل عدد �الأ�شر �مل�شتفيدة من 

�لربنامج قر�بة 160 �ألف �أ�شرة.
ل�شر�ء  ق�شائم  توفري  مبلغ  تخ�شي�س  �شيتّم  كما 
لالأ�شر رقيقة  مو�د غذ�ئية خالل �شهر رم�شان �ملبارك 
�ملدنّية  �ال�شتهالكّيتن  �ملوؤ�ش�شتن  خالل  ومن  �حلال 

و�لع�شكرّية، بو�قع 285 �ألف �أ�شرة.
وفيما يتعلق مبحور �الإجر�ء�ت �ملتعّلقة باملحافظة 
�لقطاع �خلا�س وحتفيز  �لقائمة يف  �لعمل  على فر�س 
�لت�شغيل، �أو�شح دودين �أن �حلكومة �شتخ�ش�س لهذه 
�إلى  باالإ�شافة  دينار،  مليون   113 قر�بة  �الإج��ر�ء�ت 
بو�قع  لالرتقاء  �شتخ�ش�س  �أخرى  دينار  مالين   10

�خلدمات �ل�شحّية خالل جائحة كورونا.
وبن �أن هذه �الجر�ء�ت ت�شمل قيام وز�رة �لعمل 
بتمديد �لعمل بربنامج ��شتد�مة ملدة 7 �أ�شهر �إ�شافية 

على  �حلفاظ  بهدف  وذلك  �حل��ايل،  �لعام  نهاية  حتى 
فر�س �لعمل لقر�بة 100 �ألف عامل يف من�شاآت �لقطاع 
�خلا�ّس، وحتفيز �ملن�شاآت على �لت�شغيل، الفتاً �إلى �أن 
دينار  مليون   50 تبلغ  �لتمديد  لهذ�  �الإجمالّية  �لقيمة 
تدفع من �خلزينة �إلى جانب 25 مليون دينار تدفع من 

خالل �ل�شمان �الجتماعي.
العمراين  الن�ساط  �ستكثف  عّمان  اأمانة  اأن  واأ�ساف 
يف  ببنائها  �شي�شمح  �لتي  �ل�شقق  عدد  زيادة  خالل  من 
قطعة �الأر�س �لو�حدة وزيادة �الرتفاع �شمن حماور 
تنظيمية حمددة، كما �شتطلق وز�رة �ل�ّشياحة و�الآثار 
�الأثرّية  �ملو�قع  خمتلف  و�شيانة  لتاأهيل  م�شروعاً 
فر�شة   4500 قر�بة  لتوفري  �ململكة،  يف  و�ل�شياحّية 
عمل ملدة 8 �شهور، وبكلفة ت�شل �إلى 11 مليون دينار.
�إط��الق  دودي���ن،  وف��ق  �الإج�����ر�ء�ت،  ت�شمل  كما 
لت�شغيل  م�شروعاً  و�لريادة  �لرقمي  �القت�شاد  وز�رة 
�ل�شنو�ت  خالل  �لتخرج  )حديثي  و�ل�شاّبات  �ل�شباب 
وتقنّية  �لرقمّية  �لريادة  �شركات  يف  �الأخرية(  �لثالث 
باملئة   50 �شتدعم  �حلكومة  باأن  منوهاً  �ملعلومات، 
 20 تبلغ  �إجمالية  وبكلفة  �أ�شهر،   6 ملدة  �الأجور  من 
�ل�شّحة  وز�رتا  �شتقوم  دودين:  وتابع  دينار.  مليون 
و�القت�شاد �لرقمي و�لّريادة باإطالق م�شروع لت�شغيل 
�إر�شاد و�ت�شال، ملدة  1500 مدخل بيانات وموظفي 
�شتة �أ�شهر لدعم جهود مو�جهة وباء كورونا، وبكلفة 

�إجمالية تبلغ 2 مليون دينار.
م�شروع  ب��اإط��الق  �ل�شّحة  وز�رة  �شتقوم  كما 
من  �أ�شهر   6 ملدة  وممر�شة،  ممر�س   2500 لت�شغيل 
جهود  دعم  بهدف  �الأردنين،  �ملمّر�شن  نقابة  خالل 
ومو�قع  �ل�شحّية  و�ملر�كز  �مل�شت�شفيات  يف  �ل��وز�رة 

تلّقي �ملطاعيم، وبكلفة �إجمالية تبلغ 6 مالين دينار.
�شتطلق  �لزر�عة  وز�رة  �أن  �إلى  دودي��ن  لفت  كما 
م�شروعاً وطنياً للت�شجري يف خمتلف حمافظات �ململكة 
لت�شغيل 6 �آالف �شاب و�شاّبة من �الأردنين �ملتعّطلن 
�شتة  ومل��دة  دينار  مالين   10 تبلغ  بكلفة  �لعمل  عن 
باالإ�شافة  �لعام �حلايل،  نهاية  يتجاوز  ال  ومبا  �أ�شهر، 
�إلى قيام وز�رتي �لزر�عة و�ملالّية بدعم فو�ئد قرو�س 
�أولوّية موّجهة لت�شغيل  مل�شاريع زر�عية جديدة ذ�ت 
�لتكنولوجيا،  ��شتخد�م  وحتفيز  و�مل���ر�أة،  �ل�شباب 

بقيمة تبلغ 4 مالين دينار.
و�لتموين  و�لتجارة  ناعة  �ل�شّ وز�رة  �أن  و�أ�شاف 
�لقطاع  لتحفيز  دينار  مالين   10 مبلغ  �شتخ�ش�س 
�لقطاعات  يف  �لعمل  فر�س  زي��ادة  بهدف  �ل�شناعي 

�لت�شديرّية.
�إلى  دودين  �أ�شار  و�الإع��الم،  �ل�شباب  قطاعّي  ويف 
�ل�شباب  ت�شغيل  لدعم  دينار  مليون   2 تخ�شي�س 
�لثالث  �ل�شنو�ت  خالل  �لتخرج  »حديثي  و�ل�شابات 
�شبل  و�ّتباع  �لتطعيم،  حمالت  تكثيف  يف  �الأخ��رية« 

�لوقاية �شّد فريو�س كورونا.
هذه  �أن  �إلى  �الإع��الم  ل�شوؤون  �لدولة  وزير  ولفت 
�حلكومة  �شتطلقها  �لتي  و�مل�شاريع  �الإج����ر�ء�ت 
ت�شغيل  14500 فر�شة  �أكرث من  �شتتمكن من توفري 
�إلى حماية فر�س  �لعام �حلايل، باالإ�شافة  حتى نهاية 

�لقطاع  من�شاآت  يف  عامل  �ألف   100 من  الأكرث  �لعمل 
قطاع  على  �لتخفيفّية  �الإج���ر�ء�ت  وح��ول   . �خل��ا���سّ
و�شائط  �إعفاء  �شيتّم  �أنه  دودين  �أو�شح  �لعام،  �لنقل 
باملئة   50 من  عمان  �أمانة  حدود  �شمن  �لعام  �لنقل 
وتخفي�س  �الإغالق  فر�ت  عن  �لر�خي�س  ر�شوم  من 

�ل�شعة �ملقعدّية بكلفة تبلغ 6ر1 مليون دينار.
من  �ململكة  يف  �لعام  �لنقل  مركبات  �شتعفى  كما 
وتخفي�س  �الإغ���الق  ف��ر�ت  ع��ن  �لر�خي�س  ر���ش��وم 
باالإ�شافة  دينار،  مليون  تبلغ  بقيمة  �ملقعدّية  �ل�شعة 
و�شائط  ترخي�س  لتجديد  �أ�شهر  ثالثة  فرة  منح  �إلى 

�لنقل �لعام دون غر�مات.
لالأن�شطة  �لتخفيفية  �الإج������ر�ء�ت  حم���ور  ويف 
�أّنه  �أو�شح دودين  �لتنموّية،  �ال�شتثمارّية يف �ملناطق 
ي�شمل متديد �لعمل برخ�س �ملهن، وب�شهاد�ت ت�شجيل 
هيئة  عن  �ل�شادرة  �الإ�شغال  و�أذون��ات  �ملوؤ�ّش�شات، 
بر�خي�س  �ملتعّلقة  �لر�شوم  دفع  وتاأجيل  �ال�شتثمار، 
�الإعمار يف �ملناطق �لتنموية، حتى نهاية �لعام �حلايل.
�أما فيما يتعلق يف حمور �الإجر�ء�ت �لتخفيفية على 
و�الأن�شطة  �ملو�طنن  من  �مل�شتحقة  �الأمو�ل  حت�شيل 
على  خ�شم  منح  �شيتم  �أنه  دودي��ن  بن  �القت�شادية، 
رخ�شة  على  �ل��و�ردة  و�لبدالت  �لر�شوم  بنود  جميع 
�ملهن بن�شبة 100 باملئة للمهن �ملغلقة )غري �مل�شّرح 

لها بالعمل( ح�شب �أو�مر �لدفاع.
كما �شيتم - وفق دودين- منح خ�شم بن�شبة 25 
و�لبدالت  و�لغر�مات  �لر�شوم  بنود  باملئة على جميع 
يف  �القت�شادية  للمن�شاآت  �ملهن  رخ�س  على  �ل��و�ردة 
ومتديد   ،  1/7/2021 تاريخ  قبل  ت�شديدها  حال 
حتى  �الإعالنّية  و�للوحات  �ملهن  رخ�س  جتديد  مّدة 

.1/7/2021
حت�شيل  على  �لتخفيفية  �الإج��ر�ء�ت  �أن  و�أ�شاف 
�الإن�شائية  �لر�شوم  على  �إعفاء  �أي�شا،  �شملت  �الأمو�ل 
باملئة،   25 بن�شبة  �ملو�قف  وبدل  �الأبنية  وتعوي�س 
ة،  �ملخت�شّ �للجنة  من  خ�شماً  منح  قد  يكون  �أال  على 

و�شريطة ت�شديد �مل�شتحقات قبل تاريخ
من  �الإع���ف���اء  �إل���ى  �إ���ش��اف��ة   ،30/9/2021
و�ملعارف  و�مل�شّقفات  �الأبنية  �شريبة  على  �لغر�مات 

حتى نهاية �لعام �حلايل.
من  باملئة   100 م��ن  �ملكّلفن  �إع��ف��اء  �شيتم  كما 
حت�شيل  لقانون  وفقاً  عليهم  �مل�شتحّقة  �لغر�مات 
�ملطالبة  �أ�شل  مبلغ  ت�شديد  حال  يف  �لعاّمة  �الأم��و�ل 
�إعفاء  منح  �إلى  �إ�شافة   ،  1/7/2021 تاريخ  قبل 
�ل�شلع  على   2021 لعام  �ملفرو�شة  �لر�شوم  على 
 75 بن�شبة  للت�شدير  �ملعّدة  و�لب�شتانّية  �لزر�عية 
نهاية  قبل  �مل�شتحّق  �ملبلغ  ت�شديد  �شريطة  باملئة، 
50 باملئة من �لغر�مات  �إعفاء  �لعام �حلايل، مع منح 
على عدم جتديد ت�شاريح �لعمل للعّمال غري �الأردنين 
م�شى  و�لتي  �ململكة  �أر��شي  على  بالبقاء  و�لر�غبن 
تاريخ  وحتى  يوماً،  ت�شعن  من  �أك��رث  �نتهائها  على 
ت�شريح  �إ�شد�ر  ر�شم  دفع  �شريطة   ،  1/7/2021
1/7/2021 ، با�شتثناء  �لعمل قبل نهاية دو�م يوم 

�لعامالت يف �ملنازل.

�شريبة  دف��ع  تاأجيل  �شيتّم  دودي���ن،  وبح�شب 
�لغذ�ئّية  �مل���و�ّد  م��ن  �مل�����ش��ت��ورد�ت  على  �ملبيعات 
�ملالّية  وز�رت��ا  �شتحّددها  الأ�ش�س  وفقاً  �الأ�شا�شّية، 
�إلى متديد  ناعة و�لتجارة و�لتموين، باالإ�شافة  و�ل�شّ
�شالحّية جلنة �لت�شويات و�مل�شاحلة يف د�ئرة �شريبة 
�لّدخل و�ملبيعات بالتن�شيب باالإعفاء من كامل �لغر�مة 
وتاأجيل  وقف  جانب  �إل��ى   ،  2021 �أي��ار   30 لغاية 
نتيجة  �مل�شتوردين  على  �مل�شتحّقة  �حلالّية  �ملطالبات 
د�ئرة  يف  �حل��ايل  �لعام  نهاية  حتى  �لالحق  �لتدقيق 

�جلمارك.
�ملقر�شن  على  �لتخفيفّية  �الإجر�ء�ت  حمور  ويف 
�لتنمية  )�شندوق  �حلكومية  �الإقر��س  �شناديق  من 
و�شندوق  �الجتماعّية،  �لتنمية  بر�مج  و�لت�شغيل، 
تنمية �ملحافظات(، �أ�شار دودين �إلى �أنه �شيتّم �إعادة 
�ملمنوحة  �لقرو�س  على  �مل�شتحقة  �لذمم  جدولة 
�لعام  نهاية  حتى  و�لت�شغيل  �لتنمية  �شندوق  من 
 15 قر�بة  �الإج��ر�ء  هذ�  من  ي�شتفيد  بحيث  �حل��ايل، 
توقيع  ف��رة  متديد  �إل��ى  باالإ�شافة  مقر�س،  �أل��ف 
وف�شل  �جلماعّية،  �لقرو�س  جدولة  �إعادة  �تفاقيات 
و�إعادة جدولة �لقرو�س جلميع �لرب�مج �الإقر��شية يف 
�ل�شندوق حتى نهاية عام �لعام �حلايل، بحيث ي�شمل 

�الإجر�ء �إعادة جدولة قر�بة 12 �ألف قر�س.
على  امل�ستحّقة  االأق�ساط  دفع  تاأجيل  �سيتّم  كما 
)�الأ�شر  �الجتماعية  �لتنمية  بر�مج  من  �ملقر�شن 
�ملنتجة و�شناديق �الئتمان( حتى نهاية �لعام �حلايل، 
�أ�شرة،  �ألف   12 قر�بة  �الإجر�ء  هذ�  من  �شي�شتفيد  �إذ 
اإ�سافة اإلى تاأجيل ا�ستيفاء االأق�ساط امل�ستحّقة قرو�ض 
�شندوق تنمية �ملحافظات حتى نهاية �لعام �جلاري، 
100 م�شروع  حيث �شي�شتفيد من هذ� �الإجر�ء قر�بة 

��شتثماري يف خمتلف حمافظات �ململكة.
�شيولة  �شت�شّخ  �حلكومة  �أن  �إل��ى  دودي��ن  ولفت 
متاأّخر�ت  متثل  دينار  مليون   240 بقيمة  �ل�شوق  يف 
وم�شفاة  �الأدوي���ة  و�شركات  �مل�شت�شفيات  لبع�س 
��شتمالكات،  �أثمان  وكذلك  �شريبة  ورّديات  �لبرول، 
�جلانب  يف  دي��ن��ار  م��الي��ن   208 �شخ  �إل���ى  م�شريً� 

�لتعزيزي و�لتحفيزي.
كما �شيتم - بح�شب دودين- رفع �شقف �لت�شهيالت 
 30 بقيمة  �ل��زر�ع��ي  �الإق��ر����س  ملوؤ�ش�شة  �الئتمانّية 
 70 100 مليون دينار بداًل من  مليون دينار لي�شبح 
مل�شاريع  �إقر��شها  �إع��ادة  �إلى  لي�شار  دينار،  مليون 
�ملر�أة  متكن  فيها  مبا  وت�شغيلية  ت�شديرّية  زر�عّية 
�الإج��ر�ء�ت  هذه  �أّن  �لتاأكيد  دودي��ن  و�أع��اد  �لريفّية. 
من  �ملو�طنن  عن  �لتخفيف  �إل��ى  ت�شعى  �حلكومية 
خالل حتفيز �القت�شاد يف ظّل �لتد�عيات �ل�شعبة �لتي 

خّلفتها جائحة كورونا.
�شي�شهد  �ملقبل  �الأ�شبوع  �أن  �إل��ى  دودي��ن  ولفت 
�لقر�ر�ت  هذه  يف  �ملعنين  للوزر�ء  �إعالمياً  ظهورً� 
�أجل تو�شيح  �لتخفيفية و�لتحفيزية من  و�الإجر�ء�ت 
�أن  موؤكدً�  للمو�طنن،  بها  �ملتعّلقة  �ملفا�شل  بع�س 
�أبو�ب �حلكومة �شتبقى مفتوحة كعادتها للجميع حول 

�أية ��شتف�شار�ت �أو مالحظات.

 عمان 

�للجنة  مع  بال�شر�كة  �ل�شحفين  نقابة  تنظم   
�الأردين  �الأحمر  و�لهالل  �الأحمر  لل�شليب  �لدولية 
�شور  تلقطها  »�الإن�شانية  بعنو�ن  �شحفية  م�شابقة 

وترويها كلمات«.
خم�ش�شة  �الأولى  فئتن:  �إلى  �مل�شابقة  وق�شمت 
�الإن�شانية،  �ل�شحفية  للق�ش�س  و�لثانية  لل�شور، 
�أو  )ورقيا  �ملن�شورة  �ل�شحفية  للمو�د  وكلتاهما 
�إلكرونيا(، و�ل�شور يف �لفرة من �الأول من حزير�ن 
لعام 2020 حتى نهاية �شهر �آب من �لعام �حلايل يف 
قبل  من  دولية  �أو  عربية  �أو  حملية  �إعالمية  و�شيلة 

�ملعتمدين  �أو  �لنقابة  �أع�شاء  �الأردنين  �ل�شحفين 
لدى هيئة �الإعالم.

وقالت مديرة مركز �لتدريب يف نقابة �ل�شحفين 
يوم  حتديد  جرى  لقد  �ل�شوي�س،  �إينا�س  �لزميلة 
�مل�شاركة  �الأعمال  ال�شتالم  نهائيا  موعد�  �أيلول   7
و�شتعر�س  �ل�شحفين،  نقابة  مبقر  �مل�شابقة  يف 
�مل�شاركات على جلنة حتكيم ت�شم 5 �أع�شاء من ذوي 
�خلربة لتحديد �لفائزين باملركزين �الأول و�لثاين لكل 
فئة، مبينة �أن �لنتائج �شتعلن يف حفل خا�س تنظمه 
�لدولية لل�شليب �الأحمر ت�شلم فيه �جلو�ئز �لتقديرية 

و�ملكافاآت �ملالية للفائزين �الأربعة.
يف  و�الت�شال  �الإع��الم  ق�شم  رئي�س  قال  ب��دوره، 

�كي  �أولو  �ديبايو  �الأحمر  لل�شليب  �لدولية  �للجنة 
بال�شحافة  تخت�س  �شحفية  جائزة  �أول  ه��ذه  �إن 
�للجنة  بن  بال�شر�كة  تنظم  �الأردن  يف  �الإن�شانية 
م�شري�  �ل�شحفين،  ونقابة  �الأردين  �الأحمر  و�لهالل 
للتقييم  خا�شعة  و�آلياتها  �شنوية  �شتكون  �أنها  �إلى 
�إلى  تهدف  �جلائزة  �أن  وبن  �لفائزين.  �إع��الن  بعد 
وم��و�د  بتقارير  �الأردين  �الإع��الم��ي  �ملحتوى  �إث��ر�ء 
�شحفية تدعم �لق�شايا �الإن�شانية، وت�شهم يف حت�شن 
موؤكد�  �الإعالم،  و�شائل  يف  �الإن�شاين  �ملحتوى  جودة 
�أن �جلائزة �شتكون مبثابة مكافاأة لل�شحفين �لذين 
�ملجتمع  مكونات  خمتلف  بن  �لتاآزر  على  ي�شجعون 
بعد  �ل�شحفيون  ين�شفهم  �أ�شخا�س  �أو  فئات  لدعم 

رحب  وفيما  �ل�شلبية.  �الأح���د�ث  من  ت�شررو�  �أن 
حممد  �لدكتور  �الأردين  �الأحمر  للهالل  �لعام  �لرئي�س 
مطلق �حلديد بفكرة �جلائزة و�لتعاون �مل�شرك مع 
ت�شلط  مبادرة  �أي  يدعم  �نه  �أكد  �ل�شحفين،  نقابة 
�ل�شوء على �جلو�نب �الإن�شانية يف �ملجتمع �الأردين، 
و�شائل  وق��در�ت  باإمكانيات  �الأحمر  �لهالل  الإمي��ان 
يتطلب  �إن هذ�  �لتغيري. وقال  �الإعالم و�ل�شحافة يف 
حتفيز ودعم �ل�شحفين �ملوهوبن وت�شجيعهم على 
بلم�شة  �ملكتوبة  و�ملو�د  �لت�شوير  عك�س جهودهم يف 
�إن�شانية، ملا لذلك من �ثر يف مد ج�شور �لتو��شل مع 
�ملوؤ�ش�شات �الإعالمية ودعم �أن�شطة �الإغاثة �لتي يقوم 

بها �لهالل �الأحمر.

ية م مسا�ج�قة الص�ا�فة اإل�ظسا�ظ� ين تن�ظ ي� � ا�جة الص��ف  �ظ�ق

يز  � ت��ف تهدف إلى � يّة � راءات وال�قرارات ال�كوم� ين: اإلحج دود�
ين وال�ق�اعات يف األع�جاء عن الموا�ن� � �ف ت�ظ اال�قتصاد و�

رفع  رفع شاونة،  رفع شاونة،  اونة،  شخل�شخل� � ب شب شب  بح� بح�شت،  شت،  إج��ر�الإج��ر�الإج��ر�ء� من شمن شمن  تت� تت�شكما  شكما 
�لزر�عي  س�س�س إقر�الإقر�الإقر� ة شة شة  ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و والئتمانية ملوالئتمانية مل هيالت شهيالت شهيالت � شلت�شلت� قف �
يولة يف شيولة يف شيولة يف  شخ �شخ � خ �شخ �ش ش �ش � اشاشاً شيتم �أي�شيتم �أي� يتم �أي�شيتم �أي�ش ش مليون دينار، كما �ش مليون دينار، كما � بقيمة 30
أخراأخرأخر�ت مالية  أخر مليون دينار متثل مت أخراأخرا مليون دينار متثل متاأخر مليون دينار متثل مت أخراأخر مليون دينار متثل مت قف شقف شقف 240 شوق ب�شوق ب� وق ب�شوق ب�ش
ريبية، شريبية، شريبية،  شالدوية، ورديات �شالدوية، ورديات � ت�شفيات وتوريد شت�شفيات وتوريد شت�شفيات وتوريد � شمل�شمل� � سلبع�سلبع�س

تمالكات.شتمالكات.شتمالكات. ش�ش� وبدل �
إج���ر�الإج���ر�الإج���ر�ء�ت  ه��ذه  ه��ذه أن  ه��ذه اأن  أن  ب�� ثقته  ه��ذه ء  أن  ب�� ثقته  ه��ذه ء  ب��اأن  ثقته  ه��ذه اء  ه��ذه اأن  أن  ب�� ثقته  ه��ذه ء  ه��ذه اأن  أن  �ل���وزر� رئي�س  و�ك��د 
تهدف شتهدف شتهدف  شليوم ت�شليوم ت� لرب�مج �لتي �تخذها جمل�س �لوزر�ء �
عن  والتخفيف  عن سادي،  والتخفيف  عن سادي،  والتخفيف  ادي،  االقت� االقت�ساط  ساط  االقت�س االقت�ساط  اط  الن� عجلة  الن�سا�ستدامة  عجلة  سا�ستدامة 

ة.شة.شة. شت ملمو�شت ملمو� إجراإجراإجر�ء� إجر ب إجراإجرا باإجر ب إجراإجر ب نطننطنن لقطاعات و�ملو�
كورونا  وب��اء  �نت�شار  ذروة  يف  زلنا  ما  �ننا  وق��ال: 
هذ� مع  �ملعركة  هذه  للغاية يف  هذه شا�س  للغاية يف  هذه شا�س  للغاية يف  ا�س  شع حرج وح�شع حرج وح� ع حرج وح�شع حرج وح�ش شوو�شوو�
وى هو شوى هو شوى هو �حلفاظ  شلق�شلق� أولوية �الأولوية �الأولوية � ؤكدوؤكدوؤكد� �أن �لهدف و ولوباء، مولوباء، م
تيعابية شتيعابية شتيعابية  شال�شال� حة شحة شحة �ملو�طن، و�حلفاظ على �لقدرة � شعلى �شعلى �
غط �شديد، ما يتطلب شغط �شديد، ما يتطلب شغط �شديد، ما يتطلب  ش ل�ش ل� سلذي يتعر�سلذي يتعر�س حي شحي شحي � شل�شل� لنظامنا �
�إلى  �لكافية،  �ملطاعيم  وتوفري  �لتطعيم  حمالت  تكثيف 
يطرة على شيطرة على شيطرة على �نت�شار  شلعامة لل�شلعامة لل� المة شالمة شالمة � شل�شل� جانب �إجر�ء�ت �

لوباء.
بالفعل  تعاقدت  �حلكومة  �أن  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�كد 
ول على جمموعة شول على جمموعة شول على جمموعة  ش مليون دينار للح�ش مليون دينار للح� ودفعت مبلغ 70
�لهادفة  ؤوبة وؤوبة وؤوبة  �لد اعيها شاعيها شاعيها  م� يف  م�شتمرة  يف  شتمرة  م�ش يف  م�شتمرة  يف  تمرة  وم� وم�شملطاعيم  شملطاعيم  � من 
آمنة �الآمنة �الآمنة  �ملطاعيم  هذه  من  ممكن  قدر  �كرب  يل شيل شيل  حت� حت�ش�إلى  ش�إلى 
�لوحيد،  بيل شبيل شبيل  شل�شل� � أنها الأنها الأنها  �خذها  على  �ملو�طن  وت�شجيع 
طرين شطرين شطرين  م� م�شتخذتها  شتخذتها  � �لتي  إج���ر�الإج���ر�الإج���ر�ء�ت  �إل��ى  �إل��ى شافة  �إل��ى شافة  افة  شإ�شإ� إ�الإ�ال

إعادة فتح الإعادة فتح الإعادة فتح  �آمن نتمكن من خالله  �آمن نتمكن من خالله شيف  �آمن نتمكن من خالله شيف  يف  �إلى � �إلى �شللولوج  شللولوج 
لقطاعات و�لعودة للحياة �لطبيعية.

نطننطنن هي  حة شحة شحة �ملو� ش �ش � �أن �أّنء على  ّء على  و�شدد رئي�س �لوزر�
يوّجهنا  كما  يوجهنا ،  كما  يوّجهنا ،  كما   ،ّ جميعاً لنا  جميعاشبة  لنا  جميعاشبة  لنا  بة  بالن� بالن�شوى  شوى  بالن�ش بالن�شوى  وى  شلق�شلق� � أولوية �الأولوية �الأولوية 
�لدو�م  على  على شعى  على شعى  عى  ون� ون�شلثاين،  شلثاين،  � عبد�هلل  �مللك  جاللة  د�ئماً 
تدشتدشتد�مة عمل  ش�ش� نطننطنن و� حة شحة شحة �ملو� ش حماية �ش حماية � نزنة بنزنة بن �إلى �ملو�

ادية.شادية.شادية. شالقت�شالقت� خمتلف �لقطاعات �
�لتي  إج����ر�الإج����ر�الإج����ر�ء�ت  �أن  �إل��ى  ولفت 

حة شحة شحة  � حلماية  �شحلكومة  حلماية  شحلكومة  � �تخذتها 
المتهم هي شالمتهم هي شالمتهم هي �جر�ء�ت  ش و�ش و� نطننطنن �ملو�

�لر�هنة  �ملوجة  ملو�جهة  مهمة 
لوباء  لوباء ش��ع  لوباء ش��ع  ��ع  ش���ش��� �ل��و� �الن��ت�����ش��ار  م��ن 
يف  هو  كما  �ململكة،  يف  ك��ورون��ا 
يف  وللبقاء  �لعامل،  دول  معظم 

تدشتدشتد�مة  شبة ال�شبة ال� بة ال�شبة ال�ش شاحات �آمنة بالن�شاحات �آمنة بالن� احات �آمنة بالن�شاحات �آمنة بالن�ش شم�شم�

له، شله، شله،  شحي مبختلف مفا�شحي مبختلف مفا� حي مبختلف مفا�شحي مبختلف مفا�ش شل�شل� � للنظام  للنظام شتيعابية  للنظام شتيعابية  تيعابية  شال�شال� � �لقدرة 
يا شيا شيا  نف� نف�شعبة  شعبة  نف�ش نف�شعبة  عبة  و� و�شتثنائية  شتثنائية  و�ش و�شتثنائية  تثنائية  ش�ش� � إج��ر�الإج��ر�الإج��ر�ء�ت  هذه  �أن  ؤكدوؤكدوؤكد�  وموم
وعلى  �ملختلفة  و�لقطاعات  نطننطنن  �ملو� على  وم��ادي��ا 

اشاشاً. شحلكومة �أي�شحلكومة �أي� �
أول��ى �الأول��ى �الأول��ى  بالدرجة  ج��اءت  �أنها  �أك��رر  »لكنني  وق��ال 
و�أ شو�أ شو�أ  �أ� �أ�شيناريوهات  شيناريوهات  �أ�ش �أ�شيناريوهات  يناريوهات  ل� ل�ش  ش  وتالفياً نطننطنن  �ملو� حة شحة شحة  � �شحلماية  شحلماية 
ؤكدوؤكدوؤكد� وملرحلة«، موملرحلة«، م ع شع شع �لوبائي يف هذه � شلو�شلو� مما هو عليه �
ات دوريات دورّياً وبانتظام  إجر�الإجر�الإجر�ء� �أن �حلكومة تر�جع هذه 

ع شع شع �لوبائي. شلو�شلو� وفقا لتطور�ت �
�لتقييدية  إجر�الإجر�الإجر�ء�ت  أن اأن أن  ب أن ؤالت  ب باأن ؤالت  أن اأن اؤالت  ب أن اأن ؤالت  بو بوؤالت  ؤالت  اشاشا شلت�شلت� � أن اأن أن  أن وب�ش أن اأن اوب�شاأن وب�ش أن اأن وب�ش
�ل��وزر�ء  رئي�س  �كد  ة، شة، شة،  ملمو� نتائج  �إلى  ملمو�شؤد  نتائج  �إلى  ملمو�شؤد  نتائج  �إلى  ملمو�وؤد  نتائج  �إلى  ؤد  ت ملمو�مل  نتائج  �إلى  ؤد  ت ملمو�مل  نتائج  �إلى  توؤد  ملمو�ومل  نتائج  �إلى  ملمو�وؤد  نتائج  �إلى  ؤد  ت ملمو�مل  نتائج  �إلى  ملمو�وؤد  نتائج  �إلى  ؤد 
�أملها  ورغم  �حلكومة  تها شتها شتها  فر� فر�شلتي  شلتي  � إج��ر�الإج��ر�الإج��ر�ء�ت  �ن 
عب، شعب، شعب،  ش�ش� ع وبائي شع وبائي شع وبائي � شنه لوالها لكنا يف و�شنه لوالها لكنا يف و� عوبتها �إال شعوبتها �إال شعوبتها �إال � شو�شو�
أرقام �الأرقام �الأرقام  عف شعف شعف  شليوم �شليوم � ابات شابات شابات � شإ�شإ� إ��الإ��ال ولكانت �أرقام 
�لوفيات  �ع��د�د  ولكانت  �ملوجودة 
عف شعف شعف �ملوجودة، ونحن نتقدم  ش�ش�
بيت  لكل  بيت شنا  لكل  بيت شنا  لكل  نا  شنف�شنف� � من  بالتعزية 
هذه  بفعل  عزيز�  فقد  �ردين 
لهم  أل شاأل شاأل �ملولى  شاجلائحة ون�شاجلائحة ون� �

�لرحمة.
�����ح رئ��ي�����س ش�����ح رئ��ي�����س ش�����ح رئ��ي�����س  شو�أو������شو�أو������
�ن�شاء  قر�ر  �أن  �لوزر�ء 
�مليد�نية  ت�شفيات شت�شفيات شت�شفيات  شمل�شمل� �
ائبا، شائبا، شائبا،  � �ش  ش  ق���ر�ر� ك��ان 
لتجاوزنا  ول���واله 
ريرية شريرية شريرية  شل�شل� عة شعة شعة � شل�شل� �

تيعابية للم�شتيعابية للم�شتيعابية للم� شال�شال� و�لطاقة �
يف �آمن، تفتح فيه شيف �آمن، تفتح فيه شيف �آمن، تفتح فيه  شول �إلى �شول �إلى � ول �إلى �شول �إلى �ش شلو�شلو� إن اإن اإن � إن اإن افاف إن اإن ف

للحياة  �ملتدرجة  �ل��ع��ودة  �ربع��ربع��ربه 
يتطلب  �لوباء،  ها شها شها  فر� فر�شلتي  شلتي  �

على  على �الإق��ب��ال  على �الإق��ب��ال  إق��ب��ال  و �ل��ع��دوى، 
حي«.شحي«.شحي«. شل�شل� قدر�ت �لقطاع �

مو قيم  على  نعول  �أننا  نعّووتابع  �أننا  ّوتابع 
و �ل�شهامة  من  من شيلة  من شيلة  يلة  شأ�شأ� أ��الأ��ال

عبد �مللك  جاللة  لها  ��شار  �لتي 
و�شيم  قيم  عن  و�ع��ت��ز�ز  بفخر 

حتقيقها  يف  تنجح  �أن  ميكن  وال  جماعية،  حتقيقها شوؤولية  يف  تنجح  �أن  ميكن  وال  جماعية،  حتقيقها شوؤولية  يف  تنجح  �أن  ميكن  وال  جماعية،  ؤولية  شومل�شومل� �
�حلكومة مبعزل عن تعاون و

�أن �حلكومة ومع  وز�د 
تكثف جهود �شتكثف جهود �شتكثف جهود � شيل، �شيل، � يل، �شيل، �ش شلف�شلف� �

خمزون  خمزون أن  خمزون اأن  أن  ب »و�أطمئنكم  خمزون دد  أن  ب »و�أطمئنكم  خمزون دد  باأن  »و�أطمئنكم  خمزون ادد  خمزون اأن  أن  ب »و�أطمئنكم  خمزون دد  خمزون اأن  أن  بش »و�أطمئنكم  بشدد  »و�أطمئنكم  دد  شل�شل� �
�آمنة ومريحة«. و�شدد بهذ �آمنة ومريحة«. و�شدد بهذشتويات  �آمنة ومريحة«. و�شدد بهذشتويات  تويات  شمب�شمب�

ممار� ممار�اأي  ممار�اأي  أي  ب ممار�مح  أي  ب ممار�مح  باأي  ممار�امح  ممار�اأي  أي  ب ممار�مح  ممار�اأي  أي  بش بشمح  مح  ت� لن  ت�شحلكومة  لن  شحلكومة  �
بل وشبل وشبل و�ال شل�شل� تتدخل بكل شتتدخل بكل شتتدخل بكل � شو�شو�

متوفرة  وهي   – و�لتموينية 
�أن  �إل��ى  الفتا  وتوفرها،  �أن شلع  �إل��ى  الفتا  وتوفرها،  �أن شلع  �إل��ى  الفتا  وتوفرها،  لع  شل�شل� �

ل� طاقتهما  بكل  ل�شتعمالن  طاقتهما  بكل  ل�شتعمالن  طاقتهما  بكل  تعمالن  � �شكرية  شكرية  �ش �شكرية  كرية  شلع�شلع� و�
�ملو�طن �حتياجات  خمتلف 

على  نعول  وقال  ثابتة.  على شعار  نعول  وقال  ثابتة.  على شعار  نعول  وقال  ثابتة.  عار  شأ�شأ� أ�اأ�ا أ�اأ�اباب أ�اأ�ب
جاللة  يوجهنا  كما  خدمته  يف  جميعا  نحن 

�أن يحفظ  ائال شائال شائال �ملولى  شلثاين، �شلثاين، � �
�شاخما بقيادته �لها�شمية و�شعبه 

ري م�جاحثات  ي�ج دي �  الص�ف
يره المصري � مع �ظ�ظ

 عّمان 

 �أجرى نائب رئي�س �لوزر�ء وزير �خلارجية و�شوؤون �ملغربن 
�أمين �ل�شفدي، �الأربعاء، �ت�شااًل هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية 
من  عدد  بحث  خالله  جرى  �شكري،  �شامح  �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر 
�لت�شاور  �شياق عملية  �ملنطقة يف  �لثنائية و�مل�شتجد�ت يف  �لق�شايا 

و�لتن�شيق �مل�شتمرة بن �لبلدين.
تتبدى  �لتي  �ملتميزة  �لثنائية  �لعالقات  عمق  �لوزير�ن  و�أك��د 
�مللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذً�  �ملجاالت  جميع  يف  متنامياً  تعاوناً 
وبحث  �ل�شي�شي.  �لفتاح  عبد  �لرئي�س  فخامة  و�أخيه  �لثاين  عبد�هلل 
الآلية  �ملُرتقبة  �لقمة  لعقد  �جلارية  �لتح�شري�ت  و�شكري  �ل�شفدي 
�لتعاون �لثالثي بن �ململكة وم�شر و�لعر�ق يف بغد�د قريباً. وركزت 
حمادثاتهما على �جلهود �ملبذولة الإيجاد �أفق حقيقي لتحقيق �ل�شالم 
�لدويل  �لقانون  وفق  �لدولتن،  حل  �أ�شا�س  على  و�ل�شامل  �لعادل 

وقر�ر�ت �ل�شرعية �لدولية ومبادرة �ل�شالم �لعربية.
مفاو�شات  �إطالق  الإعادة  فاعل  بلورة حترك دويل  �أهمية  و�أكد� 
�لدولتن  حل  ي�شكل  �لذي  �ل�شالم  نحو  حقيقياً  تقدماً  تنتج  جادة 
»جمموعة  �إطار  يف  �لعمل  ��شتمر�ر  على  م�شددين  �لوحيد،  �شبيله 
ومع  وفرن�شا،  �أملانيا  وم�شر  لالأردن  باالإ�شافة  ت�شم  �لتي  ميونخ« 

�الأ�شقاء و�ل�شركاء �لدولين لتحقيق ذلك. 
وو�شع �شكري �ل�شفدي يف �شورة �لتطور�ت يف حل ق�شية �شد 
�لنه�شة. و�أ�شار �ل�شفدي �إلى �أن �أمن م�شر �ملائي هو جزء من �الأمن 
�لقومي �لعربي و�أن �ململكة تقف باملطلق مع م�شر يف حماية حقوقها. 
�لنه�شة  �شد  لق�شية  تفاو�شي  حلل  �لتو�شل  �أهمية  على  و�شدد 
�ل�شقيقتن  و�ل�شود�ن  �لعربية  م�شر  جمهوريتي  حقوق  يحفظ 
ال  خطو�ت  �أية  �تخاذ  عدم  �شرورة  �إلى  الفتاً  �الأط��ر�ف،  وجميع 
تر�عي حقوق جميع �الأطر�ف يف مياه �لنيل، وعدم ملء �ل�شد خارج 

�تفاق عادل على �أ�شا�س �لقانون �لدويل.
للتو�شل  م�شر  تبذلها  �لتي  �ملكثفة  �جلهود  �أن  �ل�شفدي  و�أك��د 
حتقيق  على  حر�شها  يعك�س  �ل�شد  ق�شية  حول  تفاو�شي  التفاق 
�لعد�لة يف توزيع مياه �لنيل مبا يحول دون �لتوتر ويكر�س �لتعاون. 
وعر�س �لوزير�ن للجهود �ملبذولة حلل �الأزمات �الإقليمية، موؤكدين 
حمايًة  �الأزم���ات  ه��ذه  حل  جهود  يف  �لعربي  �ل��دور  تعزيز  �أهمية 

للم�شالح �لعربية و�الأمن �لعربي �مل�شرك.

