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يركا..  تضرب أم� ية � ث� سا�ئر كار� �خ
زع« يتحدث عن »ر�قم م�ف يدن � با� و�

ية  تحركات عسكر� الحدود الملته�بة.. �
تز�قة يا لصد المر� ي�ب� وار ل� �بدول �ب

تحمل اال�تالل  ية � مات ��قو�ق� زة: من�خ عخ
ين ياة المعت�قل� ية عن �� المسؤول�

يار 21 رام الذهب ع� ينار سعر عخ 8ر36 د�
 عمان 

 بلغ �سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكرث رغبة من املواطنني بال�سوق املحلية الأربعاء، عند 80ر36 دينار 
وعر�ض  متو�سط  طلب  و�سط  البيع،  جلهة  دينار  30ر35  مقابل  ال�ساغة،  حمالت  من  املواطنني  �سراء  لغايات 
عند  ال�ساغة  حمالت  من  ال�سراء  لغايات  و18   24 عياري  الذهب  من  الواحد  الغرام  بيع  �سعر  وبلغ  �سعيف. 

التوايل. على  دينار  90ر32  و  70ر43 
وا�سار اأمني �سر النقابة العامة لأ�سحاب حمالت جتارة و�سياغة احللي واملجوهرات ربحي عالن، يف ت�سريح 
261 دينارا، فيما بلغ �سعر اللرية الإجنليزي وزن  7 غرامات بلغ  لــ)برتا(، الى اإن �سعر اللرية الر�سادي وزن 
 1805 295 دينارا. وبح�سب عالن، بلغت اأ�سعار املعدن الأ�سفر بال�سوق العاملية �سباح ام�ض عند  8 غرامات 

دولرات لالأون�سة الواحدة. 
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نيويورك

الأمــني  الــثــاين  عــبــداهلل  امللك  جاللة  التقى 
العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�ض، م�سيدًا 
ال�سالم  حتقيق  جهود  دعــم  يف  ــدوره  ب جاللته 

وال�ستقرار يف املنطقة والعامل.
ُعقد  الــذي  اللقاء،  خالل  امللك  جاللة  واأكــد 
الأمم  دور  اأهمية  الثالثاء  م�ساء  نيويورك  يف 
عملية  حتريك  يف  الـــدويل  واملجتمع  املتحدة 
ــ�ــســالم، واإعـــــادة اإطــــالق املــفــاو�ــســات بني  ال
اإلى  يف�سي  ومبا  والإ�سرائيليني،  الفل�سطينيني 

حتقيق ال�سالم العادل وال�سامل على اأ�سا�ض حل 
امل�ستقلة،  الفل�سطينية  الدولة  وقيام  الدولتني، 
خطوط  على  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة  ذات 
وعا�سمتها   ،1967 عام  حزيران  من  الرابع 

القد�ض ال�سرقية.
و�سدد جاللته على �سرورة ا�سطالع املجتمع 
ــدول  وال الالجئني  جتــاه  مب�سوؤولياته  الــدويل 
الفل�سطينيني،  الالجئني  لهم خا�سة  امل�ست�سيفة 
لتخفيف الأعباء القت�سادية عليهم ومتكني تلك 
الدول من ال�ستمرار بتقدمي اخلدمات الأ�سا�سية 
لدعم  اجلهود  موا�سلة  اأهمية  اإلــى  لفتاً  لهم، 

الالجئني  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة 
الفل�سطينيني »الأونروا«.

حللول  التو�سل  م�ساعي  اللقاء  وتــنــاول 
اجلهود  اإلى  اإ�سافة  املنطقة،  لأزمات  �سيا�سية 
الإرهــاب،  على  احلــرب  يف  والدولية  الإقليمية 

وفق نهج �سمويل.
ووزير  الوزراء  رئي�ض  نائب  اللقاء  وح�سر 
ال�سفدي،  اأمين  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية 
ومدير مكتب جاللة امللك، الدكتور جعفر ح�سان، 
املتحدة  الأمــم  لــدى  الــدائــم  الأردن  ومــنــدوب 

حممود احلمود.

 عمان 

املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  رئي�ض  اأعلن   
الفرعية  اللجان  انتهاء  الرفاعي  �سمري  ال�سيا�سية 
حوايل  امتدت  واجتماعات  جل�سات  بعد  اأعمالها، 

ثالثة ا�سهر.
الهيئة  اأع�ساء  اجتماع  خالل  الرفاعي  واأ�ساف 
ال�سهور  »�سهدت  الأربعاء  امللكية  للجنة  العامة 
اأمر متوقع و�سحي  املا�سية تباينا يف الآراء، وهو 
ومطلوب، وكانت هناك اختالفات يف وجهات النظر، 
القاعدة  الوطن هي  لكن، بحمد اهلل، كانت م�سلحة 

امل�سرتكة التي مل نحد عنها«.
اللجنة  عــمــل  مــيــز  مــا  ـــم  اأه اأن  ـــى  اإل واأ�ـــســـار 
مع  الإيــجــابــي  ال�ستباك  حالة  هــي  واأع�سائها، 
املجتمع والإعالم والفاعليات ال�سيا�سية وال�سعبية، 

والتي تعاملت مع اللجنة بروح التعاون وال�سراكة، 
غاية  يف  واأفـــكـــارا  نا�سجة،  ــات  ــروح ط وقــدمــت 
ــات،  ــي والأردن الأردنــيــني  ن�سج  تعك�ض  الأهمية، 
و�سكلت  الأف�سل،  اإلى  بوطنهم  بالو�سول  و�سغفهم 
اأفكارهم وطروحاتهم ركنا اأ�سا�سيا للتو�سيات التي 

قدمتها اللجان الفرعية.
عملها  يف  ا�ستندت  اللجنة  اأن  الرفاعي  وبــني 
العربية  وهويتها  ــة  ــي الأردن الــدولــة  ثــوابــت  ــى  اإل
والإ�سالمية، واليوم ب�سدد املناق�سات التي �ستوؤطر 
هذا اجلهد الوطني، وناأمل اأن يوؤ�س�ض ملرحلة متقدمة 
اإلى  للو�سول  ال�سيا�سية،  املنظومة  حتديث  من 
الأردنيني،  طموحات  تلبي  وبرملانية  حزبية  حياة 
وتعك�ض واقع م�سرية الأردن الدميقراطية الرثية، 
ــراأة،  وامل ال�سباب  لتمكني  وا�سعة  ــاق  الآف وتفتح 
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 عمان 

ال�سحة،  وزارة  �سكلته  الــذي  التحقيق  فريق  اأنهى   
الثالثاء، التحقيق باملالب�سات واملجريات التي رافقت حادثة 
يف  الــوزارة  وقالت  الب�سري.  م�ست�سفى  يف  لني  الطفلة  وفاة 
باإحالة  او�سى  التحقيق  فريق  اإن  الأربعاء،  �سباح  بيان، 
املقت�سى  التخاذ  املخت�ص  العام  النائب  اإل��ى  املو�سوع 
الدكتور  ال�سحة،  وزير  وقال  الأ�سول.  وح�سب  القانوين 
فرا�ض الهواري، اإن تفا�سيل حادثة وفاة الطفلة لني ل ميكن 
الق�ساء،  اأمــام  منظورة  اأ�سبحت  اأن  بعد  فيها،  اخلو�ض 
تكرار  عدم  ل�سمان  الوزارة  اتخذتها  اإجراءات  اإلى  م�سريًا 
كامل.  ب�سكل  الخت�سا�ض  اأطباء  دوام  اأهمها  احلــادثــة، 

من  اخلام�ض  يف  توفيت  �سنوات(   5( لني  الطفلة  وكانت 
اأيام  بعد  الدودية،  الزائدة  التهاب  مبر�ض  احلايل،  ال�سهر 
ذويها.  بح�سب  حلالتها«،  اخلاطئ  الطبي  »الت�سخي�ص  من 
النيابية  ال�سحة  جلنة  اجتماع  خــالل  الــهــواري،  واأ�ــســار 
ال�سحة  وزارة  من  خا�سة  حتقيق  جلنة  اأن  ــعــاء،  الأرب
تقريرها  اليوم  فجر  اأنهت  الها�سمية  اجلامعة  من  وخرباء 
الذي ت�سمن تفا�سيل اأ�سباب احلادثة وتو�سيات من �ساأنها 
العام  النائب  اإلى  التقرير  اإحالة  جرت  حيث  تكرارها،  منع 
لني  الطفلة  مع  حدث  ما  وا�سفاً  القانوين،  املقت�سى  لإجراء 
بـ«غري املقبول«، وموؤكدًا حتويل 300 حادثة »خطاأ طبي« 
مبوجب  امل�سكلة  العليا  الفنية  اللجنة  قبل  من  الق�ساء  اإلى 
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ثة و�فاة  يل �اد� اص� ت�ف الهواري: �
تت أمام ال�قضاء ين �با� لة ل� ال��ف

ين العام لألمم المتحدة اللته األم� الل ل�قاء �ب �خ

ية السالم يك عمل� تحر� ية دور األمم المتحدة �ف�ي �  الملك:أهم�
ين ئ� الال�ب اه  تحب � ته  يا� �بمسؤول� الدول�ي  تمع  المحب اض�الع  الملك:ضرورة   •

ية  رع� ان ال�ف انتهاء أعمال اللحب
ية ياس� ومة الس� يث المن�خ لتحد�

يروس  � يات 1116 إصا�بة �ب�ف  6 و�ف�
كورو�خا �ف�ي المملكة

يّة  ي�ب� ية األوضاع الضر� تسو� �
ا لـ 1017 شركة ومكلّ�ف

ان مؤاب  يات مهر�ب �بدء �فعال�
الشعري �بالكرك

 عمان 

التي  جل�سته  يف  الــوزراء  جمل�ض  وافــق   
ــوزراء  ال رئي�ض  برئا�سة  الأربــعــاء،  عقدها 
مــذّكــرة  على  اخلــ�ــســاونــة،  ب�سر  الــدكــتــور 
و�سلطة  والآثــار  ال�سياحة  وزارة  بني  تفاهم 
ة، لغايات  منطقة العقبة القت�سادّية اخلا�سّ
تراخي�ض  باخت�سا�ض  ال�سلطة  تفوي�ض 
حدود  خارج  تقع  التي  ال�سياحّية  املخّيمات 
والّرقابة  الدي�سة(  )منطقة  رّم  وادي  حممّية 

عليها.
بــهــدف تن�سيق  ــرة  ــذّك امل اإقـــرار  ويــاأتــي 
ــم  ودع الإجـــــــراءات،  وتب�سيط  اجلــهــود، 
اخلدمات  مب�ستوى  والرتــقــاء  ال�ستثمار، 
رّم  وادي  منطقة  يف  املــقــّدمــة  ال�سياحّية 
يف  املرجعّية  وتوحيد  وخارجها،  ال�سياحّية 
اإدارة املنطقة خارج حدود حممّية وادي رّم

الطبيعّية.
الوزراء  جمل�ض  وافق  اآخر،  �سعيد  على 
وامل�ساحلة،  الت�سوية  جلنة  تو�سيات  على 
الق�سايا  ت�سوية  لأ�ــســ�ــض  وفــقــاً  امل�سّكلة 
الدخل  �سريبة  ودائرة  املكلفني  بني  العالقة 
ال�سريبّية  الأو�ــســاع  بت�سوية  واملبيعات، 
عليهم  ترّتبت  ومكّلفاً،  �سركة   1017 لـــ 
الدخل  �سريبة  قانون  لأحكام  وفقاً  التزامات 

وقانون ال�سريبة العاّمة على املبيعات.
جلنة  تو�سيات  على  املجل�ض  وافق  كما 
و/ املكّلفني  بني  العالقة  املطالبات  يف  الّنظر 

اأو املخالفني، وبني دائرة اجلمارك الأردنّية، 
بت�سوية 14 ق�سّية ملكّلفني وخمالفني، �سريطة 
التزامهم بدفع كامل املبالغ املتبّقية عليهم مع 
مّدة  خالل  نفقات  اأو  �سرائب  اأو  ر�سوم  اأّي 

�سهرين من تاريخ �سدور هذا القرار.

عمان 

عن  الأربـــعـــاء،  ال�سحة،  وزارة  اأعــلــنــت 
جديدة  اإ�سابة  و1116  وفــيــات   6 ت�سجيل 
العدد  لريتفع  اململكة،  يف  كــورونــا  بفريو�ض 
الإجمايل اإلى 10574 وفاة 810559 اإ�سابة.
 3.41 الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 
عن  ال�سادر  الإعــالمــي  املوجز  بح�سب  املئة، 

الوزارة.
واأ�سار املوجز اإلى اأن عدد احلالت الن�سطة 
12468 حالة، بينما بلغ عدد  حالياً و�سل اإلى 
 87 امل�ست�سفيات  اإلــى  اأدخلت،  التي  احلــالت 
امل�ست�سفيات  غادرت  التي  احلالت  وعدد  حالة، 
للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  فيما  حالة،   69
املوؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 504 

حالت.
اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املــوجــز،  واأظــهــر 

بينما  باملئة،   10 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  العزل 
 15 العناية احلثيثة  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 
التنف�ض  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة، 

اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 4 باملئة.
يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 
باملئة، يف حني و�سلت   14 بلغت  الو�سط  اإقليم 
الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة 
اأجهزة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   24 اإل��ى  ذات��ه 
اإقليم  ويف  باملئة.   9 اإلــى  ال�سطناعي  التنف�ض 
 9 العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  اجلنوب، 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة، 
اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   13

التنف�ص اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 12 باملئة.
حالة   893 ت�سجيل  ــى  اإل املــوجــز  واأ�ــســار 
ال�سفاء  حلــالت  الإجمايل  العدد  لي�سل  �سفاء، 
املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل )14 يوماً( اإلى 

حالة.  787517

الكرك 

ال�سعري  موؤاب  مهرجان  فعاليات  انطلقت 
والقد�ض  »الكرك  عنوان:  حتت  بالكرك  الثالث 
الكرك  ثقافة  مديرية  تنظمه  والــذي  تواأمان« 
الدول  من  وعدد  الردن  من  �سعراء  مب�ساركة 

العربية.
هــزاع  الثقافة  وزارة  عــام  امــني  ـــد  واأك
مندوبا  الفتتاح  حفل  رعايته  خالل  الــرباري 
التاريخية  العالقات  عمق  الثقافة  وزيــر  عن 
الردن  دور  م�ستذكرا  وفل�سطني  الأردن  بني 
فل�سطني  اأر�ــض  عن  دفاعا  الوطنية  ومواقفه 
خالل  من  الها�سميني  دور  وكذلك  ومقد�ساتها، 
املقد�سات  على  والو�ساية  الها�سمي  الإعمار 

الإ�سالمية وامل�سيحية. 
وعبداحلكيم  خدا�ض  زياد  ال�سعراء  وقراأ 
النواي�سة  وحكمت  فل�سطني  من  جامو�ض  ابو 

وخالد  الق�سو�ض  ونزيه  الطراونة  وجمانة 
اخلتاتنة وحممد املقدادي من الأردن جمموعة 
من الق�سائد الوطنية التي اأظهرت روحا وطنية 
التاريخية  والروابط  العالقات  لعمق  وربطا 
الفل�سطيني  ال�سعب  ون�سالت  ال�سعبني  بني 
الأردن  وم�ساندة  وحقه  ار�سه  عن  دفاعه  يف 

لفل�سطني قيادة و�سعبا.
للمهرجان  العليا  اللجنة  اع�ساء  وحتدث 
ح�سني حمادين وجزاء امل�ساروة حول اأهداف 
الثقافة  بن�سر  واأهميته  املهرجان  وفعاليات 
جانبها  من  كورونا.  جائحة  من  اخلروج  بعد 
عن  ال�سمايلة  عروبة  الثقافة  مديرة  حتدثت 
الثقافية يف تعميق  ال�سعر واملهرجانات  اأهمية 
احل�ض الأدبي والوطني واإبراز انحياز الأردن 
مقدمتها  ويف  العربية  للق�سايا  وقيادة  �سعبا 

الق�سية الفل�سطينية. 

الرمثا 

ال�سيكودا  نظام  بتطبيق  اجلمارك  دائرة  بداأت 
املوؤقت  بالإدخال  اخلا�ض  والت�سدير«  »الت�سنيع 
عام  مدير  بح�سور  ال�سناعية  احل�سن  مبدينة 

اجلمارك اللواء جمرك جالل الق�ساة.
اإطالق  اإن  الطــالق،  حفل  خالل  الق�ساة  وقال 
بتحفيز  الدائرة  دور  باأهمية  اإمياناً  جاء  النظام 
العمليات  تطوير  خــالل  مــن  الوطني  القت�ساد 
املبادرات  من  وا�سعة  �سل�سلة  وتنفيذ  اجلمركية 
للقطاعات  النمو القت�سادي  التي من �ساأنها حتفيز 
القت�سادية املختلفة ومن �سمنها القطاع ال�سناعي.

دومــاً  ت�سعى  الــدائــرة  اأن  الق�ساة  واأ�ــســاف 
�ساأنه  مــن  ومــا  جديد  هــو  مــا  كــل  ا�ستحداث  اإلــى 
على  اجلمركية  الإجــراءات  يف  والتب�سيط  الت�سهيل 
البيئة  ويحفز  يعزز  ب�سكل  وال�سناعيني  التجار 
اأن حاجة الأردن احلالية لرفع  ال�ستثمارية، حيث 
علينا  حتتم  تناف�سيته  ــادة  وزي القت�ساد  �سوية 
تبني م�ساريع رائدة من خالل ت�سخري التكنولوجيا 

اإيجاباً  �سينعك�ض  والذي  الأعمال  لتطوير  الرقمية 
على امل�ستثمرين وجميع القطاعات ذات ال�سلة.

اأن الدائرة تبنت م�ساريع رقمية متعددة  وزاد 
توؤ�س�ض ملنهجية جديدة يف العمل اجلمركي ولها اآثار 
التكاليف  اإيجابية يف تخفي�ض زمن الإجناز وتقليل 
الأردن  مرتبة  حت�سني  يف  كبري  ب�سكل  وت�ساهم 
التناف�سية يف تقرير ممار�سة الأعمال الدولية، ومن 
هذه امل�ساريع، النافذة الوطنية للتجارة، وم�ساريع 
اإلكرتونية كنظام رخ�ض الإدخال املوؤقت لل�سيارات 
املنقولة  ــوال  الأم عن  الت�سريح  ونظام  الأجنبية 
اإبراء  ونظام  اململكة  اإلى  للقادمني  املنقولة  وغري 
من  وغريها  اإلــكــرتوين  ب�سكل  اجلمركية  البيانات 

امل�ساريع والأنظمة الإلكرتونية.
�سامل  جمارك  عميد  امل�سروع  مدير  قّدم  بدوره، 
النظام  اأهمية  عن  فيه  حتدث  اإيجازًا  الب�ساب�سة، 
التي  واملن�ساآت  وامل�سانع  لل�سركات  يتيح  والــذي 
االإدخ��ال  و�سع  حتت  ال�سناعي  الن�ساط  متار�ص 
املوؤقت با�ستخدام تنظيم البيانات اجلمركية كافة .

ام  يق �خ�خ ت�بدأ �بت��ب� مارك � الحب
ية ينة الحسن الصناع� يكودا �بمد� االس�

تو�قعان عددا  مصر و�ق�ر �
اهم من مذكرات الت�ف

 القاهرة

التعاون  تعزيز  بهدف  الثنائية،  التفاهم  وقعت م�سر وقطر عددا من مذكرات 
والتن�سيق بني البلدين، ح�سبما اأفادت وزارة اخلارجية امل�سرية يف بيان.

الدوحة،  يف  اجتماعا  عقدت  القطرية  امل�سرية  املتابعة  جلنة  اإن  البيان  وقال 
الثالثاء، برئا�سة م�ساعد وزير اخلارجية امل�سري يا�سر عثمان، واملبعوث اخلا�ض 

لوزير اخلارجية القطري لل�سوؤون الإقليمية علي الهاجري.
م�سطفى  امل�سري  العدل  وزير  م�ساعد  برئا�سة  القانونية  اللجنة  انعقدت  كما 
البهبيتي ورئي�ض الإدارة القانونية يف وزارة اخلارجية القطرية ال�سيخ حممد بن 
حمد اآل ثان. و«نتج عن الجتماعات التو�سل لالتفاق ب�ساأن امل�سائل املعرو�سة على 
جدول اأعمال اللجان، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بني البلدين 
بيان  وفق  فيهما«،  املخت�سة  اجلهات  بني  والتن�سيق  التعاون  لتعزيز  ال�سقيقني، 

اخلارجية امل�سرية.
كما »وقعت الهيئة القومية للربيد امل�سرية مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون 
يف جمال التعاون الربيدي مع ال�سركة القطرية للخدمات الربيدية، ووقعت �سلطة 
الطريان املدين امل�سرية على مذكرة تفاهم يف جمال النقل اجلوي مع هيئة الطريان 

املدين بدولة قطر«.
العالقات  تعزيز  م�سار  ا�ستكمال  اإطار  يف  تاأتي  اخلطوة  »هذه  اإن  البيان  وقال 

بني البلدين ال�سقيقني، والعمل الراهن على دفع العالقات الثنائية بينهما لالأمام«.

الدفاع  حملة  ت�سيل�سي،  ا�ستهل 
بفوز  اأوروبــا،  اأبطال  لقب دوري  عن 
�سعب 1-0 على �سيفه زينيت �سان 
بطر�سربج، م�ساء الثالثاء، يف افتتاح 

مناف�سات املجوعة الثامنة.
هدف  لــوكــاكــو،  رومــيــلــو  �سجل 

اللقاء الوحيد، يف الدقيقة 69.
الثاين  املــركــز  ت�سيل�سي  واحــتــل 
وراء  الأهـــداف  بفارق  باملجموعة، 
يوفنتو�ض، الذي تخطى ماملو بثالثية 

نظيفة.
توما�ض  املـــدرب  فريق  واعتمد 
-3( اللعب  طريقة  على  توخيل، 
اأزبيليكويتا  وقف  حيث   ،)1-2-4
كري�ستين�سن  اأندريا�ض  جانب  اإلــى 

واأنتونيو روديجر يف اخلط اخللفي.
وتواجد ري�ض جيم�ض وماركو�ض 
وتعاون  امللعب،  طريف  على  األون�سو 
كوفا�سيت�ض  ومــاتــيــو  جورجينيو 
فيما  امللعب،  مبنت�سف  بينهما  فيما 
حترك الثنائي ماي�سون مونت وحكيم 

ال�سريح  املــهــاجــم  خــلــف  زيــا�ــض، 
روميلو لوكاكو.

ــة، جلــاأ  ــل ــاب الــنــاحــيــة املــق يف 
زينيت،  مــدرب  �سيماك  �سريجي 
-1-4( الــلــعــب  طــريــقــة  اإلــــى 

اخلـــط  وتــــكــــون   ،)1-4
ـــن األــيــكــ�ــســي  ــي م ــف ــل اخل

�ــســوتــومــني ودميــيــرتي 
ت�سي�ستياكوف 

راكيتي�سكي  ويارو�سالف 
ودوجال�ض �سانتو�ض.

باريو�ض  ويلمار  ــف  ووق
وقاد  امللعب،  منت�سف  يف  لوحده 

مب�ساعدة  العمليات  منطقة  ويندل 
دالـــر كــوزيــايــيــف، وتـــواجـــد على 
اجلناحني، مالكوم وكالودينيو، فيما 
املهاجم  دور  اأزمـــون  �ــســاردار  اأدى 

ال�سريح.
وكافح   ، مملاً جاء  االأول  ال�سوط 
زينيت  دفـــاع  لخـــرتاق  ت�سيل�سي 
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يت ين� يليس من �فخ ز� تش� لمسة لوكاكو تن�قذ �

ية  العسكر� ـــة  المن��ق
تــحــ�بــط  ـة � ـي ـ� الــشــر�ـق
يب تهر� تسلل و� محاولة �

   عمان 

املنطقة  ــت  ــط ــب اأح  
ال�سرقية،  الع�سكرية 
على  الأربــــعــــاء،  فــجــر 
تهريب  واجهتها حماولة 
املواد  من  كبرية  كميات 
املــخــدرة مــن الأرا�ــســي 
الأرا�سي  اإلى  ال�سورية 

الأردنية.
ع�سكري  م�سدر  وقال 
ــادة  ــي ــق ال يف  مـــ�ـــســـوؤول 
امل�سلحة  للقوات  العامة 
اجلي�ض   – الأردنــــيــــة 
تطبيق  مت  اأنــه  العربي، 
ــد ال�ــســتــبــاك، ما  ــواع ق
املهربني  فــرار  اإلــى  اأدى 
ــعــمــق  ــــــل ال ــــــى داخ اإل
تفتي�ض  وبعد  ال�سوري، 
على  العثور  مت  املنطقة 
املواد  من  كبرية  كميات 

املخدرة.
اأن  ــدر  ــس ــ� امل واأكـــــد 
ــحــة  ــل ــس ـــــوات املــ� ـــــق ال
اجلــيــ�ــض   - ــــة  ــــي الأردن
الـــعـــربـــي، �ــســتــتــعــامــل 
اأي  مع  وحــزم  قــوة  بكل 
حماولة  اأو  ت�سلل  عملية 
احلدود  حلماية  تهريب، 
ومنع من ت�سول له نف�سه 
الوطني  بالأمن  العبث 

الأردين.

ريح سريح سريح  ال� ال�سم  سم  ال�ــ ال�ــم  م  ــاجــاج

أ ــاأ ــاأ  ــاة، جلــاة، جل ة، جلــة، جلــ ــل ــل لــلــ ــاب ــاب
زينيت،  درب 
-1-4( ب 

ط ـــط ـــط  اخل اخلـــون  ـــون 
ي ــي ــي 

ي 

راكيتي�سكي  ويارو�سالف 

باريو�ض ويلمار  باريو�ضف  ويلمار  ضف 
وقاد  امللعب،  ف 

مب�ساعدة  العمليات  منطقة  ويندل 
د على ـــد على ـــد على  ـــواجـــواج واجـــواجـــ ـــف، وتـــف، وت
اجلناحني، مالكوم وكالودينيو، فيما 
املهاجم  دور  ون 

وكافح   ، مملاً جاء  أول 
زينيت  زينيت ـــاع  زينيت ـــاع  اع  دف دفـــاق  ـــاق 

خ ز� ليس

اأمريكا... اإعادة 
متو�شع
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عمان 

ب�سر  ــور  ــدكــت ال ـــــوزراء  ال رئــيــ�ــض  ا�ستقبل 
الربعاء،  الوزراء،  برئا�سة  مكتبه  يف  اخل�ساونة 
العطاري،  ريــا�ــض  الفل�سطيني  الــزراعــة  ــر  وزي

بح�سور وزير الزراعة املهند�ض خالد احلنيفات .
العالقات  عمق  الــى  الـــوزراء  رئي�ض  ولفت 
الثنائية املتميزة بني البلدين ال�سقيقني واحلر�ض 
ــعــاون املــ�ــســرتك يف املــجــالت  ــت عــلــى تــعــزيــز ال
الفل�سطينية  الردنية  ال�سركة  اهمية  كافة،موؤكدا 
اطالقها  مت  التي  الزراعية  املنتجات  لت�سويق 
اخريا ودورها يف النهو�ض بالقطاع الزراعي ودعم 

والفل�سطيني،  الردين  املــزارع  تناف�سية  وتعزيز 
ــاون يف تــ�ــســويــق املــنــتــجــات الــزراعــيــة  ــع ــت وال

وال�ستثمار يف امل�سروعات الزراعية امل�سرتكة .
الردن  موقف  على  التاكيد  اخل�ساونة  وجدد 
لال�سقاء  الداعم  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة 
امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  الفل�سطينيني واقامة 
الرابع  خطوط  على  للحياة  القابلة  ال�سيادة  ذات 
القد�ض  وعا�سمتها   1967 ــام  ع حــزيــران  مــن 
ال�سرقية، ومبا ي�سهم يف تعزيز المن وال�ستقرار 

القليمي .
الفل�سطيني  الزراعة  وزير  اعرب  جهته،  من 
عن تقدير القيادة واحلكومة وال�سعب الفل�سطيني 

عبد  امللك  جاللة  بقيادة  الثابتة  الردن  ملواقف 
وحقوقه  الفل�سطيني  ال�سعب  دعــم  يف  الثاين  اهلل 
الها�سمية  والرعاية  الو�ساية  مثمنا  امل�سروعة، 

للقد�ض واملقد�سات ال�سالمية وامل�سيحية فيها .
امل�سرتكة  اللجان  اهمية تعزيزعمل  الى  ولفت 
ال�سلع  ان�سياب  لــزيــادة  الــزراعــة،  وزارتـــي  بني 
القطاع  وتــاأطــري  وتنمية  الزراعية  واملنتجات 

الزراعي يف البلدين ال�سقيقني .
اجتماعات  عقد  اهمية  تاأكيد  مت  اللقاء  وخالل 
اللجنة العليا الردنية الفل�سطينية امل�سرتكة خالل 
الفرتة القريبة املقبلة يف رام اهلل، ودورها يف تعزيز 

التعاون امل�سرتك بني البلدين ال�سقيقني.

 عمان  

اأعلن رئي�ض اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 
الفرعية  اللجان  انتهاء  الرفاعي  �سمري  ال�سيا�سية 
حوايل  امتدت  واجتماعات  جل�سات  بعد  اأعمالها، 

ثالثة ا�سهر.
اأع�ساء  اجتماع  خــالل  الــرفــاعــي  ــاف  واأ�ــس
»�سهدت  الأربعاء  امللكية  للجنة  العامة  الهيئة 
ال�سهور املا�سية تباينا يف الآراء، وهو اأمر متوقع 
يف  اختالفات  هناك  وكانت  ومطلوب،  و�سحي 
م�سلحة  كانت  اهلل،  بحمد  لكن،  النظر،  وجهات 
الوطن هي القاعدة امل�سرتكة التي مل نحد عنها«.

اللجنة  عمل  ميز  مــا  اأهـــم  اأن  اإلـــى  ــار  ــس واأ�
واأعــ�ــســائــهــا، هــي حــالــة ال�ــســتــبــاك الإيــجــابــي 
ال�سيا�سية  والفاعليات  والإعـــالم  املجتمع  مع 
بروح  اللجنة  مع  تعاملت  والتي  وال�سعبية، 
نا�سجة،  طروحات  وقدمت  وال�سراكة،  التعاون 
واأفكارا يف غاية الأهمية، تعك�ض ن�سج الأردنيني 
اإلى  بوطنهم  بالو�سول  و�سغفهم  والأردنــيــات، 

ركنا  وطروحاتهم  اأفكارهم  و�سكلت  الأف�سل، 
اأ�سا�سيا للتو�سيات التي قدمتها اللجان الفرعية.

عملها  يف  ا�ستندت  اللجنة  اأن  الرفاعي  وبني 
العربية  وهويتها  الأردنــيــة  الدولة  ثوابت  اإلــى 
التي  املناق�سات  ب�سدد  والــيــوم  والإ�سالمية، 
يوؤ�س�ض  اأن  وناأمل  الوطني،  اجلهد  هذا  �ستوؤطر 
ال�سيا�سية،  ملرحلة متقدمة من حتديث املنظومة 
تلبي  وبرملانية  حزبية  حــيــاة  اإلـــى  للو�سول 
م�سرية  ــع  واق وتعك�ض  ــني،  ــي الأردن طموحات 
الآفــاق  وتفتح  الــرثيــة،  الدميقراطية  الأردن 
وتعزيز  واملـــــراأة،  ال�سباب  لتمكني  وا�ــســعــة 

اأدوارهم.
مبناق�سة  �ستبداأ  العامة  الهيئة  اأن  واأو�سح 
والإدارة  ــــراأة  وامل ال�سباب  جلــان  خمــرجــات 
النهائية،  ب�سورتها  اإقــرارهــا  بهدف  املحلية، 
تباعا  جميعها  اللجان  خمــرجــات  و�سنناق�ض 
اإلى مبداأ التوافق  خالل الأيام املقبلة، م�ستندين 
الأول، م�سريا  اليوم  منذ  اللجنة  الذي حكم عمل 
قطعت  اجلهود،  وت�سافر  اهلل  وبف�سل  اأنــه  اإلــى 

اإليها،  اأوكل  ما  تنفيذ  فني  االأكرب  ال�سوط  اللجنة 
وا�سعا  ع��ام��ا،  نقا�سا  نن�سئ  اأن  وا�ستطاعت 
و�سحيا، حول اأعمال اللجنة، وانتهجنا �سيا�سية 
ال�سفافية والنفتاح، اإدراكا من اللجنة اأن هذا هو 
�سبيل الدميقراطية، خا�سة وما تقوم به �سيم�ض 
كل اأردين واأردنية، ل�سنوات عديدة قادمة، وحقهم 

اأن يكونوا ب�سورة احلوارات التي جتري.
املفدى  امللك  جاللة  بقيادة  الأردن  اأن  وبني 
والأردنــيــات  والأردنــيــون  الكثري،  منا  ي�ستحق 
وما  وبدولتهم،  بهم  تليق  دميقراطية  ي�ستحقون 
للم�ساركة  بذلوه يف �سبيل بناء وطنهم، و�سعيهم 
الفاعلة يف �سنع القرار، ا�ستكمال مل�سرية الدولة 
التي جتاوزت مئة عام، وت�ستمر بقوة وعنفوان، 

يف مئويتها الثانية.
الديوان  يف  امل�ساندة،  للطواقم  ال�سكر  وجدد 
امللكي الها�سمي وخمتلف املوؤ�س�سات، داعيا اياهم 
الفكري،  الدميقراطي  العمل  النقا�ض يف هذا  لبدء 
عن  م�سرقة  دميقراطية  �ــســورة  يعك�ض  ــذي  ال

الوطن.

