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«غازبروم» الروسية توقف إمدادات الغاز إلى التفيا
وكاالت 

 ÉgÉjEG áª¡àe IQhÉéŸG É«ØJ’ ≈dEG RÉ¨dG øe É¡JGOGóeEG ∞bh ,âÑ°ùdG ,ábÓª©dG á«°ShôdG ΩhôHRÉZ ácô°T âæ∏YCG
.RÉ¨dG Öë°S •hô°T ∑É¡àfÉH

 πHÉ≤ŸG ™aóJh É«°ShQ øe RÉ¨dG …Î°ûJ É¡fCG ábÉ£∏d zRÉZ É«ØJ’{ ácô°T ¿ÓYEG øe Ωƒj ó©H Iƒ£ÿG √òg »JCÉJh
.É¡©e Ú∏eÉ©àŸG øe ΩhôHRÉZ Ö∏£J Éªc πHhôdÉH ¢ù«dh hQƒ«dÉH

.ôHRÉZ â≤∏Y Ωƒ«dG{ ΩGô¨∏J ≈∏Y ¿É«H ‘ á«°ShôdG ácô°ûdG âdÉbh
 øjòdG Ú«HhQhC’G AÓª©dG øe Oó©d RÉ¨dG º«∏°ùJ ,≥HÉ°S âbh ‘ ,âØbhCG ób âfÉc ΩhôHRÉZ ácô°T ¿CG ≈dEG QÉ°ûj
 äÉHƒ≤©dGh É«fGôchCG ‘ ´GõædG ÖÑ°ùH Üô¨dGh É«°ShQ ÚH ôJƒJ êhCG ‘ ¿ÓYE’G Gòg »JCÉjh .πHhôdÉH ™aódG Gƒ°†aQ
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ó````MGh QÉ````æjO á```î°ùædG ô````©°S

عّمان 

 ô°TÉÑŸG  ≈æ©ŸÉH  Ék«FÉHh  ,»FÉHƒdG  óÑµdG  ÜÉ¡àdG  ó©j  ⁄
 ≈dEG â°†aCG »àdGh AÉª∏©dGh ÚãMÉÑdG Oƒ¡L π°†ØH áª∏µ∏d
 RÉ¡÷G  …QÉ°ûà°SG  Ö°ùM  ,¢Vôª∏d  πJÉ≤dG  ô£ÿG  QÉMófG

.IOƒY óªMCG QƒàcódG óÑµdGh »ª°†¡dG
 ¢VôŸG  ¿CG  ’EG  qá«Ñ£dG  á≤«≤◊G  √òg  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ¿ƒ«∏e  ìGhQCG  ó°üëj  (`g  ,O  ,ê  ,Ü  ,CG)  ¢ùªÿG  ¬JÉÄØH
 áë°üdG  áª¶æe  ∫ƒ≤J  Ée  ≈∏Y  ,É kjƒæ°S  ¿É°ùfEG  ∞dCG  áÄeh
 ÌcCG  Éªg  (ê)h  (Ü)  »HÉ¡àdG  ¿CG  í°VƒJ  »àdG  á«ŸÉ©dG

.ÉYƒ«°T IÉaƒdG ÜÉÑ°SCG
 ∞dCG  400h  ÚjÓe  á©°ùJ  ¿CG  ≈`̀dEG  áª¶æŸG  âØ∏Jh
 ¢ShÒØH  áæeõŸG  ihó©dG  ó°V  êÓ©dG  ¿ƒ≤∏àj  ¢üî°T
 ∫hO  íæe  ≈`̀dEG  AÉÑWCG  GƒYój  âbh  ‘  ,(ê)óÑµdG  ÜÉ¡àdG
 ,êÓ©∏d π°†aCG QÉ©°SCG ≈∏Y ¢VhÉØà∏d ÈcCG á«MÓ°U ⁄É©dG
 É¡©«æ°üJ hCG  áj qôëH ájhOC’G OGÒà°SÉH É¡d ìÉª°ùdG ∂dòch

 áë∏°üe  ΩóîJ  á«fÉ°ùfEGh  á«ŸÉY  •hô°T  øª°V  É«∏
.¢†jôŸG

 ¢UÉî°TC’G  øe  áÄŸÉH  10  ¢ü«î°ûJ  »qæ°ùàj  Éª«a
 ,(Ü)  óÑµdG  ÜÉ¡àdG  ¢ShÒØH  áæeõŸG  ihó©dÉH  ÚHÉ°üŸG
 ∫ÉØWC’G  øe áÄŸÉH  42h ,êÓ©dG  ¿ƒ≤∏àj  áÄŸÉH  22  º¡æe
 (Ü)  óÑµdG  ÜÉ¡àd’  OÉ°†ŸG  ìÉ≤∏dG  áYôL  ≈∏Y  ¿ƒ∏°üëj

.áª¶æŸG Ö°ùëH ,IO’ƒdG óæY
 AÉ°†≤∏d á«é«JGÎ°SG áë°üdG IQGRh äqóYCG ,É¡à¡L øe
 êÓ©dGh ájÉbƒ∏d ’ƒcƒJhôH â©°Vhh ,óÑµdG ÜÉ¡àdG ≈∏Y
 ∞µ©J Éª«a ,2010 ΩÉ©dG òæe ,(ê) h (Ü) óÑµdG ÜÉ¡àd’
 ,ÚæWGƒŸG ™«ª÷ ¢VôŸG Gòg êÓY ≈æÑàJ »gh ,IQGRƒdG
 ≈°Vôe  ÜÉ¡àd’  ,á«LÓ©dG  ä’ƒcƒJhÈdG  åjó–  ≈∏Y
 ´GƒfCG º¶©e ÚeCÉJh OÉªàYG ” ¿CG ó©H ,(ê)h (Ü) óÑµdG
 RÉ¡÷G  …QÉ°ûà°SG  Ö°ùëH  ,É«ŸÉY  áeóîà°ùŸG  á`̀ jhOC’G
 á«æWÉÑdG  ¢VGôeC’G  »°UÉ°üàNG  ¢ù«FQh  óÑµdGh  »ª°†¡dG

2¢U ™HÉJ.Ò°üf óLÉe QƒàcódG áë°üdG IQGRh ‘

عمان 

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ÊOQC’G  á«Hô©dG  á¨∏dG  ™ª›  ≥∏WCG
 IQhódG ,ó¡©dG ‹h á°ù°SDƒe äGQOÉÑe ióMEG ,(¢V) IQOÉÑe

. 2022 ΩÉ©dG Gò¡d á«aÉ≤ãdG äÉ≤HÉ°ùª∏d á©HÉ°ùdG
 πªà°ûJ äÉ≤HÉ°ùŸG ¿CG ,âÑ°ùdG ¬d ¿É«H ‘ ™ªéŸG ôcPh
 ,É¡H  AÉ`̀Ø`̀à`̀M’Gh  á«Hô©∏d  kÉ`̀ª`̀YO  ,IOó©àe  õ`̀FGƒ`̀L  ≈∏Y
 IõFÉL  :‘  πãªàJ  ,É¡« qÑh  É¡FÉæHCG  ¢SƒØf  ‘  É¡î«°SôJh
 IõFÉLh ,∞dDƒe ÜÉàc π°†aCG IõFÉLh ,º nLÎe ÜÉàc π°†aCG
 (»àjƒg  »à¨d)  ¿Gƒæ©H  á≤HÉ°ùeh  ,»Hô©dG  §`̀ÿG  øØd

 ≥«≤–  hCG  ôjô≤J  π°†aCG  IõFÉL  ;ÚJõFÉL  ≈∏Y  πªà°ûJ
 ájƒ¨d  IQOÉ`̀Ñ`̀e  π°†aCGh  ,á«Hô©dG  á¨∏dG  ∫ƒ`̀M  »Øë°U
-7)  ø°S  øe  ∫ÉØWCÓd  á≤HÉ°ùeh  ,áµ∏ªŸG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 (á«Hô©dG  »à¨d  ÖMCG)  ¿Gƒæ©H  ,kÉeÉY  (18-13)h  (12
 ,»Hô©dG  §ÿGh  ,º°SôdG  :»gh  ,äÉÄa  ™HQCG  ≈dEG  áª q°ù≤e
 ,ádÉ≤eh  ,á°üb)  …Ìf  ¢üf  π°†aCG/  ájÌædG  ¢Uƒ°üædGh
.á©dÉ£ŸG /ÜÉàc ‘ IAGôbh ,(ádÉ°SQh ,áeÉ≤eh ,IôWÉNh

 ≈dEG  ±ó¡J  »àjƒg  »à¨d  IõFÉL  ¿CG  ,¿É«ÑdG  ™HÉJh
 IOÉjRh ,É¡H áHÉàµdG ≈∏Y ™«é°ûàdGh á«Hô©dG á¨∏dG ôjƒ£J

2¢U ™HÉJ .áµHÉ°ûdG ≈∏Y »ªbôdG ÉgGƒà

مجمع اللغة يطلق مسابقاته 
الثقافية بالتعاون مع مبادرة (ض)

التهاب الكبد: تراجع الّصفة 
الوبائية باندحار الخطر القاتل 

الملك وولي العهد يتلقيان 
برقيات تهنئة بالعام الهجري

توتر في المنطقة الخضراء.. 
والبرلمان بيد المحتجين

دومة الجندل... 
مثال للعمل األثري 

النموذجي

المصري يدين حمالت التشويه 
والتزوير وبث االخبار الكاذبة

عمان  

 »àdG ôjhõàdGh ¬jƒ°ûàdG äÓªM …ô°üŸG ôgÉW ≥Ñ°SC’G AGQRƒdG ¢ù«FQ ¿GO
 G kócDƒe ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ¢†©H É¡≤∏£Jh áeÉ©dG äÉ«°üî°ûdG ∫É£J

.Ú©HÉàŸG Qƒ¡ªL π«∏°†Jh ≥FÉ≤◊G ôjhõJ óªà©J É¡fCG
 ƒjó«a ¿ƒª°†Ÿ ∞dÉ Üƒàµe ΩÓc π«ª– ≈∏Y G kOQ ,âÑ°ùdG ¿É«H ‘ ∫Ébh
 É keÓc{ ¿Éch z∫ƒbCG ⁄ Ée »ædƒb{ ájQÉÑNE’G ™bGƒŸG ¢†©H ‘ Qó°U Ée ¿EG ,Ëób
 øY  IQÉÑY  ƒg  ,¢Sƒ°SóŸG  ÈÿG  Gòg  ¿CG  ,±É°VCGh  .»æY  Qó°üj  ⁄  zÉ keƒª°ùe
 …ô°üŸG  ∫Ébh .QhõŸG  πµ°ûdG  Gò¡H  ô¡¶«d  ¬àZÉ«°üH  ÖYÓàdG  ” Ëób íjô°üJ
 ÖYÓàdGh  ôjhõàdÉH  √Qó°üe  º¡JCG  ,Ó«°üØJh  á∏ªL  ΩÓµdG  ∂dP  ôµfCG  PEG  »æfEG{
 …ô°üŸG  ó°TÉfh  .zÉ¡H  ∂°ùªàe  ÉfCGh  â°ûY »àdG  »FOÉÑe  øe  ∂dP  ∫Éæj  ødh  ,¬H
 .≥FÉ≤◊G ¬jƒ°ûJ ≈dEG óª©j …òdG íjô°üàdG Gò¡H òNC’G Ωó©H Ú©HÉàŸG Qƒ¡ªL
 áHPÉµdG QÉÑNC’G ô°ûfh ¬jƒ°ûàdG äÓªM øe ójó©dG äô¡X IÒNC’G áfhB’G ‘h
 áYõYR  É¡aóg  áHPÉc  QÉÑNCG  åHh  Ú©HÉàŸG  π«∏°†J  ±ó¡à°ùJ  »àdG  áØjõŸGh
 ¬æe  ôjòëàdG  ≈dEG  äQOÉH  …òdG  ôeC’G  ƒgh  ,≈°VƒØdG  åHh  Ú©HÉàŸG  äÉYÉæb

.IóëàŸG ºeC’G É¡°SCGQ ≈∏Y á«dhódG äÉª¶æŸG øe ójó©dG

36.3  دينار سعر غرام الذهب 
عيار 21 بالسوق المحلية

عمان 

 ¥ƒ°ùdG ‘ ÚæWGƒŸG øe áÑZQ ÌcC’G 21 QÉ«Y ÖgòdG ΩGôZ ™«H ô©°S ≠∏H 
 πHÉ≤e  ,áZÉ°üdG  äÓ  øe  AGô°ûdG  äÉjÉ¨d  36.30  óæY  ,  âÑ°ùdG  ,á«∏ëŸG
 …QÉ«Y ÖgòdG øe óMGƒdG ΩGô¨dG ™«H ô©°S ≠∏Hh .™«ÑdG  á¡÷ QÉæjO 34.80
 QÉæjO 32.40h 42.70  óæY ,áZÉ°üdG äÓ øe AGô°ûdG äÉjÉ¨d 18h 24
 áZÉ«°Uh IQÉŒ äÓ ÜÉë°UC’ áeÉ©dG áHÉ≤ædG ¢ù«FQ Ö°ùMh .‹GƒàdG ≈∏Y
 ,äÉeGôZ 7  ¿Rh …OÉ°TôdG IÒ∏dG ô©°S ≠∏H ,¿ÓY »ëHQ äGôgƒéŸGh »∏◊G

.GQÉæjO  290  äÉeGôZ  8  ¿Rh  …õ«∏‚E’G  IÒ∏dG  ô©°S  Éª«a  ,GQÉæjO  254
 »ÑgòdG ÆÉ°üŸG ≈∏Y á«∏ëŸG ¥ƒ°ùdÉH Ö∏£dG ¿CG ,(GÎH) ``d íjô°üJ ‘ ócGh
 ¿CG  ≈dEG  ¿ÓY  QÉ°TCGh  .√QÉ©°SCG  ™LGôJ  øe  IOÉØà°SÓd  GóL  ó«L  äGôgƒéŸGh
 1765 óæY á«ŸÉ©dG ¥ƒ°ùdÉH á©ª÷G Ωƒj ¬J’hGóJ ≥∏ZCG ôØ°UC’G ¿ó©ŸG ô©°S

.IóMGƒdG á°üfhCÓd GQ’hO

منع الدعاية االنتخابية لـ«الصناعة 
والتجارة» إال عند تقديم طلبات الترشح

التحدي»... تعــــرف على أول سالح عراقــــي ثقيـــــل «مدفع 
بغداد

 πª©dG  IOÉ©à°S’  ¬JGƒ£N  ,2019  òæe  ¥Gô©dG  CGóH
 øe  áØ«ØÿG  áë∏°SC’G  êÉàfEG  ó©H  ájôµ°ù©dG  áYÉæ°üdÉH
 âØ°ûc  ,á«°VÉŸG  ô¡°TC’G  ∫ÓN  äÉ°TÉ°TôdGh  äÉ°Só°ùŸG
 ,z…óëàdG  ™aóe{ øY ,á«bGô©dG  »Hô◊G ™«æ°üàdG  áÄ«g
 Gòg õjõ©àd äGƒYO §°Sh ,kÉ«∏ èàæ oj ,π«≤K ìÓ°S ∫hCÉc
 áYÉæ°üH  á°üà  äÉ°ù°SDƒe  ™e  äÉcGô°T  ó≤Yh  ,Qƒ£àdG

.á«Hô©dG ∫hódG ™e äÉcGô°T øY kÓ°†a ,ìÓ°ùdG

 ájó÷G  ¬JGƒ£N  ≈`̀dhCG  ,2019  òæe  ¥Gô©dG  CGó`̀Hh
 ábOÉ°üe  Ö≤Y  ,ájôµ°ù©dG  ¬àYÉæ°U  ‘  πª©dG  IOÉ©à°S’
 É¡FÉ¨dEG ó©H á«Hô◊G äÉYÉæ°üdG áÄ«g ¿ƒfÉb ≈∏Y ¿ÉŸÈdG
 ∫ƒH ∑GòfBG  ¥Gô©∏d  ÊóŸG  ºcÉ◊G πÑb øe 2003  ΩÉY ‘

.ÒeôH
 ,¢ù«ªÿG ,¥Gô©dG ‘ »Hô◊G ™«æ°üàdG áÄ«g âæ∏YCGh
 »bGôY ™aóe ∫hCG ,z…óëàdG ™aóez`d áëLÉf áHôŒ AGôLEG
 OóY Qƒ°†ëH ,á«bGôY QOGƒµHh 2003  ΩÉY ó©H ™æ°üdG

.Újôµ°ù©dG IOÉ≤dG øe

 óª  ¢Sóæ¡ŸG  »Hô◊G  ™«æ°üàdG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 êÉàfEG  øe  âæµ“ áÄ«¡dG  ™fÉ°üe{ ¿EG  :»LGQódG  ÖMÉ°U
 »ŸÉ©dG  ™aóŸG  øe  kÉLPƒ‰  Èà©j  …òdG  …óëàdG  ™aóe
 â“  ,™aóŸG  Gò`̀g  áYÉæ°U{  ¿CG  ≈`̀dEG  kGÒ°ûe  ,z30  …O
 Oƒ¡éH ¥Gô©dG ‘ kÉ©aóe 20 âéàfCG å«M ,á∏eÉc áÑ«àµH

.z»Hô◊G ™«æ°üàdG áÄ«g AÉæHCG πÑb øe á°üdÉN á«bGôY
 ∂∏J πãe ¥Gô©dG áYÉæ°U{ ¿CG ,¬d íjô°üJ ‘ ±É°VCGh
 ≈dEG áaÉ°VEG ,OÓÑ∏d »eƒ≤dG øeC’G ≥«≤ëàH º¡°ù«°S ™aGóŸG
 áë∏°SC’G  √òg  êÉàfEG  ô©°S  ¿C’  ,ájOÉ°üàbG  IóFÉa  ≥«≤–

.zêQÉÿG øe OGÒà°S’Gh AGô°ûdG ∞°üf øe πbCG ƒg
 áÄ«g  ‘  á«°Sóæ¡dGh  á«æØdG  QOGƒµdG  øµ“{  ¿CG  ÚHh
 IQÉÑL  Iƒ£N  ó©j  ™aGóŸG  êÉàfEG  øe  »Hô◊G  ™«æ°üàdG
 ¥Gô©dG ¢VQCG øY ´ÉaódG ‘ »bGô©dG ¢û«÷G äGQób ºYód

.z¬Ñ©°Th
 ‘  Iõ«ªàŸG  áë∏°SC’G  ø`̀e  D- 30  ™`̀aó`̀e  ó`̀©`̀jh
 ‘  ¿Gó«ŸG  á«©aóe  áë∏°SCG  π°†aCG  øe  Èà©jh  ,¬JÉ«fÉµeEG
 ,Üô°†dG  ≈∏Y  IQó≤dGh  ácô◊G  áØîH  õ«ªàj  Éªc  ,⁄É©dG
 áHÉ°UEG  ‘  á«dÉY  ábO  hP  ¬`̀fCG  Éªc  ,äÉgÉŒ’G  ™«ªL  ‘

 ,ΩÉ¨dC’G  ∫ƒ≤M  ‘  äGô¨ãdG  çGó`̀MEG  ¬æµÁh  ,±Gó``gC’G
 ,kÓ«d  ácô©ŸG  ¢`̀VQCG  IAÉ`̀°`̀VEGh  ,¿ÉNódG  ôFÉà°S  êÉàfEGh
 90  ƒëf  ∑ôëàdG  ™°Vh  øe  Üô°†∏d  √OGó`̀YEG  ¥ô¨à°ùjh

.á«fÉK
 ∫ƒM  ,Qôµàe  πµ°ûH  á«Ñ©°ûdG  ÖdÉ£ŸG  óYÉ°üàJh
 áë∏°SCÉH  ,á«bGô©dG  ájôµ°ù©dG  áfÉ°SÎdG  õjõ©J  IQhô°V
 »°VGQC’G  É¡d  ¢Vô©àJ  »àdG  äÉcÉ¡àf’G  πX  ‘  ,IQƒ£àe
 ájRƒ¡L Ö∏£àj Ée ,IQhÉéŸG ∫hódG ¢†©H øe ,á«bGô©dG

.ÇQGƒ£∏d kÉÑ°ù– ,á«æeC’G á°ù°SDƒŸG

ذوي  قبـــــول  ترتيبات 
لمرحلتــــي  اإلعاقـــة 
والتجسير البكالوريوس 

عمان 

 IQGRh ‘ óMƒŸG  ∫ƒÑ≤dG  ≥«°ùæJ  IóMh âæ∏YCG  
 ™e  ≥«°ùæàdÉHh  »ª∏©dG  åëÑdGh  ‹É©dG  º«∏©àdG
 ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤◊  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG
 äÉÑ∏£H Ωó≤àdÉH ÚÑZGôdG ábÉYE’G …hP áÑ∏£dG ™«ª÷
 èeÉfÈdG  ‘  º¡d  á°ü°üîŸG  óYÉ≤ŸG  øe  IOÉØà°SÓd
 áÑ∏£dGh  ,á«eƒµ◊G  á«fOQC’G  äÉ©eÉ÷G  ‘  …OÉ©dG
 ,á«eƒµ◊G  äÉ`̀©`̀eÉ`̀÷G  ‘  Ò°ùéàdÉH  Ú`̀Ñ`̀ZGô`̀dG
 øe  kGQÉÑàYG  ∂`̀ dPh  ,Ió`̀Mƒ`̀dG  á©LGôe  á°UÉÿGh

.2022 / 8 / 14 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj ìÉÑ°U
 ôjóe  IQGRƒdG  º°SÉH  »eÓYE’G  ≥WÉædG  í°VhCGh
 ¿CG  ,Ö«£ÿG  óæ¡e  óMƒŸG  ∫ƒÑ≤dG  ≥«°ùæJ  Ió`̀Mh
 á«∏°UC’G  áî°ùædG  QÉ°†MEG  πª°ûJ  Ωó≤àdG  äGAGô`̀LEG
 áî°ùædG QÉ°†MEGh ,á«FGƒ∏dG á«Ñ£dG ¿Éé∏dG ôjô≤J øe
 QOÉ°üdGh  óªà©ŸG  »°ü«î°ûàdG  ôjô≤àdG  øe  á«∏°UC’G
 ,á«©eÉ÷G äÉ«Ø°ûà°ùŸG ,á«eƒµ◊G äÉ«Ø°ûà°ùŸG øY
 ábÉYE’G  ¢ü«î°ûJ  õcGôeh  á«µ∏ŸG  á«Ñ£dG  äÉeóÿG
2¢U ™HÉJ .áeÉ©dG á«°ùØædG áë°ü∏d »æWƒdG õcôŸGh

ــات  ــس ــالب ــف م ــش ك
وقعت  قــتــل  جــريــمــة 
ــة ــم ــاص ــع ــــط ال وس

 عمان 

 »FÉæ÷G  åëÑdG  IQGOEG  ‘  ¿ƒ∏eÉ©dG  øµ“  
 πàb áÁôL äÉ°ùHÓe ∞°ûc øe ¿ÉªY §°Sh áWô°Th
 §°Sh ¬dõæe πNGO ’ƒà≤e ¬«∏Y Ì oY »æ«à°S øWGƒŸ
 ≥WÉædG  ∫Ébh .πYÉØdG  ≈∏Y ¢†Ñ≤dG  Gƒ≤dCGh áª°UÉ©dG
 OQh  É kZÓH  ¿EG  ,ΩÉ©dG  øeC’G  ájôjóe  º°SÉH  »eÓYE’G
 ¢üî°T OƒLƒH ¿ÉªY §°Sh áWô°T ájôjóŸ ¢ùeCG ∫hG
 ,êÉàdG  πÑL  á≤£æe  ‘  ¬dõæe  πNGO  Ék«aƒàe  »æ«à°S
 áã÷G πjƒ–h ¿Éµª∏d  ∑ôëàdG  QƒØdG  ≈∏Y  ” å«M
 ‘  á«FÉæL  á¡Ñ°T  Oƒ`̀Lh  ó`̀cCG  …ò`̀dG  »Yô°ûdG  Ö£∏d
 ô°TƒHh ¬JÉah ≈dEG äOCG ¢SCGôdG ≈∏Y áHô°V ôKEG ¬∏à≤e
 ¿CG  ,»eÓYE’G  ≥WÉædG  ó`̀cCGh  .  á«°†≤dG  ‘  ≥«≤ëàdG
 §°Sh  áWô°Th  »FÉæ÷G  åëÑdG  øe  ≥«≤ëàdG  ≥jôa
 ô°üM øe ádOC’Gh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ó©H Gƒæµ“ ¿ÉªY
 ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ`̀≤`̀dEGh  ¢UÉî°TC’G  óMCÉH  √ÉÑà°T’G
 πNGO  π«à≤dG  ™e  ∑QÉ©àdÉH  ¬eÉ«≤H  ±Î`̀YG  …ò`̀dGh
 ≈dEG  iOCG  Ée ¬©aóH ΩÉb ¬fCGh ≥HÉ°S ±ÓN ôKEG  ¬dõæe
 ¿ÉµŸG  IQOÉ¨Ã  ΩÉbh  ¬JÉahh  ¢VQC’G  ≈∏Y  ¬Wƒ≤°S

.AÉ°†≤∏d ¬àdÉMEG ºà«°Sh ∂dP ó©H

بغداد

 ,OGó¨H  §°Sh  ,AGô`̀°`̀†`̀ÿG  á≤£æŸG  äó¡°T
 QÉ«àdG  QÉ°üfCG  ºëàbG  Éeó©H  ÓaÉM  Éeƒj  ,âÑ°ùdG
 ,¿ÉŸÈdG  ô≤e  Gójó–h  ,á≤£æŸG  √òg  …Qó°üdG
 ÌcCG IójóL á∏Môe ‘ ,ìƒàØŸG ΩÉ°üàY’G Úæ∏©e
 OÓÑdG É¡æe ÊÉ©J »àdG á«°SÉ«°ùdG áeRC’G ‘ IQƒ£N

.ô¡°TCG 10 øe ÌcCG òæe
 á≤£æŸG  GƒªëàbG  ó`̀b  Qó°üdG  QÉ°üfCG  ¿É`̀ ch
 ≈`̀dEG Gƒ`̀ ∏`̀ NOh ,»`̀°`̀VÉ`̀ŸG AÉ``̀©``̀HQC’G ,AGô`̀°`̀†`̀ÿG
 Éeó©H  ,É©jô°S  GƒÑë°ùæj  ¿CG  πÑb  ,¿ÉŸÈdG  ô≤e
 ádÉ°SQ{  ¿CÉ`̀H  Qó°üdG  ióà≤e  ,QÉ«àdG  º«YR  O qô`̀Z

.zâ∏°Uh øjôgÉ¶àŸG
 ≈dEG ∫ƒ– PEG ,ÉØ∏à ¿Éc âÑ°ùdG ΩÉëàbG øµd
 ‘  …Qó°üdG  QÉ«àdG  ø∏YCG  ÉªÑ°ùM  ,ìƒàØe  ΩÉ°üàYG
 Ωƒ«dG  ¿ÉŸÈdG  ó≤©æj  ¿CG  Qô≤ŸG  øe ¿Éch .¥Gô©dG
 ∞«∏µàd ájó«¡“ Iƒ£N ‘ ,¥Gô©∏d ¢ù«FQ QÉ«àN’
 á«bGô©dG  áeƒµ◊G  π«µ°ûàH  á«°SÉ«°S  á«°üî°T
 QÉ«àdG  ÚH  ±Ó`̀ÿG  ôgƒL  ó©J  »àdG  ,Ió`̀jó`̀÷G
 iƒb  º°†j  …ò`̀dG  ,»≤«°ùæàdG  QÉ``WE’Gh  …Qó°üdG
 äÉ«°û«∏«e ∂∏“h Qó°ü∏d á°†gÉæe á«©«°T á«°SÉ«°S

.áë∏°ùe
 óª  QÉ«àNG  ƒëf  »≤«°ùæàdG  QÉ`̀WE’G  ™aójh
 …òdG  ôeC’G  ƒgh  áeƒµë∏d  É°ù«FQ  ÊGOƒ°ùdG  ´É«°T

.Qó°üdG ¬°†aôj
 ìÉÑ°U  ÉÄ«°ûa  ÉÄ«°T  Qƒ£àJ  çGó`̀MC’G  äCGó`̀Hh
 ƒëf  ∞MõdG  ‘  Qó°üdG  QÉ°üfCG  CGóH  ÉeóæY  ,Ωƒ«dG
 ¿CG  ºZQh ,QÉ¡ædG ∞°üàæe ‘h ,AGô°†ÿG á≤£æŸG
 QÉ°üfCG ¿CG ’EG ,ájƒÄe áLQO 50`dG äõgÉf IQGô◊G
 …ODƒ`̀ŸG  ájQƒ¡ª÷G  ô°ùL  ÈY  Gƒeó≤J  Qó°üdG
 º°†J  »àdGh  Ú°üëàdG  Iójó°ûdG  á≤£æŸG  √òg  ≈dEG

.äÉ°ù°SDƒŸG iÈc äGô≤e
 øe  ,±’B’É``̀ H  º`̀gh  ,Qó°üdG  QÉ°üfCG  øµ“h
 ,ô°ù÷G  ‘  áYƒ°VƒŸG  á«àæª°SE’G  õLGƒ◊G  ádGREG
 øeC’G  äGƒ`̀b  ™e  äÉ¡LGƒe  â©dófG  Ée  ¿ÉYô°Sh

.íjôL 100 øe ÌcCG •ƒ≤°S øY äôØ°SCG
 ÚH ™ª°ùJ RÉ¨dG πHÉæb ¥ÓWEG äGƒ°UCG âfÉch
 ,áØ«æY  øµJ  ⁄  äÉ¡LGƒŸG  øµd  ,ô``̀NB’Gh  Ú`̀◊G
 ,»ªXÉµdG  ≈Ø£°üe  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ¿CG  á°UÉN
.øjôgÉ¶àŸG  ájÉªM  IQhô°†H  ø`̀eC’G  äGƒb  ¬Lh

7¢U ™HÉJ

 عّمان 

 äÉª«∏©àdG ¿CG ,ÜÉîàfÓd á∏≤à°ùŸG áÄ«¡dG âæ∏YCG 
 äÉHÉîàf’ á«HÉîàf’G ájÉYódÉH á°UÉÿG ájò«ØæàdG
 »∏ã‡  äÉHÉîàfGh  áYÉæ°üdG  ±ôZ  IQGOEG  ¢ùdÉ›
 IQGOEG  ¢ùdÉ›  äÉHÉîàfGh  ;á«YÉæ°üdG  äÉYÉ£≤dG
 ¢üæJ  ájQÉéàdG  äÉYÉ£≤dG  »∏ã‡h  IQÉéàdG  ±ôZ
 CGóÑj á«HÉîàf’G ájÉYódG á°SQÉªÃ ìÉª°ùdG ¿CG ≈∏Y
 ¬JOóM …òdG ,óYƒŸG ‘ í°TÎdG äÉÑ∏W Ëó≤J Ωƒj

.äÉHÉîàfG πµd áÄ«¡dG
 á°SQÉ‡ ¿CG ,âÑ°ùdG ¿É«H ‘ áÄ«¡dG âë°VhCGh
 ÉkØdÉ  Èà©j  ∂``dP  πÑb  á«HÉîàfG  á`̀jÉ`̀YO  …CG
 É¡fCG  Ió`̀cDƒ`̀e  ;G kQƒ``̀a  ¬`̀à`̀dGREG  ÖLƒjh  äÉª«∏©à∏d
 äÉØdÉ …CG á©HÉàeh ó°Uôd á«fGó«e É kbôa πµ°ûà°S

.¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ á«HÉîàfG
 á∏≤à°ùŸG  áÄ«¡dG  »°VƒØe  ¢ù∏›  ¿É``̀ ch
 øjô°ûJ 29 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj ,OóM ób ÜÉîàfÓd
 ¢ùdÉ›  äÉHÉîàf’  ´GÎbÓd  G kóYƒe  ,πÑ≤ŸG  ∫hC’G
 äÉYÉ£≤dG »∏ã‡ äÉHÉîàfGh áYÉæ°üdG ±ôZ IQGOEG
 øe  28  ≈dEG  14  øe  IÎØdG  QÉÑàYGh  ,á«YÉæ°üdG
 í°TÎdG  äÉÑ∏W  Ëó≤àd  G kóYƒe  πÑ≤ŸG  ∫ƒ∏jCG  ô¡°T

.É¡d
 ¿ƒfÉc 3 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj ¢ù∏éŸG OóM Éªc
 ¢ùdÉ›  äÉHÉîàf’  ´GÎbÓd  G kóYƒe  ,πÑ≤ŸG  ∫hC’G
 ,ájQÉéàdG äÉYÉ£≤dG »∏ã‡h IQÉéàdG ±ôZ IQGOEG
 ,πÑ≤ŸG ÊÉãdG øjô°ûJ 5 ≈dEG 3 øe IÎØdG QÉÑàYGh

.É¡d í°TÎdG äÉÑ∏W Ëó≤àd G kóYƒe

عمان 

 äÉ«bôH  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ≈≤∏J
 …ôé¡dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ∫ƒ`̀∏`̀M  áÑ°SÉæÃ  áÄæ¡J
 É¡«a GƒHôYCG ,á≤«≤°T ∫hO IOÉb øe ,ójó÷G
 ,ácQÉÑŸG áÑ°SÉæŸG √ò¡H áÄæ¡àdG ¢üdÉN øY
 ≈∏Y  Égó«©j  ¿CG  Ó``Yh  π`̀L  ˆG  Ú∏FÉ°S
 á«Hô©dG  ÚàeC’Gh  ÊOQC’G  Ö©°ûdGh  ¬àdÓL

.äÉcÈdGh øª«dGh ÒÿÉH á«eÓ°SE’Gh
 QÉÑc øe áÄæ¡J äÉ«bôH ¬àdÓL ≈≤∏J Éªc
 »∏ã‡h  ,Újôµ°ù©dGh  Ú«fóŸG  ÚdhDƒ°ùŸG

.á«Ñ©°ûdGh á«ª°SôdG äÉ«dÉ©ØdG
 ˆGóÑY øH Ú°ù◊G ÒeC’G  ƒª°S  ≈≤∏Jh
 √ò¡H á∏KÉ‡ áÄæ¡J äÉ«bôH ,ó¡©dG ‹h ,ÊÉãdG

.áÑ°SÉæŸG
 áª«¶©dG  áfÉµŸG  äÉ«bÈdG  ƒ∏°Sôe  ócCGh
 óbh  ,ájô°ûÑdG  ïjQÉJ  ‘  ájƒÑædG  Iôé¡∏d
 ô°ûfh  ΩÓ°SE’G  ádhO  ICÉ°ûæd  É≤∏£æe  â∏µ°T

.áëª°ùdG ¬àdÉ°SQ
 ∂`̀∏`̀ŸG á``̀dÓ``̀L Oƒ``¡``é``H GhOÉ````̀ °````̀ TCGh
 ‘  ΩÓ`̀ °`̀ SE’G  ÊÉ©e  ó«°ùŒ  ‘  ádƒ°UƒŸG
 ∫GóàY’Gh  ,øeÉ°†àdGh  ¿hÉ©àdGh  πaÉµàdG

.íeÉ°ùàdGh á«£°SƒdGh
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مؤتمر المرأة في األحزاب السياسية يتناول 
تجارب سيدات واجهن التحديات

عمان 

 ÜGõ`̀MC’G  ‘  ICGô``̀ŸG{  ô“DƒŸ  ÊÉãdG  Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a  ‘  äÉcQÉ°ûe  âeób  
 á«Hô©dG ICGôŸG »£îJ ‘ ìÉ‚ ¢ü°übh ÜQÉŒ zá«Hô©dG á≤£æŸG ‘ á«°SÉ«°ùdG

. »°SÉ«°ùdGh »Hõ◊G πª©dG ‘ É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëà∏d
 ¢SQÉa QƒàcódG  ≥HÉ°ùdG  ÜÉÑ°ûdG  ôjRh ÉgQGOCG  »àdG  á°ù∏÷G ∫ÓN ødhÉæJh
.ájOÉ«≤dG ™bGƒŸG ‘ Éª«°S ICGôŸG É¡¡LGƒJ »àdG πª©dG äÉ«dBG øY åjó◊G , äGõjôH

 É¡àHôŒ ,áØ«∏N øH ≈∏«d É«Ñ«d ‘ á«æWƒdG ácô◊G ÜõM á°ù«FQ â°VôYh
 ΩÉY  É«Ñ«d  ‘  IQƒ`̀ã`̀dG  ¿CG  áë°Vƒe  ,É«Ñ«d  ‘  á°SÉFôdG  äÉHÉîàfG  ¢VƒN  ‘
 áeÉ©dG  IÉ«◊ÉH  á«Ñ«∏dG  ICGôŸG  ácQÉ°ûe  IOÉjR  ‘  áª¡e  IôØW  âKóMCG  2011
 ΩÉY  »æWƒdG  ô“DƒŸG  äÉHÉîàfG  ‘  á«Ñ«∏dG  ICGôŸG  ¿CG  ≈dEG  IÒ°ûe  ,á«cQÉ°ûàdGh

.¿ÉŸÈdG  óYÉ≤e  øe  áÄŸÉH  16  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  âYÉ£à°SG  2012
 ‘  á«Ñ«∏dG  ICGôª∏d  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûŸG  ≥«©j  É«Ñ«d  ‘  ´Gô°üdG  ¿CG  ,âaÉ°VCGh
 ΩÉY  ‘  ICGôŸG  ÉjÉ°†≤d  Iô°UÉæe  á∏ªM  π«µ°ûJ  ”  ¬fCG  áæ«Ñe  ,»°SÉ«°ùdG  ¿CÉ°ûdG
 ¿CG  áë°Vƒe  ,áÄŸÉH  30  ≈dEG  ¿ÉŸÈdÉH  ICGôŸG  óYÉ≤e  IOÉjõH  âÑdÉW  2017
 {  á∏FÉb  á∏LDƒe  ¿B’G  ≈dEG  2019  ΩÉY  ‘  ¿ƒµJ  ¿CG  Öéj  ¿Éc  »àdG  äÉHÉîàf’G

..zá«Ñ«∏dG ICGôª∏d IójóL áHôŒ ≈∏Y ºµëf »µd äÉHÉîàf’G ô¶àæf
 èjhÔdG  IQÉØ°S  ‘  á«°SÉeƒ∏HódG  áã©ÑdG  á°ù«FQ  ôjRƒdG  IQÉ°ûà°ùe  âdÉbh
 ,¿ÉŸÈdÉH  ÉgQƒ°†M  õjõ©J  øe  CGóÑj  ICGôŸG  ºYO  ¿EG  ,ÆÒHófÉ°S  ÉàjQ  ,¿ÉªY  ‘
 øe áÄŸÉH 55 ¿CGh ,AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ÚH ÉfRGƒàe ÉeÉªàgG èjhÔdG ‘ ¿CG áæ«Ñe

. äGó«°S ºg ¿ÉŸÈdÉH ÚÑîàæŸG
 á«éjhÔdG  áeƒµ◊Gh  ¿ÉŸÈdG  ‘  GÒÑc  GQƒ°†M  äGó«°ù∏d  ¿CG  ,âaÉ°VCGh
 á°†¡f çGóMEG ≈dEG iOCG á∏jƒW äGƒæ°S òæe âHÉKh ôªà°ùeh ÒÑc ∫É°†f áé«àf
 π°üëj »àdG ájOÉ°üàb’G äÉÑ°ùàµŸG ¿CG IócDƒe ,É«°SÉ«°S ø¡àcQÉ°ûe ¢Uƒ°üîH
 RÉ¨dGh  §ØædG  äÉÑ°ùàµe  øe  ÌcCG  »g  ICGô`̀ŸG  ácQÉ°ûe  áé«àf  ™ªàéŸG  É¡«∏Y
 ICGôŸG  ¿ƒµJ  ¿CÉH  èjhÔdG  ‘  á«eGõdG  OƒLh  ≈dEG  IÒ°ûe  ,ΩÉY  πµ°ûH  ábÉ£dGh
 ƒ°†Y âdÉbh . áÄŸÉH 40  øY π≤J ’ áÑ°ùæHh äÉcô°ûdG äGQGOEG  ¢ùdÉ› øª°V
 ICGôŸG ΩÉY ƒg ¿OQC’G ‘ 2022 ΩÉY ¿EG ,»æeƒŸG AÉØ°U ÊOQC’G ÜGƒædG ¢ù∏›
 Éeh  á«°SÉ«°ùdG  áeƒ¶æŸG  åjóëàd  á«µ∏ŸG  áæé∏dG  äÉ«°UƒJ  ó©H  Éª«°S  RÉ«àeÉH
 ≈dEG  IÒ°ûe ,ICGôŸG ídÉ°üd âfÉc á«fƒfÉbh ájQƒà°SO äÓjó©J øe Égó©H CGôW
 πª©dG  ‘  IójóL  ájGóH  »g  ΩÉ©dG  Gòg  á«fOQC’G  ICGôŸG  É¡àdÉf  »àdG  ¥ƒ≤◊G  ¿CG

. …ƒ°ùædG
 á«HÉ«ædG  É¡àHôŒ  øY  ,»ª«°ùŸG  IÉ«M  IQƒàcódG  ≥HÉ°ùdG  ÖFÉædG  âKó–h
 IÒ°ûe ,»eÓ°SE’G πª©dG á¡ÑL ÜõM ∫ÓN øe á«°SÉ«°ùdG É¡àcQÉ°ûeh á«Hõ◊Gh
 äOGQCG Ée GPEG IÒÑc äÉjó–h äÉHƒ©°U ¬LGƒJ âfÉc ÜõM …CG ‘ ICGôŸG ¿CG ≈dEG
 ¿CG  áæ«Ñe ,Üõ◊ÉH ájOÉ«≤dG ™bGƒŸG øª°V ¿ƒµJ ¿CG  hCG  äÉHÉîàfÓd í°TÎJ ¿CG
 ∫ƒM QhóJ É¡fCG ¢ù«dh º¡æ«©H ¢UÉî°TCG ∫ƒM QhóJ ÜGõMC’G ¿CG ‘ øªµJ á∏µ°ûŸG

.èeÉfôHh Iôµa
 ÚHh Iô°SC’Gh â«ÑdG ‘ ICGôŸG QhO ÚH ¢VQÉ©J ’h ≥FÉY ’ ¿CG ,âaÉ°VCGh
 ¿CG âYÉ£à°SGh áHôŒ äGP É¡fCG áæ«Ñe ,á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊ÉH ácQÉ°ûŸG ‘ ÉgQhO

.ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdÉH πª©dGh ΩCÉc …ƒHÎdG É¡∏ªY ÚH ¿RGƒJ
 ,ÆÒÑæjGh ¿É«dƒL ,IóëàŸG áµ∏ªŸÉH äÉ°SÉ«°ù∏d »µ°ùæ∏g ióàæe ôjóe ∫Ébh
 ¿CG Öéj πLôdG ¿CG áæ«Ñe ;πLôdG πÑb øe »≤«≤M øeÉ°†J ≈dEG êÉà– ICGôŸG ¿EG
 É°SQO âeób ÉfhQƒc áëFÉL ¿CG  ≈dEG  GÒ°ûe ,»°SÉ«°ùdG  ICGôŸG  πª©H ƒg ÖdÉ£j
 ¿CG ¬«a Öéj …òdG A»°ûdG ,IOÉY ICGôŸG ¬H Ωƒ≤J …òdG ‹õæŸG πª©dG áHƒ©°U ‘

.»°SÉ«°ùdG ¿CÉ°ûdÉH ∑QÉ°ûJ ¿CGh ÌcCG ôjó≤àH ≈¶–
 πLC’ á«Ñ©°ûdG óYGƒ≤dG ™e ¿ôaÉ°†àj Óãe Góæ∏æa ‘ äÉ«fÉŸÈdG ¿CG ,±É°VCGh
 ójó–  ‘  Éjƒb  GQhO  ø¡d  ¿ƒµ«d  ;äÉfRGƒŸG  QGô`̀bEG  ‘  á«cQÉ°ûàdGh  ácQÉ°ûª∏d
 ¿EG ,¢Sôég áÑg É≤HÉ°S …ô°üŸG Ö©°ûdG ¢ù∏› ƒ°†Y âdÉbh .áª¡ŸG äGQGô≤dG
 øY ™aGóJ ¿CG á°UôØdG É¡d ìÉJCG ábÉYE’G …hP ó©≤e øY ÊÉŸÈdG πª©dG ‘ É¡àHôŒ
 ¿CÉ°ûdG ‘ ájô°üŸG ICGôª∏d âa’ Qƒ°†M ≈dEG IÒ°ûe ,ábÉYE’G …P ICGôŸG ¥ƒ≤M
 AÉ°ùædG  áÑ°ùf  π≤J  ’  ¿CG  OóM  …òdG  2019  Qƒà°SO  ó©H  É°Uƒ°üN  »°SÉ«°ùdG
 ¢ù«FôdG  É¡æ«©j  »àdG  áÄŸÉH  5  áÑ°ùf  ¿CG  áë°Vƒe  ,áÄŸÉH  25  øY  ¿ÉŸÈdG  ‘
 ICGôŸG  ¿CG  ≈dEG  áaÉ°VEG  AÉ°ùædGh  ∫ÉLôdG  ÚH  áØ°UÉæe  É°†jCG  ÖgòJ  ¿ÉŸÈdG  ‘
 ÜÉÑ°ûdG áÄØd á°ü°üîŸG óYÉ≤ŸG ∫ÓN øe iôNCG óYÉ≤e ≈∏Y π°ü– ájô°üŸG

.ábÉYE’G …hP áÄah êQÉÿÉH Ú∏eÉ©dG áÄah

 مجمع اللغة يطلق مسابقاته 

الثقافية بالتعاون مع مبادرة (ض)
 عمان 

 ióMEG  ,(¢V)  IQOÉÑe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ÊOQC’G  á«Hô©dG  á¨∏dG  ™ª›  ≥∏WCG  
 ΩÉ©dG  Gò¡d  á«aÉ≤ãdG  äÉ≤HÉ°ùª∏d  á©HÉ°ùdG  IQhódG  ,ó¡©dG  ‹h  á°ù°SDƒe  äGQOÉÑe
 õFGƒL  ≈∏Y  πªà°ûJ  äÉ≤HÉ°ùŸG  ¿CG  ,âÑ°ùdG  ¬d  ¿É«H  ‘  ™ªéŸG  ôcPh  .  2022
 ,É¡« qÑh É¡FÉæHCG  ¢SƒØf  ‘ É¡î«°SôJh ,É¡H  AÉØàM’Gh á«Hô©∏d  kÉªYO  ,IOó©àe
 øØd IõFÉLh ,∞dDƒe ÜÉàc π°†aCG IõFÉLh ,º nLÎe ÜÉàc π°†aCG IõFÉL :‘ πãªàJ
 IõFÉL ;ÚJõFÉL ≈∏Y πªà°ûJ (»àjƒg »à¨d) ¿Gƒæ©H á≤HÉ°ùeh ,»Hô©dG §ÿG
 ájƒ¨d  IQOÉÑe  π°†aCGh  ,á«Hô©dG  á¨∏dG  ∫ƒM  »Øë°U  ≥«≤–  hCG  ôjô≤J  π°†aCG
 ,kÉeÉY (18-13)h (12-7) ø°S øe ∫ÉØWCÓd á≤HÉ°ùeh ,áµ∏ªŸG iƒà°ùe ≈∏Y
 §ÿGh ,º°SôdG  :»gh ,äÉÄa ™HQCG  ≈dEG  áª q°ù≤e (á«Hô©dG  »à¨d  ÖMCG)  ¿Gƒæ©H
 ,IôWÉNh  ,ádÉ≤eh  ,á°üb)  …Ìf  ¢üf  π°†aCG/  ájÌædG  ¢Uƒ°üædGh  ,»Hô©dG

.á©dÉ£ŸG /ÜÉàc ‘ IAGôbh ,(ádÉ°SQh ,áeÉ≤eh
 á«Hô©dG  á¨∏dG  ôjƒ£J  ≈dEG  ±ó¡J  »àjƒg  »à¨d  IõFÉL  ¿CG  ,¿É«ÑdG  ™HÉJh
 É¡dhGóJh ,áµHÉ°ûdG ≈∏Y »ªbôdG ÉgGƒà IOÉjRh ,É¡H áHÉàµdG ≈∏Y ™«é°ûàdGh
 ,É¡ q°üîj  Éª«a  ,A¢ûædG  ¬LGƒJ  »àdG  äÓµ°ûª∏d  ∫ƒ∏M  OÉéjEGh  ,É¡H  åëÑdGh
 á«YGóHE’G º¡JGQób á«ªæJh º¡©«é°ûJ ±ó¡H ∫ÉØWCÓd á«Hô©dG »à¨d ÖMCG IõFÉLh
 »Hô©dG  §ÿG IõFÉLh ,ΩC’G  º¡à¨∏d  º¡ÑM øY ÒÑ©àdG  ‘ IOó©àŸG  º¡ÑgGƒeh
 õFGƒL  ±ó¡Jh  ,Úª∏©àŸG  iód  ájƒ¨∏dG  IhÌdG  » qªæJ  »àdG  ¿ƒæØdÉH  ΩÉªàgÓd

.á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°ûædGh áªLÎdGh ∞«dCÉàdG ™«é°ûJ ≈dEG ∞«dCÉàdGh áªLÎdG
 äÉ≤HÉ°ùŸG  π«°UÉØJ  ≈∏Y  ´Ó`̀ W’Gh  ácQÉ°ûŸG  ‘  ÚÑZGôdG  ¿É«ÑdG  É`̀YOh
 :(¢`̀V)  IQOÉÑe  ™bƒeh  ,(ÊhÎ`̀µ`̀dE’G  ™ªéŸG  ™bƒe  á©HÉàe  ≈`̀dEG  õ`̀FGƒ`̀÷Gh
 ™bƒe  ≈∏Y  ó¡©dG  ‹h  á°ù°SDƒeh  ™ªéŸG  äÉëØ°Uh  ,(inarabic.cpf.jo)

.z∑ƒÑ°ù«ØdG{ »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 kÉ«©°Sh  ,™ªéŸG  á`̀jDhQ  øe  kÉbÓ£fG  »JCÉJ  ,äÉ≤HÉ°ùŸG  √òg  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 áÑcGƒŸ É¡H ¢Vƒ¡ædGh ,á«Hô©dG á¨∏dG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ,¬aGógCG ≥«≤ëàd
 (¢V)  IQOÉÑe  ‘  ó¡©dG  ‹h  ƒª°S  ájDhôd  kGò«ØæJh  ;áaô©ŸG  ™ªà›  äÉÑ∏£àe
 É¡æ«µ“  ≈∏Y  πª©dGh  ,É¡≤dCGh  áq«Hô©dG  á¨∏dG  áfÉµe  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ≈dEG  áaOÉ¡dG

.zâfÎfE’G{ áµHÉ°ûdG ≈∏Y »Hô©dG iƒàëŸG AGôKEGh kÉ«ªbQ

جرش الـ36 يواصل فعالياته على 
الشمالي وشارع االعمدة

 عمان 

 ≈∏Y  ¬JÉ«dÉ©a  36`dG  ¬`̀JQhO  ‘  ¿ƒæØdGh  áaÉ≤ã∏d  ¢TôL  ¿ÉLô¡e  π°UGh  
.ájôKC’G áæjóŸG ‘ IóªYC’G ´QÉ°Th ‹Éª°ûdG ìô°ùŸG

 ‘ ídÉ°üdG OÉjRh ,ó«°TQCG ô°UÉfh ,¬jÉJ ƒHCG ó©°S ¿ƒ«fOQC’G ¿ƒfÉæØdG ∑QÉ°Th
 äÉ«µ«°SÓµdG ÚH âYƒæJ »àdG ÊÉZC’G øe äÉbÉH Ëó≤àH ‹Éª°ûdG ìô°ùŸG äÉ«dÉ©a

.ΩÉ°ûdG OÓHh ÊOQC’G çhQƒŸGh á«Hô©dG á«Hô£dG
 IhÓY  ¢TôL  øe  Ú«∏  Ú«∏«µ°ûàd  É°Vô©e  IóªYC’G  ´QÉ°T  ó¡°T  Éª«a
 √ƒLƒdG ≈∏Y º°SôdGh êô¡ŸG É¡æeh ∫ÉØWC’G äGô≤ah á«≤«°Sƒe äÉahõ©e ≈∏Y
 äÉahõ©eh  ,á«aô◊G  ¿ƒæØdGh  á«KGÎdG  ä’ƒcCÉŸG  äÉ°Vhô©e  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 øY  ∞°ûµdÉH  ≈æ©J  »àdG  ¢TôL  ôjÉ°ûH  äÉ«dÉ©a  ≈∏Y  IhÓY  áØ∏à  á«≤«°Sƒe

.á°ü≤dGh ô©°ûdG ∫ƒ≤M ‘ á«YGóH’G ÖgGƒŸG
 äÉ«dÉ©ØdG ΩÉjCG ÊÉKh ¿ÉLô¡ª∏d 36`dG IQhódG ¥Ó£fG òæe ådÉãdG Ωƒ«dG ‘h
 äƒ°üdG  ìô°ùe  ≈∏Y  â°VôY  ,¿Ó`̀d  …ÒgÉª÷G  Qƒ°†◊G  ™°VGƒJ  πX  ‘

.ÊÉª∏°ùe ódÉN êôîª∏d zâbƒdG º«¶æJ{ ∫ÉØWCÓd ¢ùFGô©dG á«Mô°ùe ,Aƒ°†dGh

التهاب الكبد: تراجع الّصفة الوبائية 
باندحار الخطر القاتل للمرض

 عّمان 

 Oƒ¡L π°†ØH áª∏µ∏d ô°TÉÑŸG ≈æ©ŸÉH É k«FÉHh ,»FÉHƒdG óÑµdG ÜÉ¡àdG ó©j ⁄ 
 Ö°ùM  ,¢Vôª∏d  πJÉ≤dG  ô£ÿG  QÉMófG  ≈dEG  â°†aCG  »àdGh  AÉª∏©dGh  ÚãMÉÑdG

.IOƒY óªMCG QƒàcódG óÑµdGh »ª°†¡dG RÉ¡÷G …QÉ°ûà°SG
 ,CG)  ¢ùªÿG  ¬JÉÄØH  ¢VôŸG  ¿CG  ’EG  qá«Ñ£dG  á≤«≤◊G  √òg  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 ∫ƒ≤J  Ée  ≈∏Y ,É kjƒæ°S  ¿É°ùfEG  ∞dCG  áÄeh ¿ƒ«∏e  ìGhQCG  ó°üëj (`g  ,O  ,ê ,Ü
 ÜÉÑ°SCG ÌcCG Éªg (ê)h (Ü) »HÉ¡àdG ¿CG í°VƒJ »àdG á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe

.ÉYƒ«°T IÉaƒdG
 êÓ©dG ¿ƒ≤∏àj ¢üî°T ∞dCG 400h ÚjÓe á©°ùJ ¿CG ≈dEG áª¶æŸG âØ∏Jh
 íæe ≈dEG AÉÑWCG GƒYój âbh ‘ ,(ê)óÑµdG ÜÉ¡àdG ¢ShÒØH áæeõŸG ihó©dG ó°V
 ìÉª°ùdG ∂dòch ,êÓ©∏d π°†aCG QÉ©°SCG ≈∏Y ¢VhÉØà∏d ÈcCG á«MÓ°U ⁄É©dG ∫hO
 á«fÉ°ùfEGh á«ŸÉY •hô°T øª°V É«∏ É¡©«æ°üJ hCG áj qôëH ájhOC’G OGÒà°SÉH É¡d

.¢†jôŸG áë∏°üe ΩóîJ
 ihó©dÉH  ÚHÉ°üŸG  ¢UÉî°TC’G  øe  áÄŸÉH  10  ¢ü«î°ûJ  »qæ°ùàj  Éª«a
 42h  ,êÓ©dG  ¿ƒ≤∏àj  áÄŸÉH  22  º¡æe  ,(Ü)  óÑµdG  ÜÉ¡àdG  ¢ShÒØH  áæeõŸG
 óæY (Ü) óÑµdG ÜÉ¡àd’ OÉ°†ŸG ìÉ≤∏dG áYôL ≈∏Y ¿ƒ∏°üëj ∫ÉØWC’G øe áÄŸÉH

.áª¶æŸG Ö°ùëH ,IO’ƒdG
 ,óÑµdG ÜÉ¡àdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d á«é«JGÎ°SG áë°üdG IQGRh äqóYCG ,É¡à¡L øe
 ΩÉ©dG òæe ,(ê) h (Ü) óÑµdG ÜÉ¡àd’ êÓ©dGh ájÉbƒ∏d ’ƒcƒJhôH â©°Vhh
 ,ÚæWGƒŸG ™«ª÷ ¢VôŸG Gòg êÓY ≈æÑàJ »gh ,IQGRƒdG ∞µ©J Éª«a ,2010
 ,(ê)h  (Ü)  óÑµdG  ≈°Vôe  ÜÉ¡àd’  ,á«LÓ©dG  ä’ƒcƒJhÈdG  åjó–  ≈∏Y
 Ö°ùëH  ,É«ŸÉY  áeóîà°ùŸG  á`̀jhOC’G  ´GƒfCG  º¶©e  ÚeCÉJh  OÉªàYG  ”  ¿CG  ó©H
 ‘ á«æWÉÑdG ¢VGôeC’G »°UÉ°üàNG ¢ù«FQh óÑµdGh »ª°†¡dG RÉ¡÷G …QÉ°ûà°SG

.Ò°üf óLÉe QƒàcódG áë°üdG IQGRh
 Oƒ¡L ,óÑµdG ≈°Vôe AÉbó°UCG á«©ª÷ ájQGOE’G áÄ«¡dG ƒ°†Y Ò°üf Q qóbh
 ¢ù°SDƒe  ¿ÉbƒW  AÓY  QƒàcódG  ΩƒMôŸG  Oƒ¡L  Éª«°S  ,∫ÉéŸG  Gòg  ‘  á«©ª÷G
 π°†ØdG ¬d ¿Éc …òdGh ,É≤HÉ°S á«fOQC’G á©eÉ÷G ‘ Ö£dG á«∏c ó«ªYh ,á«©ª÷G
 ≈°VôŸ áÑ°ùædÉH á«FÉHƒdG ádÉ◊G ≈∏Y ±ƒbƒ∏d äÉ°SGQódG øe ójó©dG AGôLEG ‘
 Gò¡d áÑ°ùædÉH ¿OQC’G ‘ ¿B’G ™°VƒdG íÑ°UCG ≈àM ,¿OQC’G ‘ »°ShÒØdG óÑµdG

.ádƒÑ≤ŸG Ohó◊G øª°V ¢VôŸG
 √òg  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ,É`̀ª`̀FGO  ájÉbƒdGh  Qò`̀◊G  ≈`̀ dEG  ÚæWGƒŸG  É`̀YOh
 ΩóYh  ,Iô°TÉÑŸG  á£dÉîŸGh  ΩódG  ≥jôW  øY  π≤àæJ  É¡fCGh  á°UÉN  ,¢VGôeC’G
 ,¿Éæ°SC’G IÉ°Tôah ábÓ◊G äGhOCÉc á«°üî°ûdG äGhOC’G ΩGóîà°SG ‘ ácQÉ°ûŸG

.áeÉ©dG áeÓ°ùdGh ájÉbƒdG ¥ôW ΩGóîà°SG øe ócCÉàdGh
 óÑµdGh  »ª°†¡dG  RÉ¡÷G  ¢VGôeCGh  á«æWÉÑdG  ¢VGôeC’G  ájQÉ°ûà°SG  É`̀ qeCG
 êGQOEG ” ¬fCG ,(GÎH) á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd âæ«H ,¢ThôµY º°ù«e IQƒàcódG
 ó«dGƒª∏d  á«æWƒdG  º«YÉ£ŸG  èeÉfôH  øª°V  (Ü)  óÑµdG  ÜÉ¡àdG  ¢ShÒa  ìÉ≤d
 ‘ ≈dhC’G  ádhódG  ó©J  áµ∏ªŸG  âfÉc  ,1995  ΩÉ©dG  ‘ ¬fCG  ≈dEG  IÒ°ûe ,áaÉc
 ,º«YÉ£ª∏d »æWƒdG èeÉfÈdG øª°V Ωƒ©£ŸG Gòg êGQOEG ≈dEG äQOÉH ø‡ á≤£æŸG
 øª°V ,(CG) óÑµdG ÜÉ¡àdG ¢ShÒa ìÉ≤d êGQOEG IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ â“ Éª«a
 ≈°Vôe AÉbó°UCG  á«©ª÷ »eÓYE’G  ≥WÉædG  »gh ¢ThôµY äõcQh .èeÉfÈdG
 äGhOC’G É¡«a ÉÃ á«Ñ£dG äGó©ŸG áaÉ¶fh áeÓ°S øe ócCÉàdG á«ªgCG ≈∏Y ,óÑµdG
 ,áMGô÷G  ‘  áeóîà°ùŸG  ∂∏J  hCG  ,¿Éæ°SC’G  Ö«ÑW  óæY  áeóîà°ùŸG  IOÉ◊G
 ¢UÉN  RÉ¡L  ôaƒJ  ¿Éª°Vh  ,π«ªéàdGh  ájÉæ©dG  õcGôe  ‘  áeóîà°ùŸG  ∂dòch
 ihóY  ∫É≤àfG  øe  É©æe  ,äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ‘  ≈∏µdG  π°ù¨H  ¿ƒeƒ≤j  øjòdG  ∂ÄdhC’

.óÑµdG ÜÉ¡àdÉH áHÉ°UE’G
 óÑµdG  ÜÉ¡àdG  ¢ShÒØH  ¢UÉN  ¢üëa  AGô`̀LE’  πeGƒ◊G  äÉ¡eC’G  âYOh
 ¿CG  ∫ÉM  ‘  ¬«dEG  ¢VôŸG  ∫É≤àfG  øe  É¡æ«æL  ájÉªM  ≈∏Y  ∂dòH  QOÉb  ¬fC’  ,(Ü)
 24 ∫hCG OÉ°†ŸG ìÉ≤∏dG Gòg πØ£dG AÉ£YEG ¿ÉµeE’ÉH ¬fCG áæ«Ñe ,¬H É¡àHÉ°UEG âÑK
 √DhGôLEG ºàj …òdG ¢üëØdG Gòg ¿CG ≈dEG ¢ThôµY äQÉ°TCGh .IO’ƒdG ó©H áYÉ°S
 »ªëjh ,ÒfÉfO Iô°û©dG ¬àØ∏µJ RhÉéàj ’ ,óMGƒdG πª◊G ∫ÓN IóMGh Iôe

.ó©H Éª«a ,óÑµdG ¿ÉWô°Sh óÑµdG ‘ ™ª°ûàdG äÉØYÉ°†e øe πØ£dG
 ¢VGôeC’G  øe  ¿Gó©j  (ê) h  (Ü) óÑµdG  ÜÉ¡àdG  »°ShÒa ¿CG  ,âë°VhCGh
 ¢ShÒØd ¢üëa AGôLEG øe º¡d óH’ êGhõdG ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG ¿CG IócDƒe ,áàeÉ°üdG

.¢VôŸG øe »≤jh »ªëj Ωƒ©£ŸG ¿C’ ,(Ü) óÑµdG ÜÉ¡àdG
 90 ¿CG ≈dEG âØd ,IOƒY óªMCG QƒàcódG óÑµdGh »ª°†¡dG RÉ¡÷G …QÉ°ûà°SG
 AÉØ°T ¿ƒØ°ûj IOÉ◊G ¬àdÉM ‘ (Ü) óÑµdG ÜÉ¡àdÉH ÚHÉ°üŸG øe áÄŸÉH 95 ≈dEG
 5  ÚH áæeõŸG ádÉ◊G ≈dEG  ¢VôŸG ∫ƒ– áÑ°ùf ìhGÎJ ’ Éªæ«H ,É keÉ“ Ék«JGP

.áÄŸÉH 10 ≈dEG
 º«YÉ£ŸG  èeÉfôH  øª°V  ¢VôŸG  Gòg  Ωƒ©£e  êGQOEG  ó©H  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 øe  áÄŸÉH  10  øe  ¬H  áHÉ°UE’G  áÑ°ùf  â©LGôJ  ,ádƒØ£dG  IÎa  ‘  á«æWƒdG

.äÉ°SGQódG ¢†©H ‘ áÄŸÉH 3 ≈dEG ¿Éµ°ùdG
 ,Êƒ∏é©dG ∞°Sƒj QƒàcódG á«fOQC’G óÑµdGh »ª°†¡dG RÉ¡÷G á«©ªL ¢ù«FQ
 ⁄É©dG ∫ƒM ±’B’G äÉÄe ìGhQCG πà≤j (ê) óÑµdG ÜÉ¡àdG ¢ShÒa ¿CG ≈∏Y õcQ
 ,π°ùdGh  ÉjQÓŸGh  (RójE’G)  ájô°ûÑdG  áYÉæŸG  ¢ü≤f  ¢ShÒa  øe  ÌcCG  ,Éjƒæ°S
 øµÁ  ¬fCG  ºZQ  ,¿ÉWô°Sh  ™ª°ûJ  øe  óÑµdG  ≈∏Y  ¢ShÒØdG  äÉØYÉ°†Ÿ  áé«àf

.¬æe AÉØ°ûdGh ¬æe ájÉbƒdG
 ¢üëa πªY ∫ÓN øe (ê) óÑµdG ÜÉ¡àdG ¢ü«î°ûJ ºàj ¬fCG ,Êƒ∏é©dG ∫Ébh
 É keÉY18  ø°S  øe  Ú¨dÉÑdG  ™«ªL  ¢üëØH  í°üæj  å«M  ,¢ShÒØ∏d  äGOÉ°†ŸG

.¢Vôª∏d ¢VGôYCG Qƒ¡X ¿hóH ƒd ≈àM
 IóŸ  ¥ô¨à°ùjh  ,á≤«≤M  íÑ°UCG  (ê)  óÑµdG  ÜÉ¡àdG  êÓY  ¿EG  ,≈dEG  QÉ°TCGh
 ,(¬jEG ¬jEG …O) ∫ƒ©ØŸG ô°TÉÑe ¢ShÒØ∏d OÉ°†ŸG êÓ©dG ∫ÓN øe ,§≤a øjô¡°T
 ∫ƒ°üM ádÉM ‘ ¬fCG Éª«a .º°ù÷G øe ¢ShÒØdG ádGREG ≈dEG êÓ©dG Gòg ±ó¡j PEG
 ,Gó«L  Év«LÓY  G kQÉ«N  óÑµdG  ´QR  ¿ƒµ«a  ,(ê)  ¢ShÒØdG  ÖÑ°ùH  óÑµdÉH  ™ª°ûJ
 ájhOC’ÉH É kLÓY Ö∏£àJh ,ihó©dG Oƒ©J ¿CG íLôŸG øe ä’É◊G º¶©e ‘ øµdh

.´hQõŸG óÑµdG ∞∏J ™æŸ äÉ°ShÒØ∏d IOÉ°†ŸG

اختتام دورة إقليمية بمجال 
الطوارئ اإلشعاعية

عمان 

 IQGRh  ‘  óMƒŸG  ∫ƒÑ≤dG  ≥«°ùæJ  IóMh  âæ∏YCG
 ™e  ≥«°ùæàdÉHh  »ª∏©dG  åëÑdGh  ‹É©dG  º«∏©àdG
 ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤◊  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG
 äÉÑ∏£H Ωó≤àdÉH ÚÑZGôdG ábÉYE’G …hP áÑ∏£dG ™«ª÷
 èeÉfÈdG  ‘  º¡d  á°ü°üîŸG  óYÉ≤ŸG  øe  IOÉØà°SÓd
 áÑ∏£dGh  ,á«eƒµ◊G  á«fOQC’G  äÉ©eÉ÷G  ‘  …OÉ©dG
 ,á«eƒµ◊G  äÉ`̀©`̀eÉ`̀÷G  ‘  Ò°ùéàdÉH  Ú`̀Ñ`̀ZGô`̀dG
 øe  kGQÉÑàYG  ∂`̀ dPh  ,Ió`̀Mƒ`̀dG  á©LGôe  á°UÉÿGh

.2022 / 8 / 14 ≥aGƒŸG óMC’G Ωƒj ìÉÑ°U
 ôjóe  IQGRƒdG  º°SÉH  »eÓYE’G  ≥WÉædG  í°VhCGh
 ¿CG  ,Ö«£ÿG  óæ¡e  óMƒŸG  ∫ƒÑ≤dG  ≥«°ùæJ  Ió`̀Mh
 á«∏°UC’G  áî°ùædG  QÉ°†MEG  πª°ûJ  Ωó≤àdG  äGAGô`̀LEG
 áî°ùædG QÉ°†MEGh ,á«FGƒ∏dG á«Ñ£dG ¿Éé∏dG ôjô≤J øe
 QOÉ°üdGh  óªà©ŸG  »°ü«î°ûàdG  ôjô≤àdG  øe  á«∏°UC’G
 ,á«©eÉ÷G äÉ«Ø°ûà°ùŸG ,á«eƒµ◊G äÉ«Ø°ûà°ùŸG øY
 ábÉYE’G  ¢ü«î°ûJ  õcGôeh  á«µ∏ŸG  á«Ñ£dG  äÉeóÿG
 áÑ∏£∏d  áeÉ©dG  á«°ùØædG  áë°ü∏d  »æWƒdG  õcôŸGh
 ájƒg  øY  IQƒ°U  QÉ°†MEGh  ,á«°ùØædG  ábÉYE’G  …hP
 óªà©ŸG IOÉØà°S’G êPƒ‰ áÄÑ©Jh ,á«fóŸG ∫GƒMC’G
 ÊhÎµdEG  óMƒe  ∫ƒÑb  Ö∏W  Ëó≤Jh  ,Ió`̀Mƒ`̀dG  øe
 ™bƒŸG  ∫ÓN  øe  (áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  áÑ∏£H  ¢UÉN)
 ¿ÓYEG óæY óMƒŸG ∫ƒÑ≤dG ≥«°ùæJ IóMƒd ÊhÎµdE’G

.∂dP øY IóMƒdG
 IOÉ¡°ûdG  ábó°üe øY áî°ùf QÉ°†MEG  πª°ûJ Éªc
 Ò°ùéàdÉH  ÚÑZGôdG  áÑ∏£∏d  á£°SƒàŸG  á«©eÉ÷G
 πeÉ°ûdG ¿Éëàe’G ‘ ÖdÉ£dG ∫ó©e ¿ƒµj ¿CG á£jô°T
 áeÉ©dG  á°SÉ«°ù∏d  kÉ≤ah  ∂dPh  ,πbC’G  ≈∏Y  (65%)

.Ò°ùéàdG á∏Môe ‘ áÑ∏£dG ∫ƒÑ≤d
 ôjQÉ≤àdG øª°†àJ ¿CG •Î°ûj ¬fCG ,Ö«£ÿG ÚHh
 IóM  óªà©J  :ájô°üÑdG  á`̀bÉ`̀YE’G:»`̀∏`̀j  É`̀e  á«Ñ£dG
/h  ≈∏°†ØdG  Ú©dG  ‘  π`̀bCG  hCG  (21/6)  QÉ°üHE’G

 áLQO  (20)  …ô°üÑdG  ∫ÉéŸG  RhÉéàj  ’  ¿CG  hCG
 ≈∏Y  ,øµ‡  í«ë°üJ  π°†aCG  ™e  ≈∏°†ØdG  Ú©dG  ‘
 IóMh  ¢ü«î°ûàdG  ≈∏Y  »Ñ£dG  ôjô≤àdG  …ƒàëj  ¿CG
 ,á`̀bÉ`̀YE’G  á`̀eƒ`̀ÁOh  …ô°üÑdG  ∫É`̀é`̀ŸGh  QÉ`̀°`̀ü`̀HE’G
 ™ª°ùdG  ∞©°V  iƒà°ùe  óªà©J  :á«©ª°ùdG  ábÉYE’Gh
 á«©ª°ùdG  äÉæ«©ŸG  ΩGóîà°SG  ¿hO  πÑ«°ùjO  (55)
 ™e  Ú``̀ fPC’G  Éà∏c  ‘  Ì`̀ cCG  hCG  πÑ«°ùjO  (35)  hCG
 êÓ©dG  AGô`̀ LEG  ó©H  á«©ª°ùdG  äÉæ«©ŸG  ΩGóîà°SG
 áÑàY  Ö°ù–  ¿CG  ≈∏Y)  Ωõd  GPEG  »MGô÷Gh  »Ñ£dG
-2000  1000--500)  äÉHòHòdG  øe  ™ª°ùdG

 øY QOÉ°U »Ñ£dG ôjô≤àdG ¿ƒµj ¿CGh ,õJÒg (4000
 øe  ¥ó°üe  äÉ«©ª°S  »FÉ°üNCG  hCG  äÉ«©ª°S  Ö«ÑW
 ¿CG  :á«cô◊G  ábÉYE’Gh  ,IôéæMh  ¿PCG  ∞fCG  Ö«ÑW
 ábÉYE’G áLQOh á©«ÑW ≈∏Y »Ñ£dG ôjô≤àdG …ƒàëj
 äÉÑ«JÎdG  √ò¡d  á©°VÉÿG  ájó°ù÷G  /á«cô◊G
 øY  IQOÉ°üdG  •hô°ûdGh  §HGƒ°†dGh  ÒjÉ©ª∏d  kÉ≤ah
 º«∏©àdG  ôjRh  øe  á∏µ°ûŸG  á°üàîŸG  á«Ñ£dG  áæé∏dG
 äÉª«∏©àdGh  áª¶fCÓd  kÉ≤ah  »ª∏©dG  åëÑdGh  ‹É©dG

.É¡H ∫ƒª©ŸG
 ≈∏Y äÉbÉYE’G √òg ¿ƒµJ ¿CG Öéj ∫GƒMC’G πc ‘h
 ábÉYE’G ∞jô©àd á©°VÉN É¡àLQOh É¡à©«ÑW ±ÓàNG
 ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤M  ¿ƒfÉb  ‘  OQGƒ`̀dG
 OÉªàYG:áeÉ≤dG  QÉ°übh  ,2017  áæ°ùd  20  º`̀bQ
 (121)h  ,Qƒ`̀cò`̀∏`̀d  ¿hO  Éªa  º°S  (131)  ∫ƒ`̀W
 ΩÉ°üØdG):á«°ùØædG  ábÉYE’Gh  ,çÉfEÓd  ¿hO  Éªa  º°S
 ,…QhõdG  ¿ÉgòdG  ,…QhõdG  »∏≤©dG  ΩÉ°üØdG  ,»∏≤©dG
 ôjô≤J ÖLƒÃ ∂dPh (Ö£≤dG »FÉæK êGõŸG ÜGô£°VG
 ‘ á«°ùØædG  áë°ü∏d  »æWƒdG  õcôŸG  øY QOÉ°U »ÑW
 ÖLƒÃ ∂dPh :óMƒàdG ∞«W ÜGô£°VGh ,áª°UÉ©dG
/ÜÉ°üYCG  Ö«ÑW  øe  óªà©eh  ™bƒe  »ÑW  ôjô≤J

.»°ùØf Ö«ÑW hCG »æWÉH
 πjƒëàH  Ωƒ≤à°S  IóMƒdG  ¿CÉH  ,Ö«£ÿG  âØdh

 áæé∏dG  πÑb  øe  »Ñ£dG  ¢üëØ∏d  ´ƒ°†î∏d  áÑ∏£dG
 ‹É©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏› øe á∏µ°ûŸG  á°üàîŸG á«Ñ£dG
 ¥ÉÑ£fG  øe  ócCÉàdGh  ôjQÉ≤àdG  √òg  OÉªàYG  ‘  ô¶æ∏d
 ó«YGƒe  ¿ƒµà°S  å«M  ,º¡«∏Y  á`̀ bÉ`̀ YE’G  •hô`̀°`̀T
 :»∏j  Éªc  ábÉYE’G  ´ƒæd  É≤ah  áæé∏dG  √òg  á©LGôe
 á©eÉ÷G  ≈Ø°ûà°ùe  á©LGôe  /ájô°üÑdG  á`̀bÉ`̀YE’G
 ÚæK’G  ,»ZÉj  ƒHCG  á∏îf  QƒàcódG  IOÉ«Y/á«fOQC’G
 (11-8)  AÉKÓãdGh  ,( kAÉ°ùe  +  kÉMÉÑ°U)  (3-8)
 ójó–  ºà«°S  /á«©ª°ùdG  ábÉYE’Gh  ,(§≤a  kÉMÉÑ°U)
 hCG  ÚæK’G  Ωƒ`̀j)  ÖdÉW  πµd  »Ñ£dG  ¢üëØ∏d  óYƒe
 QÉ°übh á«cô◊G ábÉYE’Gh ,(´ƒÑ°SCG πc øe AÉ©HQC’G
 πµd  »Ñ£dG  ¢üëØ∏d  óYƒe  ójó–  ºà«°S  /áeÉ≤dG
 ó«YGƒŸG ¿CÉH  Éª∏Y IOÉØà°SG Ö∏£H Ωó≤àdG  ó©H ÖdÉW
 ∫ƒÑ≤dG  ≥«°ùæJ  IóMh  áYÉb  ‘  âÑ°ùdG  ΩÉjCG  ¿ƒµà°S
 ,»ª∏©dG  åëÑdGh  ‹É©dG  º«∏©àdG  IQGRh  /óMƒŸG
 »æWƒdG  õcôŸG  äGOÉ«Y  á©LGôe  á«°ùØædG  ábÉYE’Gh
 ≈°Sƒe  QƒàcódG  /¢ü«ëØdG  -  á«°ùØædG  áë°ü∏d
 AÉ©HQC’G  ΩÉjCG/áfhÓÑdG  ó∏  QƒàcódG  hCG  ,  ¿É°ùM

.kGô¡X (1-9) áYÉ°ùdG ÚH Ée ´ƒÑ°SCG πc øe
 ∫ÉÑ≤à°S’  ó`̀Yƒ`̀e  ô``̀NBG  ¿CÉ``̀H  Ö«£ÿG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 Ëó≤àd  óYƒe  ô`̀NBG  :»∏j  ÉŸ  kÉ≤ah  ¿ƒµ«°S  äÉÑ∏£dG
 óYÉ≤e  øe  IOÉØà°S’ÉH  ÚÑZGôdG  áÑ∏£∏d  äÉÑ∏£dG
 ΩGhO ájÉ¡f ƒg á«eƒµ◊G äÉ©eÉ÷G ‘ ¢SƒjQƒdÉµÑdG
 Ëó≤àd óYƒe ôNBGh ,2022 / 9 / 1 ¢ù«ªÿG Ωƒj
 óYÉ≤e  øe  IOÉØà°S’ÉH  ÚÑZGôdG  áÑ∏£∏d  äÉÑ∏£dG
 ΩGhO  ájÉ¡f  ƒg  á«eƒµ◊G  äÉ©eÉ÷G  ‘  Ò°ùéàdG
 ôNBGh  ,2022  /  9  /  29  ≥aGƒŸG  ¢ù«ªÿG  Ωƒj
 IOÉØà°S’ÉH  ÚÑZGôdG  áÑ∏£∏d  äÉÑ∏£dG  Ëó≤àd  óYƒe
 ájÉ¡f ƒg á°UÉÿG äÉ©eÉ÷G ‘ Ò°ùéàdG óYÉ≤e øe
 Éàa’ ,2022 / 10 / 6 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ΩGhO
 ¢üàîŸG Ö«Ñ£dG  á©LGôe ÖdÉ£∏d  Rƒéj ’ ¬fCG  ≈dEG

.§≤a IóMGh Iôe øe ÌcC’

عمان 

 ‘  ICGô``̀ŸG{  ô“Dƒe  ‘  äÉcQÉ°ûe  â°ûbÉf
 ∞æ©dG zá«Hô©dG á≤£æŸG ‘ á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G

.á«°SÉ«°ùdG πª©dG áÄ«H ‘ ICGôŸG ≈∏Y ™bGƒdG
 IÒNC’G  á°ù∏÷G  äÉ«dÉ©a  ∫ÓN  ÍdÉWh
 »°VƒØe ¢ù∏› ƒ°†Y É¡JQGOCG  »àdGh ô“DƒŸÉH
 ÒÑY  IQƒàcódG  ,ÜÉîàfÓd  á∏≤à°ùŸG  áÄ«¡dG
 Ú°üëàd  á«fƒfÉb  äÉ÷É©e  ™°VƒH  ,áæHÉHO

. É¡«∏Y ™bGƒdG ∞æ©dG øe á«Hô©dG ICGôŸG
 á«æ«£°ù∏ØdG á«LQÉÿG IQGRh π«ch âdÉbh
 Ú£°ù∏a  ‘  ICGô`̀ ŸG  ¿EG  ,hOÉ`̀L  π`̀eCG  IQƒàcódG
 øe  »°SÉ«°ùdG  ∞æ©dG  ´Gƒ``̀ fCG  πµd  ¢Vô©àJ
 ∫É≤àY’Gh  πà≤dG  á«ë°V  É¡fCGh  ,Ú∏àëŸG  πÑb
 π°üa áÄ«H øª°V ¢û«©Jh ÚæWƒà°ùŸG ∞æYh

. …ô°üæY
 ∫Éãe  á∏bÉY  ƒ`̀ HCG  øjÒ°T  ¿CG  ,â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 á«æ«£°ù∏ØdG  ICGô``̀ŸG  ¬«fÉ©J  Ée  ≈∏Y  íjô°U
 äÉjó– ≈dEG IÒ°ûe ,º°TÉ¨dG ∫ÓàM’G ÖÑ°ùH
 ¿CÉ°ûdÉH á«æ«£°ù∏ØdG ICGôŸG πªY ‘ ôKDƒJ iôNCG
 ¿CG  áæ«Ñe  ,»YÉªàL’G  çhQƒŸÉc  »°SÉ«°ùdG
 óYÉ≤e øe áÄŸÉH 25 áÑ°ùf ICGôŸG íæÁ ¿ƒfÉ≤dG

. »©jô°ûàdG ¢ù∏éŸG
 ,QƒÑ÷G ÒÑY ÜGƒædG ¢ù∏› ƒ°†Y âdÉbh
 ™≤j Ée Ω qôŒ ÚfGƒb OƒLƒd á°SÉe áLÉ◊G ¿EG
 ‘  OÉ©Ñà°SGh  »°SÉ«°S  ∞æY  øe  AÉ°ùædG  ≈∏Y
 ¬«a ôaƒàJ ¿CGh óH ’ ™ªàéŸG ¿CGh ,ΩÉ©dG É¡∏ªY

 áæ«Ñe ,√OGôaCG ÚH áfRGƒàŸG á«©jô°ûàdG áÄ«ÑdG
 áeƒµ◊G  ¢ù«FQ  ≈`̀dEG  äÉ«°UƒJ  ™`̀aQ  ”  ¬`̀fCG
 ó°V  »°SÉ«°ùdG  ∞æ©dG  á÷É©e  ¢Uƒ°üîH
 áª∏c  øe  CGóÑj  ∞æ©dG  ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh  .ICGôŸG

.É«∏c ÉgOÉ©Ñà°SG ‘ »¡àæjh hCG ICGôŸG É¡©ª°ùJ
 ,øjOÉ  AGô°SEG  á«eÉëŸG  äó`̀cCG  ÉgQhóH
 IófÉ°ùe ‘ ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒe QhO á«ªgCG
 ,ICGôª∏d  ádGó©dG  ≥«≤ëàd  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe
 äÉ¡é∏d É°ùaÉæe â°ù«d ÊóŸG ™ªàéŸG ¿CG áæ«Ñe
 ™«£à°ùj ófÉ°ùe ´GQPh ∑QÉ°ûe »g πH á«ª°SôdG
 äÉLÉ«àMG ±ô©àJh ±GôWC’G πc ≈dEG π°üj ¿CG
 øµÁ  ¬fCG  áæ«Ñe  ,õcôŸG  øY  Ió«©ÑdG  ≥WÉæŸG
 ∫ƒ∏◊Gh  ÉjÉ°†≤dG  äÉ°ù°SDƒŸG  √òg  ™°†J  ¿CG

.¢TÉ≤ædG ádhÉW ≈∏Y
 ‘  ICGô`̀ŸG  ¬¡LGƒJ  Ée  Ì`̀cCG  ¿CG  ,âaÉ°VCGh
 ,äÉHÉîàfÓd âë°TôJ ∫ÉM ‘ ƒg ΩÉ©dG AÉ°†ØdG
 »©ªàéŸG  ¢†aôdG  Iôµa  ¬LGƒJ  É¡fCG  áæ«Ñe
 ôªæàdGh  Ék«YÉªàLG  É¡«∏Y  ≥««°†àdGh  É¡ë°TÎd