ري م�جاحثات  ي�ج دي �   الص�ف

يا ين� ية ك� � ارحج يرة حظ مع وز�
 عّمان 

 �أجرى نائب رئي�س �لوزر�ء وزير �خلارجية و�شوؤون �ملغربن 
�الأربعاء،  �ومامو  ريت�شيل  كينيا  خارجية  ووزيرة  �ل�شفدي  �أمين 
�لثنائية،  �لعالقات  تعزيز  على  رك��زت  �لهاتف  ع��رب  حم��ادث��ات 
و�مل�شتجد�ت يف �ملنطقة و�شبل حل �الأزمات �الإقليمية وحتقيق �الأمن 

و�ال�شتقر�ر.
و�أكد �لوزير�ن �حلر�س �مل�شرك على تطوير �لعالقات �لثنائية 
�لتي �شهدت عرب �ل�شنو�ت �ملا�شية �نطالقة جديدة قادها جاللة �مللك 

عبد�هلل �لثاين وفخامة �لرئي�س �أوهورو كينياتا.
�الأردنية  �للجنة  خمرجات  على  �لبناء  �شبل  �لوزير�ن  وبحث 
عرب  �لعام  هذ�  �لثانية  دورتها  يف  ُعقدت  �لتي  �مل�شركة  �لكينية 
�الأردين  و�لتجارة  �ل�شناعة  وزيري  برئا�شة  �ملرئي  �الت�شال  �آلية 
و�لتجاري  �القت�شادي  للتعاون  جديدة  �آفاق  فتح  بهدف  و�لكيني، 
لرفع  جتارية  �أف�شليات  �تفاقية  ب�شاأن  �مل�شاور�ت  بدء  خالل  من 
�لتي  �لعقبات  و�إز�ل���ة  �لبلدين  ب��ن  �لتجاري  �لتبادل  م�شتوى 
يف  �لت�شامن  و�مامو  �ل�شفدي  و�أك��د  �لتجارية.  �حلركة  تعر�س 
مو�جهة جائحة كورونا وتبعاتها، م�شددين على ��شتمر�ر �لتعاون 
�لتطرف و�الإرهاب و�أهمية مبادرة »�جتماعات  و�لتن�شيق ملحاربة 
�لعقبة« �لتي ت�شارك كينيا ب�شكل فاعل فيها لبلورة منهجية �شمولية 

ملحاربة �الإرهاب.
وحل  �لفل�شطينية  للق�شية  �لد�عم  كينيا  موقف  �ل�شفدي  وثمن 
�لقانون  �أ�شا�س  على  �لدولتن  حلل  بديل  �أال  على  م�شددً�  �لدولتن، 
�ل�شر�ع  حلل  وحيد�  �شبياًل  �لدولية  �ل�شرعية  وق���ر�ر�ت  �ل��دويل 
وحتقيق �ل�شالم �لعادل و�ل�شامل. و�تفق �ل�شفدي ونظريته �لكينية 
وز�رتي  بن  �ل�شيا�شية  �مل�شاور�ت  من  �لثانية  �ل��دورة  عقد  على 
مو��شلة  بهدف  ممكن،  وقت  باأقرب  و�لكينية  �الأردنية  �خلارجية 
و�لتن�شيق  كافة،  �ملجاالت  يف  �لثنائية  �لعالقات  تطوير  على  �لعمل 
�إز�ء �لتحديات �الإقليمية خا�شًة يف ظل ع�شوية كينيا غري �لد�ئمة يف 

جمل�س �الأمن �لتابع لالأمم �ملتحدة للعامن 2022-2021.
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ليبيا وجندرة الوزارات

�شهدت  فقد  �لوطنية...  �لوحدة  بحكومة  وزي��ر�ت  خم�س 
�ملاألوف  عن  وخروجاً  جديدة  نقلة  �لليبية  �حلكومة  ت�شكيلة 
�لذكوري يف �لت�شكيالت �حلكومية، فحكومة �لوحدة �لوطنية �لتي 
ولدت من رحم �حلو�ر �لليبي، توّزرت فيها خم�س �شيد�ت ليبيات 
من مكونات ثقافية خمتلفة، وبع�شهن يف حقائب �شيادية ومهمة؛ 
و�ل�شعبة  �ل�شائكة  �لتحديات  رغ��م  و�ل��ع��دل،  �خلارجية  منها 
وملفات �ملرتزقة و�لقو�ت �الأجنبية يف ليبيا، و�ل�شيادة �ملنتهكة، 
وعالقات ليبية خارجية متاأزمة ب�شبب �إرث �شخم من �مل�شكالت 
بلد  ليبيا  تعّد  �لتي  �لقانونية  غري  �لهجرة  �آخرها  لي�س  �لدولية؛ 
�الإقليمية  �لدول  بع�س  مع  متاأزمة  بعالقات  ناهيك  فيها،  عبور 
�ل�شنو�ت  و���ش��ر�ع  �حلكومي  و�النق�شام  �لتجاذبات  ب�شبب 
�ل�شت �ملا�شية، �لتي جعلت من ليبيا دولة بحكومتن ومزدوجة 
�الإقليمي،  خ�شو�شاً  �خلارجي،  �لعامل  مع  �ملتناق�س  �لتعاطي 
ناهيك بوز�رة �لعدل �لتي �أُ�شندت �أي�شاً �إلى �شيدة يف مقابل ملفات 
و�شجناء  و»�لفرب�يري«،  »�ل�شبتمربي«  �لعهدين  من  �ل�شجناء 
حكمت  و�لذين  �ل�شر�ع،  طريف  عند  �ل�شيا�شي  و�خلالف  �ل��ر�أي 
طر�بل�س  يف  �لنافذة  �مليلي�شيات  الإحدى  تابعة  »حمكمة«  عليهم 
باأحكام منها قطع �الأيدي و�الأرجل من خالف... وجميعها ملفات 

على طاولة وزيرة �لعدل �جلديدة.
 �لنقلة �لنوعية يف ت�شكيلة �حلكومة جعلت حقيبة �خلارجية، 
والأول مرة يف تاريخ ليبيا �حلديث، تتوالها �مر�أة نا�شطة مدنية 
رهان  �شيجعل  مما  و�ل�شيا�شي،  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  خارج  ومن 
حكومته،  يف  �حلقائب  �أهم  من  حقيبة  يف  �شعباً  �حلكومة  رئي�س 
فت�شكيلة حكومة �لوحدة �لوطنية �لليبية �جلديدة ح�شة �ملر�أة 
�لهيئات؛  يف  ذلك  من  �أكرث  و�شتكون  �ملائة،  يف   15 ن�شبتها  فيها 

وذلك الأول مرة يف تاريخ �حلكومات.
ت�شمن  ج��رى  فقد  تون�س،  ح��و�ر  بعد  �لكوتة  ه��ذه  ج��اءت 
30 يف �ملائة للمر�أة بحكومة �لوحدة �لوطنية يف �لوزر�ء  ن�شبة 
وذلك  �حل��و�ر،  ذلك  يف  �حلكومة  ت�شكيل  �تفاق  �شمن  و�لوكالء 
ب�شغط �شديد من �لفريق �لن�شوي �مل�شارك فيه، م�شحوباً ب�شغط 
من بعثة �الأمم �ملتحدة وبع�س �لدول �لر�عية، فاحلكومة �لليبية 
ال ن�شتطيع �جلزم باأن خريطة ت�شكيلها كانت ليبية خال�شة ونقية، 
بل �شهدت تدخالت بع�س �ل�شفار�ت �الأجنبية لدرجة �أنها عرقلت 
منا�شط  يف  ج��د�رة  �أثبتت  �لليبية  �مل��ر�أة  �لدفاع.   وزير  ت�شمية 
ومنا�شب كثرية، مما يجعل خطوة جندرة �لوز�ر�ت �إيجابية يف 
�إقحام �ملر�أة �لليبية يف جمال �ل�شيا�شة و�لعمل �ملوؤ�ش�شي  �جتاه 
�شمن وز�ر�ت كانت لزمن قريب حمتكرة ذكورياً، لت�شارك �ملر�أة 
ت�شبح  كادت  �أن  بعد  ن�شوية  و�جهة  �شمن  فعال  ب�شكل  �لليبية 

وز�رة �خلارجية بجي�س �شفر�ئها ذكورية بامتياز.
 �ل�شرق �الو�شط

عمان 

��شئلة  ت�شعة  �لنو�ب  جمل�س  ناق�س 
�الأرب��ع��اء  رق��اب��ي��ة  جل�شة  يف  للحكومة 
�لعود�ت،  �ملنعم  عبد  �ملحامي  برئا�شة 

وح�شور هيئة �لوز�رة.
�شوؤ�له  �ل�شقور  جمحم  �لنائب  وحّول 
�إلى ��شتجو�ب بخ�شو�س م�شروع �شد �بن 
حماد، مطالبا بتحويل �مللف للنائب �لعام 

ب�شبهة �لف�شاد.
�ملهند�س  و�ل���ري  �مل��ي��اه  وزي���ر  وق���ال 
م�شروع  �إجن��از  ن�شبة  �إن  �لنجار،  حممد 
منه  �النتهاء  يتوقع  �ل��ذي  حماد  �بن  �شد 
وبكلفة  باملئة   86 و�شلت  �حل��ايل  �لعام 
�تفاقية  �ب��ر�م  بعد  دي��ن��ار،  مليون   60
حتكيمية  ق�شية  وت�شجيل  �مل��ق��اول  م��ع 
�جنبية  �شركة  �ئتالف  �ال�شت�شاري  على 
حيث  �لت�شميم،  بعملية  �ملعنية  وحملية 
�عادته  متت  ثم  �ل�شد،  موقع  تغيري  جرى 
ملوقعه �ال�شلي وهو ما كلف نحو 6 مالين 

دينار.
و�أ�شار وزير �لربية و�لتعليم �لدكتور 
يف  للتو�شع  خطة  �إل��ى  قدي�س،  �بو  حممد 
مد�ر�س  ت�شمل  و�لتي  �ملدر�شية،  �البنية 
�لنائب  ���ش��وؤ�ل  على  رده  يف  م��ارك��ا  ل��و�ء 

�ملحامي �ندريه حو�ري.
�شوؤ�ل  على  �ل�شحة  وز�رة  رد  وق��ال 
�الإج��ر�ء�ت  �إن  �لفرجات،  حممود  �لنائب 

�ملعالج  �لطبيب  بحق  �ت��خ��ذت  �ل��الزم��ة 
خطاأ  ب�شبهة  �ملتوفية  �الأ�شنان  لطبيبة 
دهون  �شفط  لعملية  خ�شوعها  �ثناء  طبي 
�غلقت وهي غري  �لتي  �لعياد�ت  يف �حدى 
م�شجلة ومرخ�شة من قبل وز�رة �ل�شحة، 
�ملهن  ترخي�س  مديرية  �أن  �إل��ى  م�شريً� 
�ل�شحة  وز�رة  يف  �ل�شحية  و�ملوؤ�ش�شات 
�ملعنيتان  �جلهتان  هما  �الأط��ب��اء  ونقابة 

بالرقابة على �لقطاع �لطبي �خلا�س.
و�شاأل �لنائب �لدكتور طالب �ل�شر�يرة 
ملكافحة  �لوطنية  �ال�شر�تيجية  ع��ن 
�ملخدر�ت، حيث �أرفق رد وز�رة �لد�خلية 
�ملخدر�ت  مكافحة  ��شر�تيجية  ملخ�شا 
�ملكافحة  حم��اور  يف   2025  –  2020
�لبناء  �إل��ى  ��شافة  و�ل��ع��الج،  و�لوقاية 

�ملوؤ�ش�شاتي للجهات �ملعنية.
عن  ت�شاءلت  �لرو�حنة  ��شماء  �لنائبة 
م�شروع تعلية �شد �لو�لة، و��شباب �نقطاع 
�كد  �ل�شتاء، حيث  ماأدبا يف ف�شل  �ملياه يف 
�نتهاء �لعمل مب�شروع  وزير �ملياه و�لري 
تعلية �شد �لو�له، الفتا �إلى ت�شمن �ن�شاء 
�شمن  �ل��و�ل��ة  م�شخة  معاجلة  حمطة 
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مليون دينار، ملعاجلة نق�س �ملياه.
جو�باً  �ل�شحة  وز�رة  رد  و�و���ش��ح 
ع�شا،  �حمد  �لدكتور  �لنائب  �شوؤ�ل  على 
��شو�رة  �لف   20 ��شرت  �حلكومة  �أن 
�ل��ف دي��ن��ار،   197 ب��ح��و�يل  �إل��ك��رون��ي��ة 

وجرى ��شتخد�مها ملدة �شهرين فقط، وما 
تبقى منها )4 �آالف( موجود يف م�شتودعات 
�لوز�رة، حيث جاءت �خلطوة بح�شب رد 
�ملطار�ت  من  �لقادمن  ل�شبط  �ل���وز�رة 
ومر�قبة �لتز�مهم بتعليمات �حلجر �ملنزيل 
ليتم  �لعامة،  �ملخابر�ت  د�ئرة  طريق  عن 
عدم  ب�شبب  ��شتخد�مها  �يقاف  ذلك  بعد 
توفر �المكانيات �لفنية لركيبها يف �ملطار.

و�أرجاأت �لنائبة مياده �شرمي، مناق�شة 
بع�س  ت�شويب  حلن  �شهر  مدة  �شوؤ�لها 
على  �ملالية  �الأعباء  يخف�س  مبا  �الأخطاء 

حد تعبريها.
�لع�شع�س،  حممد  �ملالية  وزير  و�أبدى 
�شرمي  �لنائبة  الطالع  �ل��وز�رة  ��شتعد�د 
�شوؤ�لها  بخ�شو�س  تفا�شيل  �أي��ة  على 
�ملتعلق باأع�شاء ممثلي �حلكومة مبجال�س 
�الإد�رة يف �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات 
فيها،  ت�شارك  �أو  �حلكومة  متلكها  �لتي 
باأ�شماء  ك�شفاً  �حلكومة  رد  ت�شمن  حيث 
وخرب�تهم  �لعلمية  وموؤهالتهم  �أول��ئ��ك 
�لعملية، و�ملبالغ �لتي يتقا�شاها كل منهم.

�شفاء  �ل��دك��ت��ورة  �لنائبة  و�ك��ت��ف��ت 
�شوؤ�لها  على  �حلكومة  باإجابة  �ملومني 
لال�شتثمار  عمان  روؤي��ة  ب�شركة  �ملتعلق 

و�لتطوير �ململوكة الأمانة عمان �لكربى.
جمل�س  لرئي�س  �لثاين  �لنائب  وتر�أ�س 
من  جانباً  زيادين  هيثم  �ملهند�س  �لنو�ب 

�جلل�شة.

ية 9 اسئلة لل�كومة ج� لسة ر�قا� ينا�قش �ف�ي حج النواب �

ت�قترح ورشة لمنا�قشة  ية � ج� يا� يرة الن� المس�
مشروع �قا�ظون أما�ظة عمان

 عمان 

 �قرحت كتلة �مل�شرية �لنيابية، ور�شة ملناق�شة م�شروع قانون �أمانة 
عمان ل�شنة 2020، ُبغية الوقوف على النقاط اخلالفية وتعديلها ما اأمكن 

مبا يعود بالنفع على �ل�شالح �لعام.
�لنائب  برئا�شة  �الأرب��ع��اء،  �لكتلة،  عقدته  �جتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

�لدكتور �أحمد �خلاليلة، لبحث �آلية عملها خالل �لفرة �ملقبلة.
وقال �خلاليلة �إن �لكتلة �شتكثف لقاءتها و�جتماعاتها يف �الأيام �ملقبلة؛ 
يف  �إ�شالحية  لرب�مج  مقرحات  تقدمي  يف  �لكتلوي  �لعمل  باأهمية  �إمياًنا 
�لكتلة �شتزور قريًبا عدد� من �ملوؤ�ش�شات  �أن  �لقطاعات. و�أ�شاف  خمتلف 
و�لدو�ئر �حلكومية، مثل ديو�ن �خلدمة �ملدنية وديو�ن �ملحا�شبة وهيئة 
�لنز�هة ومكافحة �لف�شاد و�أمانة عمان �لكربى للوقوف على طبيعة عملها.

ظ�ي  ي�ا� ا�ف�ي ال�جر� يئة االعتماد والث�ق  ه�
ية المهارات �جل تنم� ي�ج�ثان مست�ق �

 عمان 

 �فتتح رئي�س هيئة �عتماد موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل و�شمان جودتها 
بعنو�ن  )زووم(  من�شة  عرب  ندوة  �الأربعاء  �ل�شر�يرة  ظافر  �لدكتور 
مع  بال�شر�كة  �خلريجن  لتوظيف  �الأردن«  يف  �ملهار�ت  تنمية  »م�شتقبل 
�ململكة  �ملخت�س يف  �لقطاعي  �ملهار�ت  �لربيطاين وجمل�س  �لثقايف  �ملجل�س 

�ملتحدة وجامعة �حل�شن �لتقنية.
و�مل�شتقبلية  �حلالية  و�الأ�شاليب  �لتدخالت  �إل��ى  �لندوة  وتطرقت 
�ملهار�ت  بتنمية  �شلتها  حيث  من  و�لعمليات  بال�شيا�شات  �ملتعلقة 
و�خلريجن �جلاهزين للعمل. وعر�س �لدكتور �ل�شر�يرة الأن�شطة �لهيئة 
من  �لربيطاين  �لثقايف  �ملجل�س  مع  �مل�شرك  و�لتعاون  �ملتنوعة  وبر�جمها 
�شل�شلة  عقد  يف  و�ل�شر�كة  للموؤهالت  �لوطني  �الإط��ار  على  �لعمل  خالل 
�خلريجن  مهار�ت  تطوير  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  على  لالطالع  ن��دو�ت 
و�لتحديات  �الأردن  يف  �حل��ايل  �ل�شيا�شات  و�الإط��ار  للتوظيف،  �لالزمة 
�لثقايف  �ملجل�س  مدير  نائب  وثمنت  �لتوظيف.  قابلية  تطوير  تو�جه  �لتي 
تطبيق  �إطار  يف  �لهيئة  مع  �مل�شتمرة  �ل�شر�كة  حمدية  �أبو  مي  �لربيطاين 
�لروؤى �خلا�شة برفع تناف�شية قطاع �لتعليم �لعايل و�ال�شتجابة للتحديات 
و�شرورة  �لعمل  �شوق  متطلبات  يف  �ل�شريعة  �لتغري�ت  مع  تاأتي  �لتي 
بن  لل�شر�كة  جديدة  مناذج  وو�شع  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  دور  مر�جعة 

�جلامعات و�لقطاعات �الإنتاجية. 

ت�ج�ثان  ياحة � ال والس� تا األشعف   وزار�
ية يع اإل�ظشا�ئ� وا�قع المشار�

 عمان 

�لك�شبي  يحيى  �ملهند�س  و�الإ�شكان  �لعامة  �الأ�شغال  وزي��ر�  بحث   
م�شاريع  �لعمل على عدد من  �لفايز، م�شتجد�ت  نايف  و�الآثار  و�ل�شياحة 
�لدر��شة  طور  يف  وهي  �الأ�شغال،  وز�رة  تنفذها  �لتي  �ل�شياحي  �لقطاع 
حاليا. وبح�شب بيان ��شدرته وز�رة �الأ�شغال، �الأربعاء، عر�س �لوزير�ن 
يف  �ل�شيار�ت  مو�قف  وتوفري  “�لربكة”  موقع  تطوير  م�شروع  الأهمية 
مدينة  و�شط  متحف  و�إن�شاء  �ل�شياحي  �ل�شارع  تطوير  وم�شروع  �ملوقع، 
�لطفيلة، �إ�شافة �إلى م�شروع مركز زو�ر “طبقة فحل”، وم�شروع �لطريق 
�ملوؤدي �إلى موقع و�دي بن حماد، �إ�شافة �إلى �لطرق �ملوؤدية �إلى حمطات 
�ل�شو�س  �أبو  متنزه  �إلى  �ملوؤدي  و�لطريق  عجلون،  حمافظة  يف  �لتلفريك 

�لذي جرى تنفيذه مببادرة ملكية �شامية.

عمان 

�لركن  �للو�ء  �مل�شركة  �الأرك��ان  هيئة  رئي�س  �أكد 
تبذلها  �لتي  �جلهود  �أهمية  �حلنيطي  �أحمد  يو�شف 
�آمنة  بيئة  لتوفري  �مل�شتمر  و�شعيها  �مل�شلحة  �لقو�ت 
وم�شتقرة قادرة على مو�جهة �لتحديات و�لظروف �لتي 

ت�شهدها �ملنطقة و�الإقليم.
وقال �حلنيطي خالل لقائه يف �لقيادة �لعامة للقو�ت 
�مل�شلحة �الأردنية – �جلي�س �لعربي، �الأربعاء، �أع�شاء 
�سباط  كبار  من  عدٍد  بح�سور  النيابية،  ال�سعب  كتلة 
و�الإجن���از�ت  �لتطور�ت  حجم  �إن  �مل�شلحة،  �لقو�ت 
�لتي حتققت على �مل�شتوى �لوطني خالل مئة عام من 
�جلميع  وفخر  �عتز�ز  حمط  هي  �الأردنية  �لدولة  عمر 
و�لتطلعات  �لروؤى  خالل  من  وتعمقت  تر�شخت  و�لتي 
�لها�شمية و�ل�شعي �لدوؤوب للنهو�س بالوطن وتطويره 
للمملكة  و�ملهم  �حليوي  بالدور  و�ال�شتمر�ر  وحتديثه، 
�إننا  وق��ال:  و�الإ�شالمية.  �لعربية  �الأمتن  م�شاندة  يف 
مع  �مل�شرك  �لتن�شيق  خالل  ومن  �مل�شلحة  �لقو�ت  يف 
بلورة  يف  �حلكومة  م�شاندة  على  نعمل  �لنو�ب  جمل�س 
و�مل��و�ط��ن؛  �لوطن  م�شلحة  يف  ت�شب  �لتي  �حللول 
تنفيذً� لروؤى جاللة �لقائد �الأعلى، و�ل�شعي �إلى تاأ�شي�س 
�لبطالة  ن�شب  من  للتقليل  �لتنموية  �مل�شاريع  من  عدد 

و�مل�شاهمة يف حت�شن �الأو�شاع �ملعي�شة. 
و�أ�شار �للو�ء �لركن �حلنيطي �إلى توجيهات جاللة 
�لقو�ت  مبرتبات  �الهتمام  �لى  �لر�مية  �الأعلى  �لقائد 
�مل�شلحة و�أ�شرهم، ودعم جهود �لدولة، مبيناً �أن �لعمل 
متكاملة  خطة  لو�شع  �لدولة  موؤ�ش�شات  بقية  مع  جار 
ظل  يف  خا�شًة  �القت�شادي  �لو�شع  حت�شن  �إلى  تهدف 

�القت�شاد  على  �إيجاباً  ينعك�س  مبا  ك��ورون��ا  جائحة 
هذه  �أن  �لكتلة  �أع�شاء  بن  بدورهم،  �ل�شامل.  �لوطني 
�مل�شرك،  �لتن�شيق  تعزيز  �شياق  يف  تاأتي  �للقاء�ت 
لالتفاق على �أطر و��شحة تكون منهجاً �أ�شا�شياً وحيوياً 
لبع�س  و�لتحديث  لالرتقاء  �حلكومة  مناق�شة  خالل 
�لت�شريعات �ملتعلقة مبنت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة مو�كبة 

�أ�شاد  �للقاء  نهاية  �لتقدم و�لتطور يف هذ� �جلانب. ويف 
�لقو�ت  به  تقوم  �ل��ذي  �لكبري  بالدور  �لكتلة  �أع�شاء 
�مل�شلحة يف �حلفاظ على �أمن و��شتقر�ر �ململكة، معربن 
للجهود  دعمهم  موؤكدين  لها،  وتقديرهم  �شكرهم  عن 
ي�شمن  ومب��ا  ومقدر�ته  �لوطن  عن  للدفاع  �ملبذولة 

حتقيق �الأمن �لوطني �ل�شامل.

ية يا�ج� يلت�ق�ي أعضاء كتلة الشعب الن� يئة األركان � يس ه� ر�ئ�

يذ ال�قرارات ال�كومة  � اهزون لتن�ف لح: حج الم�ف
ية تماع� ية االحج يدة المتعل�قة �ج�ق�اع ال�ما� د� ال�ج

 عمان 

�ملعونة  �شندوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �الجتماعية،  �لتنمية  وزير  �أكد   
ق��ر�ر�ت  لتنفيذ  و�ل�شندوق  �ل���وز�رة  جاهزية  �ملفلح،  �أمي��ن  �لوطنية، 
تد�عيات  من  للحد  و�لتحفيزية  �لتخفيفية  باالإجر�ء�ت  �ملتعلقة  �حلكومة 

جائحة كورونا، �خلا�شة بقطاع �حلماية �الجتماعية.
�حلكومة  �إن  �الأربعاء،  )ب��ر�(،  �الأردنية  �الأنباء  لوكالة  �ملفلح  وقال 
�ملحتاجة  لالأ�شر  “3” �ملوجه  تكافل  برنامج  �ملنتفعن من  رفع عدد  قررت 
ق�شائم  وتوفري  �أ�شرة،  �ألف   60 بو�قع  �الأكرث ت�شرًر� من جائحة كورونا 

ل�شر�ء مو�د غذ�ئية خالل �شهر رم�شان �ملبارك.
تكافل  برنامج  من  �مل�شتهدفن  عدد  زي��ادة  جرى  �نه  �ملفلح،  و�أ�شاف 
“3” بو�قع 60 �ألف �أ�شرة جديدة، لريتفع �لعدد �الإجمايل للم�شتفيدين من 
�لربنامج �إلى 160 �ألف �أ�شرة، و�شيعتمد �ل�شندوق على �لطلبات �ملقدمة 

من قبل �الأ�شر يف �لفرة �ل�شابقة.
�الأ�شر  وزي��ارة  وتقييم  بدر��شة  �شيبد�أ  �ل�شندوق  �ن  �ملفلح،  وب��ن 
�جلديد �مل�شتهدفة من �لربنامج لتحديدها و�ملقدر عددها ب���60 �ألف �أ�شرة، 
و�شيح�شلون على دعم نقدي ملدة 8 �أ�شهر، تبد�أ من �شهر ني�شان وتنتهي يف 

�شهر كانون �الأول.
مو�د  ل�شر�ء  ق�شائم  توفري  ق��ررت  �حلكومة  �أن  �إل��ى  �ملفلح،  و�أ���ش��ار 
�ملوؤ�ش�شتن  خالل  من  �لعفيفة  لالأ�شر  �ملبارك  رم�شان  �شهر  خالل  غذ�ئية 
�ال�شتهالكيتن �ملدنية و�لع�شكرية بو�قع 250 �ألف �أ�شرة، و�شت�شمل �الأ�شر 
ق�شيمة  لكل  دينارً�   35 بو�قع  �الأردنيات،  و�أبناء  و�أبناء �ملخيمات  �لعفيفة 
�سرائية، و�ستعلن الوزارة عن اآلية و�سروط وموعد التقدمي لال�ستفادة من 

ق�شائم �شر�ء �ملو�د �لغذ�ئية خالل �الأيام �ملقبلة.
االئتمان  �سناديق  من  االأق�ساط  تاأجيل  قررت  احلكومة  اأن  اإلى  ولفت 
�خلريية  و�جلمعيات  �مل�شتفيدين  على  �مل�شتحقة  �ملنتجة  �الأ�شر  وقرو�س 
�لعام �حلايل،  نهاية  �لوز�رة حتى  �الإنتاجية يف  تعزيز  بر�مج  �ملنتفعة من 

و�شي�شتفيد من هذ� �لقر�ر 12 �ألف �أ�شرة.

عمان 

تتّبع مر�شد م�شد�قّية �الإعالم �الأردين »�أكيد« 
30 يوًما من �شهر �آذ�ر �حلايل، حركة  على مد�ر 
ور�شد  �ململكة،  يف  وتطّورها  ائعات  �ل�شَّ ن�شوء 
وحده،  �ل�شّحّي  بالقطاع  13منها  �شائعة،   35
تر�فقت مع ��شتمر�ر �أزمة كورونا، وحادثة نق�س 

لط �حلكومي. �الأوك�شجن يف م�شت�شفى �ل�شَّ
�ل�شادر  للمر�شد،  �ل�شهري  �لتقرير  و�ظهر 
�حلايل،  هر  �ل�شَّ ائعات  �ل�شَّ يف  ت�شارع  �الربعاء، 
 31 ل  �سجَّ ال��ذي  املا�سي  �ُسباط  ب�سهر  مقارنة 
��اين  �ل��ثَّ ك��ان��ون  �شهر  ع��ن  ومنخِف�ًشا  �شائعة، 

ب�شائعتن، و�لذي �شجل 37 �شائعة.
�شائعات   8 ر�فقت  �حلايل  �آذ�ر  �شهر  وخالل 
لط �حلكومي �لتي جنم عنها  حادثة م�شت�شفى �ل�شَّ
وفاة 7 �أردنين ب�شبب نفاد مادة �الأوك�شجن، و5 
�حلكومية  �جلهات  فر�س  حول  ترّددت  �شائعات 
�أو  ��شبوعن  �أو  ��ام  �أيَّ ثالثة  ملدة  �شاماًل  حظًر� 
ائعات �لتي تناولت  ثالثة �أ�شابيع. وت�شدرت �ل�شَّ
حي يف هذ� �ل�ّشهر �ُشّلم �لرتيب �لذي  �لقطاع �ل�شِّ
ائعات، وبلغ عددها  �ل�شَّ “�أكيد” لرتيب  و�شعه 

ب�8  �لعام  اأن  �ل�شَّ �شائعات  تالها  �شائعة،   13
ائعات �ملتعلقة  الثة ، �ل�شَّ �شائعات، ويف �ملرتبة �لثَّ
اأن �الأمني ب�5 �شائعات، ثم �الجتماعّية ب�4  بال�شَّ
يا�شية  �شائعات، و�القت�شادّية ب�3 �شائعات، و�ل�شِّ

ب�شائعتن.
�ل�شائعات  مو�شوعات  �لتقرير  و�أو���ش��ح 
�الإلكرونّية،  �الإخبارّية  �ملو�قع  عرب  �ملنت�شرة 
و�شبكات �لتو��شل �الجتماعّي، وو�شائل �الإعالم، 
�شو�ء  �لد�خلّية،  �مل�شادر  ة  ح�شّ �أّن  تبّن  �ذ 
 33 بلغت  �إخبارّية  مو�قع  �أو  تو��شل  ات  من�شّ
�آذ�ر، وبن�شبة  ائعات ل�شهر  �شائعة من حجم �ل�شَّ
جهات  عن  �شائعتان  �شدرت  فيما  باملئة،   94
جمموع  من  باملئة   6 بلغت  وبن�شبة  خارجّية 

�شائعات �شهر �آذ�ر.
م�شدرها  كان  �شائعة   22 �أّن  �لتقرير  وبن 
باملئة،   63 بن�شبة  �الجتماعّي  �لتو��شل  و�شائل 
�لتو��شل  ات  ِمن�شَّ عن  �شائعة   20 منها  �شدر 
دت  تردَّ بينما  باملئة،   91 بلغت  �ملحلّية وبن�شبة 
�شائعتان من ح�شابات خارجية، بن�شبة 9 باملئة.