البحر الميت 

املعدنية  والــــرثوة  الــطــاقــة  وزيــــرة  اأكــــدت 
الدكتورة هالة زواتي، اأن الأردن يوؤمن اأن حتقيق 
اأمــرا  يعد  بالطاقة،  الــتــزود  واأمـــن  املــائــي  الأمـــن 
اأن  ل�سيما  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  اأ�سا�سيا، 
الأردن ي�سنف �سمن اأكرث الدول فقرًا باملياه عامليا، 
 88 يقارب  مبا  امل�ستوردة  الطاقة  على  ويعتمد 

باملئة من حاجته.
واأ�سافت خالل رعايتها الأربعاء، اأعمال موؤمتر 
املياه والطاقة، مندوبة عن رئي�ض الوزراء الدكتور 
ب�سر اخل�ساونة، اأن قطاع املياه ي�ستهلك حوايل 14 
وعليه  اململكة،  يف  الكلية  الطاقة  اإجمايل  من  باملئة 
م�ساريع  خــالل  من  الدولة  ت�سعى  اأن  لزاماً  كــان 
ومبادرات اإلى ماأ�س�سة الرتابط بني قطاعات الطاقة 
عمل  فرق  بت�سكيل  ذلك  وجتلى  والغذاء،  واملياه 
واملياه  الطاقة  قطاع  من  املعنيني  ت�سم  م�سرتكة، 
لتعزيز و�سمان خف�ض كلف الطاقة وحت�سني كفاءة 
ال�سبكة  ا�ستقرارية  على  واملحافظة  املياه،  قطاع 
امل�ساريع  اأهم  زواتــي  وا�ستعر�ست  الكهربائية.  
الطاقة  قطاعات  بني  الرتابط  تعزز  التي  الوطنية 
الوطني  الناقل  م�سروع  وت�سمل  والغذاء،  واملياه 
من  الكهربائية  الطاقة  وتخزين  توليد  وم�سروع 
امل�سادر املائية يف ال�سدود، بهدف زيادة ا�ستخدام 
ن�سعى  والتي  الكهرباء،  توليد  يف  املتجددة  الطاقة 
اإلى  الكهربائية  الطاقة  توليد  يف  م�ساهمتها  لزيادة 
عام  باملئة   21 بـ  مقارنة   2030 عام  باملئة   31
2021.    كما ا�ستعر�ست ارتباط الطاقة باملياه، 
بالإ�سافة  واملياه  الطاقة  مبتالزمة  اياها  وا�سفة 
التكامل  جت�سد  مرتابطة  حلقة  باأنها  الغذاء،  اإلى 
كفاءة  لتح�سني  وت�سعى  الــقــطــاعــات،  ــذه  ه بــني 
قطاع  احتياجات  وتلبي  واملياه  الطاقة  ا�ستخدام 
حتقيق  اإلى  وتوؤدي  واأف�سل،  اأكفاأ  ب�سكل  الزراعة 
والغذائي  املائي  الأمن  جمالت  يف  الدول  م�ساعي 
والطاقي.   وا�ستذكرت الوزيرة، التوجيهات امللكية 
القت�سادية  ال�سيا�سة  تركز  اأن  ب�سرورة  ال�سامية 
واملائي،  الغذائي  الأمــن  حتقيق  على  احلكومية 
وتلبية احتياجات اململكة من م�سادر الطاقة، عرب 
الكبرية  امل�ساريع  واإقامة  املدى،  بعيد  التخطيط 

القادرة على تلبية احتياجاتنا املتنامية. 
النهج  واعتماد  التكامل،  حتقيق  اأن  ــدت  واأك
والغذاء،  والطاقة  املياه  بني  الرتابط   على  القائم 
والعمل  ذل��ك  باأهمية  ال��دويل  املجتمع  واع���راف 
لتحقيق  ال�سبيل  هو  التكامل،  هــذا  حتقيق  على 
اإلى  زواتــي  واأ�سارت  امل�ستدامة.  التنمية  اأهــداف 
ويتناغم  يتنا�سب  مبا  املياه  اأحمال  اإدارة  م�سروع 
العبء  من  ويخفف  الكهربائي،  النظام  اأحمال  مع 
�سخ  على  الكلف  ويخف�ض  الكهربائي،  النظام  على 
املياه وامل�ساريع ال�سغرية، التي تهدف اإلى تعزيز 
الوعي بالتكامل بني الطاقة والغذاء واملياه للفئات 
اأنظمة  املعنية كافة، مثل دعم املزارعني يف تركيب 
بــدوره،  مزارعهم.  يف  املياه  ل�سخ  متجددة  طاقة 
الدكتور  والري  املياه  وزارة  عام  اأمني  ا�ستعر�ض 
تواجه  التي  التحديات  من  عــددا  املحاميد  جهاد 
قطاع املياه والطاقة، مبينا اأن حجم التحديات التي 
والطاقة كبرية،  املياه  الأردن يف جمالت  يواجهها 
وقد زاد ذلك ال�سراعات التي ت�سهدها املنطقة، واأثر 
ب�سكل كبري على الطاقة، مما اأدى اإلى خلق حتديات 
التزايد  ظل  يف  املائي،  ــن  الأم على  م�سبوقة  غري 
القت�سادي  والنمو  العمراين  والتو�سع  ال�سكاين 
والتغريات املناخية وتغري امناط اال�ستهلك. وقال 
البطاينة،  ب�سار  املهند�ض  املياه،  �سلطة  عام  اأمني 
ويفتقر  املائية،  م�سادره  �سح  من  يعاين  الأردن  اإن 
كذلك اإلى موارد النفط واملوارد الطبيعية الأخرى، 
ي�سكل عبئا  امل�ستوردة، وهذا  الطاقة  ويعتمد على 
الرتابط  اإلــى  م�سريا  الــدولــة،  خزينة  على  كبريا 
على  كلفتها  وارتفاع  والطاقة،  املياه  بني  الوثيق 
م�ستوى  يف  تراجع  من  ن�سهده  ما  مع  املياه،  قطاع 
التغريات  تاأثري  وتــزايــد  اجلوفية،  املياه  �سطح 
من  املياه  ل�ستخراج  احلاجة  يعني  مما  املناخية، 
اأعماق اأكرب، وبالتايل احلاجة اإلى مزيد من الطاقة 

ملعاجلة املياه وحتليتها.
حملية  طاقة  توفري  اأهمية  البطاينة  واأكـــد 
و�سع  خالل  من  ال�ستخدامات،  ملختلف  م�ستدامة 
نتائج  اإلــى  و�سول  فاعلة  وا�سرتاتيجيات  خطط 
ما  فاعلة  ت�ساركية  لبناء  فاعلة  علمية  وتو�سيات 

بني املياه والطاقة.
الردنــيــة  اجلــامــعــة  رئي�ض  ــال  ق جهته،  مــن   

الدكتور نذير عبيدات اإن هذا املوؤمتر ياأتي ا�ستجابة 
لالحتياجات النا�سئة والفر�ض والتحديات يف جمايل 
بني  احلــوار  تن�سيط  اإلى  ويهدف  والطاقة،  املياه 
هناك  اأن  حيث  الأردن،  يف  بهما  املعنية  القطاعات 
التي  وتلك  باملياه،  املخت�سة  الأبحاث  بني  تقاطعاً 

ُتعنى بالطاقة وم�سادرها.
واأ�ساف اأنه انطالقاً من احلاجة اإلى ربط نتائج 
من  لال�ستفادة  املثلى  الطرق  واإيجاد  الأبحاث  تلك 
املياه  مركز  اأن�سئ  فقد  االآخ��ر،  على  منهما  كل  اأثر 
والطاقة والبيئة يف اجلامعة الردنية لي�سبح مركز 
هذه  يف  كافة،  املعنيني  ي�ستقطب  �سامال،  اأبحاث 
القطاعات احليوية، من باحثني ومفكرين ومبدعني، 
لهم.  املنا�سبة  والنقا�سية  البحثية  البيئة  ويوفر 
ال�سالمية،  اأحمد  الدكتور  املــوؤمتــر  من�سق  وقــال 
اإن  االردنية  اجلامعة  يف  املتجددة  الطاقة  ا�ستاذ 
هذا املوؤمتر يهدف اإلى تن�سيط احلوار بني قطاعي 
املمار�سات  اأف�سل  ونقل  الأردن  يف  واملياه  الطاقة 
واملنطقة.  الأردن  اإلــى  اأوروبــــا  مــن  ـــربات  واخل
الأردنية  املوؤمتر من تنظيم اجلامعة  اأن  اإلى  ي�سار 
ووزارة املياه والري-�سلطة املياه ووزارة الطاقة 
ع   م�سرو مــن  بدعم  ــة  ــي الأردن املعدنية  ـــرثوة  وال
 ،Giz من  املنفذ  املياه،  قطاع  يف  املتجددة  الطاقة 
للتعاون  الأملانية  الحتادية  الوزارة  من  وبتمويل 
القت�سادي والتنمية )BMZ(  يف ن�سخته الثانية، 
ويهدف اإلى جمع اأ�سحاب امل�سلحة واخلرباء من 

كال القطاعني.
على  يومني،  ي�ستمر  الــذي  املوؤمتر  ويت�سمن 
ور�سات عمل خلرباء حمليني واقليميني واوروبيني 
ومم��ث��ل��ني حم��ل��ي��ني م��ن االأو����س���اط االأك��ادمي��ي��ة 
العامة  وال�سلطات  املــدين  واملجتمع  وال�سناعة 
الفر�ض  ومناق�سة  ل�ستك�ساف  البحوث  ومراكز 

ونقاط القوة املرتبطة بعلقة الطاقة املائية.
التقنيات  اأحــــدث  املــوؤمتــر  و�سي�ستعر�ض 
والطاقة  املــيــاه  جمــال  يف  ال�سابقة  والــدرا�ــســات 
وجل�سات حوارية تتناول عدة حماور مثل �سبل �سد 
الفجوة بني قطاعي املياه والطاقة، وفر�ض تخزين 
املياه  حتلية  فر�ض  و  الأحــمــال،  واإدارة  الطاقة 
وم�سروع  املتجددة  الطاقة  تكنولوجيا  با�ستخدام 

ناقل الوطني.  

ياه  : األردن ضمن أكثر الدول �ف�قراً �بالم� ت�ي زوا�
يعتمد عىل ال�ا�قة المستوردة �بنس�بة 88 % و�

ية المن�بث�قة  رع� ان ال�ف يعلن انتهاء أعمال اللحب الر�فاع�ي �
ية ياس� ومة الس� يث المن�خ ية لتحد� نة الملك� عن اللحب

يين لس�� ير الزراعة ال�ف �بل وز� يست�ق يس الوزراء � يست�ق�بل ر�ئ� لس النواب � يس محب  ر�ئ�
يين لس�� ير الزراعة ال�ف وز�

 عمان 

 اأكد رئي�ض جمل�ض النوب املحامي عبد املنعم العودات، اأهمية واأبعاد 
م�سرتكة  �سركة  اإن�ساء  يف  جت�سدت  والتي  الفل�سطينية  الأردنية  اخلطوة 
اأنها تعك�ض  اإلى  تعنى بت�سويق املنتجات الزراعية بني اجلانبني، م�سريًا 
دعم  الثاين يف  اهلل  عبد  امللك  عنها جاللة  اأردنية طاملا عرب  �سيا�سية  اإرادة 

الأ�سقاء الفل�سطينيني يف خمتلف املجالت.
النواب،  جمل�ض  بدار  مكتبه  يف  ا�ستقباله  لدى  جاء  العودات  حديث 
وزير  بح�سور  العطاري،  ريا�ض  الفل�سطيني  الزراعة  وزير  الأربعاء، 
الزراعة خالد احلنيفات، ورئي�ض جلنة الزراعة واملياه والبادية النيابية 

حممد العالقمة.
وبح�سب بيان �سادر عن املجل�ض، اليوم، فقد جدد العودات التاأكيد، 
�سيبقى  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  بقيادة  الأردن  اأن  على  اللقاء،  خالل 
ال�سند والداعم لالأ�سقاء الفل�سطينيني، لفتاً اإلى اأن املوقف الأردين بقي ثابتاً 
رغم عديد ال�سغوطات، وبقي جاللة امللك ي�سع ملف الق�سية الفل�سطينية 

والدفاع عن القد�ض على راأ�ض و�سلم اأولوياته.
وقال: اإننا �سنبقى اإلى جانب الأ�سقاء متوا�سلني مع خمتلف الهيئات 
واملوؤ�س�سات والحتادات الربملانية الدولية، لدعم ق�سيتنا املركزية حتى 
وعلى  الوطني  ترابهم  على  امل�سروعة  التاريخية  حقوقهم  الأ�سقاء  ينال 

راأ�سها حق اإقامة الدولة امل�ستقلة وعا�سمتها القد�ض.
بقيادة  الأردن  مواقف  اإن  بــدوره،  الفل�سطيني،  الزراعة  وزير  وقال 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين، �سكلت �سندًا ودعماً حقيقياً غري منقطع لتقوية 
املقد�سات  على  الها�سمية  الو�ساية  اأن  مــوؤكــدًا  الفل�سطينيني،  �سمود 
املدينة  حماية  يف  الرئي�ض  ال�سبب  كانت  القد�ض  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية 

املقد�سة ودعم �سمود اأهلها املرابطني.
وزارتــي  بني  امل�سرتكة  اللجان  عمل  تعزيز  اأهمية  العطاري  واأكــد 
وتاأطري  وتنمية  الزراعية  واملنتجات  ال�سلع  ان�سياب  لزيادة  الزراعة 
القطاع الزراعي يف البلدين ال�سقيقني، م�سريًا اإلى اأن اأثر ال�سركة الأردنية 
الفل�سطينية �سيكون كبريًا ويعود بالنفع على اجلانبني خالل فرتة قريبة.

وقال وزير الزراعة املهند�ض خالد احلنيفات: اإننا ننظر اإلى العالقات 
اأخوة ودم وتراب وم�سري ونتطلع  اأنها عالقة  الأردنية الفل�سطينية على 
من خالل هذه ال�سركة اإلى ترجمة العالقة الأردنية الفل�سطينية اإلى واقع 
يخدم �سمود وثبات اأهلنا يف فل�سطني ومتكني املزارع الأردين والفل�سطيني 
امل�سار  وتنظيم  البلدين  لكال  املحلي  للمنتج  ت�سويقية  فر�ض  اإيجاد  من 
االإقليم  يف  بيع  ونقاط  للمنتج  وتدريج  تعبئة  مراكز  خلل  من  الت�سويقي 
ال�سركة  للمنتج وبيع مبا�سر عرب مراكز  نقل  اآليات  اإلى  وخارجه و�سول 

يف اخلارج.
العالقمة  حممد  النيابية  والبادية  واملياه  الزراعة  جلنة  رئي�ض  واأكد 
حر�ض اللجنة على التوا�سل مع الأ�سقاء الفل�سطينيني، وتذليل اأية عقبات 
يجمعهما  وفل�سطني  الأردن  اأن  اإلى  م�سريًا  الزراعة،  قطاع  يف  تواجههم 
يعرب  النواب  جمل�ض  �سيبقى  وعليه  م�سرتك،  وم�ستقبل  وحا�سر  تاريخ 
عن �سمري ووجدان الأردنيني الذين ي�ساندون الأ�سقاء ويرون يف فل�سطني 
كل  ال�سامدون  اأهلها  يقاوم  التي  العربية  والهوية  والوجدان  الق�سية 

ممار�سات التهويد وال�ستيطان.

ثة و�فاة  يل �اد� اص� ت�ف الهواري: �
تت أمام ال�قضاء ين �با� لة ل� ال��ف

 عمان 

 قال وزير ال�سحة، الدكتور فرا�ض الهواري، اإن تفا�سيل حادثة وفاة 
الطفلة لني ل ميكن اخلو�ض فيها، بعد اأن اأ�سبحت منظورة اأمام الق�ساء، 
م�سريًا اإلى اإجراءات اتخذتها الوزارة ل�سمان عدم تكرار احلادثة، اأهمها 
�سنوات(   5( لني  الطفلة  وكانت  كامل.  ب�سكل  الخت�سا�ض  اأطباء  دوام 
الدودية،  الزائدة  التهاب  مبر�ض  احلايل،  ال�سهر  من  اخلام�ض  يف  توفيت 
بعد اأيام من »الت�سخي�ص الطبي اخلاطئ حلالتها«، بح�سب ذويها. واأ�سار 
الهواري، خالل اجتماع جلنة ال�سحة النيابية الأربعاء، اأن جلنة حتقيق 
خا�سة من وزارة ال�سحة وخرباء من اجلامعة الها�سمية اأنهت فجر اليوم 
تقريرها الذي ت�سمن تفا�سيل اأ�سباب احلادثة وتو�سيات من �ساأنها منع 
املقت�سى  لإجراء  العام  النائب  اإلى  التقرير  اإحالة  جرت  حيث  تكرارها، 
القانوين، وا�سفاً ما حدث مع الطفلة لني بـ«غري املقبول«، وموؤكدًا حتويل 
300 حادثة »خطاأ طبي« اإلى الق�ساء من قبل اللجنة الفنية العليا امل�سكلة 
مبوجب قانون امل�سوؤولية الطبية. واأو�سح هواري اأن القطاع الطبي ب�سكل 
موؤملة،  تكون  قد  جذرية  حلول  اإلى  حتتاج  كبرية  حتديات  يواجه  عام 
التعليمية والتدريبية، مبيناً  بال�سق الإداري، وبالربامج  اأ�سا�سا  وتتعلق 
م�سريًا  فقط،  تخطيط  ولي�ض  اأفعال  اإلى  بحاجة  املطلوبة  الإجــراءات  اأن 
اإلى زيادة متوقعة ملوازنة وزارة ال�سحة العام املقبل لتلبية الحتياجات 
الطبية والتمري�سية. وعر�ض لالإجراءات املت�سمنة اإعادة اجلانب العلمي 
والأكادميي من خالل ا�ستحداث بوؤر تعليمية تدريبية، اإلى جانب اإ�سافة 
خدمات طبية نوعية، ولفتاً اإلى التحدي املتعلق بالكوادر الطبية خا�سًة 
على م�ستوى التخ�س�سات الفرعية. من جانبه، اأكد رئي�ض جلنة ال�سحة 
تكفل  جدية  اإج��راءات  اتخاذ  اأهمية  ال�سراحنة،  اأحمد  الدكتور  النيابية، 
من  حتد  التي  املنا�سبة  البيئة  وتوفري  احلــوادث  هذه  مثل  تكرار  عدم 
اإلى تعزيز اجلانب املهني يف امل�ست�سفيات  اإ�سافة  ن�سب الأخطاء الطبية، 
والعمل  احلــوادث  هذه  توقع  من  العاملة  الكوادر  ميكن  مبا  احلكومية 
الطبية يف م�ست�سفيات وزارة  العمليات  اإدارة  تفاديها. وانتقد نواب  على 
باتخاذ  مطالبني  الطبي،  اخلطاأ  حوادث  تكرار  يف  �ساهمت  التي  ال�سحة 
الطبية  باملنظومة  الثقة  وتعزيز  املواطنني،  اأرواح  حلماية  جذري  حل 
الأردنية وال�سياحة العالجية، بينما طالب عدد منهم وزير ال�سحة بتحمل 
ال�سحية  اللجنة  اجتماع  انعقاد  وتاأخر  ا�ستقالته.  وتقدمي  امل�سوؤولية 
النيابية نحو 3 �ساعات، ب�سبب اعتذار وزير ال�سحة عن ح�سوره �سباحاً 

النعقاد جمل�ص الوزراء مبكرااً ومناق�سته احلادثة ذاتها. 

امعة العلوم  ين �ب �بحث التعاون �ب�
ر�فة صناعة إر�بد يا وعخ � والتكنولو�ب

 الرمثا 

 بحث رئي�ض جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد ال�سامل مع رئي�ض 
خا�سة  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  �سبل  ح�سان،  ابو  هاين  اربد  �سناعة  غرفة 
ال�سناعية  ال�سركات  ا�ستفادة  اإلى  اإ�سافة  تقنيا،  الطلبة  بتدريب  املتعلقة 
بيان  يف  اجلانبان  بحث  كما  اجلامعة.  خمتربات  تقدمها  التي  اخلدمات  من 
يف  ال�سناعية  ال�سركات  ترغب  التي  واملوا�سيع  التحديات  اأهم   ، للجامعة 
البحث  على  تعتمد  لها  عملية  حلول  اإيجاد  اأجل  من  اجلامعة،  اأمام  طرحها 
العلمي واخلربات الأكادميية والبحثية يف اجلامعة، والت�سبيك ما بني القطاع 
الأكادميي وال�سناعي. وعر�ض ال�سامل اهم ما حققته اجلامعة من اجنازات 
على امل�ستويني املحلي والدويل، موؤكدًا اأن اجلامعة توا�سل م�سريتها الهادفة 
اإلى حت�سني خمرجات التعليم العايل، ومبا يلبي احتياجات املجتمع املحلي 
والعربي والدويل. واأ�ساد ال�سامل بالدور الكبري الذي تلعبه الغرفة يف حتقيق 
النمو والتطور التجاري والقت�سادي يف املحافظة واإقليم ال�سمال ملا ي�سكله 
ا�ستعداد  اقت�سادي اجتماعي على املجتمع املحلي، موؤكدااً  انعكا�ص  ذلك من 
اجلامعة و�سع جميع اإمكاناتها الكادميية والدارية يف خدمة غرفة ال�سناعة 
الذي  املتميز  بامل�ستوى  اإعجابه  ح�سان  ابو  اأبدى  بدوره،  املحلي.  واملجتمع 
على  لها  و�سلت  التي  الطيبة  العلمية  وال�سمعة  اجلامعة،  اإليه  و�سلت 
امل�ستويني العربي والدويل، موؤكدًا حر�ض الغرفة على تعزيز العالقات التي 

تربطها باجلامعة التي من �ساأنها ان ترتقي بالعملية التعليمية. 

تمر دول�ي �ول  يشارك �بمؤ� ير العدل �  وز�
ساد استرداد األموال المنهو�بة �بال�ف

 عمان 

 �سارك وزير العدل الدكتور احمد الزيادات باملوؤمتر الدويل يف العا�سمة 
العراقية بغداد الذي يناق�ض ا�سرتداد الأموال املنهوبة بالف�ساد.

وقالت وزارة العدل، الأربعاء اإن انعقاد هذا املوؤمتر جاء بعد �سدور 
بعنوان،   2020 العام  خالل  العرب  العدل  وزراء  جمل�ض  عن  درا�سة 
املتاحة«،  والو�سائل  والإجــراءات  الكيفية  املنهوبة:  الأموال  »ا�سرتداد 
والرغبة باأن يرتجم هذا العمل اإلى موؤمتر دويل يحاكي التجارب العربية 
والدولية يف حماربة الف�ساد وا�سرتداد هذه الأموال وال�ستفادة منها على 

ال�سعيد العربي والدويل.
ويهدف هذا املوؤمتر الذي انطلقت فعالياته حتت رعاية رئي�ض الوزراء 
العراقي م�سطفى الكاظمي، وح�سور الأمني العام جلامعة الدول العربية 
التعاون  تعزيز  اإلى  العرب،  العدل  وزراء  من  وعدد  الغيط،  اأبو  اأحمد 
وا�سرتداد  الف�ساد  مبكافحة  العربية  اجلامعة  وجهود  الــدويل  العربي 
الأموال املنهوبة به، واخلروج بتو�سيات ترفع اإلى جمل�ض وزراء العدل 
العرب بهدف تفعيل بروتوكولت التعاون العربي ل�سرتداد هذه الأموال.

احلكومة  من  بتنظيم  جاء  يومني  ي�ستمر  الذي  املوؤمتر  اأن  اإلى  ي�سار 
القانونية  للبحوث  العربي  واملــركــز  العدل  بـــوزارة  ممثلة  العراقية 

والق�سائية، وجمل�ض وزراء العدل العرب يف جامعة الدول العربية.

تدعو  ية � ب� يا� ين الن�  �فلس��

ية ين� لس�� لدعم الزراعة ال�ف
 عمان 

الزراعة  دعــم  ــى  اإل النيابية  فل�سطني  جلنة  واع�ساء  رئي�ض  دعــا   
الفل�سطينية عرب �سراكات حقيقية تدعم �سمود الأهل يف فل�سطني وترتجم 
ال�سقاء  مع  وال�سراكة  التوا�سل  �سبل  دفع  يف  ال�سامية  امللكية  الروؤية 

الفل�سطينيني.
وقال رئي�ض اللجنة النائب حممد الظهراوي خالل لقاء وزير الزراعة 
املهند�ض  الزراعة  وزير  بح�سور  الأربعاء،  العطاري  ريا�ض  الفل�سطيني 
واحدا  ا�سرتاتيجيا  بعدا  ميثالن  وفل�سطني  الردن  اإن  احلنيفات،  خالد 

وكيانا ل ميكن التفريق بينهما.
املنتجات  لت�سويق  الفل�سطينية  الردنية  ال�سركة  ان�ساء  اأن  وتابع 
الزراعية هي نتاج جهود م�سرتكة لدعم الزراعة واملزارعني يف فل�سطني، 
الحتالل  مواجهة  يف  املقاومة  لدعم  ال�سحيح  بــالجتــاه  خطوة  وهــي 

الإ�سرائيلي وممار�ساته الت�سعيدية جتاه ال�سعب الفل�سطيني الأبي.
اجلانبني  بني  ال�سراكة  دعم  �سرورة  احل�سور  النواب  اكد  بدورهم، 
باملنتجات  ت�سل  ت�سويقية  برامج  اإلــى  للو�سول  والفل�سطيني  الأردين 

الزراعية جلميع دول العامل.
الإيجابي لدى  لها الثر  ال�سراكات �سيكون  اأن مثل هذه  اإلى  وا�ساروا 
لو�سول  كثرية  ــراءات  اج ت�سهيل  اإلــى  بالإ�سافة  الفل�سطيني،  املــزارع 

منتجاتهم لالأ�سواق العاملية.
واكدوا اأن اللجنة تتابع باهتمام كل املجريات التي تدور يف الأرا�سي 
الإ�سرائيلية، ورف�سها  ال�سجون  املعتقلني يف  الفل�سطينية ول�سيما ق�سية 
�سد  الحتالل  �سلطات  ت�ستخدمها  التي  واملمار�سات  التعذيب  ا�سكال  كل 

الأ�سرى واملعتقلني.
من جانبه، اكد احلنيفات عمق العالقات الأردنية الفل�سطينية، م�سريا 
بل  للخزينة  الربح  حتقيق  لي�ض  ال�سركة  هذه  ان�ساء  من  الغاية  اأن  اإلى 
اإلى  لي�سار  الأر�ض  ت�سكل جناحا على  زراعية  ت�سويق  ل�سناعة حا�سنة 
امل�سابهة  ال�سركات  من  عدد  لإن�ساء  نواة  وتكون  اخلا�ض  للقطاع  نقلها 
ل�ستيعاب الإنتاج الزراعي الذي يحتاج اإلى عدد من ال�سركات الت�سويقية.

اخلارجية  الأ�ــســواق  على  احلفاظ  �سي�سمل  ال�سركة  دور  اأن  وبني 
الإقليم وتنظيم  داخل وخارج  اأ�سواق جديدة  التقليدية وتعزيزها وفتح 
مثل  منا�سبة؛  تناف�سية  اآليات  عرب  الت�سوهات  ومعاجلة  املحلي  ال�سوق 
على  والعمل  ال�سوق  احتياجات  ودرا�سة  والتغليف  والتدريج  التعبئة 
الزراعة  نحو  التوجه  املزارعني  ل�سغار  تتيح  التي  التعاقدية  الزراعات 
املــزارع  قبل  من  ال�سوق  مع  التعامل  �سكل  وتنظم  للت�سويق  املنا�سبة 

وتخفيف املخاطر الت�سويقية.
بدوره، اأ�سار العطاري اإلى التعاون الدائم مع الردن والدعم املو�سول 

الذي يقدمه الأردن لكل الق�سايا العربية والفل�سطينية.
واو�سح ان هذه ال�سركة هي اول �سركة عربية متخ�س�سة بالت�سويق 
الزراعي ما يدعم التو�سع على امل�ستوى العربي، لفتا اإلى �سفافية العمل 
لكال  الزراعي  للقطاع  رافعة  ي�سكل  ما  ال�سركة؛  عمل  مراحل  كل  �سمن 

البلدين وخا�سة �سغار املزارعني.

يذ �بر�خامج  � ياه : �بدء تن�ف  الم�

يب الس�باكات �ف�ي الزر�قاء تدر� �
 عمان 

�سيدات  لتاأهيل  التدريبي  الربنامج  تنفيذ  املياه والري،  بداأت وزارة   
وال�سيانة  ال�سباكة  اأعمال  على  املياه  اإدارات  وموظفات  املحلي  املجتمع 

املنزلية يف حمافظة الزرقاء.
والت�سال  العــالم  �سوؤون  ادارة  تنفذه  الــذي  الربنامج،  ي�ستمر  و 
بالوزارة، يف اإدارة مياه الزرقاء/ مياهنا  لعدة اأيام بهدف زيادة القدرة 

التخزينية للمياه يف املنازل وتقليل الفاقد املائي فيها.
املياه  م�سروع  اإن  الدويل،  للتعاون  الأملانية  والوكالة  الوزارة  وقالت 
العادمة واإعادة ال�ستخدام م�ستمر لتقليل الفاقد املائي ومنع الت�سريبات 
وخف�ض  ا�سافية  مياه  كميات  توفري  وبالتايل  والعوامات  اخلزانات  يف 
ملا  اأهمية خا�سة  املراأة  تدريب  تويل مو�سوع  اأنها  املياه. واكدت  فاتورة 
لها من دور فاعل يف املجتمع، م�سرية اإلى اأنها ت�سعى اإلى تعزيز مهاراتها 
ملواجهة حتديات يواجهها االأردن، وذلك �سمن جهود الوزارة املتوا�سلة 

ملواكبة التطورات يف جمال  قطاع املياه.
ال�سباكة  جمال  يف  العامالت  تاأهيل  يف  �سي�ساهم  امل�سروع  اأن  وبينت 
داخل  املياه  ت�سريبات  ومنع  املائي  الفاقد  لتقليل  ال�سحية  والتمديدات 

املنزل وبالتايل توفري كميات مياه ا�سافية وخف�ض قيمة فاتورة املواطن.