.ä’É◊G øe ójó©dG ‘
 IójÉY  ¿ÉæÑd  ‘  á«Hõ◊G  á£°TÉædG  âdÉbh
 ÖîàæJ  ’  ICGô``ŸG  ¿CG  É k≤«bO  ¢ù«d{  ,ˆGô°üf
 ƒg Éªc §≤a ÉgÒ°ùØJ øµÁ IóYÉb Gògh ,ICGôŸG
 IÒ°ûe  ,zπLôdG  Öîàæj  ’  …òdG  πLôdG  ∫ÉM
 ∫GõJ  ’  á«Hô©dG  á«Hõ◊G  äÉ°ù°SDƒŸG  ¿CG  ≈dEG
 »àdG óMGƒdG Üõ◊G áæª«g ≈dEG áaÉ°VEG ájQƒcP

. πµc »Hõ◊G πª©dG ∞©°†J
 ¿ÉæÑd  ‘  »ØFÉ£dG  ΩÉ¶ædG  ¿CG  ,âaÉ°VCGh

 ICGô`̀ŸG  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  È`̀cCG  øe  ƒg
 ∫GƒMC’Gh Iô°SC’G ÚfGƒb ¿CG  áæ«Ñe ,á«fÉæÑ∏dG
 øª°†àJ  á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG  ¢†©H  ‘  á«°üî°ûdG
 πNGO  ÉgQƒ°†Mh  ICGôŸG  áfÉµe  øe  ó–  OGƒe

.á∏FÉ©dG
 ‘  ICGôª∏d  IóëàŸG  º``̀eC’G  á∏ã‡  â`̀dÉ`̀bh

 »FÉ°ùædG Qƒ°†◊G ¿EG ,ÊÉª«dCG É«∏«°ù«°S ¿OQC’G
 ’  »àdG  ájOó©àdG  øe  Rõ©j  ΩÉ©dG  ¿CÉ°ûdG  ‘
 ICGôª∏d …ƒb OƒLƒH ’EG á«≤«≤M ¿ƒµJ ¿CG øµÁ
 ¿ÉŸÈdG  ƒ°†Y  âdÉbh  ,á«°SÉ«°ùdG  IÉ«◊ÉH
 ICGôŸG  ¿EG  ,±É≤°ùdG  »JÉ«M  Qƒf  ,»°ù«fhófC’G
 »°SÉ«°ùdG ∫ÉéŸG ‘ Úµ“h ÖjQóJ ≈dEG áLÉëH

 ,ÖfÉ÷G Gòg ‘ πLôdG ÚHh É¡æ«H IƒéØdG ô°ùµd
 á©°SGh  äGÈ`̀N  πLôdG  iód  ¿CG  ≈`̀dEG  IÒ°ûe
 »àdG ICGôŸG øe ÌcCG ™ªàéŸÉH ¬JÉcô– π°†ØH
 »µd  »°SÉ«°ùdG  ¿CÉ°ûdG  ‘  Gó«L  ºq∏©àJ  ¿CG  Öéj
 k’Éãe ¿ƒµJ ¿CG  øµÁh ájƒbh ¬«a á∏YÉa ¿ƒµJ

. äGó«°ùdG øe ÉgÒ¨d GõØh ÉëLÉf

مشاركات بمؤتمر المرأة في األحزاب السياسية يناقشن العنف ضد المرأة  

ترتيبات قبول الطلبة األردنيين ذوي اإلعاقة 
لمرحلتي البكالوريوس والتجسير

عمان 

 á`̀ «`̀ fOQC’G  á`̀ jQò`̀ dG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  áÄ«g  âªààNG
 ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 OGó``̀YEG  ∫ƒ`̀ M  áeó≤àŸG  IQhó```dG  ∫É`̀ª`̀YCG  G kÒ```NCG
 ÇQGƒ£dG  ∫É›  ‘  π`̀FGhC’G  ÚÑ«éà°ùª∏d  ÚHQóe
 »∏ã‡  øe  kÉcQÉ°ûe  20  ácQÉ°ûÃ  ,á«YÉ©°TE’G
 ∫Ébh .ÇOÉ¡dG  §«ëŸGh É«°SBG  º«∏bEG  øe ádhO 12
 ódÉN QƒàcódG á«fOQC’G ájQòdG ábÉ£dG áÄ«g ¢ù«FQ
 ¬LhCG ≠∏H ádÉcƒdG ™e »æ≤àdG ¿hÉ©àdG ¿EG ,¿ÉbƒW
 πª©dG  ∫ÓN  øe  á«°VÉŸG  á∏«∏≤dG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN
 ∫OÉÑàd  »ª«∏bEG  »ÑjQóJ  õcôªc  ¿OQC’G  ºYO  ≈∏Y
 ,áî°SGôdG  ájhƒædG  á«æØdG  á«æWƒdG  äGÈ`̀ÿG
 Òî°ùJ ∫É› ‘ IóFGôdG á«fOQC’G áHôéàdG π≤fh
 É¡JÉ≤«Ñ£Jh  á`̀jhƒ`̀æ`̀dG  É«LƒdƒæµàdGh  Ωƒ∏©dG
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  õ«ØëàH  ºgÉ°S  √QhóH  …òdGh

.º«∏bE’G ∫hO ‘ ájOÉ°üàb’Gh
 áÄ«¡dG  ø`̀Y  Qó`̀°`̀U  »Øë°U  ¿É`̀«`̀H  Ö°ùëHh
 …òdG ôªà°ùŸG »æØdG ºYódÉH ¿ÉbƒW OÉ°TCG :âÑ°ùdG
 ÉgQhóHh á«°VÉŸG Oƒ≤©dG ióe ≈∏Y ádÉcƒdG ¬àeób
 ájhƒædG  á«àëàdG  á«æÑdG  áÄ«¡J  ‘  »°SÉ°SC’G
 Ωƒ∏©∏d  á«ª∏°ùdG  äÉeGóîà°S’G  õjõ©àd  áeRÓdG
 ΩGõàd’G  ™e  É¡JÉ≤«Ñ£Jh  ájhƒædG  É«LƒdƒæµàdGh
 ájÉbƒdGh ¿ÉeC’Gh øeC’G äÉÑ∏£àeh ÒjÉ©e ≈∏YCÉH

.á«YÉ©°TE’G
 ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG á∏ã‡ äOÉ°TCGh
 »æØdG  ºbÉ£dÉH  á«eÉàN  áª∏c  ‘  »°UÉY  áfõe
 ≥jôØdG  ‘h  IQhó`̀ dG  º«¶æJ  ‘  ∑QÉ°ûŸG  ÒÑÿG
 á«ÑjQóàdG  IQhó`̀dG  ìÉ`̀‚EG  ‘  ºgÉ°S  …òdG  »æØdG
 ‘  ¬eGóîà°SG  øµÁ  É k©FGQ  kÉLPƒ‰  Èà©j  å«M

.⁄É©dG AÉëfG ‘ πFGhC’G ÚÑ«éà°ùŸG ÖjQóJ
 ‘  ÇQGƒ£∏d  áHÉéà°S’G  º°ùb  ¿CG  ,âæ«Hh
 äGQhó`̀ dG  øe  ójó©dG  º¶æ«°S  á«dhódG  ádÉcƒdG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  Öjô≤dG  πÑ≤à°ùŸG  ‘  á°ü°üîàŸG
 á«Hô©dG  Úà¨∏dÉH  á«fOQC’G  ájQòdG  ábÉ£dG  áÄ«g
 óªMG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∫É`̀ b  ,¬ÑfÉL  ø`̀eá`̀jõ`̀«`̀∏`̀‚E’Gh
 á«ÑjQóàdG  IQhó``̀dG  ¿EG  IQhó``̀dG  ôjóe  ÆÉÑ°üdG
 IóŸ  ÖjQóà∏d  Iõ«‡  á°Uôa  ÚcQÉ°ûª∏d  âMÉJCG
 áeó≤àe  äGô°VÉ  Ëó≤J  É¡dÓN  ”  ´ƒÑ°SCG
 Ò°†–h á«YÉ©°TE’G ÇQGƒ£∏d áHÉéà°S’G ∫ÉéÃ

.ÚcQÉ°ûŸG ÖjQóàd á°ü°üîàe πªY äÉYƒª›
 »ÑjQóàdG  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ΩÉ`̀bh

 çOÉ◊  áHÉéà°S’G  øª°†J  ádhÉW  øjô“  πª©H
 áÑcôe  ÜÓ≤fG  çOÉ`̀Mh  á`̀jò`̀ZC’G  QOÉ°üe  çƒ∏J
 πªà°TGh  Éªc  ,á«ÑW  á«YÉ©°TEG  QOÉ°üe  π≤f  AÉæKCG
 øe  πc  ¬«a  ∑QÉ°T  å«M  »ªgh  π≤M  øjô“  ≈∏Y
 øe  áYƒª›h  áÄ«¡dG  ÇQGƒW  ≥jôah  ÚcQÉ°ûŸG
 ø`̀eC’Gh  Êó`̀ŸG  ´ÉaódG  øe  π``̀FGhC’G  ÚÑ«éà°ùŸG

.ΩÉ©dG
 IóFÉØdG  ≈∏Y  IQhó`̀ dG  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ≈æKCGh
 á«dÉY  âfÉc  É¡fCG  ≈`̀ dEG  øjÒ°ûe  ,É¡æe  á«æéŸG
 π≤°U  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ™bƒàŸG  ¥ƒ`̀Ø`̀Jh  iƒà°ùŸG
 á«YÉ©°TE’G çOGƒë∏d áHÉéà°S’G ∫É› ‘ äGQÉ¡ŸG
 øe  ójó©dG  º¡d  Ωób  …òdG  π≤◊G  øjô“  á°UÉN

.º¡fGó∏H ‘ É¡Ø«XƒJ øµÁ »àdG QÉµaC’G



3 2022 Rƒ“ (31)  óM’G
(2809) Oó©dG

 á«dÉ£jE’G ájOƒ©°ùdG ácÎ°ûŸG ájôKC’G áã©ÑdG ∫ÉªYCG ΩÉªàgG πµH ™HÉJCG
 ™HÉàdG  ,…ô`̀KC’G  ∫óæ÷G  áehO  ™bƒe  ‘  äGƒæ°S  òæe  πª©J  »àdG  á«°ùfôØdG
 IóY  ≈dEG  Oƒ©j  ΩÉªàg’G  Gòg  .ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  ±ƒ÷G  á≤£æŸ
 ,á«îjQÉàdGh  ájôKC’G  á«MÉædG  øe ∫óæ÷G áehO ™bƒe á«ªgCG  É¡dhCG  ÜÉÑ°SCG
 á«ªgCG ióe ócDƒJ áØ∏à QÉKBÉH äGÎeƒ∏«c Ió©d óàªŸG ™bƒŸG ôNõj å«M
 ≈∏Y  ¬H  ÊGôª©dG  •É°ûædG  QGôªà°SGh  ´ƒæJ  ióeh  Ëó≤dG  ïjQÉàdG  ‘  ¿ÉµŸG
 »eÉªàg’ ÊÉãdG ÖÑ°ùdG »JCÉj IÒNC’G á£≤ædG ∂∏J øeh .áØ∏à Qƒ°üY ióe
 å«M  ,™bƒŸÉH  …ôŒ  »àdG  äÉaÉ°ûàc’Gh  ájôKC’G  çÉëHC’G  QÉÑNCG  áaô©Ã
 …ôKC’G ∞°ûµdG ∫ÉªYCG π¡°SCG øe ¿CG QÉKB’G AÉª∏Yh ÚãMÉÑ∏d ±hô©ŸG øe ¬fEG
 øe Ú©e âbh ‘ …ôKCG •É°ûfh QÉgORG IÎa ó¡°T ¿Éµe ‘ iôŒ »àdG »g
 ¿ƒµJ ádÉ◊G ∂∏J ‘h .ôNBG ÊGôªY •É°ûf ¬H º≤j ⁄h ôKófG ºK Ëó≤dG ïjQÉàdG
 ,™bƒŸÉH  πª©dG  ≈∏Y ÚªFÉ≤∏d  ó«©H óM ≈dEG  á∏¡°S  ≥«KƒàdGh ∞°ûµdG  ∫ÉªYCG
 Oó âbh ‘ ôgORG ¬fCG ±ô©f …òdG ô°üe ‘ áfQÉª©dG πJ ™bƒe ∂dP ∫Éãeh
 ¬dEG IOÉÑ©H iOÉf …òdG áæYGôØdG ∑ƒ∏e ∫hCG ¿ƒJÉæNCG ∂∏ŸG ¬«dEG π≤àfG Éeó©H
 ¿ƒJÉæNCG  IÉah ó©Hh .á«fƒYôØdG  Iô°ûY áæeÉãdG  Iô°SC’G ô°üY ∫ÓN óMGh
 ∂dòdh .óMCG  ¬æµ°ùj ’ kGPƒÑæe kÉfÉµe â∏Xh áfQÉª©dG  πJ áª°UÉ©dG  ôég ”
 .¿ƒJÉæNCG  ô°üY  øe  ócDƒŸG  øe  ƒg  á≤£æŸÉH  ¬«∏Y  Qƒã©dG  ºàj  Ée  πc  ¿EÉa
 ÊÉµ°ùdG •É°ûædG π°UGƒJ å«M kÉeÉ“ ∞∏à ™°VƒdÉa ∫óæ÷G áehO ‘ ÉeCG
 Èà©j ∑Éæg …ôKC’G πª©dÉa ‹ÉàdÉHh ,áØ∏à Qƒ°üY ÈY á≤£æŸÉH ÊGôª©dGh
 áÑZôdG  å«M øe …ôKCG  ™bƒe  ‘ iôŒ ¿CG  øµÁ »àdG  ∫ÉªYC’G  Ö©°UCG  øe
 øe ô°üæ©H QGô°VE’G ¿hO øe øfÉµŸÉH …ôKC’G çGÎdG πc ßØMh ≥«KƒJ ‘
 »æ©j ’ ™bƒŸÉH …ôKCG ≈æÑe OƒLh ¿CG ≈æ©Ã .ôNB’G ÜÉ°ùM ≈∏Y ô°UÉæ©dG
 π¶J ¬∏Ø°SCG  ΩóbCG  m¿ÉÑŸ ÉjÉ≤H  OƒLh ∫ÉªàMÉa ,¿ÉµŸÉH  ∫hC’G  ¬fCG  IQhô°†dÉH
 ™bƒŸÉH  …ô`̀KC’G  çGÎ`̀dG  πeÉc  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ÖLGh  ÚjôKC’G  ≈∏Yh  áªFÉb
 º°SQ É¡ªgCG èFÉàf ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πLCG øe ,á«ª∏Y IQƒ°üH ¬≤«KƒJh ¬∏«é°ùJh

.¬H ÊÉµ°ùdG •É°ûædG ™HÉàJh ¿ÉµŸG ïjQÉàd áë°VGh IQƒ°U
 »àdG  ácÎ°ûŸG  á«°ùfôØdG  á«dÉ£jE’G  ájOƒ©°ùdG  áã©ÑdG  âYÉ£à°SG  ó≤d
 ïjQÉJ øY áª¡e èFÉàf Ëó≤J ,ájOƒ©°ùdG çGÎdG áÄ«g ±Gô°TEG â– πª©J
 øe  ójõe  πLCG  øe  ™bƒŸÉH  áªFÉb  çÉëHC’G  π¶à°Sh  ,∫óæ÷G  áehO  ™bƒe
 IRÉà‡ ßØM ádÉëHh ,kÉªFÉb  É¡°†©H ∫Gõj  ’ »àdG  √QÉKBGh  ¬îjQÉàH  áaô©ŸG
 iôNCG m¿ÉÑŸ QÉKBG ∑Éægh .¿ÉµŸG Gòg ‘ πÑb øe É¡æY ÉæÑàc »àdG OQÉe á©∏b πãe
 ∂dòdh .ÉgQGô°SCG È°U πLCG øe á°SGQódGh ó¡÷G øe Òãc ≈dEG êÉà– áÁób
 ≥jôa  Ωƒ≤j  å«M  ,πeÉµàŸG  …ôKC’G  πª©∏d  kÉ«M  k’Éãe  ∫óæ÷G  áehO  π¶à°S
 π«é°ùàdG  ∫ÉªYCÉH  øµdh  ,™bƒŸÉH  ájôKC’G  ôFÉØ◊G  ∫ÉªYCÉH  §≤a  ¢ù«d  πª©dG
 ,∫É›  πc  ‘  á«ª∏©dG  äÉ«æ≤àdG  çó`̀MCG  ΩGóîà°SÉHh  º«eÎdGh  ≥«KƒàdGh
 ™bƒŸG ójó– ΩÉ¶f á«æ≤J ΩGóîà°SÉH ôKCG πc π«é°ùJ ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ºà«a
 º¡æµÁ ,áaÉc …ôKC’G πª©dG ä’É› ‘ AGÈN πª©dG ≥jôa º°†jh .‘Gô¨÷G
 á«JÉÑædG IÉ«◊Gh á«aGô¨÷G á©«Ñ£dG á°SGQOh QÉKB’G á°SGQO óMGh ≥jôØc
 kÉÁób  ¢û«©J  âfÉc  »àdG  äÉfGƒ«◊G  ∂dòch  ,™bƒŸÉH  áãjó◊Gh  áÁó≤dG
 äÉ°ûHôîŸGh ¢Tƒ≤ædGh áÁó≤dG äÉ¨∏dG ‘ AÉª∏Y OƒLh ≈dEG áaÉ°VEG ,¿ÉµŸÉH
 §« ‘ IOƒLƒŸG äÉeƒ°SôdGh ¢Tƒ≤ædG πc ≥«KƒJh ™ªL º¡àª¡e A’Dƒgh

 .…ôKC’G ™bƒŸG
§°Sh’G ¥ô°ûdG

محلٮ﮵ات
دومة الجندل... 

مثال للعمل األثري 
النموذجي

افتتاح أعمال المؤتمر اإلقليمي المرأة في األحزاب 
السياسية في المنطقة العربية

خوري والسلمان وحجازي 
ينثرون الطرب في جرش

   عمان 

 ÊOQC’Gh  …RÉéM  Góæ«d  á«fOQC’Gh  …QƒN  ¿Ghôe  ÊÉæÑ∏dG  ¿ƒfÉæØdG  É«MCG  
 äÉ«dÉ©a øª°V ,»Hƒæ÷G ìô°ùŸG äGô¡°S øe á«fÉãdG á∏«∏dG πØM ,¿Éª∏°ùdG º‚
 QÉ©°T  â–  áeÉ≤ŸG  36`dG  ¬`̀JQhO  ‘  z¿ƒæØdGh  áaÉ≤ã∏d  z¢TôL  ¿ÉLô¡e{
 É¡à∏°Uh  …RÉéM  äCGó`̀H  ,ó«L  …ÒgÉªL  Qƒ°†M  §°Shh  .zÉæ«dÉ«d  äQƒ`̀f{
 z‹Gƒ`̀Z{  :Éªg  ,¢TôL  ìô°ùe  ≈∏Y  Iô`̀e  ∫hC’  Éª¡eó≤J  ÚJójóL  Úà«æZCÉH
 øe »æ¨Jh Üô£dG ÚJÉ°ùH ‘ ∞≤ãŸG É¡Jƒ°üH ∫ƒŒ ¿CG πÑb zá«fOQC’G ÉæàYõazh

.z‹ÉH ´{ á«æZCÉH É¡à∏°Uh ºàîJh ,á«Hô©dG ≈≤«°SƒŸG äÉ«µ«°SÓc
 ,…Qƒ∏µ∏ØdGh »Ñ©°ûdG AÉæ¨dG áMÉ°S ≈dEG ,πØ◊G Qƒ¡ªL ¿Éª∏°ùdG òNCG Éª«a
 §M{ Égô¡°TCGh »æ«£°ù∏ØdGh ÊOQC’G çGÎdG øe ájQƒ∏µ∏a á«FÉæZ äÓ°Uh Ωó≤a
 äÉ«æZCG øe á∏°Uh Ωób Éªc zá«fGôª°S’Ég{ ¬«fÉZCG øe ≈æZh ,z¬jódG ≈∏Y ¬jódG
.z»≤à∏f …Oh ¿Éch QhôZ ∂HÉ°U ,‹É©dG ÉæbÒH Éj ,»æ«£°ù∏a »eO{ πãe áahô©e

 √Qƒ¡X  ‘  …QƒN  ¿Ghôe  ÊÉæÑ∏dG  ¿ÉæØdG  äƒ°U  ™e  ,AÉL  Iô¡°ùdG  ΩÉàNh
 É këààØe ÒÑµdG ¬Ø«°TQCG øe á«FÉæZ äÉ©jƒæJ Ωó≤a ,¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL ≈∏Y ∫hC’G
 ,Ö«°üædG ”{ ¬«fÉZCG Ëó≤àH π°UGhh ,z∂©e ÊòN{ IÒ¡°ûdG ¬à«æZCÉH ¬à∏°Uh
 »à«æZCG ‘ ƒfÉ«ÑdG ≈∏Y ¬aõY ™e kAÉæZ ºé°ùæj ¿CG πÑb ,zˆG â©Ñ«H ,Iƒ∏M ∑ó©H
 ∫ƒ≤©e{ á«æZCG Ωób ÉeóæY Qƒ¡ª÷G ¢SÉªM π©°û«d ,zóFÉ°ü≤dG πch ¥O »Ñ∏b{
 ™HÉà«d  ,…QƒN  ¿É◊CGh  äÉª∏c  øe  »gh  ôcÉ°T  π°†a  Üô£ª∏d  z∫ƒ≤©e  ∑É°ùfCG

.z¿ƒªàH{ É°ù«dG áfÉæØ∏d kÉ°†jCG É¡æ◊h É¡Ñàc »àdG á«æZC’G Ëó≤àH kGOó› √ôµdG

  فرقة نايا تستحضر الموروث 
الغنائي العربي في جرش

 عمان 

 É¡à«°ùeCG  ‘ »Hô©dG »FÉæ¨dG çhQƒŸG á«≤«°SƒŸG zÉjÉf{ ábôa äô°†ëà°SG 
 ¢TôL  ¿ÉLô¡e{  äÉ«dÉ©a  øª°V  z¢ùª«JQG{  ìô°ùe  áÑ°ûN  ≈∏Y  É¡à«MCG  »àdG

.zÉæ«dÉ«d äQƒf{ QÉ©°T â– áeÉ≤ŸG ,36`dG ¬JQhO ‘ z¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d
 äGó«°S  É¡≤aGôJh  äGOGô`̀L  ’hQ  IQƒàcódG  ÉgOƒ≤J  »àdG  ábôØdG  âØ£bh
 Üô£dG ÚJÉ°ùH øe ¿GóLƒdÉH á≤dÉY äÉ«æZCG ,»bô°ûdG âîàdG ä’BG ≈∏Y øaõ©j
 zQGƒJÈjQ{ ábôØdG âeóbh . πØ◊G Qƒ¡ªL ≈∏Y ÉgQƒgR èjQG IôKÉf ,»Hô©dG
 ™jRƒàH z»bƒ°T Éjzh z…É°ûdG ƒÑ°Uh Iƒ¡≤dG ƒÑ°U{ ÊOQC’G Qƒ∏µ∏ØdG äÉ«æZCG øe

.ΩÉ°ûdG OÓH äÉ«æZCGh á«Ñ∏◊G Ohó≤dG ≈dEG Qƒ¡ª÷G Gƒ∏≤f Éªc ,åjóM »≤«°Sƒe
 áMÉ°ùdG  Qƒ¡ªL  QÉ¶fCG  zá«æjôëÑdG  ó◊G  ábôa{  âØ£N  ,ôNBG  ¥É«°S  ‘h
 º¡JGOÉYh  è«∏ÿG  πgCG  áaÉ≤K  øY  È©J  »àdG  ájQƒ∏µ∏ØdG  á∏°UƒdÉH  ,á«°ù«FôdG

.»©jhôdG óªMG ¿OQC’G ‘ »æjôëÑdG ÒØ°ùdG Égô°†Mh
 kGÒNCGh  ,Ö n◊G  ¥Oh  ,…ÒéØdG  øa  É¡dhCG  ,á«KGôJ  kÉ°VhôY  ábôØdG  âeóbh
 çGÎdG á≤jôW ≈∏Y »æjôëÑdG ¢ùjô©dG áaR »gh z¢Sô©ŸG áaR{ ábôØdG âeÉbCG
 äGô≤ØdG øe Oó©H z¿É©e ábôa{ âcQÉ°T Éªc .áaÉc É¡∏«°UÉØàH Ëó≤dG »æjôëÑdG
 áHô≤dGh  ´É≤jE’Gh  …ÉædGh  áHÉHôdG  áeóîà°ùe  ,ÊOQC’G  çhQƒŸG  øe  ájQƒ∏µ∏ØdG

.¿É©e áæjóe øe IÉMƒà°ùŸG á«KGÎdG Iƒ¡≤dG ∫’ pOh ¥OÉæÑdGh ,RƒéŸGh
 â°VôY »àdG ájhó«dG ∫ÉªYC’G äõ«“ ,IóªYC’G ´QÉ°T ‘ ΩÉ≤ŸG É¡°Vô©e ‘h
 ™ªàéŸG »«aôM øe ¿ƒYóÑe É¡eób zπ«gCÉàdGh ájÉYô∏d ¢TôL õcôe{ ìÉæL ‘
 π«gCÉàdGh  ájÉYô∏d  ¢TôL  õcôe  ôjóe  ∫Ébh  .¿É≤JE’G  ∫ÉªéH  »°Tô÷G  »∏ëŸG
 ,zIOGQEÉ`̀H  ™æ°U{  ¿Gƒæ©H  ¢Vô©Ã  ¿ÉLô¡ŸÉH  ácQÉ°ûŸG  ¿EG  ,¿ƒHõdG  ¥hRôe
 á°UÉÿG  äÉLÉ«àM’G  …hP  ¢UÉî°TCÓd  ájhó«dG  ä’ƒ¨°ûŸG  ≈∏Y  πªà°TGh
 ,õcGôe  á°ùªN  »gh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  IQGRƒ`̀d  ™HÉàdG  õcGôª∏d  ÚÑ°ùàæŸG
 á°Vhô©ŸG ä’ƒ¨°ûŸG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh .π«∏¶dGh πeC’Gh á∏«Ø£dGh ∑ôµdGh ¢TôL
 ÜÉë°UCG  ±Gô°TEÉH  õcGôŸG  »Ñ°ùàæe  ∫ÉªYCG  øe  É¡©«ªL  á°ù«FôdG  áMÉ°ùdG  ‘
 ¢Vô©ŸG  øe  ±ó¡dGh  ,™«Ñ∏d  á°Vhô©e  â°ù«d  äÉLƒàæŸG  ¿CGh  ,¢UÉ°üàN’G
 ,™ªàéŸÉH  º¡LÉeOEGh  õcGôŸG  »Ñ°ùàæe  IQó`̀b  ≈∏Y  »∏ëŸG  ™ªàéŸG  ∞jô©J
 ≈∏Y ¢üæj  …òdG  2017  ΩÉ©d  20  ábÉYE’G  …hP ¢UÉî°TC’G  ¿ƒfÉ≤d  áHÉéà°SG
 á«Lƒdƒ«ÑdG  ô°SC’Gh  »∏ëŸG  ™ªàéŸG  ‘  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  èeO  IOÉYEG

.™ªàéŸG ≈dEG á«FGƒjE’G äÉ°ù°SDƒŸG øe º¡LGôNEGh

عّمان 

 ,áfhÉ°üÿG ô°ûH QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ øY áHhóæe
 ô“DƒŸG  ∫ÉªYCG  ,  QÉéædG  AÉØ«g  áaÉ≤ãdG  IôjRh  âëààaG
 á≤£æŸG  ‘  á«°SÉ«°ùdG  ÜGõ``̀MC’G  ‘  ICGô``̀ŸG{  »ª«∏bE’G
 Úµªàd ájQGRƒdG áæé∏dG øe º«¶æàH ΩÉ≤j …òdG ,zá«Hô©dG
 IóëàŸG  º`̀ eC’G  áÄ«g  ™e  ¿hÉ©àdGh  ácGô°ûdÉH  ICGô``̀ŸG

.»FÉ‰E’G IóëàŸG ºeC’G èeÉfôHh ,ICGôª∏d
 á«MÉààa’G á°ù∏÷G ∫ÓN É¡d áª∏c ‘ QÉéædG âdÉbh
 ≥ãÑfG  Éeh  á«°SÉ«°ùdG  áeƒ¶æŸG  åjó–  ¿EG  ,ô“DƒŸG  øe
 ÜGõ``̀MC’Gh  ÜÉîàf’G  ÊƒfÉb  ≈∏Y  äÓjó©J  øe  É¡æY
 ,Éª¡H  á£ÑJôŸG  ájQƒà°SódG  äÓjó©àdGh  á«°SÉ«°ùdG
 Gòg  ‘  IócDƒe  ,ÜGõ``̀MC’G  ‘  ICGô`̀ ŸG  π«ã“  øe  Rõ©à°S
 ÊóŸG ™ªàéŸGh ∫ÉLôdG ™e ácGô°ûH πª©dG á«ªgCG QÉWE’G
 ‘  á«Hô©dG  ICGôŸG  ácQÉ°ûe  õjõ©àd  Üô©dG  äÉ«fÉŸÈdGh

.á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G
 ájOó©àdG  ¢ù°SCG  ≈∏Y  »æH  ¿OQC’G  ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 IócDƒe  ,±ÓàN’G  ∫ƒÑbh  ôNB’G  ΩGÎMGh  á«cQÉ°ûàdGh
 äÉª∏©e  OƒLƒH  áæWGƒŸG  Ωƒ¡Øe  ≈∏Y  πª©dG  á«ªgCG
 ´Gó```HE’Gh  IAÉ`̀Ø`̀µ`̀dG  ø`̀e  ∫É`̀ Y  iƒà°ùe  ≈∏Y  Úª∏©eh

.É¡æ«µ“h ICGôŸG õjõ©àH ¿ÉÁE’Gh á«cQÉ°ûàdGh
 ¿É``ÁE’Gh  »©ª÷G  πª©dG  á«ªgCG  QÉéædG  äó``̀cCGh
 Ö°UÉæŸGh  ™bGƒŸG  ‘  É¡©°Vhh  á«fOQC’G  ICGôŸG  äÉbÉ£H
 ∞∏à  ‘  ÉgQƒ°†M  õjõ©Jh  É¡æ«µ“  á«¨H  ,ájOÉ«≤dG

.ä’ÉéŸG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ äÉ«– É¡àª∏c ΩÉàN ‘ QÉéædG â∏≤fh
 AGQRƒ``dG  ¢ù∏›  AÉ°†YCGh  áfhÉ°üÿG  ô°ûH  QƒàcódG
 ∫hódG  øe  ÚcQÉ°ûŸGh  äÉcQÉ°ûŸGh  Üô©dG  äÉ«fÉŸÈ∏d
 º¡°ùJ  ¿CÉ`̀H  É¡JÉ©∏£J  øY  áHô©e  ,á«ÑæLC’Gh  á«Hô©dG
 ICGô`̀ ŸG  áfÉµe  õjõ©àH  ô`̀“Dƒ`̀ŸG  äÉ«°UƒJh  äÉ`̀Lô`̀

.É¡æ«µ“h á«Hô©dG
 á°ù«FQh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  ádhódG  IôjRh  äócCGh
 ¿CG  ,≈Ø£°üe  »æH  AÉah  ICGôŸG  Úµªàd  ájQGRƒdG  áæé∏dG
 É¡àjƒÄe  äCGóH  ÊÉãdG  ˆG  óÑY  ∂∏ŸG  ádÓL IOÉ«≤H  áµ∏ªŸG
 ∂dPh  ,åjóëàdGh  ìÓ°UE’G  ƒëf  áàHÉK  ≈£îH  á«fÉãdG
 ájDhQ  ºK  »°SÉ«°ùdG  åjóëàdG  áæ÷  äÉLô  ∫ÓN  øe
 áæ÷  èFÉàf  ø∏©à°S  ÉÑjôbh  ,…OÉ°üàb’G  åjóëàdG
 ó©j  ô“DƒŸG  Gòg  ¿CG  ≈`̀dEG  áàa’  ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjó–
 äÉLô  ò«ØæJ  á©HÉàŸ  áeƒµ◊G  πªY  á£N  øe  GAõL

.»°SÉ«°ùdG åjóëàdG
 ≈∏Y ócDƒj ∂∏ŸG ádÓL ¿CG ≈dEG ≈Ø£°üe »æH äQÉ°TCGh
 IQhô°Vh ,áeÉ©dG IÉ«◊G ‘ ICGôŸGh ÜÉÑ°ûdG QhO á«ªgCG
 ,ºgQhód  áæeÉ°†dG  á«°SÉ«°ùdGh  á«©jô°ûàdG  áÄ«ÑdG  áÄ«¡J
 ≈∏Y  q’EG  äGQÉ°†◊G  ≈æÑ oJ  ’h  ºeC’G  Ωƒ≤J  Óa{  áØ«°†e

.zAÉ°ùædG ±ÉàcCG
 ôjô≤J  É¡àª∏c  ∫Ó`̀N  ≈Ø£°üe  »æH  â°Vô©à°SGh
 …OÉ°üàb’G  ióàæŸG  øY  QOÉ°üdG  Ú°ùæ÷G  ÚH  IƒéØdG
 ÚµªàdG  ô°TDƒe  ÈàYG  …ò`̀ dG  ,2022  ΩÉ`̀Y  ‘  »ŸÉ©dG

 ô°TDƒe ó©H πª©dG  ≈dEG  êÉàëj ô°TDƒe ÈcCG  ÊÉK »°SÉ«°ùdG
 ¥ô°ûdG á≤£æe â∏é°S PEG ,¢UôØdGh ájOÉ°üàb’G ácQÉ°ûŸG
 ô°TDƒe ≈∏Y áÄŸÉH 15.1  áÑ°ùf É«≤jôaEG  ∫Éª°Th §°ShC’G
 22 ⁄É©dG ‘ áÑ°ùædG â¨∏H πHÉ≤ŸG ‘ ,»°SÉ«°ùdG ÚµªàdG

.áÄŸÉH
 ‘  ICGô`̀ ŸG  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  ≈`̀dEG  äQÉ°TCG  Éªc
 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  äÉjóëàdÉc  ΩÉ©dG  πª©dG
 äÉjó– ≈dEG  áaÉ°VEG  á«©jô°ûàdGh á«°SÉ«°ùdGh á«aÉ≤ãdGh
 ≈∏Y  AÉæÑdG  á«ªgCG  IócDƒe  ,ΩÓYE’G  iƒà°ùe  ≈∏Y  iôNCG
 äGó«°ùdG  øe  á∏K  OƒLƒH  ô“DƒŸG  äÉ«°UƒJh  äÉLô
 ∫ƒ°Uƒ∏d  ,»FÉ°ùædG  πª©dG  ‘  äÉ«°SÉ«°ùdGh  äÉ£°TÉædG
 ≈∏Y AÉ°ùædG πÑ≤J ¿CG  á«¨H äÉjóëàdG RhÉéàd ∫ƒ∏M ≈dEG

.ÈcCG πµ°ûH á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘ ácQÉ°ûŸG
 GOóY ICGôŸG  Úµªàd  ájQGRƒdG  áæé∏dG  á°ù«FQ âeóbh
 ,ÉgRôHCG øe ICGôª∏d …OÉ«≤dG QhódG õjõ©àd äÉ«°UƒàdG øe
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M º«gÉØeh »WGô≤ÁódG ∫ƒëàdG á«∏ªY ºYO
 ΩGÎMGh ,õ««ªàdG ΩóY áaÉ≤K ô°ûæH ΩÉªàg’Gh ,áæWGƒŸGh
 ÚM ≈dEG  »HÉéjEG  õ««ªàc ÉJƒµdG  CGóÑe õjõ©Jh ,ájOó©àdG
 ,á£∏°ùdG  ™bGƒe  ‘  ICGô`̀ŸG  ájDhQ  ≈∏Y  ¿ƒæWGƒŸG  OÉà©j
 ,äÉeRCÓd  …ó°üàdG  ‘  ICGôŸG  ∑Gô°TEG  ¿Éª°V  ≈dEG  áaÉ°VEG
 ájOÉ«b ™bGƒe ø∏¨°ûJ »JÓdG  äGó«°ù∏d  IófÉ°ùŸG Ëó≤Jh
 IóYÉ°ùŸG  âfÉc  AGƒ°S  ,™bGƒŸG  √òg  π¨°ûd  äÓgDƒe  hCG

.ájOÉ°üàbG hCG á«æa hCG á«eÓYEG hCG á«æ≤J
 ≥°ùæeh áHÉfE’ÉH IóëàŸG ºeCÓd º«≤ŸG ≥°ùæŸG QÉ°TCGh
 ≈dEG iR ≥ë°SG óª ΩÓZ ¿OQC’G ‘ á«fÉ°ùfE’G ¿hDƒ°ûdG
 á≤£æŸG  »g  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  ¿CG
 øe πbCG  ,§°SƒàŸG ‘ ,AÉ°ùædG  É¡«a π¨°ûJ »àdG  Ió«MƒdG

.äÉfÉŸÈdG  ‘  áÑîàæŸG  óYÉ≤ŸG  øe  áFÉŸG  ‘  20
 äGQOÉÑe  ≈æÑJ  ¿OQC’G  ¿CG  ≈dEG  Oó°üdG  Gòg  ‘  âØdh
 ∑Gô°TEG  õjõ©àd  á«°ù°SDƒŸGh  á«fƒfÉ≤dG  ô`̀WC’G  ìÓ°UE’
 É¡àcQÉ°ûe  IOÉ``̀ jRh  á°SÉ«°ùdG  ‘  È``cCG  πµ°ûH  ICGô``̀ ŸG
 ,»∏ëŸGh  »æWƒdG  Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  á∏eÉ°ûdG  á«°SÉ«°ùdG
 ¥ƒ≤M  ájÉª◊  á«dhódG  äÉ«bÉØJ’G  ≈∏Y  ábOÉ°üŸGh

.É¡d »°SÉ«°ùdG π«ãªàdG IOÉjõd ¢UôØdG áMÉJEGh ,ICGôŸG
 π°UGƒà°S  IóëàŸG  º`̀eC’G  ¿CG  »`̀‡C’G  ≥°ùæŸG  ó`̀cCGh
 ¿hÉ©qàdG QÉWEG ôjƒ£J ≈∏Y ,á«fOQC’G áeƒµ◊G ™e πª©dG
 áaÉ°VEG  ,2027-2023  ΩGƒYCÓd  áeGóà°ùŸG  á«ªæà∏d
 øe  ,¿OQC’G  ‘  ájƒªæàdG  äÉYÉ£≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ≈`̀dEG
 ,ƒªqædG  äÉ«é«JGÎ°SGh  äÉ°SÉ«°ùd  ºYódG  Ëó≤J  ∫ÓN
 ¥ƒ≤◊G R qõ©Jh ,AÉ°übE’G π∏≤J »àdG ,πjƒªàdG äGQÉ°ùeh
 R qõ©Jh ,ÉØ©°V ÌcC’G äÉÄØ∏d äGòdG ≈∏Y OÉªàY’G ¢Uôah
 ácQÉ°ûŸG ∂dP ‘ ÉÃ Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸGh á«dƒª°ûdG

.ÜÉÑ°ûdGh ICGôª∏d ΩÉ©dG πª©dG ‘ ácQÉ°ûŸGh á«°SÉ«°ùdG
 ∫hódG  øe  äÉ«fÉŸÈdG  ±ÓàFG  á°ù«FQ  áÑFÉf  âdÉbh
 ¿EG »°ûjƒædG IóLÉe ICGôŸG ó°V ∞æ©dG á°†gÉæŸ á«Hô©dG
 Éjôîa ¬°SCGôJh ,2014  ΩÉY ¿OQC’G ‘ ¢ù°SCÉJ ±ÓàF’G
 øe  äÉ«fÉŸôH  º°†jh  ,∫Ó`̀W  âæH  áª°ùH  IÒ`̀eC’G  ƒª°S
 á©eÉL ‘ ácQÉ°ûŸG á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG øe ™jô°ûàdG »àaôZ
 »©jô°ûàdG  QÉ`̀WE’G  ôjƒ£J  ≈dEG  ±ó¡jh  ,á«Hô©dG  ∫hódG
 ∫É›  ‘  Oƒ¡÷G  ≥«°ùæJh  ICGô`̀ŸG  ó°V  ∞æ©dG  á°†gÉæŸ
 »æWƒdG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  ICGô``̀ŸG  ó°V  ∞æ©dG  á°†gÉæe

.»ª«∏bE’Gh
 ó≤Y  äÉ«fÉŸÈdG  ±ÓàFG  ¿CG  ≈dEG  »°ûjƒædG  äQÉ°TCGh
 ‘ ICGôª∏d äÉjóëàdGh ¢UôØdG ∫ƒM á«°TÉ≤f äÉ°ù∏L çÓK

 ΩÉY ájÉ¡f ‘ »Hô©dG è«∏ÿGh É«≤jôaEG ∫Éª°Th ΩÉ°ûdG OÓH
 ICGôŸG äÉjó– åëÑd ∂dPh 2022 ΩÉY ájGóHh 2021
 èeGÈdG ≈dEG  áaÉ°VEG ,á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G ‘ É¡àcQÉ°ûeh
 QhOh  ,ICGô`̀ŸG  ácQÉ°ûe  ≈∏Y  ÉgÒKCÉJ  ióeh  á«HÉîàf’G

.äÉHÉîàf’G ‘ É¡ªYO ‘ ΩÓYE’G
 ∞bƒe ábQh áZÉ«°U Oó°üH ±ÓàF’G  ¿CG  ≈dEG  âàØdh
 ‘  ICGôŸG  QhO  õjõ©àd  »Hô©dG  ÊÉŸÈdG  OÉ–Ód  É¡Áó≤àd
 ,É¡ªgCG äÉ«°UƒàdG øe GOóY øª°†àJ ,á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G
 IÉ«◊Gh á°SÉ«°ùdÉH á≤∏©àŸG ÚfGƒ≤dG ™«ªL ¿CG øe ócCÉàdG
 ÉJƒc  øª°†àJh  »YÉªàL’G  ´ƒæ∏d  á«YGôe  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ICGôŸG IQƒ°U õjõ©àd á«°SGQódG ègÉæŸG πjó©Jh ,ICGôª∏d
 å«ëH  á«°SÉ«°ùdG  ÜGõ`̀MC’G  ÚfGƒb  ìÓ°UEGh  ,ájOÉ«≤dG
 IócDƒe  ,Üõë∏d  Ú°ù°SDƒŸG  AÉ°†YC’G  øe  AÉ°ùædG  ¿ƒµJ
 ÜGõMC’G ¿ƒfÉb ‘ GÒNCG ¿OQC’G ¬H ΩÉb πjó©àdG Gòg ¿CG