وو�شل عدد �ل�شائعات �لتي رّوج لها �الإعالم 
13 �شائعات وبن�شبة بلغت 37 باملئة، ومل تبن 

ائعتن �للتن �شدرتا  و�شائل �الإعالم �ملحلية �ل�شَّ
عن م�شادر خارجية ، وتناولتا �أعد�د �لوفيات يف 

لط �حلكومي. حادثة م�شت�شفى �ل�شَّ
و�نتقلت 12 �شائعة من �لتو��شل �الجتماعّي 
 34 بلغت  وبن�شبة  �آذ�ر  �شهر  خالل  �الإعالم  �إلى 
ائعات �لتي �نتقلت  باملئة، وهي �أكرث من ن�شبة �ل�شَّ
وترّكزت  املا�سي،  �سباط  �سهر  يف  االإع��الم  اإل��ى 
وفر�س  �مل�شت�شفيات  يف  �الأوك�شجن  نق�س  حول 
حظر �شامل طويل �الأمد. ُيذَكر �أّن مر�شد �أكيد قام 
بتطوير منهجّية لر�شد �ل�شائعات، �إذ مّت تعريف 
�ل�شحيحة،  غري  “�ملعلومات  باأّنها  �ل�شائعة 
�أردنّية،  مب�شالح  �أو  �أردين،  عام  ب�شاأن  �ملرتبطة 
�شخ�س  �آالف   5 من  �أك��رث  �إل��ى  و�شلت  و�لتي 

تقريباً، عرب و�شائل �الإعالم �لرقمّي«.
غري  �ل��ظ��روف  يف  ع��ادة  �ل�شائعات  وت��زده��ر 
و�حل��روب،  �الأزم���ات،  �أوق���ات  مثل  �لطبيعّية، 
و�لكو�رث �لطبيعّية، وغريها، ولكن هذ� ال يعني 
وُترّوج  �لعادّية.  �لظروف  يف  �نت�شارها”  “عدم 
�جتماعّية  بيئات  يف  ملحوظ  ب�شكٍل  �ل�شائعات 
و�شيا�شّية وثقافّية دون �أخرى، ويعتمد �نت�شارها 
على م�شتوى غمو�شها، وحجم تاأثري مو�شوعها. 

عمان 

و�فق جمل�س هيئة �عتماد موؤ�ش�شات �لتعليم 
�لعايل و�شمان جودتها على �إدر�ج جامعتي �لبر� 

و�ال�شر�ء يف �الإطار �لوطني �الأردين للموؤهالت.
تر�أ�شها  �لتي  جل�شته  يف  �ملجل�س  و�ف��ق  كما 
على  �ل�شر�يرة  ظافر  �لدكتور  �لهيئة  رئي�س 
لتخ�ش�شات  �خل��ا���س  �الع��ت��م��اد  ����ش��ت��م��ر�ر 
�الأع��م��ال  �إد�رة  وم��اج�����ش��ت��ري  ب��ك��ال��وري��و���س 
و�ملحا�شبة، وماج�شتري �لتمويل و�إد�رة �أعمال- 
�الإد�ري��ة،  �ملعلومات  نظم  وبكالوريو�س  مالية، 
�لعامة  و�الإد�رة  �لت�شويق،  وب��ك��ال��وري��و���س 
�الأعمال،  �قت�شاد  �الأعمال، وماج�شتري  و�قت�شاد 
وبكالوريو�س ��شول �لدين، وماج�شتري �لعقيدة 

و�حلديث يف �جلامعة �الأردنية. 
طلبة  قبول  باب  فتح  على  �ملجل�س  وو�ف��ق 
جدد يف تخ�ش�س ماج�شتري �لدر��شات �الإ�شالمية 
و��شتمر�ر  �الأردن��ي��ة،  �جلامعة  يف  و�حل��دي��ث 
�العتماد �خلا�س لتخ�ش�شات ماج�شتري �لتف�شري 

و�أ�شوله،  �لفقه  وبكالوريو�س  �لقر�آن،  وعلوم 
وماج�شتري �لق�شاء �ل�شرعي، ودكتور�ه �لق�شاء 
�مل�شارف  وبكالوريو�س  �ل�شرعية،  و�ل�شيا�شة 
هند�شة  وماج�شتري  وبكالوريو�س  �الإ�شالمية، 
�ل�شناعية  �لهند�شة  وبكالوريو�س  �لعمارة، 
�ملدنية،  و�لهند�شة  �مليكاترونيك�س،  وهند�شة 
وط��رق  �مل��دن��ي��ة/ن��ق��ل  �لهند�شة  وماج�شتري 
و�لهند�شة �ملدنية/ مياه وبيئة، و�إد�رة م�شاريع، 
�لهند�شة  وبكالوريو�س  �جليوتقنية،  و�لهند�شة 
�مليكانيكية،  �لهند�شة  وماج�شتري  �مليكانيكية، 
�مل��ت��ج��ددة،  �ل��ط��اق��ة  �مليكانيكية/  و�لهند�شة 
�لبيئة  تكنولوجيا  �مليكانيكية/  و�لهند�شة 
�لهند�شة  وبكالوريو�س  �ملناخية،  و�لتغري�ت 
يف  �لكيميائية  �لهند�شة  وماج�شتري  �لكيميائية، 

�جلامعة �الأردنية.
�خلا�س  �العتماد  ��شتمر�ر  �ملجل�س  قرر  كما 
�لتعليم،  تكنولوجيا  بكالوريو�س  لتخ�ش�شات 
وماج�شتري تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�شاالت يف 
و�ملناهج  �لربوية،  و�لقيادة  و�الإد�رة  �لتعليم، 

و�لتدري�س، و�لدبلوم �لعايل يف �لربية يف جامعة 
�ل�شرق �الأو�شط.

�خلا�س  �العتماد  ��شتمر�ر  �ملجل�س  و�أق��ر 
و�الإع��الم  �ل�شحافة  بكالوريو�س  لتخ�ش�شات 
وبكالوريو�س  �ملفتوحة،  �لعربية  �جلامعة  يف 
�الإد�رة  و�لربوي، وماج�شتري  �لنف�شي  �الإر�شاد 
�لطاقة  وتثبيت  ج���د�ر�،  جامعة  يف  �لربوية 
بكالوريو�س  لتخ�ش�شات  �خلا�شة  �ال�شتيعابية 
�جلر�فيكي،  و�لت�شميم  �مل��دن��ي��ة،  �لهند�شة 
و�لو�شائط  و�ل��ت��ح��ري��ك  �ل��ع��م��ارة،  وهند�شة 

�ملتعددة، و�لت�شميم �لد�خلي يف جامعة �لبر�.
�خلا�س  �الع��ت��م��اد  على  �ملجل�س  وو�ف���ق 
�الأع��م��ال،  �إد�رة  متو�شط  دبلوم  لتخ�ش�شات 
�لتنفيذية،  و�ل�شكرتارية  �ل��ف��ن��ادق،  و�إد�رة 
و�ل�شريبية،  �جلمركية  و�لعلوم  و�ملحا�شبة، 
وت�شميم  �لعمارة،  وهند�شة  �لطهي،  وفنون 
وت�شميم  �جلر�فيكي،  �لت�شميم  وديكور،  د�خلي 
�لبلقاء  جامعة  يف  �مل��الب�����س  و�إن��ت��اج  �الأزي����اء 

�لتطبيقية.

امعيت األسراء وال�جترا �ف�ي اإل�ار الو�ين للمؤهالت يئة االعتماد: إدراج حج ه�

الل آذار 13 منها تناولت ال�ق�اع الّصّح�ي يد: 35 شا�ئعة حظ أك� يصة عىل عدم  الناصر: ال�كومة حر�
ين ين المستشار� ي� التوسع �جتع�

 عمان 

جمل�س  جل�شة  يف  �لنا�شر،  �شامح  �ملدنية  �خلدمة  دي��و�ن  رئي�س  �كد   
�لنو�ب �الأربعاء، حر�س �حلكومة على عدم �لتو�شع بتعين �مل�شت�شارين يف 

�لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �حلكومية.
�إلى  و��شار يف رد �حلكومة على �شوؤ�ل �لنائب �لدكتور ن�شار �حلي�شة، 
�أن عدد �مل�شت�شارين، با�شتثناء �لبنك �ملركزي، بلغ 207 م�شت�شارين، منهم 
“م�شت�شار  1000 دينار  17 م�شت�شار� بعقود �شاملة تر�وح رو�تبهم بن 
رئي�س �شلطة �قليم �لبر� �لذي يحمل �شهادة �لدبلوم يف �لعلوم �لع�شكرية”، 
و4872 دينار� “م�شت�شار مدير عام �ل�شمان �الجتماعي ل�شوؤون �لتاأمينات 

�الجتماعية ويحمل �شهادة �لدكتور�ه يف �لهند�شة �ملدنية«.
و�أ�شاف �أن وز�رة �لتعليم �لعايل ت�شتاأثر بالعدد �الأكرب من �مل�شت�شارين 
بو�قع 36 م�شت�شارً�، و20 يف �ملوؤ�ش�شة �لعامة لل�شمان �الجتماعي، و11 يف 
وز�رة �لزر�عة، و9 يف كل من وز�ر�ت �ملياه، و�ل�شحة، و�الأوقاف، وهيئة 
�لنز�هة ومكافحة �لف�شاد، باالإ�شافة �إلى 7 م�شت�شارين يف وز�رة �لبيئة، و6 
يف جمل�س �الأمة، و5 لكل من وز�ر�ت �لربية و�لتعليم و�لتنمية �الجتماعية 
�لطاقة  وتنظيم  �ال�شتثمار،  وهيئات  و�لربملانية،  �ل�شيا�شية  و�ل�شوؤون 
61 م�شت�شار� على بقية  �لنقل �لربي، فيما يتوزع  و�ملعادن، وتنظيم قطاع 

�لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات.

يتسلّم  امعة � ى ال�ج  مستش�ف

يل الكىل س� هازا لعف حج
 عمان  

ت�شّلم م�شت�شفى �جلامعة �الأردنية، �لثالثاء، جهاز� لغ�شيل �لكلى �مل�شتمر 
)�شي �آر �آر تي(، مبنحة من �لوكالة �الأمريكّية للتنمية �لدولية �شمن م�شروع 

�لرعاية �ل�شحية �ملتكاملة.
وقال مدير عام �مل�شت�شفى �لدكتور �إ�شالم م�شاد، يف بيان �الربعاء، �إن هذ� 
24 �شاعة، يعد  �جلهاز �لذي ُي�شتخدم يف تنقية �لدم من �ل�شموم على مدى 
من �لتكنولوجيا �ملتطورة يف �لغ�شيل �لكلوي عن طريق �لدم، وال يحتاج �إلى 
وحدة ماء وال و�شلة ت�شريف؛ حيُث يعمل على تخلي�س �جل�شم من �ل�شموم 
�الإ�شايف  �ل�شرر  ُيجّنب  ما  �ل�شغط  حالة  ��شتقر�ر  على  وُيحافظ  �الأي�شّية، 

احلا�سل على الكلي نتيجة هبوط ال�سغط اأثناء الغ�سيل.
لت�شهيل  �لفتحات  و��شعة  خا�شة  بفالتر  م��زّود  �جلهاز  �أّن  و�أ���ش��اف 
تخرج  ال  و�لتي  و�لكبرية،  �ملتو�شطة  �جلزيئات  ذ�ت  �ل�شموم  من  �لتخّل�س 
�إلى  �جلهاز  نقل  �شهولة  �إلى  �إ�شافة  �العتيادية،  �لغ�شيل  �أجهزة  با�شتعمال 

غرف �لعمليات عند �حلاجة لذلك.
ُم�شاندة  يف  �الأمريكية  �لوكالة  م�شاعي  �لبيان،  خ��الل  م�ّشاد،  وق��ّدر 
كفاءة  رفع  على  �شُت�شاعد  �لتي  �للفتة  هذه  مّثمناً  �ل�شحية،  �ملوؤ�ش�شات 
�لعناية  وح��د�ت  ملر�شى  �مل�شت�شفى  يف  �ملُقّدمة  �لطبّية  �خلدمة  وم�شتوى 
�حلثيثة، ومر�شى كورونا �لذين يعانون من �رتفاع حاد يف �ل�شموم، و�شو�ئل 

يف �ل�شدر �إثر �إ�شابتهم بالفريو�س.
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ير يب ش�ق� صدى الشعب—أد�
ياصات  يد ال�� يد مازن ع�جدال�م� ينا �جالس� � إلت�ق
�جل النزهة  �جاز الوا�قعة �ف�ي حج يت ال�ظ صاحب أ�فران �ج�

تم إ�فتتاحه �ق�جل )4( أشهر. �قرب الدوار والذي �
مال  يت �قمة �ف�ي ال�ج �جز حس��ب ما رأ� هذا الم�ظ
يه  ين عل� ا�ئم� ا�فة وإلتزام ال�ق يب والن�ظ ت� وحس��ن التر�
ية والس��المة  يمات الص�� ي��ه �جالتعل� ي��ن �ف� والعامل�
عين ذلك كله  العام��ة وأوام��ر الد�ف��اع ، و�قد ش���ج
يد من  ر� ق�ي وال�ف �ج��ز الرا� ع��ىل الكتا�جة عن هذا الم�ظ
يات حوار�ظا  ر� ييل �ظورد م�ج يما � �ظوع��ه �ف�ي األردن ،و�ف�

ياصات. مع األخ مازن ال��
�جز  ت�دث لنا عن ه��ذا الم�ظ ص��دى الش��عب: �
يناً من أي  يل��ة م�ج� م� يدة وال�ج د� يز �ج�لت��ه ال�ج المتم�

جا�ئن إلى هنا؟ ت�ي الز� يأ� المنا�ق �
هر  ي�ظ �جز ل� ي��د الم�ظ د� ت�ج ت��م � ياص��ات : ل�قد � ال��
يم  � يث التن�ظ ر من ح� تة للن�ظ �ج�لته الرا�ئع��ة والمل�ف
ت��ه و�قد �ظال  يكورا� م��ال د� ا�ف��ة وحج ي��ب والن�ظ ت� والتر�
ي�جنا  ترح� ين هم موض��ع � جا�ئ��ن الذ� ��اب كا�فة الز� إع�ج
يترددون إلى  تهم مع العلم أن هؤالء � ي��ة �ل�جا� تل�ج� و�
�جل  ة واليت منها حج تل�ف �جز من منا�ق م�ظ ه��ذا الم�ظ
ية اإلست�قالل  ير حسن وضاح� ية األم� النزهة وضاح�

يرها. � �جل ال�قصور وعظ ية األ�قىص وحج وضاح�
�جزكم  ��ات م�ظ صدى الش��عب: م��ا ه���ي منت�ج

ت�قدمو�ظها للز�جا�ئن؟ واليت �
جا�ئن  اتنا اليت �ظ�قدمه��ا للز� ياص��ات : منت�ج ال��
يع أ�ظواعه وأش��كاله  م� �جز �ج�ج تش��مل: ال�ظ متنوعة و�

ال�ي  �ج��ز  الصح���ي ال�ظ ( وال�ظ ���ي )العر�ج���ي واإل�فر�ظحج
يات  يع أ�ظواع الكعك وال�لو� م� من السكر، كذلك حج
يكة  ية وك� ر�ظس� ية ال�ف توهات  والد�ظت والسا�جل� ا� وال�ج

يع أشكالها والكروسان. م� نات �ج�ج ن والمع�ج الم�ف
ر  ��ت �ظ�ظ وا�ظ��ا ضمن ه��ذا الل�قاء اح��ب أن أل�ف
يف وعصا�ئر  جا�ئن �جأننا س��وف �ظزوده��م �جال�ق�ا� الز�

يل. ض� الل الشهر ال�ف �جز رمضان حظ وحظ
احك��م  ص��دى الش��عب: م��ا ه���ي أس���جاب �ظ�ج

تكم؟ وشهر�
: ياصات : األس�جاب متعددة وه�ي ال��

اتن��ا من األصناف ال��يت ذكر�ظاها  ودة منت�ج حج
ية  ��اءة العال� �جرتن��ا، والك�ف اً �جاإلضا�ف��ة الى حظ س��ا�ج�ق
��ود آالت  ين��ا ووحج يتمت��ع �جه��ا العامل��ون لد� ال��يت �

تمس��ها  ة دون أن � تل�ف اتنا الم�ظ يثة إلنتاج منت�ج حد�
يع  م� يدي كما أن أس��عار�ظا معتدلة وتناسب ال�ج األ�
تعاملنا مع الز�جا�ئن وحرصنا  �جاإلضا�فة إلى حس��ن �
ية والد�قة �ف�ي  وإلتزامن��ا �جالمصدا�ق� دمتهم  عىل حظ

يد. المواع�
يكون التواصل معكم؟ يف � صدى الشعب: ك�

يارتنا  ��الل ز� يك��ون ذل��ك م��ن حظ ياص��ات : � ال��
 : ر�ق��م  ت��ف  ها� ع��ىل  تص��ال  اال� أو  �جز�ظ��ا  م�ظ إل��ى 

)0777779006(+ )0786777782(
تم��ى ل�جلدي األردن  ية ه��ذا الل�قاء أ� و�ف���ي �ظها�
ي��ة  ��ل را� ي��ب دوام الت�ق��دم واإلزده��ار �ف���ي �ظ ال��ج�
ه هللا  �ظ م ع�ج��دهللا الثا�ظ�ي ح�ف الل��ة الملك المع�ظ حج

ورعاه.

يت�دث لصدى الشعب  �جل النزهة � �جاز/حج يت ال�ظ صاحب أ�فران �ج�

احنا وشهرتنا �جرتنا من أس�جاب �ظ�ج اتنا وحظ ودة منت�ج ياصات: حج مازن ال��

عمان 

�أعلن وزير �ملالية �لدكتور حممد �لع�شع�س 
�لدويل  �لنقد  �شندوق  مع  �تفاق  عن  �الأربعاء 
�لثانية  �ملر�جعة  حول  �خلرب�ء  م�شتوى  على 
�ل��ت��ي تعترب   « �مل��م��ت��د  �ل��ت��م��وي��ل  »ل��ربن��ام��ج 
�ملايل  �ال�شتقر�ر  ح��ول  ��شافية  ثقة  �شهادة 

و�القت�شادي و�لنقدي يف �الردن.
وقال خالل �إيجاز �شحفي يف رئا�شة �لوزر�ء 
�إن  الإعالن جملة �إجر�ء�ت وقر�ر�ت تخفيفية، 
�ال�شالحات  يف  باال�شتمر�ر  ملتزمة  �حلكومة 
�ملايل  �ال�شتقر�ر  لتعزيز  و�القت�شادية  �ملالية 
بهدف حتقيق �لنمو الإيجاد �لوظائف وحت�شن 

�مل�شتوى �ملعي�شي للمو�طن.
و�و�شح �نه ويف ظل ��شتمر�ر تاأثري جائحة 
كورونا وتد�عياتها �القت�شادية �ل�شعبة �لتي 
�طالق  قررت  �حلكومة  فاإن  �ملو�طنن،  م�شت 
�جر�ء�ت تو�شعية بهدف تعزيز �شبكة �حلماية 
�الجتماعية ودعم �لقطاع �خلا�س �الأكرث تاأثر� 

موؤقتة  ت�شغيل  فر�شة  وتوفري  باالأزمة 
باالقت�شاد من  �شيولة  لل�شباب و�شخ 

خالل ت�شديد جمموعة من �ملتاأخر�ت 
و�ل�شركات  �الفر�د  على  �مل�شتحقة 
دينار،  مليون   448 �جمايل  مببلغ 

�ملالية  وز�رة  م��ن   423 منها 
موؤ�ش�شة  من   25 وتخ�شي�س 

�ل�شمان �الجتماعي و�جمايل 
من  ب��امل��ئ��ة  4ر1  �حل��زم��ة 

�لناجت �ملحلي �الجمايل.

و�و�شح �أن �حلزمة �شتعزز �شبكة �حلماية 
�الجتماعية بقيمة 60 مليون دينار موزعة على 
برنامج تكافل وبر�مج �خرى، وبر�مج للحفاظ 
على �لوظائف يف �لقطاعات �ملت�شررة و�يجاد 

فر�س عمل موؤقتة بقيمة 113 مليون دينار .
�لذي  ��شتد�مة  برنامج  متديد  �إل��ى  ولفت 

يف  �لوظائف  على  للحفاظ  ي�شعى 
�لقطاع �خلا�س حتى نهاية 

ه��ذ� �ل��ع��ام، و�ط��الق 
جم����م����وع����ة م��ن 

تهدف  �ل��رب�م��ج 
�إلى �يجاد فر�س 

موؤقتة  ت�شغيل 
ح���ت���ى ن��ه��اي��ة 

على  �لعام  ه��ذ� 
م�شتوى �ململكة يف 
قطاعات �ل�شياحة 

ت�شغيل  بر�مج  و�طالق  و�ل�شناعة،  و�لزر�عة 
حمالت  يف  و�ملمر�شن  و�ل�شابات  لل�شباب 
بقيمة 10  وباء كورونا  و�لوقاية من  �لتطعيم 
مالين دينار، و�حلكومة قامت بالتعاقد بقيمة 
70 مليون دينار للح�شول على مطاعيم يف ظل 

�شعيها للحفاظ على �شحة �ملو�طن.
مبلغ  �شت�شخ  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  �أن  وب��ن 
لت�شديد  بقيمة 240 مليون دينار  �أعلى  ب�شقف 
�حل�شن  ومركز  للم�شت�شفيات  متاأخر�ت 
وم�شفاة  �الدوي��ة  ول�شركات  لل�شرطان 
�ل���ب���رول �ل��وط��ن��ي��ة ���ش��م��ن ج��ه��ود 
متاأخر�ت،  من  عليها  ما  لدفع  �لوز�رة 
�ملتاأخر�ت  حزمة  �شمن  و�شتخ�ش�س 
مبالغ لزيادة وترية ت�شديد �ملتاأخر�ت 
قامت  �لتي  و�ال�شتمالكات  �ل�شريبية 

بها �حلكومة.
�ل��د�ع��م��ة  �ل����دول  �لع�شع�س  ودع����ا 
للمملكة  دعمها  تعزيز  ل��الأردن  و�ملانحة 
��شتثنائي  بجهد  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
ال�شت�شافة �لالجئن 

ودور 
حموري يف 

�ملنطقة.

ية: ال�كومة ستسدد  ير المال� وز�
ينار يون د� يمة 240 مل� � رات �ج�ق متأحظ

: إ�الق مشروع  ير اال�قتصاد الر�قم�ي  وز�
يار ية أ� يل الش�جاب �جدا� � تشعف �

 عمان 

�ل��وز�رة  �ن  �لهناندة  �حمد  و�لريادة  �لرقمي  �القت�شاد  وزير  قال   
�حلكومة  عنها  �علنت  �لتي  و�ال�ش�س  �ملعايري  و�شع  بدر��شة  ب��د�أت 
�لرقمية  �لريادة  �شركات  يف  و�ل�شاّبات  �ل�شباب  ت�شغيل  م�شروع  الطالق 
�لى  ت�شل  �إجمالية  بكلفة  �لتخرج  حديثي  من  �ملعلومات،  وتكنولوجيا 
20 مليون دينار. وقال لوكالة �النباء �الردنية ) بر� (، �نه �شيتم �لبدء 
بالربنامج بعد �النتهاء من �ال�ش�س �لتي �شتكون و��شحة و�شفافة وعادلة، 
خالل  من  للعمل  �جلامعات،  يف  �الأخرية  �شنو�ت  �لثالث  خريجي  لت�شمل 
من  باملئة   50 بدعم  �شتقوم  �حلكومة  �ن  �لى  الفتا  �لت�شغيل،  م�شروع 
�الأجور ملدة 6 �شهور يف �شركات �لريادة �لرقمّية وتكنولوجيا �ملعلومات، 
بكلفة �إجمالية تبلغ 20 مليون دينار . وتوقع �لهناندة �النتهاء من �ال�ش�س 

و�لبدء بتنفيذ �لربنامج �عتبار� من بد�ية �شهر �يار �ملقبل .

يو�قف الرسوم  ير: العراق � �ج� عف ال�ج
ية ية عىل ال�جضا�ئع األرد�ظ� مرك� ال�ج

 عمان 

 �أعلن رئي�س غرفتي �شناعة �الأردن وعمان �ملهند�س فتحي �جلغبري 
عن �إيقاف �ل�شلطات �جلمركية �لعر�قية تقا�شي �أية ر�شوم جمركية عن 
�الأربعاء. وقال  �ليوم  للعر�ق �عتبار� من  �الأردنية �مل�شدرة  �لب�شائع 
�حلثيثة  للمتابعة  ونتيجة  �إنه  �شحفي  ت�شريح  يف  �جلغبري  �ملهند�س 
من �لغرفة وبالتن�شيق مع �شفري �ململكة يف بغد�د منت�شر �لعقلة، جرى 
�اليعاز لل�شلطات �جلمركية �لعر�قية باإيقاف تقا�شي �أية ر�شوم جمركية 
�ليوم. و�أ�شاف  للعر�ق ، �عتبار� من  �لب�شائع �الأردنية �مل�شدرة  على 
��شر�تيجي  و�شوق  عمق  من  ي�شكله  ملا  خا�شة  مكانة  له  �لعر�ق  �أن 
ب�شتى  �مل�شرك  �لعربي  �لتكامل  من  يعزز  �لقر�ر  �أن  معترب�  للمملكة، 
�ملجاالت، وخا�شة �القت�شادية و�لتجارية �لتي تقع �شمن نطاق عمل 
�لعالقة  يعك�س  �لذي  �لعر�قي  �لقر�ر  �جلغبري  وثمن  �ل�شناعة.  غرف 
�الأخوية �لتي جتمع بن �لقيادتن يف �لبلدين �ل�شقيقن، ومتابعة رئي�س 
�لوزر�ء �لدكتور ب�شر �خل�شاونة، وجهود وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة 

مع نظريتها �لعر�قية.

ع�س شع�س شع�س  شلع�شلع� �ملالية �لدكتور حممد �
�لدويل  �لنقد  ندوق شندوق شندوق  � مع  �شتفاق  مع  شتفاق 
�لثانية  �ملر�جعة  حول  خلرب�ء 
�ل��ت��ي تعترب   « �مل��م��ت��د  ل��ت��م��وي��ل 
�ملايل  تقرشتقرشتقر�ر  شال�شال� � ح��ول  ح��ول شافية  ح��ول شافية  افية  ش�ش�

�لنقدي يف �الردن.
ة شة شة �لوزر�ء  شحفي يف رئا�شحفي يف رئا� حفي يف رئا�شحفي يف رئا�ش شوقال خالل �إيجاز �شوقال خالل �إيجاز �
�إن  إعالن جملة �إجر�ء�ت وقر�ر�ت تخفيفية، 
الحات شالحات شالحات  شال�شال� � يف  تمرشتمرشتمر�ر  باال� ملتزمة  باال�شحلكومة  ملتزمة  شحلكومة 
�ملايل  تقرشتقرشتقر�ر  شال�شال� � لتعزيز  لتعزيز شادية  لتعزيز شادية  ادية  شالقت�شالقت�
شنلوظائف وحت�شنلوظائف وحت�شن إيجاد الإيجاد الإيجاد � لنمو 

ملعي�شي للمو�طن.
أثري جائحة اأثري جائحة اأثري جائحة  أثري جائحة ر ت أثري جائحة اأثري جائحة ار تاأثري جائحة ر ت أثري جائحة اأثري جائحة ر ت تمرشتمرشتمر� ش�ش� نه ويف ظل �
عبة شعبة شعبة �لتي  شل�شل� ادية شادية شادية � شالقت�شالقت� عياتها �
�طالق  قررت  �حلكومة  إن اإن اإن  ف إن ،  ف فاإن ،  إن اإن ا،  ف إن اإن ،  ن
عية بهدف تعزيز �شبكة �حلماية 
أثراأثرأثر� أثرأكرث ت أثراأثراأكرث تاأثرأكرث ت أثراأثرأكرث ت أكرث ت�الأكرث ت�ال سخلا�سخلا�س الجتماعية ودعم �لقطاع �

ؤقتة وؤقتة وؤقتة  م ت�شغيل  موة  ت�شغيل  وة  مش ت�شغيل  مشة  ت�شغيل  ة  فر� وتوفري  فر�شأزمة  وتوفري  شأزمة 
اد من شاد من شاد من  باالقت� باالقت�شيولة  شيولة  باالقت�ش باالقت�شيولة  يولة  شخ �شخ �

أخراأخراأخر�ت  أخرملت أخراأخراملتاأخرملت أخراأخرملت ديد جمموعة من �
و�ل�شركات  �الفر�د  على  تحقة 
دينار،  مليون   448

�ملالية  وز�رة  م��ن   
ة شة شة  ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و م من  مو  من  و  25

الجتماعي و�جمايل 
من  ب��امل��ئ��ة   

الجمايل.

تعزز �شبكة شتعزز �شبكة شتعزز �شبكة �حلماية  شحلزمة �شحلزمة � ح �أن شح �أن شح �أن � شو�شو� و�
�الجتماعية بقيمة 60 مليون دينار موزعة على 
برنامج تكافل وبر�مج �خرى، وبر�مج للحفاظ 
ررة وشررة وشررة و�يجاد  شملت�شملت� على �لوظائف يف �لقطاعات �

ؤقتة بقيمة وؤقتة بقيمة وؤقتة بقيمة 113 مليون دينار . و عمل مو عمل م سفر�سفر�س
�لذي  تدشتدشتد�مة  ش�ش� � برنامج  متديد  �إل��ى  ولفت 

يف  �لوظائف  على  للحفاظ  على شعى  للحفاظ  على شعى  للحفاظ  عى  شي�شي�
سخلا�سخلا�س حتى نهاية  �لقطاع �

�الط��الط��الق  �ل��ع��ام، و� ه��ذ�
جم����م����وع����ة م��ن 

تهدف  �رب�ل��رب�ل��رب�م��ج  �
سيجاد فر�سيجاد فر�س �إلى �
ؤقتة وؤقتة وؤقتة  م موت�شغيل  وت�شغيل 
ح���ت���ى ن��ه��اي��ة 

على  �لعام  ه��ذ�
توى شتوى شتوى �ململكة يف  شم�شم�
ياحة شياحة شياحة  شل�شل� قطاعات �

ت�شغيل  بر�مج  و�طالق  وشناعة،  وشناعة،  ناعة،  شل�شل� و� و�لزر�عة 
حمالت  يف  شنملمر�شنملمر�شن  و� و�ل�شابات  لل�شباب 
بقيمة 10 وباء كورونا  و�لوقاية من  �لتطعيم 

نمالينمالين دينار، و�حلكومة قامت بالتعاقد بقيمة 
ول على مطاعيم يف ظل شول على مطاعيم يف ظل شول على مطاعيم يف ظل  ش مليون دينار للح�ش مليون دينار للح� 70

حة شحة شحة �ملو�طن. شعيها للحفاظ على �شعيها للحفاظ على � عيها للحفاظ على �شعيها للحفاظ على �ش ش�ش�
مبلغ  مبلغ شخ  مبلغ شخ  خ  شت�شت� ت�شت�ش � �شمل��ال��ي��ة  شمل��ال��ي��ة  � وز�رة  �أن  وز�ن  �أن  وز�ن  �أن  ن  �وب��وب�
ديد شديد شديد  لت� لت�ش مليون دينار  ش مليون دينار  بقيمة 240 �أعلى  بقيمة شقف  �أعلى  بقيمة شقف  �أعلى  قف  شب�شب�
شنحل�شنحل�شن � ومركز  ومركز شت�شفيات  ومركز شت�شفيات  ت�شفيات  للم� للم�شت  شت  أخراأخراأخر� أخرمت أخراأخرامتاأخرمت أخراأخرمت
فاة شفاة شفاة  وم� وم�شالدوي��ة  شالدوي��ة  � ول�شركات  ول�شركات شرطان  ول�شركات شرطان  رطان  شلل�شلل�
��م��ن ج��ه��ود ش��م��ن ج��ه��ود ش��م��ن ج��ه��ود  شل��وط��ن��ي��ة ���شل��وط��ن��ي��ة ��� �رول ��رول ��رول � �ل���ب��ل���ب� �
أخراأخرأخر�ت،  مت من  عليها  ما  لدفع  أخررة  مت من  عليها  ما  لدفع  متاأخررة  من  عليها  ما  لدفع  أخراأخرارة  مت من  عليها  ما  لدفع  أخراأخررة  �لوز�
أخراأخراأخر�ت  أخرملت أخراأخراملتاأخرملت أخراأخرملت � حزمة  حزمة شمن  حزمة شمن  من  � �ش  ش  س�س�س �ش�ش شتخ�شتخ� تخ�شتخ�ش شو�شو�
أخراأخراأخر�ت  أخرملت أخراأخراملتاأخرملت أخراأخرملت ديد شديد شديد � شمبالغ لزيادة وترية ت�شمبالغ لزيادة وترية ت�
قامت  �لتي  تمالكات شتمالكات شتمالكات  شال�شال� و� وشريبية  وشريبية  ريبية  شل�شل� �

بها �حلكومة.
�ل��د�ع��م��ة  �ل����دول  ع�س شع�س شع�س  شلع�شلع� � ودع����ا 
للمملكة  دعمها  تعزيز  للمملكة �الأردن  دعمها  تعزيز  للمملكة �الأردن  دعمها  تعزيز  أردن  ل� ل��الملانحة  �الملانحة  و�
تثنائي شتثنائي شتثنائي  ش�ش� � بجهد  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
نلالجئنلالجئن افة شافة شافة � شت�شت� ت�شت�ش شال�شال�

ودور 
حموري يف 

�ملنطقة.