ينار الستحداث و�دة  يص 400 ألف د� ص� تحخ �   
رق الحكوم�ي ى الم�ف يل كىل �بمستش�ف س� عخ

 المفرق 

 خ�س�ض جمل�ض حمافظة املفرق مبلغ 400 األف دينار من موازنته للعام 
املقبل، والبالغة ت�سعة ماليني و400 األف دينار، لغايات ا�ستحداث وحدة 

غ�سيل كلى يف م�ست�سفى املفرق احلكومي.
الأردنية  الأنباء  لوكالة  الزيادنة  �سربي  املجل�ض  با�سم  الناطق  وقال 
املفرق  م�ست�سفى  يف  الكلى  غ�سيل  وحــدة  ا�ستحداث  م�سروع  اإن  )بــرتا(، 
احلالية  الوحدة  لكون  نظرا  االأولوية،  ذات  امل�ساريع  من  يعد  احلكومي، 
تعاين من جتاوز عدد من اأجهزة غ�سيل الكلى لعمرها الفرتا�سي، لفتا اإلى 
اأن عمر بع�سها جتاوز الـ 12 عاما، حيث ت�سم الوحدة احلالية 17 جهاز 
غ�سيل تعمل على 3 فرتات. وبني الزيادنة اأن امل�سروع الذي �سينفذ على مدى 
عامني، �سي�سكل قفزة نوعية يف نوعية اخلدمات الطبية وجمال غ�سيل الكلى 

لطالبيه من اأبناء املحافظة.
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اأمريكا... اإعادة 
متو�شع

بجانب احلديث عن زلزال اأفغان�ستان والذي طغى على و�سائل الإعالم 
املتحدة«  نف�سها عن »الوليات  بالقوة  الدولية، كان احلديث  وال�سيا�سة 
وموقفها من احللفاء، واأفردت االإذاعة الربيطانية الناطقة بالعربية الأيام 
يوم،  من  لأكرث  ُكرر  الذي  لربناجمها  �سعارًا  واأخذت  امللف،  هذا  ملناق�سة 
»املتغطي  مبارك  الراحل حممد ح�سني  امل�سري  للرئي�ض  من�سوبة  مقوله 

باأمريكا عريان«! كناية عن تخلي اأمريكا عن حلفائها.
اأم كانت  قال ذلك،  الرجل قد  اإن كان  الدقة  اأحد على وجه   ال يعرف 
الرجل  اأن  اأحد  يتذكر  ومل  الظروف،  �سغط  وحتت  اخلاطر  عفو  فكرة 
املقولة  بتلك  الحتفاء  اأن  اإل  وبنجاح،  عقود  ثالثة  من  لأكرث  حليفاً  كان 
يوفروا  مل  والذين  اأمريكا  معار�سي  مع�سكر  من  نطاق  اأو�سع  على  كان 
من بني كل امللفات دول اخلليج وكاأنها فقط هي العلقة ذاتها بالواليات 
اأفغان�ستان  املتحدة! من طرف اآخر، فاإن ال�سكل الذي اأخذه اخلروج من 
واملت�سم بالرتباك جعل من فكرة »�سعف اأمريكا يف العامل« معطى حقيقياً 
اأن  ميكن  اأفغان�ستان  منوذج  اأن  القوى  من  العديد  وت�سورت  للبع�ص، 
يتكرر. تكرار النموذج هو من �سرب اخليال، فكل جتربة لها خ�سو�سيتها 
الذاتية، اأفغان�ستان غري فيتنام والأخرية غري العراق، واأي�سا تختلف عن 

�سابق جتربة يف كل من اأملانيا واليابان بعد احلرب العاملية الثانية.
 بالعودة اإلى ت�سريح التجارب، ميكن اأن نلم�ض بع�ض الثغرات التي 
بحثه  مت  واليابان  اأملانيا  كل  يف  النجاح  اإليه.  انتهى  كما  احلال  اأو�سلت 
يف  الغربية  بالتجربة  �سبيهة  اأملانيا  اأن  على  واُتفق  عديدة،  درا�سات  يف 
على  و�سعها  يف  يبذل  جهد  كثري  هناك  يكن  مل  بالتايل  والثقافة،  التطور 
جورج  اجلــرال  خلطة  وكــان  ال�سعبة،  البدايات  رغم  النهو�ض  �سكة 
مار�سل، رئي�ض اأركان اجلي�ض اإبان احلرب الثانية ومن ثم وزير اخلارجية 
الأمريكية الن�سيب الأوفى يف اإقالتها من العرثة. يف اليابان اجلرال ماك 
اآرثر ا�ستعان بعدد من خرباء الجتماع لفهم املجتمع الياباين، وكان على 
»ال�سواء  نظرية  طورت  التي  بندكت  روث  الأنرثوبولوجي  عاملة  راأ�سهم 
ثم  والمتثال«،  »اللتحام  �سمتها  والتي  الوطنية  ال�سمة  عن  النف�سي« 
كتابها »الأقحوان وال�سيف« عن املجتمع الياباين. على عك�ض ما حدث يف 
العراق عند تعيني احلاكم العام بول بليمر؛ فقد كان فقريًا يف معلوماته 
رئي�ض  ــات  الأزم لدرا�سة  �سركة  يراأ�ض  وكــان  ــرى،  الأخ املجتمعات  عن 
جمل�ض اإدارتها هري كي�سنجر، وهو دبلوما�سي، فكان تعيينه اأقرب اإلى 
ما و�سلت  اإلى  واأدت  قراراته  لذلك ا�سطربت  املهنية؛  اإلى  احلزبية منه 
اليابان  يف  التعرث،  اإلى  اأخرى  عوامل  �سمن  من  العراقية  التجربة  اإليه 
واأملانيا )اأوروبا( تولى املهمة ع�سكريون بخربة وروؤية، يف العراق مدين 
نظري. لعلنا نلحظ عنا�سر التغري يف القرتاب من الق�سايا التي تفر�سها 
القرن  ربع  يف  الأمريكي  الدميقراطي  النظام  اأن  العاملية،  ال�سراعات 
املا�سي اأ�سابه خلل بنيوي، على الرغم من القول اإن الدميقراطية ت�سحح 
للخالف  اإثــارة  اأكــرث  النظام  واأ�سبح  تزايدت  الأخطاء  فــاإن  اأخطاءها، 
)دونالد  النتخابات  خ�سر  مغادر  رئي�ض  مثل  وال�ستقطاب،  الداخلي 
ترمب( يرف�ض العرتاف بهزميته، بل ويغادر العا�سمة من دون ت�سليم 
الأزمة، بجانب �سواهد  نادر يك�سف عن عمق  وت�سلم خللفه، وهو م�سهد 
اأن  املفرو�ص  من  التي  املراكمة  اخلربة  افتقد  اخللل.  ذلك  تظهر  اأخرى 
تكون املوؤ�س�سات الأمريكية قد راكمتها على كرث ما يف وا�سنطن من مراكز 

التفكري!
ال�سرق الو�سط

ية من  ومة الحما� يز من�خ ية لتعز� يذ� � �ة تن�ف �خ
تماع�ي العنف الم�بين عىل النوع اال�ب

   عمان

 قال اأمني عام املجل�ض الوطني ل�سوؤون ال�سرة الدكتور حممد مقدادي، 
ان اخلطة التنفيذية مل�سفوفة الولويات الوطنية لتعزيز منظومة احلماية 
من العنف املبني على النوع الجتماعي والعنف ال�سري وحماية الطفل 
لالعوام )2021 - 2023(« وم�سفوفة الولويات الوطنية املعتمدة من 
رئا�سة الوزراء والتي مت اقرارها موؤخرا من جمل�ض الوزراء، تاأتي تنفيذا 
وتهدف  الطفال،  �سد  العنف  لنهاء  العاملية  للمبادرة  الردن  للتزامات 

لتاأمني الو�سول الى جمموعة متعددة القطاعات.
م�سفوفة  اإعتماد  اأن   ، ــرتا(  )ب الردنــيــة  النــبــاء  لوكالة  وا�ــســاف   
العنف، ت�سهم  الوطنية من  لتعزيز منظومة احلماية  الوطنية  الولويات 
يف ترجمة هذه الولويات اإلى ان�سطة تنفيذية وو�سع اطار متابعة وا�سح 

لها.
الجتماعية  اخلدمات  قطاعات  ت�سمل  بحيث  �سممت  اخلطة  ان  وبني 
وال�سراكة  والتن�سيق  ال�سحية  واخلدمات  وال�سرطة،  العدالة  وخدمات 
بالأن�سطة  مرتبطة  متخ�س�سة  حمــاور  قطاع  كل  ويت�سمن  والتوعية، 
الواردة يف كل منها، كاملوارد الب�سرية وبناء القدرات واخلدمات والدعم 

اللوج�ستي والفني.
مبوؤ�سرات  مرفقة  ن�ساط  لكل  املتوقعة  الزمنية  االطر  ت�سمنت  كما   
واملتابعة  التنفيذ  ي�سمن  ومبا  الن�ساط  وطبيعة  تتنا�سب  التي  االداء 
باجلهات  متييزها  مت  والتي  اجلهات  كافة  بني  وت�ساركي  مت�سق  ب�سكل 
القطاع  وجاهزية  م�ستوى  لتح�سني  الداعمة،  واجلهات  الرئي�سية  املعنية 

لال�ستجابة والوقاية حلالت العنف .
ال�سحية  ــات  ــدم واخل الجتماعية  اخلــدمــات  قطاعات  ــزت  ــك وارت
وال�سرطة والعدالة وفق اخلطة، على توفري املوارد الب�سرية املتخ�س�سة 
الوظيفي وتطوير وبناء قدراتها وتوفري اخلدمات، وتعزيز  وا�ستقرارها 
لتقدمي  املالئمة  املوؤ�س�سية  البيئة   وتوفري   ، القت�سادي  التمكني  برامج 
اخ�سائيني  توفري  الولويات  هذه  اهم  ومن  العنف،  حلــالت  اخلدمات 
اليات  العنف. وت�سمنت اخلطة  للتعامل مع حالت  اجتماعيني ونف�سيني 
وال�ستجابة  بالوقاية  املعنية  اجلهات  جهود  وتعزيز  تن�سيق  وو�سائل 
والوطني  املحلي  التن�سيق  وماأ�س�سة  الوطني  امل�ستوى  على  للعنف 
ال�سامل  النهج  تعزيز  وجمــال  وتخ�سي�سها،  املــوارد  واعتماد  ــدويل  وال
م�ستوى  زيادة  الى  ا�سافة  وحوكمته،  التن�سيق  وتنفيذ  البيانات  لدارة 
الوعي املجتمعي حول العنف وتنفيذ برامج وان�سطة توعوية ومراجعة 
من  العنف  حالت  لحتياجات  ال�ستجابة  لتعزيز  الت�سريعات  واإ�سدار 
قبل القطاعات الجتماعية وال�سحية وال�سرطية والعدالة، ومن اهم هذه 

الت�سريعات اقرار قانون حقوق الطفل .
التمويل  وتوفري  تفعيل  ت�سمن  التي  الليات  مقدادي  وا�ستعر�ض 
الالزم للخطة، كتنفيذ الن�سطة التي ل يرتتب عليها تكاليف مالية وتتطلب 
على  الوزراء  جمل�ص  وتعميم  املوؤ�س�سات،  قبل  من  ادارية  قرارات  اتخاذ 
بعملها  املرتبطة  ان�سطتها  وادراج  اخلطة  مبوجب  للعمل  املوؤ�س�سات 
على  اخلطة  لتعميم  التخطيط  وزارة  وتكليف  ال�سنوية،  خططها  �سمن 
املوؤ�س�سات الدولية واملانحة لو�سعها �سمن الولويات التمويلية لرباجمها 
لنهاء  العاملية  ال�سراكة  مبادرة  �سمن  املتوفرة  املزايا  من  وال�ستفادة 
العنف �سد الطفال.  وا�سار الى ان املجل�ض الذي اعتمد نهج الت�ساركية 
بني املوؤ�س�سات احلكومية، وموؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات الدولية 
عمل  ور�سة  �سيعقد   ، متكاملة  بخطة  اخلروج  اجل  من  املانحة  واجلهات 
للمنظمات الدولية والممية واجلهات املانحة، لعر�ض الولويات الوطنية 
واجلهات  والممية  الدولية  املنظمات  على  التنفيذية  اخلطة  يف   الواردة 
لالعوام  التمويلية  واولوياتها  اجنداتها  �سمن  و�سعها  بهدف  املانحة، 
2021 من خالل »املجل�ض الوطني  القادمة . يذكر ان الردن ان�سم عام 
الطفال،  �سد  العنف  لنهاء  العاملية  املــبــادرة  الــى  ال�ــســرة«  ل�سوؤون 
القدرات على امل�ستوى  لال�ستفادة من تبادل اخلربات واملعارف وتعزيز 
املزايا  كل  من  وال�ستفادة  الطفال،  �سد  العنف  انهاء  جمال  يف  الوطني 

املتوفر ة �سمن ال�سراكة.

عمان 

اأكد رئي�ض جمعية ال�سداقة الربملانية الأردنية 
الرحيم  عبد  النائب  واأوقيانو�سيا،  اآ�سيا  دول  مع 
املعايعة، اأهمية الو�ساية الها�سمية على املقد�سات 
ال�سريف،  الــقــد�ــض  يف  وامل�سيحية  الإ�ــســالمــيــة 
الثاين جتاه  امللك عبداهلل  مواقف جاللة  م�ستعر�سا 
الق�سية الفل�سطينية وحتقيق الأمن وال�ستقرار يف 

منطقة ال�سرق الو�سط.
ال�سفري  الأربــعــاء  اجلمعية  لقاء  خــالل  وقــال 
اململكة  اإن  �سليموف،  ايلدار  عمان،  لدى  االأذري 
واأذربيجان ترتبطان بعلقات �سيا�سية قوية مبنية 
م�سريا  البلدين،  قيادتي  بني  املتينة  ال�سداقة  على 
وتنفيذ  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات  من  عدد  اإلى 
عدة،  جمالت  يف  اجلانبني  بني  امل�سرتكة  الربامج 

والــزراعــة  وال�سياحة،  والثقافة،  الطاقة،  منها 
وت�سجيع ال�ستثمارات.

العالقات  تعزيز  اأهمية  اإلــى  املعايعة  واأ�سار 
البلدين  بني  والربملانية  والقت�سادية  التجارية 
جراء  ال�سعبة  الظروف  ظل  يف  خا�سة  ال�سديقني 

جائحة فريو�ض كورونا.
يف  الراهنة  ــاع  الأو�ــس جممل  اللقاء  وتــنــاول 
الفل�سطينية  بالق�سية  يتعلق  ما  خا�سة  املنطقة 
واأعــ�ــســاء  رئي�ض  واأعــــرب  الــ�ــســوريــة.  والأزمــــة 
الــذي  الرفيع  للم�ستوى  تقديرهم  عــن  اجلمعية 
العديد  يف  االأذرية  االأردنية  العلقات  اليه  و�سلت 
حر�ض  اإلى  فيها  الف�سل  يعود  والتي  املجالت  من 
على  ال�سديقني  البلدين  يف  ال�سيا�سيتني  القيادتني 
على  قائمة  اأنها  موؤكدين  وتعزيزها،  تطويرها 
الحرتام املتبادل والتن�سيق امل�ستمر حول خمتلف 

الق�سايا ذات االهتمام امل�سرك.
من جانبه، قال �سليموف اإن بالده توؤكد موقفها 
جتاه الو�ساية الها�سمية على املقد�سات يف القد�ض، 
ودور جاللة امللك امل�ستمر يف حتقيق ال�سالم ال�سامل 

والعادل باملنطقة.
مع  العالقات  وتو�سيع  تطوير  �سرورة  واأكــد 
القت�سادي،  التعاون  جمــال  يف  خا�سة  الأردن 
اإلــى  الأخـــرية  امللكية  ــارة  ــزي ال اأن  اإلـــى  م�سريا 
هذه  على  البناء  تدعيم  على  رك��زت  اأذرب��ي��ج��ان 
العالقة ال�سيا�سية وترجمتها اإلى تعاون اقت�سادي 
الزيارات  اأن  اإلــى  �سليموف  واأ�ــســار  ا�ستثماري. 
املتبادلة بني قادة البلدين �ستعمل على دعم وفتح 
القطاع  وحتفز  القت�سادي  للتعاون  جديدة  اآفاق 
اخلا�ض ورجال الأعمال على ال�ستفادة من الفر�ض 

واملجالت املتاحة.

عمان 

علي  �سجاد  عمان  يف  الباك�ستاين  ال�سفري  األقى 
للو�سطية  العاملي  املنتدى  مقر  يف  حما�سرة  خان 
باك�ستان  على  افغان�ستان  يف  التطورات  »اأثر  حول 

والأمن الإقليمي«.
واأ�ساد ال�سفري خان وفق بيان �سدر عن املنتدى 
الأربعاء بجهود اململكة بقيادة جاللة امللك عبد اهلل 
الثاين ل�سمان ال�ستقرار وال�سالم والأمن يف منطقة 
عالقات  كانت  ولطاملا  اإنه  وقال  الأو�سط.  ال�سرق 
اإذ  للغاية  مميزة  تاريخيا  االأردن  مع  باك�ستان 
ن�ساأت يف مناخ من الثقة حيث يوا�سل كال اجلانبني 
تقديره لالآخر. وبني اأن باك�ستان تويل اهمية كبرية 
لعالقتها مع اململكة، ووقف البلدان دائما اإلى جانب 

باإح�سا�ض م�سرتك  العالقات  هذه  وتتميز  بع�سهما، 
الق�سايا  حــول  امل�سرتكة  والت�سورات  بالتاريخ 

الإقليمية والدولية املهمة.
وا�ساف اأن باك�ستان توؤيد موقف الأردن اجلاد 
اأ�سا�ض  على  الفل�سطينية  الق�سية  حلل  والثابت 
من  قريبة  فل�سطني  ق�سية  اأن  اإلى  لفتا  الدولتني، 
�سامال  حال  باك�ستان  وتدعم  باك�ستاين،  كل  قلب 
العالقة  الإ�سرائيلية  العربية  اخلالفات  جلميع 
خان  ال�سفري  وقال  املنطقة.  يف  دائم  �سالم  اأجل  من 
اأن  »ناأمل  اأفغان�ستان  يف  الأخرية  التطورات  حول 
ي�سمن النظام ال�سيا�سي اجلديد بذل جهود من�سقة 
اأفغان�ستان  ال�سالم والأمن وال�ستقرار يف  اأجل  من 
واالإمن��ائ��ي��ة  االإن�����س��ان��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات  وتلبية 
باك�ستان ملتزمة جتاه  اأن  واأكد  الأفغاين«.  لل�سعب 

وال�سيادة  وال�ستقرار  ال�سالم  بدعم  اأفغان�ستان 
والزدهار واحلفاظ على م�سلحة ال�سعب الأفغاين، 
ار�سلت م�ساعدات  باك�ستان  اأن حكومة  اإلى  م�سريا 

اإن�سانية ت�سمل الأغذية والأدوية لل�سعب الأفغاين.
وطالب املجتمع الدويل باأداء دوره يف امل�ساعدة 
يف  الأفغاين  لل�سعب  امللحة  الحتياجات  تلبية  على 

اأزمته الإن�سانية.
مــروان  املهند�ض  املــنــتــدى  عــام  امــني  وقـــال 
مواقفها  لها  �سقيقة  دولــة  باك�ستان  اإن  الفاعوري 
وق�سية  الإ�سالمية،  الق�سايا  جتــاه  اليجابية 

فل�سطني على وجه اخل�سو�ض.
ويف نهاية املحا�سرة التي اأدارها الدكتور حممد 
امل�ساركني  اأ�سئلة  على  املحا�سر  اأجاب  احلاليقة، 

ومداخالتهم. 

ية يحاضر �ف�ي المنتدى العالم�ي للوس�� خ�ي � ير ال�باكستا� � الس�ف

ت�بحث مع  يا � ية مع آس� ية األرد�خ� ال�برلما�خ�
ير األذري أوضاع المن��قة � الس�ف

تحكمه  ية � �اء ال��ب� يا األ�خ  أمد التَّ�قايض �ف�ي �قضا�
ية وأطراف الدَّعوى ن� �برة ال�ف ير الحخ ت�قار� �

ي�لق  خ�ي � ال�بنك اإلسالم�ي األرد�
�ب�ا�قة المساومة 

عمان

امل�ساومة  بطاقة  منتج  اإطــالق  عن  الأردين  الإ�سالمي  البنك  اأعلن   
من  البنك  متعاملي  اجلديدة  البطاقة  متكن  و  كارد  ما�سرت  مع  بالتعاون 
عمولت  او  اأرباح  اأي  اإ�سافة  بدون  النقدي  بال�سعر  م�سرتياتهم  تق�سيط 
اإ�سافية على ثمن الب�ساعة مع ا�ستغلل االأق�ساط امل�سددة بال�سراء مرة 
اأخرى ومبدد مريحة ومي�سرة وذلك من خلل جمموعة من التجار الذين 
وقع البنك معهم اتفاقية خا�سة مبنتج امل�ساومة )برنامج التق�سيط بنف�ض 
)اأجهزة  التجارية  القطاعات  خمتلف  وت�سمل  بالبطاقة(  النقدي  ال�سعر 
تدفئة  مطابخ،  الكرتونيات،  منزلية،  اأدوات  مفرو�سات،  اثاث،  كهربائية، 

وتربيد ... الخ(.
الأردين  الإ�سالمي  للبنك  العام  املدير  التنفيذي/  الرئي�ض  و�سرح 
تقديرًا  ياأتي  امل�ساومة  بطاقة  منتج  اطــالق   اأن  �سعيد  ح�سني  الدكتور 
امل�سرفية  والبطاقات  واخلدمات  باملنتجات  وثقتهم   م�سرفنا  ملتعاملي 
التي ي�سعى م�سرفنا دائماً لبتكارها وتطويرها ب�سكل جديد وع�سري تلبي  
احتياجات املتعاملني و تواكب احدث التطورات التكنولوجية واملتوافقة 
من  البطاقة  حلامل  تتيح  والتي  الإ�سالمية،  ال�سريعة  ومبادئ  احكام  مع 
�سهرًا   36 الى  ت�سل  قد  ولفرتات  م�سرتياتهم  تق�سيط  م�سرفنا  متعاملي 
عند ا�ستخدام البطاقة يف اأي وقت من خلل نقاط البيع لدى �سبكة التجار 

املعتمدين لدى م�سرفنا وفق ال�سوابط ال�سرعية .
ال�سعودية  العربية  اململكة  منطقة  مدير  خليل  جهاد  قال  جهته،  من 
والبحرين وامل�سرق العربي يف �سركة ما�سرتكارد: »ن�سعى يف ما�سرتكارد 
دائماً اإلى العمل مع �سركائنا على توفري اأف�سل احللول التكنولوجية الآمنة 
الأردنية  اململكة  يف  العمالء  وتوقعات  احتياجات  تلبي  التي  واملبتكرة 
مع  التعاون  هذا  ياأتي  الإطار،  هذا  ويف  املنطقة.  امتداد  وعلى  الها�سمية 
البنك الإ�سالمي الأردين يف اإطالق بطاقة امل�ساومة ليمكن عمالء البنك من 
ال�ستفادة من تقنياتنا املتقدمة واحل�سول على اأف�سل اخلدمات املالية مبا 
النتقال  ت�سريع  املجتمعات من خالل  ازدهار  روؤيتنا يف دعم  يتما�سى مع 

لنظم املدفوعات الرقمية املتطورة وتقليل العتماد على النقد.«

ودعا الدكتور ح�سني  �سعيد متعاملي البنك الراغبني بال�ستفادة من 
للمرة  البطاقة  على  للح�سول  فروعهم  مراجعة  امل�ساومة  بطاقة  مميزات 
واحكام  ل�سروط  تخ�سع  التي  االإ�سدار  اإج��راءات  ا�ستكمال  ليتم  االأولى 
البنك وملعرفة ا�سماء التجار املوقعني مع البنك  )برنامج التق�سيط  بنف�ض 
ال�سعر النقدي  ببطاقة  امل�ساومة( يكون من خالل موقع  البنك  اللكرتوين 
اإ�سافة  �سيتم  كما   ،  www.jordanislamicbank.com
وحتديث القائمة با�ستمرار لت�سمل جمموعة اكرب من التجار يف القطاعات 

املختلفة التي تلبي خمتلف احتياجات متعاملي البنك.

م دورة   شركة الع�ارات تن�خ
ية ية �ف�ي االسعا�فات االول� ي�ب� تدر� �

 عمان 

  نظمت �سركة العطارات للطاقة  دورة تدريبية يف الإ�سعافات الأولية 
ل�سيدات املجتمع املحلي يف ق�ساء ام الر�سا�ض بالتعاون مع مديرية الدفاع 

املدين وموؤ�س�سة اجلذل للتنمية امل�ستدامة.
الولية  ال�سعافات  تقدمي  كيفية  املــدين  الدفاع  مدربو  وا�ستعر�ض 
قواعد  مراعاة  مع  وال�سابات  املر�سية  احلالت  مع  ال�سريع  التعامل  يف 

ال�سالمة العامة عند امل�سابني قبل و�سول امل�سعفني املخت�سني.
كافة  مع  املنازل  يف  ال�سيدات  قبل  من  المن  التعامل  اهمية  واكــدوا 
احلوادث املحتملة والتي من اهمها ت�سرب ا�سطوانة الغاز يف املنزل واهم 
�سالمة  على  حفاظا  املطبخ  يف  العمل  اثناء  اتباعها  يجب  التي  التعليمات 

املواطنني. 
مع  ال�سحيح  التعامل  كيفية  عن  مف�سال  �سرحا  ــدورة  ال وت�سمنت 
التدريب على الطريقة  التنف�ض ال�سناعي والإغماء  احلالت الطارئة مثل 
مع  والتعامل  الأنــف  ونزيف  النزيف  واإ�سعاف  امل�ساب  حلمل  ال�سليمة 
والإ�سابة  الكهربائي  وال�سعق  القطعية  واجلــروح  الل�سان  بلع  حالت 

ب�سربة ال�سم�ض.
وقالت من�سقة امل�سوؤولية املجتمعية يف �سركة العطارات للطاقة، نور 
املعايطة ان الدورة التدريبية تاأتي �سمن فعاليات امل�سوؤولية الجتماعية 

الذي تقدمها ال�سركة للمجتمع املحلي.
وهدفت الدورة اإلى تهيئة ال�سيدات للقدرة على تقدمي الإ�سعاف الأويل 
لأي حالة طارئة، وتعلم مبادئ واأ�ســاليب الإ�سعـــافات الأولية ال�سحيحة 

مما ينقذ الأرواح ويقلل املخاطر واحلوادث والإ�سابات.
ويعد م�سروع العطارات للطاقة اأكرب ا�ستثمار اأجنبي داخلي يف اململكة 
عمل  فر�سة   1000 من  اأكرث  ويوفر  دولر،  مليار  1ر2  بـــــ  تقدر  بكلفة 
ال�سخر  موارد  من  املنفعة  يحقق  م�سروع  واأول  لالأردنيني،  المد  طويلة 

الزيتي املحلية، وتقليل اعتماد الأردن على الغاز امل�ستورد.

ل  تحت�ف ية � و� إدارة األرصاد الحب
يوم الرصد العر�ب�ي ب� �

 عمان 

لالر�ساد  العربي  باليوم  الربعاء،  اجلوية  الر�ساد  ادارة  حتتفل   
حتت �سعار«معا نواجه الطق�ض املتطرف«.

واو�سح مدير ادارة الر�ساد اجلوية رائد اآل خطاب يف بيان �سحفي، 
الظواهر  اثــار  ي�سخم  الب�سرية  الأن�سطة  عن  الناجم  املناخ  تغري  ان 
من  �سيما  ال  الطق�ص  امناط  على  متزايد  ب�سكل  ويوؤثر  املرافقة  الطبيعية 
خالل موجات حر وجفاف اكرث �سدة وما يرتبط بذلك من خماطر اندلع 

حرائق الغابات وظواهر قيا�سية ومتطرفة من المطار والفي�سانات.
يف  جلية  كانت  وعنيفة،  متطرفة  جوية  حالت  �سهد  الأردن  اإن  وقال 
فيهما  �سهدنا  حيث   ،2019/2020 ومو�سم    2018/2019 مو�سم 
 ( عاما   15 اخر  مقارنة يف  عنيفة  كانت  في�سانات  وت�سكل  امطارا غزيرة 
مو�سما (، كما �سهد �سيف 2020 اطول موجة حر �سهدتها اململكة منذ عام 

ا�سبوعني. عن  تزيد  ملدة  ا�ستمرت   1921
وتابع، نظرًا ملا ي�سهده العامل والقليم واملنطقة العربية من تغريات 
فال   ، تكرارًا  �سدة واكرث  اكرث  ا�سبحت  مناخية وظواهر جوية متطرفة، 
والر�سد  التنبوؤ  جمال  يف  اكرث  اهتمام  هناك  يكون  وان  معاً  نعمل  ان  بد 
اجلوي على امل�ستويني احلكومي واخلا�ض، مثل قطاعات الكهرباء واملياه 

و�سركات ال�سياحة والطريان اخلا�ض .
واأكد ال خطاب ان الر�ساد اجلوية الردنية تقوم بكافة ال�ستعدادات 
املوؤ�س�سات  كافة  مع  العمل  خــالل  من   2022  2021- �ستاء  ملو�سم 
احلكومية بتحديث بيانات �سباط االرتباط لغرف العمليات يف موؤ�س�سات 
الر�سد  لجهزة  الالزمة  ال�سيانات  باجراء  الدارة  تقوم  الدولة،كما 
ومقايي�ض املطر ومعايرة رادار الطق�ض ملو�سم ال�ستاء، والذي يعمل كنظام 
اخلا�سة  ال�سناعية  القمار  �سور  لواقط  جتهيز  الى  بال�سافة  اآين  انذار 
قناة   12 �سمن  والرملية  الغبارية  والعوا�سف  الغيوم  �سور  مبتابعة 
بخالف منتجاتها . واأ�سار الى ان الر�ساد اجلوية تقوم بعملها على مدار 
وللمواطنني وكافة  للطريان  لتقدمي خدماتها  ال�سبوع  ايام  ال�ساعة طيلة 
القطاعات، وا�سدار التحذيرات بدقة عالية ويف الوقت املنا�سب للم�ساهمة 

يف حماية الرواح واملمتلكات .
وكان جمل�ض جامعة الدول العربية قرر اإن�ساء اللجنة العربية الدائمة 
لالأر�ساد اجلوية يف 15 ايلول عام 1970، لتوحيد اجلهود والهداف يف 

هذا املجال العلمي احليوي.

ان   عمَّ

ان بالعديد من  تنظر حمكمة �سلح جزاء عمَّ
ق�سايا امل�سوؤولية الّطبية، متهم فيها م�ست�سفيات 
الق�سايا  الف�سل يف هذه  �سرعة  اأنَّ  بيد  واأطباء، 
تقرير  على  احل�سول  اأبرزها  ب�سروط  يرتبط 
ــن جلنة  ــــذي يــ�ــســدر ع ـــربة الــفــنــيــة، وال اخل
اأطباء يف وزارة   9 –  5 �سة مكونة من  متخ�سِّ
اإلى  ي�سل  حتى  كاماًل  عاًما  ياأخذ  وقد  حة،  ال�سِّ
م �سري الدَّعوى الق�سائية. ل تقدَّ املحكمة مما يعطِّ
وتابعت وكالة النباء الأردنية )برتا( اأكرث 
خطاأ  ق�سية  يف  اأ�سهر   4 خالل  جل�سة   20 من 
طبي ت�سبَّب بوفاة طبيبة اأ�سنان، والتي وردت 
 ،2021 ان بداية العام  لح جزاء عمَّ ملحكمة �سُ
وعقدت املحكمة اأول جل�سة لها يف الق�سية يوم 
25 �سباط املا�سي، وا�ستمعت حتى االآن ل�سهود 
 13 عددهم  والبالغ  جميعهم،  العامة  يابة  النِّ
�ساهدا، بالإ�سافة اإلى 3 �سهود بالدعاء باحلق 
عاء باحلق ال�سخ�سي من  خ�سي؛ لتقدمي ادِّ ال�سَّ
ِقبل ورثة املتوفاة، حيث اأنَّ القانون اأجاز تقدمي 

هذه الدَّعوى تبعا للدعوى اجلزائية.
بقرارها  املحكمة  تنطق  اأن  املتوقع  ومــن 
بعد  املقبلني  ال�سهرين  خــالل  الق�سية  هــذه  يف 
يف  ووكيله  عليه  للم�ستكى  ال�ستماع  ُتنهي  اأن 

فاعية اإن وجدت. الق�سية وتقدميه للبينة الدِّ
للمجل�ض  العام  والأمــني  الإعالمي  النَّاطق 
الق�سائي القا�سي، وليد كناكريه، قال لـ«برتا«، 
الو�سول  الق�ساء هي  اإنَّ مهمة  الأربعاء،  اليوم 
للحقيقة وحتقيق العدالة مما يقت�سي ال�ستماع 
بيِّنات  بينها  من  والتي  كافة،  الق�سية  لأطراف 
ال�سخ�سي  باحلق  واملــدعــي  العامة  يابة  النِّ
�سمانات  م��ن  ذل��ك  باعتبار  ال��دف��اع  ووك���لء 
واملواثيق  الــقــانــون  وفــق  الــعــادلــة  املحاكمة 
بعد  مبا�سرة  حكمها  املحكمة  وُت�سدر  الدولية، 
ة ق�سية  اكتمال ذلك، وال تاأجيل الأيِّ جل�سة يف اأيَّ

ر وا�سح وقانوين. دون وجود �سبب اأو مربِّ
الطبية  امل�سوؤولية  ق�سايا  اأنَّ  واأ�ــســاف 
العامة،  النيابة  �سهود  اإلــى  ال�ستماع  تتطلب 
وحتــتــاج  اأطـــبـــاء  غالبيتهم  يف  ــم  ه والـــذيـــن 
ومنهم  كاف  لوقت  اإليهم  وال�ستماع  مناق�ستهم 
للتثبت  جل�سات  عدة  يف  اإليه  ال�ستماع  يتم  من 
تت�سمن  ال�سهادة  الطبي كون  من وجود اخلطاأ 

العديد من الأمور الفنية والطبية.
�ض  خ�سِّ الق�سائي  املجل�ض  اأنَّ  واأ�ــســاف 
يف  للنَّظر  ق�سائية  هيئات  الرئي�سية  املحاكم  يف 
جل�سات  عقد  ويجري  بية،  الطِّ الأخطاء  ق�سايا 
يف  التَّقا�سي  اأمــد  اإطالة  واإنَّ  لنظرها،  متتالية 
اأ�سباب  لعدة  يعود  بية  الطِّ امل�سوؤولية  ق�سايا 

وانتظار  �سماعهم  املطلوب  ال�سهود  عدد  اأهمها 
ورود تقارير اخلربة الفنية.

امل�سوؤولية  حتديد  يف  الفي�سل  اأنَّ  يذكر 
اخلربة  تقارير  على  يعتمد  عدمها  من  بية  الطِّ
اأطباء من  التي جتريها جلنة مكونة من  الفنية 
حة  ال�سِّ وزارة  يف  واالخت�سا�ص  اخلربة  ذوي 
اأطــبــاء، وقد   9 –  5 مــن  ويــــرتاوح عــددهــم 
باإدانة  ق�سائية  اأحكام  ة  عدَّ املحاكم  اأ�سدرت 
ق�سايا  عّدة  يف  الطبية  الأخطاء  عن  امل�سوؤولني 

وردت اإليها وثبت فيها وجود اخلطاأ الطبي.
باإحدى  ان،  عمَّ جزاء  لح  �سُ حمكمة  ودانت 
تعمل  طبيبة  الطبية،  املــ�ــســوؤولــيــة  ق�سايا 
بــاإحــدى  والتوليد  الن�سائية  اخت�سا�ض  يف 
بعدما  عام  ملدة  حب�سها  وقــرَّرت  امل�ست�سفيات 
اتخاذ  يف  رت  ق�سَّ الطبيبة  اأنَّ  للمحكمة  ثبت 
لإحــدى  القي�سرية  العملية  ــاإجــراء  ب الــقــرار 
لوفاة  ذلك  واأدى  املنا�سب  الوقت  يف  احلوامل 
القانون  يف  الواردة  العقوبة  باأنَّ  علما  اجلنني، 
ترتاوح بني 6 اأ�سهر و3 �سنوات. وت�سري املادة 
ل  اأنَّه  اإلى  بية  الطِّ امل�سوؤولية  قانون  من   )12(
ق�سايا  يف  عليه  امل�ستكى  الطبيب  توقيف  يجوز 
بالدَّعوى  النَّظر  فرتة  خالل  الطبية  الأخطاء 

يود( اجلزائية. )برتا- بركات الزِّ
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ا�قتصادالعدد )2501(

ية يرك� ارة األم� ر�فة التحب ر الذهيب �ف�ي عخ ب�بر�خامج التا�ب ية � � ي�ف تعر� ية ورشة � يعلن عن 12 �بعثة دراس� ال�بنك المركزي �
ين ي� راض التع� يوس ألعخ ة ال�بكالور� لدر�ب

 عمان 

 اأعلن البنك املركزي الأردين عن فتح باب التقدم لـ 12 بعثة درا�سية 
للطلبة  اململكة  يف  حمافظة  لكل  واحــدة  بعثه  بواقع  التعيني،  لأغرا�ض 
البكالوريو�ص  درجة  على  للح�سول  وذلك  العامة؛  الثانوية  يف  املتفوقني 
�سمن تخ�س�سات القت�ساد لدى اجلامعات الأردنية الر�سمية اعتبارًا من 

الف�سل الدرا�سي الأول 2022/2021.
املتقدم  يف  �سروط  توفر  �سرورة  �سحفي،  بيان  يف  املركزي،  واأك��د 
اأردين اجلن�سية، وخريج الثانوية العامة  لال�ستفادة من البعثة باأن يكون 
الأردنية / الفرع العلمي للعام احلايل، وعلى اأن ليقل معدله يف الثانوية 
العامة عن 95 باملئة، واأن يكون قد اأم�سى ال�سنتني الدرا�سيتني الأخريتني 
اأو بجنحة خملة  للمحافظة نف�سها،  غري حمكوم بجناية  يف مدر�سة تابعة 
بال�سرف اأو االأمانة اأو االآداب اأو االأخلق العامة مبا يف ذلك جنحة اإعطاء 
بتاريخ  �سنة   19 عن  عمره  يزيد  ل  واأن  مياثلها،  وما  ر�سيد  بدون  �سيك 
الإعالن عن البعثة، و غري حا�سل على منحة درا�سية اأو موفد يف اأي بعثة 
من اأي جهة اأخرى، بالإ�سافة اإلى تقدميه �سهادة من املوؤ�س�سة التعليمية 
التي �سيوفد اإليها تثبت قبوله غري امل�سروط لربنامج الدرا�سة يف الربنامج 

العادي ولي�ض املوازي.
ال�سروط  م�ستوفية  الطلبات  با�ستقبال  �سي�ستمر  اأنه  املركزي  وبني 
من خالل تعبئة الطلب الإلكرتوين املخ�س�ض لهذه الغاية واملن�سور على 
اأق�ساه  موعد  يف  وذلك   ،www.cbj.gov.jo للبنك  الإلكرتوين  املوقع 
�سيتم  باأنه  مو�سحا   ،2021/9/16 املوافق  اخلمي�ض  يوم  دوام  نهاية 
املوقع  على  لذلك  املخ�س�سة  املن�سة  خالل  من  البعثات  طلبات  ا�ستقبال 

الإلكرتوين اخلارجي للبنك.