.2022 áæ°ùd á«°SÉ«°ùdG
 ÜGõ`̀MC’G  ‘  ICGô`̀ŸG  {  »ª«∏bE’G  ô“DƒŸG  ‘  ∑QÉ°ûjh
 QGóe  ≈∏Y  ΩÉ≤j  …ò`̀dG  zá«Hô©dG  á≤£æŸG  ‘  á«°SÉ«°ùdG
 AÉ°†YCGh  äGƒ°†Yh  ¿É`̀«`̀YCGh  ÜGƒ``fh  AGQRh  ,Úeƒj
 äÓã‡h  ,¿ƒ«HõMh  äÉ«HõMh  ,ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéŸG  øe
 øe  OóYh  ¿OQC’G  ‘  á«ÑæLC’G  äGQÉØ°ùdG  øY  ¿ƒ∏ã‡h
 ¿ƒ∏ã‡h ,ICGôŸG  ‘  á«æ©ŸG  çÉëHC’Gh  äÉ°SGQódG  õcGôe

.ábÉYE’G …hP ¢UÉî°TC’G øY
 ∫hódG øe äÉ«fÉŸÈdG ±ÓàFG øe äGƒ°†Y ∑QÉ°ûj Éªc
 ¿ƒ«°SÉ«°Sh AGÈNh ,ICGôŸG ó°V ∞æ©dG á°†gÉæŸ á«Hô©dG
 ôFGõ÷Gh  ¥Gô`̀©`̀dGh  ¢ùfƒJh  Üô¨ŸG  øe  äÉ«°SÉ«°Sh
 ¿ÉæÑdh  øjôëÑdGh  ô°üeh  Ú£°ù∏ah  É«Ñ«dh  ¿GOƒ°ùdGh

.¿OQC’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH IóëàŸG áµ∏ªŸGh èjhÔdGh

عمان 

 ICGôŸG{ ô“Dƒe ‘ äÉ«HôY äÉcQÉ°ûe ¢ûbÉf
 zá«Hô©dG  á≤£æŸG  ‘  á«°SÉ«°ùdG  ÜGõ`̀ MC’G  ‘
 áÄ«ÑdG  áÄ«¡J  IQhô`̀°`̀V  ,≈``̀dhC’G  á°ù∏÷G  ‘
 ICGôŸG  ácQÉ°ûe  õjõ©àd  É¡ãjó–h  á«©jô°ûàdG
 äÉ≤«©ŸG  ™`̀aQh  á«Hõ◊G  IÉ«◊G  ‘  á«Hô©dG
.QGô≤dG ™æ°U ‘ ÉgQhO øe ó– »àdG á«fƒfÉ≤dG

 øe  äÉ«fÉŸÈdG  äÉcQÉ°ûŸG  âbô£J  Éªc
 ÉgQGOCG  »àdG  á°ù∏÷G  ∫ÓN  ,á«HôY  ∫hO  IóY
 ≈dEG ,…hÉªY ≈Ø£°üe QƒàcódG ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG
 áMÉJEG  ≈∏Y  πª©dG  ‘  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  QhO
 ‘ Iƒ≤H Iô°VÉM ¿ƒµJ »µd ICGôŸG ΩÉeCG á°UôØdG

.äÉ°ù°SDƒŸG ‘ ≈dhC’G ±ƒØ°üdG
 Ö©°ûdG  Üõ`̀◊  áeÉ©dG  áæ«eC’G  â`̀dÉ`̀bh
 ,áÑ∏Y  ƒHCG  á∏ÑY  ,(ó°ûM)  ÊOQC’G  »WGô≤ÁódG
 ød  á«°SÉ«°ùdG  IÉ«◊G  ‘  ICGô`̀ ŸG  ácQÉ°ûe  ¿EG
 ÜGõ`̀ MC’G  ∫Ó`̀N  øe  ’EG  Éª¶æeh  GOÉ`̀L  ¿ƒµj
 …òdG  Qhó`̀ dG  á«ªgCG  ≈`̀dEG  IÒ°ûe  ,á«°SÉ«°ùdG
 ‘  á«°SÉ«°ùdG  ÜGõ`̀MC’G  É¡«∏Y  ¿ƒµJ  ¿CG  Öéj
 »àdG IÒÑµdG ä’ƒëàdG πX ‘ á«Hô©dG á≤£æŸG
 ¿ƒµJ  ød  ÜGõ`̀MC’G  ¿CG  áæ«Ñe  ,⁄É©dG  Égó¡°ûj
 Öéj  »àdG  ICGôª∏d  »≤«≤M  Qƒ°†M  ¿hO  á∏YÉa
 á¡LGƒe ‘ πLôdG ™e ÖæL ≈dEG ÉÑæL ¿ƒµJ ¿CG

. á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdÉH äÉjóëàdG
 ÜGõ`̀MC’É`̀H  ICGô``̀ŸG  Qƒ°†M  ¿CG  âaÉ°VCGh
 QGô≤dG  ‘  kÉ`̀ fRGƒ`̀J  çó`̀ë`̀ oj  ;É¡H  ≥«∏j  πµ°ûH
 óæà°ùj ¿CG  êÉàëj ádÉ◊G √ò¡H …òdG »°SÉ«°ùdG
 ‘ ICGôŸG ¿CÉ°T øe »∏© oJ áeó≤àe äÉ©jô°ûJ ≈∏Y
 IQhô°V IócDƒe ,QGô≤dG ™æ°üd áeó≤àŸG ™bGƒŸG
 ¢üîj É`̀ Ã É`̀¡`̀à`̀©`̀LGô`̀eh Ú`̀fGƒ`̀≤`̀ dG ≥`̀«`̀bó`̀J
 ‘  ÚfGƒ≤dG  ¿ƒµJ  ¿CG  kÉ°†jCGh  ,ICGô`̀ŸG  ácQÉ°ûe
 ÒJÉ°SódG ¬«∏Y ¢üæJ Ée Ö°ùM IGhÉ°ùŸG ∫É›
 ¿CG  ≈`̀ dEG  IÒ°ûe  ,É¡d  kÉaÓN  ¢ù«dh  á«Hô©dG
 ƒg  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdGh  äÉjô◊G  ™LGôJ
 óaôJ  âfÉc  »àdG  ≈£°SƒdG  á≤Ñ£dG  πcBÉJ  ÖÑ°ùH
 ICGôŸG kÉ°Uƒ°üN QOGƒµdGh äGOÉ«≤dÉH ÜGõMC’G

.
 ÜGƒædG  ¢ù∏›  ‘  ≥HÉ°ùdG  ÖFÉædG  âdÉbh
 ócDƒJ äÉ°SGQódG ¿EG ,…hGõ©dG ΩÉ°ùàHG »Hô¨ŸG
 ƒg  ádhódG  øjOÉ«e  ‘  ICGô``ŸG  Úµ“  ¿CG  ≈∏Y
 Iô≤à°ùe áÄ«H ≥≤ëjh á«ªæàdGh Qƒ£àdG  ìÉàØe
 ≈dEG  IÒ°ûe  ,IGhÉ°ùŸÉH  ÉæeDƒe  É©ªà›  ≥∏îJ
 âë‚ á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG ‘ ájƒ°ùædG ácô◊G ¿CG
 ™bGƒe  ‘  á«Hô¨ŸG  ICGô``ŸG  Qƒ°†M  õjõ©J  ‘

.QGô≤dG ™æ°U

 øeÉ°†dG  »`̀g  äÉ©jô°ûàdG  ¿CG  äó```̀cCGh
 ¿ƒµj  …ò`̀ dG  ICGô``̀ŸG  QhO  Ú°üëàd  »≤«≤◊G
 äÉ©jô°ûJ  OƒLh  ΩóY  ÖÑ°ùH  ÉfÉ«MCG  kÉ«FGƒ°ûY
 Ióéà°ùŸG  äÉjóëàdG  ¿CG  áæ«Ñe  ,á`̀î`̀°`̀SGQ
 ¿ƒµJ ’ »µd ÚfGƒ≤∏d Iôªà°ùe á©LGôe Ö∏£àJ
 ójóŒ  ΩóY  ÖÑ°ùH  IôNCÉàe  áfÉµe  ‘  ICGô`̀ ŸG

. Q qƒ£à∏d É¡àÑcGƒeh äÉ©jô°ûàdG
 ÜGƒædG  ¢ù∏›  ‘  ≥HÉ°ùdG  ÖFÉædG  âdÉbh
 IÒÑc  á«dhDƒ°ùŸG  ¿EG  ,OGó`̀M  ≈∏«d  »°ùfƒàdG
 É¡«∏Y  »àdG  á«°ùfƒàdG  ájƒ°ùædG  ácô◊G  ΩÉ`̀eCG
 ±ƒØ°üdG  øª°V  ICGô`̀ŸG  áfÉµe  ≈∏Y  á¶aÉëŸG
 ¿CG ≈dEG IÒ°ûe ,QGô≤dG ™æ°U ™bGƒe ‘h ≈dhC’G
 ∫Ó≤à°SG òæe ≥∏£fG ¢ùfƒJ ‘ …ƒ°ùædG ∑Gô◊G
 ’  á«Hô©dG  ICGô`̀ŸG  ¥ƒ≤M  ¿CG  IócDƒe  ,¢ùfƒJ
 Öéj  πH  á qæe  hCG  áaÉ°VEÉc  É¡«a  åjó◊G  Rƒéj

.áæWGƒªch ÖLGƒc
 ΩÉ©d  »°ùfƒàdG  Qƒà°SódG  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 á«°ùfƒàdG  ICGôŸG  QhO  õjõ©J  ‘  ºgÉ°S  2014
 ôªà°ùj ⁄ QhódG Gòg øµd ,á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘
 ’  √ó`̀ Mh  ™jô°ûàdG  ¿CG  IÈà©e  ,Oƒ©°üdÉH
 øeDƒJ  »àdG  á«°SÉ«°ùdG  IOGQE’G  âHÉZ  GPEG  »Øµj

.ICGôŸG Qƒ°†ëH
 ¢ù∏› ‘ ≥HÉ°ùdG ÖFÉædG âæq«H É¡ÑfÉL øe
 ICGôŸG  ¿CG  …QƒÑ÷G  QÉ°üàfG  »bGô©dG  ÜGƒædG
 äÉ©jô°ûàdG  ‘  πjó©J  ≈`̀dEG  êÉà–  á«bGô©dG
 ≈dhC’G  ±ƒØ°üdG  ‘  AÉ°ùædG  OƒLh  Ωõ∏J  »àdG

 ÜGõMC’G ¿CG ≈dEG IÒ°ûe ,áeƒµ◊Gh ÜGõMC’ÉH
 ¢ù∏› ‘ É¡d  πãªªc  ICGôŸG  ìô£J  ’  á«bGô©dG

.AGQRƒdG
 ΩGóîà°SG ” ÚfGƒb IóY ‘h ¬fCG âaÉ°VCGh
 äÉÄ«¡dG  ‘  ICGô``̀ŸG  Qƒ°†M  zIÉ`̀YGô`̀e{  áª∏c
 á«YGO  ,ICGôŸG  Qƒ°†M  ΩGõdEG  ¢ù«dh  á«°SÉ«°ùdG
 äÉfÉŸÈdGh  äÉeƒµ◊G  áÑWÉ  IQhô°V  ≈dEG
 »µd  É¡JƒYOh  ô“DƒŸG  Gòg  äÉ«°UƒàH  á«Hô©dG
 »ª«∏bE’G ô“DƒŸG Gòg ¬«dEG ¢ü∏îj Ée ≈∏Y πª©J
 ‘  á«Hô©dG  ICGô``̀ŸG  ácQÉ°ûe  IOÉ``̀jR  ‘  º¡ŸG

.á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G
 ÜGƒ`̀ æ`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀› ‘ Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG â``Kó``–h
 ájƒ°ùædG  ácô◊G  øY  Ëô°ûdG  IOÉ«e  ÊOQC’G
 IÒ°ûe  ,¿OQC’G  ‘  kGôµÑe  äCGóH  »àdG  á«fOQC’G
 ≈∏Y  ácô◊G  √òg  ¬H  âeÉb  …òdG  ∫É°†ædG  ≈dEG
 §¨°†J  ¿CG  âYÉ£à°SG  á∏jƒW  Oƒ≤Y  OGóàeG

.É¡bƒ≤M ≈∏Y ICGôŸG ∫ƒ°üM πLC’
 áæ÷  äÉ`̀Lô`̀  ¿CG  Ëô`̀°`̀û`̀dG  äÈ`̀ à`̀ YGh
 ¢ù∏› √Qôb Éeh á«°SÉ«°ùdG  áeƒ¶æŸG åjó–
 ÜÉîàf’G  Êƒ`̀fÉ`̀b  ≈∏Y  äÓjó©J  ø`̀e  á``̀eC’G
 ádhódG  ájóL  ‘  Éª¡e  Gô°TDƒe  ó©j  ,ÜGõMC’Gh
 IOÉjR ∂dP ‘ ÉÃ á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ôjƒ£J ≈∏Y

.QGô≤dG ™æ°U ‘ ICGôŸG π«ã“
 á«fÉãdG  á°ù∏÷G  ‘  äÉcQÉ°ûe  â°ûbÉf
 ‘  á«°SÉ«°ùdG  ÜGõ``̀ MC’G  ‘  ICGô``̀ ŸG{  ô“DƒÃ
 iƒ≤dGh  ÜGõ``̀ MC’G  QhO  ,zá«Hô©dG  á≤£æŸG

 ‘  ICGô`̀ŸG  Qƒ°†M  ºYO  ‘  á«Hô©dG  á«°SÉ«°ùdG
 á«°SÉ«°ùdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ‘  ≈``dhC’G  ±ƒØ°üdG
 É`̀gGQOCG  »àdG  á°ù∏÷G  ∫ÓN  ÍdÉWh  .á«Hô©dG
 ≈∏Y  ÜGõ``MC’G  πª©J  ¿CG  ,QÉµÑdG  ódÉN  Ú©dG
 ,Üõë∏d áeÉ©dG IOÉ«≤dG ‘ ICGôŸG π«ã“ IOÉjR
 ƒëf ÜGõMC’G §¨°†J ¿CG IQhô°V ≈dEG áaÉ°VEG
 QhO  ≥«©J  »àdG  ÚfGƒ≤dGh  äÉª«∏©àdG  πjó©J

.á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G ‘ ICGôŸG
 ÜGƒædG  ¢ù∏›  ‘  ≥HÉ°ùdG  ÖFÉædG  âdÉbh
 áHGƒH  ÜGõ``̀MC’G  ¿EG  ,ôµHÉH  IÒ`̀eCG  ÊGOƒ°ùdG
 ,á≤ëà°ùŸG á«°SÉ«°ùdG É¡àfÉµe ƒëf ICGôª∏d QƒÑY
 ∫ÓN  É¡àeób  á«ãëH  á``̀bQh  ∫Ó``N  IÒ°ûe
 á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG  ∞∏à  ‘  ICGôŸG  ¿CG  á°ù∏÷G
 ¢ù«dh  »HÉîàfG  äƒ°üc  É¡«dEG  ô¶æ oj  ∫Gõ`̀j  ’
 ÒKCÉJ π©ØH -É¡dƒb Ö°ùM- Gògh ,»HõM óFÉ≤c

.Üõ◊G ábhQCG πNGO É¡«∏Y πLôdG
 ‘ á«≤«≤M ÒjÉ©e OƒLh Qóæj { âaÉ°VCGh
 πH Üõ◊ÉH ájOÉ«≤dG ™bGƒŸÉH äGó«°ùdG QÉ«àNG
 ,z¢ü°üîàdG hCG IAÉØµdG »YGôJ ’ ÒjÉ©e ∑Éæg
 ÚH ±ÓN π »g á«FÉ°ùædG ÉJƒµdG ¿CG áæ«Ñe
 ÚHh  ÉJƒµdÉH  ICGô`̀ ŸG  ô°üM  ójôj  ’  ¢VQÉ©e

. ICGôª∏d ÉÑ°ùàµe É≤M É¡«a óéj ójDƒe
 ÊOQC’G  ÜGƒædG  ¢ù∏›  ‘  ÖFÉædG  âdÉbh
 âYÉ£à°SG á«fOQC’G ICGôŸG ¿EG ,»∏HGô¨dG áYhQ
 á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊ÉH áeó≤àe øcÉeCG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
 IóY  ¿OQC’G  ‘  Qó°U  ¬`̀ fCG  áæ«Ñe  ,á`̀ «`̀ fOQC’G

 ,ICGô``̀ŸG  ™bƒe  ôjƒ£J  ‘  âªgÉ°S  äGQOÉ`̀Ñ`̀e
 ≈∏Y äÓjó©àdG øe ójõe ≈dEG êÉàëf { áØ«°†e
 áÑMÉ°üc ICGôŸÉH  á≤ãdG  ó«©J  »àdG  äÉ©jô°ûàdG

.zQGôb
 á«YÉªàLG  äÉ≤«©e  Oƒ`̀Lh  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ICGô``ŸG  ácôM  øe  ó–  ó«dÉ≤Jh
 ÖfGƒ÷G  ‘  ÊÉŸÈdG  ÉgQhód  ™ªàéŸG  ô°üM

. áeóÿG
 …ô`̀FGõ`̀÷G  á``̀eC’G  ¢ù∏›  ƒ°†Y  â`̀dÉ`̀bh
 ≈dEG  π°üJ  ⁄  É«ŸÉY  ICGô`̀ŸG  ¿EG  ,ájó©°S  IQGƒf
 ,QGô≤dG ™æ°U ‘ É¡àcQÉ°ûe ∫É› ‘ äÉMƒª£dG
 øe  ÊÉ©J  á«Hô©dG  á«WGôbƒÁódG  ¿CG  áæ«Ñe
 á«WGôbƒÁódG äQƒ£J ∫ÉM ‘h ¬fCGh á«©LôdG
 ≈∏Y  ‹ÉàdÉHh  ÜGõ``̀MC’G  ≈∏Y  Gò`̀g  ¢ùµ©æ«°S

.ICGôŸG ™bGh
 ‘  GQhO  Ö©∏j  ⁄  ΩÓ``̀YE’G  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ¿CG  áæ«Ñe  ,á«Hô©dG  ICGô``ŸG  áfÉµÃ  ∞jô©àdG
 60  πµ°ûJ  ájôFGõ÷G  äÉ©eÉ÷G  ‘  ICGô``̀ŸG
 ‘  áÑ°ùf  Ì`̀cCG  »g  É°†jCGh  áÑ∏£dG  øe  áÄŸÉH
 ‘  ÉgQƒ°†M  øµd  á«fóŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  ∞∏à
 IÒ°ûe ,∫ƒeCÉŸG  øe πbCG  ∫Gõj Ée QGô≤dG  ™æ°U
 ¿ÉŸôH  ∫hCG  ‘  ájôFGõ÷G  ICGôŸG  áÑ°ùf  ¿CG  ≈dEG
 Gòg øµd áÄŸÉH 10 âfÉc 1989 ΩÉY …ôFGõL
 IOÉ`̀jR  ‘  É≤M’  ¬«∏Y  AÉæÑdG  ºàj  ⁄  ô°TDƒŸG

.π«ãªàdG
 »àdG ÜGõMCÓd äGõ«Ø– ™°Vh ≈dEG âYOh
 øe ≈`̀dhC’G  É¡aƒØ°U ‘ ICGô`̀ŸG  áfÉµe  øe ójõJ
 ‘  óYÉ≤ŸG  IOÉ``jRh  ‹É`̀ŸG  ºYódG  IOÉ`̀ jR  ∫Ó`̀N

.áeƒµ◊G
 ¿ÉŸÈdG  ‘  ≥HÉ°ùdG  ÖFÉædG  ∫É`̀b  √Qhó``̀H
 ICGôŸG  áªgÉ°ùe  ¿EG  ,ÒYGƒ°ùdG  ¿ÉfóY  ÊOQC’G
 äGƒæ°S 10 ôNBG »æWƒdG OÉ°üàb’G ‘ á«fOQC’G
 GóL  á∏«∏b  áÑ°ùf  √ògh  ,áÄŸÉH  15  RhÉéàj  ’
 ¿CG  ≈`̀ dEG  GÒ°ûe  ,™ªàéŸG  ∞°üæd  áÑ°ùædÉH
 ≈∏Y â∏ªY á«°SÉ«°ùdG  áeƒ¶æŸG  åjó– áæ÷
 ‘  ICGô``̀ŸG  Qƒ°†M  É¡«a  äOGR  áª¡e  á÷É©e

. ÜGõMC’Gh ¿ÉŸÈdG
 É¡«a  øµÁ  Iójó÷G  á«ØdC’G  ¿CG  ±É°VCGh
 IÉ«◊G  ‘  á«Hô©dG  ICGô`̀ŸG  áfÉµe  ≈∏Y  ºµ◊G
 »°VÉŸG  ¿ô`̀ ≤`̀ dG  ¿CG  Éª«°S  ’h  á«°SÉ«°ùdG
 ΩóY  øe  çGó`̀MCG  ¬dÓN  á«Hô©dG  OÓÑdG  äó¡°T
 ádÉ◊G  ≈∏Y  äôKCG  »àdG  Ühô◊Gh  QGô≤à°S’G
 ¬fCG  Éë°Vƒe  ,πµc  á«°SÉ«°ùdGh  á«WGôbƒÁódG
 ¿CG  ’EG  ,¿OQC’G  É¡H  ôe  »àdG  ±hô¶dG  º`̀ZQh
 á«°SÉ«°ùdG  IÉ«◊G ‘ IOƒ¡°ûe âfÉc ájOó©àdG

. »°VÉŸG ¿ô≤dG ∫ÓN á«fOQC’G

مؤتمر المرأة في األحزاب السياسية يناقش في جلسته 
األولى دور التشريعات الدعمة للمرأة 
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صدى الشعب---أد�﮵ب شڡ�ٮ﮵ر
ــف  /�﮵وس ــل  اض الڡ� ــتاذ  �﮳األس ــا  ٮ﮵ن إلتڡ�  
ــات  ــح لل﮲حدم ــز صو�﮵ل ـ﮵ـر مرك ــان مد� العثم
ــح  ــة صو�﮵ل ــ�� منطڡ� ــع �� ـ﮵ـة الواڡ� الم﮳حتمعٮ
والتا�﮳ع ل﮳حمعٮ﮵ة المركز اإلسالم�� ال﮲حٮ﮵ر�﮵ة.

ـ﮵ـر  ال﮲حٮ ــل  عم ــب  �﮵ح ــف  �﮵وس ــتاذ  األس
ــر  ــاعد من ﮲حالل ﮳حمعٮ﮵ته ال﮲حٮ﮵ر�﮵ة األس و�﮵س
ـ﮵ـرة والمحتا﮳حٮ﮵ن والٮ﮵تامى وله �﮳صمة  ڡ�ٮ الڡ�
كٮ﮳ٮ﮵رة ���� هذا الم﮳حال، وهو �﮵ح﮲طى �﮳احترام 
و�﮴ڡ�د�﮵ر الناس، من هذه المنطلڡ�ات الطٮ﮵ٮ﮳ة 
ــن ذكرى اله﮳حرة  ــا أن �﮵تحدث إلٮ﮵نا ع إر�﮴أ�﮵ن
لنا �﮳ها �﮵وم أمس  ــيت إحتڡ� النٮ﮳و�﮵ة العطرة ال
ــف.. ألف  ــام وال﮳حم�﮵ع �﮳أل ــكل ع ــٮ﮳ت، ڡ� الس
﮲حٮ﮵ر، وڡ�ٮ﮵ما �﮵يل �﮲ورد م﮳حر�﮵ات حوار�﮲ا معه.

ــولنا  ــر رس ــاذا ها﮳ح ــعب : لم ــدى الش ص
ــلم من  ــد صىل هللا علٮ﮵ه وس ـ﮵ـب محم الحٮ﮳ٮ

مكة المكرمة إلى المد�﮵نة المنورة؟

ـ﮵ـم ألن هللا  ــولنا الكر� ــر رس ــف: ها﮳ح �﮵وس
ــٮ﮳ب  ــرة �﮳س �﮳اله﮳ح ــره  ــى أم ــٮ﮳حا�﮲ه و�﮴عال س
ـ﮵ـب ومضا�﮵ڡ�ة ڡ�ر�﮵ش له وللذ�﮵ن  إزد�﮵اد �﮴عذ�
ــ�� المد�﮵نة  ــالم �� ــر اإلس آمنوا �﮳ه ولك�� �﮵نش
ــل ه﮳حرة  ــرف ڡ�ٮ﮳ ــت �﮴ع ــيت كا�﮲ ــورة وال المن

الرسول �﮳إسم �﮵ثرب.
ــل  ــتڡ�ٮ﮳ل أه ـ﮵ـف إس ــعب : كٮ ــدى الش ص
ى/محمد علٮ﮵ه  ـ﮵ـب المصطڡ� ــة الحٮ﮳ٮ المد�﮵ن

الصالة والسالم؟
�﮳الترحٮ﮵ب والتهلٮ﮵ل  ــتڡ�ٮ﮳لوه  ــف: إس �﮵وس
ــٮ﮵د ڡ�رحاً �﮳ڡ�دومه وكان معه أ�﮳و �﮳كر  واأل�﮲اش
ــاركه ���� اله﮳حرة. لڡ�د ڡ�ام  الصد�﮵ق الذي ش
ــالم �﮳عد وصوله المد�﮵نة المنورة  علٮ﮵ه الس

�﮳المؤا﮲حاة �﮳ٮ﮵ن المها﮳حر�﮵ن واأل�﮲صار 
ــم  �﮳ٮ﮵و�﮴ه ـ﮵ـن  المها﮳حر� ــموا  ڡ�اس ـ﮵ـن  الذ�
ــون  الع كل  ــم  له ــوا  وڡ�دم ــم  ومأكله
ــرة واحدة كٮ﮳ٮ﮵رة  ــاعدة ڡ�أصٮ﮳حوا أس والمس

متحا�﮳ة ومتعاو�﮲ة.
صدى الشعب : إضاڡ�ًة إلى المؤا﮲حاة �﮳ٮ﮵ن 
ــٮ﮵د�﮲ا محمد  ــار ، ڡ�ام س ـ﮵ـن واأل�﮲ص المها﮳حر�
ــرى �﮳عد  ــلم �﮳أعمال أ﮲ح ــىل هللا علٮ﮵ه وس ص
ــ�� هذه  ــورة ، ڡ�ما ه ــة المن ــه المد�﮵ن وصول

األعمال؟
ــالم �﮳وضع دستور  ــف: ڡ�ام علٮ﮵ه الس �﮵وس
ــؤو�﮲هم العامة،  ــلمٮ﮵ن وش �﮵ن﮲طم حٮ﮵اة المس
ــيل ڡ�ٮ﮵ه  ــاء لٮ﮵ص ــ﮳حد ڡ�ٮ﮳ ــاء مس ــام �﮳ٮ﮳ن ــا ڡ� كم
ــ�� المد�﮵نة  ــالم �� ــر اإلس الناس، ولك�� �﮵نش
توحات  المنورة و﮲حار﮳حها �﮴مهٮ﮵داً للڡ�ٮ﮵ام �﮳الڡ�
اإلسالمٮ﮵ة دا﮲حل ال﮳حز�﮵رة العر�﮳ٮ﮵ة و﮲حار﮳حها.

دروس  ــرة  اله﮳ح ــ��  ��  : ــعب  الش ــدى  ص
ــا  طٮ﮳ٮ﮵عته ــن  ع ــا  حدثن  ، ــر  وعٮ﮳ ــظ  ومواع

صٮ﮵ل  �﮳التڡ�
ــر  والعٮ﮳ ــظ  والمواع ــدروس  ال ــف:  �﮵وس

ادة من هذه اله﮳حرة كثٮ﮵رة منها: المستڡ�
-الصٮ﮳ر عىل المشڡ�ة و�﮴حمل الصعاب.

ــٮ﮳حا�﮲ه  ــىل هللا س ــوكل ع ــاد والت -اإلعتم
ـ﮵ـب  الحٮ﮳ٮ ــوله  رس ــر  �﮲ص ــذي  ال ــى  و�﮴عال

والمسلمٮ﮵ن.
ــماء اله﮳حرة أسماء كثٮ﮵رة  - لمعت ���� س
ــة �﮳نت  ــم : عا�ٔش ـ﮵ـر منه ــل كٮ﮳ٮ ــا ڡ�ض كان له
ــا الڡ�صة  ﮲طت لن ـ﮵ـق اليت حڡ� ــ�� �﮳كر الصد� أ�﮳
تها لألمة وكذلك أ﮲حتها أسماء  ووعتها و�﮳لع�
ــهمت ���� �﮴مو�﮵ن  (ذات النطاڡ�ٮ﮵ن) حٮ﮵ث أس
ار  الرسول وصاحٮ﮳ه(والدها أ�﮳و �﮳كر) ���� الع�

ذاء. �﮳الماء والع�
ـ﮵ـن  �﮳ٮ ــاة  المؤا﮲ح ــى  إل أدت  ــرة  -اله﮳ح
تح  ـ﮵ـن واأل�﮲صار ، وكا�﮲ت الٮ﮳دا�﮵ة لڡ� المها﮳حر�
ــة أر﮳حاء  ــالم ڡ��﮵ها و���� كاڡ� ــر اإلس مكة و�﮲ش

ال﮳حز�﮵رة العر�﮳ٮ﮵ة �﮶م ﮲حار﮳حها.

مدير مركز  صويلح للخدمات المجتمعية يتحدث بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية

يوسف العثمان: في الهجرة النبوية كثير من الدروس والمواعظ والعبر

وزير الصناعة يفتتح مهرجان صيف 
عمان الدولي للتسوق

تمكين يصدر تقريره بمناسبة اليوم الدولي 
لمكافحة جريمة اإلتجار بالبشر

عمان 

 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ø`̀Y  ÉHhóæe
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh  íààaG
 ,GÒNG  ‹Éª°ûdG  ∞°Sƒj  øjƒªàdGh
 ¿ÉªY  ∞«°U  ¿É`̀Lô`̀¡`̀e  äÉ«dÉ©a
 ,øjô°û©dG  ¬JQhóH  ¥ƒ°ùà∏d  ‹hódG
 ¢VQÉ©ª∏d ÊOQC’G õcôŸÉH ΩÉ≤j …òdG
 ∫ƒe  áµe  ‘  á«dhódG  äGô`̀“Dƒ`̀ŸGh

.¿ÉªY áª°UÉ©dÉH
 …òdG  ,¿ÉLô¡ŸG  ‘  ∑QÉ°ûjh
 ¿ƒ«dhódG  ¿ƒLhôŸG  ácô°T  ¬ª¶æJ
 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ŸG º`̀«`̀¶`̀æ`̀Jh ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀∏`̀d
 ,ΩÉ``jCG  Iô°ûY  ôªà°ùjh  ,zƒ`̀ µ`̀ HG{
 áaÉ°VE’ÉH  á«∏  á«YÉæ°U  äÉcô°T
 ¿Gô`̀jEGh  Ú£°ù∏a  øe  äÉcô°T  ≈`̀dEG

.¿Éà°ùcÉHh
 íàØj  …òdG  ,¿ÉLô¡ŸG  πªà°ûjh
 G kô°üY  áãdÉãdG  øe  Ék«eƒj  ¬`̀HGƒ`̀HCG
 ≈∏Y  ,kÓ«d  Iô°ûY  ájOÉ◊G  ≈àMh
 É¡àeó≤e ‘ äÉ°Vhô©ŸG øe ójó©dG
 äÉ°ThôØŸGh  á«FGò¨dG  äÉYÉæ°üdG
 äGQGƒ``̀°``̀ù``̀°``̀ù``̀cE’Gh ¢``̀ù``̀HÓ``̀ŸGh
 á`̀«`̀µ`̀«`̀à`̀°`̀SÓ`̀Ñ`̀dG äÉ``̀YÉ``̀æ``̀°``̀ü``̀dGh
 ∞ëàdGh  zäÉØ¶æŸGzájhÉª«µdGh

.ÉjGó¡dGh
 ácô°T  ΩÉ``̀ Y  ô`̀ jó`̀ e  Ö`̀°`̀ù`̀Mh

 ¿ƒµ«°S  Ió©°S  ƒ`̀HCG  ó`̀FGQ  zƒµHG{
 ¿É`̀é`̀ŸÉ`̀H ¿É`̀Lô`̀¡`̀ª`̀ ∏`̀ d ∫ƒ```Nó```dG
 ™«ÑdG  á`̀eó`̀N  Òaƒàd  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
 ø`̀ jô`̀ FGõ`̀ dGh ¬`̀ jOÉ`̀ Jô`̀ Ÿ ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ŸG
 õFGƒLh  ÉjGóg  ™jRƒJ  ¬∏∏îà«°Sh
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀ah äÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀e º`̀«`̀¶`̀æ`̀Jh

.∫ÉØWCÓd á«¡«aôJ
 ,¿É`̀Lô`̀¡`̀ŸG  ¿CG  ≈``̀ dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ¥ƒ°ùàdG  ¢VQÉ©e  º`̀gCG  øe  Èà©j
 ¬fƒc  Ék«∏  ΩÉ≤J  »àdG  ¬«aÎdGh

 ±ƒ«°Vh ÚæWGƒª∏d á°UôØdG í«àj
 Ú`̀HÎ`̀¨`̀ŸGh  Üô`̀©`̀ dG  ø`̀e  áµ∏ªŸG
 ¬à≤≤M  Ée  ≈∏Y  ´ÓWÓd  ìÉ«°ùdGh
 Qƒ£J  ø`̀ e  á``̀ «``̀ fOQC’G  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG

.á«dÉY á«°ùaÉæJh QÉgORGh
 í«à«°S  ¿ÉLô¡ŸG  ¿G  ,í°VhCGh
 øe  øjƒYóŸG  ∫É`̀ª`̀YC’G  ÜÉë°UC’
 ™fÉ°üŸG  ÜÉë°UCG  AÉ≤d  êQÉ``̀ÿG
 ,¿É`̀Lô`̀¡`̀ŸG  ΩÉ``̀ jCG  á∏«W  QÉ`̀é`̀à`̀dGh
 ó≤Yh  º¡JÉéàæe  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó`̀ WÓ`̀ d

 ¥Gƒ`̀°`̀SCG  íàah  á`̀jQÉ`̀Œ  äÉcGô°T
.IójóL ájôjó°üJ

 πãe áeÉbEG ¿EG ,Ió©°S ƒHG ∫Ébh
 èjhÎdÉH  º¡°ùJ  äÉ«dÉ©ØdG  √ò`̀g
 ∫ÉªYC’G  áÄ«Hh  á«∏ëŸG  áYÉæ°ü∏d
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,áµ∏ªŸÉH  QÉªãà°S’Gh
 õ«‡  ó°ü≤ªc  áµ∏ªŸG  QhO  õjõ©J
 ∫hO øe á°UÉîH á«∏FÉ©dG áMÉ«°ù∏d
 øeC’G Iõ«e ÖÑ°ùH »Hô©dG è«∏ÿG

.QGô≤à°S’Gh

الضمان توفر محطة توعوية لتقديم 
خدماتها للمواطنين بمهرجان جرش

 عمان 

 ájƒYƒJ  á£  ÒaƒJ  øY  ,»YÉªàL’G  ¿Éª°†∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸG  âæ∏YCG  
 ÉgQƒ¡ªLh  ÚæWGƒª∏d  É¡JÉeóN  Ëó≤àd  ájôKC’G  ¢TôL  áæjóe  ‘  É¡d  (IòaÉf)

.¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d ¢TôL ¿ÉLô¡e OÉ≤©fG IÎa ∫ÓN ∂dPh
 πNóŸG á≤£æe ‘ IóLGƒàe É¡d á©HÉàdG á«YƒàdG á£ ¿CG ,á°ù°SDƒŸG âæ«Hh
 AÉ¡àfG ≈àMh øe kGQÉÑàYG »eƒj πµ°ûH ÉgQƒ¡ªLh ÚæWGƒŸG πÑ≤à°ùJh »°ù«FôdG
 Iô°ûY  ájOÉ◊G  áYÉ°ùdG  ájÉ¨dh  á°SOÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  øe  ∂dPh  ¿ÉLô¡ŸG  IÎa

.¿Gó«ŸG øe ÉgQƒ¡ª÷ Iõ«ªàeh IóFGQ äÉeóN Ëó≤àd É¡æe É«©°S ,AÉ°ùe
 áaÉc  øY  QÉ°ùØà°S’G  á≤£æŸG  ‹ÉgCGh  ¿ÉLô¡ŸG  OGhQ  ¿ÉµeEÉH  ¬fCG  ,äó`̀cCGh
 ¬à«ªgCGh  …QÉ«àN’G  ∑GÎ`̀°`̀T’G  ∂`̀dP  ‘  ÉÃ  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ™«°VGƒe
 ,ájóYÉ≤àdG  ÖJGhôdG  ÜÉ°ùàMG  ∂dòch  ,∫RÉæŸG  äÉHQh  Ú«fOQC’G  ÚHÎ¨ª∏d
 º¡JÉfÉ«H åjó–h øjóYÉ≤àª∏d §«°ù≤J èeÉfÈH á≤∏©àŸG äÉeóÿG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

.∂fÉÑjBG áeóNh äÉcGÎ°T’G ójó°ùàd Daman Pay áeóNh
 ¿Éª°†dGh ∫CÉ°ùJ âfCG É¡JQOÉÑe øª°V »JCÉj AGôLE’G Gòg ¿CG ,á°ù°SDƒŸG âæ«Hh
 äÉ°ù°SDƒŸG áaÉc ™e ∑QÉ°ûàdG ≈∏Y áªFÉ≤dG É¡JQOÉÑe ∂dòch ,¿Gó«ŸG øe Ö«éoj
 É¡àdÉ°SQ ∫É°üjEGh ™ªàéŸÉH ¿Éª°†dG áaÉ≤K ô°ûæd á°UÉÿGh á«ª°SôdG äÉÄ«¡dGh
 »àdG ™aÉæŸG áaÉc øe º¡JOÉØà°SG ≥«≤–h ™ªàéŸG íFGô°T áaÉc ≈dEG á«æ«eCÉàdG

. á°ù°SDƒŸG É¡eó≤J

الضمان تبث نشرتها اإلخبارية 
األسبوعية مترجمة الى لغة اإلشارة

 عمان 

 ájQÉÑNE’G  É¡Jô°ûf  åH  øY  »YÉªàL’G  ¿Éª°†∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸG  âæ∏YCG  
 ≈∏Y  Gƒfƒµj  ≈àM  º°üdG  ¢UÉî°TCÓd  IQÉ°TE’G  á¨d  ≈dEG  áªLÎe  á«YƒÑ°SC’G

.»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ™«°VGƒe áaÉµd á©HÉàeh ´ÓWEG
 á«YƒÑ°SC’G  ájQÉÑNE’G  É¡Jô°ûf  ¿CG  ≈dEG  »Øë°U ¿É«H  ‘ á°ù°SDƒŸG  äQÉ°TCGh
 ,(https://youtu.be/oamHnT~x440)  §HGôdG  ≈∏Y  áMÉàe
 äÉÑ«JÎdG  áaÉc  áæª°†àe  ájƒYƒàdG  ÉgOGƒe  ÒaƒJ  ≈∏Y  Iôªà°ùe  É¡fCG  IócDƒe
 ÊhÎµdE’G  É¡©bƒe  ÈY  á°UÉN  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TCÓd  ádƒ≤©ŸGh  Iô°ù«ŸG
 ™bGƒe  ≈∏Y  É¡JÉHÉ°ùM  É¡«a  ÉÃ  áMÉàŸG  É¡∏°UGƒJh  É¡dÉ°üJG  äGƒæb  ™«ªLh

.äÉeƒ∏©ŸG ∞∏àîŸ º¡dƒ°Uh ¿Éª°†d ∂dPh ,É¡H á°UÉÿG »YÉªàL’G π°UGƒàdG

االقتصاد الرقمي توقع مذكرة تفاهم 
لرعاية حاضنة أعمال غور الصافي

 عمان 

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh IófÉæ¡dG  óªMG IOÉjôdGh »ªbôdG OÉ°üàb’G ôjRh ™bh 
 áæ°VÉM ájÉYQ ≈dEG ±ó¡J ,ºgÉØJ Iôcòe ÊRƒdG ∫Éæe ÖjQóà∏d ∫ÉæŸG IQO ácô°ûd
 IOÉjôdG õjõ©J{ ´hô°ûe ò«ØæJ äÉjÉ¨d É¡eGóîà°S’ ∑ôµdG -‘É°üdG QƒZ ∫ÉªYCG

.z¿OQC’G ‘ ÜÉÑ°ûdGh AÉ°ùæ∏d á«YÉªàL’G
 ´hô°ûŸG  ò«ØæJ  ºà«°S  á«ª°SôdG  É¡àëØ°U  ≈∏Y  IQGRƒ∏d  Qƒ°ûæe  ≥`̀ahh
 ∫ÉæŸG IQO ,á©«Ñ£dG ájÉª◊ á«µ∏ŸG á«©ª÷G :á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ™e ácGô°ûdÉH
 πjƒªàHh ,z∫Éfƒ«°TÉfÎfEG ¿ÓH{ áª¶æeh ,…ƒ°ùædG OÉ°üàb’G ,ÖjQóàdG á«ªæà∏d

. á«ªæàdGh …OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d ÊÉŸC’G OÉ–’G IQGRh øe
 ‘  á«YÉªàL’G  äÉ°ù°SDƒª∏d  »Ä«ÑdG  ΩÉ¶ædG  õjõ©J  ≈dEG  ´hô°ûŸG  ±ó¡jh
 …OÉ°üàb’G êÉeóf’G õjõ©àd ¿ƒ∏éYh ∑ôµdGh ,óHQEGh ,¿ÉªY ‘ G kójó–h ¿OQC’G