عمان 

�ل�شندوق  خ��رب�ء  �ن  �ل��دويل  �لنقد  �شندوق  �أك��د 
�ملتاحة  �ملو�رد  زيادة  �الردنية  يدعمون طلب �حلكومة 
 200 مبقد�ر  �ملمدد«  �ل�شندوق  »ت�شهيل  �تفاق  ظل  يف 
�الحتياجات  الرت��ف��اع  ن��ظ��ر�  �أم��ريك��ي،  دوالر  مليون 

�لتمويلية للمملكة.
�أن   ، �الربعاء  �شحفي،  بيان  يف  �ل�شندوق  وتوقع 
يف  مبا  �ل��دويل،  �لنقد  �شندوق  مدفوعات  �إجمايل  ي�شل 
�ل�شريع”،  �لتمويل  “�أد�ة  حتت  �مل�شحوب  �ملبلغ  ذلك 
�إل��ى36211ر1 مليون  خالل �لفرة من 2020- 2024، 
وحدة حقوق �شحب خا�شة )�أو حو�يل95ر1 مليار دوالر 

�أمريكي(.
و�كد �شرورة �حل�شول على متويل مي�شر من �شركاء 
�الأردن �لدولين، وخ�شو�شاً من خالل توفري �للقاحات، 
�أطول،  لفرة  �جلائحة  �آثار  �متد�د  �إلى  بالنظر  �شيما  ال 
غري  كبري  ع��بء  حتمل  يو��شل  �الأردن  �ن  مو�شحا 
متنا�شب يف دعم و��شت�شافة 3ر1 مليون الجئ �شوري، 
وتوفري فر�س مت�شاوية جلميع �ل�شكان يف �حل�شول على 

�لتطعيم.
مناق�شاته  �لدويل  �لنقد  �شندوق  من  فريق  و�ختتم 
�لتي ُعقدت عن بعد مع �حلكومة �الأردنية، وتو�شل �إلى 
�تفاق على م�شتوى �خلرب�ء حول �ملر�جعة �لثانية الأد�ء 
�حلكومة  و�شعته  �لذي  �القت�شادي  �الإ�شالح  برنامج 
ويخ�شع  �ملمدد”،  �ل�شندوق  “ت�شهيل  �تفاق  ويدعمه 

�التفاق ملو�فقة �ملجل�س �لتنفيذي لل�شندوق.
وبن رئي�س بعثة �ل�شندوق لالردن علي عبا�س، �ن 
على  ج�شيمة  حتديات  تفر�س  ماز�لت  كورونا  جائحة 
�النكما�س  �ن  �إلى  ت�شري  �لتقدير�ت  �ن  مو�شحا  �ململكة، 
�القت�شادي يف عام 2020 كان حمدوًد� بن�شبة 2 باملئة، 
�لذي  �لفاعل  و�لنقدي  �مل��ايل  �لدعم  بينها  من  الأ�شباب 

قدمته �حلكومة يف �لوقت �ملنا�شب .
منذ  �ملتالحقة  �جلائحة  موجات  ت�شبب  �ن  وتوقع 
�شهر ت�شرين �الول �ملا�شي، باإحلاق �شرر بالغ باالأن�شطة 
�رتفعت  حيث  لالأ�شر،  �ملعي�شية  و�حلالة  �القت�شادية 
�لربع  يف  باملئة  7ر24  بلغ  قيا�شي  معدل  �إل��ى  �لبطالة 

�لر�بع من عام 2020.
وتوقع عبا�س، �أن ي�شهد عام 2021 تعافيا بن�شبة 2 
باملئة، ومنو� �إجماليا للناجت �ملحلي �ال�شمي بن�شبة6ر3 
باملئة، مبينا �ن هذه �لتوقعات تعتمد على �الآثار �ملحتملة 
�أبطاأ  ب�شكل  �لعامل  �لتطعيم على م�شتوى  من بدء عملية 
مما كان متوقعاً، وما يقرن به من تاأخر عودة �ل�شياحة 
�إلى م�شتويات ما قبل �جلائحة، ف�شاًل عن ظروف �لطلب 
�ملحلية  �ل�شيا�شات  دعم  و��شتمر�ر  �الأق��وى،  �خلارجي 

لالقت�شاد.
يف  تتمثل  �القت�شادية  �ل�شيا�شات  �أولوية  �ن  و�كد 
من  و�لتخفيف  �جلارية  �لوبائية  �ملوجات  مع  �لتعامل 
تاأثريها �ل�شحي و�القت�شادي، مبينا �ن �الأهد�ف �ملالية 
لعام 2021 تهدف �إلى ��شتيعاب �إنفاق �جتماعي �أعلى، 
على  باحلفاظ  ت�شهم  بر�مج  على  �الإن��ف��اق  ذل��ك  يف  مبا 

�لفئات  لدعم  وبر�مج  �ملتاأثرة  �لقطاعات  يف  �لوظائف 
�الأكرث تاأثر� وخ�شو�شا �ل�شباب، كما مت تو�شيع برنامج 
�لتمويل �لذي ي�شتهدف �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة 

- و�لتي متثل �جلزء �الأكرب من �لعمالة.
وفيما يخ�س �ل�شيا�شة �ملالية، بن عبا�س �نها عملت 
حتى �الن على ��شتقر�ر �القت�شاد �لكلي، كما �شعت �إلى 
�لتخفيف من �آثار �جلائحة على �لنمو، و�ن �ال�شر�تيجية 
�شريبية  �إ�شالحات  على  ترتكز  ماز�لت  �لعامة  �ملالية 
طريق  عن  �ل�شريبية  �لقاعدة  تو�شيع  �إلى  تهدف  عادلة 

معاجلة �لتهرب �ل�شريبي و�شد �لثغر�ت.
�إ�شالحات  �شهدت  �الأخ���رية  �الأ�شهر  �ن  و�و���ش��ح 
هذه  تنفيذ  �ن  ،حيث  �ملجال  هذ�  يف  حمورية  ت�شريعية 
�الإ�شالحات بالطريقة �ملن�شودة، مبا يف ذلك �الإ�شالحات 
�مل�شتمرة الإد�رة �ل�شر�ئب وحتديثها، �شي�شاعد بزيادة 
�حلكومة  وت��ه��دف  �ملتو�شط.  �مل��دى  على  �الإي����ر�د�ت 
�الأردنية �إلى تعزيز كفاءة �الإنفاق �لعام، من خالل �لتنفيذ 
و�خلا�س  �لعام  �لقطاعن  بن  �ل�شر�كة  لقانون  �لكامل 
�جلديد ل�شمان فعالية �ختيار وتنفيذ �مل�شروعات �لقابلة 
للتطبيق على نحو يتما�شى مع �الأولويات �لوطنية، �إلى 
و�شوف  كثب،  عن  �الحتمالية  �اللتز�مات  متابعة  جانب 
حتمل  على  �لقدرة  ��شتد�مة  من  �لتحركات  هذه  تعزز 

�لدين.
على  عملت  �لنقدية  �ل�شيا�شة  �ن  �لى  عبا�س  و��شار 
دعم �لوظائف و�الئتمان يف �لوقت �ملنا�شب، م�شدد� على 
حمتفظة  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  �ل�شيا�شة  تظل  �أن  �شرورة 

مبرونتها وبا�شر�شادها بالبيانات، لتحقيق �لتو�زن بن 
�القت�شادي و�حلفاظ على  �لتعايف  تر�شيخ  �إلى  �حلاجة 
لدعم  �خلارجية  �لوقائية  �الحتياطيات  من  �لكايف  �لقدر 
�أن تظل �الحتياطيات  �ال�شتقر�ر �لنقدي و�ملايل، وتوقع 

�لدولية كافية على �ملدى �ملتو�شط..
و��شار �لى �ن �لنظام �مل�شريف يتمتع مب�شتوى جيد 
من �لر�شملة و�ل�شيولة،على �لرغم من �الرتفاع �لطفيف 
�ملا�شية،  �ل�شنة  يف  �ملتعرثة  �لقرو�س  �شهدته  �ل��ذي 
�أن  مو�شحا  منخف�شة،  م�شتويات  عند  تز�ل  ال  �نها  �ال 
هناك حاجة �إلى مر�قبة م�شتمرة جلودة �الأ�شول، نظر� 
لل�سغوط الناجتة عن الوباء على االحتياطيات الوقائية 

لل�شركات و�الأ�شر.
اليز�ل  �لهيكلية  �الإ�شالحات  يف  �لتقدم  �ن  و��شاف 
حيث  �لكهرباء،  قطاع  يف  �شيما  ال  �الأهمية،  بالغ  �أم��ًر� 
و�لتعرفة  �الإنتاج  تكاليف  من  للتقليل  �جلهود  تتو��شل 
مع  �الع��م��ال،  قطاعات  يف  �لنمو  تعيق  �لتي  �ملرتفعة 
�ملنخف�س،  �لدخل  ذ�ت  �الأ���ش��ر  حماية  يف  �ال�شتمر�ر 
��شافة �لى �الإ�شالحات �لهادفة �إلى دعم م�شاركة �ملر�أة 
يف �لقوى �لعاملة، وزيادة مرونة �أ�شو�ق �لعمل، وخف�س 
بتعزيز  �شي�شهم  ما  �لتجارية،  �الأعمال  ممار�شة  تكاليف 

�لقدرة �لتناف�شية و�لنمو �الحتو�ئي للجميع.
عن  ب��االع��الن  �حلكومة  ب�شفافية  عبا�س  و����ش��اد 
موؤكد�   ، كورونا  ب�جائحة  �ملرتبطة  �إنفاقها  تفا�شيل 
�شرورة ��شتمر�رية �لتقدم يف �إ�شالحات �حلوكمة لبناء 

ج�شور �لثقة مع �ملو�طنن .

يون دوالر ية حصول المملكة عىل 200 مل� يدعم إمكا�ظ� صندوق الن�قد الدول�ي �

ت�دد س�قو�فا  ارة � الصناعة والت�ج
ية والسكر ت� يوت الن�جا� ية للز� سعر�

 عمان 

علي  مها  �ملهند�شة  و�لتموين  و�لتجارة  �ل�شناعة  وزيرة  قررت   
من  �عتبار�  �لنباتية  و�لزيوت  �ل�شكر  ملادتي  �شعرية  �شقوف  حتديد 

�شباح �ليوم �خلمي�س بحيث يجري �لتناف�س دونها من قبل �لتجار.
و�لتجارة  �ل�شناعة  قانون  من   7 �مل��ادة  مبوجب  �لقر�ر  وجاء 
على  و�حلفاظ  �ل�شوق  �شبط  لغايات  وتعديالته،   1998 ل�شنة   18
��شتقر�ر �الأ�شعار يف �ل�شوق �ملحلي ال �شيما يف ظل �الرتفاعات �لتي 
�الأ�شا�شية  �لغذ�ئية  �ل�شلع  بع�س  على  �لعاملية  �الأ�شو�ق  ت�شهدها 

و�نعكا�شها على �ل�شوق �ملحلي. 
�ل�شقف  حتديد  �إن  �الأرب��ع��اء،  �شحايف  بيان  يف  �ل��وز�رة  وقالت 
�ل�شعري لل�شلعة ال مينع من قيام �لقطاعات �لتجارية بعمل �لعرو�س 
وعقدت  �ملحددة.  �ل�شعرية  �ل�شقوف  من  �قل  باأ�شعار  و�لتنزيالت 
وجتارة  �الأردن  �شناعة  غرفتي  مع  �خري�  �جتماعات  عدة  �لوز�رة 

�الأردن وممثلي �ملنتجن �ملحلين و�لتجار لهذ� �لغر�س.
ووفقا للقر�ر �شر�جع �لوز�رة دوريا �ل�شقوف �ل�شعرية يف �شوء 
�ملتغري�ت �لتي قد تطر�أ على �ل�شوق الحقا. و�أكدت �لوز�رة �أن فرق 
�اللتز�م  مدى  �شتتابع  �ملحافظات  خمتلف  يف  �الأ�شو�ق  على  �لرقابة 

بالقر�ر و�تخاذ �الإجر�ء�ت بحق �ملخالفن.
�أ���ش��و�ق  يف  تتوفر  و�ل�شكر  �لنباتية  �ل��زي��وت  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
�أ�شعارها  �شمن  و�لع�شكرية  �ملدنية  �ال�شتهالكيتن  �ملوؤ�ش�شتن 
�الأ�شو�ق  يف  �الأ�شا�شية  �ل�شلع  وجميع  كافية،  وبكميات  �العتيادية 

�ملحلية بكميات كافية تغطي حاجة �ال�شتهالك �ملحلي.
ودعت �لوز�رة �ملو�طنن لالإبالغ عن �أية خمالفات تتعلق بالبيع 
ب�شعر �أعلى من �ل�شقوف �ل�شعرية �ملحددة، على هاتف �ل�شكاوى يف 

�لوز�رة 06/5661176 و�شفحة �لوز�رة على �لفي�س بوك.
و�لزيوت  �ل�شكر  ملادتي  �ل�شعرية  �ل�شقوف  �لتايل  �جلدول  ويبن 
�لنباتية �عتبار� من �شباح �ليوم �خلمي�س. �ل�شنف �ل�شعة / �لوزن 
�ملنتج  �لذرة  زيت  دينار  �مل�شتهلك/  للبيع  �الأعلى  �ل�شعري  �ل�شقف 
حمليا 1.5 لر 2.50 1.8 لر 3.00 4 لر 5.30 زيت �لذرة �مل�شتورد 
1.5 لر 2.65 1.8 لر 3.10 3 لر 5.15 زيت عباد �ل�شم�س �ملنتج 
حملي 1.5 لر 2.10 1.8 لر 2.45 3 لر 4.10 4 لر 5.35 زيت 
 4.70 لر   3  2.80 لر   1.8  2.35 لر   1.5 �مل�شتورد  �ل�شم�س  عباد 

�ل�شكر 1 كغم 0.50 4 كغم 1.85 5 كغم 2.30 10 كغم 4.60.

تالمس  ية �  صناعة األردن: ال�وا�فز ال�كوم�
ية ات ال�ق�اعات اال�قتصاد� ياحج احت�

 عمان 

 �أكد رئي�س غرفتي �شناعة �الأردن وعمان �ملهند�س فتحي �جلغبري 
�أن �حلو�فز �حلكومية �ملعلنة �الأربعاء، تعد حتركا �إيجابيا لتخفيف 

حدة تد�عيات �جلائحة على �لقطاعات �ملختلفة.
�إن هذه �حلو�فز  �ليوم،  وقال �ملهند�س �جلغبري يف بيان �شحفي، 
تالم�س �حتياجات عدة قطاعات ب�شكل جيد، الفتا �إلى �أنها تاأتي بوقتها 

�ل�شحيح يف ظل تفاقم �أزمة كورونا.
وو�شف �جلغبري �لقر�ر�ت �حلكومية بالتحرك �لنقدي �الإيجابي، 
حيث جرى تخ�شي�س 10 مالين دينار لت�شجيع �ل�شناعات �لتي تقوم 

بالت�شغيل �شمن �لقطاعات �لت�شديرية.
بتمديد  �الجتماعي  �ل�شمان  خالل  من  �حلكومة  ق��ر�ر  �أن  و�أك��د 
برنامج “��شتد�مة” ي�شهم بالتخفيف على �لقطاع �خلا�س و�مل�شاركة 
باالأعباء يف ظل تر�جع �أغلب �لقطاعات نتيجة �جلائحة، م�شدد� على 
معدل  تفاقم  تز�يد  ومينع  �لعمالة  على  �حلفاظ  يف  ي�شهم  �لتمديد  �أن 

�لبطالة.
تدعم  لل�شركات  �ملتاأخرة  �حلكومية  �مل�شتحقات  ت�شديد  �إن  وقال 
�لو�شع �ملايل لل�شركات �مل�شتحقة وتوفر �شيولة جيدة الإعادة �شخها 

باالقت�شاد �لوطني على �شكل م�شاريع جديدة.
متويلية  مظلة  توفر  �أي�شا  �حلو�فز  �أن  �جلغبري  �ملهند�س  و�كد 

للمز�رعن من خالل حتميل �حلكومة لفو�ئد هذه �ملظلة �لتمويلية.
يف  ��شهمت  �جلائحة  بد�ية  منذ  �حلكومية  �الإج���ر�ء�ت  �إن  وق��ال 
تخفيف حدة ال�سغوط على القطاعات، خ�سو�سا ما يتعلق بالقطاعات 

�لتي تاأثرت �شلبا نتيجًة �جلائحة.

البحرين )بنا وفانا(

�إطار  يف  ر�ئدة  تنموية  �إجن��از�ت  �لبحرين  مملكة  حققت 
�الأج��و�ء  وتهيئة  �النفتاح  �القت�شادي  ب�شيا�شة  �الل��ت��ز�م 
�أمام ت�شجيع �لقطاع �خلا�س  �لت�شريعية و�لتنظيمية �ملثالية 
�الإنتاجية  �لقاعدة  بتنويع  �أ�شهم  ما  �ال�شتثمار�ت،   وجذب 
ودعم �لعمالة �لوطنية، وتعزيز  �لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة 
يف ظل �لروؤية �القت�شادية مللك �لبالد حمد  بن عي�شى �آل خليفة.

فريو�س  جائحة  فر�شتها  �لتي  �لتحديات  مو�جهة  ويف 
و�لتي  �لتنموية  �لبحرين  م�شريتها  مملكة  و��شلت  كورونا، 
و�ل�شالمة  �ل�شحة  على  �حلفاظ  يف  جناحاتها  من  ع��ززت 
و�الجتماعية،  �القت�شادية  �الإجن��از�ت  �لعامة،  و��شتد�مة 
-2019( �لبحرينية  �حلكومة  عمل  برنامج  مع  بالتو�فق 

�قت�شادي و�جتماعي م�شتد�م يف  “�أمن    2022( حتت عنو�ن 
�عدته  �لذي  �القت�شادي  �لتقرير  مايل”. وح�شب  تو�زن  �إطار 
الحتاد  �القت�شادي  �مللف  �شمن  �لبحرين)بنا(،  �أنباء  وكالة 
يف  �لبحرين  مملكة  ��شتندت  )فانا(،  �لعربية  �الأنباء  وكاالت 
مقومات  وركائز  عدة  �إلى  و�الجتماعي  �القت�شادي  تقدمها 
�أ�شا�شية، منها �إطالق حزمة مالية و�قت�شادية خالل �شهر �آذ�ر 
من �لعام �ملا�شي بقيمة 9ر11 مليار دوالر �أي ما يعادل ُثلث 

�لناجت �ملحلي �الإجمايل للبالد.
و�شملت �حلزمة تنفيذ �أكرث من 20  مبادرة الإ�شناد �الأفر�د 
�حلكومة  تكفل  ومنها  �جلائحة،  من  �ملت�شررة  و�لقطاعات 
 بدفع رو�تب �ملو�طنن �لعاملن يف �لقطاعات �الأكرث ت�شرًر�، 
من  �الأفر�د  �مل�شركن  عن  و�مل��اء  �لكهرباء  فو�تري  وت�شديد 
و�لتجارية،  �ل�شياحية  �لر�شوم  من  و�إعفاء�ت  و�ل�شركات، 

دوالر  مليون   532 �إلى  �شندوق  �ل�شيولة  حجم  وم�شاعفة 
�ملركزي  �لبحرين  م�شرف  و�إ�شد�ر  �خلا�س،  �لقطاع  لدعم 
�لبنوك،  ل��دى  �الإق��ر����س  ق��درة  لرفع  �ل��ق��ر�ر�ت  م��ن   ع���دًد� 
�حلياة  يف  تن�شيط  �أ�شهمت  �لتي  �الإج����ر�ء�ت  من  وغريها 
و�لتد�بري  �الحر�زية  باالإجر�ء�ت  �اللتز�م  مع  �القت�شادية 
�القت�شادي،  �لتنويع  يف  جهودها  �ململكة  �لوقائية. وو��شلت 
ال�شيما يف ظل  �رتفاع م�شاهمة �لقطاعات غري �لنفطية من 58 
باملئة عام 2002 �إلى 1ر82 باملئة يف 2019 كن�شبة  من �إجمايل 
باالأ�شعار  دوالر  مليار  4ر34  �لبالغ  �الجمايل  �ملحلي  �لناجت 
�ل�شناعية،  �ملناطق  �شملت  تطور�ت  نوعية  حمققة  �لثابتة، 
ل�شركة  �ل�شاد�س  �الإنتاج  خط  وم�شروع  “بابكو”،  وم�شفاة 
وتعزيز  �ل��دويل،  �لبحرين  مطار  وتو�شعة  وتطوير    ”�ألبا”، 
يف  �ملنطقة  يف  و�شياحي  رئي�س  وجتاري  مايل  كمركز  مكانتها 

و�شملت  وم�شرفية.  مالية  موؤ�ش�شة   370 من  �أك��رث  وج��ود 
للعام  �لدولية  حلبة  �لبحرين  ��شت�شافة  كذلك  �لتطور�ت 
�حلايل  �آذ�ر  �شهر  خالل  �لفورموال1  ل�شباقات  ع�شر  �ل�شابع 
خالل  �لكربى  �لتنموية  �مل�شاريع  من  تنفيذ  حزمة  عن  ف�شاًل 
�الأعو�م �الأخرية با�شتثمار�ت قدرها 5ر32 مليار دوالر منها 
10 مليار�ت دوالر ��شتثمار�ت حكومية، و15 مليار دوالر من 
�لقطاع �خلا�س، و5ر7  مليار�ت ��شتثمار�ت �شندوق �لتنمية 
وحتديث  وعمر�نية  تنموية  الأغر��س  وتوظيفها  �خلليجي، 
 �لبنية �لتحتية ودعم م�شروعات �الإ�شكان �الجتماعي يف �إطار 
مملكة  �شكنية. وحافظت  وحدة  40  �ألف  ببناء  �مللكي  �الأم��ر 
�لبحرين على �شيا�شتها يف �النفتاح �القت�شادي بعد  ت�شنيفها 
يف �ملركز �لثاين عربًيا وفق موؤ�شر �حلرية �القت�شادية �ل�شادر 
يف  عاملًيا   43 و  عربيا  و�لثاين  لعام   2020،  فريزر  معهد  عن 

تقرير ممار�شة �أن�شطة �الأعمال لعام 2020 �ل�شادر عن  �لبنك 
�لدويل، وتو�فر بيئة �آمنة لال�شتثمار بتحقيقها �ملرتبة �لر�بعة 
�لعاملي 2019،  �لتناف�شية  لتقرير  �الأمن  وفًقا  عاملًيا يف موؤ�شر 
�ملالية  و�لتجارية،  و�حلو�فز  �لت�شريعات  من  حزمة  و�شط 
23 دولة، من  وارتباط اململكة باتفاقيات للتجارة احلرة مع 
ما  �ملتحدة،  و�لواليات  �خلليجي  جمل�س  �لتعاون  دول  بينها 
�الأجنبية  �ملبا�شرة  �ال�شتثمار�ت  ر�شيد  �رتفاع  على  �نعك�س 
�إلى  مليار�ت دوالر عام 2000  �ململكة من 9ر5  �إلى  �لو�ردة 
تقرير  بح�شب   2019 عام  بنهاية  مليار  دوالر   30 من  �أك��رث 
مملكة  �الأونكتاد. و�أكدت  ملنظمة   2020 �لعاملي  �ال�شتثمار 
تقنيات  �لذكاء  وتوظيف  �لرقمي  �لتحول  يف  متيزها  �لبحرين 
�ال�شطناعي يف �لقطاعات �الإنتاجية و�خلدمية، يف ظل تبوئها 

�ملركز �الأول عاملًيا يف  ��شتخد�م �الإنرنت.

هة كورو�ظا ية را�ئدة ومستدامة �ف�ي  مواحج ازات ا�قتصاد� ين .. إ�ظ�ج مملكة ال�ج�ر�
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ين ي� ر.. واعت�قال عدد من العسكر� ي�ج إح�جاط م�اولة ا�ظ�قالب �جالن�

يرة.. ماذا سلّم ال�ق�ج�ان  يل مث� اص� ت�ف �
ي�ال�ي للد�جلومايس الرويس؟ اإل�

ية..  م�ي إلى السعود� الكا�ظ
يدة �ق�جل الوصول ر� تعف و�

وض  ست�ظ �فت���ح  حركة 
ج�������������������ات  ا� االنت�ظ
���ا�ئ���م���ة واح�����دة ج����ق �

رام اهلل

»فتح«  حركة  يف  م�شادر  ذكرت 
�الأربعاء،  عربية«،  نيوز  ل�«�شكاي 
�النتخابات  �شتخو�س  �حلركة  �أن 
موحدة،  بقائمة  �ملقبلة  �لربملانية 
�أنباء عن نية �لقيادي يف حركة  بعد 
�لربغوثي،  م���رو�ن  �الأ���ش��ري  فتح، 

تر�أ�س قائمة مو�زية حلركته.
حركة  �أن  �مل�����ش��ادر  و�أك�����دت 
�شتخو�س  و�أن��ه��ا  موحدة  “فتح” 
يف  �ملقررة  �لت�شريعية  �النتحابات 
�أو�خر مايو �ملقبل، بقائمة موحدة، 
م�شددة على �أنه لن يتم ت�شكيل قائمة 
مرو�ن  لالأ�شري  تتبع  للحركة  ثانية 
�ملركزية  �للجنة  ع�شو  �لربغوثي 

حلركة فتح.
تد�ولت  �إع��الم  و�شائل  وكانت 
وجود  دون  �لثالثاء،  �الأنباء،  هذه 

ما يدعمها.
فاإن  نف�شها،  �مل�شادر  وبح�شب 
�لتاأكيد على وحدة �حلركة جاء بعد 
�الأ�شري  زوجة  بن  �الجتماع  �نتهاء 
رئي�س  ون��ائ��ب  �ل��ربغ��وث��ى  م���رو�ن 

حركة فتح حممود �لعالول.
و�حدة  قائمة  على  �الإتفاق  ومت 
م��رو�ن  �الأ���ش��ري  و�إل��ت��ز�م  للحركة، 
�ل��ربغ��وث��ي وح��م��ل��ت��ه ب��ال��ق��ر�ر�ت 
�مل��رك��زي��ة  �للجنة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة 
حممود  و�لرئي�س  �لثوري  و�ملجل�س 
وقائمة  �ل‘نتخابات  ب�شاأن  عبا�س 

�حلركة فيها.
�لقائمة  �أن  �مل�����ش��ادر  و�أك����دت 
للجنة  �ل��ي��وم  و�شت�شلم  ج��اه��زة 
يف  �لفل�شطينية  �ملركزية  �الإنتخابات 

مدينة ر�م �هلل.
�الأر��شي  ت�شهد  �أن  �ملقرر  ومن 
�ملقبل،  مايو   22 يف  �لفل�شطينية 
�أول �نتخابات جتري منذ 15 عاما، 
�حلياة  طبع  �ل��ذي  �النق�شام  �إث��ر 

�ل�شيا�شية �لفل�شطينية.

تم����ع  الم�ج م�ال������جة 
ج��ت�����م��ل  ال�����دول������ي �
��اه  ت���ج ت��ه � ي��ا� م��س��ؤول���
ين ي� ين� لس�� ين ال�ف ي� المد�ظ�

غزة 

حلقوق  »�مليز�ن«  مركز  طالب 
بتحمل  �ل��دويل  �ملجتمع  �الإن�شان، 
و�الأخالقية،  �لقانونية  م�شوؤولياته 
�ملدنين  حلماية  �لفاعل  و�لتدخل 
�ملحتلة  �لفل�شطينية  �الأر��شي  يف 
�إنهاء  طريق  على  �أول��ى  كخطوة 
�الحتالل، و�شمان ممار�شة �ل�شعب 
�لفل�شطيني حلقه يف تقرير م�شريه.

�شحفي  بيان  يف  �مل��رك��ز  وق��ال 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ي���وم �الأر�������س �ل���ذي 
�لذكرى  هذه  �إن  �لثالثاء،  ي�شادف 
فيه  ت�شهد  وقت  يف  �لعام  هذ�  تاأتي 
�نتهاكات  �لفل�شطينية  �الأر����ش��ي 
�ل��دويل،  �لقانون  لقو�عد  ممنهجة 
يف  �الحتالل  قو�ت  ��شتمر�ر  و�شط 
م�شادرة �ملزيد من �أر��شي �ل�شفة 
�ل�شرقية،  �لقد�س  فيها  مبا  �لغربية 
و�إقامة  �مل�شتوطنات  تو�شعة  بغية 
بد�خلها،  جديدة  �شكنية  وح��د�ت 
وممتلكات  �ملنازل  وجتريف  وهدم 
ج��د�ر  وحت�شن  �لفل�شطينين، 
�لقرى  من  �لعديد  وع��زل  �ل�شم، 
�لبع�س،  بع�شها  ع��ن  و�مل��ن��ازل 
�لفل�شطينين من  ف�شاًل عن حرمان 
و�الجتماعية  �القت�شادية  حقوقهم 
على  و�ال���ش��ت��ي��الء  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، 

ثرو�تهم ومقدر�تهم.
وط����ال����ب �مل����رك����ز �مل��ح��ك��م��ة 
�جلنائية �لدولية مبمار�شة واليتها 
جر�ئم  يف  و�لتحقيق  �لق�شائية 
على  و�ال���ش��ت��ي��الء  �ال���ش��ت��ي��ط��ان 
وحما�شبة  �لفل�شطينية،  �الأر��شي 
�رتكاب  يف  ت��ورط��ه  يثبت  م��ن  ك��ل 
�لقانون  لقو�عد  ج�شيمة  �نتهاكات 

�لدويل.

وكاالت 

�إنها  �الأرب��ع��اء،  �الإيطالية،  �ل�شرطة  قالت 
ودبلوما�شيا  �إيطاليا  بحرية  قبطان  �عتقلت 
بعدما  جا�شو�شان،  �أنهما  يف  لال�شتباه  رو�شيا 
يف  �أم��و�ل  مقابل  وثائق  يتبادالن  �الثنان  بط  �شُ

�جتماع �شري.
قبطان  وهو  �الإيطايل،  �أن  �ل�شرطة  وذك��رت 
ع�شكري  م�شوؤول  وه��و  و�ل��رو���ش��ي،  فرقاطة، 
“جر�ئم  بارتكاب  �تهما  �ل�شفارة،  من  معتمد 
بعد  �لدولة”  و�أم��ن  بالتج�ش�س  ترتبط  خطرية 
هوية  تعلن  ومل  �ل��ث��الث��اء.  م�شاء  �جتماعهما 

�مل�شتبه بهما.
وثائق  �أن  �الإيطالية  �الأنباء  وكالة  وذكرت 

�شمن  كانت  �الأطل�شي  �شمال  بحلف  خا�شة 
�مل�شوؤول  �إل��ى  �لقبطان  �شلمها  �لتي  �مللفات 
�لرو�شي، مما يثري خماوف �أمنية حمتملة تتعلق 
�خلارجية  وز�رة  وقالت  �حللف.  �أع�شاء  ببقية 
�الإيطالية �إنها ��شتدعت �ل�شفري �لرو�شي �شريجي 
وكالة  ونقلت  �ملتهمن.  �عتقال  بعد  ر�زوف 
�إنها  قولها  رو�شيا  �شفارة  عن  �لرو�شية  �الإعالم 

تاأمل �أال توؤثر �لو�قعة على �لعالقات �لثنائية.
�أن  �الإيطالية  �لوطنية  �لدرك  قو�ت  وذكرت 
�العتقال  �أمر  �أ�شدرو�  روما  يف  �الدع��اء  ممثلي 
�الإيطالية  �ملخابر�ت  �أجرته  مطول  حتقيق  بعد 
بدعم من �جلي�س. و�أ�شافت �أن �مل�شوؤول �الإيطايل 
قيد �الحتجاز، بينما قال وزير �خلارجية لويجي 
�إيطاليا طردت م�شوؤولن رو�شين  �إن  مايو،  دي 

�شالعن يف �لق�شية.
وذكر دي مايو على في�شبوك �أنه �حتج ب�شدة 
م�شوؤولن  بطرد  و�أبلغه  �لرو�شي  �ل�شفري  لدى 
رو�شين “�شالعن يف هذه �مل�شاألة �خلطرية على 

�لفور«.
ومن جهته، قال �لكرملن �إنه ياأمل �أن حتافظ 
وبناءة  �إيجابية  عالقات  على  و�إيطاليا  رو�شيا 
رغم �لو�قعة. و�أ�شاف �أنه ال ميلك �أي معلومات 
�لدبلوما�شي  �عتقال  ومالب�شات  �أ�شباب  عن 

�لرو�شي.
ومل تذكر �ل�شرطة �ملكان �لذي مت فيه �شبط 
�لتعليقات  من  �ملزيد  ت�شدر  لن  كما  �ملتهمن، 
�لق�شاة  �أحد  من  مو�فقة  على  �حل�شول  حلن 

على �حتجازهما.

بغداد

م�شطفى  �لعر�قي،  �ل��وزر�ء  رئي�س  غادر   
�إل��ى  متجها  �الأرب���ع���اء،  ب��غ��د�د،  �ل��ك��اظ��م��ي، 
�لعا�شمة �ل�شعودية �لريا�س، يف زيارة ر�شمية 

تتناول تعزيز �لعالقات بن �لبلدين.
ولدى مغادرته، كتب �لكاظمي على ح�شابه 
�لر�شمي مبوقع “توير”: “نتوّجه �إلى �ململكة 
�ل�شقيقة، يف زيارة ر�شمية  �ل�شعودية  �لعربية 
بلدينا  بن  �ملتميزة  �لعالقات  توطيد  هدفها 

�ل�شقيقن«.
�أي�شا  تهدف  �لزيارة  �أن  �لكاظمي  و�أ�شاف 
دول  بن  �الأخوي  �لتعاون  �آفاق  “�إر�شاء  �إلى 
�ملنطقة، مبا يخدم �شعوبنا ويحقق �ال�شتقر�ر 

من  �نطالقاً  و�لتكامل،  �لبناء  قيم  ويكّر�س 
�مل�شركات �لتي جتمعنا«.

  وذكرت وكالة �الأنباء �لعر�قية �أن �لكاظمي 
و�أع�شاء  �لوزر�ء  ير�أ�س وفد� ي�شم عددً� من 

�ملجل�س �لتن�شيقي �لعر�قي �ل�شعودي.
لدعوة  تلبية  جاءت  �لزيارة  �أن  و�أ�شافت 

ر�شمية تلقاها لزيارة �لريا�س.
ح�شن  �ل���وزر�ء،  رئي�س  م�شت�شار  و�أك��د 
ظرف  يف  وج���اءت  مهمة  “�لزيارة  ع���الوي، 
يف  لها  �لرتيب  “مت  �أن��ه  مبينا  ��شتثنائي”، 
��أع�شاء  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �ل�شابقة  �ل��زي��ار�ت 
�لفريق �حلكومي و�ملجل�س �لتن�شيقي �لعر�قي 

�ل�شعودي.
من  ع��ددً�  �شتبحث  “�لزيارة  �أن  و�أ�شاف 

�مللفات �لتي حتظى باهتمام �لبلدين، من بينها 
�ملنطقة  يف  �ملوجودة  �الأزم��ات  مو�جهة  �شبل 
�لتنمية  خطط  ودع��م  �القت�شادي  و�لتن�شيق 
�ال�شتثمار  هيئة  عر�شتها  �لتي  و�ال�شتثمار 

�لوطنية �لعر�قية على �ل�شركات �ل�شعودية،
وكان �لكاظمي قد �أجرى قبل يومن مكاملة 
�الأمري حممد  �ل�شعودي،  �لعهد  هاتفية مع ويل 
�الأنباء  وكالة  �أوردت  ما  بح�شب  �شلمان،  بن 

�ل�شعودية �لر�شمية “و��س«.
وج����رى خ���الل �مل��ك��امل��ة، ب��ح��ث م��ب��ادرة 
عنها  �أعلن  �لتي  �الأخ�شر”  �الأو�شط  “�ل�شرق 
مع  بال�شر�كة  وتهدف  �ل�شعودي،  �لعهد  ويل 
كاأكرب  �شجرة  مليار   50 لزر�عة  �ملنطقة  دول 

برنامج �إعادة ت�شجري يف �لعامل.