وج الثالث من  يب ال�ف تدر� ا�خ�الق �
ة من أور�خج ية ال�برمحب يم� أكاد�

عمان 

اأكادمييتها  من  الثالث  الفوج  تدريب  الأردن  اأورجن  �سركة  اأطلقت 
للربجمة، خالل فعالية عقدتها عرب تطبيق زوم.

التنفيذي  الرئي�ض  بح�سور  التدريب  انطلق   ، لل�سركة  بيان  وبح�سب 
و�سريك  التنفيذيني  املــدراء  من  وعــدد  ماريني،  تريي  الأردن،  لأورجن 
تكنولوجيا  �سركات  من  وعدد  او«،  »�سيمبلون.�سي  الأكادميية  يف  اأورجن 
املعلومات والت�سالت، لالحتفاء بالربنامج التدريبي الذي يعد اأحد اأبرز 

مبادرات ال�سركة امل�ستدامة.
وجرى اختيار 50 طالبااً وطالبة للن�سمام للفوج اجلديد، وذلك بعد 
اأن اأجرت جلنة متخ�س�سة عملية اختيار دقيقة على عدة مراحل، لي�ستفيد 
متطلبات  مع  بالتما�سي  م�سمم  متميز  تدريب  من  لالأكادميية  املن�سمون 
العايل  التعليم  وزارة  من  ومعتمد  الأكفاء  املربجمني  من  العمل  �سوق 
والبحث العلمي، وجامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا و«�سيمبلون.�سي«.

لغات الربجمة  على  تفاعلياً جمانياً  تدريباً  لطلبتها  الأكادميية  وتقّدم 
يف  عملي  تدريب  يليها  اأ�سهر،   6 ملدة  ال�سخ�سية  واملهارات  طلباً  الأكرث 
ملفهوم  جت�سيدًا  �سهر،  ملدة  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  �سركات  اإحدى 
للتدريب  التفرغ  يتطلب  الربنامج  اأن  الت�سغيل«، علماً  اأجل  »التدريب من 
التفاعلي والعملي دون ا�سراط �سهادة جامعية واأن يكون العمر بني -18 
30 عاماً. وقال ماريني اإن اأورجن الأردن تلتزم كمزّود رقمي بدعم التعليم 
التي ترّكز على متكني  اإطار م�سوؤوليتها الجتماعية  الرقمي يف  والتدريب 
الوطني  القت�ساد  بفاعلية يف  امل�ساهمة  من  وال�سابات  ال�سباب  من  املزيد 
عرب تزويدهم باملهارات الالزمة لزيادة فر�سهم يف �سوق العمل اأو الريادة.

مة العمل  ين من�خ اهم �ب� ت�ف يع مذكرة � تو�ق� �
ر�فة صناعة األردن ية وعخ الدول�

عمان 

وقعت غرفة �سناعة الأردن، مذكرة تفاهم مع برنامج »عمل اأف�سل/ 
وموؤ�س�سة  الدولية  العمل  منظمة  بني  �سراكة  يعترب  الــذي  الأردن« 
الأداء  وحت�سني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  بهدف  الدولية،  التمويل 
ال�سناعات اجللدية  ال�سناعية، ل�سيما قطاع  للموؤ�س�سات  القت�سادي 
ا�سرتاتيجيات  وتطوير  التناف�سية،  قدرتها  وحت�سني  واملحيكات، 

القطاع.
قطاع  وممثل  اإدارتها  جمل�ض  ع�سو  الغرفة  عن  التفاقية  ووقع 
مديره  الربنامج  وعن  قادري،  ايهاب  واملحيكات  اجللدية  ال�سناعات 
والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزيــر  بح�سور  قاعود،  اأبــو  طــارق 

املهند�سة مها علي.
واأكد املهند�ض قادري اأهمية املذكرة التي تاأتي ا�ستكماًل ل�سنوات 
من التعاون بني القطاع وبرنامج »عمل اأف�سل« الذي كان له دور كبري 
يف حتقيق م�سانع الألب�سة واملن�سوجات جلميع معايري العمل الالئق 
اأداء  على  وا�سح  ب�سكل  انعك�ض  والــذي  امتثاله،  م�ستوى  وحت�سني 
القطاع ب�سكل عام و�سادراته اإلى الوليات املتحدة ب�سكل خا�ض. وبنّي 
قادري اأن املذكرة اجلديدة، تت�سمن نقاطا جوهرية �ست�سهم يف تطوير 
دعمها  خالل  من  املقبلة،  ال�سنوات  خالل  نوعياً  ونقله  القطاع،  اأداء 
لتاأ�سي�ض وتطوير ا�سرتاتيجية متكاملة للقطاع، ت�سهم يف ر�سم خارطة 
املحاور  حمددة  تكون  بحيث  عام،  ب�سكل  القطاع  ومنو  لتنمية  طريق 

والآليات ومدعومة بدرا�سات نوعية حول القطاع.

ير  � يب ش�ق صدى الشعب - أد�
ــان  �س ــ�ي  يولو�ب ال�ب� يــر  �ب� �بالحخ ــا  ين � إلت�ق
عنا  ــحب يث ر�ب �بنا و�قد ش ــو �� ير الحل ــم� س
ــ�ي معه  ــاء صح�ف ــراء ل�ق تــه وإ�ب يار� ــىل ز� ع
ته  ــهر� ال مهنته وش يلة �ف�ي محب تــه ال�و� �بر� �خ
ييل  يما � ه، �ف� ار�ب ل األردن و�خ ــعة دا�خ الواس

يات �وار�خا معه. ر� �خورد محب
يرة  ــ� ــن مس ــا ع ــعب: �دثن ــدى الش ص

ية. ية والعمل� تكم العلم� يا� ��
يوس  ــىل �بكالور� ــل ع ــا �اص ــان: أ�خ �س
امعة الموصل عام  ــن �ب ياء م �ف�ي علم األ��
ــس  ــم الن�ف ــ�ي عل ــ�ي �ف ــوم عال )2003( ود�بل
ــ�ي  يع ــالج ال��ب� ــ�ي الع ــوم �ف ــوي ود�بل التر�ب
ير  ــت� س يدلة وما�ب ــوم ص� ــة إلى د�بل �باإلضا�ف

ــال والد�بلوم الكندي �ف�ي صناعة  إدارة أعم
ير  ــدد ك�ب� ية وع يع� يــل ال��ب� م� ات التحب منتحب

رى. من الدورات األ�خ
ــ�ي عميل من  ــت �ف تدر�ب ــد � يــاً �ف�ق  ومهن�
ية  يع� ــات ط�ب� يــاء إلى صا�خع منتحب معلم أ��
ية  ــ�ي ال�بدا� ــع �بعض المصا�خع �ف �بالتعاون م
ير  � يض الحخ ــع �ف� ير مصن ــى أن أص�بحت مد� إل
ــور  س ــع �ف�ي من��قة أم �خوارة �قرب الحب الوا�ق
تصال  العشرة. للتواصل معنا �باإلمكان اإل�

�بنا عىل )0788719366(
يعة عملكم  ــعب: ما ه�ي ط�ب� صدى الش

يد؟ �بالتحد�
ير  يعة عملنا تتمثل �بتحض� ــان: ط�ب� �س
ية ضمن  ذا�ئ� ية أو عخ يل� م� تحب ية � يع� ي�بات ط�ب� ترك� �

ــذاء  ــة للعف ــة العام يئ ــة اله� ــروط مؤسس ش
يــة  ار� ــات التحب ــن العالم ــدد م ــدواء لع وال
ــروط  الش ــن  ــارج األردن وضم ــل و�خ دا�خ
ودة ممكنة. ات الالزمة �بأعىل �ب يا�ب واإل�ت�

هات اليت  ــ�ي الحب ــعب: ما ه ــدى الش ص
ارج األردن؟ ل و�خ تتعاملون معها دا�خ

ــع المت�قدمة  ــان: نتعامل مع مصن �س
ين  ا�بل� ــة الم�ق ــ�ي من��ق يــة �ف ــوات ال��ب� للع�ب
ــن المواد  يراد عدد م ــت� ــى اس ــة إل �باإلضا�ف
ية  ــ�با�خ� األس ــال  يت �برو�ف� ــركة  ش ــن  م ــام  الحخ
ية  ــعود� ير إلى كل من العراق والس والتصد�

ين. و�فلس��
ا�كم  صدى الشعب: ما ه�ي أس�باب �خحب

تكم؟ وشهر�

ــهرتنا �ف�ي  ا�نا وش ــ�باب �خحب ــان: أس �س
يــق من هللا  تو�ف� ــى � تعود إل ــا � ــال مهنتن محب
ــا  �برتن ــى �خ ــة إل ــى �باإلضا�ف تعال ــ�بحا�خه و� س
ــودة إنتاج  ــا و�ب يد�خ ــة مواع� ــة ود�ق يل ال�و�
ــا �باإلضا�فة إلى  ل �به ــيت نتك�ف ــا وال اتن منتحب
تعاملنا مع  ــن � يع و�س ــات ما �بعد ال�ب� دم �خ

با�ئن والشركات. الز�
تكم  ت�لعا� ــن � ــعب: وماذا ع صدى الش

ية؟ �بل� المست�ق
ــة كل ما هو  ــان: نت�لع إلى مواك�ب �س
ــادة الناس  وإ�ف ــا  ــال عملن يــث �ف�ي محب �د�
يم  ت�قد� ــعار مناس�بة و� يدة �بأس � ات م�ف �بمنتحب
ية  يل� م� تحب ــات � ــن منتحب ــا م ين ــا لد� ــل م أ�فض

يلة . ية �بد� ذا�ئ� وعخ

عمان 

»ال�سنكروترون«  ل�سوء  ــدويل  ال املركز  وقــع 
الأو�سط  ال�سرق  يف  والتطبيقية  التجريبية  للعلوم 
حول  تفاهم  مذكرة  العربية،  اجلامعات  واحتــاد 
ون�ست  اجلــانــبــني.  بــني  الــتــعــاون  نــطــاق  تو�سيع 
املذكرة التي وقعها عن املركز مديره العام الدكتور 
الدكتور  العام  اأمينه  الحتــاد  وعن  طوقان  خالد 
اإجراء  يف  الطرفني  بني  التعاون  �سالمة، على  عمرو 
اخلــربات،  وتــبــادل  العلمية  والبحوث  امل�ساريع 
البحثية  املجالت  يف  التعاونية  الأن�سطة  وتطوير 
عن  �سدر  بيان  وبح�سب  امل�سرك.  االهتمام  ذات 
متكني  يف  �سيكون  الطرفني  تــعــاون  فــاإن  املــركــز، 
واجلامعيني  العليا  الدرا�سات  وطــالب  الباحثني 
مركز  ــتــخــدام  ا�ــس مــن  الــعــربــيــة  ــات  ــع ــام اجل يف 
يف  املتعلقة  العلمية  الأبحاث  يف  »ال�سنكروترون« 
والعلوم  وال�سيدلة  والهند�سة  والفيزياء  العلوم 
طوقان  الدكتور  ــال  وق ـــار.  الآث وعــلــوم  احليوية 
امل�ساريع  يف  التعاون  اآفـــاق  �ستفتح  املــذكــرة  اإن 
واجلامعيني  العليا  الــدرا�ــســات  لطالب  البحثية 
من  الــطــالب  و�ستمكن  الــعــربــيــة،  اجلــامــعــات  يف 
من  وال�ستفادة  »ال�سنكروترون«  مركز  يف  التدرب 

وتو�سع  البحثية  مهاراتهم  �ستعزز  التي  اخلربات 
مركز  يف  املمكنة  املجالت  من  العديد  يف  معارفهم 
والفيزياء  العقاقري  وعلم  كالطب  »ال�سنكروترون« 
الأحياء،  وعلم  الثقايف  والرتاث  والآثار  والكيمياء 
امل�ستقبلية.  ملهنهم  اأف�سل  ب�سكل  اإعدادهم  وبالتايل 
املركز يف  باأهمية دور  �سالمة  الدكتور عمرو  واأ�ساد 
والتاأثري  والإبداع  والبتكار  العلمي  البحث  تعزيز 

الإيجابي يف بناء القدرات العلمية يف املنطقة.
باأن الحتاد واملركز كانا قد وقعا مذكرة  يذكر 
2019 ملدة عام،  تفاهم يف �سهر ت�سرين الأول عام 
احتاد  بني  امل�سرتكة  الأن�سطة  اإقامة  على  للعمل 
الكوادر  رفــد  بهدف  واملــركــز  العربية  اجلامعات 
خالل  من  واملعرفة  بالفائدة  العربية  اجلامعية 
تنظيم بع�ض الور�ض التدريبية والفعاليات العلمية.

عمان 

ــة،  ــي الأردن الفو�سفات  مناجم  �سركة  وقــعــت 
�سركة  ح�س�ض  كامل  مبوجبها  ا�ــســرتت  اتفاقية 
»ميت�سوبي�سي« اليابانية يف �سركة الأ�سمدة اليابانية 
 800 و  األفا   672 و  مليونا  والبالغة  الأردنــيــة، 
ال�سركة.  10 باملئة من راأ�سمال  ح�سة، وهي ت�سكل 
جمل�ص  رئي�ص  وقعها  التي  االتفاقية  خلل  ذلك  جاء 

الدكتور  الأردنية  الفو�سفات  مناجم  �سركة  اإدارة 
الإقليمي  الذنيبات، مع مدير عام مكتب عمان  حممد 
ل�سركة »ميت�سوبي�سي« اليابانية تاكاهيكو ني�سيتاين، 
بح�سور الرئي�ض التنفيذي ل�سركة مناجم الفو�سفات 
املهند�ض عبد الوهاب الرواد. وي�سهم توقيع التفاقية 
يف  الأردنية  الفو�سفات  مناجم  �سركة  ح�سة  رفع  يف 
باملئة.   80 اإلى  الأردنية  اليابانية  الأ�سمدة  �سركة 
التي  الأردنية  اليابانية  الأ�سمدة  �سركة  وتخت�ض 

اأنــواع  من  العديد  اإنتاج  يف   ،1992 عام  تاأ�س�ست 
املركبة  الكيميائية  الأ�سمدة  وهي  املركبة،  الأ�سمدة 
و�سماد   ،)NPS( املمزوجة  والأ�سمدة   )NPK(
احادي فو�سفات الأمونيوم )MAP( و�سماد ثنائي 
فو�سفات الأمونيوم )DAP(. وميتاز اإنتاج ال�سركة 
بجودته العالية وزيادة الطلب عليه نظرا حل�سوله 
هذه  توؤهل  التي  العاملية  ال�سهادات  من  العديد  على 

املنتجات للدخول لالأ�سواق العاملية املختلفة.

ين المركز الدول�ي لضوء  اهم �ب� ت�ف مذكرة �
ية امعات العر�ب� تحاد الحب ترون وا� السنكرو�

ييش  يتسو�ب� تشتري كامل �صص م� ات � وس�ف ال�ف
ية ية األرد�خ� با�خ� يا� �ف�ي شركة األسمدة ال�

عمان 

 عقدت غرفة التجارة الأمريكية يف الأردن واملوؤ�س�سة 
تعريفية  الغرفة، ور�سة  مقر  والدواء، يف  للغذاء  العامة 

بربنامج »التاجر الذهبي«.
اإن  حمي�سن،  معاذ  الدكتور  الربنامج  م�سوؤول  وقال 
الربنامج الذي اأن�ساأته وحدة اإدارة املخاطر يف املوؤ�س�سة 
يقدم ت�سهيالت حقيقية للتجار امللتزمني ويجعل القطاع 
ال�سلع  �سالمة  على  الرقابة  يف  حقيقياً  �سريكاً  اخلا�ض 
مبادئ  على  العتماد  خــالل  من  الغذائية  واملنتجات 
اإدارة املخاطر واللتزام الطوعي. واأ�ساف اأن الربنامج 
عموماً،  الغذائية  املواد  وم�سّدري  م�ستوردي  ي�ستهدف 
الريا�سيني،  واأغــذيــة  اخلا�سة،  الأغــذيــة  وم�ستوردي 
وم�ستوردي امل�سافات الغذائية واملواد املالم�سة للغذاء. 
وتنق�سم �سروط االن�سمام للربنامج بني ال�سروط العامة 
حيث  من  الن�سمام،  قيد  الفئات  جميع  على  تطبق  التي 
االلتزام بعدد من املعايري، وال�سروط اخلا�سة، بح�سب 
طبيعة القطاع وحجم امل�ستوردات والعالمات التجارية 

وغريها.
يبلغ عددهم  الذين  الذهبي  الربنامج  ويح�سل جتار 
42 �سركة؛ على ميزات متعددة يف حال مطابقتهم  حالياً 
بالنافذة  يعرف  فيما  االأول��وي��ة  كمنحهم  لل�سروط، 
والتفتي�ض،  املعامالت  تنفيذ  يف  والأولــويــة  الــواحــدة، 

وتخفي�ض اجلودة باختالف الفئة.
املوؤ�س�سة  يف  املخاطر  اإدارة  وحــدة  رئي�سة  وقالت 
من  معايعة،  متا�سر  الدكتورة  والــدواء  للغذاء  العامة 
وتبني  التجار،  مع  بالتعامل  معنية  الوحدة  اإن  جهتها، 
اأمان و�سالمة  زيادة  ي�سهم يف  املخاطر مبا  اإدارة  فل�سفة 
الغذاء والدواء، انطالقاً من التطور امل�ستمر واملتغري يف 
امل�ستوردات  ت�سكل  التي  والدوائية  الغذائية  ال�سناعات 

منها نحو 72 باملئة.
منها  اقت�سادية،  فوائد  حققت  الوحدة  اأن  وبينت 
وزيـــادة  الب�سائع،  نقل  وت�سريع  التكاليف  خف�ض 
التناف�سية، وجذب ال�ستثمار الأجنبي،وخف�ض التكاليف 
مهام  وتتمثل  القومي.  الدخل  وزيادة  امل�ستهلكني،  على 

الوحدة يف التن�سيق والتعاون ل�سمان تكامل ال�سيا�سات 
ومراجعة  املوؤ�س�سة،  ــل  داخ العمل  يف  والإجـــــراءات 
وتعديل معايري اإدارة املخاطر بنحو دوري مبا يتما�سى 
والتعاون  والتن�سيق  العاملية،  والتطورات  الظروف  مع 
التجارة  منظمة  و�سكرتاريا  ــة،  ــي الأردن اجلــمــارك  مع 
العاملية، ووزارة ال�سناعة والتجارة و التموين، بح�سب 
ال�سركات  مع  تتعامل  الوحدة  اأن  واأو�سحت  معايعة. 
ت�سم  ملتزمة  �سركات  ــى  اإل تنق�سم  التي  امل�ستوردة 
التجار الذهبيني، و�سركات غري ملتزمة. وعرفت مندوبة 
»الأ�سيكودا«  بنظام  فار�ض،  جمانة  املهند�سة  الوحدة 
بــالإدارات  اخلا�سة  العمليات  يحو�سب  الــذي  العاملي 
الب�سائع  موؤمتتة حلركة  مراقبة  نظام  اجلمركية ويوفر 
القابلة لال�ستهالك ومنتجات التبغ. وقالت اإن الأ�سيكودا 

خالل  من  التجارة  ت�سهيل  يف  البلدان  دعــم  اإلــى  يهدف 
بتطبيق  اجلمركية  ــالإدارات  ل الت�سغيلية  القدرة  تقوية 
واأقل  �سرعة  اأكرث  التجارة  ت�سهم يف جعل  اأنظمة حديثة 
اأهمية  اأن  وبينت  و�سالمتها.  اأمنها  �سمان  مع  تكلفة، 
الربنامج تكمن يف احت�ساب وحت�سيل الر�سوم اجلمركية 
ومكافحة  اجلمركية،  بالعمليات  املرتبطة  وال�سرائب 
التهريب بالعتماد على نظام النتقائية من خالل حتديد 
على  التخلي�ض  زمــن  واخت�سار  البيانات،  م�سارب 
واأمتتة  وتب�سيط  اجلمركية،  الرقابة  واإحكام  الب�سائع، 
يف  وي�سهم  الب�سري،  التفاعل  من  يقلل  مبا  الإجـــراءات 
واأ�سار  الف�ساد.  ومكافحة  وال�سفافية  احلوكمة  تعزيز 
طارق  الأردن  يف  الأمريكية  التجارة  غرفة  �سر  اأمــني 
الطباع اإلى اأن الور�سة تاأتي حتت مظلة ن�ساطات ائتالف 

اأهمية  على  ال�سركات  اإطــالع  بهدف  الوطني،  التجارة 
الربامج التي ت�سهل وتي�سر التجارة، من خالل اإجراءات 
اتفاقية  منظومة  �سمن  متعددة  رقابية  جهات  تنفذها 
العاملية.  التجارة  مبنظمة  اخلا�سة  التجارة  تي�سري 
تعزيز  من  انطالقاً  با�ستمرار،  تعمل  الغرفة  اأن  واأ�ساف 
اأف�سل  لإيجاد  واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة 
من  جوهري  كجزء  الغذاء«  »تتبع  نظام  لإدخال  ال�سبل 
منظومة �سالمة املنتجات الغذائية، ملا له من دور اأ�سا�سي 
يف حماية امل�ستهلك، وفتح اأ�سواق عاملية للمنتج الأردين، 
خا�سة ال�سوق الأمريكية.  و�سارك يف الور�سة التي نظمها 
مدير مديرية الغذاء يف املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء 
املهند�ض اأجمد الر�سايدة، ممثلون عن عدد من ال�سركات، 

وخرباء، ح�سورياً واإلكرتونياً. )برتا-عائ�سة عناين(

يج 33 مشاركا �ف�ي دورات  ر� تحخ �
ين ا�بة الم�قاول� ية �بن�ق مهن�

عمان 

يو�سف  املهنّي  التدريب  موؤ�ّس�سة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العمل  وزير  رعى 
ال�سمايل، يف نقابة مقاويل الإن�ساءات الأردنيني حفل تخريج 33 خريجا وخريجة 
امليكانيكية  والق�سارة  املهنية  وال�سحة  بال�سالمة  دورات  يف  امللتحقني  من 

والطوبار امليكانيكي.
وُنفذت هذه الدورات بال�سراكة بني موؤ�ّس�سة التدريب املهنّي ونقابة مقاويل 
 )GIZ( الــّدويل  للتعاون  الأملانية  الوكالة  من  وبدعم  الأردنية،  الإن�ساءات 

وبتمويل من الوزارة الحتادية الأملانية للتعاون القت�سادي والتنمية . 
اأحمد  املهند�ض  الأردنيني  الإن�ساءات  مقاويل  نقيب  بح�سور  ال�سمايل  واأكد 
اليعقوب، ومدير عام موؤ�س�سة التدريب املهنّي بالوكالة عمر قطي�سات، ورئي�ض 
مثل  اأهمية  ال�سفا�سفة،  قي�ض  الدكتور  والتقنية  املهنية  املهارات  تنمية  هيئة 
هذه ال�سراكات يف توفري الفر�ض لل�سباب وال�سابات واإك�سابهم املهارات املهنية 

والتقنية التي متكنهم من االنخراط يف �سوق العمل.
واأ�سار اإلى اأن وزارة العمل واأذرعها التابعة لها كموؤ�س�سة التدريب املهني 
جاذبية  زيادة  على  حري�سة  والتقنية  املهنية  املهارات  تطوير  تنمية  وهيئة 
بع�ض القطاعات كالقطاعني الإن�سائي والزراعي من خالل مكننة املهن يف هذه 
القطاعات ل�ستقطاب ال�سباب الأردين املدرب واملوؤهل للعمل يف هذه القطاعات 

التي عانت من عزوف العمالة الأردنية ل�سنوات طويلة.
ولفت ال�سمايل اإلى اأن ملف الت�سغيل لل�سباب الأردين يتطلب توحيد اجلهود 
حتديد  بعد  اولوية  يعترب  والذي  والتقني  املهني  التدريب  جمال  يف  املبذولة 
احتياجات �سوق العمل من املهن املطلوبة بال�سراكة مع القطاع اخلا�ض امل�سغل 
الرئي�سي اليوم للطاقات ال�سبابية، م�سيفا اأن دور وزارة العمل هو الت�سبيك بني 

الباحثني عن العمل واأ�سحاب العمل.
بال�سباب اخلريجني وخروجهم  اعتزازه  ال�سمايل، خالل احلفل، عن  وعرب 
مهن  اإلى  التوجه  خالل  من  عمل،  فر�ض  عن  البحث  يف  التقليدي  التفكري  عن 
يطلبها ال�سوق واحل�سول على التدريب الالزم لذلك، لأن احل�سول على املهنة 
�سيح�سلون على فر�ض عمل  اأن اخلريجني  اإلى  لل�سباب، م�سريا  امل�ستقبل  هو 

مبا�سرة بالتن�سيق مع نقابة املقاولني. 
وزارة  لدور  تقديره  عن  اليعقوب  اأحمد  املهند�ض  املقاولني  نقيب  واأعرب 
العمل وموؤ�س�سة التدريب املهني والوكالة الأملانية للتعاون الّدويل )GIZ( يف 
مبا�سرة يف  لل�سباب  �ساأنها توفري فر�ض عمل  التي من  التدريبية  الربامج  هذه 
�سوق العمل وحتديدا يف قطاع الإن�ساءات املرتبط باإعداد كبرية من القطاعات. 
ودعا ال�سباب اإلى القتداء باخلريجني الذين التحقوا بهذه الدورات املهنية التي 
مردودا  لإك�سابهم  واملقاولت  الإن�ساءات  قطاع  مبهن  تاأهيلهم  فر�سة  منحتهم 
ماليا يعترب من الأعلى دخال يف �سوق العمل. و�سدد اليعقوب على اأهمية مكننة 
املهن يف قطاع الإن�ساءات وال�ستمرار يف هذا اجلانب لدفع ال�سباب الأردين اإلى 

التوجه نحو العمل يف هذا القطاع الن�سط. 

يتحدث لصدى الشعب ية/عمان � يل ال��ب� م� ات التحب يع وصناعة منتحب ير �ف�ي �ب� �ب� �خ

ا�نا وشهرتنا اتنا س�بب �خحب ودة إنتاج منتحب يلة و�ب �برتنا ال�و� /�سان الحلو: �خ �ي يولو�ب ال�ب�
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م�ساء  �سعّيد،  قي�ض  التون�سي  الرئي�ض  ا�ستقبل 
بارزين،  جامعيني  اأ�ساتذة  قرطاج،  بق�سر  الثالثاء 

ملناق�سة م�سائل د�ستورية.
على  �سفحتها  على  التون�سية،  الرئا�سة  وقالت 
في�سبوك، اإن لقاء الرئي�ض مع العميد �سادق بلعيد 
اأمني  واالأ�ستاذ  عي�سى  بن  �سالح  حممد  والعميد 

تون�ض  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  اإلى  تطرق  حمفوظ. 
واإلى عّدة م�سائل د�ستورية.

من  اأنه  اإلى  باملنا�سبة،  الدولة،  رئي�ض  واأ�سار 
ال�سروري  من  اأي�سا  ولكن  احلكومة  ت�سكيل  املهم 
و�سع ت�سّور لل�سيا�سة التي �ستتبعها هذه احلكومة 

خلدمة ال�سعب التون�سي.
الفو�سى  دعــاة  مــن  لي�ض  اأنــه  على  اأّكـــد  كما 
بــاحــرتام احلريات  الــتــزامــه  ــالب، وجـــّدد  ــق والن

الوا�سح  امل�سار  يف  امل�سي  على  وثباته  واحلقوق 
الذي ر�سمته اإرادة �سعبية وا�سعة.

بع�ص  ح�سلت  اذا  اأن���ه  �سعيد  قي�ص  وب��ني 
يدعيه  اأو  البع�ص  ذلك  اإلى  ي�سري  كما  التجاوزات 
اإلــى  ــاءة  ــس الإ� هــو  منها  فالغاية  وبهتانا،  كذبا 
فيه  حتمل  الذي  الظرف  هذا  يف  اجلمهورية  رئي�ض 
ودعاة  الف�ساد  دوائر  من  الدولة  الإنقاذ  امل�سوؤولية 

العودة اإلى الوراء.

واشنطن

اإن  ــدن،  ــاي ب جــو  الأمـــريكـــي،  الرئي�ض  قــال 
الطق�ض  جــراء  مــن  لــبــالده  املتوقعة  اخل�سائر 
القا�سي هذا العام �ست�سل اإلى 100 مليار دولر.

واأ�ساف بايدن خالل حديثه يف اأن واحدا من 
اإلى  تعر�ست  اأمريكية  جمتمعات  ثالثة  كل  من 
القليلة  الأ�سهر  خالل  الطق�ض  كوارث  من  كارثة 

املا�سية.
وكان بايدن يتحدث خالل زيارته اإلى املخترب 
كولورادو:  وليــة  يف  املتجددة  للطاقة  الوطني 
اإنه  الكوارث(.  »نحن نعلم ما هو املحرك )وراء 

تغري املناخ«.

واأ�ساف اأن هذا الأمر مل يعد قابال للنقا�ض.
وقت  يف  الأمريكي  الرئي�ض  حتذيرات  وتاأتي 
بداأت العا�سمة ال�ستوائية »نيكول�ض« يف �سرب 
خليج  على  املطلة  الــوليــات  �سواحل  �سواحل 

املك�سيك.
الأيام من  اأمريكية عدة هذه  وتتعافى ولية 
الآثار املدمرة لالإع�سار »اأيدا«، الذي خلف اأكرث 
مليار   30 بنحو  خ�سائره  وتقدر  قتيال   80 من 

دولر.
ويف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع ، زار بايدن 
لإطفاء  الوكالت  بني  امل�سرتك  الوطني  املركز 
احلرائق يف ولية اأيداهو ، الذي ظل يعمل باأعلى 

م�ستوى من منذ �سهرين.

الغربية  الوليات  من  وعدد  اأيداهو  وت�سهد 
على  حـــرارة  ال�سيف  ف�سول  اأ�ــســد  الأخــــرى 

الإطالق.
كاليفورنيا،  والي��ة  ب��اي��دن  زار  ذل��ك،  وقبل 
هذا  غابات  حريق   7400 من  اأكرث  �سهدت  التي 
العام، حيث اأتت النريان على م�ساحة تقدر بنحو 

الأ�سجار. من  مربع  كيلومرت   5600
وقال بايدن: »ل ميكننا اأن نتجاهل حقيقة اأن 
حرائق الغابات هذه تتزايد ب�سبب تغري املناخ«.

املتحدة  الوليات  يف  احلكم  دفة  توليه  ومنذ 
يف  كبريا  اهتماما  بايدن  اأولى  املا�سي،  يناير  يف 

التغري املناخي، بخالف �سلفه دونالد ترامب.

يدن  با� يركا.. و� تضرب أم� ية � ث� سا�ئر كار� �خ
زع« يتحدث عن »ر�قم م�ف �

تو�خس: لست من دعاة  يس � ر�ئ�
يات وىض وملتزم �بالحر� ال�ف

تحمل اال�تالل  ية � مات ��قو�ق� زة: من�خ عخ
ين ياة المعت�قل� ية عن �� المسؤول�

تز�قة يا لصد المر� ي�ب� وار ل� ية �بدول �ب تحركات عسكر� الحدود الملته�بة.. �

ا�خستان.. أصوات  يس �بس�بب أ�فعف  ل�
يرك�ي يش األم� � تنادي �بإ�قالة �قا�ئد الحب

واشنطن 

جو  الرئي�ض  روبيو،  ماركو  الأمريكي،  ال�سيوخ  جمل�ض  ع�سو  طالب 
بايدن، باإقالة رئي�ض هيئة الأركان امل�سرتكة اجلرال مارك ميلي فورا.

الأمريكي،  القومي  الأمن  على  خطرا  ي�سكل  ميلي  اأن  روبيو  واعترب 
وعلى قدرة الوليات املتحدة يف قيادة العامل خالل املخاطر.