.äÉHÉ°ûdGh äÉ«àØdG á°UÉN ,á°ûª¡ŸG äÉÄØ∏d »YÉªàL’Gh
 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  äÓNóJ  øª°†àj  äÉjƒà°ùŸG  Oó©àe  É ké¡f  ´hô°ûŸG  ™Ñàjh

.™ªàéŸG iƒà°ùe ≈∏Y á£°ûfC’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH »æWƒdGh §°SƒàŸG
 áaÉ°VE’ÉH  ,É keÉY  35-18  ôªY  øe  ÜÉÑ°ûdGh  AÉ°ùædG  ´hô°ûŸG  ±ó¡à°ùjh
 ¢SQGóŸG øe ÚHô°ùàŸG Ú©aÉ«∏d äÉeóN Ωó≤j …òdG »eÉ¶ædG ÒZ º«∏©àdG ≈dEG

.É keÉY 18-16 ºgQÉªYCG ìhGÎJ øjòdGh

تجارة األردن تبحث سبل تعزيز 
التعاون الثنائي مع تونس

 عمان  

 áeÓ°S ,¿OQC’G IQÉŒ áaôZ ‘ á∏«≤ãdG äÉ«dB’Gh äGQÉ«°ùdG ´É£b πã‡ åëH
 »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ¬LhCG  ,»∏«¡°ùdG  ódÉN ¿ÉªY ‘ »°ùfƒàdG  ÒØ°ùdG  ™e ,‹ÉÑ÷G

.Égõjõ©J πÑ°Sh Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH
 äGQÉ«°ùdG  AÓcƒd  áeÉ©dG  áHÉ≤ædG  Ö«≤f  Ö°üæe  π¨°ûj  …òdG  ‹ÉÑ÷G  ∫Ébh
 ÜÉë°UCG  º°†j  »°ùfƒJ  ÊOQCG  AÉ≤d  ó≤Y  åëH  iôL  ¬fG  ¿É«H  ‘  ,QÉ«¨dG  ™£bh
 ∫ÓN  ¿ÉªY  ‘  É¡eRGƒdh  á∏«≤ãdG  äÉ«dB’Gh  äGQÉ«°ùdG  ™£b  QÉŒ  øe  ∫ÉªYC’G
 ∫OÉÑàdG IOÉjõd ±ó¡j ∑Î°ûe ¿hÉ©J …CÉH ¬Ñ«MôJ øY ÉHô©e ,πÑ≤ŸG ∫ƒ∏jCG ô¡°T
 á«é«JGÎ°SG  äÉbÓY áeÉbEGh  ,ájQÉªãà°SG  ™jQÉ°ûeh äÉcGô°T  AÉæHh ,…QÉéàdG

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH
 Qƒ°†ëH Ö≤JôŸG AÉ≤∏dG  º¡°ùj ¿CÉH  ¬∏eCG  øY »°ùfƒàdG  ÒØ°ùdG  ÈY ,√QhóH
 ,äGQÉ«°ùdG  ´É£b  ∫É›  ‘  »°ùfƒàdGh  ÊOQC’G  ÚÑfÉ÷G  øe  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG
 øe  …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ºéM  IOÉjRh  ,ájOÉ°üàb’G  øjó∏ÑdG  äÉbÓ©H  ¢Vƒ¡ædÉH
 ìÉ‚E’ Oƒ¡÷G ∞«ãµJ IQhô°V GócDƒe ,ájOÉ°üàb’G äÉ«bÉØJ’G ∫Ó¨à°SG ∫ÓN

.Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ΩóîJ »àdG ájOÉ°üàb’G äÉ«dÉ©ØdG
 ‘ πª©J  »àdG  ™fÉ°üŸGh äÉcô°ûdG  øe  ójó©dG  OƒLh ≈dEG  »∏«¡°ùdG  QÉ°TCGh
 ™àªàJh  IójóY  ∫hO  ≈dEG  É¡JÉéàæe  Qó°üJh  äGQÉ«°ùdG  ™£b  ∫É›  ‘  ¢ùfƒJ

.á«dÉY IOƒéH

عمان 

 á«fƒfÉ≤dG  IóYÉ°ùª∏d  Úµ“  õcôe  ≈`̀°`̀UhCG
 äÉ©jô°ûJ  OÉéjEG  ≈∏Y  πª©dÉH  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh
 á«Ø«ch ,πª©dG ≈∏Y √ôKCGh »NÉæŸG Ò¨àdÉH ≥∏©àJ
 ôjƒ£Jh  á«Ñ∏°ùdG  √QÉ``̀ KCG  ø`̀e  Ú∏eÉ©dG  ájÉªM
 ,á«æ¡ŸG  áeÓ°ùdGh  áë°üdG  áª¶fCGh  äÉ°SÉ«°S
 äÉ«YGóJ  É¡°VôØJ  »àdG  ôWÉîŸG  ™«ªL  »£¨J  »c
 áeÓ°S  πØµj  …òdG  ôeC’G  ,»NÉæŸG  Ò¨àdG  IôgÉX

.ô£î∏d º¡JÉ«M ¢Vô©oj ’h ∫Éª©dG
 áÑ°SÉæÃ  Úµ“  øY  QOÉ°üdG  ôjô≤àdG  É`̀YOh
 ô°ûÑdÉH  QÉ`̀Œ’G  áÁôL  á°†gÉæŸ  ‹hó`̀ dG  Ωƒ«dG
 πª©dG  ,ΩÉY  πc  øe  Rƒ“  30  Ωƒj  ±OÉ°üj  …òdG
 á«YÉªàL’G  á`̀jÉ`̀ª`̀◊G  áeƒ¶æe  å`̀jó`̀–  ≈∏Y
 ,É¡eó≤J  »àdG  á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdÉH  AÉ≤JQ’Gh
 √QÉ``̀KCGh  »NÉæŸG  Ò¨àdG  Ö`̀cGƒ`̀j  …ò`̀ dG  πµ°ûdÉH
 äÉ©jô°ûàdG  πjó©Jh  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y
 ‘  áHƒ≤©dG  ß«∏¨Jh  …È`̀ ÷G  πª©dÉH  á≤∏©àŸG

.…È÷G πª©dG ºFGôL
 ≈∏Y  »NÉæŸG  Ò¨àdG  ô`̀ KC’  ôjô≤àdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ‘  ⁄É©dG  ‘  á`̀dhO  ô≤aCG  ÊÉK  É¡fCG  á°UÉN  ¿OQC’G

 …ôŒ  »àdG  IÒÑµdG  äGÒ¨àdGh  ,√É«ŸG  QOÉ°üe
 äÉYÉ£≤dG ≈∏Y ôKDƒJ »àdGh IQGô◊G äÉLQO ≈∏Y
 ¢Uƒ°üÿG  ¬`̀Lh  ≈∏Yh  iô``̀NC’G  ájOÉ°üàb’G
 …QGô`̀◊G  OÉ`̀¡`̀LE’G  ¿EG  å«M  ,»`̀YGQõ`̀dG  ´É£≤dG
 á°UÉN  Ú∏eÉ©dG  ≈∏Y  ôKDƒ«°S  »NÉæŸG  Ò¨àdGh
 ,áYGQR  ‘ Ú∏eÉ©dG  á«ÑdÉZ  ø∏µ°ûj  »JÓdG  AÉ°ùædG
 AÉæÑdG  ´É£b  ‘  ¿ƒ∏ª©j  ø`̀jò`̀dG  ∫É`̀Lô`̀dG  ∂dòc
 ∞jôdG øe Iôé¡dG IOÉjR ≈dEG …ODƒj Ée ,ó««°ûàdGh
 ¢Uôa  øY  åëÑ∏d  ¿óŸG  ≈dEG  á«YGQõdG  ≥WÉæŸGh
 ôKDƒà°S ñÉæŸG áeRCG ¿EG ,ôjô≤àdG ∫Ébh .π°†aCG πªY
 ÒjÉ©e õjõ©J ÖLƒàj ¬«∏Yh ,πª©dG  ÉjÉ°†b ≈∏Y
 ∞«µàdG øª°†j …òdG πµ°ûdÉH ≥FÓdG πª©dG •hô°Th
 ,»NÉæŸG  Ò¨àdG  É¡°VôØj  »àdG  äGÒ¨àŸG  ™`̀e
 º¡à«°ùæL øY ô¶ædG ±ô°üH ∫Éª©dG ¥ƒ≤M πØµjh
 áª¶fCGh äÉ°SÉ«°S ôjƒ£Jh ,á≤F’ πªY áÄ«H ÒaƒàH
 ™«ªL  »£¨J  »`̀c  ,á«æ¡ŸG  áeÓ°ùdGh  áë°üdG
 ,»NÉæŸG  Ò¨àdG  äÉ«YGóJ  É¡°VôØJ  »àdG  ôWÉîŸG
 ¢Vô©oj ’h ∫Éª©dG áeÓ°S ≈∏Y ßaÉëj …òdG ôeC’G
 äÉYÉ£b ‘ º¡æe Ú∏eÉ©dG á°UÉN ,ô£î∏d º¡JÉ«M
 ÌcC’G  äÉYÉ£≤dG  øe  »gh  äGAÉ°ûfE’Gh  áYGQõdG

. ñÉæŸG áeRCG øe GQô°†J

 äGôj qòëàdG  ôjô≤àdG  ôcP  ,¬`̀JGP  ¥É«°ùdG  ‘h
 qóYoCG  …òdG  á«æWƒdG  äÉZÓÑdG  ôjô≤J  ‘  IQOÉ°üdG
 q¿CG  øe  ,»FÉ‰E’G  IóëàŸG  ºeC’G  èeÉfôH  øe  ºYóH
 IQGô◊G  áLQO  ‘  IOô£e  IOÉjR  ó¡°û«°S  ¿OQC’G
 ‘  IOÉ``̀jRh  ,ájƒÄe  á`̀LQO  2.5  -  1.5  ∫ó©Ã
 øe  ºZôdÉHh  .IQGô◊G  äÉLƒeh  ±ÉØ÷G  º°SGƒe
 ,¿OQC’G ‘ QÉ£eC’G π£g ∫ó©e ¢VÉØîfÉH äÉ©bƒJ
 ´ƒbh ≈dEG  …ODƒ`̀j  Ée  ,É¡Jó°T  ‘ IOÉ`̀jR  ∑Éæg  q¿EÉ`̀a
 áeGóà°ùŸG  á«ªæàdÉH  ôKDƒJ  ób  »àdG  äÉfÉ°†«ØdG
 º≤J  ⁄  É`̀eh  .á°û¡dG  á«Ä«ÑdG  º¶ædGh  ¿OQC’G  ‘
 Ò¨J  QÉKBG  øe  ∞«Øîà∏d  äGAGô`̀LEG  q…CÉH  áeƒµ◊G
 10  ƒëæH  »YGQõdG  êÉàfE’G  ¢†Øîæj  ó≤a  ,ñÉæŸG
 OóY  ¢†ØîH  ºgÉ°ù«°S  Ée  á∏Ñ≤ŸG  Oƒ≤©dG  ‘  áÄŸÉH
 ôjô≤àdG  Ò°ûj  ∂dòc  ,´É£≤dG  Gòg  ‘  á∏eÉ©dG  ó«dG
 ,¿OQC’G  ‘  ñÉæŸG  Ò¨J  ∫ƒM  ,πeÉ°ûdG  »æWƒdG
 15  OhóëH  ™LGÎ«°S  QÉ£eC’G  §bÉ°ùJ{  q¿CG  ≈dEG
 ™ØJÎd  ,§°SƒàŸG  ƒjQÉæ«°ùdG  Ö°ùëH  ,áÄŸG  ‘
 qó◊G  ƒjQÉæ«°S  Ö°ùëH  ,áÄŸG  ‘  21  ≈dEG  áÑ°ùædG
 á«aƒ÷G  QOÉ°üŸGh  ™«HÉæ«dG  âØL  Éª«a  ,≈°übC’G
 ƒëæH É¡JGQób â©LGôJh ,á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN

.áÄŸÉH  50

عمان 

 πÑ≤à°ùe  ,ÊOQC’G  …OÉ°üàb’G  ióàæŸG  ¢ûbÉf
 ∫ÓN  ¬¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdGh  äGAÉ°ûfE’G  ´É£b
 ô`̀jRh  Qƒ°†ëH  GÒ``̀ NCG  Égó≤Y  á`̀ jQGƒ`̀M  á°ù∏L
 »Ñ°ùµdG ≈«ëj ¢Sóæ¡ŸG ¿Éµ°SE’Gh áeÉ©dG ∫É¨°TC’G
 øÁCG ¢Sóæ¡ŸG Ú«fOQC’G äGAÉ°ûfE’G ‹hÉ≤e Ö«≤fh

.´É£≤dG ‹hDƒ°ùeh …Ò°†ÿG
 áÄ«¡dG  ƒ°†Y  É`̀gQGOCG  »àdG  á°TQƒdG  ∫ÓN  ”h
 QhO  ¢VGô©à°SG  ,»ÑYõdG  Ò°ûH  QƒàcódG  áeÉ©dG
 äÉYÉ£≤dG  RôHCG  øe  Èà©j  …òdG  äGAÉ°ûfE’G  ´É£b

.¿OQC’G ‘ »æWƒdG OÉ°üàbÓd ácôëŸGh áeÉ¡dG
 ¿ƒcQÉ°ûŸG ócCG ióàæŸG øY Qó°U ¿É«H Ö°ùëHh
 œÉædG  øe  áÄŸÉH  5  ¬àÑ°ùf  ÉÃ  ºgÉ°ùj  ´É£≤dG  ¿CG
 á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J ≈∏Y πª©jh »∏ëŸG ‹ÉªLE’G
 kÓeÉYh  ájô°†◊G  äÉ©ªàéª∏d  Iõ«cQ  πã“  »àdG
 ∫ÉªYC’G  ôjƒ£Jh  IÉ«◊G  á«Yƒf  Ú°ù–  ‘  kÉ°ù«FQ
 ´É£b  ¿EG  »Ñ°ùµdG  ôjRƒdG  ∫Ébh  .QÉªãà°S’G  Ö∏Lh
 ¬«∏Y õ«cÎdG Öéjh äÉYÉ£≤dG ºgCG øe äGAÉ°ûfE’G

 ácGô°ûdG  ™jQÉ°ûe ¿CG  ≈dEG  kÉàa’ ,OÉ°üàb’G ¢TÉ©fE’
 ,´É£≤dG  º`̀Yó`̀J  ¢`̀UÉ`̀ÿGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ÚYÉ£≤dG  Ú`̀H
 ÚH ácGô°ûdG  ™jQÉ°ûÃ ™°SƒàdG  ” ¬fG  ≈dG  GÒ°ûe
 AGQRƒdG  ¢ù∏›  QGôb  ójó“  ≈dEG  √ƒfh  .ÚYÉ£≤dG
 π«é°ùJ Ωƒ°SQ øe GÎe 150 ∫hCG AÉØYEÉH ¢UÉÿG
 Ωƒ°SôH IóFGõdG áaÉ°ùŸG ´É°†NEGh á«æµ°ùdG ≥≤°ûdG
 AÉ`̀Ø`̀YEGh  äÉØ≤°ùŸG  Ωƒ`̀°`̀SQ  ¢†«ØîJh  á°†Øîæe
 ,±QÉ`̀©`̀ŸGh  äÉØ≤°ùŸG  áÑjô°V  ≈∏Y  äÉ`̀eGô`̀¨`̀dG
 Ωƒ°SôdG øe áÑ°ùæH ÚæWGƒŸG AÉØYEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

.á«æHCÓd ∞bGƒe ∫óHh á«FÉ°ûfE’G
 »æWƒdG  AÉæÑdG  ¢ù∏›  ô°S  Ú`̀eCG  ∫Éb  ,√Qhó`̀H
 äGAÉ°ûfE’G  ´É£b  ¿EG  ,äÉ°û«£b  ∫ÉªL  ¢Sóæ¡ŸG
 á«æÑdG  ôjƒ£Jh  AÉ°ûfEÉH  Ωƒ≤j  ¿Éµ°SE’Gh  AÉæÑdGh
 á«æÑdG ≈∏Y ≥Øæj …òdG ≠∏ÑŸG ¿CG Éë°Vƒe ,á«àëàdG
 ≈∏Y ±É©°VCG  á©HQCG  ‹GƒM √OhOôe ¿ƒµj á«àëàdG
 äGAÉ°ûfE’G  ´É£b  ¿EG  ,±É°VCGh  .»æWƒdG  OÉ°üàb’G
 IófÉ°ùe  áæ¡e  140  ‹Gƒ◊  kÉ«°ù«FQ  kÓ¨°ûe  Èà©j
 äGô°ûY  ¬H  πª©jh  ô°TÉÑe  ÒZh  Iô°TÉÑe  IQƒ°üH
 iƒ≤dG  ‹É`̀ª`̀LEG  ø`̀e  áÄŸÉH  11  áÑ°ùæHh  ±’B’G

 Ωƒ≤à°S  »`̀à`̀dG  ™jQÉ°ûŸG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,á∏eÉ©dG
 πc  ‘  É¡Mô£H  ¿Éµ°SE’Gh  áeÉ©dG  ∫É¨°TC’G  IQGRh
 kÉYhô°ûe  423  ≠∏ÑJ  ¥ô£dGh  á«æHC’G  ä’É›  øe
 QÉæjO  QÉ«∏e  1.4  ‹GƒëH  Qó≤J  á«dÉªLEG  áØ∏µàHh
 äGAÉ°ûfE’G  ‹hÉ≤e  Ö«≤f  ∫Éb  ,¬à¡L  øe  .kÉÑjô≤J
 ´É£b áªgÉ°ùe áÑ°ùf ¿EG ,…Ò°†ÿG øÁCG ¢Sóæ¡ŸG
 2006 øe ΩGƒYC’G ÚH »∏ëŸG œÉædG øe ä’hÉ≤ŸG
 3  ‘ â©LGôJh áÄŸÉH 8  7-  øe âfÉc 2019 –
 áëFÉL  ÖÑ°ùH  áÄŸÉH  4  áÑ°ùæH  IÒNC’G  äGƒæ°ùdG
 Ö°ùf  Ö°ùM  áÄŸÉH  5.7  ƒªædG  áÑ°ùfh  É`̀fhQƒ`̀c

.‹hódG ¥hóæ°üdG
 ä’hÉ≤ŸG  ´É£b  ‘  IÉ«◊G  IQhO  ¿EG  ,±É°VCGh
 ¿CGh kÉeƒj 20  ≈dEG 8  øe ìhGÎJ á©jô°Sh á£«°ûf

.»Ñjô°V ºYOh õaGƒM ≈dEG áLÉëH ä’hÉ≤ŸG ´É£b
 äÉcô°ûdGh ÖJÉµŸG áÄ«g ¢ù«FQ QÉ°TCG ,∂dP ≈dEG
 ´É£b  ¿CG  ≈dG  ,á°TƒZ  ˆGóÑY  ¢Sóæ¡ŸG  á«°Sóæ¡dG
 ,á«ŸÉY  á`̀dhO  41  ≈`̀dEG  ádÉªY  Qó°üj  äGAÉ°ûfE’G
 OÉ©àH’Gh ™jQÉ°ûŸG á«Yƒf ≈∏Y õ«cÎdG ≈dEG  É«YGO

.ájó«∏≤àdG ™jQÉ°ûŸG øY

المنتدى االقتصادي يناقش مستقبل قطاع اإلنشاءات

ورشة للتعريف ببرنامج التاجر 
الملتزم في غرفة تجارة األردن

 عمان 

 π«ªéàdG  OGƒ`̀ e  QÉéàd  áeÉ©dG  áHÉ≤ædGh  ¿OQC’G  IQÉ`̀ Œ  áaôZ  âª¶f  
 á°ù°SDƒÃ  ôWÉîŸG  IQGOEG  IóMh  ™e  ¿hÉ©àdÉH  πªY  á°TQh  äGQGƒ°ù°ùc’Gh

.Ωõà∏ŸG ôLÉàdG èeÉfÈH ∞jô©à∏d ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒŸG
 áaô¨dG ‘ É¡JÉeõ∏à°ùeh á«Ñ£dG ájhOC’Gh áë°üdG ´É£b πã‡ ócCG ¬à¡L øe
 Ωƒ«dG  ¿É«H  ‘  ¢ù«∏÷G  Oƒª  äGQGƒ°ù°ùc’Gh  π«ªéàdG  OGƒe  QÉŒ  Ö«≤fh
 á«ªgCÉH  ∞jô©à∏d  á«Ø«≤ãJ  πªY  äÉ°TQh  ó≤©H  QGôªà°S’G  IQhô°V  ,¢ù«ªÿG

.…QÉéàdG ´É£≤∏d èeÉfÈdG
 á°ù°SDƒÃ  ôWÉîŸG  IQGOEG  IóMh  ‘  ΩGõàd’G  º««≤J  º°ùb  á°ù«FQ  äQÉ°TCGh
 ‘  á©ÑàŸG  äGAGô`̀LE’G  ºgCG  ≈dEG  ,ÖZGôdG  ƒHCG  ø°Sƒ°S  ,¢ù«jÉ≤ŸGh  äÉØ°UGƒŸG
 áª«bh  ¬d  Ωó≤à∏d  äÉcô°ûdG  ‘ ÉgôaƒJ  ÖLGƒdG  •hô°ûdGh  èeÉfÈ∏d  ΩÉª°†f’G

.¬aGógCGh áHƒ∏£ŸG Ωƒ°SôdG
 ΩGõàd’G ≈∏Y QÉéàdG õ«Ø– ≈dEG ±ó¡j èeÉfÈdG ¿CG ÖZGôdG ƒHCG  âaÉ°VCGh
 ¢ü«∏≤àH  º¡°ùj  É‡  ,á°ù°SDƒŸG  iód  Ióªà©ŸG  á«æØdG  óYGƒ≤dGh  äÉØ°UGƒŸÉH
 õcGôŸG  ÈY  ™∏°ùdG  Qhô`̀e  á«HÉ«°ùfG  ™`̀aQh  ,á«HÉbôdG  äGAGô``̀LE’G  π«¡°ùJh
 óM ≈∏Y á°ù°SDƒŸGh ôLÉàdG Ωóîj ƒëæH äÓeÉ©ŸG RÉ‚EG ™jô°ùJh ,á«côª÷G

.ÊOQC’G OÉ°üàb’G Qƒ£Jh á©aQ ‘ º¡°ùjh AGƒ°S
 »àdG  á«HÉbôdG  äÉ¡÷G  ÚH  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ó`̀cCGh
 ∑QÉª÷Gh  ¢ù«jÉ≤ŸGh  äÉØ°UGƒŸG  á°ù°SDƒÃ  á∏ãªàŸGh  ,QÉéàdG  É¡©e  πeÉ©àj
 IQGRhh  ä’É°üJ’G  ´É£b  º«¶æJ  áÄ«gh  ,AGhódGh  AGò¨∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸGh
 ’  »àdG  á«é«JGÎ°SE’G  ™∏°ùdG  ójó–h  á«ª°ùJ  IQhô°V  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áYGQõdG

.Ωõà∏ŸG ôLÉàdG èeÉfôH É¡∏ª°ûj

 كابيتال بنك يحقق أرباحًا نصف 

سنوية بلغت 60.2 مليون دينار
 عّمان 

 ΩÉ©∏d ájƒæ°S ∞°üf ìÉHQCG ‘É°U ≥«≤– øY ∂æH ∫Éà«HÉc áYƒª› âæ∏YCG 
 Ωô°üæŸG  ΩÉ©dG  ìÉHQCG  ∫OÉ©àd  áYƒªéŸG  ïjQÉJ  ‘  ≈∏YC’G  »g  2022  ‹É◊G
 øe É¡°ùØf IÎØ∏d áæ∏©ŸG ìÉHQC’ÉH áfQÉ≤e áÄŸÉH 40 â¨∏H ƒ‰ áÑ°ùæHh ¬∏ªcCÉH
 áYƒªéŸG ìÉHQCG ‘É°U ≠∏H ó≤a ,á«dhC’G á«dÉŸG èFÉàædG Ö°ùëHh .»°VÉŸG ΩÉ©dG
 43  ™e áfQÉ≤e ,2022  ‹É◊G ΩÉ©dG  øe ¿GôjõM ájÉ¡æd  QÉæjO ¿ƒ«∏e 60.2

.»°VÉŸG ΩÉ©dG øe É¡JGP IÎØ∏d QÉæjO ¿ƒ«∏e
 IÎØdG  ∫Ó`̀N  ®ƒë∏e  πµ°ûH  ∂æH  ∫Éà«HÉc  áYƒª›  äGOƒ`̀Lƒ`̀e  â`̀‰h
 ∫Éªµà°SÉH áYƒaóe ,QÉæjO QÉ«∏e 2.2  ∫OÉ©j Ée …CG  áÄŸÉH 50  áÑ°ùæHh ,É¡°ùØf
 QÉæjO QÉ«∏e 6.5  ≈dEG  π°üàd  ,¿OQC’G  - ∫GÔL ¬à«°Sƒ°S ∂æH ≈∏Y PGƒëà°S’G
 á¶Ø  ‘É°U  â©ØJQG  Éª«a  ,2021  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ‘  QÉæjO  QÉ«∏e  4.3  πHÉ≤e
 ,‹É◊G  ΩÉ©dG  øe  ¿GôjõM  ájÉ¡æd  QÉæjO  QÉ«∏e  3.2  ≈dEG  á«fÉªàF’G  äÓ«¡°ùàdG

. áÄŸÉH 49 ¬àÑ°ùf ƒªæHh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ QÉæjO QÉ«∏e 2.1 πHÉ≤e
 ‹É◊G ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ájÉ¡f ‘ ÉYÉØJQG AÓª©dG ™FGOh â∏é°S Éªc
 ‘  QÉæjO  QÉ«∏e  2.8  πHÉ≤e  ,QÉæjO  QÉ«∏e  4.4  ≈dEG  π°üàd  áÄŸÉH  57.6  áÑ°ùæH
 ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‘É°U ´ÉØJQG ≈dEG á«dhC’G äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJh .2021 ΩÉ©dG ájÉ¡f
 ¢ùØæd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  363  πHÉ≤e  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  589  ≈dEG  áÄŸÉH  62.4  áÑ°ùæH
 ,∂æH  ∫Éà«HÉc  áYƒª›  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  QÉ°TCGh  .»°VÉŸG  ΩÉ©dG  øe  IÎØdG
 á∏«∏≤dG ô¡°TC’G ∫ÓN â≤qÑW ∂æH ∫Éà«HÉc áYƒª› ¿CG ≈dEG ,,⁄É°ùdG π«∏N º°SÉH
 Úbƒ°ùdG ‘ É¡àfÉµe øe äRõY »àdG äGAGôLE’Gh äGƒ£ÿG øe áeõM á«°VÉŸG
 Éë°Vƒe ,á«©°SƒàdG áYƒªéŸG á«é«JGÎ°SG ™e ≈°TÉªàj ÉÃh ,»ª«∏bE’Gh ÊOQC’G
 …Oƒ©°ùdG áeÉ©dG äGQÉªãà°S’G ¥hóæ°U ™e á≤Ø°U GôNDƒe äó≤Y áYƒªéŸG ¿CG
 å«M ,GÒKCÉJ ÉgÌcCGh ⁄É©dG ‘ ájOÉ«°ùdG ≥jOÉæ°üdG ÈcCG øe GóMGh ó©j …òdG
 ∫Éª°SCGQ  ‘  áªgÉ°ùe  áÑ°ùæHh  ∂æÑdG  º¡°SCÉH  ÜÉààc’ÉH  É¡ÑLƒÃ  ¥hóæ°üdG  ΩÉb
 ôeC’G ,ÊOQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e 131.2 áª«≤Hh áÄŸÉH 23.97 ≈dEG π°üJ áYƒªéŸG
 IójóL ¥Gƒ°SCG ∫ƒNO øe É¡æ qµÁh áYƒªéŸG AGOCG ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùµ©æ«°S …òdG
 π°†aCG  øe áµÑ°ûH  áYƒªéŸG  ójhõJ  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,πÑ≤à°ùŸG  ‘ É¡dÉªYCG  ™«°SƒJh
 IójóL á«aô°üe äÉéàæeh äÉeóN ìôWh ,á«ŸÉ©dGh á«ª«∏bE’G á∏°SGôŸG ∑ƒæÑdG

.¥Gô©dGh ¿OQC’G ‘ IôµàÑeh
 áª«b  πeÉc  ´OhCG  ób  áeÉ©dG  äGQÉªãà°S’G  ¥hóæ°U  ¿CG  ,⁄É°ùdG  í°VhCGh
 Ωƒ≤«°S ¥hóæ°üdG ¿CG Éæ«Ñe ,∂æH ∫Éà«HÉc áYƒª› iód ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ ¬àªgÉ°ùe
 ó©H ∂dPh ,áYƒªéŸG IQGOEG ¢ù∏› ‘ ¬∏«ãªàd øjójóL øjƒ°†Y á«ª°ùàH ÉÑjôb

.á«HÉbôdG äÉ¡÷G á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
 ¬à«°Sƒ°S  ∂æH  ≈∏Y  √PGƒëà°SG  πªµà°SG  ób  ∂æH  ∫Éà«HÉc  ¿CG  ,⁄É°ùdG  ôcPh
 Ωƒ≤j »àdG É¡Yƒf øe á«fÉãdG √òg PGƒëà°S’G á«∏ªY ó©J å«M ,¿OQC’G - ∫GÔL
 ≈∏Y »°VÉŸG ΩÉ©dG √PGƒëà°SG ó©H ∂dPh ,Gô¡°T 12 øe πbCG ‘ ∂æH ∫Éà«HÉc É¡H

.¥Gô©dGh ¿OQC’G ‘ √OƒY ∂æH ´hôa äGOƒLƒeh ∫ƒ°UCG
 ,∫ƒ¨dG  OhGO  ,∂æH  ∫Éà«HÉc  áYƒªéŸ  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ócCG  ,¬ÑfÉL  øe
 áªLôJ  äAÉL  ‹É◊G  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ∞°üædG  ‘  á≤≤ëàŸG  á«dÉŸG  èFÉàædG  ¿CG
 45 áÑ°ùæH »∏«¨°ûàdG íHôdG ‘É°U É‰ å«M ,áMƒª£dG áYƒªéŸG á«é«JGÎ°S’
 óFÉ©dG  ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùµ©fG É‡ ,2021  ΩÉ©dG  øe IÎØdG ¢ùØæH áfQÉ≤e áÄŸÉH
 ÒZ OƒæÑdG OÉ©Ñà°SG ó©H ∂dPh áÄŸÉH 20.6≈dG ™ØJÒd ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y
 ¬dÉª°SCGQ  á∏µ«gh  ¬JGOGôjEG  Ú°ù–  øe  ø qµ“  ób  ∂æÑdG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,IQôµàŸG
 ‘ Q’hO ¿ƒ«∏e 100 áª«≤H ∫hC’G ≥°ûdG äGóæ°S QGó°UEG ó©H É°Uƒ°üN ,IAÉØµH
 ÊOQCG ±ô°üe ∫hCG ∂dòH ¿ƒµ«d ,»HO ∑Gó°SÉf á°UQƒH ‘ É¡LGQOEGh ΩÉ©dG ájGóH

.á≤£æª∏d á«dhódG á°UQƒÑdG ‘ ¢Vôb äGóæ°S êQój
 ìÉHQC’G  ‘É°U ‘ Gƒ‰ ,»bGô©dG  »∏gC’G  ±ô°üª∏d  á«dÉŸG  èFÉàædG  äô¡XCGh
 ΩÉ©dG  øe  ¿GôjõM  ájÉ¡æd  ÊOQCG  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  7.9  ≈dEG  π°Uh  ÖFGô°†dG  ó©H

.»°VÉŸG ΩÉ©dG øe IÎØdG ¢ùØæd ÊOQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e 4.2 πHÉ≤e ‹É◊G
 ‘ á«aÉ°üdG  É¡MÉHQCG  â¨∏H  ó≤a  ,äGQÉªãà°SÓd  ∫Éà«HÉc  ácô°ûd  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 ≈dEG  â∏°Uh  ƒ‰  áÑ°ùæHh  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  2.8…QÉ÷G  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ∞°üædG
 526.6 ≈dEG â∏°Uh »àdG IQGóŸG ∫ƒ°UC’G ºéM ‘ IOÉjõH áeƒYóe ,áÄŸÉH 38
 20  áÑ°ùæH  á«dÉŸG  áWÉ°SƒdG  äÉHÉ°ùM  ‘  IOÉjR  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e

.2021 ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e áÄŸÉH
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أنصار التيار الصدري على أبواب المنطقة الخضراء

التعليم يترنح في الصومال..
 وأمل قادم من الجامعة العربية

تقرير أممي: استحالة تحقيق التنمية المستدامة في 
األرض الفلسطينية بسبب السياسات اإلسرائيلية

عمان 

 ‘  π«FGô°SEG  äÉ°SQÉ‡h  äÉ°SÉ«°S  ¿CG  ,É¡d  ôjô≤J  ‘  IóëàŸG  ºeC’G  äócCG
 Çõéjh  á«fÉ°ùfEG  áeRCÉH  ÖÑ°ùàjh  á«ªæàdG  ™æ“  á∏àëŸG  á«æ«£°ù∏ØdG  ¢VQC’G
 áfƒ©ŸG  ≈∏Y  Góªà©eh  π«FGô°SE’  É©HÉJ  ¬∏©éj  πµ°ûH  »æ«£°ù∏ØdG  OÉ°üàb’G
 »àdG Oƒ«≤dGh äÉÄ«¡dGh OGôaC’G ó°V ™ª≤dG äÉ°SQÉªŸG √òg πª°ûJh .á«LQÉÿG
 ‘  ÊÉ£«à°S’G  ™°SƒàdÉH  QGôªà°S’Gh  ,Ú«æ«£°ù∏ØdG  ≈∏Y  π«FGô°SEG  É¡°VôØJ

.IõZ QÉ°üMh ,á«bô°ûdG ¢Só≤dG É¡«a ÉÃ ,á«Hô¨dG áØ°†dG
 äqóYCG  ó≤a  ,á«°VÉŸG  á∏«∏dG  IóëàŸG  ºeC’G  QÉÑNCG  õcôe  √OQhCG  Ée  Ö°ùMh
 ôjô≤àdG (Gƒµ°SE’G) É«°SBG »Hô¨d á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G IóëàŸG ºeC’G áæ÷
 »∏«FGô°SE’G  ∫ÓàMÓd  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  äÉ°SÉµ©f’G  ∫ƒM  …QhódG
 ÉÃ ,á∏àëŸG á«æ«£°ù∏ØdG ¢VQC’G ‘ »æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d á«°û«©ŸG ∫GƒMC’G ≈∏Y
 Iôcòªc IóëàŸG  ºeCÓd  ΩÉ©dG  ÚeC’G  øY Qó°üj …òdGh ,á«bô°ûdG  ¢Só≤dG  É¡«a

.áeÉ©dG á«©ª÷Gh »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ¢ù∏éª∏d
 äÉcÉ¡àfG ≈∏Y …ƒ£æJ äÉ°SQÉªŸGh äÉ°SÉ«°ùdG ∂∏J ¿CG ≈dEG ôjô≤àdG âØ∏jh
 äÉHƒ≤Y Èà©oJ »àdG ájõ««ªàdG äÉ°SÉ«°ùdÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉN ,‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d
 …ODƒJ  »àdG  äÉ°SQÉªŸGh  äÉ°SÉ«°ùdG  øY  Ó°†a  ,Éjô°ùb  Ó«MôJ  hCG  á«YÉªL
 QGôªà°SG  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,º¡bƒ≤M  øe  ∫ÓàM’G  â–  Ú«æ«£°ù∏ØdG  ¿ÉeôM  ≈dEG

.»Yô°ûdG ÒZ ¿É£«à°S’G
 äÉÄ«gh Ú«æ«£°ù∏Ø∏d  É¡©ªb á«∏«FGô°SE’G äÉ£∏°ùdG  ∞«ãµJ ≈dEG  Ò°ûj Éªc
 ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG äÉcÉ¡àfG ≥KƒJh ∫ÓàM’G ¢†gÉæJ »àdG á°UÉN ÊóŸG ™ªàéŸG
 äÉHƒ≤©dG ¢Vôa ≈dEG ƒYóJh (ójÉ¡JôHC’G) …ô°üæ©dG π°üØdÉH π«FGô°SEG º¡àJh
 áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ≥«≤–  ádÉëà°SG  ¬Ñ°T  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ôjô≤àdG  ó«©jh  .É¡«∏Y
 ,äÉ°SQÉªŸGh äÉ°SÉ«°ùdG  √òg QGôªà°SG  πX ‘ á∏àëŸG  á«æ«£°ù∏ØdG  ¢VQC’G  ‘
 ∞°üf  ‹Gƒ`̀ M  ø`̀e  Ì`̀ cCG  íÑ°UCG  å«M  ,™bƒàe  ‘É`̀°`̀VEG  Qƒ`̀gó`̀J  ø`̀e  Qò`̀ë`̀jh
 Oó°ûjh ,á«fÉ°ùfEG IóYÉ°ùe ≈dEG áLÉëH ∫ÓàM’G â– ÚMRGôdG Ú«æ«£°ù∏ØdG

.IõZ ‘ ”É≤dG »°û«©ŸG ™bGƒdG ≈∏Y
 QÉ°ü◊G  øe  ÉeÉY  15  π©ØH  IõZ  AÉæHCG  IÉfÉ©e  ºbÉØJ  ôjô≤àdG  ìô°ûj  Éªc
 QÉjCG ‘ ÉgôNBG ¿Éc »àdGh ,´É£≤dG ó°V IQôµàŸG …ôµ°ù©dG ó«©°üàdG äÉ«∏ªYh
 ‘  OôØ∏d  ‹ÉªLE’G  »∏ëŸG  œÉædG  ∫ó©e  ∫Gõj  ’  ,ôjô≤àdG  Ö°ùëÑa  ,2021
 É¡«a ádÉ£ÑdG ä’ó©e ∫GõJ ’h ,2005 ΩÉY ¬«∏Y ¿Éc Ée ∞°üf øe ≈fOCG IõZ
 ô≤ØdG §N â– IõZ πgCG øe áÄŸÉH 60 øe ÌcCG ™Ñ≤j Éªæ«H ,áÄŸÉH 47 RhÉéàJ

.»FGò¨dG øeC’G ΩGó©fG øe º¡æe áÄŸÉH 62 ‹GƒM ÊÉ©jh
 π«FGô°SEG Égóªà©J »àdG äÉ°SQÉªŸGh äÉ°SÉ«°ùdG ΩÉ¶f ¿CG ≈dEG ôjô≤àdG Ò°ûjh
 πcBÉJh ájƒ«◊G √ô°UÉæY øe »æ«£°ù∏ØdG  OÉ°üàbÓd  è¡æ‡ ójôŒ ≈dEG  …ODƒj
 √OÉªàYG øeh ,π«FGô°SE’ OÉ°üàb’G Gòg á«©ÑJ øe ójõj πµ°ûH á«LÉàfE’G ¬JóYÉb
.IÒNC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN Gôªà°ùe É©LGôJ ó¡°ûJ »àdG ,á«LQÉÿG äÉfƒ©ŸG ≈∏Y

 سعيد يؤكد رفضه التدخالت الخارجية
تونس

 ¬«a  ó≤àfG  »cÒeC’G  á«LQÉÿG  ôjRƒd  ¿É«H  ≈∏Y  É«ª°SQ  ¢ùfƒJ  âéàMG
 πNóàdG  ¬°†aQ  ó«©°S  ¢ù«b  ¢ù«FôdG  ócCG  Éª«a  ,»°ùfƒàdG  »°SÉ«°ùdG  QÉ°ùŸG
 á«cÒeC’G ∫ÉªYC’ÉH áªFÉ≤dG á«°ùfƒàdG á«LQÉÿG âYóà°SG ,Ó«°üØJ .»LQÉÿG
 ôjRh  äÉëjô°üJ  ≈∏Y  É«ª°SQ  êÉéàMÓd  ,»°û«°ùfGôa  É°TÉJÉf  ,¢ùfƒJ  ‘

.¢ùfƒJ ‘ »°SÉ«°ùdG QÉ°ùŸG É¡«a ó≤àfG »àdG øµæ«∏H ÊƒàfCG »cÒeC’G á«LQÉÿG
 ,∫ÉªYC’ÉH  áªFÉ≤dG  ,…ófô÷G  ¿ÉªãY  »°ùfƒàdG  á«LQÉÿG  ô`̀jRh  ≠∏HCGh
 ¢ùµ©J  ’  É¡fCÉH  É¡Ø°Uh »àdG  ,äÉëjô°üàdG  √òg  øe  ójó°ûdG  ¢ùfƒJ  ÜGô¨à°SG

.¢ùfƒJ ‘ ™°VƒdG á≤«≤M
 »∏NGódG ¿CÉ°ûdG ‘ ∫ƒÑ≤e ÒZ ÓNóJ{ »cÒeC’G ∞bƒŸG …ófô÷G ÈàYGh

.øjó∏ÑdG ™ªŒ »àdG ábGó°üdG §HGhQ ¢ùµ©j ’h ,z»æWƒdG
 ,ójó÷G Qƒà°SódG ´hô°ûe ≈∏Y AÉàØà°SG GôNDƒe äôLCG ¢ùfƒJ ¿CG ≈dEG QÉ°ûj

.¬«∏Y á≤aGƒŸG â“h
 ádhO ¢ùfƒJ ¿CG  ,ó«©°S ¢ù«b »°ùfƒàdG  ¢ù«FôdG  ócCG  ,¬JGP ó«©°üdG  ≈∏Yh

.IOÉ«°S äGP á∏≤à°ùe IôM
 Iôé¡dGh  á`̀«`̀LQÉ`̀ÿG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  ô``jRh  ¬dÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ó«©°S  Oó`̀°`̀Th
 ¬°†aQh ,»æWƒdG QGô≤dG ∫Ó≤à°SG ≈∏Y ,…ófô÷G ¿ÉªãY êQÉÿÉH Ú«°ùfƒàdGh

.»°ùfƒàdG ¿CÉ°ûdG ‘ πNóàdG ∫Éµ°TCG øe πµ°T …C’