وكاالت 

�إثر  على  ع�شكرين  �لنيجر  يف  �ل�شلطات  �عتقلت 
�إن  وقالت  �الأربعاء،  �لثالثاء  ليل  �نقالب«  »حماولة 

»�لو�شع حتت �ل�شيطرة«، وفق م�شدر �أمني.
�شفوف  يف  �عتقاالت  “وقعت  �مل�شدر:  وق��ال 
حماولة  ور�ء  كانو�  �جلي�س  عنا�شر  من  قليل  عدد 
من  �القر�ب  من  �ملجموعة  هذه  تتمكن  �النقالب. مل 
�لق�شر �لرئا�شي بعد �أن رّد �حلر�س �لرئا�شي”، و�أكد 

�أن �لو�شع بات “حتت �ل�شيطرة«.

و�شمع “�إطالق نار كثيف باالأ�شلحة �لثقيلة” ليل 
�لثالثاء �الأربعاء قرب مقر �لرئا�شة يف نيامي.

�لنيجر،  عا�شمة  يف  بالتو  حي  �شكان  �أحد  وروى 
“حو�يل  �أن��ه  ومكاتبها،  �لرئا�شة  مقر  يوجد  حيث 
نار  �إط��الق  �شمعنا  غ(  ت   02:00(  3:00 �ل�شاعة 
قبل  دقيقة  �لثقيلة و�خلفيفة، و��شتمر 15  باالأ�شلحة 
�خلفيفة  باالأ�شلحة  نار  �إط��الق  تبعه  ثم  يتوقف،  �أن 
“�لنري�ن  �إن  �آخ���ر  �شاهد  وق���ال  الح��ق��ا«.  وت��وق��ف 
�إن  ثالث  �شاهد  وق��ال  دقيقة”.   20 ح��و�يل  ��شتمرت 
ثقيلة  �أ�شلحة  هناك  وكان  كثيفة،  كانت  “�لنري�ن 

وخفيفة«. بح�شب �شحيفة �أكتونيغر �الإلكرونية فاإن 
�ل�شاعة  حو�يل  �شمع  �لثقيلة  باالأ�شلحة  نار  “�إطالق 
يف  �الأخ��رى  و�الأح��ي��اء  �لرئا�شة  ق��رب  فجر�  �لثالثة 
و�شط �ملدينة، لكن �لهدوء عاد حو�يل �ل�شاعة �لر�بعة 
م�شورة  ت�شجيالت  �نت�شرت  ما  و�شرعان  �شباحا«. 
�إطالق  فيها  �شمع  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على 

نار متقطع و�شط �لظالم.
وياأتي وقوع �إطالق �لنار ع�شية تن�شيب �لرئي�س 
�جلديد حممد بازوم �ملقرب جد� من �لرئي�س �ملنتهية 
ويحتج  �خلمي�س.  و�ملرتقب  يو�شوفو،  حممد  واليته 

نتائج  على  عثمان  ماهمان  �ل�شابق  �لرئي�س  مناف�شه 
�النتخابات.

ودعا �إلى “م�شري�ت �شلمية” يف كل �أنحاء �لبالد. 
ويف �لعا�شمة نيامي، حظرت �ل�شلطات �مل�شرية �لتي 

كان يرتقب �أن تنظمها �ملعار�شة �الأربعاء.
وتاريخ �لنيجر، �لدولة �لو�قعة يف منطقة �ل�شاحل 
وتعد بن �الأفقر يف �لعامل وت�شهد هجمات مت�شددة يف 

�الآونة �الخرية، مليء باالنقالبات �لع�شكرية.
وكان �آخرها ذ�ك �لذي �أطاح �لرئي�س ممادو تاجنا 

يف فرب�ير 2010.

وكاالت

خلفية  على  عنيفة  �شيا�شية  �أزم��ة  �أعقاب  يف 
�مل�شاد  �لرو�شي  �للقاح  ل�شر�ء  �شرية  �شفقة 
يف”،  “�شبوتنيك  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  لفريو�س 
�إيغور ماتوفيت�س  �شلوفاكيا  ��شطر رئي�س وزر�ء 

وحكومته �إلى �ال�شتقالة، �لثالثاء.
�شرية  تك�شفت �شفقة  عندما  �الأزمة  و�ندلعت 
�شلوفاكيا  مو�فقة  تت�شمن  �جلاري،  مار�س  مطلع 
لقاح  م��ن  ج��رع��ة  مليوين  على  �حل�����ش��ول  على 

“�شبوتنيك يف” �لرو�شي �مل�شاد لكورونا �لذي مل 
تتم �ملو�فقة عليه يف �الحتاد �الأوروبي.

�خلالف  رغم  �ل�شفقة،  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�أمت 
مو�فقة  وعدم  ب�شاأنها،  �لتحالف  يف  �شركائه  بن 

بع�س �الأحز�ب عليها.
من  وزر�ء   6 تقدم  �الأخ���رية،  �الأي��ام  وخ��الل 
�حلكومة  رئي�س  الإجبار  با�شتقالتهم  �حلكومة 
على �لتنحي. وبهذ� ت�شبح حكومة �شلوفاكيا �أول 
حكومة �أوروبية تنهار ب�شبب تعاملها مع �لوباء، 
�إال �أن هذه �خلطوة �شتبقي �لتحالف �حلايل �ملكون 

�حتمال  �لبالد  �ل�شلطة، وجتنب  �أحز�ب يف   4 من 
�إجر�ء �نتخابات مبكرة.

��شتقالة  كابوتوفا  زوز�ن��ا  �لرئي�شة  وقبلت 
�حلكومة، وطلبت من �إدو�رد هيغر ع�شو �حلزب 
حكومة  ت�شكيل  ماتوفيت�س،  �إليه  ينتمي  �ل��ذي 
جديدة. و�شغل هيغر من�شب وزير �ملالية ونائب 
رئي�س �لوزر�ء يف �حلكومة �ملنتهية واليتها، ومن 
يوم  �أعلن  �ل��ذي  ماتوفيت�س،  يتولى  �أن  �ملتوقع 
�ملن�شب يف  �شيتخذ هذه �خلطوة، هذ�  �أنه  �الأحد 

�حلكومة �جلديدة.

لندن

جنوبي  �أرون  نهر  يف  عمالقة  �شفينة  جنحت 
مبا  مقارنتها  �إل��ى  كثريين  دفع  �الأم��ر  بريطانيا، 
�أغلقت  �لتي  غيفن«،  »�إيفر  �ل�شفينة  مع  ح��دث 
وذكرت  �أ�شبوع.  لنحو  �ل�شوي�س  قناة  يف  �ملالحة 
موقعها  على  �لربيطانية  ميل”  “ديلي  �شحيفة 
�الإل��ك��روين، �أن �حل��ادث��ة وق��ع��ت، �ل��ث��الث��اء، يف 

مقاطعة غرب �شا�شك�س، جنوبي بريطانيا.

�ل�شفينة  �نحرفت  عندما  �لق�شة  وب���د�أت 
ميناء  يف  مر�شاها  عن  مر�   80 وطولها  “�إليز” 
�أدى  �إحدى �شفتي �لنهر، مما  ليتل هامبتون على 
�إلى �إغالق مدخل �مليناء جزئيا. وحتمل �ل�شفينة 
�أحدث  يف  و�نطلقت  وبربود�،  �أنتيغو�  دولة  علم 
لتفريغ  بلجيكا  يف  �أنتويرب  ميناء  من  رحالتها 
دخولها  وعند  هامبتون.  ليتل  ميناء  يف  حمولتها 
�ل�شفينة  �نفالت  �إلى  �ملد  �أدى  �لربيطاين،  �مليناء 
بلغت  مل�شافة  و�نحرفت  �مليناء،  يف  مر��شيها  من 

�إغالقه  �إل��ى  �أدى  مما  �لنهر،  جمرى  يف  مر�   30
جزئيا. وبينما �أدى جنوح �ل�شفينة “�إيفر غيفن” 
�ل�شوي�س،  �أمام �ملالحة يف قناة  �إلى غلق �لطريق 
قالت �ل�شلطات �لربيطانية �إن بو�شع �ل�شفن �ملرور 
ب�شعوبة يف نهر �أرون �ملوحل. ومل ترد �أنباء عن 
تلوث. ويف وقت الحق، عادت  �أو  �إ�شابات  وقوع 
�ل�شفينة �إلى م�شارها �ل�شحيح، دون �حلاجة �إلى 
�أظهرت  �شور�  لكن  �مليناء،  ل�شلطات  وفقا  تدخل 

�شفنا �شغرية تعمل على �شحب �ل�شفينة.

 القاهرة

�لتحقيقات  ر�شميا  �الأرب��ع��اء،  �نطلقت، 
“�إيفر  �ل�شفينة  جنوح  حادث  ب�شاأن  م�شر  يف 
قناة  جم��رى  �إغ��الق  �إل��ى  �أدى  �ل��ذي  غيفن”، 
م�شت�شار  و�أف���اد  �أ���ش��ب��وع.  لنحو  �ل�شوي�س، 
�لذي  �شعي�شع  �شيد  �لقبطان  �ل�شوي�س،  قناة 
�شي�شمل  �لتحقيق  ب��اأن  �لتحقيقات،  ي��ر�أ���س 
لتعليمات  ��شتجاب  �ل�شفينة  قائد  كان  �إذ�  ما 
و�أ�شاف  جنوحها.  قبل  �ل�شوي�س  قناة  هيئة 
�لتي  �ملعد�ت  �شي�شمل  �لتحقيق  �أن  �شعي�شع 

بال�شكل  ��شتخد�مها  ومدى  �ل�شفينة،  متتلكها 
�ل�شحيح قبل �حلادث. وحذر �مل�شت�شار من �أن 
للتحقيقات وتوفري  �ال�شتجابة  �ل�شفينة  رف�س 
مدنية  ق�شية  �إلى  �شيحولها  �ملعلومات  كافة 
و�شيتم �لتحفظ على �ل�شفينة مبحتوياتها، مما 

�شيجعل �لق�شية ت�شتغرق عامن.
ور�شت �ل�شفينة “�إيفر غيفن” يف �لبحري�ت 
من  �شا�شعة  م�شاحة  وه��ي  �ل��ك��ربى،  �مل���رة 
�ل�شمايل  �لطرف  �لطريق بن  �ملياه يف منت�شف 
و�جلنوبي للقناة، بعد �أن جنحت فرق �الإنقاذ 

يف حترير �ل�شفينة �ل�شخمة بعد ظهر �الثنن.

ظ�ي ي�ا� نح �ف�ي �ظهر أرون ال�جر� ت�ج ينة � � يس.. س�ف �جعد أزمة �قناة السو�

يُس�قط حكومة« ية.. الل�قاح الرويس »� �قة السر� يش  �جعد �فضح الص�ف � ية«.. حج ل� �ج�قرار »المال�جس الداحظ
يد من النساء يد المز� ير� يسرا � سو�

وكاالت

 تعتزم �لقو�ت �مل�شلحة يف �شوي�شر� زيادة عدد �ملجند�ت 
يف �شفوفها، من خالل �لتخلي عن �إلز�م �الإناث بارتد�ء �ملالب�س 

�لد�خلية للرجال.
وقد ال ي�شدق �لبع�س ذلك، لكن تلك هي �حلقيقة، �إذ يجرب 
على  �ل�شو�ء  على  �ل�شوي�شري  �جلي�س  يف  و�لن�شاء  �لرجال 
ما  على  للرجال،  خم�ش�شة  ف�شفا�شة  د�خلية  مالب�س  �رتد�ء 

�أوردت �شحيفة “�لغارديان” �لربيطانية، �الأربعاء.
ومن �ملقرر �أن تبد�أ هذه �لتجربة يف �أبريل �ملقبل.

ب�شفوفه  �مللتحقات  �لن�شاء  �إن  �ل�شوي�شري  �جلي�س  وقال 
�شيزودن مبجموعتن من �ملالب�س �لد�خلية �لن�شائية، و�حدة 

لالأ�شهر �لد�فئة و�أخرى لالأ�شهر �لباردة.
�إلى  �خلطوة  هذه  ور�ء  من  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  وتاأمل 

زيادة ن�شبة �ملجند�ت من 1- 10 باملئة خالل �لعقد �ملقبل.
وذكرت �لنائبة يف �لربملان �ل�شوي�شري، ماريان بيندر، �إنه 
تد�بري  �تخاذ  فعليه  �أنوثة،  �أكرث  ي�شبح  �أن  �جلي�س  �أر�د  �إذ� 

منا�شبة.
�لقدمي  �إن �جليل  �ل�شوي�شري  با�شم �جلي�س  وقال متحدث 
�حتياجات  تلبي  تكن  مل  �جلي�س  يف  �مل�شتخدمة  �ملالب�س  من 

�لنا�س �خلا�شة مبا يكفي.
�الأخرى، مبا يف  �ملالب�س  �إخ�شاع قطع  �شيتم  �أنه  و�أ�شاف 
ذلك �ملالب�س �لقتالية وحقائب �لظهر وحتى �ل�شر�ت �لو�قية 

للمر�جعة.
ومنذ عام 2004، باتت �لن�شاء ت�شطلع بنف�س �ملهام �لتي 

يوؤديها �لرجال يف �جلي�س �ل�شوي�شري، مبا يف ذلك �لقتال.
وقالت جندية مل تذكر ��شمها �إن �ملالب�س �لد�خلية حتدث 
فرقا، خا�شة عندما يكون على �ملجندة �لزحف على �الأر�س �أو 

حمل عتاد ي�شل وزنه �إلى 27 كيلوغر�ما.
ولي�س �جلي�س �ل�شوي�شري وحده من ميار�س �لتمييز بحق 
�أي�شا كان يعطي  �إن �جلي�س �الأمريكي  �إذ  �لن�شاء يف �شفوفه، 
�شر�ء  �إل��ى  �لن�شاء  يدفع  مما  فقط،  للرجال  د�خلية  مالب�س 

مالب�س د�خلية باأمولهن �خلا�شة.

ن« ي�ف � ر عظ ي�ف ينة »إ� � نوح الس�ف ي�قات �ف�ي حج � �جدء الت��ق

ترامب �ج�»دعوى  يالح�قان � يان � شر��
ية«.. م�لوب 75 ألف دوالر �قضا�ئ�

واشنطن

�شد  ق�شائية  بدعوى  �لكابيتول  �شرطة  يف  عن�شر�ن  تقّدم 
�إياه  �لرئي�س �الأمريكي �ل�شابق دونالد تر�مب، �لثالثاء، متهمن 
و�أدى  �لكونغر�س  مقر  ��شتهدف  �لذي  �لهجوم  على  بالتحري�س 

�إلى جرح ع�شر�ت عنا�شر �الأمن ومقتل �أحدهم.
�أنهما  هيمبي  و�شيدين  بال�شينغيم  جيم�س  �لعن�شر�ن  وقال 
�ل�شغب  �أعمال  ل�”�إ�شابات ج�شدية ونف�شية” من جّر�ء  تعّر�شا 
عهده  �أ�شابيع  �آخ��ر  يف  كان  عندما  �أججها  تر�مب  �إن  قاال  �لتي 

�لرئا�شي ورف�س �لقبول بهزميته يف �النتخابات.
يف  فدر�لية  حمكمة  �إلى  رفعت  �لتي  �لدعوى  ن�س  يف  وجاء 
�أتباعه  الإقناع  �شهور  مدى  على  تر�مب  “�شلوك  �أن  و��شنطن 
�الأبي�س  �لبيت  مغادرة  على  �إجباره  يتم  باأنه  �لباطل  باتهامه 

نظر� لتزوير كبري لالنتخابات حّر�س �ملتمّردين«.
تر�مب  �أثارها  �لتي  �ملتمّردة  �لع�شابة  “�خرقت  و�أ�شاف 
بال�شكوى  �ملتقّدَمن  و�شاعدها،  و�أد�ره��ا  وحّر�شها  و�شّجعها 

ورفاقهما من �لعنا�شر والحقتهم وهاجمتهم«.
�شرطة  ق��وة  يف  عاما   17 ق�شى  �ل��ذي  بال�شينغيم،  و�أف���اد 
نف�شيا  وعانى  وظهره  ر�أ�شه  يف  جلروح  تعّر�س  �أنه  �لكابيتول، 
تعّر�س  �إنه  �الإفريقي-�الأمريكي  �ل�شابط  وقال  �الأح��د�ث.  من 
قبل  من  �لكونغر�س  على  �لهجوم  خالل  عن�شرية  الع��ت��د�ء�ت 
مدى  على  �شرطيا  كان  �لذي  هيمبي،  وتعّر�س  تر�مب.  �أن�شار 
مدخل  عند  �شحقه  مت  بعدما  وركبته  يده  يف  جلروح  عاما،   11
�لكابيتول، ومت ر�ّشه على وجهه وج�شده مبو�د كيميائية خالل 

�لهجوم.
هادئا  بطبيعته  كان  هيمبي  “�لعن�شر  �أن  �لدعوى  يف  وجاء 
لكنه و�جه �شعوبات يف �لتعامل مع �لتد�عيات �لنف�شية للتعّر�س 

لهجوم بال هو�دة«.
وت�شري �لدعوى �إلى عدة حو�دث تقول �إن تر�مب �شّجع على 

�لتمّرد خاللها.
و�نتهاك  عليه  و�لتحري�س  �لهجوم  ب��اإد�رة  تر�مب  وتتهم 

قو�عد �ل�شالمة �لعامة.
على  دوالر  �ألف   75 قدرها  بتعوي�شات  �لعن�شر�ن  وطالب 
�الأقل لكل منهما �إلى جانب تعوي�شات جز�ئية مل حتدد قيمتها.    
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عجلون 

حميدي  نايف  و�الآث��ار  �ل�شياحة  وزير  تفقد 
يف  و�الأثرية  �ل�شياحية  �ملو�قع  من  عدد�  �لفايز 

حمافظة عجلون.
�لتي  �لتفقدية  �جلولة  خالل  �لفايز  و�طلع 
عام  و�أمن  �لنجاد�  �شلمان  �ملحافظ  فيها  ر�فقه 
عام  ومدير  حجازين  عماد  �لدكتور  �ل���وز�رة 
�ل�شامي،  �حمد  بالوكالة  �لعامة  �الآث��ار  د�ئ��رة 
وم�شت�شار �لوزير ه�شام �لعبادي ومدير �شياحة 
�مل�شاريع  على  عجلون،  �آث��ار  ومدير  عجلون 
باملخطط  �لعمل  و�شري  باملنطقة  �ل�شياحية 
وكذلك  باملحافظة  �ل�شياحي  �لتنموي  �ل�شمويل 

منطقة �النطالق و�لو�شول مل�شروع �لتلفريك.
تطوير  على  �ل���وز�رة  حر�س  �لفايز  و�ك��د 
وت��ع��ظ��ي��م �مل��ن��ت��ج �ل�����ش��ي��اح��ي يف �مل��ح��اف��ظ��ة 
�لطبيعية  �لن�شبية  �مل��ي��ز�ت  من  و�ال�شتفادة 
مبينا  بها،  تتمتع  �لتي  و�ل�شياحية  و�لبيئية 
يعي�شها  �لتي  �ال�شتثنائية  �حلالية  �لظروف  �أن 
�لوطن نتيجة جائحة كورونا من �كرب �لتحديات 

�لتي تو�جه �لقطاع �ل�شياحي.
تاأتي  �مليد�نية  �لزيار�ت  �أن هذه  �إلى  و��شار 
�لتوجهات  لتنفيذ  �ل��وز�رة  ور�شالة  نهج  �شمن 
و�لتحديات  �مل�شاكل  على  ل��الط��الع  �مللكية 
منها  �ملمكن  حل  �ج��ل  من  �ل��و�ق��ع  �ر���س  على 
�أن �جناز �مل�شاريع  �إلى  لتعزيز �لتنمية، م�شري� 
و�ملخطط  �لتلفريك  �ب��رزه��ا  وم��ن  �ل�شياحية، 
�ل�شمويل ما ي�شهم يف �لتنمية �ل�شياحية باملحافظة 
لتكون مركز جذب لل�شياحة �ملحلية و�خلارجية.

�لتنزه  م�شكلة  ح��ل  �همية  �ل��ف��اي��ز  و�أك���د 
و�ل��و�ق��ع  �لبيئة  على  ذل��ك  الأث���ر  �لع�شو�ئي 
�ل�شياحي، ولن يتحقق �إال بت�شافر �جلهود كافة 
من قبل �جلهات �ملعنية و�بناء �ملجتمع �ملحلي، 
�ملحافظة  يف  �شياحية  م�شاريع  �جناز  �إلى  الفتا 

بهدف �حلد من �ل�شياحة �لع�شو�ئية.
ملنطقة  زيارته  خالل  �لفايز  �لوزير  و�وع��ز 
�ملقاطع يف عبن، �لتي ر�فقه فيها �لنائب �لدكتور 

�لكربى  عجلون  بلدية  ورئي�س  �ملومني  ب��الل 
الإقامة  در��شة  باإجر�ء  �لزغول،  ح�شن  �ملهند�س 
�لوز�رة  بن  بال�شر�كة  �ملنطقة  يف  �أثري  متنزه 
مع  وبالتن�شيق  و�لبلدية  �لعامة  �الآثار  ود�ئرة 

�ملحافظة.
وعلى هام�س �لزيارة، �لتقى �لفايز يف مبنى 
و��شتمع  �ملحافظة،  نو�ب  من  عدد�  �ملحافظة، 
تو�جه  �لتي  و�مل�شاكل  �لتحديات  �ب��رز  �إل��ى 

�لنهو�س بالو�قع �ل�شياحي يف �ملحافظة.
�إن حمافظة عجلون  �لنجاد�،  �ملحافظ  وقال 
مركز  وهي  و�الأثرية،  �ل�شياحية  باملو�قع  تزخر 
و�خلارجية  �لد�خلية  لل�شياحة  ��شتقطاب 
ومو�قع  �ث��ري  موقع   200 من  �أك��رث  وحت��وي 
م�شجد  �إلى  باالإ�شافة  �مل�شيحي،  للحج  معتمدة 
�ال�شتمر�ر  �همية  �إل��ى  م�شري�  �لكبري،  عجلون 
قلعة عجلون، وت�شجيع  باأعمال �شيانة وترميم 
�ل�شياحي  بالقطاع  �ال�شتثمارية  �مل�شاريع  �قامة 
للم�شاهمة يف حتفيز �لنمو باملحافظة و�حلد من 

�لفقر و�لبطالة.
بدورهم �أكد �لنائبان فر��س �لق�شاة وخلدون 
�ل�شياحية  �ال�شتثمار�ت  جذب  �همية  �ل�شويات 
و�الهتمام  و�لبطالة  �لفقر  من  للحد  للمحافظة 
�ل�شياحة  م��ن  و�حل���د  �ل�شياحية،  ب��امل��و�ق��ع 
�لع�شو�ئية وتعين عمال ب�شورة غري د�ئمة من 

قبل �لبلديات الإد�مة نظافة �ملو�قع �ل�شياحية.
�ملومني  عمر  �ملحافظة  جمل�س  رئي�س  وثمن 
مبحافظة  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مللك  جاللة  �هتمام 
عجلون وحر�شه على ��شتثمار ميز�تها �لن�شبية، 
ت�شور�ت  يت�شمن  �ل�شمويل  �ملخطط  �أن  مبينا 
ملكان  م�شاحبة  خدمات  من  �شينفذ  عما  و�قعية 

�نطالق �لتلفريك مثل �لفندق وق�شر �ملوؤمتر�ت.
�ملحافظة  جمل�س  ع�شو  ق���دم  جهته  م��ن 
و�للجنة �لفنية للمخطط �ل�شمويل �لدكتور حممد 
�لعمل  �إليه  و�شل  عما  �شرحا  �ل�شمادي  ن��ور 
باملخطط �ل�شمويل وما و�شلت �إليه مر�حل عطاء 

�لتلفريك.

المفرق 

ن��دوة  وج���د�ر�  �لبيت  �آل  جامعتا  نظمت 
 « بعنو�ن  �الأردن��ي��ة  �ل��دول��ة  مئوية  مبنا�شبة 
من�شة  عرب  �لعرب«  �الأكادميين  بعيون  �الأردن 
زووم مب�شاركة عدد من �لباحثن و�الأكادميين 

و�لد�ر�شن من �لدول �لعربية.
�لدكتور  �لبيت  �آل  جامعة  رئي�س  و��شتذكر 
�الأمة  �أبناء  من  �لرجال  جهود  �لعتوم،  عدنان 
غٍد  بناء  �شبيل  يف  و�لنفي�س  �لغايل  بذلو�  �لذين 
م�شرٍق بقيادة �ل�شريف �حل�شن بن علي و�أجناله 

لتحقيق ُحلم �الأمة يف �لتحرر و�ال�شتقالل.
�ل���دول  �أج��ه�����ش��ت  �إن����ه وب��ع��د �ن  وق����ال 
�ال�شتعمارية �حللم �لعربي يف �لوحدة و�حلرية 
ِق��دم  رمي��و  و���ش��ان  بيكو  �شايك�س  �تفاقيتي  يف 
�إلى  �حل�شن  بن  �الأول  �هلل  عبد  �ملوؤ�ش�س  �مللك 
�شرق  �إم��ارة  تاأ�شي�س  من  ذل��ك  تلى  وم��ا  معان 
�الأردنية  �ململكة  ثم   ،)1946-1921( �الأردن 
�لها�شمية، و�أكمل �مللك طالل بن عبد �هلل و�مللك 
�الأمة  باآمال  �لنهو�س  طالل  بن  �حل�شن  �لباين 
وتطلعاتها يف �حلياة �لف�شلى، وو��شل �مل�شرية 

جامعة  رئي�س  وقال  �لثاين.  �هلل  عبد  �مللك  جاللة 
جد�ر� �لدكتور حممد عبيد�ت �إن �لندوة جاءت 
جناحات  تعك�س  �لتي  �لدولة  مئوية  مع  تز�مناً 
ها�شم  بني  ملوك  حكم  �إب��ان  �لدولة  و�إجن��از�ت 
طالل  و�مللك  �ملوؤ�ش�س،  عبد�هلل  �مللك  �الأربعة، 
و��شع �لد�شتور، و�مللك �لباين �حل�شن طيب �هلل 
ثر�ه، و�شواًل حلادي �لركب �مللك �ملعزز عبد�هلل 

�لثاين حفظه �هلل ورعاه.
وبن �أن خارطة �لطريق �لتي و�شعها جاللة 
و�القت�شادي  �ل�شيا�شي  لالإ�شالح  �ملعزز  �مللك 
��شتيعابه  على  دليل  و�ل��رب��وي  و�الجتماعي 
�لوطني  للحو�ر  ودعوته  �لع�شر،  م�شتجد�ت 
معززة  �ل�شيا�شية  للحياة  �لناظمة  للقو�نن 
�الألفية  زم��ن  يف  �الأردن  حلالة  و�ملتتبع  لذلك، 
�لثالثة يلحظ فر�دتها ومتيزها بالتعبري �ل�شلمي 
عن �لر�أي وفق �لد�شتور على �شبيل �ال�شالح ال 

�لفو�شى.
�لبيت  �آل  جامعة  يف  �لتاريخ  ق�شم  رئي�س 
�لدكتور �أنور �خلالدي �أو�شح من جانبه، �أهمية 
عقد مثل هذه �لندو�ت وبهذه �ملنا�شبة �لوطنية 
�ل��دول��ة  حققته  م��ا  على  �ل�شوء  ي�شلط  ومب��ا 

وحتى  �ال�شتقالل  �إلى  �لتاأ�شي�س  منذ  �الأردنية 
�الآن على خمتلف �الأ�شعدة.

من�شقها  �أد�ره����ا  �لتي  �ل��ن��دوة  وت�شمنت 
�لدكتور خ�شر �ل�شرحان على �أور�ق عمل مقدمة 
من �لدكتور ��شماعيل هموين و�لدكتور نور �لدين 
من  �شعيد  هند  و�لدكتورة  �ملغرب،  من  �معيط 
من  �لباقي  عبد  �أحمد  نهلة  و�لدكتورة  �لعر�ق، 
�ل�شود�ن، و�لدكتور حممد كنتاوي من �جلز�ئر، 
و�لدكتور نا�شر �ل�شديقي من تون�س، و�لدكتور 
�خل��ال��دي  �أن���ور  و�ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��رح��ان  خ�شر 
�الأردن،  م��ن  خ�شاونة  �أ���ش��م��اء  و�ل��دك��ت��ورة 
و�لدكتور �شالح حمرو�س من م�شر، و�لدكتورة 
هناء عبد �لكرمي ف�شل من �ليمن و�لدكتور �أكرم 

�لب�شري من ليبيا.
�شهاد�ت حية  �ملقدمة على  �الأور�ق  وركزت 
�الأردن��ي��ة  للعالقات  و�لد�ر�شن  �لباحثن  من 
قيادة  �الأردن  لعبه  �ل���ذي  و�ل����دور  �لعربية 
وحكومة و�شعب جتاه �الأمة �لعربية و�الإ�شالمية 
يف جميع �ملحافل، باالإ�شافة �إلى ما حققه �الأردن 
�للحظة  �الأردنية حتى هذه  �لدولة  تاأ�شي�س  منذ 

من �إجناز�ت كبرية ي�شهد لها �جلميع.

تع�قدان �ظدوة  دارا � يت وحج امعتا آل ال�ج� حج
ين العرب ي� يم� يون األكاد� األردن �جع�

لون ية �ف�ي ع�ج ياح� �قد موا�قع س� يت�ف ثار � ياحة واآل� ير الس� وز�

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
الب�شريه  للموارد  توازي  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2012/7/17 بتاريخ   )29344(
ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2021/3/29 بتاريخ   املنعقد 
لل�سركة  م�سفيا  قراعني  عي�سى  ميخائيل  هاين  ال�سيد  وتعني  اختيارية 

وان عنوان امل�سفي هو :
عبداحلميد  �سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان   
الزهراوي -عمارة رقم 30- الطابق الثالث- هاتف 065607142-

065607042-خلوي 0795505861
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   توازي للموارد الب�شريه ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ    )29344( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
2012/7/17  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء 
كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد هاين ميخائيل عي�سى قراعني
�سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان    : امل�سفي  عنوان 
هاتف  الثالث-  الطابق   -30 رقم  -عمارة  الزهراوي  عبداحلميد 

065607142-065607042-خلوي 0795505861
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200150299(

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

جا�شر توفيق النجار
  ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  رمي النجار وخلود املقط�ش وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )112605( بتاريخ 2015/10/4
بابالغ  قام  و   2021/3/31 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/31
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 

ل�شركة  الهدف خلدمات االت�شاالت ذ.م.م
ال�سادة ال�سركاء:

ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/3/31 من �سركاء ميلكون اكرث من25% من راأ�سمال 
من  رابعا  البند  لحكام  ا�ستنادا  لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�سمن  ال�سركة 
لل�سركات  املديرين  وهيئات  الدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات 
املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة 
رقم  البند  لحكام  ا�ستنادا  ال�سادرة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  عن  ال�سادرة 
قانون  احكام  مبقت�سى  وال�سادر  ل�سنة2020  رقم)5(  الدفاع  امر  من  ثانيا  الفقرة  من   )2(
املوافق  الحد   يوم   الجتماع  حل�سور  دعوتكم  قررت  فقد   . ل�سنة1992  رقم)13(  الدفاع 
2021/4/11  ال�ساعة الواحدة ظهرا يف مقر ال�سركة الكائن يف عمان-جبل عمان- �سارع عمر 

بن اخلطاب- عمارة رقم )100( 
وذلك لبحث املوا�سيع التالية :

-انتخاب مدير عام  لل�سركة.
-تعيني مفو�سني بالتوقيع عن ال�سركة

يرجى ح�سور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها 
ل�شركاء  �شركة الوئام ذ.م.م للم�شاريع اال�شكانية

حتية طيبة وبعد:
ل�سنة   5 رقم  الدفاع  وامر  13ل�سنة1992  رقم  الدفاع  قانون  باحكام  عمال 
الدارة  وجمال�س  العامة  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  واجراءات   2020
وهيئات املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة وال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة 
وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة وال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة 
اعاله  الدفاع  امر  مبوجب   2020/4/9 بتاريخ  والتموين  والتجارة 
و�سائل  خالل  من  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  انعقاد  على  وموافقته 

الت�سال املرئي واللكرتوين بتاريخ 2021/4/14
بدعوتكم حل�سور  ال�سكانية  للم�ساريع  ذ.م.م  الوئام  �سركة  مدير  تت�سرف 
الثانية من بعد ظهر يوم الربعاء  ال�ساعة  �سيعقد يف متام  الذي  الجتماع 
املوافق 2021/4/14 وذلك مبقر ال�سركة الكائن يف عرجان-جمعية خالد 

بن الوليد-املدينة الريا�سية 
للنظر يف المور التالية: 

1-ابراء ذمة املدير العام عن ال�سنة املنتهية .
2- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية ال�سابق

3- مناق�سة تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف 2020/12/31 
يف  املنتهية  ال�سنة  عن  اخلتامية  واحل�سابات  العامة  وامليزانية 

2020/12/31 وامل�سادقة عليها
4- انتخاب مدير عام ونائب مدير عام

5- انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية 2021.
6- اي امر يعر�س على الجتماع مل�سلحة ال�سركة وم�ستقبلها وال�ستثمار 

مع االحرتام
املدير العام
هدى النجار

اعالن ح�شور دعوة اجتماع

ال�شادة امل�شاهمني يف �شركة احلرية لالأعالف و الدواجن

حتية واحرتام وبعد،
بدعوتكم  العام  املدير  يت�سرف  وتعديالته  ال�سركات  قانون  باأحكام  عمال 
حل�سور الجتماعني العادي و غري العادي ل�سركتكم والذي �سيعقد يف متام 
ال�ساعة الثانية ع�سرمن �سباح يوم ال�سبت 10 -4 -2021 يف مقر ال�سركة 
�سحاب – املنطقة احلرفية اأو من خالل احل�سور عرب تقنية الت�سال املرئي 
على الرابط املن�سور فياإعالن ال�سركة على موقع دائرة مراقبة ال�سركات او 

تفوي�س اأحد امل�ساهمني لينوب عنكم. بح�سب قانون ال�سركات.
و ذلك وذلك للنظر يف جداول العمال ح�سب الإعالن.