وجاءت مطالبة روبيو الالفتة وغري امل�سبوقة من قبله، بعيد تقارير 
�سحفية ك�سفت مقتطفات من كتاب �سيطرح قريبا، حول قيام اجلرال ميلي 
باأن الوليات املتحدة  بالت�سال بنظريه ال�سيني مرات متتالية، لطماأنته 
�سد  ع�سكريا  عمال  ت�سن  لن  ترامب،  دونالد  ال�سابق  الرئي�ض  قيادة  حتت 
وودورد،  بوب  املعروف  الأمريكي  ال�سحفي  تاأليف  من  والكتاب  ال�سني. 
ويدور حول الأيام الأخرية من حكم ترامب يف البيت الأبي�ض، التي كانت 

�سديدة ال�سطراب، كما �ساهم يف تاأليفه ال�سحفي روبرت كو�ستا.
اإن  اإلى حد التعهد لنظريه ال�سيني، باأنه  اإن ميلي ذهب  وقال الكاتب 
كانت اأمريكا �ستنفذ عمال ع�سكريا �سد ال�سني، فاإنه �سيت�سل به قبل القيام 

بذلك، وباأن االأمر لن يحدث ب�سكل مفاجئ.
للحد  �سريا  اإجــراء  اتخذ  ميلي  مارك  اجلرال  فاإن  الكتاب،  وبح�سب 
اأ�سلحة  اأو ا�ستخدام  ياأمر ترامب ب�سربات �ساروخية  اأن  من من احتمال 
نووية. واأقدم قائد اجلي�ض الأمريكي على هذه اخلطوة غري امل�سبوقة يف 
تاريخ املوؤ�س�سة الع�سكرية، بعد اقتحام الكابيتول يف 6 يناير املا�سي، اأي 

قبل اأيام من مغادرة ترامب البيت الأبي�ض.
وطبقا للكتاب، فاإن اجلرال ميلي �سدم من الهجوم الكونغر�ض، ونقل 
النتحابات،  خ�سارته  عقب  عقلي  بتدهور  اأ�سيب  ترامب  »اإن  قوله  عنه 

واأ�سبح مهوو�سا«.
وبناء على ذلك، عقد ميلي يف يوم 8 يناير اجتماعا �سريا لكبار القادة 
الع�سكرييني يف »البنتاغون«، ومتت فيه مراجعة خطوات اإطالق عمليات 
ع�سكرية اأو ا�ستخدام اأ�سلحة نووية، واأمرهم بعدم تلقي اأي اأوامر من اأي 

اأحد كان، بدون مراجعته �سخ�سيا.

يلت�ق�ي �قادة المعارضة  يدرسون �  �ب�

ية �ف�ي اس�ن�بول السور�
عمان 

اإلى �سوريا، غري بيدر�سون قيادات املعار�سة  التقى املبعوث الأممي 
اأيام للعا�سمة  ال�سورية يف مدينة ا�سطنبول الرتكية، عقب زيارة له قبل 

ال�سورية دم�سق.
كل  مع  بيدر�سون  التقى  لالأنباء،  الرتكية  الأنا�سول  وكالة  وبح�سب 
من رئي�ض الئتالف ال�سوري �سامل امل�سلط، ورئي�ض هيئة التفاو�ض اأن�ض 
الرئي�ض  كونفرن�ض«،  »فيديو  تقنية  عرب  الجتماع  يف  و�سارك  العبدة، 

امل�سارك للجنة الد�ستورية ال�سورية عن املعار�سة هادي البحرة.
�سمن  �سوريني،  م�سوؤولني  دم�سق  يف  اأيام  قبل  التقى  بيدر�سون  وكان 
ال�سورية، بعد ف�سل خم�ض  الد�ستورية  للجنة  جهوده لعقد جولة جديدة 

جولت يف �سابقة يف حتقيق اأي تقدم.

يا  ت�لق 51 �قمرا صناع� ية � يرك� م�
ية األرض �بش�بكة اإلنتر�خت �� لتعف

واشنطن 

»�سبي�ض  الأمريكية  الف�ساء  ا�ستك�ساف  تكنولوجيات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
من  لالأر�ض،  اخلارجي  الف�ساء  يف  �سناعيا  قمرا   51 اأطالق  عن   ، اإك�ض« 
طراز »�ستارلينك«، من اأجل توفري خدمة الإنرتنت ال�سريعة للم�ستخدمني 

يف جميع اأنحاء العامل.
بنجاح  مت  لقد   « بيان،  يف  ال�سركة  قالت  بو�ست،  وا�سنطن  وبح�سب 
اطالق �ساروخ »فالكون 9 » من جممع الإطالق الف�سائي رقم E4 بقاعدة 
اجلزء  هبط  وقد  الأمريكية،  فلوريدا  بولية  الف�سائية  للقوة  فاندنربغ 
يف  اإطالقه،  من  دقائق  ت�سع  بعد  ال�ستخدام  متعدد  ال�ساروخ  من  الأول 

من�سة عائمة يف املحيط الأطل�سي.
جمموعة  هي  ال�سناعية،  لالأقمار  »�ستارلينك«  جمموعة  اأن  ويذكر 
وبداأت  ال�سريع،  الإنرتنت  ب�سبكة  الأر�سية  الكرة  لتغطية  متخ�س�سة 
تنفيذ هذا امل�سروع يف 22 �سباط عام 2018، حيث اطلقت عام 2019 
املرحلة الأولى من امل�سروع 60 قمرا ل�سلكيا ويقل وزن كل منها عن 500 

كيلوغرام.

ية  وا�به �ب�قض� يام من استحب �ق�بل أ�
ادر ل�بنان يعف ياب � المر�فأ.. �سان د�

وكاالت 

اإلى  متجها  بلده  دياب  ح�سان  ال�سابق  اللبناين  الــوزراء  رئي�ض  غادر 
الوليات املتحدة، الثالثاء، ح�سبما قالت م�ست�سارته، رغم مذكرة ا�ستدعاء 

�سدرت بحقه من قا�سي التحقيق يف انفجار مرفاأ بريوت.
وكان دياب رئي�سا للوزراء عندما وقع النفجار يف 4 اأغ�سط�ض 2020، 
�سخ�ض   200 من  اأكــرث  مقتل  عن  اأ�سفرت  التي  الكارثة  بعد  وا�ستقال 

واإ�سابة اأكرث من 6 اآلف، كما ترك اأجزاء كبرية من بريوت مدمرة.
وكان دياب رئي�سا حلكومة ت�سريف الأعمال حتى الأ�سبوع املا�سي، 
عندما جنح جنيب ميقاتي يف ت�سكيل حكومة جديدة، لي�سع حدا ل�سهور 

من امل�ساومات ال�سيا�سية.
العمد  القتل  بتهمة  دياب  بيطار،  طارق  التحقيق  قا�سي  وا�ستدعى 
ال�ستجواب كمتهم  للحكومة، ورف�ض دياب  والإهمال ب�سفته كان رئي�سا 

قائال اإنه اأدلى ب�سهادته يف الق�سية.
القوانني  انتهكوا  الق�سية  يف  يحققون  الذين  الق�ساة  اأن  دياب  ويرى 
اللبنانية التي تن�ض على اأنه كم�سوؤول حكومي كبري ل ميكن ا�ستدعاوؤه اإل 

بعد موافقة جمل�ض النواب.
بيطار  اأ�سدر  للتحقيق،  املا�سي  ال�سهر  املثول  دياب  رف�ض  وعندما 
مذكرة ا�ستدعاء بحقه، ومت حتديد موعد جديد لال�ستجواب ليكون الثنني 
تت�سمن عنوان  ا�ستدعاء جديدة  الثالثاء، مذكرة  بيطار،  واأ�سدر  املقبل. 

منزل دياب بعد تنحيه عن رئا�سة الوزراء.
�سيء  )ديــاب(  لديه  »لي�ض  ديــاب:  م�ست�سارة  حاطوم،  ليلى  وقالت 
جديد يقوله. وهو يعترب اأنه ال علقة له بكل ذلك حتى يقرر الربملان م�سار 

العمل«.
واأ�سافت اأن دياب غادر يف رحلة خمططة م�سبقا، لزيارة اأبنائه الذين 
يدر�سون يف الوليات املتحدة، كما اأ�سحت اأنه مل ير اأبناءه منذ اأن تولى 

من�سبه.
 4 بعد  بلده  اإلى  »�سيعود  دياب  اأن  لبنانية  اإعالن  و�سائل  واأو�سحت 
مادة  وهي  الأمونيوم،  نــرتات  من  الأطنان  مئات  وانفجرت  اأ�سابيع«. 
غري  ب�سكل  تخزينها  مت  الأ�سمدة،  �سنع  يف  ت�ستخدم  النفجار  �سديدة 

�سحيح يف املرفاأ ل�سنوات، يف اأغ�سط�ض 2020.
علم  على  كانوا  احلكوميني  امل�سوؤولني  معظم  اأن  التحقيق  ويظهر 

باملواد اخلطرة املخزنة يف املرفاأ.
اإنه  املا�سي،  العام  مقابلة  يف  بر�ض«  لـ«اأ�سو�سيتد  قال  ديــاب  وكــان 
يعرف  »بينما  اإليه  التهام  وتوجيه  �سخ�سي  ب�سكل  لال�ستهداف  تعر�ض 

اآخرون املزيد«.

ي�بحثان  م�ي � يط والكاطخ �   أ�بو العف
ية ا�بات العرا�ق� راء االنتحخ إ�ب

القاهرة 

بحث اأمني عام جامعة الدول العربية اأحمد اأبو الغيط ورئي�ض الوزراء 
العراقي م�سطفى الكاظمي، امل�ستجدات على ال�ساحتني العربية والدولية، 
وال�ستعدادات اجلارية لإجراء النتخابات النيابية املبكرة يف العراق يف 

ت�سرين الأول املقبل.
مراقبة  يف  العربية  اجلامعة  م�ساركة  اأهمية  الكاظمي  رئي�ض  واأكــد 
النتخابات املقبلة، فيما اأعرب ابو الغيط عن ا�ستعداد اجلامعة العربية 

لتقدمي الدعم املمكن يف هذا ال�سدد. 

يا  يخ كروز.. كور� �بعد صوار�
ية« ر�بة �خار� تحب �» ت�ل �ـب ية � الشمال�

وكاالت 

 اأعلن اجلي�ض الكوري اجلنوبي اأّن كوريا ال�سمالية اأطلقت، الأربعاء، 
باجتاه البحر مقذوفاً غري حمّدد، يف جتربة نارية تاأتي بعد اأيام من اإعالن 

بيونغ يانغ اأّنها اختربت بنجاح �سواريخ كروز بعيدة املدى جديدة.
مقذوفاً  »اأطلق  ال�سمال  اإّن  اجلنوبية  الكورية  الأركان  رئا�سة  وقالت 

غري حمّدد نحو بحر ال�سرق«.
ومل ترد على الفور اأي تفا�سيل اأخرى مثل نوع املقذوف وامل�سافة التي 

قطعها، وما اإن كان اأكرث من مقذوف واحد.
وياأتي ذلك بعد اأيام من اإعلن وكالة االأنباء الكورية ال�سمالية الر�سمية 
املدى  اإطالق �ساروخ جديد طويل  بنجاح جتارب  اأجرت  يانغ  بيونغ  اأن 
»اأ�سلحة  عن  متحدثة  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  خالل  »كــروز«  طراز  من 

ا�سراتيجية ذات اأهمية كربى«.
واأظهرت �سور ن�سرتها �سحيفة رودونغ �سينمون، الثنني، �ساروخا 
يخرج من اأحد الأنابيب اخلم�سة يف مركبة اإطالق مثل كرة نار، و�ساروخا 
ينطلق يف م�سار اأفقي. وقال حمللون اإّنه اإذا ما تاأّكد اإطلق �سواريخ كروز 
ال�سمالية،  لكوريا  تكنولوجّيااً  تقّدمااً  �سيمّثل  ذلك  فاإّن  هذه،  املدى  البعيدة 
اأطلقت  التي  وال�سواريخ  دفــاع.  اأنظمة  لتجنب  اأف�سل  قــدرة  ومينحها 
كوريا  فوق  كلم،   1500 طوله  م�سارا  عربت  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  يف 
الكورية  الوكالة  وفق  هدفها،  ت�سل  اأن  قبل  الإقليمية  ومياهها  ال�سمالية 
كوريا  على  حتظر  عدة  قــرارات  الــدويل  الأمــن  جمل�ض  وتبنى  ال�سمالية. 
ال�سمالية موا�سلة برامج اأ�سلحتها النووية و�سواريخها البال�ستية، والتي 
تقول اإنها بحاجة لها للدفاع عن نف�سها اأمام غزو اأمريكي. لكن القرارات مل 

حتظرها من تطوير �سواريخ كروز، والتي اأجرت عليها جتارب �سابقة.

يم  � يه«: تن�خ يس »يس آي إ� ر�ئ�
ا�خستان يهدد�خا من أ�فعف ال�قاعدة س�

وكاالت 

تهديد  يبداأ  قد  القاعدة  تنظيم  اأن  من  اأمريكيون  م�سوؤولون  حــذر 
الواليات املتحدة داخليا من اأفغان�ستان، خلل عام اإلى عامني، وذلك بعد 

اأيام من الن�سحاب من البلد امل�سطرب.
وكرر امل�سوؤولون بذلك حتذيرات �سدرت قبيل الن�سحاب الأمريكي، 

الذي اأنهي احلرب يف اأفغان�ستان بعد 20 عاما.
اإيه( دافيد  اآي  وقال نائب رئي�ض وكالة ال�ستخبارات املركزية )�سي 
كوهني، اإن الوليات املتحدة وجدت بالفعل »بع�ض املوؤ�سرات على حترك 
لل�ستخبارات  قمة  خلل  وذلك  اأفغان�ستان«،  يف  القاعدة  لتنظيم  حمتمل 

والأمن القومي، الثالثاء.
ويف القمة ذاتها، قدم الليفتانت جرنال �سكوت بريير الذي يراأ�ص هيئة 

ا�ستخبارات الدفاع الأمريكية، الإطار الزمني املقرتح لتهديد القاعدة.
ولطاملا قال خرباء اإن حركة طالبان التي ت�سيطر على اأفغان�ستان حاليا 
ل تزال حتافظ على �سالتها بالقاعدة، التنظيم الذي جلاأ اإلى اأفغان�ستان 

قبل هجمات 11 �سبتمرب 2001.
الأمريكي،  الن�سحاب  قبل  الإرهاب  مكافحة  خرباء  تقديرات  وت�سري 

اإلى اأن تنظيم القاعدة له عدة مئات من املقاتلني داخل اأفغان�ستان.

غزة 

الحتالل  ــة  دول حقوقية  منظمات  حملت 
ال�سجون  يف  املعتقلني  حياة  عن  امل�سوؤولية 
بالتدخل  الدويل  املجتمع  مطالبة  الإ�سرائيلية، 
واحرتام  العقابية  الإجــراءات  لوقف  العاجل 

اأحكام القانون الدويل.
يف  الإنــ�ــســان  حلقوق  املــيــزان  مركز  وقــال 
بالغة  بخطورة  ينظر  اإنــه  �سدر  �سحفي  بيان 
�سلطات  اتخذتها  التي  العقابية  الإجراءات  اإلى 
يف  الفل�سطينيني  املعتقلني  بحق  ــالل  ــت الح
ال�سجون الإ�سرائيلية، على اأثر قيام 6 معتقلني 
يف �سجن جلبوع بانتزاع حريتهم ثم اأعادت تلك 
ال�سلطات اعتقال 4 منهم بعد اأيام، فيما اأ�سارت 
زكريا  املعتقل  نقل  ــى  اإل الإعــالمــيــة  امل�سادر 
الزبيدي اإلى م�ست�سفى »رامبام« يف حيفا جراء 

تعر�سه لل�سرب.
ــالل  ــت وحــّمــل مــركــز املـــيـــزان دولــــة الح
املعتقلني  حــيــاة  عــن  القانونية  امل�سوؤولية 
خا�سة  الإ�سرائيلية  ال�سجون  يف  الفل�سطينيني 

احلاجزة  الدولة  بو�سفها  الأربعة،  املعتقلني 
 ،1949 لعام  الرابعة  جنيف  لتفاقية  وفقاً 
ت�سعى  اللتزامات،  من  جمموعة  تفر�ض  والتي 
الأ�سخا�ض  اإلى احلفاظ على حياة  يف جوهرها 
اإخ�ساعهم  جــواز  وعــدم  وحمايتهم،  املحميني 
اجل�سيمة  املخالفات  من  ذلك  باعتبار  للتعذيب 
املحظورة مبوجب املادة )147( من التفاقية.
ـــــراءات  ــز اإنـــه يـــرى يف الإج ــرك وقـــال امل
العقابية التي فر�ستها اإدارة م�سلحة ال�سجون 
الإ�سرائيلية بحق املعتقلني الفل�سطينيني انتهاكاً 
التفاقية،  من   )33( املــادة  لأحــكــام  خطريًا 
�سخ�ض  اأي  معاقبة  جواز  بعدم  تق�سي  والتي 
�سخ�سياً،  هو  يقرتفها  مل  خمالفة  عن  حممي 
تدابري  وكــذلــك  اجلماعية  العقوبات  وحظر 

التهديد اأو الإرهاب.
التحقيق  جــهــات  قـــرار  اأن  املــركــز  واأكـــد 
الإ�سرائيلية منع املعتقلني الأربعة من اللتقاء 
تعر�سهم  ــول  ح املــخــاوف  ُيــثــري  مبحاميهم، 
منهم  اعـــرتاف  انــتــزاع  ــة  وحمــاول للتعذيب، 
�سمانات  ينتهك  كونه  اإلــى  اإ�سافة  بــالإكــراه، 

املحاكمة العادلة، ويف ذلك انتهاك خطري الأحكام 
القانون الدويل.

ــة  اأن ا�ــســتــمــرار دول ــدد املــركــز عــلــى  و�ــس
الإداري  العتقال  �سيا�سة  تبني  يف  الحتالل 
ي�سكل جتاوزا خطريا للمعايري الدولية حلقوق 
العادلة،  املحاكمة  �سمانات  خا�سة  الإن�سان، 
املعتقلني  حترم  ال�سيا�سة  تلك  اأن  اإلى  بالنظر 
اإليهم، وحتول دون  التهمة املوجهة  من معرفة 
وتقّي�ض  التــهــام،  ــة  اأدل مناق�سة  على  قدرتهم 

قدرتهم على الدفاع عن اأنف�سهم.
ودعـــا مــركــز املــيــزان حلــقــوق الإنــ�ــســان 
املجتمع الدويل اإلى حتمل م�سوؤولياته القانونية 
الفل�سطينية  الأرا�سي  �سكان  جتاه  والأخالقية 
حماية  على  القائمة  الهيئات  داعيا  املحتلة، 
واإلــزام  العاجل  التدخل  الى  الإن�سان،  حقوق 
من  الأربعة  املعتقلني  بتمكني  الحتالل  دولــة 
اللتقاء مبحاميهم وتقدمي العالج املنا�سب لهم، 
بحق  اجلماعية  والعقوبات  الإجــراءات  ووقف 
املعتقلني الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�سرائيلية 

واحرتام اأحكام القانون الدويل.

بنغازي 

 10 منذ  ليبيا  �سربت  التي  الأمنية  الفو�سى  األقت 
القذايف، بظاللها على  اإطاحة الزعيم معمر  �سنوات بعد 
الإفريقي،  ال�ساحل  منطقة  يف  خا�سة  املجاورة  الدول 
يف  الليبي  بالداخل  ميلي�سيات  تورط  ثبوت  بعد  وذلك 

ت�سدير مرتزقة لقتال القوات النظامية هناك.
واأبدى م�سوؤولون يف دول اإفريقية ت�سرتك يف حدود 
مع ليبيا تخوفهم من امليلي�سيات واملرتزقة املنت�سرين يف 
ليبيا، خا�سة بعد التغريات ال�سيا�سية والع�سكرية التي 
و�سط  غينيا،  واآخرها  الإفريقية،  الدول  بع�ض  �سهدتها 

حتذيرات دولية من تدهور الو�سع الأمني داخل ليبيا.
ورغم اجلهود الذي يقوم بها اجلي�ض الوطني الليبي 
فاإن  الإرهابية،  والعنا�سر  املرتزقة  مع�سكرات  ل�سرب 
البالد  على  املفرو�ض  ال�سالح  وحظر  الإمكانات  نق�ض 

حال دون الق�ساء التام على امليلي�سيات وامل�سلحني.
واآخر هذه اجلهود كانت تدمري قوات اجلي�ض الليبي 
رتال للمعار�سة الت�سادية، متركز داخل ليبيا يف منطقة 

تربو القريبة من مدينة مرزق، على احلدود اجلنوبية 
فرقة  اإن  الليبي  احلربي  الإعــالم  �سعبة  وقالت  للبالد. 
متركز  ا�ستهدفت  ع�سكرية  عملية  نفذت  اخلا�سة  املهام 
مما  تربو،  يف  الت�سادية  املعار�سة  وعنا�سر  املرتزقة 
اآلياتهم ومدرعاتهم، والق�ساء  اأ�سفر عن تدمري عدد من 

على من كان داخلها.
توا�سل  »الــقــوات  اأن  بيان  يف  ال�سعبة  واأ�سافت 
املناطق احلدودية«،  بقايا هذه املجموعات يف  مطاردة 

م�سرية اإلى مقتل اأحد اأفرادها خالل ال�ستباكات.
الأمني،  ال�ستنفار  حالة  والنيجر  ت�ساد  واأعلنت 
حيث عززت الدولتان تواجد قواتهما على احلدود ملنع 

ت�سلل اإرهابيني من الداخل الليبي.
نيوز  »�سكاي  ملوقع  ليبية  اأمنية  م�سادر  وقالت 
عربية«، اإن نقاط االرتكاز االأمني بني البلدين من وليبيا 
من  ع�سكرية  تعزيزات  بالفعل  �سهدت  اأخرى،  جهة  من 

اأفراد واآليات، من جانب ت�ساد والنيجر.
جانب  من  كان  القوات  »زيادة  اأن  امل�سادر  واأكدت 
ت�سلل  من  خوفا  تكون  قد  »الأ�سباب  واأن  فقط«،  واحد 

اإرهابيني من ليبيا اإلى داخل اجلارتني«.
فو�سى  من  كثريا  عانا  »البلدين  اأن  اإلى  واأ�سارت 
ال�سالح وامليلي�سيات يف ليبيا، واآخر دليل كان الأحداث 
بقوة  ديبي،  اإدري�ض  الرئي�ض  ملقتل  اأدت  التي  ت�ساد  يف 

متمردة دخلت من ليبيا«.
اأن  يان كوبيت�ض  ليبيا  اإلى  الأممي  املبعوث  واعترب 
»ا�ستمرار وجود املرتزقة واملقاتلني والقوات الأجنبية 
يعد م�سدر قلق لليبيا وللمجتمع الدويل على حد �سواء، 

مبا يف ذلك دول اجلوار«.
�سحب  يقرتن  اأن  �ــســرورة  على  كوبيت�ض  واأكـــد 
مكثفة  بجهود  امل�سلحة  واملجموعات  الأجانب  املقاتلني 
الأ�سباب  ملعاجلة  الأو�سع،  واملنطقة  ليبيا  اأنحاء  يف 

اجلذرية لغياب ال�ستقرار.
�سيطرة  لفر�ض  التدابري  تعزيز  �سرورة  على  واأكد 
تهريب  جلرائم  منعا  احلــدوديــة،  املناطق  يف  الدولة 
الأمــم  موقف  جمــددا  واملــخــدرات،  والأ�سلحة  الب�سر 
املتحدة الثابت بخ�سو�ض اأن »ليبيا ل تعترب ميناء اآمنا 

لإنزال املهاجرين والالجئني«.

اإن  قائال  الباروين  �سليمان  ال�سيا�سي  املحلل  وعلق 
مثل  يف  طبيعي  ليبيا  جوار  دول  يف  الأمني  »ال�ستنفار 
ب�سبب  كثريا  عانتا  الدولتني  اأن  خا�سة  الظروف،  هذه 

فو�سى امليلي�سيات يف ليبيا«.
اأن  عربية«،  نيوز  »�سكاي  ملوقع  الباروين  واأ�ساف 
الإفريقية  البلدان  بع�ض  يف  �سيا�سية  فو�سى  »هناك 
حاليا واآخرها غينيا، التي �سهدت انقالبا اأطاح الرئي�ض 
احلاجة  اأم�ض  يف  الــدول  هذه  يجعل  مما  كوندي،  األفا 
لتاأمني كافة النقاط ملنع فتح جبهة تزعزع ا�ستقرارها«.

واأكد اأن »ليبيا اأ�سبحت كابو�سا لدى جريانها ب�سبب 
ي�سكن  من  يعلم  فالكل  وامليلي�سيات،  ال�سالح  فو�سى 

ال�سحراء الليبية غري اخلا�سعة ل�سيطرة ال�سلطات«.
الفيتوري  اإبراهيم  ال�سيا�سي  املحلل  حتــدث  كما 
يثري  قد  غينيا  يف  حدث  »ما  اإن  قائل  ذات��ه،  ال�سياق  يف 
الأ�سا�ض  يف  اأنها  خا�سة  املجاورة،  الدول  بع�ض  خوف 
اأزمات  حدوث  اإلى  اأدت  حادة  �سيا�سية  تقلبات  ت�سهد 
خالل بع�ض الفرتات، خا�سة يف ت�ساد التي قتل رئي�سيا 

موؤخرا«.
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اعالن
ا�ستناداً الحكام املادة )29/اأ( من نظام اجلمعيات التعاونية رقم )36( ل�سنة 

2016 اقرر ت�سفية جمعية كروم العنب ال�سكان املهند�سني التعاونية حمدودة  

امل�سوؤولية/البلقاء اعتباراً من تاريخه وتعيني ال�سيد حممد تي�سري ر�سوان 

الت�سفية  تتم  اأن  على  البلقاء،  تعاون  مديرية  لها/عنوانه  م�سفيًا  احلياري 

جميع  باأن  معلومًا  وليكن  ت�سجيلها،  اللغاء  متهيداً  تاريخه  من  �سنة  خالل 

االدعاءات التي على اجلمعية املذكورة يجب ان تقدم للم�سفي املذكور.

مدير عام امل�ؤ�س�سة التعاونية االردنية

عبد الفتاح حممد ال�سلبي

اعالن �سادر عن وزارة ال�سياحة واالآثار
الوفري  مكتب  و�سريكه/مالكة  �سمادي  املجيد  عبد  �سركة/احمد  نحن 

عن  املواطنني  لالأخوة  نعلن  العبديل   - عمان  يف  /الكائن  وال�سفر  لل�سياحة 

بيعه لل�سادة �سركة/عمر فوزي �ساهني و�سريكه

ال�سياح  قبل  من  مكتبنا  على  مالية  مطالبة  اأو  �سكوى  اأية  لديه  فمن 

ال�سياحة  وزارة  يف  ال�سياحية  املهن  مديرية  مراجعة  فعليه  وامل�سافرين 

واالآثار خالل �سهرين من تاريخ هذا االعالن وتقدمي �سكوى خطية بذلك 

مرفقًا معها الوثائق الداعمة لل�سكوى.

وزارة االوقاف وال�س�ؤون واملقد�سات اال�سالمية

اعالن طرح عطاء رقم )ق/2021/20(
وربط  وتركيب  وتوريد  ت�سميم  عطاء  طرح  عن  االوقاف  وزارة  تعلن 

وت�سغيل نظم لتوليد الطاقة الكهربائية با�ستخدام اخلاليا ال�سم�سية لعدة 

ح�سب  وذلك  ذروة  واط  كيلو   )202( بقدرة  عجلون  حمافظة  يف  م�ساجد 

املخت�سة  ال�سركات  فعلى  العطاء  بوثائق  املعتمدة  واملوا�سفات  ال�سروط 

واملقاولني امل�سنفني لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن )كهروميكانيك 

للعطاء مراجعة امني  التقدم  اأو ب( والراغبني يف  )اأ  وطاقة متجددة( فئة 

على  للح�سول  الوزارة  العطاءات/مركز  املحلية/مديرية  ال�سراء  جلنة  �سر 

م�سطحبني  م�سرتدة  غري  ديناراً   )125( مبلغ  دفع  مقابل  العطاء  من  ن�سخة 

/وزارة  التجاري  وال�سجل  املهن  )رخ�سة  املفعول  �سارية  الثبوتية  االأوراق 

ال�سناعة والتجارة/�سهادة الت�سنيف(.

يبداأ بيع ن�سخ العطاء اعتباراً من �سباح يوم االربعاء املوافق 2021/9/15.

الثانية ع�سرة من ظهر يوم االربعاء  ال�ساعة  العطاء  اآخر موعد لبيع ن�سخ 

املوافق 2021/9/22.

العطاءات/ العطاءات/مديرية  �سندوق  يف  العرو�ض  اليداع  موعد  اآخر 

الوزارة ال�ساعة الثانية ظهراً من يوم اخلمي�ض املوافق 2021/9/30.

اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء.

رئي�س جلنة ال�سراء املحلية

االمني العام ل�زارة االوقاف

الدكت�ر عبد اهلل عقيل

اعالن للمرة االوىل

�سادر عن مديرية ا�سغال حمافظة العا�سمة
والراغبون  )ثالثة(  فئة  كهروميكانيك  اخت�سا�ض  يف  امل�سنفون  املقاولون  يدعى 

يوم  من  اعتباراً  العا�سمة  حمافظة  ا�سغال  مديرية  مراجعة  العطاء  يف  باال�سرتاك 

االربعاء املوافق 2021/9/15 وح�سب ال�سروط التالية:-

وابراز  �سراء  كل  مع  املفعول  �سارية  الت�سنيف  �سهادة  عن  م�سدقة  �سورة  ابراز   .1

تفوي�ض �سراء لغري املالك وال�سركاء.

2. اآخر موعد لبيع ن�سخ العطاء قبل الثانية ع�سرة من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 

.2021/9/22

العا�سرة �سباحًا وبالتن�سيق  ال�ساعة  املوافق 2021/9/21  الثالثاء  الزيارة يوم  3. موعد 

مع رئي�ض ق�سم الكهروميكانيك يف مديرية ا�سغال العا�سمة.

4. تودع العرو�ض يف �سندوق عطاءات املديرية قبل ال�ساعة الثانية ع�سرة  من ظهر 

والن�سف  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  العرو�ض  فتح  ويتم   2021/9/23 املوافق  اخلمي�ض  يوم 

ظهراً.

اأو �سيك م�سدق با�سم مدير ا�سغال حمافظة العا�سمة  5. ترفق بالعرو�ض كفالة مالية 

مثبتًا  ويكون  فيه  للدخول  تاأمينًا  العطاء  مقابل  املبينة  بالقيمة  لوظيفته  باال�سافة 

عليها رقم العطاء وح�سب النموذج املعتمد.

6. يحق  ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء االأ�سباب وبدون اأن يرتتب على االلغاء 

اأية مطالبات مالية اأو قانونية.

7. تكاليف اعالن دعوة العطاء بال�سحف اليومية على ح�ساب من ير�سو عليه العطاء 

مهما تكرر االعالن.

ثمن ن�سخة قيمة الكفالةو�سف العملرقم العطاء

العطاء

نفق  املن�سية/�ض ع/2021/39

املوقر

)1500( األف 

وخم�سمئة دينار

)75( ديناراً غري 

م�سرتدة

رئي�س جلنة �سراء حمافظة العا�سمة

مدير ا�سغال حمافظة العا�سمة

املهند�س حممد الهبا�سني

مديرية االأمن العام

اعالن اعادة طرح عطاء
1. تعلن مديرية االأمن العام/اإدارة امل�سرتيات عن اعادة طرح عطاء  رقم )2021/69( �سراء البطاريات ال�سائلة وكما يلي :

- اآخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم )االثنني ( املوافق 2021/10/11م وطيلة ايام اال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .

- اآخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم )الثالثاء( املوافق 2021/10/12م وال تقبل بعد هذا املوعد على ان يتم تقدمي 

عر�ض فني مف�سل �سامل كافة االمور الفنية ومنف�سل عن العر�ض املايل ولن ينظر باأي عر�ض من اي �سركة تخالف ذلك و�سيتم ا�ستبعادها 

مبا�سرة .

2. على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف )مديرية االأمن العام )عمي�ض( / اإدارة امل�سرتيات / اأمانة �سر جلنة عطاءات 

االأمن العام ( ال�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة ال�سروط واملوا�سفات م�سطحبا معه :

- �سورة عن رخ�سة املهن )�سورة طبق االأ�سل( �سارية املفعول لهذا العام .

- �سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة .

- كتاب تفوي�ض من ال�سركة للمندوب .

3- ثمن ن�سخة العطاء )100( دينار غري م�سرتدة.

4- موقع مديرية االأمن العام / اإدارة امل�سرتيات على �سبكة االنرتنت

 )www.psd.gov.jo( / اإدارة امل�سرتيات / العطاءات املطروحة .

5- اجور االإعالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ض النظر عن عدد مرات الطرح .

رئي�س جلنة ال�سراء

اإعالن دع�ة ح�س�ر اجتماع هيئة عامة غري عادي لالحتاد االأردين للبلياردو وال�سن�كر

ي�سر االحتاد االأردين للبلياردو وال�سنوكر بدعوة ال�سادة اأع�ساء الهيئة العامة حل�سور االجتماع املنوي عقده بتاريخ 

2021/9/29 يف مقر االحتاد الكائن يف العبديل عمارة الفريد الطابق ال�سابع ملناق�سة جدول االأعمال املت�سمن اإقرار 

النظام املعدل لالنتخابات 2021 وت�سكيل جلنتي االنتخابات واال�ستئناف وامل�سادقة على التقريرين االإداري واملايل 

لعام 2020 وما ي�ستجد من اأعمال.