الصين تعارض بشدة مالحظات لجنة حقوق 
اإلنسان األممية بشأن هونغ كونغ وماكاو

بكين 

 äÉ¶MÓŸG ≈ª°ùj Ée øe ójó°ûdG AÉ«à°S’Gh É¡à°VQÉ©e øY ,Ú°üdG âHôYCG
 ≠fƒc ≠fƒ¡H á≤∏©àŸGh ,IóëàŸG ºeCÓd á©HÉàdG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæé∏d á«eÉàÿG
 ™HÉàdG  ,hÉcÉeh  ≠fƒc  ≠fƒg  ¿hDƒ°T  Öàµe  º°SÉH  ,çóëàŸG  ìô°Uh  .hÉcÉeh
 óæà°ùJ ’h Iõ«ëàe äÉ≤«∏©àdG øe ójó©dG ¿CÉH ,¿É«H ‘ ,»æ«°üdG ádhódG ¢ù∏éŸ
 ájQGOE’G  ≠fƒc  ≠fƒg á≤£æe  ‘ »eƒ≤dG  øeC’G  ¿ƒfÉb  ¿EG{  :∫Ébh  ,≥FÉ≤M ≈dEG
 â©ÑJG Éªc ,äÉYÉ£≤dG ∞∏à ™e áØãµe äGQhÉ°ûe ó©H √QGôbEG  ” ,á°UÉÿG

.záaÉØ°T äGAGôLEG É°†jCG
 äÉ«∏ªY äôLCG  ≠fƒc ≠fƒg ‘ ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ ä’Éch{ ¿CG  ¿É«ÑdG  ±É°VCGh
 äÉªcÉ ¿Éª°V ”h ,≥FÉ≤◊Gh ÚfGƒ≤dG ≈dEG ΩQÉ°U πµ°ûH óæà°ùJ á∏°U äGP

.z±Gh ƒëf ≈∏Y º¡H ¬Ñà°ûŸG ¥ƒ≤M ájÉªMh ,ádOÉYh á∏≤à°ùe
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæ÷ ôjQÉ≤J øª°†àJ{ ¿CG πeCÉJ Ú°üdG ¿CG ¿É«ÑdG í°VhCGh
 ÖjPÉcCGh πbCG  Gõ«–h ≥FÉ≤◊G øe ójõŸG  πÑ≤à°ùŸG  ‘ IóëàŸG ºeCÓd  á©HÉàdG

.z∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ IOƒLƒe ¿ƒµJ ’CG ÖLƒàj

اكتشاف عطل في مئات 
الطائرات الحربية األميركية

وكاالت

 øe  á«Hô◊G  äGôFÉ£dG  äÉÄe  ™æÃ  á«cÒeC’G  ájôµ°ù©dG  äÉ£∏°ùdG  äôeCG
 Gô£N  πµ°ûj  ÉÃ  ,ÇQGƒ£dG  óYÉ≤e  ‘  π£Y  ±É°ûàcG  ÖÑ°ùH  GOó›  ≥«∏ëàdG

.øjQÉ«£dG ≈∏Y Ébó
 ¿CG  ájôµ°ù©dG  ¿hDƒ°ûdG  ‘  ¢ü°üîàŸG  z¢ùæ«ØjO  ≠æ«cÒH{  ™bƒe  ôcPh
 »àdG ,z-35±EG{ äÓJÉ≤e á«ÑdÉZ πª°ûJ ≥«∏ëàdG øe áYƒæªŸG äGôFÉ£dG áªFÉb

.⁄É©dG ‘ çóMC’G ó©J
 »cÒeC’G  ƒ`̀÷G  ìÓ°S  ‘  …ƒ`̀÷G  ∫Éà≤dG  IOÉ«b  º°SÉH  áKóëàe  äó`̀ cCGh

.IQƒ£àŸG äÓJÉ≤ŸG √ò¡d âbDƒŸG ∞«bƒàdG
 øeB’G  êhôÿG øe QÉ«£dG  ‘ò≤dG  ó©≤ŸG  hCG  ÇQGƒ£dG  ó©≤e  π∏ÿG ™æÁh

.ÇQGƒ£dG ∫ÉM ‘
 √ó©≤e  ¥ÓWEG  á©°SƒÑa  ,ô£ÿÉH  QÉ«£dG  ô©°T  ∫ÉM  ‘  ó©≤ŸG  Gòg  πª©jh

.QÉ«£∏d øeB’G •ƒÑ¡dG ¿Éª°†d á∏¶Ã GOhõe ¿ƒµjh ,IôFÉ£dG êQÉN
 ,ô£N  Gƒ¡LGh  ∫ÉM  ‘  Ú«cÒeC’G  øjQÉ«£dG  áeÓ°S  ô`̀eC’G  Gòg  Oó¡jh
 ¿Éª°†d á°SÉŸG áLÉ◊G ô¡¶j É‡ ,OQGh IôFÉ£dG  ‘ ôNBG  π∏N ´ƒbh ∫ÉªàMÉa

.ÇQGƒ£dG ó©≤e πªY
 øe  GOó`̀Y  ájôëÑdG  âØbhCG  Éeó©H  ,GÒ`̀ NCG  ø∏©dG  ≈`̀dEG  á°ü≤dG  âLôNh
 ÖjQóàdÉH á°UÉÿG z5 -±EGzh ,z45 -»Jzh ,z18 -±EG{ RGôW øe äÓJÉ≤ŸG

.ÉgÒZh
 ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  É¡«ÑæJ  â≤∏J  Éeó©H  ,QGô≤dG  Gòg  á«cÒeC’G  ájôëÑdG  äòîJGh
 º«ª°üJ  ‘  á°ü°üîàŸG  ,Martin-Baker  »gh  ,á©æ°üŸG  ácô°ûdG  øe
 á«dB’G  á°TƒWôÿG  ‘  ¢Uƒ°üÿG  ¬Lh  ≈∏Y  π∏ÿG  Qƒëªàjh  .óYÉ≤ŸG  √òg
 √òg  π©ØH  ñhQÉ`̀°`̀U  ôéØæj  PEG  ,AGƒ`̀¡`̀dG  ≈`̀dEG  ó©≤ŸG  ¥Ó`̀ WEG  ‘  áeóîà°ùŸG
 ™bƒe Ö°ùëH ,øeBG ´ÉØJQG ≈dEG QÉ«£dG ™aôd á«aÉµdG Iƒ≤dG ôaƒj ÉÃ á°TƒWôÿG

.ájôµ°ù©dG ¿hDƒ°ûdG ‘ ¢ü°üîàŸG zÎ«∏«e{

تحذير من «اضطرابات هائلة» 
في بالد نيلسون مانديال

وكاالت

 ∫ÉªàMG øe ,Éª«dÉe ¢Sƒ«dƒL ,É«≤jôaEG  ÜƒæL ‘ á°VQÉ©ŸG º«YR QòM
 ‘ ≈æZC’G ó©J »àdG  OÓÑdG  ‘ É¡≤Ñ°S É‡ ∞æYCG  áµ«°Th äÉHGô£°VG ´’ófG

.É«≤jôaEG IQÉb
 Éeƒj ß≤«à°ùà°S É«≤jôaEG ÜƒæL{ ¿EG á«Øë°U äÉëjô°üJ ‘ Éª«dÉe ∫Ébh

.zÚ£Ñ°†æe Gƒfƒµj ødh ájÉ¨∏d ÚÑ°VÉZ ¢SÉfCG ≈∏Y Ée
 ,ºcÉ◊G »≤jôaE’G »æWƒdG ô“DƒŸG ÜõM AGREG §î°ùdG ádÉM ¿CG ±É°VCGh
 ≈dEG  â∏°Uh ,ÓjófÉe  ¿ƒ°ù∏«f  »îjQÉàdG  º«YõdG  Ée  á∏Môe  ‘ ¬ªYõJ  …òdG

.¥ÓWE’G ≈∏Y É¡JÉjƒà°ùe ≈∏YCG
 äAÉL Ú«≤jôaEG  Üƒæ÷G ÚH IójGõàŸG  Ö°†¨dG  ádÉM ¿CG  Éª«dÉe  ôcPh

.Gô≤a AGô≤ØdG OGOõj å«M ,OÓÑdG ‘ á«YÉªàL’G ±hô¶dG áé«àf
 ∫hCG ¿EÉa ,IOÉ«≤dG ≈dEG  ô≤àØJ OÓÑdG ‘ IQƒK çhóM ∫ÉM ‘ ¬fCG  ÈàYGh
 áÑîædG  É°†jCG  ±ó¡à°ùà°S  É¡fCG  ≈dEG  GÒ°ûe  ,¢†«ÑdG  ¿Éµ°ùdG  ¿ƒµ«°S  ±óg
 äÉHGô£°VG øe á«HôY ¿Gó∏H ¬Jó¡°T Ée ó¡°ûJ ób OÓÑdG ¿EG  ∫Ébh .AGOƒ°ùdG
 ¿CG  ,á«bô©dG  äGôJƒàdG  IQÉKEÉH  º¡àj  …òdG  ,º«YõdG  ≈Øfh  .2011  ΩÉY  ‘
 ,OÓÑdG ‘ äÉHGô£°V’Gh Ö°†¨dG ƒëf ™aódG AGQh ÖÑ°ùdG ƒg ¬HÉ£N ¿ƒµj
 zágõf{ Oô› GôNDƒe á«eGO çGóMCG øe É«≤jôaEG ÜƒæL ¬Jó¡°T Ée ¿CG GÈà©e
 ¢ù«FQ  ∫Éb  PEG  ,¬Yƒf  øe  ∫hC’G  ¢ù«d  ôjòëàdG  Gògh  .çóë«°S  ÉÃ  áfQÉ≤e
 ∫ÉªàMÉH ô©°ûj ¬fEG ,»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ,»µ«Ñe ƒHÉK ,≥HÉ°ùdG É«≤jôaEG ÜƒæL

.OÓÑdG ‘ äÉHGô£°VG ´ƒbh
 Éæjód ¿ƒµ«°S ,ΩÉjC’G øe Ωƒj ‘ ¬fCG ƒg ‘hÉ óMCG ¿EG z:»µ«Ñe ∫Ébh
 ≈dEG  ∫hódG  ¢†©H  ‘  ∫ƒ–  …òdG  ,z»Hô©dG  ™«HôdG  øe  á°UÉÿG  Éæàî°ùf

.á«∏gCG ÜhôM
 IGhÉ°ùŸG ΩGó©fGh ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG á÷É©Ÿ á«æWh á£N ÜÉ«Z øe QòMh

.∞æ©dG ≈dEG Oƒ≤J QƒeC’G √òg ¿EG ÓFÉb ,OÓÑdG ‘
 ºî°†àdG ¿CG ≈∏Y IhÓY ,ájô°ûà°ùŸG ádÉ£ÑdG øe É«≤jôaEG ÜƒæL ÊÉ©Jh
 ‘  OÉ°ùØdG  ≈°ûØàj  ÚM  ‘  ,ÉeÉY  13  òæe  ¬d  iƒà°ùe  ≈∏YCG  ≈`̀dEG  π°Uh

.äÉHGô£°VG øe OÓÑ∏d º¡ŸG á≤£dG ´É£b ÊÉ©jh ádhódG äÉ°ù°SDƒe
 º«YRh ‹É◊G OÓÑdG ¢ù«FQ ΩÉ¡e ≥«∏©àH IÒNC’G äÉLÉéàM’G âÑdÉWh
 ∞bhh OƒbƒdG QÉ©°SCG ¢†ØN ÖfÉL ≈dEG ,GRƒaÉeGQ πjÒ°S ,ºcÉ◊G Üõ◊G

.áÄŸG ‘ 12 áÑ°ùæH ádhódG »ØXƒŸ ÖJGhôdG IOÉjRh ,AÉHô¡µdG Úæ≤J

بغداد

 QÉ«àdG  QÉ`̀°`̀ü`̀fCG  ø`̀e  äÉ`̀Ä`̀ŸG  ôgÉ¶J
 ,âÑ°ùdG ,á«bGô©dG áª°UÉ©dG ‘ …Qó°üdG
 √ÉŒÉH  »æeCG  õLÉM  QƒÑY  øe  Gƒæµ“h
 äGóMh QÉ°ûàfG §°Sh ,AGô°†ÿG á≤£æŸG
 ájÉªM  ‘  á°ü°üîàŸG  á°UÉÿG  ábôØdG

.OGó¨H ‘ áæ°üëŸG á≤£æŸG ÚeCÉJh
 ¿CÉ`̀ H ¥Gô``̀©``̀dG ‘ É`̀æ`̀∏`̀°`̀SGô`̀e OÉ````̀aCGh
 øjódG  πLôd  øjô°UÉæŸG  øjôgÉ¶àŸG
 ióà≤e  ,…Qó°üdG  QÉ«àdG  º«YRh »©«°ûdG
 á≤£æŸG  á`̀HGƒ`̀H  ≈``̀dEG  Gƒ∏°Uh  ,Qó`̀°`̀ü`̀dG
 äÉ°ù°SDƒe  qº`̀°`̀†`̀J  »`̀ à`̀ dG  ,AGô``°``†``ÿG
 á¡L  øe  ,á«ÑæLCG  äGQÉØ°Sh  á«eƒµM
 πàµdG  Gƒ£≤°SCG  º¡fCGh  ,§«£îàdG  IQGRh

.ájQƒ¡ª÷G ô°ùL óæY á«fÉ°SôÿG
 Éæ∏°SGôe  OÉ```̀ aCG  ,≥```̀M’  â``̀bh  ‘h
 ÉgQÉ°ûàfG  âØãc  »àdG  ,ø`̀ eC’G  iƒb  ¿CÉ`̀H
 »æãd  AGô`̀ °`̀ †`̀ ÿG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ŸG  §`̀«`̀  ‘
 RÉ¨dG  â≤∏WCG  ,É¡eÉëàbG  øY  øjôgÉ¶àŸG
 ‘  øjôgÉ¶àŸG  ≥jôØàd  ´ƒeó∏d  π«°ùŸG
 OóY •ƒ≤°S  ≈dEG  iOCG  …òdG  ôeC’G  ,OGó¨H
 áWô°ûdG  ™e  äÉcÉÑà°TG  ‘  ≈Mô÷G  øe

.á«bGô©dG
 3  GƒªëàbG  øjôgÉ¶àŸG  ¿CG  í°VhCGh
 á≤£æŸG ΩÉëàb’ ádhÉ ‘ á«æeCG õLGƒM

.OGó¨H ‘ AGô°†ÿG
 º¡eÉëàbG øe ΩÉjCG  3  ó©H Gòg »JCÉjh
 á≤£æŸG  ‘  »`̀bGô`̀©`̀ dG  ¿É``ŸÈ``dG  ≈æÑŸ
 OGOõJ  á«°SÉ«°ùdG  áeRC’G  Éª«a  ,AGô°†ÿG

.OÓÑdG ‘ kGó«≤©J
 ΩÓ`̀ YC’G  øjôgÉ¶àŸG  á«ÑdÉZ  ™`̀ aQh
 kGQƒ°U  ¿hô``̀ NBG  πªM  Éª«a  ,á«bGô©dG
 kIójDƒe äGQÉ©°T øjOOôe ,Qó°üdG ióà≤Ÿ
 ≈dEG  … qODƒ`̀j  ô°ùL  ≈∏Y  Gƒ© qªŒ  Éª«a  ,¬d
 ¬æ«°ü–  iô``L  ,AGô`̀°`̀†`̀ÿG  á≤£æŸG

 ó`̀MCG  ógÉ°T  Éªc  ,á«àæª°SG  õ`̀LGƒ`̀ë`̀H
.¢SôH ¢ùfGôa ádÉch »∏°SGôe

 º°S’  º¡°†aQ  ¿hôgÉ¶àŸG  Oó`̀ Lh  
 ,AGQRƒdG  á°SÉFôd  ÊGOƒ°ùdG  ´É«°T  óª
 Ωƒ°üN  Ö°üæŸG  Gò¡d  ¬ë q°TQ  …ò``̀dGh
 »≤«°ùæàdG  QÉWE’G  ‘  ¿ƒ«°SÉ«°ùdG  Qó°üdG
 ádhO  É`̀gRô`̀HCG  á«©«°T  kÓàc  qº°†j  …ò`̀dG
 ≥Ñ°SC’G AGQRƒdG ¢ù«FQ áeÉYõH ,¿ƒfÉ≤dG
 á∏ãªŸG  ,íàØdG  á∏àch  ,»µdÉŸG  …Qƒ`̀ f

.¿GôjE’ ‹GƒŸG »Ñ©°ûdG ó°û◊G πFÉ°üØd
 äOó°T  á«bGô©dG  äÉ£∏°ùdG  âfÉch

 äGôgÉ¶àd  kÉÑ qbôJ  ,á«æeC’G  äGAGô``̀LE’G
 ≈∏Y  á«àæª°SG  õLGƒM  â©aQh  ,âÑ°ùdG
 ,AGô°†ÿG á≤£æŸG ≈dEG ájODƒŸG äÉbô£dG

.¢SôH ¢ùfGôa Ö°ùëH
 QÉ«àdG  …ô°UÉæe  øe  ±’B’G  ºëàbGh
 ≈æÑe ,»`̀°`̀VÉ`̀ŸG AÉ``̀©``̀HQC’G ,…Qó`̀°`̀ü`̀dG
 ,AGô`̀°`̀†`̀ÿG  á≤£æŸG  π``̀ NGO  ¿É``ŸÈ``dG
 ßaÉëŸGh  ô`̀ jRƒ`̀ dG  í«°TÎH  ø`̀jOó`̀æ`̀e
 óª kÉeÉY 52  ôª©dG øe ≠dÉÑdG ≥HÉ°ùdG
 á≤Ñ£dG  ø`̀e  ≥ãÑæŸG  ,ÊGOƒ`̀°`̀ù`̀dG  ´É«°T

.AGQRƒdG á°SÉFôd ,ájó«∏≤àdG á«°SÉ«°ùdG

 øe  êhô``ÿG  øe  ¥Gô`̀©`̀dG  ø qµªàj  ⁄
 ≈∏Y ô¡°TCG 9 Qhôe ó©H á«°SÉ«°ùdG áeRC’G
 ôHƒàcCG  ‘  IôµÑŸG  á«fÉŸÈdG  äÉHÉîàf’G
 ä’hÉ`̀ë`̀ŸG  p¢†ØJ  ⁄  å«M  ,2021
 ¢ù«FQ  á«ª°ùJh  ≥aGƒà∏d  äÉ°VhÉØŸGh
 áæª«¡ŸG  á«©«°ûdG  ±GôWC’G  ÚH  AGQRƒ∏d
 ΩÉ©dG òæe OÓÑdG ‘ »°SÉ«°ùdG ó¡°ûŸG ≈∏Y

.áé«àf  ≈dEG  ,2003
 ÖYÓdG  ,Qó°üdG  ô`̀ qcò`̀j  É`̀e  kÉ`̀ª`̀FGOh  
 ,»bGô©dG  »°SÉ«°ùdG  ó¡°ûŸG  ‘  »°SÉ°SC’G
 IóYÉ≤H  ≈¶ëj  ∫Gõ`̀ j  ’  ¬fCÉH  ¬eƒ°üN

 OÓÑdG á°SÉ«°S ‘ GôKDƒeh ,á©°SGh á«Ñ©°T
 .¿ÉŸÈdG  ‘  kÓã‡  ó©j  ⁄  √QÉ«J  ¿CG  ºZQ
 73`dG …Qó°üdG QÉ«àdG ÜGƒf ∫É≤à°SG ó≤a
 Éeó©H  ,¿É`̀ŸÈ`̀dG  øe  »°VÉŸG  ƒ«fƒj  ‘
 øe  Oó`̀Y  È`̀ cCG  ,á∏àµc  ¿ƒ∏¨°ûj  Gƒ`̀fÉ`̀c
 ¿hójDƒe ΩÉb ,á©ª÷G π«dh  .¬«a óYÉ≤ŸG
 OGó¨H ‘ á«∏ ÖJÉµe áªLÉ¡Ã Qó°ü∏d
 …Qƒf ¬ªYõàj …òdG IƒYódG Üõ◊ á©HÉJ
 áeÉYõH  áªµ◊G  QÉ«àd  ÖJÉµeh  ,»µdÉŸG
 QÉ``̀ WE’G ‘ …ƒ`̀°`̀†`̀æ`̀ŸG ,º`̀«`̀µ`̀◊G QÉ`̀ª`̀Y

.»æeCG Qó°üe OÉaCG Éªc ,»≤«°ùæàdG

مقديشو

 ºYóH  á«Hô©dG  ∫hó``̀ dG  á©eÉL  äó¡©J
 ,ä’ÉéŸG  ∞∏à  ‘  ∫Éeƒ°üdG  IófÉ°ùeh
 ø`̀ eC’Gh  ±ÉØ÷G  äÉ``̀eRCG  ‘  ¢UÉN  πµ°ûHh
 øY  á≤∏≤e  ôjQÉ≤J  §°Sh  ,º«∏©àdGh  »FGò¨dG

.º«∏©àdG øe ÚehôëŸG ∫ÉØWC’G áÑ°ùf ójGõJ
 ¿ƒ«°SÉeƒ∏HOh  ¿ƒ«°SÉ«°S  AGÈN  Oó°Th
 ≈∏Y  zá«HôY  Rƒ«f  …Éµ°S{  ™bƒŸ  º¡ãjóM  ‘
 Ö°ùëH  ∫Éeƒ°üdG  ¿ƒ`̀c  ;ºYódG  Gò`̀g  á«ªgCG

.»Hô©dG »eƒ≤dG øeC’G øe GAõL º¡Ø°Uh
 ∫hódG  á©eÉ÷  ΩÉ©dG  ÚeC’G  AÉ≤d  ∫ÓNh
 ‹Éeƒ°üdG  ¢ù«FôdG  ,§«¨dG  ƒHCG  óªMCG  á«Hô©dG
 ≥«°ùæàdG  §«¨dG  ƒHCG  ócCG  Oƒª  ï«°T  ø°ùM
 ÉªgÒZh  IóëàŸG  ºeC’Gh  á«Hô©dG  ∫hódG  ™e
 äÉeRC’G  √òg  á¡LGƒŸ  á«dhódG  äÉª¶æŸG  øe

.É«dÉM ∫Éeƒ°üdÉH ∞°ü©J »àdG
 ¢ù«FôdG  á`̀jDhQ  ≈`̀dEG  §«¨dG  ƒ`̀HCG  ™ªà°SGh
 ™°VƒdG  äGQƒ``£``J  ô``̀ NBG  ∫ƒ``̀M  ‹É`̀eƒ`̀°`̀ü`̀dG
 IòîàŸG  äGƒ`̀ £`̀ ÿGh  ,OÓ`̀Ñ`̀ dG  ‘  »`̀∏`̀NGó`̀dG

.Öjôb âbh ‘ áeƒµ◊G π«µ°ûàd
 áLƒe ™e áÑ©°U áeRCG  ∫Éeƒ°üdG  ó¡°ûjh
 AÉëfCG  ™«ªL  Üô°†J  »àdG  ójó°ûdG  ±ÉØ÷G
 á«°û«©ŸG  ´É`̀ °`̀ VhC’G  …Oô``J  §°Sh  ,OÓ`̀Ñ`̀dG
 »FGò¨dG  ø``eC’G  ΩGó`̀©`̀fG  ‘ IOÉ`̀M äGOÉ``̀ jRh
 IóëàŸG  ºeC’G  áª¶æe  ôjô≤àd  É≤ahh  .»FÉŸGh
 Üô°†j …òdG ±ÉØ÷Éa (∞«°ù«fƒ«dG) ádƒØ£∏d
 ¿CG  ≈dEG  iOCG  ,äGƒæ°S  4  QGóe ≈∏Y ∫Éeƒ°üdG

 Gƒ≤∏àj ⁄ á°SGQódG ø°S ‘ ∫ÉØWC’G øe % 70
.Ö°SÉæŸG º«∏©àdG

 ¿B’G  º«∏©àdG  øe  ¿Éeô◊G  ÜÉÑ°SCG  øeh
 »°SGQódG ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb á°SQóe 250 ¥ÓZEG
 á°SQóe 12  ÒeóJh ,±ÉØ÷G ÖÑ°ùH ƒjÉe ‘

.ôjô≤àdG äGP Ö°ùëH ,∞°UGƒ©dG áé«àf
 ¿CG  áYƒªéŸG  Qó≤J  ,‹É`̀ ◊G  âbƒdG  ‘h
 GhôKCÉJ  ób  á°SQóŸG  ø°S  ‘  πØW  ÚjÓe  2.4

.z∞«°ù«fƒ«dG{ ôjô≤àd É≤ah ,±ÉØ÷ÉH
 204  ÚH  øe  ¬fEÉa  ,‹É`̀◊G  âbƒdG  ‘h  
 ,±ÉØ÷ÉH GhôKCÉJ á°SQóŸG ø°S ‘ πØW ÚjÓe
 ƒëfh  ,á°SQóŸG  êQÉ`̀N  πØW  ÚjÓe  1.7
 øe Üô°ùàdG ô£ÿ äÉ°Vô©e IÉàa ∞dCG 720
 øe Üô°ùàdG IOÉjR ôjô≤àdG ™bƒàjh .á°SQóŸG
 Ωƒ°SôdG  ™aO ≈∏Y AÉHB’G  IQób Ωó©d á°SQóŸG

.ájÉª◊G ôWÉ ºbÉØJh á«°SQóŸG
 ≥aGh ,QƒgóàŸG  »ª«∏©àdG  ™°VƒdG  ºYódh
 ‘É°VEG πjƒ“ ≈∏Y ‹hódG ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏›
 á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùª∏d Q’hO ¿ƒ«∏e 52 áª«≤H
 …OÉ°üàb’G  ÚµªàdG  Oƒ¡L  õjõ©àd  á«dhódG

.∫Éeƒ°üdG ‘ äÉ«àØdGh AÉ°ùæ∏d Iôªà°ùŸG
 øY  π≤j  ’  Ée  IOÉaEG  ≈dEG  πjƒªàdG  ±ó¡jh
 ÜÉ°T 3000 ≈dEG π°üj Éeh ,áHÉ°T 28500
 35h 15  Ú`̀H º`̀gQÉ`̀ª`̀YCG  ìhGÎ``̀ J Ωhô``̀
 ΩÉ≤ŸG ‘ áØ«©°†dGh á°ûª¡ŸG äÉÄØdG øe É keÉY

.Ék«∏NGO ¿ƒMRÉædG ∂dP ‘ ÉÃ ,∫hC’G
 á©eÉ÷G  øe  ìÉàŸG  ºYódG  ∫Éµ°TCG  øYh
 á«LQÉÿG  ô``̀jRh  óYÉ°ùe  ∫ƒ`̀≤`̀j  ,á«Hô©dG

 ,ø°ùM  óªMCG  ÉNQ  ÒØ°ùdG  ≥Ñ°SC’G  …ô°üŸG
 ÈY  ∫Éeƒ°üdG  ‘  º«∏©àdG  ºYóJ  á©eÉ÷G  ¿EG
 Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdGh  á«HÎ∏d  á«Hô©dG  áª¶æŸG
 äGP AÉ°†YC’G ∫hódG øe Ö∏£J »àdG zƒ°ùµdCG{
 »àdG ∫hódGh ,è«∏ÿG ∫hO πãe á«dÉŸG IôaƒdG
 ,Üô¨ŸGh ô°üªc ÖàµdG áYÉÑW á«fÉµeEG É¡jód

.º«∏©àdG ∞∏e ‘ ∫Éeƒ°üdG äÉLÉ«àMG ÒaƒJ
 ô°üe  ¿EÉ`̀a  ,ø°ùM  ™HÉàj  ,∂dòd  áaÉ°VEG
 ∫É`̀°`̀SQEG  ≈∏Y  IQOÉ``̀b  ájô°ûÑdG  É¡JÉ«fÉµeEÉH

.∫Éeƒ°ü∏d Úª∏©ŸG
 ÖFÉf  ,áª«∏M  ìÓ`̀°`̀U  ÒØ°ùdG  âØ∏jh
 ,á«≤jôaE’G  ¿hDƒ°û∏d  …ô°üŸG  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ
 ,á«Hô©dG  á©eÉ÷G  ió`̀d  iô`̀ NCG  äGhOCG  øY
 ΩÓ°ùdG  ºYO  óæH  ≈∏Y  ∫Éeƒ°üdG  ™°Vh  πãe
 ÉÃ  ,¿GOƒ°ùdG  ™e  ™°VƒdG  ƒg  Éªc  ,á«ªæàdGh
 º«∏©àdG  ´É£≤d  Gôªà°ùeh  ÉªFGO  ÉªYO  ≥≤ëj

.‹Éeƒ°üdG
 ≈∏Y  ô`̀ eC’G  Gò`̀g  ¿ƒµj  ¿C’  áª«∏M  É`̀YOh
 ∫Éeƒ°üdG ¿ƒc ;á∏Ñ≤ŸG á«Hô©dG áª≤dG ∫hóL

.»Hô©dG »eƒ≤dG øeC’G øe GAõL
 ‹Éeƒ°üdG  »°SÉ«°ùdG  π∏ëŸG  Üô`̀©`̀jh
 ,»`̀≤`̀jô`̀aE’G  ¿ô`̀≤`̀dG  ¿hDƒ`̀ °`̀ T  ‘  ¢ü°üîàŸG
 á©eÉ÷G  ºYO  ¿CÉH  ¬dDhÉØJ  øY  ,ø°ùM  ¿Éª©f
 ,º«∏©àdG  ´É£b  PÉ≤fEG  ‘  óYÉ°ù«°S  á«Hô©dG
 É¡Ø°Uh ÉÃ ôÁ …òdG ÉeƒªY ∫Éeƒ°üdG PÉ≤fEGh
 øe ÌcCGh ,äÉjƒà°ùŸG πc ≈∏Y áÑ©°U á∏MôÃ
 ±ÉØé∏d á°Vô©e á«dÉeƒ°üdG »°VGQC’G ∞°üf

.ôë°üàdGh

اللقاء الرباعي لوزراء الزراعة العرب يختتم اعماله في بيروت
بيروت 

 ähÒH  á«fÉæÑ∏dG  áª°UÉ©dG  âaÉ°†à°SG
 ‘  á`̀YGQõ`̀dG  AGQRƒ``̀d  »YÉHôdG  AÉ≤∏dG  ∫É`̀ª`̀YCG

.¿ÉæÑdh ¥Gô©dGh ÉjQƒ°Sh ¿OQC’G
 Qó°U  …ò`̀ dG  »eÉàÿG  ¿É«ÑdG  Ö°ùëHh
 ó«cCÉàd  AÉL  ¬fG{  AÉ≤∏dG  ΩÉààNG  ó©H  á©ª÷G
 ¿hÉ©àdG  π«©ØJ  QÉ`̀WEG  ‘h  ,Iƒ`̀ NC’G  ô°UGhCG
 IQGRh  øe  IQOÉ`̀Ñ`̀Ãh  ,»`̀YGQõ`̀ dG  ∫ÉéŸG  ‘
 ¢ù«FQ  á`̀jÉ`̀YQ  â`̀–h  ,á«fÉæÑ∏dG  á`̀YGQõ`̀ dG

.z»JÉ≤«e Ö«‚ ÊÉæÑ∏dG AGQRƒdG
 ódÉN á``̀YGQõ``̀dG ô``̀ jRh AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ô`̀°`̀†`̀Mh
 ìÓ`̀ °`̀ UE’Gh á``̀YGQõ``̀dG ô```̀jRhh ,äÉ`̀Ø`̀«`̀æ`̀◊G
 ôjRhh ,Éæ£b ¿É°ùM óª …Qƒ°ùdG »YGQõdG
 ôjRhh »LÉØÿG Ëôc óª »bGô©dG áYGQõdG

.ø°ùM êÉ◊G ¢SÉÑY ÊÉæÑ∏dG áYGQõdG
 ∫OÉÑàdG õjõ©J ‘ AÉ≤∏dG ∫ÓN åëÑdG ”h
 ∫OÉÑJ ∫ÓN øe á©ªàéŸG ∫hódG ÚH …QÉéàdG
 ácÎ°ûe  ácô°T  AÉ°ûfEG  á«fÉµeEG  ∫ƒM  ≥FÉKƒdG
 á«YGQõdG äÉéàæŸG ≥jƒ°ùJ ≈∏Y πª©J á°UÉN
 »àdG  á«YGQõdG  áeÉfRhôdG  ≥`̀ah  É¡æ«H  Éª«a
 äÉ«©ªL  á`̀eÉ`̀bEG  hCG  kÉ≤M’  ÉgOÉªàYG  ºà«°S
 á«MÓØdG  äÉ«©ª÷G  ÚH  ácÎ°ûe  á«≤jƒ°ùJ
 äGQÉÑàYG  É¡ëæe  ∫ÓN  øe  kÉ«eƒµM  É¡ªYOh

.kÉ©e ÉªgÓc hCG á«∏«°†ØJ ÉjGõeh
 IóMƒe  êPÉ`̀‰  ™°Vh  ‘  åëÑdG  ”  Éªc
 äGOÉ¡°ûdGh  á«JÉÑædG  á«ë°üdG  äGOÉ¡°û∏d
 ≈dEG  óæà°ùJ  ∫hó`̀ dG  ÚH  ájô£«ÑdG  á«ë°üdG

 ¢ù°SC’  á«∏«°üØàdG  íFGƒ∏dGh  á«dhódG  ÒjÉ©ŸG
 OÉªàYG ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,É¡æe πc íæe ÒjÉ©eh
 ÖfÉ÷G  øe  áeó≤ŸG  ºgÉØàdG  äGôcòe  IOƒ°ùe
 AGóHEGh  É¡à©LGôe  ºàj  á«dhCG  ábQƒc  …Qƒ°ùdG
 πc ‘ á©ÑàŸG áª¶fC’G ≥ah É¡dÉ«M äÉ¶MÓŸG
 ∫hódG  ájDhQ  πãªàd  É¡àZÉ«°U  IOÉ`̀YEG  ºà«d  ó∏H

.ácÎ°ûe IQƒ°üH É¡©«bƒJh ácÎ°ûŸG
 á«Hô©dG ∫hódG IƒYO ≈∏Y AGQRƒdG ≥ØJGh
 äÉ°TÉ≤ædG ≈dEG ΩÉª°†f’ÉH ÖZôJ »àdG iôNC’G
 á©ªàéŸG  á`̀©`̀HQC’G  ∫hó`̀ dG  ÚH  äGQGƒ``̀ ◊Gh
 ∫OÉÑàdGh  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  ≥`̀aBG  ™«°Sƒàd

.á«Hô©dG ∫hódG ÚH …QÉéàdG
 á°UÉÿG  äÉYƒ°VƒŸG  AGQRƒ``dG  ¢ûbÉfh
 ∫hó``̀dG  Ú`̀ H  ™FÉ°†ÑdG  π`̀≤`̀fh  â`̀jõ`̀fGÎ`̀dÉ`̀H
 Ée  QGô``̀ bEGh  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  ≈`̀ dEG  á©ªàéŸG
 ,ΩOÉ≤dG  ´ÉªàL’G  ‘  ÉgOÉªàYGh  Ö°SÉæe  ƒg
 ÉÃ ácQÉ°ûŸG  ∫hódG  ‘ π≤ædG  AGQRh Qƒ°†ëH
 IOÉjRh á«≤jƒ°ùàdG  ∞«dÉµàdG  ¢†«ØîJ øª°†j
 ÚH  á«YGQõdG  äÉéàæŸG  øe  ádOÉÑàŸG  äÉ«ªµdG
 πeÉµdG ≥«°ùæàdG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ” Éªc .¿Gó∏ÑdG
 áÄHhC’Gh ¢VGôeC’G ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ ‘
 QGôbEGh  á«YGQõdG  çQGƒµdGh  Ohóë∏d  IôHÉ©dG
 ,É¡«∏Y Iô£«°ùdGh É¡àëaÉµŸ ácÎ°ûŸG äÉ«dB’G
 äGAGôLEG  ó«MƒJ  á«fÉµeEG  á°ûbÉæe  IQhô°Vh
 ÚH  ájô£«ÑdG  á``̀ jhOC’Gh  Ióª°SC’G  π«é°ùJ
 Ö°SÉæe  ƒ`̀g  É`̀e  OÉªàYGh  á©ªàéŸG  á`̀dhó`̀dG

.ádhO πc ‘ ÚfGƒ≤dGh áª¶fC’G ™e ≥aGƒàeh

 á«æa  áæ÷  π«µ°ûJ  ≈∏Y  ¥É`̀ Ø`̀ J’G  ”h
 ™°VƒH  Ωƒ≤J  á©ªàéŸG  ∫hó`̀dG  ÚH  ácÎ°ûe
 ≈∏Y  É¡«∏Y  ≥ØàŸG  •É≤æ∏d  áMÎ≤e  ≠«°U
 »æa  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  É`̀gQGô`̀bEÉ`̀H  Ωƒ≤J  ¿CG
 É¡°VôY  ≈`̀ dEG  QÉ°ü«d  ¥Gô`̀©`̀dG  ájQƒ¡ªL  ‘
 ‘  É¡æe  Ö°SÉæe  ƒg  Ée  QGô``̀bEGh  É¡à°ûbÉæeh

.ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G
 á°SGQód  ¬«LƒàdG  ” ¬fG  ,¿É«ÑdG  ±É°VCGh

 äGõ«ŸG ójó–h ó∏H πµd á«YGQõdG áeÉfRhôdG
 á«YGQõdG  äÉéàæª∏d  á«°ùaÉæàdGh  á«Ñ°ùædG
 äGÎa øª°V É¡dOÉÑàd áæµªŸG ¢UôØdG ójó–h
 õjõ©J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,IOó äÉ«ªch á«æeR
 äÉÄ«¡dGh  äÉª¶æŸG  ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
 ä’Éch  øe  É¡d  ™Ñàj  Éeh  á«dhódGh  á«Hô©dG
 ÒaƒJh »æÑàd É¡JƒYOh á∏°U äGP ≥jOÉæ°Uh
 ÚH  á«ª«∏bEG  ™jQÉ°ûe  ò«Øæàd  ΩRÓ`̀dG  πjƒªàdG

 äGÒ¨àdG  QÉ``̀KBG  á¡LGƒŸ  á©ªàéŸG  ∫hó``̀dG
 øeC’G õjõ©Jh »YGQõdG ´É£≤dG ≈∏Y á«NÉæŸG

.»FGò¨dG
 ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G ó≤Y ≈∏Y AGQRƒdG ≥ØJGh
 Iƒ`̀YO  ºàj  ¿CG  ≈∏Y  ,πÑ≤ŸG  ∫ƒ`̀∏`̀jCG  ô¡°T  ‘
 ∫ÉéŸG ‘ á∏eÉ©dG á«Hô©dGh á«dhódG äÉª¶æŸG
 ≈∏Y ´ÓW’ÉH ÚÑZGôdG øjôªãà°ùŸGh »YGQõdG

.áaÉc ∫hódG ‘ ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG



62022 Rƒ“ (31)  óM’G
(2809) Oó©dGمحاڡ�﮲طات

 äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe øY QOÉ°U ¿ÓYG
(∫hG)¿Ó``````YG

 áæ°ùd(22) ºbQ äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe(Ü/68) IOÉŸG ΩÉµM’ GOÉæà°SG
 IQÉéàdGh ¬YÉæ°üdG IQGRh ‘ äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe ø∏©j ¬JÓjó©Jh 1997
 …QÉ≤©dG  ôjƒ£à∏d  ¿Éj  ácô°ûd  ájOÉ©dG  ÒY  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¿G  øjƒªàdGh
(8/1/1984) ïjQÉàH(1296) ºbôdG â– Ω.Ω.P ácô°ûc Éæjód á∏é°ùŸG

 (5/6/2022)  ïjQÉàH  ó≤©æŸG  …OÉ`̀©`̀dG  Ò`̀Z  É¡YÉªàLÉH  äQô`̀ b  ó`̀b
 íÑ°ü«d QÉæjO(1.750.000)øe ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ ¢†«ØîJ ≈∏Y á≤aGƒŸG

 QÉæjO(20.000)
 ∫Éª°SCGQ ¢†«ØîJ ≈∏Y É«£N ¢VGÎY’G ácô°ûdG »æFGO øe πµd ≥ëjh

 ¿ÓYG ôNG ô°ûf ïjQÉJ øe Éeƒj(15) ∫ÓN ÖbGôŸG iód ƒcô°ûHG
 äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe
»Wƒeô©dG »∏Y πFGh.O

äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe øY QOÉ°U ¿ÓYG
 (22)  ºbQ  äÉcô°ûdG  ¿ƒfÉb  øe  (Ü/254)  IOÉŸG  ΩÉµMC’  GOÉæà°SG
 IQGRh  ‘  äÉcô°ûdG  ΩÉ`̀Y  ÖbGôe  ø∏©j   ,  ¬JÓjó©Jh  1997  áæ°ùd
    áeÉ©dG  IQÉéà∏d  ¿ƒeOG  ácô°ûd  ¬eÉ©dG  áÄ«¡dG  ¿CÉH  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 ºbôdG â–  IOhó á«dhDƒ°ùe äGP äÉcô°ûdG πé°S ‘  Éæjód á∏é°ùŸGh
 …OÉ©dG ÒZ É¡YÉªàLÉH äQôb ób   2006/8/10 ïjQÉàH (12693 )

 2022/6/7      ïjQÉàH ó≤©æŸG
 ôªY »eÉëŸG Ú«©Jh ájQÉ«àNG á«Ø°üJ ácô°ûdG á«Ø°üJ ≈∏Y á≤aGƒŸG

 : ƒg »Ø°üŸG ¿GƒæY ¿Gh , ácô°û∏d É«Ø°üe ÊÓ«÷G »∏Y
  ¥ô°ûdG  ájÉæH-¢VÉjQ  º©æŸG  óÑY  ´QÉ°T-ådÉãdG  QGhó`̀ dG  -¿ÉªY

0796380691 ∞JÉg - ÚeÉà∏d »Hô©dG
 äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe 
»Wƒeô©dG »∏Y πFGh .O

ácô°ûdG »Ø°üe øY QOÉ°U ¿ÓYG
 áæ°ùd (22) ºbQ äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe (264) IOÉŸG ΩÉµM’ GOÉæà°SG

 :  ¬JÓjó©Jh  1997
 á∏é°ùŸGh  Ω.Ω.P  ¬eÉ©dG  √QÉéà∏d  ¿ƒ`̀gOG  ácô°T  »æFGO  øe  ƒ`̀LQG
  2006/8/10 ïjQÉàH 12693 ºbôdG â– äÉcô°ûdG áÑbGôe IôFGO iód
 á≤ëà°ùe  âfÉc  AGƒ°S  ácô°ûdG  √ÉŒ  á«dÉŸG  º¡JÉÑdÉ£e  Ëó≤J  IQhô°V
 áKÓKh áµ∏ªŸG πNGO ÚæFGó∏d ¬îjQÉJ øe øjô¡°T ∫ÓN ∂dPh ’ ΩG ™aódG