وتف�سلوا بقبول الحرتام والتقدير
 املدير العام

 د. طالب ال�شيد عمر

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)272/اأ(  لأحكام  ا�ستنادا 
ال�سركات يف  عام  مراقب  يعلن  ل�سنة 1997 وتعديالته   )22(
بداية  لقرار حمكمة  انه وا�ستنادا  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 
عمان  بالدعوى رقم )2007/2306/حتت الت�سفية( ال�سادر 
وف�سخ  الت�سفية  اغالق  تقرر  انه    2021/3/30 بتاريخ  
و  الت�سفية(   ال�سيارات()حتت  خلدمات  )اإ�سناد  ال�سركة 
امل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  
من  اعتبارا    )2005/8/10( بتاريخ   )10544( الرقم  حتت 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
وامل�سجل  ج�شا�ش(  )مطعم  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
توفيق  حممد  عبدالنا�شر  )عدي  با�سم   )245206( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا 
وتعتربعملية نقل  ال�شرايرى( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حامت هاين تي�شري العقيلي( 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )مطعم ا�شوار مادبا( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )202417( با�سم )فواز بطر�ش يعقوب العالمات( جرى 
نقل  وتعتربعملية  امل�شاريع(  وادارة  للفنادق  اال�شدقاء  )�شركة   با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه 

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

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

ال�سناعة والتجارة 
وبارودي    بحالق  �شركة   ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121254( 
بتاريخ 2020/11/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
�شركة علي طيفور و�شريكه   عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية 
 )82903( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ2006/10/2  اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200126704(

ل�سنة 1997  ال�سركات رقم )22(  ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون 
�شركة   بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
عي�شى يزن ال�شقار و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 
لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد    2012/6/5 بتاريخ    )16737( الرقم  حتت 
ال�سيد/ تعيني  مت  وقد   2021/3/31 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

ال�سيدة ا�سيل حممد علي عي�سى ال�سقار م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي الرمثا احلي الغربي �سارع عي�سى ال�سقار 

تلفون 0787597178
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
واوالده  ا�شعد  كمال  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والت�شويق   للتجاره 
اعتبارا  بتاريخ 1984/1/15  الرقم )1955(  ب�سيطة حتت 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
الب�شريه  للموارد  توازي  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2012/7/17 بتاريخ   )29344(
ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2021/3/29 بتاريخ   املنعقد 
لل�سركة  م�سفيا  قراعني  عي�سى  ميخائيل  هاين  ال�سيد  وتعني  اختيارية 

وان عنوان امل�سفي هو :
عبداحلميد  �سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان   
الزهراوي -عمارة رقم 30- الطابق الثالث- هاتف 065607142-

065607042-خلوي 0795505861
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   توازي للموارد الب�شريه ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ    )29344( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
2012/7/17  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء 
كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد هاين ميخائيل عي�سى قراعني
�سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان    : امل�سفي  عنوان 
هاتف  الثالث-  الطابق   -30 رقم  -عمارة  الزهراوي  عبداحلميد 

065607142-065607042-خلوي 0795505861
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200150299(

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

جا�شر توفيق النجار
  ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  رمي النجار وخلود املقط�ش وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )112605( بتاريخ 2015/10/4
بابالغ  قام  و   2021/3/31 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/31
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 

ل�شركة  الهدف خلدمات االت�شاالت ذ.م.م
ال�سادة ال�سركاء:

ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/3/31 من �سركاء ميلكون اكرث من25% من راأ�سمال 
من  رابعا  البند  لحكام  ا�ستنادا  لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�سمن  ال�سركة 
لل�سركات  املديرين  وهيئات  الدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات 
املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة 
رقم  البند  لحكام  ا�ستنادا  ال�سادرة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  عن  ال�سادرة 
قانون  احكام  مبقت�سى  وال�سادر  ل�سنة2020  رقم)5(  الدفاع  امر  من  ثانيا  الفقرة  من   )2(
املوافق  الحد   يوم   الجتماع  حل�سور  دعوتكم  قررت  فقد   . ل�سنة1992  رقم)13(  الدفاع 
2021/4/11  ال�ساعة الواحدة ظهرا يف مقر ال�سركة الكائن يف عمان-جبل عمان- �سارع عمر 

بن اخلطاب- عمارة رقم )100( 
وذلك لبحث املوا�سيع التالية :

-انتخاب مدير عام  لل�سركة.
-تعيني مفو�سني بالتوقيع عن ال�سركة

يرجى ح�سور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها 
ل�شركاء  �شركة الوئام ذ.م.م للم�شاريع اال�شكانية

حتية طيبة وبعد:
ل�سنة   5 رقم  الدفاع  وامر  13ل�سنة1992  رقم  الدفاع  قانون  باحكام  عمال 
الدارة  وجمال�س  العامة  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  واجراءات   2020
وهيئات املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة وال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة 
وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة وال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة 
اعاله  الدفاع  امر  مبوجب   2020/4/9 بتاريخ  والتموين  والتجارة 
و�سائل  خالل  من  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  انعقاد  على  وموافقته 

الت�سال املرئي واللكرتوين بتاريخ 2021/4/14
بدعوتكم حل�سور  ال�سكانية  للم�ساريع  ذ.م.م  الوئام  �سركة  مدير  تت�سرف 
الثانية من بعد ظهر يوم الربعاء  ال�ساعة  �سيعقد يف متام  الذي  الجتماع 
املوافق 2021/4/14 وذلك مبقر ال�سركة الكائن يف عرجان-جمعية خالد 

بن الوليد-املدينة الريا�سية 
للنظر يف المور التالية: 

1-ابراء ذمة املدير العام عن ال�سنة املنتهية .
2- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية ال�سابق

3- مناق�سة تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف 2020/12/31 
يف  املنتهية  ال�سنة  عن  اخلتامية  واحل�سابات  العامة  وامليزانية 

2020/12/31 وامل�سادقة عليها
4- انتخاب مدير عام ونائب مدير عام

5- انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية 2021.
6- اي امر يعر�س على الجتماع مل�سلحة ال�سركة وم�ستقبلها وال�ستثمار 

مع االحرتام
املدير العام
هدى النجار

اعالن ح�شور دعوة اجتماع

ال�شادة امل�شاهمني يف �شركة احلرية لالأعالف و الدواجن

حتية واحرتام وبعد،
بدعوتكم  العام  املدير  يت�سرف  وتعديالته  ال�سركات  قانون  باأحكام  عمال 
حل�سور الجتماعني العادي و غري العادي ل�سركتكم والذي �سيعقد يف متام 
ال�ساعة الثانية ع�سرمن �سباح يوم ال�سبت 10 -4 -2021 يف مقر ال�سركة 
�سحاب – املنطقة احلرفية اأو من خالل احل�سور عرب تقنية الت�سال املرئي 
على الرابط املن�سور فياإعالن ال�سركة على موقع دائرة مراقبة ال�سركات او 

تفوي�س اأحد امل�ساهمني لينوب عنكم. بح�سب قانون ال�سركات.
و ذلك وذلك للنظر يف جداول العمال ح�سب الإعالن.

وتف�سلوا بقبول الحرتام والتقدير
 املدير العام

 د. طالب ال�شيد عمر

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)272/اأ(  لأحكام  ا�ستنادا 
ال�سركات يف  عام  مراقب  يعلن  ل�سنة 1997 وتعديالته   )22(
بداية  لقرار حمكمة  انه وا�ستنادا  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 
عمان  بالدعوى رقم )2007/2306/حتت الت�سفية( ال�سادر 
وف�سخ  الت�سفية  اغالق  تقرر  انه    2021/3/30 بتاريخ  
و  الت�سفية(   ال�سيارات()حتت  خلدمات  )اإ�سناد  ال�سركة 
امل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  
من  اعتبارا    )2005/8/10( بتاريخ   )10544( الرقم  حتت 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
وامل�سجل  ج�شا�ش(  )مطعم  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
توفيق  حممد  عبدالنا�شر  )عدي  با�سم   )245206( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا 
وتعتربعملية نقل  ال�شرايرى( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حامت هاين تي�شري العقيلي( 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )مطعم ا�شوار مادبا( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )202417( با�سم )فواز بطر�ش يعقوب العالمات( جرى 
نقل  وتعتربعملية  امل�شاريع(  وادارة  للفنادق  اال�شدقاء  )�شركة   با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه 

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

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

ال�سناعة والتجارة 
وبارودي    بحالق  �شركة   ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121254( 
بتاريخ 2020/11/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
�شركة علي طيفور و�شريكه   عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية 
 )82903( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ2006/10/2  اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200126704(

ل�سنة 1997  ال�سركات رقم )22(  ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون 
�شركة   بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
عي�شى يزن ال�شقار و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 
لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد    2012/6/5 بتاريخ    )16737( الرقم  حتت 
ال�سيد/ تعيني  مت  وقد   2021/3/31 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

ال�سيدة ا�سيل حممد علي عي�سى ال�سقار م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي الرمثا احلي الغربي �سارع عي�سى ال�سقار 

تلفون 0787597178
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
واوالده  ا�شعد  كمال  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والت�شويق   للتجاره 
اعتبارا  بتاريخ 1984/1/15  الرقم )1955(  ب�سيطة حتت 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

ي�ال�جون  رق � ين �جالم�ف أهال�ي ح�ي ال�س�
يس يل الشارع الر�ئ� تأه� �جإعادة �

 المفرق 

تاأهيل  �إعادة  �إلى  �ملفرق   دعا مو�طنو حي �حل�شن يف حمافظة 
�ل�شارع �لرئي�س يف �حلي ب�شبب �حلفر �لتي خلفها م�شروع جماري 

�ل�شرف �ل�شحي على ج�شم �لطريق.
�شبكة  تاأهيل  �إع��ادة  م�شروع  �إن  �ل�شرعة،  علي  �ملو�طن  وقال 
�ل�شرف �ل�شحي �لذي نفذته �إحدى �ل�شركات ��شفل �لطريق �لرئي�س 
يف �حلي جنم عنه ت�شكل حفر بعد �النتهاء من �مل�شروع نظر� لعدم 
�أ�شر�ر  �ل�شركة باإعادة تاأهيله بطريقة �شحيحة، ما جنم عنه  قيام 
يعد  �لطريق  �أن  ال�شيما  خانقة،  مرورية  �أزمات  وحدوث  باملركبات 
من �أكرث �لطرق �حليوية يف مدينة �ملفرق �لذي يعد مدخال للمدينة 

من �ل�شمال.
باإلز�م  �ملفرق  مياه  �إد�رة  �ل�شرحان  حممود  �ملو�طن  وطالب 
لو�شعه  و�إعادته  �لطريق،  تاأهيل  باإعادة  للم�شروع  �ملنفذة  �ل�شركة 
�أن �حلفر �ملنت�شرة يف �لطريق باتت  �إلى  قبل تنفيذ �مل�شروع، الفتا 

ت�شكل عائقا �مام حركة �ملركبات و�ملو�طنن على حد �شو�ء.
�ل�شركة  �إن  ب�شبو�س  با�شل  �لدكتور  �ملفرق  مياه  مدير  وق��ال 
�لطريق  تاأهيل  باإعادة  �لعقد  بنود  �شمن  ملزمة  للم�شروع  �ملنفذة 
و�رجاعه لو�شعه �لطبيعي، م�شري� �إلى �أن �ل�شركة تعمل حاليا على 
زيادة كمية �لطمم يف مكان حفريات �مل�شروع متهيد� الإعادة تاأهيله 
بطريقة ت�شمن عدم حدوث ت�شدعات وهبوطات يف �لطريق م�شتقبال.

وبن �أنه جرى �إعادة تاأهيل وعمل خلطة ��شفلتية حلو�يل 5 طرق 
من قبل �ل�شركة �ملنفذة مل�شروع �إعادة تاأهيل �شبكة �ل�شرف �ل�شحي 

يف مدينة �ملفرق.

دام وسا�ئل  ثار است�ظ ية عن آ� حوار�
تماع�ي التواصل االحج

   اربد 

�ملرئي جل�شة  �الت�شال  �الأربعاء، عرب  �لطيبة،  �شابات  نظم مركز   
حو�رية عن �آثار و�شائل �لتو��شل �الجتماعي على �ل�شباب، مب�شاركة 

20 �شابة من �أع�شاء �ملركز و�ملجتمع �ملحلي.
�لتو��شل  و�شائل  مفهوم  ع��ن  ع��ذ�رب��ة  م��رمي  �مل��درب��ة  وحت��دث��ت 
�لتعامل  وو�شائل  �ملجتمع،  على  و�آثارها  وخ�شائ�شها  �الجتماعي 
ب�شبل  و�الأ�شرية  �ملجتمعية  �لتوعية  �أهمية  �إلى  م�شرية  معها،  �الآمن 
�مل�شادر  بينها وبن  و�لتفريق  �لو�شائل  �الإيجابية من هذه  �ال�شتفادة 

�الإخبارية �ملوثوقة للمعلومات.
�جل��ر�ئ��م  على  ت��رك��ز  �مل�����ش��ارك��ات  ب��ن  ح���و�ر  �جلل�شة  وتخلل 
و�لطرق  �ملت�شلة،  �لقانونية  و�لت�شريعات  و�أنو�عها  �الإلكرونية 

�لوقائية حلماية م�شتخدمي و�شائل �لتو��شل �الجتماعي.

ية ي�قة المئو� يوم زراع�ي �جعنوان حد� �
 الكرك 

 نظمت مديرية �شباب �لكرك بالتعاون مع هيئة �شباب كلنا �الأردن يف 
مع�شكر �حل�شن �لو�قع يف بلدة �مل�شريفة جنوبي �ملحافظة يوما زر�عيا 
�الأردنية.  �لدولة  تاأ�شي�س  مئوية  بعنو�ن “حديقة �ملئوية” مبنا�شبة 
دعم  يف  �لوز�رة  دور  �حلجازين  يعقوب  �لدكتور  �ملديرية  مدير  و�أكد 
وتنظيم �الأن�شطة �ل�شبابية ال�شتقطاب �ملتطوعن للم�شاركة يف خمتلف 
لزر�عة عدد كبري من  �ملديرية  روؤية  �إلى  م�شري�  �ل�شبابية،  �لفعاليات 

�أ�شجار �لزيتون متهيد� لزر�عة �الأر��شي �ململوكة للوز�رة.
بدورها �أ�شارت رئي�شة ق�شم �الإعالم و�لعالقات �لعامة يف �ملديرية 
يف  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  توجيهات  �لى  �ملعاقبة  ثروت  �لدكتورة 
�العتماد  من  تزيد  وم�شاريع  وبر�مج  و��شر�تيجيات  �شيا�شات  تبني 
موؤكدة  �لزر�عية،  �ملو�رد  وتنمية  �لغذ�ء  �إنتاج  جمال  يف  �لذ�ت  على 
دوره  �إلى  باالإ�شافة  �جتماعي  بعد  من  ميثله  ملا  �لقطاع  هذ�  �أهمية 
�حليوي يف توفري �الأمن �لغذ�ئي و�شمان دميومته. و�أكد رئي�س هيئة 
�لتعاون  ودور  �أهمية  �حلمايدة  عدي  �لكرك  فرع  �الأردن  كلنا  �شباب 
بن �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �ل�شبابية يف �ملحافظة و�لذي ينعك�س ب�شكل 

�إيجابي على �لعمل �ل�شبابي و�لتطوعي.
�ل�شحة  ومعايري  �إج��ر�ء�ت  وفق  �لزر�عي  �ليوم  فعاليات  وجرت 

و�ل�شالمة �لعامة ملنع �نت�شار فريو�س كورونا. 

سور التعلم ية حول �جر�ظامج حج ي�ج� تدر� ورشة �
 اربد 

 نظمت مديرية تربية لو�ء بني عبيد يف مدر�شة �ل�شريح �ال�شا�شية 
رو�د  مب�شاركة  �لتعلم  ج�شور  برنامج  حول  تدريبية  ور�شة  للبنات 

ج�شور �لتعلم �لتابع للمديرية لتدريب �ملعلمن.
منظمة  من  بدعم  �طلق  �ل��ذي  �لربنامج  �همية  �مل�شاركون  و�ك��د 
برنامج تعليم خمتلط مبتكر  “يوني�شف”، وهو  للطفولة  �ملتحدة  �الأمم 
مل�شاعدة �لطالب على �إنعا�س �لتعلم وت�شريعه بعد �ال�شطر�ب �لناجم 
عن جائحة فريو�س كورونا، م�شريين �لى �أن برنامج “ج�شور �لتعلم” 
يهف �لى ت�شريع عملية تعلم �الأطفال، و�ليافعن، ومتكن �أولياء �الأمور 
و�ملعلمن و�لطلبة على �لتكيف مع �لو�شع �جلديد �لذي يتطلب مزيجا 

من �لتعلم يف �ملنزل و�ملدر�شة.
“در�شك”  ملن�شة  مكمال  يعد  �لتعلم”  “ج�شور  برنامج  ن  وبينو� 
عليها  ي�شتمل  �لتي  �الأ�شبوعية  �لتعلم  �أن�شطة  �شاأن  ومن  �لتعليمية، 
من�شة  على  �ملغطاة  �ملفاهيم  تطبيق  م��ن  �لطلبة  متكن  �لربنامج 

“در�شك” عمليا.
مطبوعة  �أن�شطة  حزمة  على  �لربنامج  خالل  من  �لطلبة  و�شيح�شل 
)�للغة  �الأرب��ع  �الأ�شا�شية  للمو�د  �لرئي�شية  �لتعلم  نتاجات  معا  تربط 

�لعربية و�للغة �الإجنليزية و�لريا�شيات و�لعلوم(.

تل�قوا ل�قاح كورو�ظا ص �  الزر�قاء : 37000 ش�ظ
 الزرقاء 

 قال رئي�س جلنة �الأوبئة وم�شوؤول ملف كورونا يف مديرية �ل�شوؤون 
�الأ�شخا�س  عدد  �إن  �لبحتي  خالد  �لدكتور  �لزرقاء  مبحافظة  �ل�شحية 

�لذين تلقو� لقاح فريو�س كورونا بلغ حتى �أم�س 37000 مو�طن.
�أن عملية  �الأردنية )بر�(  �الأنباء  لوكالة  �لبحتي  �لدكتور  و�و�شح 
جميع  تغطي  �لزرقاء  يف  مر�كز  ت�شعة  خالل  من  جتري  �للقاح  �عطاء 
�لزرقاء  وم�شت�شفيات  �ل�شحية،  �ل�شوؤون  مديرية  مبنى  وهي  �ملناطق، 
بالر�شيفة، ومر�كز  �لع�شكري و�الأمري في�شل  �حلكومي و�الأمري ها�شم 
وخميم  �ل�شامل،  و�الأزرق  �ل�شامل،  و�مل�شريفة  �ل�شامل،  �لظليل  �شحة 
�لزرقاء “وكالة غوث وت�شغيل �لالجئن �لفل�شطينين”، وخميم �الأزرق 

لالجئن �ل�شورين.
ودعا �لدكتور �لبحتي �ملو�طنن �إلى �اللتز�م باملو�عيد �ملقررة من 
خالل �ملن�شة �خلا�شة بالت�شجيل للح�شول على �للقاح، و�اللتز�م كذلك 
يف  �لعدوى  من  للوقاية  �لالزمة  �الأمان  م�شافة  على  و�حلفاظ  بالتباعد 

مر�كز تلقي �للقاح.

تل�ق�ي م�عوم كورو�ظا يد عىل � �  معان: إ�ق�جال حج
 معان 

�أجمد  �لدكتور  معان  ملحافظة  �ل�شحية  �ل�شوؤون  مديرية  مدير  قال   
يف  كورونا  لتقدمي مطعوم  �ملخ�ش�شة  �ل�شحية  �ملر�كز  �إن  دروي�س  �أبو 

�ملحافظة؛ ت�شهد �إقباال كبري� من قبل �ملر�جعن لتلقي �ملطعوم.
ودعا يف ت�شريح لوكالة �الأنباء �الأردنية )بر�( �الأربعاء �ملو�طنن 

للم�شارعة بالت�شجيل على �ملن�شة وحجز �لدور من �أجل �أخذ �ملطعوم.
تقدمي  �ملخ�ش�شة  �ملر�كز  خالل  من  تتابع  �ملديرية  �أن  و�أ�شاف 
�شحي  ومركز  معان،  مبحافظة  �ل�شاملة  �ل�شحية  �ملر�كز  يف  �ملطعوم 
ع�شكري بال�شوبك، و�لتي تزود با�شتمر�ر بالكميات �لالزمة من �ملطعوم 

بالتن�شيق مع مديرية �الأمر��س �ل�شارية بوز�رة �ل�شحة.
�ملر�كز  يف  و�ملتوفرة  كورونا  لفريو�س  �مل�شادة  �ملطاعيم  �أن  وبن 
�ل�شحية �ملخ�ش�شة �آمنة ومعتمدة من قبل وز�رة �ل�شحة؛ م�شري� �إلى 
�أو�شاعهم وتقدمي  تتابع  �ملطعوم،  لتقدمي  �ملخ�ش�شة  �لطبية  �لفرق  �أن 

�الإر�شاد�ت �ل�شحية �لالزمة لهم.
وقال �أبو دروي�س �إن �لفرق �لرقابية �لتابعة للمديرية تنفذ جوالت 
العامة  ال�سحة  �سروط  من  للتاأكد  الغذائية  املن�ساآت  على  رقابية 
و�اللتز�م بالربوتوكول �ل�شحي، وحترير �لتنبيهات للمن�شاآت �ملخالفة 

لت�شويب �أو�شاعها.

ز عن  تع�ج ية إر�جد �قد � : �جلد� ظ�ي �جين ها�
يران يار وحز� تب لشهري أ� ير الروا� تو�ف� �

 إربد 

 �أعلن رئي�س بلدية �إربد �لكربى �ملهند�س ح�شن بني هاين، �أن �لبلدية 
�أيار  �شهري  خالل  �ملوظفن  رو�ت��ب  توفري  عن  عاجزة  نف�شها  �شتجد 

وحزير�ن �ملقبلن �ذ� ما بقيت عو�ئدها على ما هي عليه.
�لبلدية  عو�ئد  �إن   ، )بر�(  �الأردنية  �الأنباء  لوكالة  هاين  بني  وقال 
باالإ�شافة  تد�عيات جائحة كورونا،  باملئة جر�ء  �نخف�شت مبقد�ر 35 
�إلى تر�جع ن�شبة عو�ئد �لرخي�س مبا يزيد عن 70 باملئة، مبينا �أن عدد 

�ملن�شاآت �ملرخ�شة للعام �حلايل بلغ 4 �آالف من �أ�شل 22 �لف من�شاأة.
ولفت اإلى اأن ايرادات البلدية املتاأتية من الن�ساط ال�سكني والعمراين 
هذه  يف  �لن�شاطات  توقف  جر�ء  باملئة   90 �إلى  �نخف�شت  و�الإن�شائي، 
�لقطاعات �لتي كانت توفر دخال حيويا ور�فد� �أ�شا�شيا ل�شندوق �لبلدية.

وك�شف بني هاين �أن ح�شة 50 باملئة من عو�ئد �ملحروقات للبلدية 
عن عام 2021 لن حت�شل عليها الأنها ��شتنفدت كامل ح�شتها عام 2020، 
بالكامل لكن �حلكومة �قرت �شرف 50 باملئة  بناء على وعود ب�شرفها 

منها عن �لعام �ملا�شي.
ت�شتهلك  �لرو�تب  فاإن  للبلدية  �لر�هن  �ملايل  �لو�شع  �ز�ء  �أنه  و�أكد 
يف  ت�شكل  �لرو�تب  كانت  �ن  بعد  �ير�د�تها  لتدين  نظر�  عو�ئدها  معظم 

�لظروف �العتيادية حو�يل 57 باملئة من مو�زنتها.

ية ية حول الص�ا�فة اإللكترو�ظ� اعل� ت�ف  م�اضرة �
 جرش 

�ل�شحافة  حول  تفاعلية  حما�شرة  جر�س  �شباب  مديرية  نظمت    
�الإلكرونية من خالل �لتطبيق �ملرئي )زووم(، مب�شاركة 20 ع�شو� من 

�ملر�كز �ل�شبابية يف �ملحافظة.
�أهمية  �أحمد �حل�شن، يف مد�خلته  و�أكد مدير �شباب جر�س �لدكتور 
بطريقة  �لتكنولوجيا  توظيف  و�شرورة  �لتثقيفية  �ملحا�شر�ت  هذه 
�لذي  �لهائل  �لتطور  ظل  يف  �الف�شل  نحو  �لتغيري  يف  ت�شهم  �شحيحة 
و�ثرها  �الت�شال  تكنولوجيا  يف  �لهائل  و�لت�شارع  �ليوم  �لعامل  ي�شهده 

على �الإعالم ب�شكل خا�س.
�ل�شياحة  �أج��ل  من  وخ��رب�ء  “�عالميون  جمعية  رئي�س  وحت��دث 
حتويل  يف  �لتكنولوجيا  دور  عن  �حلم�شي،  عمر  �العالمي  و�لبيئة” 
�ل�شحافة �لتقليدية �إلى �شكلها �جلديد، و�لتحديات �لكبرية �لتي و�جهت 
و�شائل �الإعالم �لتقليدية ملو�كبة �لتطور�ت �لهائلة �لتي ي�شهدها �الإعالم 
يف �لوقت �حلايل. و�أ�شار �حلم�شي �لى �شعوبة مهنة �ل�شحفي يف زمن 
ثورة �الإنرنت وحجم �لتحديات �لتي يو�جهها �ل�شحفي �ملهني، بعد �أن 
يحتم  ما  و�شناعتها،  �الخبار  ن�شر  يف  �مل�شاركة  فر�شة  للجميع  �تيحت 
على �ل�شحفي تطوير �أدو�ته و�لتميز يف �ملحتوى �لذي يقدمه للجمهور.

اعالن صادر عن مرا�قب  عام الشركات 
��شتناد� الأحكام �ملادة)277/�أ( من قانون �ل�شركات 
عام  مر�قب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة   )22( رقم 
�شركة   ب��اأن  و�لتجارة  �ل�شناعة  وز�رة  يف  �ل�شركات 
�شجل  يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م  �لذكية  للتطبيقات  �ل�شهم 
�لرقم  حتت    / �مل��ح��دودة  �مل�شوؤولية  ذ�ت  �ل�شركات 

)48052( بتاريخ ) 2017/6/15
وقد تقرر �شطبها من �شجل �ل�شركات ذ�ت �مل�شوؤولية 

�ملحدودة  بتاريخ )2021/3/31(
مر�قب عام �ل�شركات 
د. و�ئل علي �لعرموطي

اعالن صادر عن مرا�قب عام الشركات 
��شتناد� الأحكام �ملادة)277/�أ( من قانون �ل�شركات 
عام  مر�قب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة   )22( رقم 
�ل�شركات يف وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة باأن �شركة وينك 
�شجل  يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م  �اللكرونية  للتطبيقات 
�لرقم  حتت    / �مل��ح��دودة  �مل�شوؤولية  ذ�ت  �ل�شركات 

)48040( بتاريخ  )2017/6/15(
وقد تقرر �شطبها من �شجل �ل�شركات ذ�ت �مل�شوؤولية 

�ملحدودة  بتاريخ )2021/3/31(
مر�قب عام �ل�شركات 
د. و�ئل علي �لعرموطي

   عمان 

باأ�شعار  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  �نخف�س 
-6ر1  بن�شبة   ،2020 عام  يف  �لثابتة  �ل�شوق 
0ر2  و�لبالغة   2019 عام  مع  مقارنة  باملئة، 
�لعامة  �الإح�شاء�ت  د�ئ��رة  و�أ���ش��ارت  باملئة. 
�نخفا�س  �إل��ى  �الأرب��ع��اء،  �لربعي  تقريرها  يف 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل باأ�شعار �ل�شوق �لثابتة، 
-6ر1  بن�شبة   2020 عام  من  �الأخري  �لربع  يف 
 2019 عام  من  �ملمثلة  بالفرة  مقارنة  باملئة، 

و�لبالغة 1ر2 باملئة.
وح�شب بيانات �لد�ئرة، �أظهرت �لتقدير�ت 

�الولية �أن معظم �لقطاعات �القت�شادية حققت 
 2020 ع��ام  من  �الأخ��ري  �لربع  خ��الل  تر�جعا 

مقارنة بالفرة �ملماثلة من عام 2019.
�لفنادق  قطاع  �أن  �إل��ى  �لنتائج  و�أ���ش��ارت 
هذه  خ��الل  �نخفا�س  �أع��ل��ى  حقق  و�مل��ط��اع��م 
ثم  باملئة،  -8ر8  ن�شبته  بلغت  �إذ  �ل��ف��رة، 
بانخفا�س  و�الت�شاالت  و�لتخزين  �لنقل  قطاع 
-7ر5 باملئة، تاله قطاع �خلدمات �الجتماعية 
قطاع  ثم  باملئة،  -1ر4  بن�شبة  و�ل�شخ�شية 
باملئة،  -0ر3  ن�شبته  بلغت  مبعدل  �الن�شاء�ت 
مبعدل  �لتحويلية  �ل�شناعات  قطاع  وكذلك 

�نخفا�س بلغت ن�شبته -4ر2 باملئة.

يف  �لقطاعية  �مل�شاهمات  �شعيد  وع��ل��ى 
�الأخري  �لربع  خالل  �ملتحقق  �النخفا�س  معدل 
فقد  باملئة،  -6ر1  و�ل��ب��ال��غ   2020 ع��ام  م��ن 
و�الت�شاالت  و�لتخزين  �لنقل  قطاع  �شاهم 
حن  يف  مئوية،  نقطة  -51ر0  م��ق��د�ره  مب��ا 
مقد�ره  ما  �لتحويلية  �ل�شناعات  قطاع  �شاهم 
-44ر0 نقطة مئوية من �إجمايل معدل �لر�جع 
�الجتماعية  �خلدمات  قطاع  و�شاهم  �ملتحقق، 
و�ل�شخ�شية مبا مقد�ره -37ر0 نقطة مئوية، 
و�لفنادق  و�لتجزئة  �جلملة  جتارة  قطاع  تاله 
نقطة  -27ر0  م��ق��د�ره  مب��ا  �شاهم  و�ملطاعم 

مئوية. 

مال�ي  تج الم�يل اإلحج اض النا� �ف ا�ظ�ظ
�جنس�جة 6,1 % �ف�ي عام 2020
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
 1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 

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

باأن �سركة رم�شان احلماده و�شريكه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )117350( بتاريخ 2017/10/16 تقدمت بطلب الجراءات 

التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :رم�سان احلماده و�سريكه

اىل �سركة :رم�سان احلماده و�سركاه

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264(  الأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته.
ذ.م.م  الف�شائي  للبث  االردن  نور  �شركة   دائني  من  اأرجو 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )33140( بتاريخ 
�سواء  ال�سركة  املالية جتاه  2013/6/27 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة .
الدره  دوار  ال�سرقي-قرب  :اربد-احلي  التايل  العنوان  على  وذلك 

هاتف 0788802129
ا�سم م�سفي : عبداهلل كامل حممد الدقام�سه

�ص.ب) ( الرمز الربيدي)  ( االردن
 هاتف)0788802129( فاك�ص)   (    خلوي)0788802129(

  م�سفي �سركة

اإعــــــالن طـــرح عطــــــــاء

تعلن القيادة العامة للقوات امل�شلحة االردنية-مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء 

.)BUBBLE CPAP(رقم �ش5/2020/103 م�شتهلكات اجهزة

على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 

الطبية امللكية خالل �شاعات الدوام الر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول للح�شول 

على ن�شخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ 

) 20(  ع�شرون دينار اردين غري م�شرتده .

يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�شاعة  اق�شاه  موعد  يف  العطاءات  �شندوق  يف  العرو�ش  تودع 

الثالثاءاملوافق 2021/4/27 و ترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�ش 

وال تقبل على االطالق اي مناق�شة ترد بعد التاريخ املحدد و الوقت املعني لالغالق .

لالطالع على التفا�شيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات الطبية امللكية   :  

www.jrms.mil.jo   

اإعـــــــــالن 
واالأبنية  والقرى  املدن  تنظيم  قانون  ( من   25 ( املادة  اأحكام  للعموم مبقت�سى  يعلن 
 )860( رقــــم  بقــراره  قرر  قد  االأعلى  التنظيم  جمل�ص  اأن   1966 ل�سنة   )  79  ( رقم 
"ب"  وفر�ص  تاريخ2020/8/24  املوافقة على خمطط ا�سافة تنظيم باحكام  �سكن 
عوائد تنظيم مبقدار �سبعون قر�ساً لكل مرت مربع م�ساف �سكن )ب( وا�ستحداث وتعديل 
�سوارع تنظيميه �سمن احلو�ص رقم)5( اخلري�سية من ارا�سي جر�ص يف بلدية جر�ص 

الكربى/لواء ق�سبة جر�ص.
وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية و اإعالنه  لالعرتا�ص ملدة �سهر اعتبارا من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن يف اجلريدة الر�سمية .
مكاتب  يف  املذكور  املخطط  على  املبينة  التعديالت  على  االطالع  العالقة  لذوي  يجوز 
اللجنة اللوائية للتنظيم يف للواء ق�سبة جر�ص و مكاتب بلدية جر�ص الكربى و تقدمي 
التنظيم يف وزارة االدارة املحلية خالل مدة �سهر من تاريخ  اعرتا�ساتهم لدى دائرة 

ن�سره يف اجلريدة الر�سمية .
نائب رئي�ص الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق حممود كري�سان
     رئي�ص جمل�ص التنظيم االأعلى

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأه : ) 200157413(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن �شركة  

�شفا حممد احلنادقه و�شركائها     وامل�سجلة يف �سجل �سركات 
ت�سامن حتت الرقم ) 115297( بتاريخ 2016/10/25 قد تقدمت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفيه اختيارية بتاريخ    2021/3/8  وقد مت 
تعيني ال�سيد/ال�سيدة  �سفا حممد �سامل احلنادقه  م�سفيا لل�سركة .

علما بان امل�سفي معان – ال�سوبك ت )0776567330(
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات
د. وائل علي العرموطي

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

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

والتجارة باأن �شركة �شاأ�ش لل�شناعات البال�شتيكيه ذ.م.م م�سجلة 

الرقم  حتت    / املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا 

)53250( بتاريخ )2018/12/20(

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

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

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

1997 وتعديالته.
والتجارة  الهند�شيه  للت�شاميم  الذهبي  احلجر  �شركة   دائني  من  اأرجو 
العامة  معفاه  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )1461( 
بتاريخ 2012/3/19 �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء 
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : فرا�ص عبد الرحمن حممد ر�سيد
عنوان امل�سفي :  عمان -  �ص. مكة - جممع احل�سيني - الطابق 1 - خلوي 

)0796058302(
  م�سفي �سركة

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة م�شنع جرا�شيا للمباين �شابقة التجهيز م.خ.م

ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/3/31 من م�ساهم ميلك اكرث من25% من 
ا�ستنادا الحكام  العادية لالجتماع  العامة  الهيئة  ال�سركة واملت�سمن دعوة  راأ�سمال 
البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�ص االدارة وهيئات 
املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة وال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة وال�سركات ذات 
ال�سادرة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  عن  ال�سادرة  املحدودة  امل�سوؤولية 
ا�ستنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من امر الدفاع رقم)5( ل�سنة2020 
وال�سادر مبقت�سى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�سنة1992 . فقد قررت دعوتكم 
حل�سور االجتماع يوم  اخلمي�ص  املوافق 2021/4/8 ال�ساعة الثانية  ع�سرة ظهراآ 

، على الرابط التايل: 
https:// zoom.us/j/92206997559?pwd=bzFodlA4eK(

)NKZjdDWjFmV0pOMKRJUT09
Meeting ID: 92206997559

Passcode:9z0erx
وذلك لبحث املوا�سيع التالية :

-انتخاب جمل�ص ادارة .
يرجى ح�سور االجتماع يف املكان و الزمان املحددين اأعاله .