رئي�س االحتاد

نا�سر احلديد

اعالن 

تعلن امل�ؤ�س�سة التعاونية االردنية عن متديد طرح العطاء التايل :
رقم دعوة 

العطاء

اآخر موعد لبيع ثمن ن�سخة العطاءمو�سوع العطاء

العطاء ال�ساعة 11.00 

�سباحا

اآخر موعد لت�سليم 

وفتح العرو�ض ال�ساعة 

12.00 �سباحا

�سراء خدمات التحميل والتنزيل والتعبئة 2021/2

والغربلة لبذار )القمح، ال�سعري( يف 

حمطات اكثار البذار )ماأدبا، اربد، الكرك(

2021/9/222021/9/23 )25( ديناراً

فعلى املناق�سني الراغبني الدخول يف هذا العطاء مراجعة مبنى املوؤ�س�سة التعاونية االردنية/ العبديل / بالقرب من امل�ست�سفى 

اال�سالمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سورة عن ال�سجل التجاري للح�سول على ن�سخة دعوة العطاء.

مالحظة :

- اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء 

 )0799173747  /  0782005255( موبايل  او   )134( فرعي   )06/5665170-76( املوؤ�س�سة  هاتف  على  االت�سال  يرجى   : لال�ستف�سار 

امل�ساريع والدعم الفني.

مدير عام امل�ؤ�س�سة التعاونية االردنية 

عبدالفتاح حممد ال�سلبي

مناق�سة حملية

اإعالن طرح العطاء رقم )6/�س.م.اأ/2021(

اجلهة امل�ستفيدة: امل�ؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتط�ير احل�سري
احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  امل�سنفون  االأردنيون  املقاولون  يدعى 

مبوجب �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول �سادرة عن الدائرة يف جمال الطرق 

ولديهم  اخلام�سة  اأو  الرابعة  بالفئة  الطرق  و�سيانة  اإن�ساء  اخت�سا�ض 

اأو  جمتمعني  اخلام�سة  اأو  الرابعة  وبالفئة  �سحي  و�سرف  مياه  اخت�سا�ض 

يف  بامل�ساركة  الراغبون  مبدئية،  ائتالف  اتفاقية  تقدمي  �سريطة  موؤتلفني 

العامة لالإ�سكان والتطوير احل�سري/�ساحية  املوؤ�س�سة  هذا العطاء مراجعة 

احل�سني وذلك اعتباراً من يوم االأربعاء املوافق 2021/9/15م.

1- و�سف العمل: اأعمال البنية التحتية مل�سروع تو�سعة �سحاب القدمي/عمان 

الواقع على القطع ذوات االأرقام )873-902( حو�ض )8( موار�ض الكبار/قرية 

�سحاب/حمافظة العا�سمة.

2- ثمن ن�سخة وثائق ال�سراء )125( ديناراً اأردنيًا غري م�سرتدة.

3- اآخر موعد لبيع ن�سخ وثائق ال�سراء هو ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهراً من 

يوم االأربعاء املوافق 2021/9/22م.

4- زيارة املوقع يف متام ال�ساعة العا�سرة من يوم اخلمي�ض املوافق 2021/9/23م 

وبالتن�سيق امل�سبق على هاتف املوؤ�س�سة رقم )5538228/750(.

الدوام  نهاية  هو  ال�سراء  وثائق  حول  التو�سيح  طلب  لقبول  موعد  اآخر   -5

اال�ستي�ساحات  تقدم  اأن  على  2021/9/26م  املوافق  االأحد  ليوم  الر�سمي 

لديوان املوؤ�س�سة/جبل عمان.

6- تقدمي تاأمني الدخول يف املناق�سة )كفالة بنكية اأو �سيك م�سدق( بقيمة 

)2500( ديناراً، با�سم مدير عام املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير احل�سري 

باال�سافة لوظيفته.

مبوجب  املناق�ض  مندوب  قبل  من  وا�ستالمها  ال�سراء  وثائق  �سراء  يتم   -7

تفوي�ض ر�سمي �سادر عن املناق�ض.

8- تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات يف مبنى املوؤ�س�سة/�ساحية احل�سني 

املوافق  اخلمي�ض  يوم  ظهر  من  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  اأق�ساه  موعد  يف 

2021/9/30م، و�سيتم فتح العرو�ض ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف ظهراً يف 

ح�سور  للمناق�سني  ويجوز  احل�سني،  املوؤ�س�سة/�ساحية  مبنى  يف  اليوم  نف�ض 

فتح العرو�ض اأو اإر�سال ممثلني عنهم لهذه الغاية.

9- اجلهة امل�سرتية: امل�ؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتط�ير احل�سري، تلف�ن 

)5538228(، فاك�س )5538226( امل�قع على �سبكة االنرتنت

.)www.hudc.gov.jo( 

املدير العام

املهند�سة جمانة حممد العطيات

اإعالن اإعادة طرح عطاء

تعلن القيادة العامة للق�ات امل�سلحة االأردنية

مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن اعادة طرح عطاء 

رقم �س 3/2020/17

)LASER AND RADIOFREQUENCY(
امل�سرتيات  �سعبة  مراجعة  العطاء  هذا  يف  باال�سرتاك  الراغبني  على 

املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي 

م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول على ن�سخة من دعوة 

العطاء مقابل دفع مبلغ )20( ع�سرين دينار اأردين غري م�سرتدة.

من  الواحدة  ال�ساعة  اأق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�ض  تودع 

ظهر يوم الثالثاء املوافق 2021/10/12 وترفق بكفالة بنكية غري م�سروطة 

بعد  ترد  مناق�سة  اأي  االطالق  على  تقبل  وال  العر�ض  من   )٪5( بقيمة 

التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق.

لالطالع على التفا�سيل مراجعة امل�قع االلكرتوين للخدمات الطبية امللكية 

www.jrms.mil.jo

اإعالن طرح

مناق�سات حملية
وح�سب  الدائرة  عن  �سادرة  املفعول  �سارية  ت�سنيف  �سهادة  مبوجب  احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  امل�سنفون  االردنيون  املقاولون  يدعى 

ال�سوؤون  مديرية  يف  العطاءات  ق�سم  مراجعة  العطاءات  هذه  يف  بامل�ساركة  الراغبني  على  اأدناه،  اجلدول  يف  املطلوب  االخت�سا�ض  جمال 

الهند�سية والكائنة يف مدينة احل�سني لل�سباب/بوابة 5/داخل �سالة االأمرية �سمية هاتف )065679712( ل�سراء ن�سخ العطاءات اعتباراً من 

يوم )االأربعاء( املوافق )2021/9/15( وكما يلي:

1- و�سف العمل:

املجال املطلوبثمن الن�سخةقيمة كفالة املناق�سةا�سم امل�سروعرقم العطاء 

م�سروع اأعمال �سيانة 2021/61

يف نادي مليح الريا�سي/

حمافظة مادبا

جمال االأبنية اخت�سا�ض 25 ديناراً)300( دينار 

اإن�ساء بالفئة الرابعة اأو 

اخلام�سة

2- ثمن ن�سخة ال�سراء غري م�سرتدة وعلى املقاولني تقدمي �سورة م�سدقة عن �سهادة الت�سنيف �سارية املفعول �سادرة عن دائرة العطاءات 

احلكومية، وعلى ال�سركات املتخ�س�سة تقدمي رخ�سة ممار�سة اأن�سطة �سارية املفعول و�سجل جتاري اأو �سورة م�سدقة عنها لدى �سراء وثائق 

العطاء.

3- يتم بيع وثائق ال�سراء وت�سليمها ملندوب ال�سركة مبوجب كتاب تفوي�ض ر�سمي �سادر عن ال�سركة وح�سب النموذج املعتمد وعلى املقاول 

التاأكد من ا�ستالم كافة وثائق ال�سراء.

4- اآخر موعد لبيع وثائق ال�سراء هو ال�ساعة الواحدة من يوم )الثالثاء( املوافق )2021/9/21(.

5- مت حتديد موعد زيارة ميدانية لكافة ال�سركات امل�ساركة بالعطاءات وذلك يوم )االأربعاء( املوافق )2021/9/22( ال�ساعة العا�سرة �سباحًا 

والتجمع يف مديرية ال�سباب يف املحافظة املعنية.

6- اآخر موعد لقبول طلب التو�سيح عن وثائق ال�سراء هو ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من يوم )اخلمي�ض( املوافق )2021/9/23(، ولن يتم قبول اأي 

طلب ا�ستي�ساح يرد بعد هذا التاريخ، على اأن تقدم طلبات االي�ساح ملديرية ال�سوؤون الهند�سية والكائنة يف مدينة احل�سني لل�سباب/بوابة 5/

داخل �سالة االأمرية �سمية اأو على الربيد االلكرتوين املبني اأدناه.

7- تودع العرو�ض يف �سندوق العطاءات لدى مديرية ال�سوؤون الهند�سية والكائنة يف مدينة احل�سني لل�سباب/بوابة 5/داخل �سالة االمرية 

اأق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهراً من يوم )االأحد( املوافق )2021/9/26(، و�سيتم فتح العرو�ض ال�ساعة الواحدة من بعد  �سمية يف موعد 

ظهر نف�ض اليوم.

8- يحق للجنة ال�سراء املحلية املتخ�س�سة اإلغاء العطاء دون اإبداء االأ�سباب ودون اأن يرتتب على ذلك اأية مطالبات مالية اأو قانونية.

9- يقدم تاأمني دخول العطاء )الكفالة البنكية اأو �سيك م�سدق( مبغلف منف�سل ح�سب املتطلبات التالية:-

- رقم العطاء: )---/---(  من اجلدول اأعاله.

- ا�سم العطاء: من اجلدول اأعاله.

- مدة �سريان تاأمني دخول العطاء: ت�سعون )90( يومًا من تاريخ اإيداع العرو�ض.

- تاأمني دخول العطاء با�سم: معايل وزير ال�سباب باال�سافة اإىل وظيفته.

- قيمة تاأمني دخول العطاء: من اجلدول اأعاله.

- ا�سم املناق�ض: كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية او رخ�سة املهن.

- �سيتم رف�ض اأي عر�ض غري مرفق بتاأمني دخول العطاء )الكفالة البنكية اأو �سيك م�سدق(.

ال�سراء والعر�ض املايل  الوثائق املطلوبة يف وثيقة  10- تقدم العرو�ض يف مغلفني مغلقة ومنف�سلة، املغلف االأول يحتوي العر�ض الفني مع 

واملغلف الثاين يت�سمن تاأمني دخول العطاء )الكفالة البنكية اأو �سيك م�سدق( ويتم و�سع املغلفني يف مغلف ثالث خمتوم ويكتب على هذا 

املغلف ا�سم املناق�ض وا�سم العطاء ورقمه.

11- يكون عطوفة اأمني عام وزارة ال�سباب املفو�ض بتوقيع العقد.

12- عن�ان اجلهة امل�سرتية/وزارة ال�سباب - مديرية ال�س�ؤون الهند�سية:

wared@moy.gov.jo :الربيد االلكرتوين

الهاتف: 065679712
االأمني العام

د. ح�سني اجلب�ر

اإعالن دع�ة الجتماع الهيئة العامة لنادي اجليل 

اجلديد
الهيئة  اع�ساء  ال�سادة  دعوة  اجلديد  اجليل  لنادي  االدارية  الهيئة  ي�سر 

يوم  م�ساء  من  اخلام�سة  ال�ساعة  متام  يف  وذلك  االنتخابي  لالجتماع  العامة 

اجلمعة املوافق 2021/10/22 يف مقر النادي، لبحث جدول االأعمال :

- حت�يل اع�ساء م�ؤازرين اىل عاملني   - التقرير املايل واالداري 

- تعيني مدقق ح�سابات قان�ين

- انتخاب هيئة ادارية جديدة

علمًا باأنه �سيتم فتح باب الت�سديد لال�سرتاكات من ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء 

ال�سابعة م�ساًء اعتباراً من 2021/9/22 ولغاية 2021/10/1 يف  ال�ساعة  ولغاية 

مقر النادي.

ويف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين يوؤجل االجتماع مدة 14 يومًا ليعقد 

بتاريخ 2021/11/5  مبن ح�سر من االع�ساء امل�سددين ال�سرتاكاتهم يف نف�ض 

املكان والزمان املحددين بالدعوة.

مع �سرورة تقيد اجلميع باإجراءات التدابري الوقائية ملنع انت�سار فايرو�ض 

كورونا.

رئي�س النادي/ح�سن خم�س

دائرة االرا�سي وامل�ساحة 

مذكرة تبليغ جل�سة اإزالة �سي�ع 

جلنة ازالة �سي�ع ارا�سي املفرق  

رقم الطلب 2020/143

املطل�ب تبليغه :  خالد ح�سني حم�سن اب� را�س رقم التلف�ن 

 0795684605

حي  العا�سمة   / القوي�سمة  تبليغه  املطلوب  عنوان 

القوي�سمة �سارع حممود ابو خ�سر / م�سجد االميان 

يقت�سي ح�سوركم االثنني 2021/11/29 ال�ساعة 11 �سباحا 

ال�سيوع  ازالة  جلنة  املفرق/  ارا�سي  ت�سجيل  مبديرية 

اعاله  املذكور  الطلب  مبوجب  املنعقدة  اجلل�سة  حل�سور 

واملقدم من طالب ازالة ال�سيوع زياد ار�سيد حمد امل�ساقبة 

يف قطعة االر�ض رقم 347 حو�ض 2 قرية 453 ثغرة اجلب 

�ستطبق  املحدد  باملوعد  يح�سر  مل  ومن  املفرق  ارا�سي  من 

بحقه االحكام املن�سو�ض عليها يف قانون امللكية العقارية 

بهذا  مبوجبه  ال�سادرة  واالنظمة   2019 ل�سنة   13 رقم 

اخل�سو�ض.

ول �ف�ي مناطق  تحب ية � ب� يا� نة ال�ا�قة الن� لحب
استكشاف النحاس �ف�ي ضا�خا

الطفيلة 

اطلع رئي�ض جلنة الطاقة والرثوة املعدنية يف جمل�ض 
النواب املحامي زيد العتوم، يرافقه عدد من اأع�ساء اللجنة 
الدرا�سات  �سملتها  التي  املناطق  على  الطفيلة  ــواب  ون
وامل�سوحات وعمليات ال�ستك�ساف والتنقيب عن النحا�ض 

يف �سانا خ�سو�سا مبنطقة اأودية اجلارية وخالد وفينان.
وا�ستمع الوفد ل�سرح من اإدارة اجلمعية امللكية حلماية 
الطبيعية،  للمنظومة  اجلمعية  اإدارة  مهام  حول  الطبيعة 
التي  النحا�ض  عن  والتنقيب  ال�ستك�ساف  واإجــــراءات 
اأهمية  العتوم،  املحامي  واأكد  عامني.  مدار  على  ا�ستمرت 
ال�ستثمار يف  امل�سالح القت�سادية من خالل  املواءمة بني 
واملناطق  البيئة  املعادن، وبني حماية  التنقيب عن  جمال 

ذات التنوع احليوي .
واأ�ساف خالل جولة اللجنة على مناطق فينان ووادي 
امللكية  اجلمعية  عــن  ممثلني  يرافقهم  واجلــاريــة  خالد 
املعدنية  والــرثوة  الطاقة  ووزارتـــي  الطبيعة،  حلماية 
الطاقة  جلنة  اأن  والإعالم،  اجليولوجيني  ونقابة  والبيئة 
ت�سعى للو�سول اإلى توازن بني حتقيق امل�سالح من خالل 
عملية التنقيب عن املعادن يف حممية �سانا وبني املحافظة 
المثل  ال�ستغالل  �سرورة  موؤكدا  احليوي،  التنوع  على 

ملثل هذه املناطق الغنية بالرثوات املعدنية.
اأن اللجنة اطلعت خالل اجلولة برفقة عدد  اإلى  ولفت 
قبل  من  م�سحها  جرى  التي  املناطق  على  املخت�سني  من 
كافة  من  ال�ستماع  مت  حيث  للتنقيب،  املتكاملة  ال�سركة 
بغية  النحا�ض،  عن  والتنقيب  بالبيئة  املعنية  الأطــراف 
ا�ستثمار  مو�سوع  حــول  املعامل  وا�سحة  ــة  روؤي ت�سكيل 
على  املحافظة  بني  توازن  التي  الآليات  وبحث  النحا�ض، 
ملا  اخلامات  هذه  وا�ستغالل  للمنطقة،  الطبيعية  املنظومة 
الأف�سل.  نحو  باقت�ساده  والنهو�ض  الوطن  م�سلحة  فيه 
اململكة  بها  التي متر  القت�سادية  الأو�ساع  اأن  اإلى  واأ�سار 
خزينة  لرفد  جديدة  ا�ستثمارية  فر�ض  عن  البحث  تتطلب 
امل�ساريع  يعترب من  النحا�ض  ا�ستخراج  الدولة، وم�سروع 

ال�سرتاتيجية احليوية.
بدورهم، اأكد النواب ن�سال احلياري واملهند�ض حممد 
اأهمية  القوابعة،  واأ�سامة  املــرايــات  وحممد  ال�سعودي 
وجود درا�سات جدوى اقت�سادية حقيقية لكميات املعادن 
املوجودة يف حممية �سانا، م�سيفني اأننا اليوم بحاجة اإلى 
م�سلحة  وحتقق  القت�ساد،  رفد  �ساأنها  من  ا�ستثمارات 

الوطن واملواطن.
يف  ال�ستثمار  حالة  يف  املوازنة  اأهمية  اإلــى  وا�ساروا 
التنوع  على  املحافظة  الأخرى  واملعادن  النحا�ض  خامات 
النحا�ض  وخــربــة  اجلــاريــة  مناطق  ـــزاء  اأج يف  احلــيــوي 

واملحا�ض ووادي خالد.
املتكاملة  ال�سركة  يف  التعدين  مدير  اأو�سح  جهته،  من 
لعمليات  الأولــيــة  النتائج  اأن  املخامرة  �سامر  للتنقيب 
اجلزء  يف  ال�سركة  اأجرتها  التي  والتنقيب  ال�ستك�ساف 
تركيز  ن�سبة  ارتفاع  اأظهرت  �سانا  حممية  من  ال�سمايل 
خامات النحا�ض يف مناطق وادي اجلارية، ووادي املها�ض، 
الدرا�سات  يف  جــاءت  التي  تلك  عن  غويب،  راأ�ــض  وجبل 

ال�سابقة ل�سلطة امل�سادر الطبيعية.
200 حفرة ا�ستك�سافية  اأنه مت حفر حوايل  اإلى  ولفت 

وحفر  املمثلة،  العينات  اأخذ  بعد  فورية  تاأهيل  اإعادة  مع 
بعد  فورية  تاأهيل  اإعادة  مع  ا�ستك�سافية  خندقا   50 نحو 

اأخذ العينات املمثلة .
كان  النحا�ض  م�سروع  يف  ال�ستثمار  اأن  اإلــى  واأ�سار 
املوقعة  التفاهم  مذكرة  على  بناًء  ال�سركة  اأولويات  �سمن 
مع وزارة الطاقة والرثوة املعدنية حيث مت العمل �سمن 
منطقتي التعاقد )خربة النحا�ض، وادي اجلارية مب�ساحة 
�سانا  وادي  )فينان،  اجلنوبية  واملنطقة  كم2(،   61
45 كم2( مبينا اأنه مت اإطالع جلنة الطاقة على  مب�ساحة 
اأماكن حفر عينات خامات النحا�ض داخل احلدود التي مت 

حتديدها.
حلماية  امللكية  اجلمعية  عــام  مدير  بني  جانبه،  من 
احلكومة  من  مفو�سة  اجلمعية  اأن  خالد  يحيى  الطبيعة 
اأن  مبينا  الأردن،  يف  املحميات  بــاإدارة  اتفاقية  مبوجب 
عمليات ال�ستك�ساف والتنقيب يف الأرا�سي املحددة، يجب 
بتقارير،  ومثبتة  اقت�سادية  جدوى  درا�سات  ي�سبقه  اأن 
اأن التقارير تتحدث عن تراكيز للنحا�ض لكن غري  مو�سحا 

حمدد جدواها القت�سادية.
درا�سات  اثبتت  اذا  اأن��ه  اجل��ول��ة،  خ��لل  خالد  واأك��د 
اجلمعية  تقف  فلن  النحا�ض  بوجود  القت�سادية  اجلدوى 
بوجه ال�ستثمار القائم على اأ�س�ض ومعامل وا�سحة، لفتا 
اأن�سطة  ممار�سة  من  ال�سركة  متنع  مل  اجلمعية  اأن  اإلــى 
من  بالكثري  وقامت  الآبــار  حفرت  اأنها  بدليل  ال�ستك�ساف 
ل�ستك�ساف  املطلوبة  املرونة  ابدينا  ونحن  الأن�سطة، 

احلقيقية.
املهند�ض  الأردنيني  اجليولوجيني  نقيب  بني  بــدوره، 
يف  �سي�سهم  النحا�ض  خامات  ا�ستثمار  اأن  الن�سور  �سخر 
الى  العودة  الذات من خالل  على  العتماد  �سيا�سة  تعزيز 
التي  الطبيعية،  بالرثوات  تزخر  التي  الردنية  الر�ــض 
احداث  يف  ت�سهم  حتويلية  �سناعات  اإلى  حتويلها  تنتظر 
جنوب  يف  خا�سة  البطالة  حدة  وتخفيف  حقيقية  تنمية 
بها  قامت  التي  اجليولوجية  الدرا�سات  اأن  واكد  الردن. 
اأجنبية  بعثات  ومب�ساركات  الطبيعية  امل�سادر  �سلطة 
وموؤملة  جيدة  تراكيز  وجــود  اأكــدت  وفرن�سية،  اأملانية 
واإمتام  اجناز  املطلوب  اأن  اإل  �سانا  يف  النحا�ض  خلامات 
النحا�ض  اأن  اإلى  م�سريًا  القت�سادية،  اجلــدوى  درا�سات 
اأحد احللول القت�سادية  الأخرى يف �سانا متثل  واملعادن 

التي �ستخرج الأردن من اأزمته اخلانقة.
للمحيط  �سانا  حممية  مدير  ا�ستعر�ض  جانبه،  من 
امليدانية  اجلولة  خالل  الرفوع  عامر  املهند�ض  احليوي 
والتي  ال�سركة  قبل  من  درا�ستها  مت  التي  املناطق  خرائط 
للنحا�ض  القت�سادية  اجلــدوى  تو�سح  مل  الرفوع  وفق 
مل  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  اأن  اإلــى  م�سريًا 
واقع  حت�سني  �ساأنه  من  ا�ستثمار  اأي  وجه  يف  تقف  ولن 
لالأثر  حقيقية  درا�سات  اإجــراء  يتم  اأن  �سريطة  املواطنني 
البيئي وللكميات املتواجدة، وهي �سد اقتطاع اأي جزء من 

املحمية دون هذه الدرا�سات.
لت�سهيل  كبريا  تعاونا  اأبــدت  اجلمعية  اأن  وا�ساف، 
مهمة كل اجلهات املعنية؛ لغايات التاأكد من وجود خامات 
بوؤرة  وخــارج  اقت�ساديا  جمد  وب�سكل  �سانا  يف  النحا�ض 
ح�سب  البيئي  الأثر  تقييم  درا�سة  ا�ستكمال  بعد  املحمية 

قانون البيئة.
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اعالنات�لعدد )2501(

اعالن
اىل ال�صادة ال�صركاء يف �صركة املفاهيم املختلفة للت�صميم ذ.م.م

حل�ص�ر اجتماع الهيئة العامة غري العادي )امل�ؤجل(

قررت ادارة �صركة املفاهيم املختلفة للت�صميم ذ.م.م ممثلة مبديرها العام دع�تكم 

حل�ص�ر اجتماع الهيئة العامة غري العادي) امل�ؤجل( والذي �صيعقد يف متام ال�صاعة 

احلادية ع�صر من �صباح ي�م االحد امل�افق 2021/9/19 وذلك عرب و�صيلة االت�صال 

املرئي وااللكرتوين )skype( عمال باحكام قان�ن الدفاع رقم )13( ل�صنة 1992 وامر 

الدفاع رقم )5(ل�صنة 2020 واالجراءات ال�صادرة عن معايل وزير ال�صناعة والتجارة 

والتم�ين بتاريخ 2020/4/9 للنظر يف االم�ر املدرجة على جدول اعمال االجتماع 

املن�ص�ر على امل�قع االلكرتوين لل�صركة وعلى م�قع دائرة مراقبة ال�صركات

يرجى من ح�صرات ال�صادة امل�صاهمني ح�ص�ر االجتماع املذك�ر يف امل�عد املعني 

ب�ا�صطة و�صيلة االت�صال املرئي وااللكرتوين من خالل الرابط املن�ص�ر على امل�قع 

www.haifamining.com االلكرتوين لل�صركة

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�صركات  قان�ن  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�صتنادا 

ل�صنة 1997 وتعديالته.
الطبيه    واخلدمات  للتجهيزات  االردنيه  �شركة  دائني  من  اأرج� 
ذ.م.م وامل�صجلة لدى دائرة مراقبة ال�صركات حتت الرقم )871( 
بتاريخ  1981/8/18 �صرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة 
�ص�اء كانت م�صتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �صهرين من تاريخه 

للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العن�ان التايل :

ا�صم م�صفي ال�صركة :   اال�صتاذه ورود ي��صف عليان القرعان
بن  الثاين  عبداهلل  امللك  �صارع  الثامن  الدوار  :عمان  امل�صفي  عن�ان 

احل�صني جممع الربكة 2 الطابق االر�صي هاتف 0777298235
  م�صفي �صركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�صركات  قان�ن  من  املادة)277/اأ(  الأحكام  ا�صتنادا 

وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�صنة 

ال�صناعة والتجارة باأن �شركة عبدون للتطبيقات الطبية  ذ.م.م 

م�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات ذات امل�ص�ؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )51516( بتاريخ )2018/5/20(

املحدودة   امل�ص�ؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  من  �صطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/9/12(
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن
عناية ال�شادة امل�شاهمني يف �شركة اكادميية اراء للتعليم

 ذات امل�ش�ؤولية املحدودة
 يدع�كم املدير العام الجتماع الهيئة العامة العادي ال�صن�ي وعمال باحكام قان�ن 

الدفاع رقم)13( ل�صنة 1992 وامر الدفاع رقم )5( ل�صنة 2020 واالجراءات ال�صادرة 
عن معايل وزير ال�صناعة والتجاره والتم�ين بتاريخ 2020/4/9 ومب�جب امر الدفاع 

اعاله وذلك ملناق�صة االم�ر املدرجة على جدول االعمال
-امل�صادقة على امليزانية ال�صن�ية لل�صركة وح�صاب االرباح واخل�صائر لل�صنة 

)2019-2018(
-ابراء ذمة )مدير عام ال�صركة( عن االعمال التي قام بها خالل ال�صن�ات وفق احكام 

القان�ن
-انتخاب مكتب تدقيق ح�صابات ال�صركة عن ال�صنة املالية القادمة

وذلك ي�م االحد امل�افق 2021/9/19 ال�صاعة الرابعة ع�صرا يف مقر ال�صركة الكائن يف 
اربد -ل�اء الك�رة- �صم�ع- مبني اكادميية مدر�صة ورو�صة ال�صف�ه الدولية

مقدما االحرتام
املدير العام 
امني م�شاعده

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�صركات  قان�ن  من  املادة)277/اأ(  الأحكام  ا�صتنادا 

وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�صنة 

ال�صناعة والتجارة باأن �شركة الطيار االردين لل�شياحه  ذ.م.م 

م�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات ذات امل�ص�ؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )60658( بتاريخ )2021/8/11(

املحدودة   امل�ص�ؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  من  �صطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/9/13(
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرم�طي

دع�ة ح�ش�ر اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة مع�شرة جر�ش االت�ماتيكيه ذ.م.م

ال�صادة ال�صركاء:
ا�صارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ  2021/9/15 من �صريك ميلك اكرث من25% من راأ�صمال 

ال�صركة واملت�صمن دع�ة الهيئة العامة العادية لالجتماع ا�صتنادا الحكام البند رابعا من اجراءات 
تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�صركات امل�صاهمة العامة 

وال�صركات امل�صاهمة اخلا�صة وال�صركات ذات امل�ص�ؤولية املحدودة ال�صادرة عن وزير ال�صناعة 
والتجارة والتم�ين ال�صادرة ا�صتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من امر الدفاع 

رقم)5( ل�صنة2020 وال�صادر مبقت�صى احكام قان�ن الدفاع رقم)13( ل�صنة1992 . فقد قررت 
دع�تكم حل�ص�ر االجتماع ي�م  االحد/  امل�افق 2021/9/26 ال�صاعة  الرابعة ع�صرا ، يف مقر 

ال�صركة الكائن يف جر�س- ال�ادي االخ�صر- مع�صرة جر�س االت�ماتيكيه، وذلك لبحث امل�ا�صيع 
التالية :

-انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�صركة .
يرجى ح�ص�ر االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذك�رة اأعاله .

وتف�صل�ا بقب�ل فائق االحرتام ،،،
د. وائل علي العرم�طي 
مراقب عام ال�شركات

اعالن
يعلن للعم�م مبقت�صى احكام املادة )25( من قان�ن تنظيم املدن والقرى واالبنية 

رقم)79( ل�صنة 1966 ان جمل�س التنظيم االعلى قد قرر بقرارة رقم )3/429( تاريخ 

2021/6/17 امل�افقة على خمطط احداث والغاء �صارع تنظيمي �صمن احل��س رقم 

)2( ام ال�ص�امر من ارا�صي قرمية ح�صبان بلدية ح�صبان/ ل�اء ناع�ر.

وذلك ح�صب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�س ملدة �صهر اعتبارا من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن يف اجلريدة الر�صمية.

يج�ز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذك�ر يف مكاتب 

اللجنة الل�ائية للتنظيم يف ل�اء ناع�ر ومكاتب بلدية ح�صبان وتقدمي اعرتا�صاتهم لدى 

دائرة التنظيم يف وزارة االدارة املحلية خالل مدة �صهر من تاريخ ن�صره يف اجلريدة 

الر�صمية .