áµ∏ªŸG êQÉN ÚæFGó∏d ô¡°TG
 º©æŸG  óÑY  ´QÉ°T-ådÉãdG  QGhódG  -¿ÉªY  ‹ÉàdG  ¿Gƒæ©dG  ≈∏Y  ∂dPh

0796380691 ∞JÉg - »Hô©dG Ö©°ûdG ájÉæH-¢VÉjQ

ÊÓ«÷G »∏Y ôªY »eÉëŸG : ácô°ûdG »Ø°üe º°SG
-ådÉãdG QGhódG -¿ÉªY : »Ø°üŸG ¿GƒæY

ácô°ûdG »Ø°üe

 äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe øY QOÉ°U ¿ÓYG
 äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe (1/40) IOÉŸG ΩÉµMC’ GOÉæà°SG
 ΩÉY ÖbGôe ø∏©j  , ¬JÓjó©Jh 1997 áæ°ùd (22) ºbQ
 ∫Éªµà°SG  øY  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  ‘  äÉcô°ûdG
 á∏é°ùŸGh   ¬µjô°Th ÉëÑ°U ø°ùMácô°T á«Ø°üJ äGAGôLG
 ïjQÉàH (81227) ºbôdG â–  øeÉ°†J äÉcô°T πé°S ‘

 ¿ÓY’G Gòg ô°ûf ïjQÉJ øe GQÉÑàYG2006/5/24 
 äÉcô°ûdG  áÑbGôe  IôFGóH  ∫É°üJ’G  ≈Lôj  QÉ°ùØà°SÓd

 5600260 ºbôdG ≈∏Y
äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe
»Wƒeô©dG »∏Y πFGh .O

 äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe øY QOÉ°U ¿ÓYG
 (22)  ºbQ  äÉcô°ûdG  ¿ƒfÉb  øe  (13)  IOÉŸG  ΩÉµM’  GOÉæà°SG
 IQGRh  ‘  äÉcô°ûdG  ΩÉY  ÖbGôe  ø∏©j  ¬JÓjó©Jh  1997  áæ°ùd
 äÉcô°T ‘ á∏é°ùŸGh  äÉMÓØdG  ôªYh »∏Y ¿ÉH IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
 âeó≤J 2021/1/17 ïjQÉàH (121386) ºbôdG â– øeÉ°†J

: á«dÉàdG äGÒ«¨àdG äGAGôL’ Ö∏£H
  äÉMÓØdG ôªYh »∏Y : ácô°T øe ácô°ûdG º°SG πjó©J

  äÉMÓØdG ôªYh á©ªL: ácô°T ≈dG  
 ºbôdG ≈∏Y äÉcô°ûdG áÑbGôe IôFGóH ∫É°üJ’G ≈Lôj QÉ°ùØà°SÓd

 5600260
äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe
»Wƒeô©dG »∏Y πFGh .O

 »°VÉjôdG »Hô©dG …OÉædG øY QOÉ°U ¿ÓYG
 »HÉëàf’G ´ÉªàL’G ó≤©d áeÉ©dG áÄ«¡dG IƒYO ≈∏Y »°VÉjôdG »Hô©dG …OÉæd ájQGO’G áÄÑ¡dG ô°ùj
 á°ûbÉæŸ …OÉædG ≈æÑe ‘ 2022/9/3  ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj AÉ°ùe øe á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ ∂dPh

:‹ÉàdG ∫ÉªY’G ∫hóL
ÉªgQGôbGh ‹ÉŸGh …QGO’G øjôjô≤àdG á°ûbÉæeh IAGôb-

…OÉædG äÉHÉ°ùL ≥«bóàd ÊƒfÉb ≥bóe OÉªàYG-
IójóL ájQGOG áÄ«g ÜÉîàfG-

   ΩÉ©d ∫ƒ∏jG ô¡°T ájÉ¡f ≈àM º¡«∏Y á≤ëà°ùŸG äÉcGÎ°T’G ójó°ùJ áeÉ¡dG áÄÑ¡dG AÉ°†YG ™«ªL ≈∏Y
 á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ájÉ¨dh AÉ°ùe á©HGôdG áYÉ°ùdG øe …OÉædG ≈æÑe ‘ …OÉædG IQGOG iód É«°üî°T 2022

ÊhÎµd’G ™aódGh ∑ƒæÑdG ≥jôW øY hG 2022/8/13 ájÉ¨dh 2022/8/4 øe IÎØdG ∫ÓN AÉ°ùe
 øe  8/2022/  26-20  IÎØdG  ∫ÓN  ájQGO’G  áÄ«¡dGh  ájƒ°†Yh  á°SÉFôd  í°TÎdG  ÜÉH  íàØj
…OÉæ∏d »∏NGódG ΩÉ¶ædG Ö°ùMh …OÉædG IQGOG iód AÉ°ùe á°ùeÉÿG áYÉ°ùdG ájÉ¨dh AÉ°ùe á©HGôdG áYÉ°ùdG

:á¶MÓe
 áYÉ°ùdG  AÉ°†Y’G  øe  ô°†M  øÃ  á«fÉãdGIôª∏d  ´ÉªàL’G  ó≤©j  ÊƒfÉ≤dG  ÜÉ°üædG  πªàµj  ⁄  GPG

 …OÉædG ≈æÑe ‘ 2022/9/17 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj AÉ°ùe øe á°SOÉ°ùdG
 …OÉædG ¢ù«FQ
»Ñ«∏°üdG ¿GRƒg

 ácô°T »Ø°üe øY QOÉ°U ¿ÓYG
 (22) ºbQ äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe (Ü/264)IOÉŸG ΩÉµMC’ GOÉæà°SG

.¬JÓjó©Jh 1997 áæ°ùd
 Ω.Ω.P    á``̀jQGO’G  äGQÉ°ûà°SÓd  ≥Ø°ûdG  ácô°T  »æFGO  øe  ƒ`̀LQCG
 ïjQÉàH (41865) ºbôdG â– äÉcô°ûdG áÑbGôe IôFGO iód á∏é°ùŸGh
 AGƒ°S  ácô°ûdG  √ÉŒ á«dÉŸG  º¡JÉÑdÉ£e Ëó≤J  IQhô°V  8/10/2015
 ÚæFGó∏d  ¬îjQÉJ øe øjô¡°T ∫ÓN ∂dPh /’ ΩG ™aódG  á≤ëà°ùe âfÉc

. áµ∏ªŸG êQÉN ÚæFGó∏d ô¡°TG áKÓKh ,áµ∏ªŸG πNGO
: ‹ÉàdG ¿Gƒæ©dG ≈∏Y ∂dPh

¿ÉØ«©°S ¿ÉªãY ôeÉY : ácô°ûdG »Ø°üe º°SG
 Öàµe  .8•  GRÓH  ∑QÉH  ™ª›  á«Øjƒ°üdG  ¿ÉªY:  »Ø°üŸG  ¿GƒæY

 0796586860 …ƒ∏N818
ácô°T »Ø°üe  

πª©dG ≈dG IOƒ©dÉH QGòfG
 -:∞XƒŸG ≈dG 

. ´hÉ£e ¬W ΩôcG óªfi
 iód πª©dG øY ºµÑ«¨àd Gô¶f

 ≥«aQ  ó`̀ª`̀  RGƒ```̀a  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 øe  Ì`̀c’  (ÉJƒe  äÉjƒ∏M)  ¿ÉaôN
 ÖÑ°S  …G  ¿hO  á«dÉààe  ΩÉ`̀jCG  Iô°ûY
 IQhô°†H ∑Qòæf Gòd ,ÊƒfÉb QÈe hG
 çÓK  Ióe  ∫ÓN  πª©dG  ≈dG  IOƒ©dG
 ¿Ó`̀Y’G   Gò`̀ g  ô°ûf  ïjQÉJ  øe  ΩÉ`̀ jG
 áaÉch  ∂àØ«Xƒd  kGó`̀bÉ`̀a  Èà©J  ’Gh
 IOÉŸG ¢üæd kGOÉæà°SG ¬«dÉª©dG ∂bƒ≤M
 πª©dG  ¿ƒfÉb øe (`````g) √ô≤a (28)

. ÊOQ’G  ∫Éª©dGh
QòæŸG
 ≥«aQ óª RGƒa á°ù°SDƒe
(ÉJƒe äÉjƒ∏M) ¿ÉaôN

االحد  )31(متوز 22022
اعالناتالعدد )2809(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

ذ.م.م  الربكة   ايام  خمابز  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )63846( بتاريخ )2022/6/29(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/7/28(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات التعليميه 
ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )51192( 
بتاريخ 2018/4/17 �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
تاريخه  ام ل/ وذلك خالل �شهرين من  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد احمد خالد القي�شي
هاتف  بالزا-  املالك  جممع  العلي-  تالع   - عمان    : امل�شفي  عنوان 

0796191165
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200016386(

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

ال�شادة عزام �شعيد النجمي
  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة عثمان �شعيد النجمي و�شركاه وامل�شجلة 
يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت الرقم )1162019 945( بتاريخ 

 1984/4/14
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات 
التعليميه  وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
غري  باجتماعها  قررت  قد  بتاريخ2018/4/17   )51192( الرقم  حتت 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2022/6/23 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد احمد خالد القي�شي م�شفيا لل�شركة وان 

عنوان امل�شفي هو :
 عمان - تالع العلي- جممع املالك بالزا- هاتف 0796191165

مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكه   الروابده  كتالني  �شركة  باأن 

الرقم )20549( بتاريخ 2020/1/28  تقدمت  تو�شية ب�شيطة  حتت 

بطلب لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :كتالني الروابده و�شريكه

اىل �شركة :بدر الفليح وطارق امل�شاعفه

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن ا�شماء الفائزين
تبارك �شركة جفان ملواد التجميل  لل�شادة الفائزين با�شتالم جوائزهم بحملتها 
الرتويجية)العيد يف تركيا مع كلفن( والتي انتهت يف متوز  2022 واحلا�شلة 

علي موافقة وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين رقم  4/2/28/6414 تاريخ 
 8/3/2022 وهم ال�شادة التالية ا�شمائهم :-

1-�شاره عاي�ش عمرو.2- حم�شن حممد بواعنه.
 3- روان �شامي �شلمان ابو �شبحه.4- الرا اجمد ر�شيد.

 5-ايهم �شاكر حممد خرفان.6-ما�شه ثائر �شمري.7-ا�شامه �شمري علي.
 8-فار�ش حممد املحت�شب.9-هيثم عديل حممود 10-نهاد فوزي حممد.

 11-عبدال�شالم حمزه عبدالقادر.12-حممود خالد �شعيد.
 13-هديل طالل القا�شم 14-الرين جمال القا�شم.

 15-�شاحله �شالمه احمد.16- رجاء خالد حممد حم�شن.
 17-احمد عبدالغني يو�شف.18-ا�شرف عبدالكرمي العقايده.

19-�شحى فادي حمدان.20-عايده حممدعلي كامل.

 اعالن
 �شادر عن م�شفي ال�شركة

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة اأن�س بالل عيد و�شريكه 

وامل�شجلة حتت الرقم )107857( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ 

)9/9/2013( ورقمها الوطني )200136066( بان جميع ال�شركاء 

بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )28/7/2022( 

 وتعيني اأن�س بالل عيد م�شفياأ لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان( ال�شارع:)طارق( البناية:)33( 

 هاتف:)0796333547( 
                       م�شفي ال�شركة اأن�ش بالل عيد

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة �شامي ال�شماوي وحممد 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  العمري  
)105899( بتاريخ 2012/12/16 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200147451(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

�شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم  عي�شى وجورج زيدان  

ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2015/4/12 بتاريخ   )111638(

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/4 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة اكرم 

حممد علي عطيه   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان-�شارع الردن-مقابل م�شت�شفى الرويال 

-ت 0795744543

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة اىل العمل 
اىل ال�شيد

توفيق حممد علي الهيم�شاوي

نظرا لتغيبك عن مركز عملك اكرث 
من ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

�شبليت ل�شناعة االأملنيوم  
دون عذر ر�شمي او مربر قانوين 

لذا فان املنذر وح�شب املادة 28 
من قانون العمل الردين ينذرك 
ب�شرورة العودة للعمل خالل 
48�شاعة من تاريخ ن�شر هذا 

العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا 
لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية 

املنذر 
�شركة �شبليت ل�شناعة االأملنيوم

 انذار بالعودة اىل العمل
 اىل املوظف:-

 ن�شري عي�شى عبدالرحيم خليل.
نظرا لتغيبكم عن العمل لدى �شركة 

مطعم موال لكرث من ع�شرة اأيام 
متتالية دون اي �شبب او مربر 

قانوين، لذا ننذرك ب�شرورة العودة 
اىل العمل خالل مدة ثالث ايام من 

تاريخ ن�شر هذا  العالن وال تعترب 
فاقدًا لوظيفتك وكافة حقوقك 
العماليه ا�شتنادًا لن�س املادة 

)28( فقره )هـــــ( من قانون العمل 
والعمال  الردين . 

 املنذر
               �شركة مطعم موال

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

ذ.م.م  الربكة   ايام  خمابز  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )63846( بتاريخ )2022/6/29(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/7/28(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات التعليميه 
ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )51192( 
بتاريخ 2018/4/17 �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
تاريخه  ام ل/ وذلك خالل �شهرين من  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد احمد خالد القي�شي
هاتف  بالزا-  املالك  جممع  العلي-  تالع   - عمان    : امل�شفي  عنوان 

0796191165
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200016386(

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

ال�شادة عزام �شعيد النجمي
  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة عثمان �شعيد النجمي و�شركاه وامل�شجلة 
يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت الرقم )1162019 945( بتاريخ 

 1984/4/14
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات 
التعليميه  وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
غري  باجتماعها  قررت  قد  بتاريخ2018/4/17   )51192( الرقم  حتت 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2022/6/23 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد احمد خالد القي�شي م�شفيا لل�شركة وان 

عنوان امل�شفي هو :
 عمان - تالع العلي- جممع املالك بالزا- هاتف 0796191165

مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكه   الروابده  كتالني  �شركة  باأن 

الرقم )20549( بتاريخ 2020/1/28  تقدمت  تو�شية ب�شيطة  حتت 

بطلب لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :كتالني الروابده و�شريكه

اىل �شركة :بدر الفليح وطارق امل�شاعفه

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن ا�شماء الفائزين
تبارك �شركة جفان ملواد التجميل  لل�شادة الفائزين با�شتالم جوائزهم بحملتها 
الرتويجية)العيد يف تركيا مع كلفن( والتي انتهت يف متوز  2022 واحلا�شلة 

علي موافقة وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين رقم  4/2/28/6414 تاريخ 
 8/3/2022 وهم ال�شادة التالية ا�شمائهم :-

1-�شاره عاي�ش عمرو.2- حم�شن حممد بواعنه.
 3- روان �شامي �شلمان ابو �شبحه.4- الرا اجمد ر�شيد.

 5-ايهم �شاكر حممد خرفان.6-ما�شه ثائر �شمري.7-ا�شامه �شمري علي.
 8-فار�ش حممد املحت�شب.9-هيثم عديل حممود 10-نهاد فوزي حممد.

 11-عبدال�شالم حمزه عبدالقادر.12-حممود خالد �شعيد.
 13-هديل طالل القا�شم 14-الرين جمال القا�شم.

 15-�شاحله �شالمه احمد.16- رجاء خالد حممد حم�شن.
 17-احمد عبدالغني يو�شف.18-ا�شرف عبدالكرمي العقايده.

19-�شحى فادي حمدان.20-عايده حممدعلي كامل.

 اعالن
 �شادر عن م�شفي ال�شركة

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة اأن�س بالل عيد و�شريكه 

وامل�شجلة حتت الرقم )107857( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ 

)9/9/2013( ورقمها الوطني )200136066( بان جميع ال�شركاء 

بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )28/7/2022( 

 وتعيني اأن�س بالل عيد م�شفياأ لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان( ال�شارع:)طارق( البناية:)33( 

 هاتف:)0796333547( 
                       م�شفي ال�شركة اأن�ش بالل عيد

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة �شامي ال�شماوي وحممد 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  العمري  
)105899( بتاريخ 2012/12/16 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200147451(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

�شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم  عي�شى وجورج زيدان  

ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2015/4/12 بتاريخ   )111638(

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/4 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة اكرم 

حممد علي عطيه   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان-�شارع الردن-مقابل م�شت�شفى الرويال 

-ت 0795744543

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة اىل العمل 
اىل ال�شيد

توفيق حممد علي الهيم�شاوي

نظرا لتغيبك عن مركز عملك اكرث 
من ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

�شبليت ل�شناعة االأملنيوم  
دون عذر ر�شمي او مربر قانوين 

لذا فان املنذر وح�شب املادة 28 
من قانون العمل الردين ينذرك 
ب�شرورة العودة للعمل خالل 
48�شاعة من تاريخ ن�شر هذا 

العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا 
لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية 

املنذر 
�شركة �شبليت ل�شناعة االأملنيوم

 انذار بالعودة اىل العمل
 اىل املوظف:-

 ن�شري عي�شى عبدالرحيم خليل.
نظرا لتغيبكم عن العمل لدى �شركة 

مطعم موال لكرث من ع�شرة اأيام 
متتالية دون اي �شبب او مربر 

قانوين، لذا ننذرك ب�شرورة العودة 
اىل العمل خالل مدة ثالث ايام من 

تاريخ ن�شر هذا  العالن وال تعترب 
فاقدًا لوظيفتك وكافة حقوقك 
العماليه ا�شتنادًا لن�س املادة 

)28( فقره )هـــــ( من قانون العمل 
والعمال  الردين . 

 املنذر
               �شركة مطعم موال

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

ذ.م.م  الربكة   ايام  خمابز  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )63846( بتاريخ )2022/6/29(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/7/28(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات التعليميه 
ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )51192( 
بتاريخ 2018/4/17 �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
تاريخه  ام ل/ وذلك خالل �شهرين من  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد احمد خالد القي�شي
هاتف  بالزا-  املالك  جممع  العلي-  تالع   - عمان    : امل�شفي  عنوان 

0796191165
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200016386(

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

ال�شادة عزام �شعيد النجمي
  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة عثمان �شعيد النجمي و�شركاه وامل�شجلة 
يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت الرقم )1162019 945( بتاريخ 

 1984/4/14
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات 
التعليميه  وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
غري  باجتماعها  قررت  قد  بتاريخ2018/4/17   )51192( الرقم  حتت 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2022/6/23 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد احمد خالد القي�شي م�شفيا لل�شركة وان 

عنوان امل�شفي هو :
 عمان - تالع العلي- جممع املالك بالزا- هاتف 0796191165

مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكه   الروابده  كتالني  �شركة  باأن 

الرقم )20549( بتاريخ 2020/1/28  تقدمت  تو�شية ب�شيطة  حتت 

بطلب لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :كتالني الروابده و�شريكه

اىل �شركة :بدر الفليح وطارق امل�شاعفه

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن ا�شماء الفائزين
تبارك �شركة جفان ملواد التجميل  لل�شادة الفائزين با�شتالم جوائزهم بحملتها 
الرتويجية)العيد يف تركيا مع كلفن( والتي انتهت يف متوز  2022 واحلا�شلة 

علي موافقة وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين رقم  4/2/28/6414 تاريخ 
 8/3/2022 وهم ال�شادة التالية ا�شمائهم :-

1-�شاره عاي�ش عمرو.2- حم�شن حممد بواعنه.
 3- روان �شامي �شلمان ابو �شبحه.4- الرا اجمد ر�شيد.

 5-ايهم �شاكر حممد خرفان.6-ما�شه ثائر �شمري.7-ا�شامه �شمري علي.
 8-فار�ش حممد املحت�شب.9-هيثم عديل حممود 10-نهاد فوزي حممد.

 11-عبدال�شالم حمزه عبدالقادر.12-حممود خالد �شعيد.
 13-هديل طالل القا�شم 14-الرين جمال القا�شم.

 15-�شاحله �شالمه احمد.16- رجاء خالد حممد حم�شن.
 17-احمد عبدالغني يو�شف.18-ا�شرف عبدالكرمي العقايده.

19-�شحى فادي حمدان.20-عايده حممدعلي كامل.

 اعالن
 �شادر عن م�شفي ال�شركة

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة اأن�س بالل عيد و�شريكه 

وامل�شجلة حتت الرقم )107857( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ 

)9/9/2013( ورقمها الوطني )200136066( بان جميع ال�شركاء 

بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )28/7/2022( 

 وتعيني اأن�س بالل عيد م�شفياأ لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان( ال�شارع:)طارق( البناية:)33( 

 هاتف:)0796333547( 
                       م�شفي ال�شركة اأن�ش بالل عيد

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة �شامي ال�شماوي وحممد 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  العمري  
)105899( بتاريخ 2012/12/16 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200147451(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

�شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم  عي�شى وجورج زيدان  

ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2015/4/12 بتاريخ   )111638(

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/4 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة اكرم 

حممد علي عطيه   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان-�شارع الردن-مقابل م�شت�شفى الرويال 

-ت 0795744543

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة اىل العمل 
اىل ال�شيد

توفيق حممد علي الهيم�شاوي

نظرا لتغيبك عن مركز عملك اكرث 
من ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

�شبليت ل�شناعة االأملنيوم  
دون عذر ر�شمي او مربر قانوين 

لذا فان املنذر وح�شب املادة 28 
من قانون العمل الردين ينذرك 
ب�شرورة العودة للعمل خالل 
48�شاعة من تاريخ ن�شر هذا 

العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا 
لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية 

املنذر 
�شركة �شبليت ل�شناعة االأملنيوم

 انذار بالعودة اىل العمل
 اىل املوظف:-

 ن�شري عي�شى عبدالرحيم خليل.
نظرا لتغيبكم عن العمل لدى �شركة 

مطعم موال لكرث من ع�شرة اأيام 
متتالية دون اي �شبب او مربر 

قانوين، لذا ننذرك ب�شرورة العودة 
اىل العمل خالل مدة ثالث ايام من 

تاريخ ن�شر هذا  العالن وال تعترب 
فاقدًا لوظيفتك وكافة حقوقك 
العماليه ا�شتنادًا لن�س املادة 

)28( فقره )هـــــ( من قانون العمل 
والعمال  الردين . 

 املنذر
               �شركة مطعم موال

دائره قا�ضي الق�ضاه
حمكمه عمان ال�ضرعيه الق�ضايا 

مذكرة تبليغ ميني �ضرعية 
�ضادرة عن حمكمة عمان ال�ضرعية 

االبتدائية الق�ضايا
هيئة القا�سي د ب�سام نهار اجلبور 

اىل املدعى عليه حامت داود الرحمي رماحه جمهول 
حمل االقامة حاليا واخر حمل اقامة له يف عمان 

�ساحية احل�سني �سارع االمام بن م�سلم عمارة رقم 1 
�سقة رقم 2 ملك والد املدعية 

لقد تقرر يف الدعوى ا�سا�س 2022/967 املقامة من 
قبل املدعية �سو�سن عارف �سالح امل�سني ومو�سوعها 
تفريق لل�سقاق والنزاع تقرر توجيه اليمني ال�سرعية 

االتية واهلل العظيم انه ال �سحة ملا ادعته زوجتي 
ومدخولتي ب�سحيح العقد ال�سرعي �سو�سن عارف 

�سالح امل�سني من انه ت�سكل بيننا �سقاق ونزاع 
م�ستحكم ي�ستحيل حله ومن انني ا�سررت باملدعية 
قوال ب�سبي و�ستمي لها وامام النا�س ومن انني كنت 

اقوم ب�سربها �سربا مربحا ب�سكل متكرر وامام النا�س 
ومن انه ال جمال ال�ستمرار احلياة الزوجية بيننا 

ومن ان ال�سقاق والنزاع �ساع وانت�سر خربه و�سمع به 
االهل واالقارب واجلريان ومن انه ال جمال لال�سالح 

بيننا رغم تدخل امل�سلحون بيننا فعال اال انهم مل 
يفلحوا وال �سحة لذلك كله واهلل على ما اقول وكيل  

لذا وعليك احل�سور اىل هذه املحكمة الكائنة يف عمان 
�سارع املدينة الريا�سية مقابل �سرح ال�سهيد وذلك 

يوم االرربعاء 2022/8/10 ال�ساعة التا�سعة �سباحا 
حللفها فاذا مل حت�سر يف الوقت والزمان املحددين 

تعترب ناكال عن حلف اليمني ال�سرعية ويجري بحقك 
االيجاب ال�سرعي وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب 

اال�سول حتريرا يف 28ذو احلجة 1443 هجري الذي 
يوافقه 2022/7/27 ميالدي

قا�ضي حمكمة عمان االبتدائية ال�ضرعية الق�ضايا
د.ب�ضام نهار اجلبور 

اإعالن طرح عطاء �ضادر عن وزارة ال�ضحة 
تعلن وزارة ال�سحة عن طرح  عطاء رقم  �س/2022/57 بخ�سو�س م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف 

بئر ابو دلة/معان    فعلى من يود اال�سرتاك من املقاولني امل�سنفني فئة �سيانة ابنية ثالثة وثانية او فئة 
ان�ساء ابنية خام�سة ورابعة مراجعة   ق�سم العطاءات يف مديرية االأبنية و ال�سيانة ) الطابق الثامن ( 

يف مبنى وزارة ال�سحة م�سطحبا معه �سورة م�سدقة من �سهادة الت�سنيف ) �سارية املفعول ( خمتومة 
باخلتم االحمر من دائرة العطاءات احلكومية ال�ستالم ن�سخة من املوا�سفات مقابل )125( مائة وخم�سة 

وع�سرون  ديناراآ ويتم بيع الن�سخ ل�ساحب ال�سركة او مندوبه بوجود تفوي�س خمتوم من البنك .
- يتم تقدمي تامني دخول العطاء )كفالة البنكية( او �سيك م�سدق بقيمة   )5000( دينار  من قيمة عر�س 

العطاء مبغلف منف�سل ح�سب املتطلبات التالية :-
-رقم العطاء: �س/2022/57

- ا�سم العطاء : م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف بئر ابو دنة/معان
- تاأمني دخول العطاء :- با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة لوظيفته

-مدة �سريان تامني دخول العطاء )120( مائة وع�سرون يوم من تاريخ ايداع العرو�س 
-ا�سم املناق�س كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية 

مالحظـــــــــة :
1- يحق للجنة ال�سراء الرئي�سية يف وزارة ال�سحة الغاء العطاء دون ابداء اال�سباب وبدون اأن يرتتب على هذا 

 االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية .
 2- اأجور الن�سر على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر الن�سر .

3-يبداأ بيع ن�سخ العطاء يوم االحد املوافق 2022/7/31 من ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة الثانية 
 ع�سر و الن�سف ظهرا .

 4-اآخر موعد لل�سراء يوم االربعاء املوافق 2022/8/3 .
 5- اآخر يوم  الإيداع العرو�س لغاية ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2022/8/16م .

6- تودع العرو�س على ن�سخة واحدة ) االأ�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف مبنى وزارة ال�سحة الطابق 
الثامن ق�سم العطاءات. 

7-يعترب تطبيق الوات�س اب و�سيلة ر�سمية يف املخاطبات والتبليغات عن جميع اأعمال العطاء على هاتف رقم 
0781300440

8-يتم ا�ستبعاد اي مناق�س غري ملتزم بال�سروط اعاله

                                                                                                                                         االأمني العام  لل�ضوؤون االدارية والفنية واقبلوا فائق االحرتام ،،،
رئي�س جلنة ال�ضراء الرئي�ضية
الدكتورة الهام عبدالرحمن  خري�ضات

اإعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأه : ) 200050230(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن �ضركة  
العبادي      وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  "حممدخري" وطه 

حتت الرقم ) 46294( بتاريخ 1997/5/7 قد تقدمت بطلب لت�سفية 
ال�سركة ت�سفيه اختيارية بتاريخ    2022/7/27  وقد مت تعيني 

ال�سيد/ال�سيدة  احمد عي�سى عبداملعطي ال�سنابره  م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي عمان جبل النزهة تلفون 0795815401

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

مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات
 1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 

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

�سركات تو�سية  وامل�سجلة يف �سجل  العلي و�ضركائها  ازدهار  �سركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2004/10/6 بتاريخ   )10924( الرقم  حتت  ب�سيطة 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :ازدهارالعلي و�سركائها

اىل �سركة :مكرم العلي و�سركاه

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

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�ستنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �ضركة فريز الرتك واياد الهندي  وامل�سجلة يف 
�سركات ت�سامن حتت الرقم )19331( بتاريخ 1987/11/28 

تقدمت بطلب الجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :  فريز الرتك واياد الهندي 

اىل �سركة :  فريز وا�سامه الرتك 
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

 5600260
مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتامع هيئة عامه غري عاديه 
لرشكة الطيف للتجهيزات الطبيه واملخربيه

الساده الرشكاء يف رشكة الطيف الطبي للتجهيزات الطبيه 

واملخربيه ندعوكم لحضور اجتامع الهيئة العامه الغري 

عادي والذي سوف يعقد يف مقر الرشكة يف متام العارشة 

صباحا من يوم االحد املوافق 2022/8/7واملتضمن جدول 

اعامله :-

تعديل املفوضني بالتوقيع عن الرشكة .
 املدير العام
هادي خضري عباس عباس

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

استنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون االسامء التجارية رقم )9( لسنة 2006 يعلن مسجل االسامء التجارية يف وزارة 

الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري ) روضة العلم الراقي ( واملسجل لدينا يف سجل االسامء التجارية 

بالرقم )201198( باسم )ليىل مصطفى يوسف يوسف( جرى عليه نقل ملكية ليصبح باسم )انرشاح هشام جمعه 

ريان(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

االسامء  )9( لسنة 2006 يعلن مسجل  رقم  التجارية  االسامء  قانون  املادة)8/ج(من  استنادا الحكام 
التجارية يف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري )اوركيدا للمياه ( واملسجل لدينا يف 
نقل  عليه  جرى  )رشكة زهري يحيى واحمد الحلبي(  )216723( باسم  التجارية بالرقم  سجل االسامء 
ملكية ليصبح باسم )زهري ابراهيم محمد يحيى(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200052844(

استنادا الحكام املادة)28/أ( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 يعلن مراقب 

عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة محمود اسامعيل احمد 

ابو اسامعيل  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ماجد ابراهيم ومحمود اسامعيل واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )41950( بتاريخ 1996/1/4.

رشيكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/28  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.

واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من اليوم 

التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200057691(

 1997 لسنة   )22( رقم  الرشكات  قانون  من  املادة)28/أ(  الحكام  استنادا 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
ربه  عبد  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  حوسه   الحميد  عبد  ابراهيم  نبيل 
وبرغوث وحوسه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )57128( 

بتاريخ 2000/9/3.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/27  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.
واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من 

اليوم التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

دائره قا�ضي الق�ضاه
حمكمه عمان ال�ضرعيه الق�ضايا 

مذكرة تبليغ ميني �ضرعية 
�ضادرة عن حمكمة عمان ال�ضرعية 

االبتدائية الق�ضايا
هيئة القا�سي د ب�سام نهار اجلبور 

اىل املدعى عليه حامت داود الرحمي رماحه جمهول 
حمل االقامة حاليا واخر حمل اقامة له يف عمان 

�ساحية احل�سني �سارع االمام بن م�سلم عمارة رقم 1 
�سقة رقم 2 ملك والد املدعية 

لقد تقرر يف الدعوى ا�سا�س 2022/967 املقامة من 
قبل املدعية �سو�سن عارف �سالح امل�سني ومو�سوعها 
تفريق لل�سقاق والنزاع تقرر توجيه اليمني ال�سرعية 

االتية واهلل العظيم انه ال �سحة ملا ادعته زوجتي 
ومدخولتي ب�سحيح العقد ال�سرعي �سو�سن عارف 

�سالح امل�سني من انه ت�سكل بيننا �سقاق ونزاع 
م�ستحكم ي�ستحيل حله ومن انني ا�سررت باملدعية 
قوال ب�سبي و�ستمي لها وامام النا�س ومن انني كنت 

اقوم ب�سربها �سربا مربحا ب�سكل متكرر وامام النا�س 
ومن انه ال جمال ال�ستمرار احلياة الزوجية بيننا 

ومن ان ال�سقاق والنزاع �ساع وانت�سر خربه و�سمع به 
االهل واالقارب واجلريان ومن انه ال جمال لال�سالح 

بيننا رغم تدخل امل�سلحون بيننا فعال اال انهم مل 
يفلحوا وال �سحة لذلك كله واهلل على ما اقول وكيل  

لذا وعليك احل�سور اىل هذه املحكمة الكائنة يف عمان 
�سارع املدينة الريا�سية مقابل �سرح ال�سهيد وذلك 

يوم االرربعاء 2022/8/10 ال�ساعة التا�سعة �سباحا 
حللفها فاذا مل حت�سر يف الوقت والزمان املحددين 

تعترب ناكال عن حلف اليمني ال�سرعية ويجري بحقك 
االيجاب ال�سرعي وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب 

اال�سول حتريرا يف 28ذو احلجة 1443 هجري الذي 
يوافقه 2022/7/27 ميالدي

قا�ضي حمكمة عمان االبتدائية ال�ضرعية الق�ضايا
د.ب�ضام نهار اجلبور 

اإعالن طرح عطاء �ضادر عن وزارة ال�ضحة 
تعلن وزارة ال�سحة عن طرح  عطاء رقم  �س/2022/57 بخ�سو�س م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف 

بئر ابو دلة/معان    فعلى من يود اال�سرتاك من املقاولني امل�سنفني فئة �سيانة ابنية ثالثة وثانية او فئة 
ان�ساء ابنية خام�سة ورابعة مراجعة   ق�سم العطاءات يف مديرية االأبنية و ال�سيانة ) الطابق الثامن ( 

يف مبنى وزارة ال�سحة م�سطحبا معه �سورة م�سدقة من �سهادة الت�سنيف ) �سارية املفعول ( خمتومة 
باخلتم االحمر من دائرة العطاءات احلكومية ال�ستالم ن�سخة من املوا�سفات مقابل )125( مائة وخم�سة 

وع�سرون  ديناراآ ويتم بيع الن�سخ ل�ساحب ال�سركة او مندوبه بوجود تفوي�س خمتوم من البنك .
- يتم تقدمي تامني دخول العطاء )كفالة البنكية( او �سيك م�سدق بقيمة   )5000( دينار  من قيمة عر�س 

العطاء مبغلف منف�سل ح�سب املتطلبات التالية :-
-رقم العطاء: �س/2022/57

- ا�سم العطاء : م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف بئر ابو دنة/معان
- تاأمني دخول العطاء :- با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة لوظيفته

-مدة �سريان تامني دخول العطاء )120( مائة وع�سرون يوم من تاريخ ايداع العرو�س 
-ا�سم املناق�س كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية 

مالحظـــــــــة :
1- يحق للجنة ال�سراء الرئي�سية يف وزارة ال�سحة الغاء العطاء دون ابداء اال�سباب وبدون اأن يرتتب على هذا 

 االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية .
 2- اأجور الن�سر على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر الن�سر .

3-يبداأ بيع ن�سخ العطاء يوم االحد املوافق 2022/7/31 من ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة الثانية 
 ع�سر و الن�سف ظهرا .

 4-اآخر موعد لل�سراء يوم االربعاء املوافق 2022/8/3 .
 5- اآخر يوم  الإيداع العرو�س لغاية ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2022/8/16م .

6- تودع العرو�س على ن�سخة واحدة ) االأ�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف مبنى وزارة ال�سحة الطابق 
الثامن ق�سم العطاءات. 

7-يعترب تطبيق الوات�س اب و�سيلة ر�سمية يف املخاطبات والتبليغات عن جميع اأعمال العطاء على هاتف رقم 
0781300440

8-يتم ا�ستبعاد اي مناق�س غري ملتزم بال�سروط اعاله

                                                                                                                                         االأمني العام  لل�ضوؤون االدارية والفنية واقبلوا فائق االحرتام ،،،
رئي�س جلنة ال�ضراء الرئي�ضية
الدكتورة الهام عبدالرحمن  خري�ضات

اإعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأه : ) 200050230(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن �ضركة  
العبادي      وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  "حممدخري" وطه 

حتت الرقم ) 46294( بتاريخ 1997/5/7 قد تقدمت بطلب لت�سفية 
ال�سركة ت�سفيه اختيارية بتاريخ    2022/7/27  وقد مت تعيني 

ال�سيد/ال�سيدة  احمد عي�سى عبداملعطي ال�سنابره  م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي عمان جبل النزهة تلفون 0795815401

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

مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات
 1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 

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

�سركات تو�سية  وامل�سجلة يف �سجل  العلي و�ضركائها  ازدهار  �سركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2004/10/6 بتاريخ   )10924( الرقم  حتت  ب�سيطة 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :ازدهارالعلي و�سركائها

اىل �سركة :مكرم العلي و�سركاه

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

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�ستنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �ضركة فريز الرتك واياد الهندي  وامل�سجلة يف 
�سركات ت�سامن حتت الرقم )19331( بتاريخ 1987/11/28 

تقدمت بطلب الجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :  فريز الرتك واياد الهندي 

اىل �سركة :  فريز وا�سامه الرتك 
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

 5600260
مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتامع هيئة عامه غري عاديه 
لرشكة الطيف للتجهيزات الطبيه واملخربيه

الساده الرشكاء يف رشكة الطيف الطبي للتجهيزات الطبيه 

واملخربيه ندعوكم لحضور اجتامع الهيئة العامه الغري 

عادي والذي سوف يعقد يف مقر الرشكة يف متام العارشة 

صباحا من يوم االحد املوافق 2022/8/7واملتضمن جدول 

اعامله :-

تعديل املفوضني بالتوقيع عن الرشكة .
 املدير العام
هادي خضري عباس عباس

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

استنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون االسامء التجارية رقم )9( لسنة 2006 يعلن مسجل االسامء التجارية يف وزارة 

الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري ) روضة العلم الراقي ( واملسجل لدينا يف سجل االسامء التجارية 

بالرقم )201198( باسم )ليىل مصطفى يوسف يوسف( جرى عليه نقل ملكية ليصبح باسم )انرشاح هشام جمعه 

ريان(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

االسامء  )9( لسنة 2006 يعلن مسجل  رقم  التجارية  االسامء  قانون  املادة)8/ج(من  استنادا الحكام 
التجارية يف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري )اوركيدا للمياه ( واملسجل لدينا يف 
نقل  عليه  جرى  )رشكة زهري يحيى واحمد الحلبي(  )216723( باسم  التجارية بالرقم  سجل االسامء 
ملكية ليصبح باسم )زهري ابراهيم محمد يحيى(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200052844(

استنادا الحكام املادة)28/أ( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 يعلن مراقب 

عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة محمود اسامعيل احمد 

ابو اسامعيل  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ماجد ابراهيم ومحمود اسامعيل واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )41950( بتاريخ 1996/1/4.

رشيكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/28  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.

واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من اليوم 

التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200057691(

 1997 لسنة   )22( رقم  الرشكات  قانون  من  املادة)28/أ(  الحكام  استنادا 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
ربه  عبد  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  حوسه   الحميد  عبد  ابراهيم  نبيل 
وبرغوث وحوسه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )57128( 

بتاريخ 2000/9/3.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/27  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.
واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من 

اليوم التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

دائره قا�ضي الق�ضاه
حمكمه عمان ال�ضرعيه الق�ضايا 

مذكرة تبليغ ميني �ضرعية 
�ضادرة عن حمكمة عمان ال�ضرعية 

االبتدائية الق�ضايا
هيئة القا�سي د ب�سام نهار اجلبور 

اىل املدعى عليه حامت داود الرحمي رماحه جمهول 
حمل االقامة حاليا واخر حمل اقامة له يف عمان 

�ساحية احل�سني �سارع االمام بن م�سلم عمارة رقم 1 
�سقة رقم 2 ملك والد املدعية 

لقد تقرر يف الدعوى ا�سا�س 2022/967 املقامة من 
قبل املدعية �سو�سن عارف �سالح امل�سني ومو�سوعها 
تفريق لل�سقاق والنزاع تقرر توجيه اليمني ال�سرعية 

االتية واهلل العظيم انه ال �سحة ملا ادعته زوجتي 
ومدخولتي ب�سحيح العقد ال�سرعي �سو�سن عارف 

�سالح امل�سني من انه ت�سكل بيننا �سقاق ونزاع 
م�ستحكم ي�ستحيل حله ومن انني ا�سررت باملدعية 
قوال ب�سبي و�ستمي لها وامام النا�س ومن انني كنت 

اقوم ب�سربها �سربا مربحا ب�سكل متكرر وامام النا�س 
ومن انه ال جمال ال�ستمرار احلياة الزوجية بيننا 

ومن ان ال�سقاق والنزاع �ساع وانت�سر خربه و�سمع به 
االهل واالقارب واجلريان ومن انه ال جمال لال�سالح 

بيننا رغم تدخل امل�سلحون بيننا فعال اال انهم مل 
يفلحوا وال �سحة لذلك كله واهلل على ما اقول وكيل  

لذا وعليك احل�سور اىل هذه املحكمة الكائنة يف عمان 
�سارع املدينة الريا�سية مقابل �سرح ال�سهيد وذلك 

يوم االرربعاء 2022/8/10 ال�ساعة التا�سعة �سباحا 
حللفها فاذا مل حت�سر يف الوقت والزمان املحددين 

تعترب ناكال عن حلف اليمني ال�سرعية ويجري بحقك 
االيجاب ال�سرعي وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب 

اال�سول حتريرا يف 28ذو احلجة 1443 هجري الذي 
يوافقه 2022/7/27 ميالدي

قا�ضي حمكمة عمان االبتدائية ال�ضرعية الق�ضايا
د.ب�ضام نهار اجلبور 

اإعالن طرح عطاء �ضادر عن وزارة ال�ضحة 
تعلن وزارة ال�سحة عن طرح  عطاء رقم  �س/2022/57 بخ�سو�س م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف 

بئر ابو دلة/معان    فعلى من يود اال�سرتاك من املقاولني امل�سنفني فئة �سيانة ابنية ثالثة وثانية او فئة 
ان�ساء ابنية خام�سة ورابعة مراجعة   ق�سم العطاءات يف مديرية االأبنية و ال�سيانة ) الطابق الثامن ( 

يف مبنى وزارة ال�سحة م�سطحبا معه �سورة م�سدقة من �سهادة الت�سنيف ) �سارية املفعول ( خمتومة 
باخلتم االحمر من دائرة العطاءات احلكومية ال�ستالم ن�سخة من املوا�سفات مقابل )125( مائة وخم�سة 

وع�سرون  ديناراآ ويتم بيع الن�سخ ل�ساحب ال�سركة او مندوبه بوجود تفوي�س خمتوم من البنك .
- يتم تقدمي تامني دخول العطاء )كفالة البنكية( او �سيك م�سدق بقيمة   )5000( دينار  من قيمة عر�س 

العطاء مبغلف منف�سل ح�سب املتطلبات التالية :-
-رقم العطاء: �س/2022/57

- ا�سم العطاء : م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف بئر ابو دنة/معان
- تاأمني دخول العطاء :- با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة لوظيفته

-مدة �سريان تامني دخول العطاء )120( مائة وع�سرون يوم من تاريخ ايداع العرو�س 
-ا�سم املناق�س كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية 

مالحظـــــــــة :
1- يحق للجنة ال�سراء الرئي�سية يف وزارة ال�سحة الغاء العطاء دون ابداء اال�سباب وبدون اأن يرتتب على هذا 

 االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية .
 2- اأجور الن�سر على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر الن�سر .