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200169593(

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

�شرار  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  �شحاده   عزيز  طه  �شرار  ال�سادة 
�شحاده ون�شال عبداهلل وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

)118820( بتاريخ 2018/10/8.
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة 2021/3/31 و قام بابالغ �سريكه/

باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سركائه 
باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/31.

وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 
اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
للتدخني(  طارق  و  )نا�شر  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
التجارية بالرقم )233871( با�سم )امنه غالب احمد اليافعي(  وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء 
جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )نا�شر  طارق كامل نا�شر(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200035595(

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

�شركة خالد  ال�سريك /ال�سركاء يف  ذياب كامل احمد العزازمه   ال�سادة 
ابو �شلب وذياب العزازمه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

)30071( بتاريخ 1992/7/6.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/31  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/31.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200070589(

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ستنادا 
والتجارة:بان  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997
يف  /ال�سركاء  ال�سريك  ديه  ابو  عبدالهادي  احمد  غازي  ال�سيد/ال�سادة 
�شركة م�شري وابو ديه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

)23684( بتاريخ 1990/6/11.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/3/31  ال�سركة  من  بطلب الن�سحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/31.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200175082(

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

ربيع  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك  حممود   ح�شني  خليل  ربيع  ال�سادة 
حممود وحمزة القطارنه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

)120284( بتاريخ 2019/11/18.
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة 2021/3/31 و قام بابالغ �سريكه/

باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سركائه 
باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/31.

وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 
اليوم التايل من ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
الب�شريه  للموارد  توازي  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2012/7/17 بتاريخ   )29344(
ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2021/3/29 بتاريخ   املنعقد 
لل�سركة  م�سفيا  قراعني  عي�سى  ميخائيل  هاين  ال�سيد  وتعني  اختيارية 

وان عنوان امل�سفي هو :
عبداحلميد  �سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان   
الزهراوي -عمارة رقم 30- الطابق الثالث- هاتف 065607142-

065607042-خلوي 0795505861
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   توازي للموارد الب�شريه ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ    )29344( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
2012/7/17  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء 
كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد هاين ميخائيل عي�سى قراعني
�سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان    : امل�سفي  عنوان 
هاتف  الثالث-  الطابق   -30 رقم  -عمارة  الزهراوي  عبداحلميد 

065607142-065607042-خلوي 0795505861
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200150299(

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

جا�شر توفيق النجار
  ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  رمي النجار وخلود املقط�ش وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )112605( بتاريخ 2015/10/4
بابالغ  قام  و   2021/3/31 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/31
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 

ل�شركة  الهدف خلدمات االت�شاالت ذ.م.م
ال�سادة ال�سركاء:

ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/3/31 من �سركاء ميلكون اكرث من25% من راأ�سمال 
من  رابعا  البند  لحكام  ا�ستنادا  لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�سمن  ال�سركة 
لل�سركات  املديرين  وهيئات  الدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات 
املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة 
رقم  البند  لحكام  ا�ستنادا  ال�سادرة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  عن  ال�سادرة 
قانون  احكام  مبقت�سى  وال�سادر  ل�سنة2020  رقم)5(  الدفاع  امر  من  ثانيا  الفقرة  من   )2(
املوافق  الحد   يوم   الجتماع  حل�سور  دعوتكم  قررت  فقد   . ل�سنة1992  رقم)13(  الدفاع 
2021/4/11  ال�ساعة الواحدة ظهرا يف مقر ال�سركة الكائن يف عمان-جبل عمان- �سارع عمر 

بن اخلطاب- عمارة رقم )100( 
وذلك لبحث املوا�سيع التالية :

-انتخاب مدير عام  لل�سركة.
-تعيني مفو�سني بالتوقيع عن ال�سركة

يرجى ح�سور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها 
ل�شركاء  �شركة الوئام ذ.م.م للم�شاريع اال�شكانية

حتية طيبة وبعد:
ل�سنة   5 رقم  الدفاع  وامر  13ل�سنة1992  رقم  الدفاع  قانون  باحكام  عمال 
الدارة  وجمال�س  العامة  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  واجراءات   2020
وهيئات املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة وال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة 
وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة وال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة 
اعاله  الدفاع  امر  مبوجب   2020/4/9 بتاريخ  والتموين  والتجارة 
و�سائل  خالل  من  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  انعقاد  على  وموافقته 

الت�سال املرئي واللكرتوين بتاريخ 2021/4/14
بدعوتكم حل�سور  ال�سكانية  للم�ساريع  ذ.م.م  الوئام  �سركة  مدير  تت�سرف 
الثانية من بعد ظهر يوم الربعاء  ال�ساعة  �سيعقد يف متام  الذي  الجتماع 
املوافق 2021/4/14 وذلك مبقر ال�سركة الكائن يف عرجان-جمعية خالد 

بن الوليد-املدينة الريا�سية 
للنظر يف المور التالية: 

1-ابراء ذمة املدير العام عن ال�سنة املنتهية .
2- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية ال�سابق

3- مناق�سة تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف 2020/12/31 
يف  املنتهية  ال�سنة  عن  اخلتامية  واحل�سابات  العامة  وامليزانية 

2020/12/31 وامل�سادقة عليها
4- انتخاب مدير عام ونائب مدير عام

5- انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية 2021.
6- اي امر يعر�س على الجتماع مل�سلحة ال�سركة وم�ستقبلها وال�ستثمار 

مع االحرتام
املدير العام
هدى النجار

اعالن ح�شور دعوة اجتماع

ال�شادة امل�شاهمني يف �شركة احلرية لالأعالف و الدواجن

حتية واحرتام وبعد،
بدعوتكم  العام  املدير  يت�سرف  وتعديالته  ال�سركات  قانون  باأحكام  عمال 
حل�سور الجتماعني العادي و غري العادي ل�سركتكم والذي �سيعقد يف متام 
ال�ساعة الثانية ع�سرمن �سباح يوم ال�سبت 10 -4 -2021 يف مقر ال�سركة 
�سحاب – املنطقة احلرفية اأو من خالل احل�سور عرب تقنية الت�سال املرئي 
على الرابط املن�سور فياإعالن ال�سركة على موقع دائرة مراقبة ال�سركات او 

تفوي�س اأحد امل�ساهمني لينوب عنكم. بح�سب قانون ال�سركات.
و ذلك وذلك للنظر يف جداول العمال ح�سب الإعالن.

وتف�سلوا بقبول الحرتام والتقدير
 املدير العام

 د. طالب ال�شيد عمر

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)272/اأ(  لأحكام  ا�ستنادا 
ال�سركات يف  عام  مراقب  يعلن  ل�سنة 1997 وتعديالته   )22(
بداية  لقرار حمكمة  انه وا�ستنادا  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 
عمان  بالدعوى رقم )2007/2306/حتت الت�سفية( ال�سادر 
وف�سخ  الت�سفية  اغالق  تقرر  انه    2021/3/30 بتاريخ  
و  الت�سفية(   ال�سيارات()حتت  خلدمات  )اإ�سناد  ال�سركة 
امل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  
من  اعتبارا    )2005/8/10( بتاريخ   )10544( الرقم  حتت 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
وامل�سجل  ج�شا�ش(  )مطعم  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
توفيق  حممد  عبدالنا�شر  )عدي  با�سم   )245206( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا 
وتعتربعملية نقل  ال�شرايرى( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حامت هاين تي�شري العقيلي( 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )مطعم ا�شوار مادبا( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )202417( با�سم )فواز بطر�ش يعقوب العالمات( جرى 
نقل  وتعتربعملية  امل�شاريع(  وادارة  للفنادق  اال�شدقاء  )�شركة   با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه 

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

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

ال�سناعة والتجارة 
وبارودي    بحالق  �شركة   ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121254( 
بتاريخ 2020/11/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
�شركة علي طيفور و�شريكه   عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية 
 )82903( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ2006/10/2  اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200126704(

ل�سنة 1997  ال�سركات رقم )22(  ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون 
�شركة   بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
عي�شى يزن ال�شقار و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 
لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد    2012/6/5 بتاريخ    )16737( الرقم  حتت 
ال�سيد/ تعيني  مت  وقد   2021/3/31 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

ال�سيدة ا�سيل حممد علي عي�سى ال�سقار م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي الرمثا احلي الغربي �سارع عي�سى ال�سقار 

تلفون 0787597178
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
واوالده  ا�شعد  كمال  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والت�شويق   للتجاره 
اعتبارا  بتاريخ 1984/1/15  الرقم )1955(  ب�سيطة حتت 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
الب�شريه  للموارد  توازي  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2012/7/17 بتاريخ   )29344(
ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2021/3/29 بتاريخ   املنعقد 
لل�سركة  م�سفيا  قراعني  عي�سى  ميخائيل  هاين  ال�سيد  وتعني  اختيارية 

وان عنوان امل�سفي هو :
عبداحلميد  �سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان   
الزهراوي -عمارة رقم 30- الطابق الثالث- هاتف 065607142-

065607042-خلوي 0795505861
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   توازي للموارد الب�شريه ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ    )29344( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
2012/7/17  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء 
كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد هاين ميخائيل عي�سى قراعني
�سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان    : امل�سفي  عنوان 
هاتف  الثالث-  الطابق   -30 رقم  -عمارة  الزهراوي  عبداحلميد 

065607142-065607042-خلوي 0795505861
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200150299(

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

جا�شر توفيق النجار
  ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  رمي النجار وخلود املقط�ش وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )112605( بتاريخ 2015/10/4
بابالغ  قام  و   2021/3/31 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/31
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 

ل�شركة  الهدف خلدمات االت�شاالت ذ.م.م
ال�سادة ال�سركاء:

ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/3/31 من �سركاء ميلكون اكرث من25% من راأ�سمال 
من  رابعا  البند  لحكام  ا�ستنادا  لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�سمن  ال�سركة 
لل�سركات  املديرين  وهيئات  الدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات 
املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة 
رقم  البند  لحكام  ا�ستنادا  ال�سادرة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  عن  ال�سادرة 
قانون  احكام  مبقت�سى  وال�سادر  ل�سنة2020  رقم)5(  الدفاع  امر  من  ثانيا  الفقرة  من   )2(
املوافق  الحد   يوم   الجتماع  حل�سور  دعوتكم  قررت  فقد   . ل�سنة1992  رقم)13(  الدفاع 
2021/4/11  ال�ساعة الواحدة ظهرا يف مقر ال�سركة الكائن يف عمان-جبل عمان- �سارع عمر 

بن اخلطاب- عمارة رقم )100( 
وذلك لبحث املوا�سيع التالية :

-انتخاب مدير عام  لل�سركة.
-تعيني مفو�سني بالتوقيع عن ال�سركة

يرجى ح�سور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها 
ل�شركاء  �شركة الوئام ذ.م.م للم�شاريع اال�شكانية

حتية طيبة وبعد:
ل�سنة   5 رقم  الدفاع  وامر  13ل�سنة1992  رقم  الدفاع  قانون  باحكام  عمال 
الدارة  وجمال�س  العامة  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  واجراءات   2020
وهيئات املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة وال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة 
وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة وال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة 
اعاله  الدفاع  امر  مبوجب   2020/4/9 بتاريخ  والتموين  والتجارة 
و�سائل  خالل  من  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  انعقاد  على  وموافقته 

الت�سال املرئي واللكرتوين بتاريخ 2021/4/14
بدعوتكم حل�سور  ال�سكانية  للم�ساريع  ذ.م.م  الوئام  �سركة  مدير  تت�سرف 
الثانية من بعد ظهر يوم الربعاء  ال�ساعة  �سيعقد يف متام  الذي  الجتماع 
املوافق 2021/4/14 وذلك مبقر ال�سركة الكائن يف عرجان-جمعية خالد 

بن الوليد-املدينة الريا�سية 
للنظر يف المور التالية: 

1-ابراء ذمة املدير العام عن ال�سنة املنتهية .
2- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية ال�سابق

3- مناق�سة تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف 2020/12/31 
يف  املنتهية  ال�سنة  عن  اخلتامية  واحل�سابات  العامة  وامليزانية 

2020/12/31 وامل�سادقة عليها
4- انتخاب مدير عام ونائب مدير عام

5- انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية 2021.
6- اي امر يعر�س على الجتماع مل�سلحة ال�سركة وم�ستقبلها وال�ستثمار 

مع االحرتام
املدير العام
هدى النجار

اعالن ح�شور دعوة اجتماع

ال�شادة امل�شاهمني يف �شركة احلرية لالأعالف و الدواجن

حتية واحرتام وبعد،
بدعوتكم  العام  املدير  يت�سرف  وتعديالته  ال�سركات  قانون  باأحكام  عمال 
حل�سور الجتماعني العادي و غري العادي ل�سركتكم والذي �سيعقد يف متام 
ال�ساعة الثانية ع�سرمن �سباح يوم ال�سبت 10 -4 -2021 يف مقر ال�سركة 
�سحاب – املنطقة احلرفية اأو من خالل احل�سور عرب تقنية الت�سال املرئي 
على الرابط املن�سور فياإعالن ال�سركة على موقع دائرة مراقبة ال�سركات او 

تفوي�س اأحد امل�ساهمني لينوب عنكم. بح�سب قانون ال�سركات.
و ذلك وذلك للنظر يف جداول العمال ح�سب الإعالن.

وتف�سلوا بقبول الحرتام والتقدير
 املدير العام

 د. طالب ال�شيد عمر

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)272/اأ(  لأحكام  ا�ستنادا 
ال�سركات يف  عام  مراقب  يعلن  ل�سنة 1997 وتعديالته   )22(
بداية  لقرار حمكمة  انه وا�ستنادا  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 
عمان  بالدعوى رقم )2007/2306/حتت الت�سفية( ال�سادر 
وف�سخ  الت�سفية  اغالق  تقرر  انه    2021/3/30 بتاريخ  
و  الت�سفية(   ال�سيارات()حتت  خلدمات  )اإ�سناد  ال�سركة 
امل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  
من  اعتبارا    )2005/8/10( بتاريخ   )10544( الرقم  حتت 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
وامل�سجل  ج�شا�ش(  )مطعم  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
توفيق  حممد  عبدالنا�شر  )عدي  با�سم   )245206( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا 
وتعتربعملية نقل  ال�شرايرى( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حامت هاين تي�شري العقيلي( 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )مطعم ا�شوار مادبا( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )202417( با�سم )فواز بطر�ش يعقوب العالمات( جرى 
نقل  وتعتربعملية  امل�شاريع(  وادارة  للفنادق  اال�شدقاء  )�شركة   با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه 

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

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

ال�سناعة والتجارة 
وبارودي    بحالق  �شركة   ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121254( 
بتاريخ 2020/11/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
�شركة علي طيفور و�شريكه   عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية 
 )82903( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ2006/10/2  اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200126704(

ل�سنة 1997  ال�سركات رقم )22(  ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون 
�شركة   بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
عي�شى يزن ال�شقار و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 
لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد    2012/6/5 بتاريخ    )16737( الرقم  حتت 
ال�سيد/ تعيني  مت  وقد   2021/3/31 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

ال�سيدة ا�سيل حممد علي عي�سى ال�سقار م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي الرمثا احلي الغربي �سارع عي�سى ال�سقار 

تلفون 0787597178
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
واوالده  ا�شعد  كمال  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والت�شويق   للتجاره 
اعتبارا  بتاريخ 1984/1/15  الرقم )1955(  ب�سيطة حتت 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
الب�شريه  للموارد  توازي  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2012/7/17 بتاريخ   )29344(
ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2021/3/29 بتاريخ   املنعقد 
لل�سركة  م�سفيا  قراعني  عي�سى  ميخائيل  هاين  ال�سيد  وتعني  اختيارية 

وان عنوان امل�سفي هو :
عبداحلميد  �سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان   
الزهراوي -عمارة رقم 30- الطابق الثالث- هاتف 065607142-

065607042-خلوي 0795505861
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   توازي للموارد الب�شريه ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ    )29344( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
2012/7/17  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء 
كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد هاين ميخائيل عي�سى قراعني
�سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان    : امل�سفي  عنوان 
هاتف  الثالث-  الطابق   -30 رقم  -عمارة  الزهراوي  عبداحلميد 

065607142-065607042-خلوي 0795505861
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200150299(

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

جا�شر توفيق النجار
  ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  رمي النجار وخلود املقط�ش وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )112605( بتاريخ 2015/10/4
بابالغ  قام  و   2021/3/31 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/31
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 

ل�شركة  الهدف خلدمات االت�شاالت ذ.م.م
ال�سادة ال�سركاء:

ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/3/31 من �سركاء ميلكون اكرث من25% من راأ�سمال 
من  رابعا  البند  لحكام  ا�ستنادا  لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�سمن  ال�سركة 
لل�سركات  املديرين  وهيئات  الدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات 
املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة 
رقم  البند  لحكام  ا�ستنادا  ال�سادرة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  عن  ال�سادرة 
قانون  احكام  مبقت�سى  وال�سادر  ل�سنة2020  رقم)5(  الدفاع  امر  من  ثانيا  الفقرة  من   )2(
املوافق  الحد   يوم   الجتماع  حل�سور  دعوتكم  قررت  فقد   . ل�سنة1992  رقم)13(  الدفاع 
2021/4/11  ال�ساعة الواحدة ظهرا يف مقر ال�سركة الكائن يف عمان-جبل عمان- �سارع عمر 

بن اخلطاب- عمارة رقم )100( 
وذلك لبحث املوا�سيع التالية :

-انتخاب مدير عام  لل�سركة.
-تعيني مفو�سني بالتوقيع عن ال�سركة

يرجى ح�سور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها 
ل�شركاء  �شركة الوئام ذ.م.م للم�شاريع اال�شكانية

حتية طيبة وبعد:
ل�سنة   5 رقم  الدفاع  وامر  13ل�سنة1992  رقم  الدفاع  قانون  باحكام  عمال 
الدارة  وجمال�س  العامة  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  واجراءات   2020
وهيئات املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة وال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة 
وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة وال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة 
اعاله  الدفاع  امر  مبوجب   2020/4/9 بتاريخ  والتموين  والتجارة 
و�سائل  خالل  من  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  انعقاد  على  وموافقته 

الت�سال املرئي واللكرتوين بتاريخ 2021/4/14
بدعوتكم حل�سور  ال�سكانية  للم�ساريع  ذ.م.م  الوئام  �سركة  مدير  تت�سرف 
الثانية من بعد ظهر يوم الربعاء  ال�ساعة  �سيعقد يف متام  الذي  الجتماع 
املوافق 2021/4/14 وذلك مبقر ال�سركة الكائن يف عرجان-جمعية خالد 

بن الوليد-املدينة الريا�سية 
للنظر يف المور التالية: 

1-ابراء ذمة املدير العام عن ال�سنة املنتهية .
2- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية ال�سابق

3- مناق�سة تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف 2020/12/31 
يف  املنتهية  ال�سنة  عن  اخلتامية  واحل�سابات  العامة  وامليزانية 

2020/12/31 وامل�سادقة عليها
4- انتخاب مدير عام ونائب مدير عام

5- انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية 2021.
6- اي امر يعر�س على الجتماع مل�سلحة ال�سركة وم�ستقبلها وال�ستثمار 

مع االحرتام
املدير العام
هدى النجار

اعالن ح�شور دعوة اجتماع

ال�شادة امل�شاهمني يف �شركة احلرية لالأعالف و الدواجن

حتية واحرتام وبعد،
بدعوتكم  العام  املدير  يت�سرف  وتعديالته  ال�سركات  قانون  باأحكام  عمال 
حل�سور الجتماعني العادي و غري العادي ل�سركتكم والذي �سيعقد يف متام 
ال�ساعة الثانية ع�سرمن �سباح يوم ال�سبت 10 -4 -2021 يف مقر ال�سركة 
�سحاب – املنطقة احلرفية اأو من خالل احل�سور عرب تقنية الت�سال املرئي 
على الرابط املن�سور فياإعالن ال�سركة على موقع دائرة مراقبة ال�سركات او 

تفوي�س اأحد امل�ساهمني لينوب عنكم. بح�سب قانون ال�سركات.
و ذلك وذلك للنظر يف جداول العمال ح�سب الإعالن.

وتف�سلوا بقبول الحرتام والتقدير
 املدير العام

 د. طالب ال�شيد عمر

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)272/اأ(  لأحكام  ا�ستنادا 
ال�سركات يف  عام  مراقب  يعلن  ل�سنة 1997 وتعديالته   )22(
بداية  لقرار حمكمة  انه وا�ستنادا  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 
عمان  بالدعوى رقم )2007/2306/حتت الت�سفية( ال�سادر 
وف�سخ  الت�سفية  اغالق  تقرر  انه    2021/3/30 بتاريخ  
و  الت�سفية(   ال�سيارات()حتت  خلدمات  )اإ�سناد  ال�سركة 
امل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  
من  اعتبارا    )2005/8/10( بتاريخ   )10544( الرقم  حتت 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
وامل�سجل  ج�شا�ش(  )مطعم  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
توفيق  حممد  عبدالنا�شر  )عدي  با�سم   )245206( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا 
وتعتربعملية نقل  ال�شرايرى( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حامت هاين تي�شري العقيلي( 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )مطعم ا�شوار مادبا( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )202417( با�سم )فواز بطر�ش يعقوب العالمات( جرى 
نقل  وتعتربعملية  امل�شاريع(  وادارة  للفنادق  اال�شدقاء  )�شركة   با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه 

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

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

ال�سناعة والتجارة 
وبارودي    بحالق  �شركة   ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121254( 
بتاريخ 2020/11/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
�شركة علي طيفور و�شريكه   عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية 
 )82903( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ2006/10/2  اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200126704(

ل�سنة 1997  ال�سركات رقم )22(  ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون 
�شركة   بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
عي�شى يزن ال�شقار و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 
لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد    2012/6/5 بتاريخ    )16737( الرقم  حتت 
ال�سيد/ تعيني  مت  وقد   2021/3/31 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

ال�سيدة ا�سيل حممد علي عي�سى ال�سقار م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي الرمثا احلي الغربي �سارع عي�سى ال�سقار 

تلفون 0787597178
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
واوالده  ا�شعد  كمال  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والت�شويق   للتجاره 
اعتبارا  بتاريخ 1984/1/15  الرقم )1955(  ب�سيطة حتت 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
الب�شريه  للموارد  توازي  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2012/7/17 بتاريخ   )29344(
ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على  املوافقة   2021/3/29 بتاريخ   املنعقد 
لل�سركة  م�سفيا  قراعني  عي�سى  ميخائيل  هاين  ال�سيد  وتعني  اختيارية 

وان عنوان امل�سفي هو :
عبداحلميد  �سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان   
الزهراوي -عمارة رقم 30- الطابق الثالث- هاتف 065607142-

065607042-خلوي 0795505861
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   توازي للموارد الب�شريه ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ    )29344( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
2012/7/17  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء 
كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد هاين ميخائيل عي�سى قراعني
�سارع  ال�سكان  بنك  مقابل  ال�سمي�ساين    - عمان    : امل�سفي  عنوان 
هاتف  الثالث-  الطابق   -30 رقم  -عمارة  الزهراوي  عبداحلميد 

065607142-065607042-خلوي 0795505861
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200150299(

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

جا�شر توفيق النجار
  ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  رمي النجار وخلود املقط�ش وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )112605( بتاريخ 2015/10/4
بابالغ  قام  و   2021/3/31 بتاريخ  ال�سركة  من  لن�سحابه  بطلب  تقدم  قد 
�سريكه/�سركائه يف ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته بالن�سحاب 

بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2021/3/31
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 

ل�شركة  الهدف خلدمات االت�شاالت ذ.م.م
ال�سادة ال�سركاء:

ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/3/31 من �سركاء ميلكون اكرث من25% من راأ�سمال 
من  رابعا  البند  لحكام  ا�ستنادا  لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�سمن  ال�سركة 
لل�سركات  املديرين  وهيئات  الدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات 
املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  اخلا�سة  امل�ساهمة  وال�سركات  العامة  امل�ساهمة 
رقم  البند  لحكام  ا�ستنادا  ال�سادرة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير  عن  ال�سادرة 
قانون  احكام  مبقت�سى  وال�سادر  ل�سنة2020  رقم)5(  الدفاع  امر  من  ثانيا  الفقرة  من   )2(
املوافق  الحد   يوم   الجتماع  حل�سور  دعوتكم  قررت  فقد   . ل�سنة1992  رقم)13(  الدفاع 
2021/4/11  ال�ساعة الواحدة ظهرا يف مقر ال�سركة الكائن يف عمان-جبل عمان- �سارع عمر 

بن اخلطاب- عمارة رقم )100( 
وذلك لبحث املوا�سيع التالية :

-انتخاب مدير عام  لل�سركة.
-تعيني مفو�سني بالتوقيع عن ال�سركة

يرجى ح�سور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي وجدول اعمالها 
ل�شركاء  �شركة الوئام ذ.م.م للم�شاريع اال�شكانية

حتية طيبة وبعد:
ل�سنة   5 رقم  الدفاع  وامر  13ل�سنة1992  رقم  الدفاع  قانون  باحكام  عمال 
الدارة  وجمال�س  العامة  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  واجراءات   2020
وهيئات املديرين لل�سركات امل�ساهمة العامة وال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة 
وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة وال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة 
اعاله  الدفاع  امر  مبوجب   2020/4/9 بتاريخ  والتموين  والتجارة 
و�سائل  خالل  من  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  انعقاد  على  وموافقته 

الت�سال املرئي واللكرتوين بتاريخ 2021/4/14
بدعوتكم حل�سور  ال�سكانية  للم�ساريع  ذ.م.م  الوئام  �سركة  مدير  تت�سرف 
الثانية من بعد ظهر يوم الربعاء  ال�ساعة  �سيعقد يف متام  الذي  الجتماع 
املوافق 2021/4/14 وذلك مبقر ال�سركة الكائن يف عرجان-جمعية خالد 

بن الوليد-املدينة الريا�سية 
للنظر يف المور التالية: 

1-ابراء ذمة املدير العام عن ال�سنة املنتهية .
2- قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادية ال�سابق

3- مناق�سة تقرير مدقق احل�سابات عن ال�سنة املنتهية يف 2020/12/31 
يف  املنتهية  ال�سنة  عن  اخلتامية  واحل�سابات  العامة  وامليزانية 

2020/12/31 وامل�سادقة عليها
4- انتخاب مدير عام ونائب مدير عام

5- انتخاب مدقق ح�سابات لل�سنة املالية 2021.
6- اي امر يعر�س على الجتماع مل�سلحة ال�سركة وم�ستقبلها وال�ستثمار 

مع االحرتام
املدير العام
هدى النجار

اعالن ح�شور دعوة اجتماع

ال�شادة امل�شاهمني يف �شركة احلرية لالأعالف و الدواجن

حتية واحرتام وبعد،
بدعوتكم  العام  املدير  يت�سرف  وتعديالته  ال�سركات  قانون  باأحكام  عمال 
حل�سور الجتماعني العادي و غري العادي ل�سركتكم والذي �سيعقد يف متام 
ال�ساعة الثانية ع�سرمن �سباح يوم ال�سبت 10 -4 -2021 يف مقر ال�سركة 
�سحاب – املنطقة احلرفية اأو من خالل احل�سور عرب تقنية الت�سال املرئي 
على الرابط املن�سور فياإعالن ال�سركة على موقع دائرة مراقبة ال�سركات او 

تفوي�س اأحد امل�ساهمني لينوب عنكم. بح�سب قانون ال�سركات.
و ذلك وذلك للنظر يف جداول العمال ح�سب الإعالن.

وتف�سلوا بقبول الحرتام والتقدير
 املدير العام

 د. طالب ال�شيد عمر

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)272/اأ(  لأحكام  ا�ستنادا 
ال�سركات يف  عام  مراقب  يعلن  ل�سنة 1997 وتعديالته   )22(
بداية  لقرار حمكمة  انه وا�ستنادا  ال�سناعة والتجارة  وزارة 
عمان  بالدعوى رقم )2007/2306/حتت الت�سفية( ال�سادر 
وف�سخ  الت�سفية  اغالق  تقرر  انه    2021/3/30 بتاريخ  
و  الت�سفية(   ال�سيارات()حتت  خلدمات  )اإ�سناد  ال�سركة 
امل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  
من  اعتبارا    )2005/8/10( بتاريخ   )10544( الرقم  حتت 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
وامل�سجل  ج�شا�ش(  )مطعم  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
توفيق  حممد  عبدالنا�شر  )عدي  با�سم   )245206( بالرقم  التجارية  ال�سماء  �سجل  يف  لدينا 
وتعتربعملية نقل  ال�شرايرى( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حامت هاين تي�شري العقيلي( 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )مطعم ا�شوار مادبا( وامل�سجل 
لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )202417( با�سم )فواز بطر�ش يعقوب العالمات( جرى 
نقل  وتعتربعملية  امل�شاريع(  وادارة  للفنادق  اال�شدقاء  )�شركة   با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه 

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

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

ال�سناعة والتجارة 
وبارودي    بحالق  �شركة   ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )121254( 
بتاريخ 2020/11/23 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
�شركة علي طيفور و�شريكه   عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية 
 )82903( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ2006/10/2  اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن .
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200126704(

ل�سنة 1997  ال�سركات رقم )22(  ا�ستنادا لحكام املادة)37( من قانون 
�شركة   بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 
عي�شى يزن ال�شقار و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 
لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد    2012/6/5 بتاريخ    )16737( الرقم  حتت 
ال�سيد/ تعيني  مت  وقد   2021/3/31 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

ال�سيدة ا�سيل حممد علي عي�سى ال�سقار م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي الرمثا احلي الغربي �سارع عي�سى ال�سقار 

تلفون 0787597178
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
واوالده  ا�شعد  كمال  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والت�شويق   للتجاره 
اعتبارا  بتاريخ 1984/1/15  الرقم )1955(  ب�سيطة حتت 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي



اخلمي�س  )1( ني�شان  82021
ياضةالعدد )2344( ر�

حقق �ملنتخب �الأردين فوًز� معنوًيا على م�شيفه 
�لتي جمعتهما  �ملبار�ة  2-1، يف  بنتيجة  �لبحريني 
�إط��ار  يف  �ل��وط��ن��ي،  �مللعب  على  �ل��ث��الث��اء،  م�شاء 

حت�شري�ت �لثنائي للت�شفيات �الآ�شيوية �مل�شركة.
�أحرز هديف �الأردن، بهاء في�شل ويزن �لنعيمات 
للبحرين من عالمة  31 و51، و�شجل  �لدقيقتن  يف 

�جلز�ء، حممد �لرميحي يف �لدقيقة 77.
�لتح�شريية  �ملرحلة  �الأردن،  منتخب  و�أنهى 
�الأخرية، حيث خا�س مبار�تن على هام�س مع�شكره 
على  وفاز  �أه��د�ف،  دون  ُعمان  مع  وتعادل  دبي،  يف 

لبنان 1-0، ثم على �لبحرين 1-2.
تبادل  فقد  �مل��ب��ار�ة،  جمريات  �إل��ى  وبالعودة 
�أجل  �لهجومي، من  �لق�شف  �لبد�ية،  �ملنتخبان منذ 
ت�شجيل هدف يعزز من فر�شة �خلروج بفوز معنوي 

مهم.
وحاول منتخب �الأردن مع م�شي �لوقت، فر�س 
على  معواًل  �لو�شط،  خط  منطقة  على  �أف�شليته 

�لرو�بدة  نور  بتو�جد  و�شرعتهم،  العبيه  حيوية 
يف  ولعب  و�لتعمري،  و�ل��رو����ش��دة  �شمري  و�أح��م��د 

�ملقدمة بهاء في�شل ويزن �لنعيمات.
و�شكلت حتركات �لتعمري، م�شدر �زعاج لدفاع 
�لبحرين بقيادة وليد ومهدي باقر، و�أطلق �أكرث من 

ت�شديدة تاألق �شيد �شرب يف �لت�شدي لها.
ومل يخف منتخب �لبحرين، �أطماعه �لهجومية، 
وعلي  ح��رم  علي  �ن��ط��الق��ات  على  ذل��ك  يف  و�عتمد 
ومهدي  �ملالود  �لوهاب  وعبد  �ل�شيخ  وجا�شم  مدن 
حميد�ن، حيث عملو� على �إيجاد �مل�شاحات و�إر�شال 

�لكر�ت �شوب �ملهاجم عبد �هلل يو�شف.
والحت فر�شة خطرية للبحرين عن طريق علي 
مدن، �لذي تالعب يف �لدفاع، و�شدد كرة منوذجية، 
جنح عبد �ل�شتار حار�س �الأردن يف �لت�شدي للموقف.

ويف �لدقيقة 31، جنح منتخب �الأردن يف تتويج 
طويلة،  كرة  من  �ل�شبق  بهدف  �لن�شبية  �أف�شليته 
من  في�شل  بهاء  وج��دت  ح���د�د،  �إح�شان  �أر�شلها 

ومهد  �ل�شباك.  د�خ��ل  بر�أ�شه  يدكها  �ملد�فعن  بن 
يف  �لنعيمات  خاللها  من  و�شع  ذكية  كرة  �لتعمري، 
مو�جهة �ملرمى، لي�شدد كرة �أر�شية تاألق �شيد �شرب 

علوي حار�س �لبحرين يف �إنقاذها.
مطلع  تقدمه  تعزيز  من  �الأردن  منتخب  ومتكن 
اأر�سلها  عر�سية  كرة  من  جاء  بهدف  الثاين،  ال�سوط 
د�خل  بقدمه  �لنعيمات  يزن  ليحولها  حد�د،  �إح�شان 
منتخب  ه��ج��وم  وظ��ل   .51 �لدقيقة  يف  �ل�شباك 
عبد  مرمى  عن  �خلطورة  وغابت  بطيًئا،  �لبحرين 
تعر�س   ،77 �لدقيقة  ويف  �الأردن.  حار�س  �ل�شتار 
مهاجم �لبحرين للعرقلة من قبل �ملد�فع يزن �لعرب، 
�لرميحي  حممد  نفذها  ج��ز�ء  �شربة  ليحت�شبها 

بنجاح، على ي�شار عبد �ل�شتار.
هدف  ت�شجيل  من  قريًبا  �لبحرين  منتخب  وكان 
جا�شم،  حممد  و�شلت  خطرية  كرة  بعد  �لتعادل، 
لي�شدد بال تركيز  للمرمى،  نف�شه مو�جًها  حيث وجد 

بجو�ر �لقائم.