نائب رئي�ش ال�زراء ووزير االدارة املحلية
ت�فيق حمم�د كري�شان
رئي�ش جمل�ش التنظيم االعلى

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�صركات  قان�ن  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�صتنادا 

ل�صنة 1997 وتعديالته.
لدى  وامل�صجلة  ذ.م.م  لال�شكان   م�شينه  �شركة   دائني  من  اأرج� 
دائرة مراقبة ال�صركات حتت الرقم )29299( بتاريخ 2012/7/16 
�صرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �ص�اء كانت م�صتحقة 
الدفع ام ال/ وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

وثالثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العن�ان التايل :

ا�صم م�صفي ال�صركة :ال�صيد احمد حممد احمد اب� ع�صبه
عن�ان امل�صفي : عمان جبل املناره �صارع عبداهلل بن ابي اجلهم بناية 

رقم 11 خل�ي 0797608156
ال�صحف:  �صدى ،امماخلمي�س  2021/9/16  م�صفي �صركة

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

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�صناع��ة والتجارة باأن اال�صم التجاري )حمم�س احلبهان( وامل�صج��ل لدينا يف �صجل اال�صماء التجاريه 
بالرقم )257737( با�صم )حممد جميل احمد حطيني( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح با�صم )�صرياز بالل حممد 

العمري(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

دعوة ح�صور اجتماع الهيئة العامة العادي
ل�صركة القناطر لال�صتثمارات التجارية ذ.م.م

ال�صادة ال�صركاء:
اإ�ص��ارة الى الطلب املقدم ايل بتاري��خ 2021/9/15 من �صركاء ميلكون اكرث من 25٪ من راأ�صمال 
ال�صرك��ة واملت�صمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتماع ا�صتنادا الحكام البند رابعا من اجراءات 
تنظي��م اجتماعات الهيئ��ات العامة جمال���س االدارة وهيئات املديرين لل�ص��ركات امل�صاهمة العامة 
وال�ص��ركات امل�صاهم��ة اخلا�صة وال�ص��ركات ذات امل�صوؤولية املحدودة ال�صادرة ع��ن وزير ال�صناعة 
والتجارة والتموين ال�صادرة ا�صتنادا الحكام البند )2( من الفقرة ثانيا من امر الدفاع رقم )5( 
ل�صن��ة 2020 وال�صادر مبقت�صى احكام قان��ون الدفاع رقم )13( ل�صنة 1992 فقد قررت دعوتكم 
حل�ص��ور االجتماع يوم االحد املوافق 2021/9/26 ال�صاعة التا�صعة �صباحا يف مقر ال�صركة الكائن 

يف �صارع املدينة املنورة برج خلف وا�صتي الطابق 1 وذلك لبحث املوا�صيع التالية:
- انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�صركة

- يرجى ح�صور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اعاله
وتف�صلوا بقبول فائق االحرتام

د. وائل علي العرموطي
مراقب عام ال�صركات

ال�صحف:  �صدى ،امماخلمي�س  2021/9/16
وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية
ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�صناع��ة والتجارة باأن اال�صم التجاري )حمم�س احلبهان( وامل�صج��ل لدينا يف �صجل اال�صماء التجاريه 
بالرقم )257737( با�صم )حممد جميل احمد حطيني( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح با�صم )�صرياز بالل حممد 

العمري(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

دعوة ح�صور اجتماع الهيئة العامة العادي
ل�صركة القناطر لال�صتثمارات التجارية ذ.م.م

ال�صادة ال�صركاء:
اإ�ص��ارة الى الطلب املقدم ايل بتاري��خ 2021/9/15 من �صركاء ميلكون اكرث من 25٪ من راأ�صمال 
ال�صرك��ة واملت�صمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتماع ا�صتنادا الحكام البند رابعا من اجراءات 
تنظي��م اجتماعات الهيئ��ات العامة جمال���س االدارة وهيئات املديرين لل�ص��ركات امل�صاهمة العامة 
وال�ص��ركات امل�صاهم��ة اخلا�صة وال�ص��ركات ذات امل�صوؤولية املحدودة ال�صادرة ع��ن وزير ال�صناعة 
والتجارة والتموين ال�صادرة ا�صتنادا الحكام البند )2( من الفقرة ثانيا من امر الدفاع رقم )5( 
ل�صن��ة 2020 وال�صادر مبقت�صى احكام قان��ون الدفاع رقم )13( ل�صنة 1992 فقد قررت دعوتكم 
حل�ص��ور االجتماع يوم االحد املوافق 2021/9/26 ال�صاعة التا�صعة �صباحا يف مقر ال�صركة الكائن 

يف �صارع املدينة املنورة برج خلف وا�صتي الطابق 1 وذلك لبحث املوا�صيع التالية:
- انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�صركة

- يرجى ح�صور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اعاله
وتف�صلوا بقبول فائق االحرتام

د. وائل علي العرموطي
مراقب عام ال�صركات

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�صتناد الحكام املادة)1/40( من قان�ن ال�صركات رقم )22( 
ل�صنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة 

ال�صناعة والتجارة 
عن ا�صتكمال اجراءات ت�صفية �شركة عالء هيجاوي وعمر 
وامل�صجلة يف �صجل �صركات ت�صامن حتت الرقم  اب� �شايب  
ن�صر  تاريخ  من  اعتبارا    2016/4/4 بتاريخ   )113586(

هذا االعالن .
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرم�طي

 اعالن اإنتهاء حملة ترويجية
تبارك �شركة البرتاء لال�شتثمار والتجارة لل�شادة الفائزين با�شتالم 

ج�ائزهم بحملتها الرتويجية رقم ٩٨٧٨١/٢٨/٤/٢ وهم ال�شادة التالية 
 ا�شمائهم :

اإياد العجالني /ه�شام الناط�ر

 اعالن بيع

 اأعلن انا

 حممد حمم�د �شعيد �شايف 

وكالة غاز النبايل �شجل جتاري 

رقم )٢٣٦٦٦٠( والكائنه يف 

الها�شمي ال�شمايل عن بيع وكالة 

غاز النبايل اإىل ال�شيد اأحمد 

حمم�د حمدان الف�شلي  ومن له 

اعرتا�ش مراجعة كاتب عدل 

�شرق عمان خالل ٨ ايام من 

تاريخه

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم ال�طني للمن�شاأة:)٢٠٠٠5٣٧٦٤(

ا�صتنادا الحكام املادة)37( من قان�ن ال�صركات رقم )22( ل�صنة 1997 
يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة زياد 
حتت  ب�صيطة  ت��صية  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة  و�شريكته  الع�شلي 
الرقم )1229( بتاريخ 1980/10/13 قد تقدمت بطلب لت�صفية ال�صركة 
ال�صيد/ال�صيدة  تعيني  مت  وقد   2018/5/14 بتاريخ  اختيارية  ت�صفية 

املحامي عالء حممد كامل جميل الع�صلي  م�صفيا لل�صركة .
علما بان عن�ان امل�صفي : جبل عمان- الدوار الثالث- بناية التاأمني 

االردنية -هاتف 0795530026
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
رمزي نزهه

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�صتناد الحكام املادة)1/40( من قان�ن ال�صركات رقم )22( 
ل�صنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة 

ال�صناعة والتجارة 
ر�شا�شه  اب�  مها  �شركة   ت�صفية  اجراءات  ا�صتكمال  عن 
ومادلني الدغل�ش  وامل�صجلة يف �صجل �صركات ت�صامن حتت 
الرقم )111753( بتاريخ  2015/4/28 اعتبارا من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن .
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�صتناد الحكام املادة)1/40( من قان�ن ال�صركات رقم )22( 
ل�صنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة 

ال�صناعة والتجارة 
ا�شعيفان  نا�شر  �شركة  ت�صفية  اجراءات  ا�صتكمال  عن 
وامل�صجلة يف �صجل �صركات ت��صية ب�صيطة حتت  و�شريكه 
الرقم )19155( بتاريخ 2017/2/9 اعتبارا من تاريخ ن�صر 

هذا االعالن .
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�صتناد الحكام املادة)1/40( من قان�ن ال�صركات رقم )22( 
ل�صنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة 

ال�صناعة والتجارة 
عن ا�صتكمال اجراءات ت�صفية �شركة حاب�ش القا�شي واحمد 
الرقم  حتت  ت�صامن  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة  الغزاوي  
)60155( بتاريخ  2001/6/3  اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا 

االعالن .
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�صتناد الحكام املادة)1/40( من قان�ن ال�صركات رقم )22( 
ل�صنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�صركات يف وزارة 

ال�صناعة والتجارة 
عن ا�صتكمال اجراءات ت�صفية �شركة   ر�شمي ح�شن وحممد 
الرقم  حتت  ت�صامن  �صركات  �صجل  يف  وامل�صجلة  حرب  اب� 
)59540( بتاريخ 2001/4/11 اعتبارا من تاريخ ن�صر هذا 

االعالن .
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرم�طي

 )بطاقة دعــوة عــامــة(
 ال�ضاده اع�ضاء الهئية العامة

 لنادي معدي اجلديدة املحرتمني 
 حتية طيبة وبعد:-

ي�ضر رئي�س نادي معدي اجلديدة والهيئة الإدارية بدعوتكم لالجتماع لإنتخاب هيئة اإدارية 
جديدة، وذلك يف متام ال�ضاعة ) ٦ ( م�ضاء يوم الربعاء املوافق ٢٠/١٠/٢٠٢١ يف قاعة بلدية 

 معدي اجلديدة ملناق�ضة الأمور املدرجة على جدول اأعمال الجتماع التالية:
عليه. وامل�ضادقة  والإداري  املايل  "– التقرير 

قانوين. ح�ضابات  مدقق  "– اعتماد 
جديدة. اإدارية  هيئة  "– انتخاب 

علمًا باأنه �ضيتم فتح باب الت�ضديد لال�ضرتاكات من ال�ضاعة ) ١٠ ( �ضباحًا ولغاية ال�ضاعة
 ) ١٢ ( بعد الظهر اعتبارًا من٢٠٢١/9/٢٠  ولغاية٢٠٢١/9/٢9 يف مقر النادي وفتح باب 
الرت�ضح لرئا�ضة وع�ضوية الهيئة الإدارية اعتبارًا من تاريخ٢٠٢١/١٠/٦ من ال�ضاعة ) ٧ ( 

م�ضاءًا، ولغاية ال�ضاعة ) 9 ( م�ضاءًا، و�ضيتم اإغالق باب الرت�ضح يف متام ال�ضاعة ) 9 ( من م�ضاء 
يوم اجلمعة املوافق ٨/١٠/٢٠٢١، وفرتة العرتا�س على املر�ضحني من٢٠٢١/١٠/9  ولغاية 

 ٢٠٢١/١٠/١٢  لدى اأمانة ال�ضر يف مقر النادي.
ولال�ضتف�ضار مع امني ال�ضر عبداهلل �ضالح اليا�ضجني على رقم ٠٧9٧٢٨٢355  ويف حال 

عدم اإكتمال الن�ضاب القانوين يوؤجل الإجتماع مدة ) ١٤ ( يومًا ليعاد يوم الربعاء املوافق 
 ٢٠٢١/١١/3  #مبن_ح�ضر ويف نف�س الزمان واملكان املحددين يف الدعوة.

لذا نهيب باأع�ضاء الهيئة العامة ت�ضديد ال�ضرتاكات املالية امل�ضتحقة عليهم ليكون ع�ضوًا فاعاًل 
لالنتخاب والرت�ضح مع �ضرورة تقيد اجلميع باجراءات التدابري الوقائية للحد من انت�ضار 

 كورونا.
 رئي�س نادي معدي اجلديدة 

الدكتور اأحمد احلوارات

انذار  بالع�دة للعمل 
اىل امل�ظف / مراد ماهر عبد 

الكرمي اب� عي�شى
نظرا لتغيبك عن مكان عملك لدى �صركة 
و  للخ�صار  املركزي  فل�صطني  �ص�ق 
ايام  ع�صرة  عن  تزيد  ملدة  الف�اكة 
قان�ين  �صبب  او  مربر  بدون  متتالية 
م�صروع فاإن ال�صركة  تنذرك ب�صرورة 
اأيام   3 مدة  ملكان عملك خالل  الع�دة  
وبعك�س  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
الحكام  وعمال  ال�صركة  �صت�صطر  ذلك 
قان�ن  من  )هـ(  الفقره   )28( املادة 
وبعد  العمل  من  خدماتك  انهاء  العمل 
حق�قك  جلميع  فاقداآ  تعترب  ذلك 

القان�نية والعمالية .
�صركة �ص�ق فل�صطني املركزي 
للخ�صار و الف�اكة ال�شحف:  �شدى ال�شعباخلمي�س  2021/9/16

الرقم: م �س/96964/5 - التاريخ: 2021/9/15

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ش��تنادا الحكام امل��ادة )1/40( من قانون ال�ش��ركات رقم 

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

يف وزارة ال�ش��ناعة والتجارة عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية 

�ش��ركة علي ح�شن الوي�شي و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

بتاري��خ 2021/1/10  الرق��م )96964(  ت�شام��ن حت��ت 

اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن قائم باأعمال مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200075575(

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ستنادا 
1997 يعلن قائم مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 
بان �شركة مروان خ�شر الكركي و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 
تقدمت  قد   1995/12/10 بتاريخ   )41802( الرقم  حتت  ت�سامن 
بتاريخ2015/9/14  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية  بطلب 
الكركي  م�سفيا  مروان خ�سر حممد  ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  وقد مت 

لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي عمان/�سحاب/0798722775

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

 قائم باعمال مراقب عام ال�شركات 
ن�شال ال�شدر 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200112286(

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ستنادا 
1997 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان 
�شركة مروان الكركي و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 
حتت الرقم )98882( بتاريخ 2010/7/1 قد تقدمت بطلب لت�سفية 
تعيني  مت  وقد  بتاريخ2016/2/10  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة 

ال�سيد/ال�سيدة مروان خ�سر حممد الكركي  م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي �سحاب/0798722775

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

مراقب عام ال�شركات 
د. عمر الزعبي

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

ال�سناعة والتجارة 
عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �شركة ا�شامه ابوالغنم ون�شر 
الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  الرواحنه 
ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2017/12/10 بتاريخ   )117582(

هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�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 الحكام املادة)1/40( من قانون ال�سركات رقم )22( 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
العمرات  را�شي  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�شركاه 
تاريخ  من  اعتبارا   2008/11/16 بتاريخ   )14242( الرقم 

ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�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:)200002857(

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

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

حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ال�شوافطه  واحمد  �شامل  ابو 
ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2006/9/5 بتاريخ   )82609( الرقم 

ت�سفية اختيارية بتاريخ2021/9/13 وقد مت تعيني ال�سيد/ال�سيدة احمد 

حممد حممد ال�سوافطه او �سلطان نايف فالح ابو �سامل  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي اربد-الق�سيله-0797557352
لال�ستف�سار يرجى االت�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:)200038838(

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

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

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  واخوانه  مزعل  �شالح 
ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   1978/4/2 بتاريخ   )6702(

حممد  ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد  بتاريخ2021/9/14  اختيارية 

م�سهور �سالح الربايعه  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي اربد-كفر جايز-0796272028

لال�ستف�سار يرجى االت�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 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 مكتب ا�شيا لتدقيق احل�شابات ذ.م.م م�سجلة 

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

)49878( بتاريخ )2017/12/14(

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

بتاريخ )2021/9/14(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة
)الرقم الوطني 200108598 (

 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 
ل�سنة 1997 وتعديالته.

ذ.م.م  واملعدات  للك�شارات  النموذجية  ال�شركة  دائني  من  اأرجو 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )20730( بتاريخ 
�سواء  ال�سركة  املالية جتاه  2010/1/24 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
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 : عالء غطا�س نقوال �سعد
احل�سن-هاتف  بريد  اربد-احل�سن-بجانب  امل�سفي:  عنوان 

0795485658-

  م�سفي �سركة

اعـــــــــالن 
تعلن دائرة اجلمارك عن طرح العطاءات  اأدناه فعلى الراغب بدخول هذه العطاءات مراجعة ق�شم اللوازم 

/دائرة اجلمارك الكائنة يف �شارع امللك ح�شني م�شطحبا معه رخ�شة مهن و�شهادة غرفة ال�شناعة والتجارة 
و�شهادة ال�شريبة العامة على املبيعات للح�شول على ن�شخه .

رقم  العطاء
مواد العطاء 

قيمة 
تاأمني 
دخول 
العطاء

اخر  موعد لبيع 
ن�شخة العطاء 

اآخر موعد لتقدمي 
وفتح العرو�ض

ثمن 
ن�شخة العطاء 

بالدينار

 2021/64
متديد الطرح

�شراء �شبكة خطوط 
االت�شال االحتياطية 

اخلا�شة بال�شبكة املحو�شبة
%32021/9/20

2021/9/21
ال�شاعة 10:00

25

اعـــالن 
تعلن املوؤ�س�سة التعاونية االردنية عن متديد طرح العطاء التايل:

رقم دعوة 
ثمن ن�سخة مو�سوع العطاء العطاء

العطاء

اخر موعد لبيع 
العطاء ال�ساعة 
11:00 �سباحاً

اآخر موعد 
لت�سليم وفتح 

العرو�س ال�ساعة 
12:00 �سباحاً

2021/2

�سراء خدمات التحميل 
والتنزيل والتعبئة 

والغربلة لبذار 
)القمح،ال�سعري( 
يف حمطات اكثار 

البذار)مادبا،اربد،الكرك(

252021/9/222021/9/23 دينار

فعلى املناق�سني الراغبني الدخول يف هذا العطاء مراجعة مبنى املوؤ�س�سة التعاونية االردنية/
العبديل/بالقرب من امل�ست�سفى اال�سالمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول و�سورة 

عن ال�سجل التجاري للح�سول على ن�سخة دعوة العطاء.
مالحظة: -اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء.

لال�ستف�سار: يرجى االت�سال على هاتف املوؤ�س�سة )76-5665170-06( فرعي )134( او 
موبايل ) 0799173747/0782005255( امل�ساريع والدعم الفني.

مـــدير عام املوؤ�ش�شة التعاونية االردنية 

عبـــد الفــتاح حممـــد ال�شــلبي

مديرية االمن العام 
اعالن اعادة طرح عطاء 

 )2021/69( رقم  عطاء  طرح  اعادة  عن  امل�سرتيات  ادارة   / العام  االمن  مديرية  تعلن   .1
�سراءالبطاريات ال�سائلة وكما يلي:

-اآخر موعد لبيع ن�سخة العطاء نهاية الدوام الر�سمي ليوم )االأثنني( املوافق 2021/10/11م
) وطيلة ايام اال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء(.

املوافق  )الثالثــاء(   يوم  �سباح  من  العا�سرة  ال�ساعة  املناق�سات  لقبول  موعد  -اآخر 
كافة  �سامل  مف�سل  فني  عر�س  تقدمي  يتم  ان  على  املوعد  هذا  بعد  تقبل  وال  2021/10/12م 
االمور الفنية و منف�سل عن العر�س املايل و لن ينظر باي عر�س من اي �سركة تخالف ذلك و 

�سيتم ا�ستبعادها مبا�سرة 
2. على من يرغب بامل�ساركة مراجعة امني �سر جلنة العطاءات يف) مديرية االمن العام)عمي�س( 
/ ادارة امل�سرتيات / امانة �سر جلنة عطاءات االمن العام(  ال�ستالم دعوة العطاء املت�سمنة 

ال�سروط واملوا�سفات م�سحبا معه:
 -�سورة عن رخ�سة املهن)�سورة طبق اال�سل( �سارية املفعول لهذا العام.

-�سورة عن ال�سجل التجاري لل�سركة.
-كتاب تفوي�س من ال�سركة للمندوب.

3. ثمن ن�سخة العطاء)100( دينارا غري م�سرتدة. 
4. موقع مديرية االمن العام / اإدارة امل�سرتيات على �سبكة االنرتنت
)www.psd.gov.jo (ادارة امل�سرتيات/العطاءات املطروحة.

5.اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�س النظر عن عدد  مرات الطرح.                                                                                           

 رئي�ض جلنة ال�شــراء

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200179877(

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

ال�سادة نور الدين خالد حممد اجلمال  ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة نور 
الدين اجلمال و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 

)121297( بتاريخ 2020/12/10.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/9/15  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 2021/9/15.
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 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )عمو نبيل( وامل�سجل لدينا 
يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )105405( با�سم )م�شعده خ�شر حممد يو�شف( جرى عليه نقل 
من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  مطلق(وتعتربعملية  عقل  حممد  )اح�شان  با�سم  لي�سبح  ملكية 

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

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 
والثقة  الدقة  )موؤ�ش�شة  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
 )248236( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   ) واالنرتنت  الكمبيوتر  خلدمات 
با�سم )عبد الرحمن مازن ا�شماعيل ابو ال�شكر( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )رامي احمد 

حممد قرقوده(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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 
وامل�سجل  اجلريان(  )مياه  التجاري  اال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
جرى  خاطر(  جميل  ا�شماعيل  )موؤمن  با�سم   )240903( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا 
عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حممد عي�شى حممد ابو حليمه(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

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

دعوة حل�شور اجتماع هيئة عامة عادي 
بتاريخ   )35132( رقم  حتت  وامل�سجلة  املحددة  امل�سوؤولية  ذات  )ذ.م.م(  واال�ستثمار  للتعليم  االنارة  ل�سركة 

2014/1/6م
ح�سرة ال�سادة ال�سركاء يف �سركة االنارة للتعليم واال�ستثمار املحرتم

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يوم  م�ساء  من  ال�سابعة  ال�ساعة  وذلك  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�سور  دعوتكم  ال�سركة  مديري  هيئة  ي�سر 
اخلمي�س املوافق 2021/9/30م يف مقر ال�سركة الكائن يف �سافوط - مقابل حمطة مياه �سافوط للبحث يف االمور 

التالية :
1-مناق�سة امليزانية  املنتهية يف 2020/6/30 

2- تعيني مدقق احل�سابات لل�سنة املالية القادمة 
التوكيل  توقيعكم  �سريك من خالل  اأي  توكيل  يرجى  يرجى ح�سوركم ويف حال عدم متكنكم من احل�سور  لالأهمية 

املرفق .
رابط االجتماع عن بعد 

https://zoom.us/j/2964373066?pwd=N3RKQ1NOTOpGaU4wc3o3yzZu
WDMzdz09

Meeting ID: 2964373066
passcode:309

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
مالحظة :

1- التقبل الوكاالت اال على نف�س النموذج املبني اأدناه.
2-ميكن ار�سال الوكاالت على فاك�س رقم )065351554(

info@manaret-alamal.com 3-ميكن ار�سال الوكاالت على امييل املدر�سة
4-�سرورة اتباع اجراءات ال�سالمة العامة املن�سو�س عليها يف اأمر الدفاع رقم 11

نائب رئي�ض هيئة املديرين
املهند�ض زياد �شالمه

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة امالك لال�شتثمارات املالية ذ.م.م

ال�سادة ال�سركاء:
ا�سارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/9/15 من �سريك ميلك اكرث من25% من 

راأ�سمال ال�سركة واملت�سمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتماع ا�ستنادا الحكام البند 
رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين 

لل�سركات امل�ساهمة العامة وال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة وال�سركات ذات امل�سوؤولية 
املحدودة ال�سادرة عن وزير ال�سناعة والتجارة والتموين ال�سادرة ا�ستنادا الحكام 

البند )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  االحد  

املوافق 2021/9/26 ال�ساعة التا�سعة �سباحاآ ، يف مقر ال�سركة الكائن يف عمان - الدوار 
الثالث ، وذلك لبحث املوا�سيع التالية  :

-انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�سركة .
يرجى ح�سور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .

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

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 جالديول�ض للتدريب ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  حتت الرقم )56026( 

بتاريخ )2019/12/4(

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

بتاريخ )2021/9/15(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن دعوة الجتماع الهيئة العامة لنادي �شمو االأمري االأمري علي/لل�شم-عمان
اأع�ساء  ال�سادة  دعوة  علي/لل�سم-عمان  االأمري  �سمو  لنادي  االدارية  الهيئة  ي�سر 
الهيئة العامة لالجتماع االنتخابي، وذلك يف متام ال�ساعة الرابعة من م�ساء يوم االحد 

املوافق 2021/10/24 يف مقر النادي لبحث جدول االعمال: 
-التقرير املايل واالداري. 

- تعيني مدقق ح�سابات قانوين. 
- انتخاب هيئة ادارية جديدة. 

 علماً باأنه �سيتم فتح باب الت�سديد لال�سرتاكات من ال�ساعة اخلام�سة م�ساء ولغاية 
ال�ساعة ال�سابعة م�ساء اعتبارا من 2021/9/24 ولغاية 2021/10/3 يف مقر 

النادي.
ويف حال عدم اكتمال الن�ساب القانوين يوؤجل االجتماع مدة 14 يوما ليعقد بتاريخ 

2021/11/7 مبن ح�سر من االع�ساء امل�سددين ال�سرتكاتهم يف نف�س املكان والزمان 
املحددين بالدعوة.

مع �سرورة تقيد اجلميع باجراءات التدابري الوقائية ملنع انت�سار فايرو�س كورونا.
رئي�س النادي
عوده يو�سف عوده



اخلمي�س  )16( اأيلول  82021
يرةالعدد )2501( � اال�خ

ين �برشلو�خة  يُه� يو�خخ � يرن م� با� � 
ية �ف�ي كامب �خو ث� �بثال�

اأملانيا، انت�ساًرا ثميًنا بنتيجة )0-3(  حقق بايرن ميونخ بطل 
اأبطال  لدوري  املجموعات  دور  من  الأولى  باجلولة  بر�سلونة،  على 

اأوروبا، م�ساء الثالثاء، يف معقل البلوجرانا »كامب نو«.
 ،34 الدقيقة  يف  مولر  توما�ض  ميونخ  لبايرن  الأهــداف  و�سجل 

وليفاندوف�سكي هدفني يف الدقيقتني 56 و85.
يف  نقاط   3 اإلــى  ر�سيده  ميونخ  بايرن  يرفع  النت�سار  وبهذا 
�سدارة ترتيب املجموعة اخلام�سة، بينما يتذيل بر�سلونة الرتتيب 

بدون نقاط.
كرة  ليفاندوف�سكي  و�سدد  ال�سيوف،  من  ب�سغط  املباراة  بداأت 
مرمى  حار�ض  �ستيجن  تري  بها  اأم�سك  ــزاء،  اجل منطقة  خــارج  من 

بر�سلونة ب�سهولة يف الدقيقة 14.
 وجاء الرد �سريًعا من بر�سلونة، بت�سديدة من �سريجي روبريتو 
األبا، مرت  من  الأي�سر  الطرف  م�ستغال عر�سية من   ،15 الدقيقة  يف 

اأعلى مرمى البافاري.
البلوجرنا  اإنقاذ  يف  بر�سلونة،  �ستيجن حار�ص مرمى  وتاألق تري 
من ا�ستقبال الهدف الأول يف الدقيقة 19، حيث ت�سدى لت�سديدة من 

�ساين.
وجنح مولر يف ت�سجيل هدف التقدم لبايرن ميونخ، حيث اأر�سل 
مدافع  باإريك جار�سيا  ا�سطدمت  املنطقة،  قوية من خارج  ت�سديدة 

بر�سلونة قبل اأن ت�سكن ال�سباك الكتالونية، يف الدقيقة 34.
وطالب لعبو بر�سلونة باحل�سول على ركلة جزاء، اإثر مل�سة يد 
لأوباميكانو مدافع بايرن ميونخ داخل املنطقة، يف الدقيقة 42، لكن 

حكم املباراة رف�ض احت�ساب اأي �سيء.
وانتهى ال�سوط االأول بتقدم بايرن ميونخ بهدف دون رد.

يل مدرب الكرة ال�ا�ئرة يُ�ق� الو�دات �
قررت اللجنة الإدارية املوؤقتة لنادي الوحدات، يف جل�ستها التي 
عقدت برئا�سة فهد البياري، اإقالة املدير الفني للفريق الأول بالكرة 
فرق  مــدرب  اخلــوالــدة  ه�سام  وم�ساعده  نعمان،  حممد  الطائرة، 

الفئات العمرية.
خل�سارتني  تعر�ض  قد  بالوحدات،  الطائرة  الكرة  فريق  وكان 
متتاليتني يف بطولة الدوري املمتاز وكان اآخرها اأمام �سباب احل�سني.

ملوقع  ت�سريحات  يف  غــنــام،  حممد  الإعــالمــي  الناطق  وقــال 
حممد  الن�ساط  مدير  من  بتو�سية  املوؤقتة،  اللجنة  اإن  الوحدات، 

فا�سل، قررت تعيني م�سطفى �سباب م�ست�ساًرا فنًيا.
واأو�سح غنام اأنه مت تعيني ماجد الب�ض مديًرا فنًيا لفريق الكرة 
الطائرة خلًفا ملحمد نعمان. وجرى ت�سليم مهمة مدرب فرق الفئات 
ملاجد  م�ساعًدا  اأي�ًسا  �سيعمل  والــذي  غنامي،  حممود  اإلى  العمرية 

الب�ض يف تدريب الفريق الأول.

ين ي� ية للحكام األرد�خ� � ار�ب يم �خ تحك� مهام �
  اختار الحتاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، احلكم اأدهم خمادمة 
حكام  بانتقاء  تعنى  دورة  يف  للم�ساركة  مون�ض،  اأحمد  وامل�ساعد 

نهائيات كاأ�ض العامل يف قطر 2022.
5-1 ت�سرين الثاين املقبل يف قطر،  وتقام الدورة، خالل الفرتة 
قارات  جميع  من  م�ساعد  حكم  و26  �ساحة  حكم   26 ي�سارك  حيث 
�ستدير  التي  الطواقم  لختيار  متهيدا  اأوروبـــا،  با�ستثناء  العامل 
اإن  القدم،  كرة  لحتاد  الر�سمي  املوقع  وقال  املونديال.  مباريات 
بالإ�سافة  عملية،  فنية  ومتارين  بدنية،  اختبارات  تت�سمن  الدورة 
تطبيقات  اإلى  و�سول  فيديو،  واختبارات  احلالت  بع�ض  ملناق�سة 

.VAR على تقنية احلكم امل�ساعد
مبي�سني،  اإ�سراء  احلكمة  الآ�سيوي  الحتاد  اختار  املقابل،  يف 
املجموعة  مباريات  اإدارة  يف  للم�ساركة  العبادي  اإ�سالم  وامل�ساعدة 
ال�ساد�سة من ت�سفيات كاأ�ض اآ�سيا لل�سيدات، والتي تقام يف فل�سطني 
ح�سونة  عوين  املقيم  اختيار  مت  كما  اأيلول،   19-25 الفرتة  خالل 

للإ�سراف على حكام ذات املجموعة.
امل�ساعدة  احلكمة  االآ�سيوي  االحت��اد  اختار  ذات��ه،  االجت��اه  يف 
الرابعة  املجموعة  مباريات  اإدارة  يف  للم�ساركة  العبادي  �سابرين 
اآ�سيا لل�سيدات، والتي تقام يف قرغيز�ستان خالل  من ت�سفيات كاأ�ض 

الفرتة 24-18 اأيلول.

ين تح أ�بوا�به لعودة الهار�ب� ي�ف  الزمالك �
لبيب،  ح�سني  برئا�سة  الزمالك  ــاإدارة  ب املكلفة  اللجنة  اأثــارت 
اجلدل بعد الإعالن ر�سمًيا عن عودة حمدي النقاز للقلعة البي�ساء 

بعقد ميتد ملدة 3 �سنوات.
ووجهت اأعداد كبرية من م�سجعي الزمالك، اللوم للجنة املكلفة 
باإدارة النادي عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي، معلنة رف�سها فكرة 

عودة الظهري الأمين التون�سي.
»مدر�سة  �سعار  لريفع  النقاز  حمدي  مع  الزمالك  تعاقد  وجاء 
حماولة  يف  البي�ساء،  القلعة  اأن�سار  ردده  والذي  الهاربني«،  عودة 

منها للتعبري عن رف�سها ل�سفقة النقاز. 
البي�ساء خالل  القلعة  داخل  الأولى  لي�ست  النقاز  عودة حمدي 
الفرتة املا�سية، حيث اأعاد م�سئولو الزمالك، مدربني اآخرين و�سفوا 

بـ »الهاربني« من قبل جماهري القلعة البي�ساء. 
جيمي بات�سيكو 

اأولى  ولية  يف  للزمالك  الفنية  القيادة  بات�سيكو  الربتغايل  تولى 
له مو�سم 2014-2015، والتي مل يكملها املدير الفني بعد هروبه 

للدوري ال�سعودي. 
وباغت بات�سيكو، م�سئويل الزمالك بالرحيل عن القلعة البي�ساء 
دون �سابق اإنذار، خلو�ض جتربة تدريبية بنادي ال�سباب ال�سعودي، 

دون اإبالغ الإدارة البي�ساء برحيله. 
مرة  الفريق  لتدريب  بات�سيكو  من�سور،  مرت�سى  جمل�ض  واأعاد 
اأخرى باملو�سم املا�سي، خلالفة باتري�ض كارتريون، الذي رحل عن 

قيادة الزمالك قبل خو�ض ن�سف نهائي دوري الأبطال. 
باتري�ض كارتريون 

تولى كارتريون القيادة الفنية للزمالك يف وليتني، جاءت الأولى 
منهم منت�سف املو�سم قبل املا�سي، والتي حقق خاللها لقبي ال�سوبر 

الأفريقي وال�سوبر امل�سري.
بفريقه  والو�سول  لكارتريون،  املميزة  الفنية  القيادة  ورغــم 
لن�سف نهائي دوري اأبطال اأفريقيا، اإل اأنه ف�سخ تعاقده مع الفريق 

دون اأ�سباب. 
اليوم  يف  ال�سعودي  للتعاون  الفنية  القيادة  كارتريون  وتولى 
البي�ساء  الإدارة  ــاولت  حم رغــم  الزمالك،  عن  رحيله  من  التايل 

ل�ستمرار املدرب. 
عماد  برئا�سة  الزمالك  باإدارة  ال�سابقة  املكلفة  اللجنة  واأعادت 
جرت  الذي  بات�سيكو  خلالفة  اأخرى  مرة  كارتريون  العزيز،  عبد 

اإقالته ب�سبب تراجع نتائج الفريق بدوري اأبطال اأفريقيا. 
ورف�ست اأعداد كبرية من جماهري الزمالك، فكرة التعاقد مع 
توقيت  يف  لالأبي�ض  الفنية  القيادة  عن  رحيله  ب�سبب  كارتريون 

�سعب ويف املراحل احلا�سمة من دوري الأبطال. 

 .. ق�ي �بل �بشرط �بن شر� الزمالك: لن �خ�ق
يد ر عن السع� وصر�فنا الن�خ

حار�ض  رحيل  الزمالك،  نادي  رئي�ض  نائب  الإتربي،  حممد  اأعلن 
للدوري  حديثا  ال�ساعد  فاركو،  نــادي  اإلــى  �سبحي  حممد  املرمى 

امل�سري املمتاز.
وقال الإتربي عرب قناة »اأون تامي �سبورت�ض«، اإن �سبحي حار�ض 
مميز ورائع و�سيعود للزمالك مرة اآخرى، كما اأن حممود عبد الرحيم 
»جن�ض« حار�ض قدير وخم�سرم وف�سل النادي اإعارته اإلى فيوت�سر 

للح�سول على الفر�سة.
اأي�سر الفريق، موقفه  اأ�سرف بن �سرقي، جناح  اأن املغربي  واأكد 
مو�سحا  الو�سط،  لعب  �سا�سي  فرجاين  التون�سي  عن  متاما  خمتلف 

اأن جتديد عقد �سا�سي كان يجب اأن يتم قبل انطالق املو�سم الأخري.
واأ�سار اإلى اأن اللجنة احلالية حني تفاو�ست مع �سا�سي، كان قد 
وقع بالفعل لفريق اآخر وهو الدحيل القطري، مو�سحا اأن بن �سرقي 
وافق بالفعل على التجديد ولكنه طلب و�سع �سرط جزائي، ي�سمح 

له بك�سر عقده يف اأي وقت.
و�سدد الإتربي على موافقة الزمالك على كافة مطالب بن �سرقي 
غري  الأنها  اجلزائي،  ال�سرط  نقطة  على  االتفاق  يجب  ولكن  املالية 

مقبولة باملرة.
وعن التعاقد مع التون�سي حمدي النقاز، ظهري الرتجي ال�سابق، 
اأكد الإتربي اأن النقاز ح�سل على حكم بتغرمي الزمالك مليون و350 
األف دولر وت�سوية هذه امل�ستحقات اأمر مهم بجانب الفوز بخدمات 

الالعب الذي ميلك خربات دولية ومت التعاقد معه ب�سكل جماين.
اأعلم تفا�سيل التفاق مع النقاز حول عقده ولكن  ووا�سل: »ل 
وان�سمام  الزمالك..  لنادي  ومنا�سبة  جيدة  الت�سوية  هذه  اأن  اأعتقد 
الالعب  بالعك�ض  بل  املثلوثي  التون�سي حمزة  النقاز ل يعني رحيل 

تطور وا�ستطاع اللعب اأ�سا�سيا يف ناديه ويف منتخب بالده«.
للزمالك،  الفني  املدير  كارتريون  باتري�ض  »الفرن�سي  واأردف: 
ي�ستطيع اأن يحدد الالعب الأف�سل للم�ساركة، كما اأن املو�سم طويل 
و�ساق والفريق بحاجة خلدمات كل لعبيه، كما اأن كارتريون يحدد 

اإمكانية اإعارة اأي لعب«.
وعن التفاو�ض مع عبد اهلل ال�سعيد قائد برياميدز، قال الإتربي: 
نتفاو�ض حول  الالعب ولكننا مل  راأي برياميدز يف �سم  »ا�ستطلعنا 
اأعلن  برياميدز،  اأن  ومبا  راأي  ا�ستطالع  كانت  وامل�ساألة  اأمــور  اأي 
نتفاو�ض  ولن  ال�سفقة  هذه  �سنغلق  فبالتايل  الالعب  رحيل  رف�سه 

ل�سم ال�سعيد«.
واأكد الإتربي، اأن انتقالت الزمالك مميزة و�سيكون هناك اعتماد 
داٍع  ل  اأنــه  مو�سحا  الأول،  الفريق  لتدعيم  النا�سئني  بع�ض  على 
بعنا�سر  مليئة  القائمة  اأن  خ�سو�سا  الالعبني  بع�ض  ل�سم  لل�سغط 
رئي�ض  رفعت  خالد  اختيار  الزمالك،  رئي�ض  نائب  واأعلن  مميزة. 
جلنة الت�سويق الأ�سبق بالقلعة البي�ساء، خلو�ض انتخابات رابطة 

الأندية، م�سريا اإلى اأنه اأمر جاء بالتفاق داخل اللجنة املوؤقتة.

يسكا وأ�بو�بكر  تال� ية �  الراهب: ثنا�ئ�

تحاد األ�فضل را�ئعة.. ومدرب اال�
على  ال�سابق،  والن�سر  جدة  اأهلي  مهاجم  الراهب،  ح�سن  اأثنى 
العاملي  هجوم  خط  يف  اأبوبكر  وفين�سنت  لتالي�سكا  املميزة  الثنائية 

اأمام تراكتور الإيراين، بثمن نهائي البطولة الآ�سيوية.
 :»SBC »ملعب  لربنامج  ت�سريحات  يف  الراهب  ح�سن  وقال 
ومل  �سديد،  بحذر  تراكتور  �سد  املباراة  بداأ  الن�سر  مدرب  »مينيز 
تكن هناك خطورة من الفريق الإيراين، والأهم هو التاأهل لربع نهائي 

البطولة الآ�سيوية«.
نظرا  االأول  بال�سوط  فنيا  واأف�سل  جيدا  كان  »الن�سر  واأ�ساف: 
داخل  اجليد  لعبيه  وحتــرك  املميز  ولتنظيمه  خطوطه،  لتقارب 
من  رائعة  متريرة  بعد  اأبوبكر  عرب  جميال  هدفا  و�سجل  امللعب، 
تالي�سكا، ويف ال�سوط الثاين كانت هناك بع�ص االأخطاء الفنية وغياب 

التحرك بدون كرة«.
فهو  اأبوبكر  للكامريوين  اأمنحها  املباراة  »رجل  الراهب:  وتابع 
وبني  بينه  كبري  تناغم  ويوجد  املقبل،  للدور  املرور  هدف  �ساحب 
وتالي�سكا، وقيمتهما الفنية عالية داخل امللعب، هذه ثنائية رائعة، 
بالدوري،  �سمك  مباراة  يف  الليلة  بالهدف  الثنائي  فعله  ما  وتكرر 

وهذه ميزة وجود الالعب الأجنبي الكبري«.
النادي  »جمهور  رد:  جدة،  اأهلي  ال�سابق  ناديه  و�سعية  وعن 
املدربني،  حتمل  على  قدرة  لديها  لي�ض  التي  اجلماهري  من  الأهلي 
وكان يجب اأن يكون لدى اإدارة الأهلي اإ�سرتاتيجية �سواء باملناف�سة 

على الدوري اأو كاأ�ض امللك هذا املو�سم اأو اإعادة بناء للفريق«.
واأو�سح: »حقيقة مل ن�ساهد الأجانب حتى الآن على قدر م�ستوى 
ال�سومة،  بجانب  لعبني  اأو  لعب  عدا  الأهــالوي،  اجلمهور  طموح 

وها�سي حتت املجهر اإذا مل يح�سن املنظومة الدفاعية للفريق«.
ال�سعودي  لــلــدوري  الرابعة  باجلولة  الأف�سل  وبخ�سو�ض 
الأهلي،  ب�سباك  تاوامبا  هدف  »اأختار  الراهب:  اأ�سار  للمحرتفني، 
العايل  م�ستواه  نظري  لعب  اأف�سل  هو  الحتــاد  جنم  وكــورونــادو 
وكوزمني  بالدوري،  الالعب  هذا  لنوعية  وافتقدنا  اأبها،  �سد  للغاية 

كونرتا )الحتاد( مدرب اجلولة«.

هة الهالل  يتو�قع موا�ب يف � ع��
يا ئ�ي آس� والنصر �بنصف �خها�

ال�سعودي  واملنتخب  ال�سباب  فريق  جنم  عطيف،  اأحمد  توقع 
ن�سف  يف  والن�سر  الهالل  بني  خال�سة  �سعودية  مواجهة  ال�سابق، 
نهائي دوري اأبطال اآ�سيا، موؤكدا اأن العاملي حقق الأهم اأمام تراكتور 

الإيراين.
 :»SBC »ملعب  لربنامج  ت�سريحات  يف  عطيف  اأحمد  وقــال 
ظل  يف  الإيــراين  تراكتور  اأمــام  للن�سر  بالن�سبة  الأهــم  هو  »الفوز 

الظروف التي مير بها الفريق«.
الفني  اجلهاز  على  عتابي  ولكن  مميزة  مباراة  »قدمنا  واأ�ساف 
بقيادة مانو مينيز يف كرثة التغيري بطريقة اللعب واأماكن الالعبني 

واأحيانا ذلك ي�سبب عدم ان�سباط داخل امللعب«.
الطريقة  عن  يبحث  ــازال  م الن�سر  مــدرب  اأن  »اأعتقد  وتابع 

املنا�سبة للفريق حتى الآن«.
الو�سط  لعب  رد  وتالي�سكا،  برييرا  ماتيو�ض  بني  املقارنة  وعن 
فنية  قيمة  ولهما  وكبار  مميزان  لعبان  »هما  عاما:  الـ38  �ساحب 
الهالل  ويفيدان  امللعب،  داخــل  الكبري  الفارق  وي�سنعان  عالية 
واملقارنة  ال�سعودي،  للدوري  قوية  اإ�سافة  وي�سكالن  والن�سر، 

بينهما �سعبة، فكل منهما لديه خ�سائ�ض خمتلفة عن الآخر«.
اأم�ض �سد  الهالل  مع  يلعبها  كاملة  مباراة  اأول  واأردف »برييرا 
اأن  املمكن  ومن  والتمريرات،  التحركات  يف  مميزا  وكان  ال�ستقالل 

يختلف تالي�سكا عن برييرا بال�سرعة«.
ن�سف  يف  والن�سر  الهالل  م�ساهدة  »اأمتنى  قائال  عطيف،  وختم 
نهائي دوري اأبطال اآ�سيا، كونه وقتها �سيكون هناك جاهزية كبرية 

للفريقني و�سوف ن�ستمتع باملباراة«.

قررت اللجنة املوؤقتة لنادي الفي�سلي، تعيني 
العمرية،  الفئات  لفرق  فنيا  مديرا  عقل  حامت 
ا�ستنادا لتو�سية اللجنة الفنية التي مت ت�سكيلها 
موؤخرا. وكان حامت عقل قد ُعني موؤخرا، م�ساعدا 
ال�سوري  بقيادة  الأول  للفريق  الفني  للمدير 
حل  املوؤقتة  اللجنة  تقرر  اأن  قبل  عقيل،  حممد 

اجلهاز الفني والتدريبي.
كرة  مدافعي  اأبــرز  اأحــد  عقل  حامت  ويعترب 
الفي�سلي  ب�سفوف  لعب  حيث  الأردنية،  القدم 
ل�سنوات طويلة ومثل منتخب الأردن يف العديد 

من البطولت املهمة.
قطاع  يف  احلـــايل  الــعــام  بــدايــة  عقل  وعــمــل 
حيث  العقبة،  �سباب  لنادي  العمرية  الفئات 

يتمتع باخلربة يف هذا املجال.
يذكر اأن اللجنة املوؤقتة اتخذت قرارا بتعيني 
خلفا  الأول،  للفريق  فنيا  مديرا  احلديد  حممود 

لل�سوري حممد عقيل.
اأمــام  يومني  قبل  الفي�سلي  فريق  وخ�سر 
لبطولة   16 اجلولة  يف   ،)1-0( الأردن  �سباب 

ا�سرتداد  يف  طموحاته  لتبدد  املحرتفني،  دوري 
اللقب.

خ�ي يصيل األرد� � تم ع�قل مع ال�ف يدة لحا� د� مهمة �ب

تفتتح غدًا اخلمي�ض، مباريات اجلولة 17 
لبطولة دوري املحرتفني الأردين، حيث ت�سعى 
بهدف  الثلث  النقاط  عن  البحث  اإل��ى  الفرق 

تعزز فر�سة مالم�سة طموحاتها.
وت�سهد اجلولة املواجهة القوية واملرتقبة 
ال�سلط،  مع  »املت�سدر«  الوحدات  جتمع  التي 
فيما �سيكون الرمثا على موعد مع اختبار مثري 

اأمام �سحاب.
على  ال�سوء  كــــووورة،  موقع  وي�سلط 
وتطلعاتها،  الفرق  ومواقف  ال�ست  املواجهات 

وفقاً للتايل:
�سباب العقبة والبقعة

البقعة،  نظريه  العقبة  �سباب  ي�ستقبل 
اليوم اخلمي�ض، على �ستاد امللك عبداهلل الثاين 
بالقوي�سمة، يف مواجهة تبدو وا�سحة املعامل.

العقبة  �سباب  ل�سالح  الأف�سلية  ومتيل 
النقطي  ر�سيده  تعزيز  بطموح  يتم�سك  الذي 
يحتل  حيث  اخلــطــر،  منطقة  عــن  والبــتــعــاد 
املركز قبل الأخري بر�سيد »13« نقطة ويبتعد 
بفارق الأهداف فقط عن اجلليل �ساحب املركز 

العا�سر.
يخو�ض  اأ�ــســبــح  الــبــقــعــة  فــــاإن  ــــدوره  ب
اأ�سبحت  حيث  الواجب،  باب  من  املباريات 
يتذيل  حيث  ا�ستحالة،  تزداد  البقاء  يف  اآماله 

الرتتيب بر�سيد نقطة واحدة.
ال�سلط والوحدات

ح�سني  ــري  الأم ملعب  اإلــى  الأنــظــار  تتجه 
الأقــوى  املواجهة  على  �ساهدًا  �سيكون  الــذي 
وال�سلط  الــوحــدات  وجتمع  اجلولة  هــذه  يف 

اخلمي�ض.
انتهى  الفريقني  بني  الــذهــاب  لقاء  وكــان 
يف  تعرثا  قد  اللذان  وهما   ،»1-1« بتعادلهما 
مع  الــوحــدات  تعادل  حيث  املا�سية  اجلولة 

معان وال�سلط مع اجلليل.
من  مزيد  ا�ستنزاف  اأن  الفريقان  ويوقن 

النقاط قد ي�سعب من ح�سابات املناف�سة على 
النقاط  عن  البحث  اإل��ى  يدفعهما  ما  اللقب، 

الثالث.
بـ  الفرق  ترتيب  الوحدات  فريق  ويت�سدر 
»36« نقطة، فيما يحتل ال�سلط املركز الثالث 

بـ »32« نقطة.
اجلزيرة والفي�سلي

لقاء  اجلمعة،  ــدويل  ال عمان  �ستاد  ي�سهد 
العراقة الذي يجمع اجلزيرة مع الفي�سلي.

وكان اجلزيرة قد ا�ستنه�ض همته موؤخرًا، 
نظيفة  بثالثية  البقعة  على  مهماً  فوزًا  وحقق 

ليتقدم للمركز ال�ساد�ض بر�سيد »22 نقطة«.
فني  بثوب  �سيظهر  الفي�سلي  فــاإن  بــدوره 
جديد بقيادة حممود احلديد الذي مت التعاقد 

معه خلفاً لل�سوري حممد عقيل.
فنية  ب�سورة  الفي�سلي  يظهر  اأن  ويتوقع 
خمتلفة عن التي ظهر عليها اأمام �سباب الأردن 
ليبقى   ،»2-0« وخ�سرها  املا�سية  اجلولة  يف 

الفريق رابعاً بـ »27« نقطة.
اجلليل واحل�سني اإربد

اجلمعة،  غد  بعد  اجلليل  فريق  ي�ست�سيف 
نــظــريه احلــ�ــســني اإربــــد عــلــى �ــســتــاد الأمـــري 
النف�ض  الفريقان  ميني  حيث  بالزرقاء،  حممد 

با�ستعادة نغمة النت�سار.
اجلولة  يف  جيدًا  اأداء  قــدم  اجلليل  وكــان 
ثمينة،  نقطة  واقتن�ض  ال�سلط،  اأمام  املا�سية 
النقاط  من  املزيد  حل�سد  بحاجة  زال  ما  لكنه 
لالبتعاد عن منطقة اخلطر حيث يقبع باملركز 

العا�سر بـ »13« نقطة.
من جهته، فاإن احل�سني اإربد الذي تعر�ض 
الرمثا  اأمام  القا�سية  خ�سارته  بعد  لالنتقادات 
»1-4« يف اجلولة املا�سية، يطمح ل�ستعادة 

توازنه والعودة للم�سار ال�سحيح.
فريق  ل�سالح  ن�سبياً  الأف�سلية  ومتيل 
احل�سني الذي ميتلك لعبني جيدين، وي�سعى 

لتحقيق الفوز بهدف حت�سني موقعه على �سلم 
الرتتيب، حيث يحتل املركز اخلام�ض بـ »25« 

نقطة.
الرمثا و�سحاب

قويا  اختبارا  اجلمعة،  الرمثا  يخو�ض 
ي�ست�سيف نظريه �سحاب على  ومثريا، عندما 

�ستاد احل�سن باإربد.
ومير الرمثا بحالة فنية ومعنوية مرتفعة، 
اإلى  ر�سيده  ورفــع  الثاين  للمركز  قفز  بعدما 
املت�سدر  مع  الــفــارق  مقل�ساً  نقطة،   »34«

الوحدات اإلى نقطتني فقط.
�سواه بهدف  الفوز ول  الرمثا عن  ويبحث 
املحافظة على حظوظه يف املناف�سة على اللقب 

حيث �سيتعامل مع املباراة برتكيز عال.
مع  موؤخرًا  تعادل  الذي  �سحاب  فاإن  بدره 
�سباب العقبة بنتيجة »4-4«، يطمح بتحقيق 
نتيجة اإيجابية تعزز من تطلعات البقاء، حيث 

ي�ستقر يف املركز الثامن بـ »18« نقطة.
معان و�سباب الأردن

ال�سبت   ،17 اجلــولــة  مواجهات  تختتم 
و�سباب  معان  يجمع  وحيد  بلقاء  املقبل، 

الأردن، على �ستاد الأمري حممد بالزرقاء.
املميزة  نتائجه  مبوا�سلة  معان  ويــاأمــل 
الفي�سلي  مع  مباراتني  اآخــر  يف  تعادل  حيث 

والوحدات بذت النتيجة »1-1«.
بـ  التا�سع  املركز  يف  معان  فريق  وي�ستقر 
»16« نقطة، وما زال بحاجة حل�سد مزيد من 

النقاط للبتعاد عن �سبح اخلطر.
بفوز  املنت�سي  الأردن  �سباب  فــاإن  بــدوره 
ثمني حققه على الفي�سلي يف اجلولة املا�سية، 
يتطلع اإلى التم�سك باآمال حت�سني موقعه على 

�سلم الرتتيب العام.
املركز  يف  الأردن  �سباب  فريق  وي�ستقر 
بفارق  ويبتعد  نقطة   »22« بر�سيد  ال�سابع 
الأهداف فقط عن اجلزيرة الذي يحل �ساد�سا.

يف الو�دات.. والرمثا  يستض� السلط �
يحذر سحاب �ف�ي الدوري األرد�خ�ي �

لقب  عن  الــدفــاع  حملة  ت�سيل�سي،  ا�ستهل 
على   0-1 �سعب  بفوز  ــا،  اأوروب اأبطال  دوري 
�سيفه زينيت �سان بطر�سربج، م�ساء الثالثاء، يف 

افتتاح مناف�سات املجوعة الثامنة.
اللقاء الوحيد،  �سجل روميلو لوكاكو، هدف 

يف الدقيقة 69.
باملجموعة،  الثاين  املركز  ت�سيل�سي  واحتل 
تخطى  الذي  يوفنتو�ض،  وراء  الأهــداف  بفارق 

ماملو بثالثية نظيفة.
على  توخيل،  توما�ض  املدرب  فريق  واعتمد 
وقف  حيث   ،)1-2-4-3( اللعب  طريقة 
كري�ستين�سن  اأندريا�ض  جانب  اإلى  اأزبيليكويتا 

واأنتونيو روديجر يف اخلط اخللفي.
األون�سو  وماركو�ض  جيم�ض  ري�ض  وتواجد 
امللعب، وتعاون جورجينيو وماتيو  على طريف 
فيما  امللعب،  مبنت�سف  بينهما  فيما  كوفا�سيت�ض 
زيا�ض،  وحكيم  مونت  ماي�سون  الثنائي  حترك 

خلف املهاجم ال�سريح روميلو لوكاكو.
�سيماك  �سريجي  جلــاأ  املقابلة،  الناحية  يف 
-4-1-4( اللعب  طريقة  اإلى  زينيت،  مدرب 

1(، وتكون اخلط اخللفي من األيك�سي �سوتومني 
ــالف  ــس ــارو� وي ت�سي�ستياكوف  ودميـــيـــرتي 

راكيتي�سكي ودوجال�ض �سانتو�ض.
منت�سف  يف  لوحده  باريو�ض  ويلمار  ووقف 
امللعب، وقاد ويندل منطقة العمليات مب�ساعدة 
دالر كوزياييف، وتواجد على اجلناحني، مالكوم 
دور  اأزمـــون  �ــســاردار  اأدى  فيما  وكالودينيو، 

املهاجم ال�سريح.
ت�سيل�سي  وكافح   ، مملاً جاء  االأول  ال�سوط 
لخرتاق دفاع زينيت املتما�سك، ومل يهدد مرمى 
على  الرو�سي  الفريق  واعتمد  كــثــرًيا،  �سيفه 

هجمات خاطفة.
ارتدت  الــذي  اأزمــون،  اإلــى  الكرة  وو�سلت 
ركلة  اإلى  وخرجت  جيم�ض،  قدم  من  ت�سديدته 

ركنية مل تثمر عن �سيء يف الدقيقة 12.

تنتج  مل  املجريات  على  ت�سيل�سي  �سيطرة 
الهجمات  بع�ض  �سن  من  زينيت  ومتكن  هدًفا، 
التي مل ت�سكل التهديد املنتظر، وجرب كوزياييف 

حظه بت�سديدة نحو املدرجات يف الدقيقة 20.
جيم�ض،  مــن  عر�سية  لــوكــاكــو  وا�ستقبل 
من  ت�سديدته  ارتــدت  الذي  زيا�ض  اإلى  ليمهدها 

باريو�ض يف الدقيقة 24.
وحرم راكيتي�سكي مدافع زينيت، لوكاكو من 

متابعة عر�سية جيم�ض يف الدقيقة 32.
واأهدر زينيت، فر�سة خطرية بالدقيقة 38، 
اجلزاء  منطقة  حافة  على  الكرة  و�سلت  عندما 
اإلى راكيتي�سكي الذي �سدد بقوة يف مكان وقوف 

احلار�ض ميندي.
ب�سكل  الثاين  ال�سوط  ت�سيل�سي،  بداأ 

بني  جماعية  لعب  واأثــمــرت  اأف�سل، 
اإلى  الكرة  و�سول  عن  البلوز  لعبي 
زاحفة  ت�سديدة  اأطلق  ــذي  ال زيا�ض 

الدقيقة  يف  احلار�ض  عليها  �سيطر 
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الكرة  لوكاكو،  وا�ستقبل 
اأن  قبل  للمرمى،  وظــهــره 
الذي  جيم�ض  اإلــى  ميررها 
�سدد يف ال�سباك من اخلارج 

بالدقيقة 56.
ــد املـــــدرب تــومــا�ــض  ــم وع

اإلى �سحب حكيم زيا�ض،  توخيل 
واإ�سراك كاي هافريتز بدًل منه.

مرمى  يــبــاغــت  اأن  زيــنــيــت  وكــــاد 
خطف  عندما   ،68 الدقيقة  يف  ت�سيل�سي 

اأن  قبل  كري�ستين�سن،  اأمــام  الكرة  ويندل، 
ي�سددها، لكن ميندي �سيطر عليها.

م�سعاه  على  اأخرًيا  ح�سل  ت�سيل�سي  لكن 
لوكاكو، عر�سية  قابل  69، عندما  الدقيقة  يف 

اأزبيليكويتا، ليكملها براأ�سه داخل ال�سباك.
النتيجة من خالل  وحاول زينيت، تعديل 

لكن  اإيروخني،  واألك�سندر  دزيوبا  اأرتيم  اإ�سراك 
الدقيقة  يف  تقدمه  تعزيز  من  اقــرتب  ت�سيل�سي 
79، عندما تلقى األون�سو متريرة مونت، لي�سدد 

الكرة زاحفة بجانب القائم البعيد.
مهد  عندما   ،80 الدقيقة  يف  زينيت  ورد 
اأزمون، الكرة داخل منطقة اجلزاء اإلى دزيوبا، 
ومرت الكرة بجوار املرمى، قبل �سقوط ميندي 

وتلقيه العالج.
الدفع  خــالل  من  دفاعه  ت�سيل�سي  واأحــكــم 
اأزبيليكويتا  مكان  ت�سيلويل  وبن  �سيلفا  بتياجو 
الدقائق  لتمر  واألون�سو، 
ويخرج  هادئة،  التالية 

ت�سيل�سي فائًزا.

يت ين� يليس من �فخ ز� تش� لمسة لوكاكو تن�قذ �

يكو سيكو سيكو  سجيمي بات�سجيمي بات�
أولى اأولى أولى  ولية  يف  للزمالك  الفنية  القيادة  وسيكو  يف  للزمالك  الفنية  القيادة  وسيكو  يف  للزمالك  الفنية  القيادة  يكو  بات� الربتغايل  بات�ستولى  الربتغايل  ستولى 
له مو�سم 2014-2015، والتي مل يكملها املدير الفني بعد هروبه 

للدوري ال�سعودي. 
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مرة  الفريق  لتدريب  مرة سيكو  الفريق  لتدريب  مرة سيكو  الفريق  لتدريب  يكو  بات� بات�سور،  سور،  بات�س بات�سور،  ور،  من� من�سى  سى  من�س من�سى  ى  مرت� مرت�س  س  جمل�ض جمل�ضأعاد  جمل�ضأعاد  جمل�اأعاد  أعاد  و
ضي، خلالفة باتري�ضي، خلالفة باتري�ض كارتريون، الذي رحل عن  ي، خلالفة باتري�سي، خلالفة باتري�س أخرى باملو�سم املا�اأخرى باملو�سم املا�سأخرى باملو�سم املا�سأخرى باملو�سم املا�

ف نهائي دوري الأبطال. سف نهائي دوري الأبطال. سف نهائي دوري الأبطال.  سقيادة الزمالك قبل خو�ض ن�سقيادة الزمالك قبل خو�ض ن�
ضباتري�ضباتري�ض كارتريون 

تولى كارتريون القيادة الفنية للزمالك يف وليتني، جاءت الأولى 
ي، والتي حقق خاللها لقبي ال�سوبر سي، والتي حقق خاللها لقبي ال�سوبر سي، والتي حقق خاللها لقبي ال�سوبر  سف املو�سم قبل املا�سف املو�سم قبل املا� ف املو�سم قبل املا�سف املو�سم قبل املا�س سمنهم منت�سمنهم منت�

ري.سري.سري. سالأفريقي وال�سوبر امل�سالأفريقي وال�سوبر امل�
بفريقه  بفريقه سول  بفريقه سول  ول  والو� لكارتريون،  املميزة  الفنية  القيادة  والو�سم  لكارتريون،  املميزة  الفنية  القيادة  سم  والو�ــ لكارتريون،  املميزة  الفنية  القيادة  والو�ــم  لكارتريون،  املميزة  الفنية  القيادة  م  ــورغــورغ
أنه ف�سخ تعاقده مع الفريق اأنه ف�سخ تعاقده مع الفريق أنه ف�سخ تعاقده مع الفريق  أفريقيا، اأفريقيا، أفريقيا، اإل أبطال اأبطال أبطال  ف نهائي دوري سف نهائي دوري سف نهائي دوري  سلن�سلن�

أ�سباب. اأ�سباب. أ�سباب.  دون 
اليوم  يف  ال�سعودي  للتعاون  الفنية  القيادة  كارتريون  وتولى 
اء ساء ساء  البي� الإدارة  البي�ست  الإدارة  ست  اوــاوــاول حم ــم  حم ــم  حمــ حمــم  م  رغ الزمالك،  عن  رحيله  من  رغــالتايل  الزمالك،  عن  رحيله  من  ــالتايل 

ل�ستمرار املدرب. 
عماد  برئا�سة  الزمالك  عماد إدارة  برئا�سة  الزمالك  عماد اإدارة  برئا�سة  الزمالك  إدارة  ب ال�سابقة  املكلفة  اللجنة  عماد أعادت  برئا�سة  الزمالك  إدارة  ب ال�سابقة  املكلفة  اللجنة  عماد أعادت  برئا�سة  الزمالك  باإدارة  ال�سابقة  املكلفة  اللجنة  عماد اأعادت  برئا�سة  الزمالك  عماد اإدارة  برئا�سة  الزمالك  إدارة  ب ال�سابقة  املكلفة  اللجنة  عماد أعادت  برئا�سة  الزمالك  عماد اإدارة  برئا�سة  الزمالك  إدارة  ب ال�سابقة  املكلفة  اللجنة  باأعادت  ال�سابقة  املكلفة  اللجنة  أعادت  و
جرت  الذي  جرت سيكو  الذي  جرت سيكو  الذي  يكو  بات� خلالفة  بات�سأخرى  خلالفة  بات�سأخرى  خلالفة  بات�اأخرى  خلالفة  أخرى  مرة  كارتريون  العزيز،  عبد 

أفريقيا. اأفريقيا. أفريقيا.  أبطال اأبطال أبطال  إقالته ب�سبب تراجع نتائج الفريق بدوري اإقالته ب�سبب تراجع نتائج الفريق بدوري إقالته ب�سبب تراجع نتائج الفريق بدوري 
أعداد كبرية من جماهري الزمالك، فكرة التعاقد مع اأعداد كبرية من جماهري الزمالك، فكرة التعاقد مع أعداد كبرية من جماهري الزمالك، فكرة التعاقد مع  ت ست ست  سورف�سورف�
توقيت  يف  توقيت الأبي�ض  يف  توقيت الأبي�ض  يف  أبي�ض  ل الفنية  القيادة  عن  رحيله  ب�سبب  لالكارتريون  الفنية  القيادة  عن  رحيله  ب�سبب  الكارتريون 

عب ويف املراحل احلا�سمة من دوري الأبطال. سعب ويف املراحل احلا�سمة من دوري الأبطال. سعب ويف املراحل احلا�سمة من دوري الأبطال.  س�س�

على  توخيل،  توما�ض  املدرب  فريق  توما�ضواعتمد  املدرب  فريق  ضواعتمد 
وقف  حيث   ،)1-2
كري�ستين�سن  ضأندريا�ضأندريا�ض 

أنتونيو روديجر يف اخلط اخللفي.
ألون�سو األون�سو ألون�سو  وماركو�ض وماركو�ض  ض 
امللعب، وتعاون جورجينيو وماتيو  على طريف 
فيما  امللعب،  فيما سف  امللعب،  فيما سف  امللعب،  ف  مبنت� بينهما  فيما  مبنت�س  بينهما  فيما  س 
زيا�ض،  وحكيم  مونت  ماي�سون  الثنائي  زيا�ضحترك  وحكيم  مونت  ماي�سون  الثنائي  ضحترك 

ريح روميلو لوكاكو.
�سيماك  �سريجي  �سيماك ــاأ  �سريجي  �سيماك ــاأ  �سريجي  أ  جل املقابلة،  الناحية  جلــايف  املقابلة،  الناحية  ــايف 
-4-1-4( اللعب  طريقة  إلى 
أليك�سي �سوتومني األيك�سي �سوتومني أليك�سي �سوتومني  (، وتكون اخلط اخللفي من 
ــالف  ــالس ــالس ســســ ــارو� ــارو� ارو�ــارو�ــ وي ــي�ستياكوف  وي ــي�ستياكوف 

ض �سانتو�ض �سانتو�ض.
ف سف سف  منت� يف  لوحده  منت�س  يف  لوحده  س 
امللعب، وقاد ويندل منطقة العمليات مب�ساعدة 
دالر كوزياييف، وتواجد على اجلناحني، مالكوم 
دور  دور ـــون  دور ـــون  ون  أزماأزمـــأزمـــأزم اردار ــاردار ــاردار  ــســس

يل�سي سيل�سي سيل�سي  ت� وكافح  ت�س،  وكافح  س،  مملاً جاء  أول 
خرتاق دفاع زينيت املتما�سك، ومل يهدد مرمى 
على  الرو�سي  الفريق  واعتمد  ا، 

ارتدت  ارتدت ــذي  ارتدت ــذي  ذي  ال الــون،  ــون،  الــ الــون،  ون،  ــأزمــأزم
ركلة  ركلة اإلى  ركلة اإلى  إلى  وخرجت   ،

يء يف الدقيقة 12.

ة خطرية بالدقيقة سة خطرية بالدقيقة سة خطرية بالدقيقة 38،  أهدر زينيت، فر�اأهدر زينيت، فر�سأهدر زينيت، فر�سأهدر زينيت، فر� و
اجلزاء  منطقة  حافة  على  الكرة  اجلزاء سلت  منطقة  حافة  على  الكرة  اجلزاء سلت  منطقة  حافة  على  الكرة  لت  و� و�سعندما  سعندما 
إلى راكيتي�سكي الذي �سدد بقوة يف مكان وقوف اإلى راكيتي�سكي الذي �سدد بقوة يف مكان وقوف إلى راكيتي�سكي الذي �سدد بقوة يف مكان وقوف 

ضاحلار�ضاحلار�ض ميندي.
كل سكل سكل  ب� الثاين  ب�سوط  الثاين  سوط  ب�س الثاين  ب�سوط  الثاين  وط  ال� ال�سيل�سي،  سيل�سي،  ال�س ال�سيل�سي،  يل�سي،  ت� ت�سأ  ت�سأ  ت�اأ  أ  بد

بني  جماعية  لعب  بني ــرت  جماعية  لعب  بني ــرت  جماعية  لعب  رت  ــمــم مــمــ أثاأثــأثــأث و وسل،  وسل،  ل،  أف�اأف�سأف�سأف�
إلى اإلى اإلى  الكرة  الكرة سول  الكرة سول  ول  و� عن  البلوز  و�سعبي  عن  البلوز  سعبي  ل
زاحفة  ت�سديدة  زاحفة أطلق  ت�سديدة  زاحفة اأطلق  ت�سديدة  أطلق  ذي ــذي ــذي  ال ــ  ال ــ  ضزيا�ضزيا�ض

الدقيقة  يف  احلار�ض  عليها  احلار�ض�سيطر  عليها  ض�سيطر 
.47

الكرة  لوكاكو،  وا�ستقبل 
أن اأن أن  قبل  للمرمى،  قبل ــره  للمرمى،  قبل ــره  للمرمى،  ره  ــهــه هــهــ ــوظــوظ
الذي  جيم�ض  جيم�ضى  ضى  جيم�ــ جيم�ــى  ى  ــإلــإل إلاإلا ميررها 
باك من اخلارج سباك من اخلارج سباك من اخلارج  س�سدد يف ال�س�سدد يف ال�

بالدقيقة 56.
ــضا�ــضا�ــض ا�ــا�ــ ــومــوم ومــومــ ــدرب تــدرب ت درب تـــــدرب تـــــ ـــــد املـــــد امل د املــد املــ ــم ــم مــمــ ــوع ــوع

ضإلى �سحب حكيم زيا�ضإلى �سحب حكيم زيا�ض،  إلى �سحب حكيم زيا�اإلى �سحب حكيم زيا�ا توخيل 
ً منه.

زيا� إلى �سحب حكيم 
ً

زيا� إلى �سحب حكيم 
راك كاي هافريتز بدلسراك كاي هافريتز بدلسراك كاي هافريتز بدل سإ�سإ� إ�اإ�ا و

مرمى  مرمى ــت  مرمى ــت  ت  ــاغــاغ اغــاغــ ــبــب بــبــ ي يــأن  يــأن  ياأن  أن  ت ــت ــت  ــيــي يــيــ ــنــن نــنــ زي زيــاد  ــاد  زيــــ زيــــاد  اد  ــــوكــــوك
خطف  عندما   ،68 الدقيقة  يف  الدقيقة سيل�سي  يف  الدقيقة سيل�سي  يف  يل�سي  ست�ست�

أن اأن أن  قبل  كري�ستين�سن،  قبل ــام  كري�ستين�سن،  قبل ــام  كري�ستين�سن،  ام  أماأمــأمــأم الكرة  ويندل، 
ي�سددها، لكن ميندي �سيطر عليها.

م�سعاه  على  أخرياأخرًيأخرًيأخرًيا  ل سل سل  ح� ح�سيل�سي  سيل�سي  ح�س ح�سيل�سي  يل�سي  ت� ت�سلكن  سلكن 
ية سية سية  لوكاكو، عر� قابل  لوكاكو، عر�س، عندما  قابل  س، عندما  69 الدقيقة  يف 

باك.سباك.سباك. أ�سه داخل ال�اأ�سه داخل ال�سأ�سه داخل ال�سأ�سه داخل ال� أزبيليكويتا، ليكملها براأزبيليكويتا، ليكملها برأزبيليكويتا، ليكملها بر
النتيجة من خالل  وحاول زينيت، تعديل 

أزبيليكويتا اأزبيليكويتا أزبيليكويتا  مكان  مكان سيلويل  مكان سيلويل  يلويل  ت� وبن  �سيلفا  ت�سبتياجو  وبن  �سيلفا  سبتياجو 
الدقائق  لتمر  الدقائق ألون�سو،  لتمر  الدقائق األون�سو،  لتمر  ألون�سو،  و
ويخرج  هادئة،  التالية 

يل�سي فائزسيل�سي فائزسيل�سي فائًزا. ست�ست�
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