ظ�ي �جإدارة  يف حكم أرد� تكل� �
يات �جكأس العالم م�جار�

 قرر �الحتاد �لدويل لكرة �ل�شلة، تكليف �حلكم �لدويل �الأردين 
 19 حتت  �لعامل  كاأ�س  مباريات  باإد�رة  للم�شاركة  فوزي  حممد 
�شنة. و�أكد �ملوقع �لر�شمي لالحتاد �الأردين لكرة �ل�شلة، �أن هذ� 

�لتكليف ياأتي ملا يتميز به فوزي من م�شتوى فني جيد.
وتقام مباريات �لبطولة يف جمهورية التفيا خالل �لفرة من 

�ملقبل. متوز   11 �لى   3

م  ين�ظ يكوا�ظدو � ب التا� منت�ظ
ية  ي�� �ج�ولة تنش�

ينظم منتخب �لتايكو�ندو، �ليوم �خلمي�س، بطولة تن�شيطية 
مب�شاركة العبن من رو�شيا وتون�س و�ملغرب وجورجيا، يف �طار 
�الآ�شيوية  �لت�شفيات  للم�شاركة يف  �لوطني  �ملنتخب  حت�شري�ت 
�ملوؤهلة الأوملبياد طوكيو. وتنطلق فعاليات �لبطولة �لتن�شيطية 
�لتدريبية غد� يف �لقاعة �لريا�شية بفندق كمبن�شكي بعمان، و�شط 
تطبيق بروتوكول �شحي م�شدد، للحفاظ على �شالمة �مل�شاركن 
في�شل  �لتايكو�ندو  �حتاد  �شر  �أمن  و�أكد  كورونا.  فريو�س  من 
على  تاأتي  �لتي  �لتن�شيطية  �لبطولة  هذه  �إقامة  �لعبد�لالت، 
هام�س �ملع�شكر �لتدريبي �ملقام حاليا يف عمان ملنتخبات رو�شيا 
وتون�س و�ملغرب وجورجيا. وقال �لعبد�لالت يف ت�شريح لوكالة 
�الأنباء �الأردنية )بر�( �الأربعاء: مدربو �ملنتخبات �تفقو� على 
تنظيم هذه �لبطولة الإقحام العبيهم يف �جو�ء �ملناف�شات �لر�شمية 
�أن  مو�شحا  �المكان،  قدر  �لتدريبي  �ملع�شكر  من  و�ال�شتفادة 
قبل  �لبطولة  يف  �شي�شاركون  كانو�  �لرب�زيل  منتخب  من  العبن 
بفريو�س  بينهم  �إ�شابات  �كت�شاف  بعد  ل��الأردن  رحلتهم  �لغاء 

كورونا.

يخ يس المر� ا لر�ئ� ي�ف � ئ من ال�ف احج �اب م�ف  حظ
�أر�شل �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم »�لفيفا«، �شباح �الأربعاء، 
مكي  �هلل  عبد  �آدم  �ل�����ش��ود�ين،  �ملريخ  لرئي�س  مفاجئا  خطابا 
الإج��ازة  للنادي،  �لعمومية  باجلمعية  يتعلق  »���ش��ود�ك��ال«، 
�لنظام �الأ�شا�شي �ملقرح. و�أبطل خطاب �لفيفا �شمنيا �جلمعية 
كيانات  �ملا�شي،  �ل�شبت  يوم  �أقامتها  قد  كانت  �لتي  �لعمومية، 
�الإد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء  وبع�س  �مل��ري��خ  ب��ن��ادي  جماهريية 
ويف  �لكيانات.  هذه  ح�شبان  يف  تكن  مل  مفاجاأة  وهي  �ملن�شقن، 
خطابه الآدم �شود�كال، و�فق �لفيفا على �لطلب �لذي كان قد تقدم 
به رئي�س �ملريخ، يوم 19 مار�س/�آذ�ر، لتاأجيل جمعية يوم 27 
خاطب  و�أنه  �لتاأجيل،  دو�عي  �شود�كال  �أو�شح  حيث  مار�س، 
ويعني  �لنظام.  حلفظ  �الأمنية  و�ل�شلطات  �ل�شلة  ذ�ت  �جلهات 
�شباح  �ل�شود�ين  �ملريخ  ن��ادي  عنه  �أعلن  �ل��ذي  �لفيفا،  خطاب 
�م�س، بطالن جمعية 27 مار�س. وطلب �لفيفا من �آدم �شود�كال، 
�ل�شود�ين،  بالتعاون مع �الحتاد  و�شع خارطة طريق جديدة، 

باعتبار نادي �ملريخ ع�شو فيه.

ينا�فس �جرشلو�ظة عىل  ر�جول � ي�ف ل�
ة رو�ظالدو الوهم�ي ي�ف ل� حظ

�أفاد تقرير �شحفي �إجنليزي، �الأربعاء، باأن ليفربول 
بر�شلونة،  �أهد�ف  �أبرز  �أحد  على  �ل�شر�ع  �قتحم 

يف  �ملقبل،  �ل�شيفي  �ملريكاتو  خ��الل  ل�شمه 
�شفقة جمانية.

ممفي�س  بالهولندي  �الأم���ر  ويتعلق 
عقده  ينتهي  �لذي  ليون،  مهاجم  ديباي، 

بانتهاء �ملو�شم �جلاري.
“ليفربول  �شحيفة  وبح�شب    
�ل��ري��دز  ف���اإن  �الإجن��ل��ي��زي��ة،  �إيكو” 

يف  �لالعب  موقف  ملعرفة  يتطلعون 
�لعودة  يف  رغبته  ومدى  �ل�شيف، 

�إلى �لربميريليج.
م���ن قبل  دي���ب���اي   ول��ع��ب 

يونايتد،  مان�ش�شر  بقمي�س 
يكون  �أن  ل��ه  ُيتوقع  وك���ان 

خليفة كري�شتيانو رونالدو 
ه��ن��اك، ل��ك��ن جت��رب��ت��ه مل 

ُيكتب لها �لتوفيق. 
�أن  �مل��ع��روف  وم���ن 

مهًما  هدًفا  يعد  ديباي 
على  بناء  لرب�شلونة، 
مو�طنه،  م��ن  طلب 
رونالد كومان، �ملدير 

�لفني للبلوجر�نا.

ين انتصار معنوي لألردن عىل ال�ج�ر�

�الإد�ري  �مل��دي��ر  �مل��ح��ارم��ة،  مهند  ق��ال 
مير  فريقه  �إن  �الأربعاء،  �الأردين،  للجزيرة 
بظروف �شعبة وغري م�شبوقة، قبل مو�جهة 
�الأحد  �ملقررة  �ل�شوبر،  كاأ�س  يف  �لوحد�ت 
�ملقبل. و�أو�شح �ملحارمة، خالل ت�شريحات 
�لفريق  “خ�شع  ل�”كووورة”:  خا�شة 
�الأردين،  �الحت��اد  مبقر  كورونا  لفحو�شات 
ع�شام  وليد  �ملرمى،  حار�شي  �إ�شابة  وتبن 

وقي�س �لعبا�شي«.
حار�س  بال  �لوحد�ت  “�شنو�جه  وتابع: 
�أو  مد�فع  مركز  لتغيري  ن�شطر  وقد  مرمى، 
ما  �لبلية  و�شر  باحلر��شة،  ليقوم  مهاجم 
ي�شحك.. �جلميع يعلم �أن �جلزيرة ال ميكنه 

�لعقوبات  ب�شبب  الع��ب،  �أي  م��ع  �لتعاقد 
�لعقوبات  �ملفرو�شة عليه، ولو مل تكن هذه 

لتعاقدنا مع حار�س ثالث«.
مبار�ة  �إقامة  �لالئق  من  “هل  و�أردف: 
�فتتاحية  عن  عبارة  وه��ي  �ل�شوبر،  كاأ�س 
�الحت��اد  من  طلبنا  �ل�شكل؟  بهذ�  �ملو�شم، 
�الأردين تاأجيل �ملبار�ة، لكن مل يتم �لتجاوب 

معنا«.
�أجاب  علو�ن،  علي  �ملهاجم  وبخ�شو�س 
تو�جده  خالل  بكورونا  “�أ�شيب  �ملحارمة: 
للحجر  يخ�شع  ز�ل  وما  �لن�شامى،  مبع�شكر 
�شيعود،  متى  نعرف  وال  دب��ي،  يف  �ل�شحي 
مبار�ة  يف  للم�شاركة  جاهز�  �شيكون  وه��ل 

كاأ�س �ل�شوبر �أم ال«.
وعن �إ�شابة عبد �هلل �لعطار، قال: “يعاين 
عن  و�شيغيب  خفيف،  بتمزق  �إ�شابة  من 

مبار�ة كاأ�س �ل�شوبر«.
�لنادي،  عن  �مل��ايل  �حلجز  رف��ع  وح��ول 
�الأم����ور،  ت�شوية  مت��ت  “تقريبا  �أج����اب: 
�الثنن  من  �عتبار�  للتدرب  ع��اد  و�لفريق 

�ملا�شي«.
و�ختتم �ملحارمة: “مبار�ة كاأ�س �ل�شوبر 
ينبغي �أن تعك�س �شورة جيدة، قبل �لدخول 
�الأردن،  وكاأ�س  �ل��دوري  مناف�شات  �أتون  يف 
هذه  ظ��ل  يف  ت��ق��ام  �أن  �مل��ع��ق��ول  م��ن  ولي�س 

�لظروف”.

يلعب كأس السو�جر �جال حارس يرة س� ز� الم�ارمة: ال�ج

ين لو لم نتأهل ألورو�جا سر الع�ج� �فولر: سن�ظ
قال رودي فولر، �ملدير �الإد�ري لباير ليفركوزن 
�الأملاين، �إن �لنادي رمبا ي�شطر �إلى بيع العبن، يف 

حال �إخفاقه يف �لتاأهل للم�شاركة �الأوروبية.
وتر�جع ليفركوزن خالل �الأ�شابيع �الأخرية �إلى 
�ملركز �ل�شاد�س، يف �لدوري �الأملاين )بوند�شليجا(، 
كانون  منت�شف  يف  �مل�شابقة  يت�شدر  كان  �أنه  رغم 

�أول/دي�شمرب �ملا�شي.
�ملر�كز  �آخ��ر  يحتل  ب��ذل��ك،  ليفركوزن  وب��ات 
بفارق  ويتاأخر  �الأوروب���ي،  �ل��دوري  �إل��ى  �ملوؤهلة 
�سبع نقاط، خلف اأقرب املراكز املوؤهلة اإلى دوري 

�الأبطال.
و�أنهى باير ليفركوزن عمل �ملدرب بير بو�س، 
هان�س  �إلى  �لفريق  تدريب  مهمة  و�أ�شند  �أيام،  قبل 

فولف.
قيادة  حتت  مبار�ة  �أول  �لفريق  و�شيخو�س 
وقد  �شالكه،  يلتقي  عندما  �ملقبل،  �ل�شبت  فولف، 

�شدد فولر على �أهمية حتقيق بد�ية ناجحة.
“�شبورت  ملجلة  ت�شريحات  يف  فولر،  وق��ال 

“لو  �الأرب��ع��اء:  �ليوم  ن�شرتها  بيلد”، 
للم�شاركة  )�ل��ت��اأه��ل  ذل��ك  نحقق  مل 

�أن  م�شمونا  يكون  لن  �الأوروبية(، 
نحتفظ بجميع العبينا«.

و�أ�شاف: “و�الأهم من ذلك، هو 
�أننا رمبا ال ن�شتطيع �شم �لالعبن، 
لنتح�شن..  �إليهم  نحتاج  �ل��ذي��ن 
ذوي  حمرفن  �إلى  بحاجة  فنحن 
من  �مل��زي��د  مينحونا  ك��ي  خ���ربة، 

�ال�شتقر�ر«.
وك���رر ف��ول��ر �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه 
�شريحل عن من�شبه، يف �لعام �ملقبل.

وك����ان ف���ول���ر، �مل��ه��اج��م و�مل����درب 
�ن�شم  قد  �الأملاين،  للمنتخب  �ل�شابق 

عام  يف  كالعب  ليفركوزن  �إلى 
تولى  وبعدها   ،1994

م��ن��ا���ش��ب �إد�ري������ة 
خمتلفة يف �لنادي.

““لو لو  أرب��ع��اء: أرب��ع��اء: �الأرب��ع��اء: أرب��ع��اء: �ال�الأرب��ع��اء: أرب��ع��اء:  ليوم ليوم 
للم�شاركة  للم�شاركة أه��ل  للم�شاركة أه��ل  للم�شاركة أه��ل  للم�شاركة اأه��ل  للم�شاركة أه��ل  أه��ل  للم�شاركة ل��ت��ل��ت�� للم�شاركة أه��ل  أه��ل  للم�شاركة ل��ت�� للم�شاركة أه��ل  للم�شاركة اال��ت��ااأه��ل  للم�شاركة أه��ل  للم�شاركة اأه��ل  للم�شاركة أه��ل  أه��ل  للم�شاركة ل��ت�� للم�شاركة أه��ل  للم�شاركة اأه��ل  للم�شاركة أه��ل  أه��ل 

�أن  �أن مونا  �أن ششمونا  �أن مونا  �أن شمونا  �أن مونا  مونا  م� يكون  لن  م�أوروبية(،  يكون  لن  م�ششأوروبية(،  يكون  لن  ششأوروبية(، 
نحتفظ بجميع العبينا«.نحتفظ بجميع العبينا«.

أهم من ذلك، هو أهم من ذلك، هو 
ننلالعبننلالعبلالعبنن، ،  م م شم م ششم م �� ششتطيع �ششتطيع �تطيع �
ن.. ن.. شن.. ن.. ششن.. ن..  لنتح� �إليهم  نحتاج  لنتح�ل��ذي��ن  �إليهم  نحتاج  لنتح�ششل��ذي��ن  �إليهم  نحتاج  ششل��ذي��ن 
ذوي  ذوي   ننفننففنن  حمرر �إلى  بحاجة  حمفنحن  �إلى  بحاجة  حمررفنحن  �إلى  بحاجة  ررفنحن 
من  من مل��زي��د  ��مل��زي��د  مينحونا  ك��ي  مينحونا ة،  ك��ي  ة، 

أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه اأك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه  أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه ل��ت��ل��ت�� أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه اأك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه اال��ت��ااأك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه ل��ت�� أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه اأك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه أك��ي��د ع��ل��ى �أن��ه ل��ت��
به، يف به، يف ��لعام لعام ��ملقبل.ملقبل.

��مل��ه��اج��م ومل��ه��اج��م و��مل����درب مل����درب 
م م شم م ششم م  ششن�ششن�ن� �� قد  قد أملاين،  قد �ال�الأملاين،  قد أملاين،  قد �الأملاين،  قد أملاين،  أملاين، 

عام  يف  كالعب  ليفركوزن  عام �إلى  يف  كالعب  ليفركوزن  �إلى 
تولى  وبعدها  تولى ،  وبعدها   ،

ري������ة ري������ة 

�إجنليزي،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
مان�ش�شر  حت�شري  عن  �الأرب��ع��اء، 
�شيتي لعر�س فلكي، من �أجل �إغر�ء 
�لرويجي �إيرلينج هاالند، مهاجم 
باالنتقال  دورمت��ون��د،  بورو�شيا 

�إلى �شفوفه.
و�رت��ب��ط ����ش��م ه��االن��د )20 
يف  ن��اٍد  م��ن  الأك��رث  باالنتقال  ع��اًم��ا( 
�ل�����ش��ي��ف، �أب���رزه���م ري���ال م��دري��د، 
ب��ر���ش��ل��ون��ة، ب��اري�����س ���ش��ان 

ومان�ش�شر  ت�شيل�شي  ج��ريم��ان، 
�شيتي.

�شن”  “ذ�  �شحيفة  وبح�شب 
�شيتي  مان�ش�شر  ف��اإن  �لربيطانية، 
�شخًما،  عقد�  ه��االن��د  ملنح  يخطط 
يجعله �لر�تب �الأعلى �أجًر� يف تاريخ 

�لدوري �الإجنليزي.
و�أ�شافت �ل�شحيفة، �أن مان�ش�شر 
لدفع  ��شتعد�د  على  �شيكون  �شيتي 
ملدة  �أ�شبوعًيا  يورو  �ألف   700 نحو 
خم�س �شنو�ت، ما يعني �أكرث من 36 

مليوًنا يف �ملو�شم.
على  ه��االن��د  م��و�ف��ق��ة  ح��ال  ويف 
�أم��ام  �شيكون  �ل�شيتيزن�س،  عر�س 
مع  �لتفاو�س  مهمة  �شيتي  مان�ش�شر 
ي�سرتط  ال��ذي  دورمت��ون��د، 
 180 ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
يف  لبيعه  ي���ورو  مليون 
وه��و   ،2021 ���ش��ي��ف 

�شيتي  ملان�ش�شر  ميكن  �ل��ذي  �لرقم 
باري�س  �شوى  ي�شاهيه  ولن  دفعه، 

�شان جريمان.
لديه  ه��االن��د  �أن  �مل��ع��روف  وم��ن 
 75 بقيمة  عقده  يف  ج��زائ��ي  �سرط 
تفعيله  يتم  لن  ولكن  ي��ورو،  مليون 
مان�ش�شر  �أن  �إال   ،2022 يف  �شوى 
�أن  باعتبار  ينتظر  �أن  يريد  ال  �شيتي 

�ملبلغ يف مقدرة �لعديد من �الأندية.
�أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة،  و�أو����ش���ح���ت 
خيار  �إل��ى  �شيلجاأ  �شيتي  مان�ش�شر 
�شم هاالند، بعد �لتاأكد من ��شتحالة 
���ش��م �الإجن���ل���ي���زي ه�����اري ك��ن، 
بيب  يحبه  �ل��ذي  توتنهام،  مهاجم 

جو�رديوال.
مان�ش�شر  يف  �جلميع  ويعتقد 
�إمتام  �شيعار�س  توتنهام  �أن  �شيتي، 
�ل�شفقة، حلرمان مناف�س مبا�شر من 

خدماته.

يًا لهاال�ظد ًدا �فلك� هز ع�ق ي�ج ييت � ما�ظشستر س�
لذي كان قد تقدم  لفيفا على 
أجيل جمعية يوم اأجيل جمعية يوم أجيل جمعية يوم 27 أجيل جمعية يوم ر، لت أجيل جمعية يوم اأجيل جمعية يوم ار، لتاأجيل جمعية يوم ر، لت أجيل جمعية يوم اأجيل جمعية يوم ر، لت ملريخ، يوم 19 مار�س/�آذ�
خاطب  و�أنه  خاطب أجيل،  و�أنه  خاطب اأجيل،  و�أنه  أجيل،  خاطب لت و�أنه  أجيل،  خاطب لت و�أنه  خاطب التاأجيل،  و�أنه  خاطب اأجيل،  و�أنه  أجيل،  خاطب لت و�أنه  خاطب اأجيل،  و�أنه  أجيل،  � دو�عي  ودشودشود�كال  � �شح  شح  �ش �شح  ح  �أو� حيث  �أو�شمار�س،  حيث  شمار�س، 
ويعني  �لنظام.  حلفظ  حلفظ �الأمنية  حلفظ �الأمنية  أمنية  لطات شلطات شلطات  شل�شل� و� وشلة  وشلة  لة  شل�شل�
باح شباح شباح  � �شين  شين  ودشودشود� شل�شل� � �ملريخ  ن��ادي  عنه  �أعلن  ل��ذي 
ودشودشود�كال،  شلفيفا من �آدم �شلفيفا من �آدم � م�س، بطالن جمعية 27 مار�س. وطلب �
ودشودشود�ين،  شل�شل� � بالتعاون مع �الحتاد  ع خارطة طريق جديدة، 

و فيه.شو فيه.شو فيه. شملريخ ع�شملريخ ع�

ة عىل ظة عىل رشلو�ة عىل ظة عىل ظرشلو�ظة عىل رشلو�ة عىل رشلو�ة عىل  رشلو�جرشلو�س �رشلو�جرشلو�جس �جرشلو�س �رشلو�س �رشلو�جرشلو�ج فنا�فس �نا�س �نا�ف ي نا� �نا� � ول
يالدو الوهم�يالدو الوهم�ي الدو الوهم�ظالدو الوهم�ة رو�الدو الوهم�ظالدو الوهم�ظة رو�ظالدو الوهم�ة رو�الدو الوهم�ة رو� ة رو��ة رو��ف

أن ليفربول اأن ليفربول أن ليفربول  أن ليفربول أربعاء، ب أن ليفربول اأن ليفربول اأربعاء، باأن ليفربول أربعاء، ب أن ليفربول اأن ليفربول أربعاء، ب أربعاء، ب�الأربعاء، ب�ال حفي �إجنليزي، شحفي �إجنليزي، شحفي �إجنليزي،  ش�أفاد تقرير �ش�أفاد تقرير �
بر�شلونة،  �أهد�ف  �أبرز  �أحد  على  ع 

يف  �ملقبل،  يفي شيفي شيفي  شل�شل� � ملريكاتو 

ممفي�س  بالهولندي  أم���ر 
عقده  ينتهي  �لذي  ليون،  مهاجم  ديباي، 

جلاري.
“ليفربول  حيفة شحيفة شحيفة  � �شب  شب 
�ل��ري��دز  إن اإن اإن  ف��� إن إجن��ل��ي��زي��ة،  ف��� ف���اإن إجن��ل��ي��زي��ة،  إن اإن اإجن��ل��ي��زي��ة،  ف��� إن اإن إجن��ل��ي��زي��ة، 

يف  �لالعب  موقف  ملعرفة  يتطلعون 
�لعودة  يف  رغبته  ومدى  يف، 

لربميريليج.
م���ن قبل  دي���ب���اي   ول��ع��ب 

يونايتد،  شر 
يكون  �أن  ل��ه  توقع 

تيانو رونالدو 
ه��ن��اك، ل��ك��ن جت��رب��ت��ه مل 

لتوفيق. 
�أن  مل��ع��روف 

مهًما  مهما ا  مهًما ا  ًا 
على  بناء  لرب�شلونة، 
طنه، 
ملدير 

نا.

�إجنليزي،  �إجنليزي، شحفي  �إجنليزي، شحفي  حفي  � تقرير  �شك�شف  تقرير  شك�شف 
مان�ش�شر مان�ش�شرري  شرري  مان�ش�ش مان�ش�شري  ري  حت� عن  حت�شأرب��ع��اء،  عن  شأرب��ع��اء،  حت��ال عن  حت��الأرب��ع��اء،  عن  أرب��ع��اء، 
سيتي لعر�سيتي لعر�س فلكي، من �أجل �إغر�ء  يتي لعر�شيتي لعر�ش ش�ش�
رلرلرويجي �إيرلينج هاالند، مهاجم  �
باالنتقال  دورمت��ون��د،  باالنتقال شيا  دورمت��ون��د،  باالنتقال شيا  دورمت��ون��د،  يا  شبورو�شبورو�

فوفه.شفوفه.شفوفه. ش�إلى �ش�إلى �
��م ه��االن��د )ش��م ه��االن��د )ش��م ه��االن��د )20 ش���ش��� و�رت��ب��ط �
يف  ن��اٍد  م��ن  �رثأك��رثأك��رث  أك�الأك�ال باالنتقال  باالنتقال ع��اًم��ا(  باالنتقال ع��ام��ا(  ًع��اًم��ا( 
��ي��ف، �أب���رزه���م ري���ال م��دري��د، ش��ي��ف، �أب���رزه���م ري���ال م��دري��د، ش��ي��ف، �أب���رزه���م ري���ال م��دري��د،  شل�����شل����� �
��ان ش��ان ش��ان  شب��ر���ش��ل��ون��ة، ب��اري�����س ���شب��ر���ش��ل��ون��ة، ب��اري�����س ���

ومان�ش� ومان�ش�شي  ومان�ش�شي  ي  ت�شيل� ت�شيل�شم��ان،  شم��ان،  �ريج��ريج��ري
يتي.شيتي.شيتي. ش�ش�

حيفة شحيفة شحيفة  � �شب  شب  �ش �شب  ب  شوبح�شوبح�
مان�ش� مان�ش�إن  مان�ش�اإن  إن  ف�� مان�ش�لربيطانية،  إن  ف�� مان�ش�لربيطانية،  ف��اإن  مان�ش�الربيطانية،  مان�ش�اإن  إن  ف�� مان�ش�لربيطانية،  مان�ش�اإن  إن  �

عقد ه��االن��د  ملنح  يخطط 
أعلى �أجر�الأعلى �أجر�الأعلى �أجر يجعله �لر�تب 

إجنليزي.�الإجنليزي.�الإجنليزي. �لدوري 
حيفة، �أن مان�ش�شحيفة، �أن مان�ش�شحيفة، �أن مان�ش� شل�شل� افت شافت شافت � شو�أ�شو�أ�

� على  على شيكون  على شيكون  يكون  � �شيتي  شيتي  �ش �شيتي  يتي  ش�ش�
�أ� يورو  �ألف   700 نحو 

نوشنوشنو�ت، ما يعني �أكرث من  شخم�س �شخم�س �
م.شم.شم. شملو�شملو� ا يف مليونا يف مليوًنا يف �

على  ه��االن��د  م��و�ف��ق��ة  ح��ال  ويف 
� �شيتيزن�س،  �شيتيزن�س،  يتيزن�س،  شل�شل� � سعر�سعر�س
مهمة  مهمة شيتي  مهمة شيتي  يتي  � �ش  ش  شرمان�ش�شرمان�ش�شر

ي� ال��ذي  دورمت��ون��د، 
ع��ل��ى  ع��ل��ى ش��ول  ع��ل��ى ش��ول  ��ول  شحل�����شحل����� �

يف  لبيعه  ي���ورو  مليون 
2021 ��ي��ف ش��ي��ف ش��ي��ف  ش���ش���

هز ع�ق هز ع��هز ع��ج ي � �� � ييتشستر س�يتشستر س�يتييتييت يتييتشستر س�يتييتيشستر س� شستر س�ظشستر س�ما�شستر س�ظشستر س�ظما�ظشستر س�ما�شستر س�ما�

يل م�جاراة  � تأحج يرة: �ل�جنا � ز�  ال�ج
كأس الكؤوس أمام الوحدات

تاأجيل  �لقدم،  كرة  �حتاد  من  �الأربعاء  ر�شميا،  �جلزيرة  نادي  طلب   
الإ�شابة  �لوحد�ت،  �أمام  �ملقبل  �الأحد  يوم  �ملقررة  �لكوؤو�س  كاأ�س  مبار�ة 

حار�شي مرمى فريق �لكرة بفريو�س كورونا.
�ملقبلة  �ملبار�ة  �لكرة ال ميكنه خو�س  �إن فريق  نادي �جلزيرة  وقال 
�لتو��شل مع �الحتاد  للنادي  �ملوؤقتة  �للجنة  ما دفع  دون حار�س مرمى، 

على �أمل �لتاأجيل.
يف  �لكيالين  حممود  �جلزيرة  لنادي  �ملوؤقتة  �للجنة  رئي�س  نائب  و�أكد 
ت�شريح لوكالة �الأنباء �الأردنية )بر�( �أن العبي �جلزيرة �جرو� فح�س 
كورونا �لثالثاء ما ك�شف عن ��شابة حار�شي �ملرمى وتاأكيد غيابهما عن 
مع  �م�س  �ول  �شفهيا  تو��شل  �جلزيرة  �أن  وبن  �ملقبل.  �الأح��د  مبار�ة 
الأ�شباب  �لرد ب�شعوبة حدوث ذلك  لياأتي  �ملبار�ة،  تاأجيل  لطلب  �الحتاد 
عديدة، وبالرغم من ذلك قررت �للجنة �ملوؤقتة �ر�شال خطاب الحتاد �لكرة 

�ليوم، لطلب �لتاأجيل و�نتظار �لرد �لر�شمي.
فرق  من  مرمى  حار�س  عن  للبحث  حم��اوالت  عن  �جلزيرة  وك�شف 
�لفئات �لعمرية يف �لنادي الإ�شر�كه يف �ملبار�ة حال ��شر �حتاد �لكرة على 

عدم تاأجيل �ملبار�ة.

ي�جشر األهيل  ير المصري � �  الس�ف
يخ �ق�جل مو�قعة المر�

جيدة  تعترب  �الأمور  �أن  �ل�شود�ن،  يف  م�شر  �شفري  عي�شى،  ح�شام  �أكد 
ب�شكل كبري، قبل مو�جهة �الأهلي وم�شيفه �ملريخ �ل�شود�ين، �ل�شبت �ملقبل، 
�إفريقيا.  �أبطال  حل�شاب �جلولة �خلام�شة من دور �ملجموعات، يف دوري 
وقال عي�شى، يف ت�شريحات تليفزيونية عرب قناة “�أون �شبورت”: “�إد�رة 
�أجل ��شتقبال بعثة �الأهلي ب�شكل جيد،  �أق�شى ما لديها، من  �ملريخ تبذل 

ورد �ملعاملة �لر�ئعة �لتي وجدها �لفريق يف �لقاهرة«.
ومالعب  و�ملو��شالت  باالإقامة  �خلا�شة  �الأم��ور  “جميع  و�أ�شاف: 
�أزمة، كما �شيخو�س �الأهلي تدريباته يف نف�س  �أي  �لتدريب، ال توجد بها 
لكرة  �الإفريقي  �الحتاد  �إقناع  يحاول  “�ملريخ  وتابع:  �ملبار�ة«.  موعد 

�لقدم بح�شور �ألف م�شجع، وحتى هذه �للحظة مل يح�شل على �لرد«.
�لطق�س  يف  كبري  ��شتقر�ر  هناك  حيث  حلو،  وجهه  “�الأهلي  وو��شل: 

قبل �للقاء، ودرجة �حلر�رة تعترب معتدلة”.

ين استعداًدا  مع شا�جات �فلس�� ت�ج �
ية يو� يات اآلس� � للتص�ف

�أقام �ملنتخب �لفل�شطيني لل�شابات لكرة �لقدم، حتت 20 عاما، جتمعه 
يف  للم�شاركة  ��شتعد�د�  بالر�م،  �حل�شيني  في�شل  �ل�شهيد  ��شتاد  يف  �الأول 
�لت�شفيات �الآ�شيوية، �ملقررة خالل �لفرة من 14 �إلى 22 �أيلول/�شبتمرب 
�الأربعاء،  �ل�شابات،  ملنتخب  �لفنية  �ملديرة  خنوف،  جينا  وقالت  �لقادم. 
�الأندية  خمتلف  من  العبة   40 تو�جد  �شهد  �لذي  �الأويل،  �لتجمع  هذ�  �إن 
�شيتم  �للو�تي  �لالعبات،  و�ختيار  �لتح�شري  كبد�ية  ياأتي  �لن�شوية، 
�لتجمع، يهدف  �أن هذ�  و�أو�شحت خنوف  �لت�شفيات.  �العتماد عليهن يف 
�إجر�ء بع�س �الختبار�ت  �إلى �لوقوف على م�شتوى �لالعبات، من خالل 
�لفنية و�لبدنية. وختمت باأنه �شيكون هناك جتمعات �أخرى، خالل �لفرة 
�لقادمة، الإعطاء فر�س �أكرث لهذه �لفئة �لعمرية، من �أجل �ختيار �الأف�شل 

لتمثيل �ملنتخب.

ية ي�ال� رة إ� دد اهتمامه �جص�ظ ي�ج �جرشلو�ظة �
 �أفاد تقرير �شحفي �إ�شباين، �الأربعاء، باأن بر�شلونة جدد �هتمامه ب�شم 
قلب �لدفاع �الإيطايل �ألي�شيو رومانيويل، قائد ميالن، يف �ملريكاتو �ل�شيفي 
�ملقبل.  وينتهي عقد رومانيويل )26 عاًما( يف �شان �شريو بنهاية �ملو�شم 
ل�شالح  مركز  خ�شارة  بعد  �لرحيل  يف  برغبته  تفيد  تكهنات  و�شط  �ملقبل، 

�ملد�فع �الإجنليزي فيكايو توموري.
وال تعترب هذه �ملرة �الأولى �لتي يرتبط فيها ��شم رومانيويل باالنتقال 
�إ�شابة  تكر�ر  مع  �ملا�شي،  �ملو�شم  منذ  �لبد�ية  فكانت  بر�شلونة،  �إل��ى 

�شامويل �أومتيتي.
وبح�شب �شحيفة “موندو ديبورتيفو” �الإ�شبانية، فاإن بر�شلونة يعترب 
رومانيويل بدياًل جيًد� الأومتيتي، �لذي ي�شعى �لبار�شا للتخل�س منه، وقد 

تقدر قيمته مبا يقرب من 20 مليون يورو.

�إيلينا  �الأوكر�نية،  �لنجمة  �شعدت 
�لنهائي  قبل  �ل��دور  �إل��ى  �شفيتولينا، 
للمرة  للتن�س،  �ملفتوحة  ببطولة ميامي 
تغلبت  بعدما  م�شريتها،  يف  �الأول���ى 
�شيفات�شوفا  �أن�شتازيا  �لالتفية  على 
�لثالثاء )�شباح  م�شاء  و2/6،   3/6
�الأربعاء بتوقيت جرينيت�س(، يف دور 

�لثمانية.
�مل�شنفة  �شفيتولينا،  وتلتقي 

�خلام�شة للبطولة، يف �لدور قبل �لنهائي، 
�لنجمة �الأ�شر�لية �أ�شلي بارتي، �مل�شنفة 
بالفوز  تاأهلت  �لتي  �لعامل،  على  �الأول��ى 
 4/6 �شابالينكا  �أرينا  �لبيالرو�شية  على 

و7/6 و3/6، م�شاء �أم�س.
دقيقة   69 �إل��ى  �الأكر�نية  و�حتاجت 
�مل�شنفة  �شيفات�شوفا،  على  للتغلب  فقط 
تفوقت  وق��د  �شابقا،  �لعامل  على  �ل��11 
مر�ت  ع��دد  حيث  من   ،1/3 بذلك  عليها 

�مل��ب��اري��ات  �شجل  يف  و�ل��ه��زمي��ة،  �ل��ف��وز 
بينهما.

وقالت �شفيتولينا عقب �ملبار�ة: “د�ئما 
م�شتويات  تقدمي  يف  �أرغ���ب  كنت  م��ا 

جيدة هنا يف ميامي.. هي و�حدة 
و�للعب  �لبطوالت،  كربى  من 

مذهال،  يكون  م��ا  د�ئ��م��ا  هنا 
لذلك �أنا �شعيدة حقا باالأد�ء 

�لذي قدمته �لليلة”.

يام�ي ألول مرة ئ�ي م� ينا إلى �ظصف �ظها� يتول� � س�ف
تقدر قيمته مبا يقرب من  مليون يورو.

��مل��ب��اري��ات مل��ب��اري��ات  جل جل شجل جل ششجل جل  � يف  �ل��ه��زمي��ة،  يف  �ششل��ه��زمي��ة،  يف  ششل��ه��زمي��ة، 

��فيتولينا عقب ��فيتولينا عقب فيتولينا عقب ��ملبارملبار��ة: ة: ““دد��ئما ئما 
تويات تويات شتويات تويات ششتويات تويات  م� تقدمي  يف  �أرغ���ب  كنت  م�م��ا  تقدمي  يف  �أرغ���ب  كنت  م�ششم��ا  تقدمي  يف  �أرغ���ب  كنت  ششم��ا 

جيدة هنا يف ميامي.. هي وجيدة هنا يف ميامي.. هي و��حدة حدة 
و��للعب للعب  ولبطوالت،  لبطوالت، 

مذهال،  يكون  م��ا  مذهال، ئ��م��ا  يكون  م��ا  ئ��م��ا 
أدأدالأدأدالالأدأد��ء ء  عيدة حقا باعيدة حقا با

لليلةلليلة””..

 ألول مرة ألول مرة

مق�شم التحرير :5065525

5065522 فاك�س التحرير : 
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