3-يبداأ بيع ن�سخ العطاء يوم االحد املوافق 2022/7/31 من ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة الثانية 
 ع�سر و الن�سف ظهرا .

 4-اآخر موعد لل�سراء يوم االربعاء املوافق 2022/8/3 .
 5- اآخر يوم  الإيداع العرو�س لغاية ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2022/8/16م .

6- تودع العرو�س على ن�سخة واحدة ) االأ�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف مبنى وزارة ال�سحة الطابق 
الثامن ق�سم العطاءات. 

7-يعترب تطبيق الوات�س اب و�سيلة ر�سمية يف املخاطبات والتبليغات عن جميع اأعمال العطاء على هاتف رقم 
0781300440

8-يتم ا�ستبعاد اي مناق�س غري ملتزم بال�سروط اعاله

                                                                                                                                         االأمني العام  لل�ضوؤون االدارية والفنية واقبلوا فائق االحرتام ،،،
رئي�س جلنة ال�ضراء الرئي�ضية
الدكتورة الهام عبدالرحمن  خري�ضات

اإعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأه : ) 200050230(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن �ضركة  
العبادي      وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  "حممدخري" وطه 

حتت الرقم ) 46294( بتاريخ 1997/5/7 قد تقدمت بطلب لت�سفية 
ال�سركة ت�سفيه اختيارية بتاريخ    2022/7/27  وقد مت تعيني 

ال�سيد/ال�سيدة  احمد عي�سى عبداملعطي ال�سنابره  م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي عمان جبل النزهة تلفون 0795815401

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

مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات
 1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 

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

�سركات تو�سية  وامل�سجلة يف �سجل  العلي و�ضركائها  ازدهار  �سركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2004/10/6 بتاريخ   )10924( الرقم  حتت  ب�سيطة 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :ازدهارالعلي و�سركائها

اىل �سركة :مكرم العلي و�سركاه

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

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�ستنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �ضركة فريز الرتك واياد الهندي  وامل�سجلة يف 
�سركات ت�سامن حتت الرقم )19331( بتاريخ 1987/11/28 

تقدمت بطلب الجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :  فريز الرتك واياد الهندي 

اىل �سركة :  فريز وا�سامه الرتك 
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

 5600260
مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتامع هيئة عامه غري عاديه 
لرشكة الطيف للتجهيزات الطبيه واملخربيه

الساده الرشكاء يف رشكة الطيف الطبي للتجهيزات الطبيه 

واملخربيه ندعوكم لحضور اجتامع الهيئة العامه الغري 

عادي والذي سوف يعقد يف مقر الرشكة يف متام العارشة 

صباحا من يوم االحد املوافق 2022/8/7واملتضمن جدول 

اعامله :-

تعديل املفوضني بالتوقيع عن الرشكة .
 املدير العام
هادي خضري عباس عباس

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

استنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون االسامء التجارية رقم )9( لسنة 2006 يعلن مسجل االسامء التجارية يف وزارة 

الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري ) روضة العلم الراقي ( واملسجل لدينا يف سجل االسامء التجارية 

بالرقم )201198( باسم )ليىل مصطفى يوسف يوسف( جرى عليه نقل ملكية ليصبح باسم )انرشاح هشام جمعه 

ريان(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

االسامء  )9( لسنة 2006 يعلن مسجل  رقم  التجارية  االسامء  قانون  املادة)8/ج(من  استنادا الحكام 
التجارية يف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري )اوركيدا للمياه ( واملسجل لدينا يف 
نقل  عليه  جرى  )رشكة زهري يحيى واحمد الحلبي(  )216723( باسم  التجارية بالرقم  سجل االسامء 
ملكية ليصبح باسم )زهري ابراهيم محمد يحيى(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200052844(

استنادا الحكام املادة)28/أ( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 يعلن مراقب 

عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة محمود اسامعيل احمد 

ابو اسامعيل  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ماجد ابراهيم ومحمود اسامعيل واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )41950( بتاريخ 1996/1/4.

رشيكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/28  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.

واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من اليوم 

التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200057691(

 1997 لسنة   )22( رقم  الرشكات  قانون  من  املادة)28/أ(  الحكام  استنادا 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
ربه  عبد  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  حوسه   الحميد  عبد  ابراهيم  نبيل 
وبرغوث وحوسه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )57128( 

بتاريخ 2000/9/3.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/27  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.
واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من 

اليوم التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

دعوة حل�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�ضركة جمموعة االعمار الهند�ضية ذ.م.م

ح�صرة ال�صريك /مازن منيب ر�صيد امل�صري
حتية طيبة وبعد,,

ي�صرنا دعوتكم حل�صور اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�صركة جمموعة 
االعمار الهند�صية ذ.م.م واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2022/8/9 ال�صاعة 
احلادية ع�صر �صباحا يف مقر �صركة جمموعة االعمار الهند�صية ذ.م.م يف منطقة 

وادي ال�صري-عمان وذلك للنظر يف االمور التالية:
1-مناق�صة تقرير مدقق احل�صابات لل�صنة املالية 2020 والبيانات املايل لل�صنة 

املالية 2020)امليزانية( وامل�صادقة عليها
2- انتخاب مدقق ح�صابات لل�صنة املالية 2021

مقدما فائق االحرتام والتقدير
املدير العام 
عمر منيب امل�صري

دعوة حل�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�ضركة جمموعة االعمار الهند�ضية ذ.م.م

ح�صرة ال�صريك /مازن منيب ر�صيد امل�صري
حتية طيبة وبعد,,

ي�صرنا دعوتكم حل�صور اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�صركة جمموعة 
االعمار الهند�صية ذ.م.م واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2022/8/9 ال�صاعة 
التا�صعة �صباحا يف مقر �صركة جمموعة االعمار الهند�صية ذ.م.م يف منطقة وادي 

ال�صري-عمان وذلك للنظر يف االمور التالية:
1-مناق�صة تقرير مدقق احل�صابات لل�صنة املالية 2019 والبيانات املايل لل�صنة 

املالية 2019)امليزانية( وامل�صادقة عليها
2- انتخاب مدقق ح�صابات لل�صنة املالية 2020

مقدما فائق االحرتام والتقدير
املدير العام 
عمر منيب امل�صري

دعوة حل�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�ضركة جمموعة االعمار الهند�ضية ذ.م.م

ح�صرة ال�صريك /مازن منيب ر�صيد امل�صري
حتية طيبة وبعد,,

ي�صرنا دعوتكم حل�صور اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�صركة جمموعة 
االعمار الهند�صية ذ.م.م واملقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2022/8/9 ال�صاعة 

الواحدة ظهرا يف مقر �صركة جمموعة االعمار الهند�صية ذ.م.م يف منطقة وادي 
ال�صري-عمان وذلك للنظر يف االمور التالية:

1-مناق�صة تقرير مدقق احل�صابات لل�صنة املالية 2021 والبيانات املايل لل�صنة 
املالية 2021)امليزانية( وامل�صادقة عليها

2- انتخاب مدقق ح�صابات لل�صنة املالية 2022
مقدما فائق االحرتام والتقدير

املدير العام 
عمر منيب امل�صري

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االحد  2022/7/31
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة بداية عمان/الق�شايا ال�شرعية
الرقم: 2021100802396
التاريخ: 1443/12/29هـ

املوافق: 2022/7/28م
هيئة القا�شي: احمد خليل القطيفان

تبليغ قرار ا�شتئنايف بالن�شر
حمكمة بداية عمان/الق�شايا ال�شرعية

)عمان - املدينة الريا�شية - �ش ال�شهيد - مقابل �شرح ال�شهيد- 
مبنى رقم 103/ الطابق االول(

الى املدعى عليه: ان�ش عبد االله عبد احلليم - �شوري اجلن�شية 
- جمهول حمل االقامة يف االمارات واخر حمل اقامة له يف االردن 

هو عمان  - جبل الن�شر - حي عدن - قرب م�شجد عبد العزيز
عمال باملادة 151 من قانون ا�شول املحاكمات ال�شرعية بخ�شو�ش 
الدعوى ذات رقم اال�شا�ش 2021100802396 واملندرجة حتت 
اعالم احلكم ال�شادر عن هذه املحكمة برقم 202100860420 
ومو�شوعها   2021/11/8 وفق  1443/4/3هـ  الف�شل  تاريخ 
هنادي  املدعية  قبل  من  عليك  واملقامة  وال�شرر  للغيبة  التفريق 
الن�شا�شيبي  دانا  املحامي  وكيلتها  اجلن�شية  �شورية  �شالح  حممد 
حمكمة  قبل  من  اعاله  اليه  اامل�شار  احلكم  �شدق  قد  انه  اعملك 
رقم  اال�شتئنايف  القرار  مبوجب  ال�شرعية  عمان  ا�شتئناف 

2022/1498-127547 تاريخ 2022/4/17م
ولك احلق بطلب �شورة عن احلكم امل�شتاأنف م�شفوعا ب�شورة عن 
القرار اال�شتئنايف امل�شار اليه اعاله وتطبيق ما يخ�شك من احكام 
جرى  وعليه  ال�شرعية  املحاكمات  ا�شول  قانون  من   158 املادة 
تبليغك ذلك بالن�شر ح�شب اال�شول حتريرا يف 1443/12/29هـ 

وفق 2022/7/28م
قا�شي حمكمة بداية عمان/ الق�شايا ال�شرعي

احمد خليل القطيفان

الرقم: م �ش/42126/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200015783(

ا�شــتنادا الحكام املــادة )37( من قانون ال�شــركات رقم )22( ل�شــنة 
1997 يعلــن مراقب عام ال�شــركات يف وزارة ال�شــناعة والتجارة بان 
�شــركة ايليا عواد و�شركاه لل�شرافة وامل�شــجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )42126( بتاريخ 1996/1/16 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شــركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة املحامي زياد عليان مقبل مغايره م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�س��في - اربد - �س��ارع ال�س��ينما بناية ابو ال�سميد ط 

0795203140 -3
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االحد  2022/7/31
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة بداية عمان/الق�شايا ال�شرعية
الرقم: 2021100802396
التاريخ: 1443/12/29هـ

املوافق: 2022/7/28م
هيئة القا�شي: احمد خليل القطيفان

تبليغ قرار ا�شتئنايف بالن�شر
حمكمة بداية عمان/الق�شايا ال�شرعية

)عمان - املدينة الريا�شية - �ش ال�شهيد - مقابل �شرح ال�شهيد- 
مبنى رقم 103/ الطابق االول(

الى املدعى عليه: ان�ش عبد االله عبد احلليم - �شوري اجلن�شية 
- جمهول حمل االقامة يف االمارات واخر حمل اقامة له يف االردن 

هو عمان  - جبل الن�شر - حي عدن - قرب م�شجد عبد العزيز
عمال باملادة 151 من قانون ا�شول املحاكمات ال�شرعية بخ�شو�ش 
الدعوى ذات رقم اال�شا�ش 2021100802396 واملندرجة حتت 
اعالم احلكم ال�شادر عن هذه املحكمة برقم 202100860420 
ومو�شوعها   2021/11/8 وفق  1443/4/3هـ  الف�شل  تاريخ 
هنادي  املدعية  قبل  من  عليك  واملقامة  وال�شرر  للغيبة  التفريق 
الن�شا�شيبي  دانا  املحامي  وكيلتها  اجلن�شية  �شورية  �شالح  حممد 
حمكمة  قبل  من  اعاله  اليه  اامل�شار  احلكم  �شدق  قد  انه  اعملك 
رقم  اال�شتئنايف  القرار  مبوجب  ال�شرعية  عمان  ا�شتئناف 

2022/1498-127547 تاريخ 2022/4/17م
ولك احلق بطلب �شورة عن احلكم امل�شتاأنف م�شفوعا ب�شورة عن 
القرار اال�شتئنايف امل�شار اليه اعاله وتطبيق ما يخ�شك من احكام 
جرى  وعليه  ال�شرعية  املحاكمات  ا�شول  قانون  من   158 املادة 
تبليغك ذلك بالن�شر ح�شب اال�شول حتريرا يف 1443/12/29هـ 

وفق 2022/7/28م
قا�شي حمكمة بداية عمان/ الق�شايا ال�شرعي

احمد خليل القطيفان

الرقم: م �ش/42126/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200015783(

ا�شــتنادا الحكام املــادة )37( من قانون ال�شــركات رقم )22( ل�شــنة 
1997 يعلــن مراقب عام ال�شــركات يف وزارة ال�شــناعة والتجارة بان 
�شــركة ايليا عواد و�شركاه لل�شرافة وامل�شــجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )42126( بتاريخ 1996/1/16 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شــركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة املحامي زياد عليان مقبل مغايره م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�س��في - اربد - �س��ارع ال�س��ينما بناية ابو ال�سميد ط 

0795203140 -3
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

محافظات 

 »àdGh »YÉªàL’G ∂°SÉªàdG äGôµ°ù©e â∏°UGh
 AÉæÑdGh  πª©∏d  Ú°ù◊G  äGôµ°ù©e  øª°V  òØæJ
 øe OóY ‘ iôNG âªààNG  Éª«a  É¡JÉ«dÉ©a  2022
 ∂°SÉªàdG  äGôµ°ù©e  Ωƒ«dG  â≤∏£fGh  .äÉ¶aÉëŸG
 ÜÉÑ°Th º«ë°ùdG AGôªM ÜÉÑ°T õcGôe ‘ »YÉªàL’G
 á°VhQ  ÜÉÑ°Th  ∞¡µdG  ô`̀jO  ÜÉÑ°Th  äÉ«YÉaôdG
 …hÉØ°üdG ÜÉÑ°Th ó°ûjhôdG ÜÉÑ°Th áª°ùH IÒeC’G
 á«◊É°üdG  äÉHÉ°T  õcôŸ  áaÉ°VEG  ájô°ûÑdG  ÜÉÑ°Th
 ¥ôØŸG ÜÉÑ°T ôjóe ∫Ébh . ¥ôØŸG ÜÉÑ°T ájôjóe ‘
 »JCÉJ  »àdG  äGôµ°ù©ŸG  ¿EG  ,…ôjƒ¨dG  ôªY  QƒàcódG
 ,2022  AÉæÑdGh πª©∏d Ú°ù◊G äGôµ°ù©e øª°V
 áÄØdG  øª°V ácQÉ°ûeh ÉcQÉ°ûe  125  É¡«a  ∑QÉ°ûj
 äGQÉ¡e  õjõ©àd  ±ó¡Jh  ÉeÉY  -20  15  ájôª©dG
 ™e  πYÉØàdG  ø`̀e  º¡æ«µ“h  ,á«JÉ«◊G  ÜÉÑ°ûdG
 ÒZ Ö«dÉ°SCÉH ô°ü©dG äÉÑ∏£àeh IÉ«◊G äGÒ¨àe
 äÉ«dÉ©a  ,Ωƒ«dG  ,áÑ≤©dG  ‘  âªààNGh  .  ájó«∏≤J
 ,AÉæÑdGh πª©∏d Ú°ù◊G äGôµ°ù©Ÿ ÊÉãdG ´ƒÑ°SC’G
 AÉ£Y)  á«©ªàéŸG  áeÓ°ùdGh  ø`̀eC’G  ¿GƒæY  â–
 ájôjóŸ  á©HÉàdG  á«HÉÑ°ûdG  õcGôŸG  ‘  ,(AÉªàfGh

.áHÉ°Th ÉHÉ°T 130 ácQÉ°ûÃ áÑ≤©dG ÜÉÑ°T
 ¢Sóæ¡ŸG  áÑ≤©dG  ÜÉÑ°T  ájôjóe  ôjóe  ∫É`̀bh
 ‘  äòØof  »àdG  äGôµ°ù©ŸG  ¿EG  ,¿É°ûjôc  º∏°ùe
 ,áªMQh  á°ûjôdG  ÜÉÑ°Th  äÉHÉ°ûd  Iôjƒ≤dG  õcGôe
 ∫ÉLQh  ÜÉÑ°ûdG  ÚH  ábÓ©dG  ≥«ª©J  ≈`̀dEG  ±ó¡J
 ∫OÉÑàŸG  ΩGÎM’Gh á≤ãdG  º«b  ¢SôZh ΩÉ©dG  øeC’G
 ≈∏Y kÉ«HÉéjEG  É¡éFÉàf ¢ùµ©æJ »àdGh ,Úaô£dG ÚH

.¬æeCGh ÊOQC’G ™ªàéŸG
 ΩÓYE’Gh äÉbÓ©dG º°ùb ¢ù«FQ äócCG  ,ÉgQhóH
 ¢UôM äÉÑ«£◊G ΩÓ°SEG  áÑ≤©dG ÜÉÑ°T ájôjóe ‘
 áWô°ûdG  Ωƒ¡Øe  ï«°SôJ  ≈∏Y  ÜÉÑ°ûdG  IQGRh
 º¡°ùj Ée ,á«YÉªàLG h á«æeCG  IQhô°†c á«©ªàéŸG
 ‘  ÜÉÑ°û∏d  »≤«≤M  ∑Gô°TEÉH  áÁô÷G  øe  ó◊ÉH

.á«Wô°ûdG á«∏ª©dG

 »LPƒªædG  AÉbQõdG  äÉHÉ°Th  ÜÉÑ°T  õcôe  ‘h
 áWô°ûdGh  ø```eC’G  ôµ°ù©e  äÉ«dÉ©a  âªààNG
 Ú°ù◊G  äGôµ°ù©e  øª°V  òØæj  …òdG  ,á«©ªàéŸG
 AÉ£Y  ...»Yƒ£àdG  πª©dG)  2022  AÉæÑdGh  πª©∏d
 ájôª©dG  áÄØdG  øe  áHÉ°T  35  ácQÉ°ûÃ  (AÉªàfGh

.kÉeÉY (18-24)
 ∫ƒM  ájQGƒM  äÉ°ù∏L  äÉ«dÉ©ØdG  âæª°†Jh
 »Ä«ÑdG  øeC’G  ≥«≤ëàH  áªgÉ°ùŸG  ‘  ÜÉÑ°ûdG  QhO
 ,á«Ä«ÑdG  áª¶fC’G  ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  »MÉ«°ùdGh
 ,É¡HÉÑ°SCGh  ™ªàéŸG  ‘ áÁô÷G áëaÉµe  Ö«dÉ°SCGh

.á«fhÎµdE’G ºFGô÷G ¿ƒfÉ≤H ∞jô©àdGh
 QƒàcódG  AÉbQõdG  á¶aÉ  ÜÉÑ°T  ôjóe  ∫É`̀bh
 áWô°ûdGh  ø`̀eC’G  äGôµ°ù©e  ¿EG  ,¢Tƒª©dG  ódÉN
 iód »æeC’G »YƒdG iƒà°ùe ™aQ ‘ º¡°ùJ á«©ªàéŸG
 º«gÉØÃ  º¡jód  á«æeC’G  áaô©ŸG  …ÌJh  ,ÜÉÑ°ûdG
 á«cQÉ°ûàdG  ºgQGhOCG  øe  Rõ©Jh  ,»©ªàéŸG  øeC’G
 ™e á«cQÉ°ûàdÉH  πeÉ°ûdG  ¬eƒ¡ØÃ øeC’G  ≥«≤– ‘
 ,ôµ°ù©ŸG äÉ«dÉ©a ‘ ácQÉ°ûŸG ΩÉ©dG øeC’G äGQGOEG

. IƒLôŸG ±GógC’G ≥≤ëj ÉÃh
 óHQEG  ÜôZ  äÉHÉ°Th  ÜÉÑ°T  õcôe  ‘  âªààNGh
 äÉ«dÉ©a  ,Ωƒ`̀«`̀dG  ‹Éª°ûdG  QGõ``̀ŸG  ÜÉÑ°T  õ`̀cô`̀eh

 áaÉ°ûµdG  ôµ°ù©eh  »YÉªàL’G  ∂°SÉªàdG  ôµ°ù©e
 É¡JòØf  »`̀à`̀dGh  ,»Yƒ£àdG  πª©dGh  äGó`̀°`̀Tô`̀ŸGh
 Ú°ù◊G  äGôµ°ù©e  øª°V  ó`̀ HQEG  ÜÉÑ°T  ájôjóe
 25  ácQÉ°ûÃ  ∂``̀dPh  ,2022  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh  πª©∏d
 (ÉeÉY  14  12-)  øe  ájôª©dG  áÄØdG  øª°V  ÉHÉ°T
 ó`̀cCGh  .ôµ°ù©e  π`̀c  ‘  ,(É`̀eÉ`̀Y  17  15-)  ø`̀eh
 á«ªgCG  »∏«≤©dG  IõªM  QƒàcódG  óHQEG  ÜÉÑ°T  ôjóe
 ÜÉÑ°û∏d  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dGh  πª©∏d  Ú°ù◊G  äGôµ°ù©e
 AÉªàf’G h A’ƒdG º«≤d Égõjõ©J ∫ÓN øe äÉHÉ°ûdGh
 ÜÉÑ°ûdG  ÜÉ°ùcEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,IOÉ«≤dGh  øWƒ∏d
 ¢ùM á«ªæJh ,áeRÓdG á«JÉ«◊G äGQÉ¡ŸG Ú©aÉ«dGh
 ÜÉÑ°ûdG ¢SƒØf ‘ á«æWƒdGh á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùŸG
 π≤°üJ  »àdG  áaOÉ¡dG  É¡›GôH  ∫ÓN  øe  äÉHÉ°ûdGh
 äGÈNh äGQÉ¡e º¡Ñ°ùµJh ,ÚcQÉ°ûŸG äÉ«°üî°T

. á«JÉ«◊G ä’ÉéŸG øe ójó©dG ‘ áYƒæàe
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ∂`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀dG  ôµ°ù©e  ø`̀ª`̀°`̀†`̀Jh
 á«aô©ŸGh  á«JGòdG  IQGOE’G  äGQÉ¡e  ≈∏Y  äÉÑjQóJ
 ´GóHE’G  äGQÉ¡eh  ,∑Î°ûŸG  πª©dGh  á«YÉªàL’Gh
 ÜÉ©dCGh  á«aÉ≤K  äÉ≤HÉ°ùe  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,QÉµàH’Gh
 ájƒYƒJ  äGô°VÉh  á«Yƒ£J  ∫É`̀ª`̀YCGh  á«Ñ©°T

.áYƒæe

العقبة 

 õcôeh  áÑ≤©dG  ´ôa  á«fOQC’G  á©eÉ÷G  â©bh
 ¢ùeCG  ‹hódG  º«µëàdGh  äGQÉ°ûà°SÓd  áÑ≤©dG  è«∏N
 ‹hódG  º«µëàdG  ∫É›  ‘  ¿hÉ©J  á«bÉØJG  ¢ù«ªÿG
 ¢ü«∏îàdGh  áÑjô°†dGh  á«fƒfÉ≤dG  äGQÉ°ûà°S’Gh
 ÖjQóàd º«µëàdG ∫É› ‘ äGQhódG ó≤Yh »côª÷G
 ™`̀bhh  .  áÑ≤©dG  á¶aÉ  ‘  äGAÉ`̀Ø`̀µ`̀dG  ôjƒ£Jh
 ôjòf  QƒàcódG  á«fOQC’G  á©eÉ÷G  ¢ù«FQ  á«bÉØJ’G
 ócCGh .ábOGô°T óYQ ¢Sóæ¡ŸG õcôŸG ôjóeh äGó«ÑY

 ôeÉY QƒàcódG áÑ≤©dG ´ôa á«fOQC’G á©eÉ÷G ¢ù«FQ
 É¡JÉfÉµeEG  πc  Ëó≤J  ≈∏Y  á©eÉ÷G  ¢UôM  ¿Éª∏°S
 ä’ÉéŸG áaÉµH …QÉ°ûà°S’Gh »ÑjQóàdG É¡YGQP ÈY
 äÉcô°ûdG ™e á°ü°üîàŸG èeGÈdG ó≤Yh á«aGÎMÉH
 ∫Éb  ,¬à¡L  øe  .áØ∏àîŸG  á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒŸGh
 è«∏N õcôe ¿EG  ,ábOGô°T óYQ ¢Sóæ¡ŸG õcôŸG ôjóe
 ∫hC’G  õcôŸG  ƒg  º«µëàdGh  äGQÉ°ûà°SÓd  áÑ≤©dG
 ¿hÉ©àdG  Gò`̀g  ¿CGh  ¿OQC’G  ‘  »°ù°SDƒŸG  º«µëà∏d
 áÑ≤©dG  á¶aÉ  ‘  »∏ëŸG  ™ªàéŸG  Ωóî«°S  ôªãŸG
 äGAÉØµdG …ÌJ á«Yƒf äÉeƒ∏HOh äGQhO Ëó≤J ÈY

 ¢Uôa  ≈∏Y  á°ùaÉæª∏d  á°UôØdG  É¡ëæ“h  ájô°ûÑdG
 ‘ áÑ≤©dG ´ôa á«fOQC’G á©eÉ÷G QhO øªKh . πª©dG
 »∏ëŸG ™ªàéŸG ÖjQóJh π«gCÉJh ºYód õcôŸG OÉªàYG
 ™e á©eÉ÷G ¿hÉ©àH Gó«°ûe ,áÑ≤©dG áæjóe ≥jƒ°ùJh
 ôjóe  QÉ°TCG  ,¬ÑfÉL  øe  .  á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒŸG  áaÉc
 á«fOQC’G á©eÉ÷G ‘ ÖjQóàdGh äGQÉ°ûà°S’G Öàµe
 ƒëf ÖàµŸG »©°S ≈dEG »àjQÉÑµdG ¿hó∏N áÑ≤©dG ´ôa
 äÉcGô°T AÉæHh »∏ëŸG ™ªàéŸG ™e ácGô°ûdG õjõ©J
 áaÉc  ≈∏Y  á«©ªàéŸG  äÉÄØ∏d  ÖjQóàdG  ΩóîJ  á∏YÉa

.ó©°üdG

اتفاقية تعاون بين أردنية العقبة ومركز 
خليج العقبة لالستشارات والتحكيم

تواصل فعاليات معسكرات الحسين 
للبناء والعمل في مختلف المحافظات

إستمرار فعاليات مهرجان 
صيف األردن في مادبا

 مأدبا 

 áMÉ°S ≈∏Y ∂dPh ÉHOCÉe ‘ 2022 ¿OQC’G ∞«°U ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a â∏°UGƒJ 
 ájQƒ∏µ∏ah á«FÉæZ á«æa äÉ«dÉ©a áeÉbEÉH áæjóŸG §°Sh »µfR øjódG OÉªY Ö©∏e
 ∞°üædGh  á°SOÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  äÉ«dÉ©ØdG  äCGó`̀Hh  .á∏FÉ©dG  OGô`̀aCG  πc  ±ó¡à°ùJ
 á«Mô°ùeh  »L  …Oh  äÉfƒdÉH  ÜÉ©dCGh  ∫ÉØWCÓd  √ƒLƒdG  ≈∏Y  º°SôdG  á«dÉ©ØH
 ºààNG Éª«a , É kjQƒ∏µ∏a É k°VôY á∏«Ø£dG ábôa âeóbh .∫ÉØWC’G É¡H ™àªà°SCG ∫ÉØWCÓd
 á«æWƒdG  ¬«fÉZCG  øe  áYƒª›  Ëó≤àH  ¿ÉMô°ùdG  QÉ°ûH  ÊOQC’G  Üô£ŸG  πØ◊G

.Qƒ°†◊G ¿É°ùëà°SG âb’ »àdG á«KGÎdGh

 المعسكرات الشبابية في 
عجلون تواصل فعالياتها

 عجلون 

 πª©dG{ QÉ©°T â– É¡JÉ«dÉ©a ¿ƒ∏éY á¶aÉ ‘ á«HÉÑ°ûdG õcGôŸG â∏°UGh 
 2022  AÉæÑdGh  πª©∏d  Ú°ù◊G  äGôµ°ù©e  øª°V  zAÉªàfGh  AÉ£Y  »Yƒ£àdG

. äÉHÉ°ûdGh ÜÉÑ°ûdG äÉÄe ácQÉ°ûÃ
 ,(GÎH) á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd äÉ°û«ÑW óª ¿ƒ∏éY ÜÉÑ°T ôjóe ∫Ébh
 õjõ©J  ≈`̀dEG  É¡à©°Vh  »àdG  á«é«JGÎ°S’G  øª°V  ≈©°ùJ  ÜÉÑ°ûdG  IQGRh  ¿EG
 ,äGôµ°ù©ŸÉH  òØæJ  »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh  èeGÈdGh  á£°ûfC’G  ‘  á«HÉÑ°ûdG  ácQÉ°ûŸG
 º¡JÉYGóHEG  π≤°üJ »àdG  äGÈÿGh äGQÉ¡ŸG øe ójó©dG  ¿ƒcQÉ°ûŸG ≈≤∏àj å«M
 äGôµ°ù©ŸG  √òg  ∫ÓN  É°†jCG  ºàj  ¬fCG  ,äÉ°û«ÑW  ó`̀cCGh  .á«JÉ«◊G  º¡JGQÉ¡eh
 äGQóîŸG  áaBG  áHQÉëÃ  ¢üàîJ  »àdG  ájƒYƒàdG  äGô°VÉëŸGh  äGhóædG  ò«ØæJ
 áãjó◊G É«Lƒdƒæµà∏d ∫É©ØdGh øeB’G ΩGóîà°S’G á«Ø«ch áÁô÷G ´ƒbh ™æeh

. »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh É°Uƒ°üN
 ºgÉ°ùj ÚcQÉ°ûŸGh ÜÉÑ°û∏d äÉ«dÉ©ØdG √òg ∫ÓN áaô©ŸG π≤f ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ºg  º¡fC’  º¡JÉ©ªàéŸ  É¡∏≤æd  ÜÉÑ°û∏d  á«HÉéjE’G  äÉ«cƒ∏°ùdG  ¢SôZh  õjõ©J  ‘

. øWƒdG QÉgORGh á©aôd »°SÉ°SC’G AÉæÑdG

 دورات تدريبية تستهدف 
الشباب في قضاء أذرح

 قضاء أذرح 

 øª°Vh ÚÄLÓd »cQÉ‰GódG ¢ù∏éŸG ™e ¿hÉ©àdÉH ìQPCG ÜÉÑ°T õcôe òØæj 
 á«HÉÑ°ûdG  äGQOÉÑŸG  ôjƒ£J  ∫É›  ‘  á«ÑjQóJ  äGQhO  ,(RYSE)  ´hô°ûe
 πª©dG  ¥É«°S  ‘  á«∏YÉØàdG  ÜÉ©dCÓd  iƒàëŸG  áYÉæ°U  äGQÉ¡e  ∫ƒM  iô`̀NCGh

.Ú°ùæ÷G Óc øe Ú©aÉ«dGh ÜÉÑ°ûdG äÉÄa ±ó¡à°ùJ ,»Yƒ£àdG
 ádÉcƒd  ‹ÉéŸG  ó∏  QƒàcódG  ¿É©e  á¶aÉ  ÜÉÑ°T  ájôjóe  ôjóe  ∫É`̀bh
 ,πÑ≤ŸG ∫ƒ∏jCG ô¡°T ≈àM ôªà°ùJ »àdGh äGQhódG √òg ¿EG (GÎH) á«fOQC’G AÉÑfC’G
 QÉµàH’G  ≈∏Y ºgõ«Ø–h ,ÜÉÑ°û∏d  áæeBG  äÉMÉ°ùe ÒaƒàH  áªgÉ°ùŸG  ≈dEG  ±ó¡J
 ‘  á«æ≤àdG  äGQOÉÑŸG  ò«ØæJ  ∫É›  ‘  á«∏ª©dG  º¡JÉ°SQÉ‡  ≥«ª©Jh  ,´Gó`̀HE’Gh
 ,»≤«Ñ£àdGh  ‘ô©ŸG  Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  º¡JGQOÉÑe  ºYOh  ,»Yƒ£àdG  πª©dG  ¥É«°S
 ºgõØ– »àdG ±QÉ©ŸGh äGhOC’ÉH ºgójhõJh ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûe õjõ©J ÖfÉL ≈dEG

.º¡cQGóe ™«°SƒJ ≈∏Y
 »YÉªàL’G  ∂°SÉªàdG  ôµ°ù©e  ¥ÓWEG  ”  ¬fCG  ≈dEG  ‹ÉéŸG  QƒàcódG  ±É°VCGh
 ÉcQÉ°ûe 25  ácQÉ°ûÃ ¢ù«ªÿG ¢ùeCG  ìQPG  äÉHÉ°Th ÜÉÑ°T …õcôe øe πc ‘
 IQGOEG äGQÉ¡Ã ÚcQÉ°ûŸG ∞jô©J ≈dEG ôµ°ù©ŸG ±ó¡jh .õcôe πc ‘ ácQÉ°ûeh
 øª°†àj  Éªc  ,íeÉ°ùàdGh  Oó©àdGh  QGƒ◊G  º«b  õjõ©Jh  ∑Î°ûŸG  πª©dGh  äGòdG
 ÜÉÑ°ûdG  äGQó`̀b  AÉæH  ±ó¡à°ùJ  á«¡«aôJh  á«°VÉjQ  á£°ûfCG  ò«ØæJ  ôµ°ù©ŸG

.ájó°ù÷G º¡JGQób á«ªæJh ájôµØdGh á«cô◊G äGQÉ¡ŸG º¡HÉ°ùcEGh
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اعالناتالعدد )2809(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

ذ.م.م  الربكة   ايام  خمابز  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )63846( بتاريخ )2022/6/29(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/7/28(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات التعليميه 
ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )51192( 
بتاريخ 2018/4/17 �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
تاريخه  ام ل/ وذلك خالل �شهرين من  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد احمد خالد القي�شي
هاتف  بالزا-  املالك  جممع  العلي-  تالع   - عمان    : امل�شفي  عنوان 

0796191165
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200016386(

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

ال�شادة عزام �شعيد النجمي
  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة عثمان �شعيد النجمي و�شركاه وامل�شجلة 
يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت الرقم )1162019 945( بتاريخ 

 1984/4/14
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات 
التعليميه  وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
غري  باجتماعها  قررت  قد  بتاريخ2018/4/17   )51192( الرقم  حتت 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2022/6/23 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد احمد خالد القي�شي م�شفيا لل�شركة وان 

عنوان امل�شفي هو :
 عمان - تالع العلي- جممع املالك بالزا- هاتف 0796191165

مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكه   الروابده  كتالني  �شركة  باأن 

الرقم )20549( بتاريخ 2020/1/28  تقدمت  تو�شية ب�شيطة  حتت 

بطلب لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :كتالني الروابده و�شريكه

اىل �شركة :بدر الفليح وطارق امل�شاعفه

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن ا�شماء الفائزين
تبارك �شركة جفان ملواد التجميل  لل�شادة الفائزين با�شتالم جوائزهم بحملتها 
الرتويجية)العيد يف تركيا مع كلفن( والتي انتهت يف متوز  2022 واحلا�شلة 

علي موافقة وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين رقم  4/2/28/6414 تاريخ 
 8/3/2022 وهم ال�شادة التالية ا�شمائهم :-

1-�شاره عاي�ش عمرو.2- حم�شن حممد بواعنه.
 3- روان �شامي �شلمان ابو �شبحه.4- الرا اجمد ر�شيد.

 5-ايهم �شاكر حممد خرفان.6-ما�شه ثائر �شمري.7-ا�شامه �شمري علي.
 8-فار�ش حممد املحت�شب.9-هيثم عديل حممود 10-نهاد فوزي حممد.

 11-عبدال�شالم حمزه عبدالقادر.12-حممود خالد �شعيد.
 13-هديل طالل القا�شم 14-الرين جمال القا�شم.

 15-�شاحله �شالمه احمد.16- رجاء خالد حممد حم�شن.
 17-احمد عبدالغني يو�شف.18-ا�شرف عبدالكرمي العقايده.

19-�شحى فادي حمدان.20-عايده حممدعلي كامل.

 اعالن
 �شادر عن م�شفي ال�شركة

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة اأن�س بالل عيد و�شريكه 

وامل�شجلة حتت الرقم )107857( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ 

)9/9/2013( ورقمها الوطني )200136066( بان جميع ال�شركاء 

بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )28/7/2022( 

 وتعيني اأن�س بالل عيد م�شفياأ لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان( ال�شارع:)طارق( البناية:)33( 

 هاتف:)0796333547( 
                       م�شفي ال�شركة اأن�ش بالل عيد

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة �شامي ال�شماوي وحممد 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  العمري  
)105899( بتاريخ 2012/12/16 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200147451(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

�شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم  عي�شى وجورج زيدان  

ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2015/4/12 بتاريخ   )111638(

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/4 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة اكرم 

حممد علي عطيه   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان-�شارع الردن-مقابل م�شت�شفى الرويال 

-ت 0795744543

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة اىل العمل 
اىل ال�شيد

توفيق حممد علي الهيم�شاوي

نظرا لتغيبك عن مركز عملك اكرث 
من ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

�شبليت ل�شناعة االأملنيوم  
دون عذر ر�شمي او مربر قانوين 

لذا فان املنذر وح�شب املادة 28 
من قانون العمل الردين ينذرك 
ب�شرورة العودة للعمل خالل 
48�شاعة من تاريخ ن�شر هذا 

العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا 
لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية 

املنذر 
�شركة �شبليت ل�شناعة االأملنيوم

 انذار بالعودة اىل العمل
 اىل املوظف:-

 ن�شري عي�شى عبدالرحيم خليل.
نظرا لتغيبكم عن العمل لدى �شركة 

مطعم موال لكرث من ع�شرة اأيام 
متتالية دون اي �شبب او مربر 

قانوين، لذا ننذرك ب�شرورة العودة 
اىل العمل خالل مدة ثالث ايام من 

تاريخ ن�شر هذا  العالن وال تعترب 
فاقدًا لوظيفتك وكافة حقوقك 
العماليه ا�شتنادًا لن�س املادة 

)28( فقره )هـــــ( من قانون العمل 
والعمال  الردين . 

 املنذر
               �شركة مطعم موال

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

ذ.م.م  الربكة   ايام  خمابز  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )63846( بتاريخ )2022/6/29(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/7/28(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات التعليميه 
ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )51192( 
بتاريخ 2018/4/17 �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
تاريخه  ام ل/ وذلك خالل �شهرين من  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد احمد خالد القي�شي
هاتف  بالزا-  املالك  جممع  العلي-  تالع   - عمان    : امل�شفي  عنوان 

0796191165
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200016386(

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

ال�شادة عزام �شعيد النجمي
  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة عثمان �شعيد النجمي و�شركاه وامل�شجلة 
يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت الرقم )1162019 945( بتاريخ 

 1984/4/14
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات 
التعليميه  وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
غري  باجتماعها  قررت  قد  بتاريخ2018/4/17   )51192( الرقم  حتت 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2022/6/23 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد احمد خالد القي�شي م�شفيا لل�شركة وان 

عنوان امل�شفي هو :
 عمان - تالع العلي- جممع املالك بالزا- هاتف 0796191165

مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكه   الروابده  كتالني  �شركة  باأن 

الرقم )20549( بتاريخ 2020/1/28  تقدمت  تو�شية ب�شيطة  حتت 

بطلب لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :كتالني الروابده و�شريكه

اىل �شركة :بدر الفليح وطارق امل�شاعفه

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن ا�شماء الفائزين
تبارك �شركة جفان ملواد التجميل  لل�شادة الفائزين با�شتالم جوائزهم بحملتها 
الرتويجية)العيد يف تركيا مع كلفن( والتي انتهت يف متوز  2022 واحلا�شلة 

علي موافقة وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين رقم  4/2/28/6414 تاريخ 
 8/3/2022 وهم ال�شادة التالية ا�شمائهم :-

1-�شاره عاي�ش عمرو.2- حم�شن حممد بواعنه.
 3- روان �شامي �شلمان ابو �شبحه.4- الرا اجمد ر�شيد.

 5-ايهم �شاكر حممد خرفان.6-ما�شه ثائر �شمري.7-ا�شامه �شمري علي.
 8-فار�ش حممد املحت�شب.9-هيثم عديل حممود 10-نهاد فوزي حممد.

 11-عبدال�شالم حمزه عبدالقادر.12-حممود خالد �شعيد.
 13-هديل طالل القا�شم 14-الرين جمال القا�شم.

 15-�شاحله �شالمه احمد.16- رجاء خالد حممد حم�شن.
 17-احمد عبدالغني يو�شف.18-ا�شرف عبدالكرمي العقايده.

19-�شحى فادي حمدان.20-عايده حممدعلي كامل.

 اعالن
 �شادر عن م�شفي ال�شركة

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة اأن�س بالل عيد و�شريكه 

وامل�شجلة حتت الرقم )107857( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ 

)9/9/2013( ورقمها الوطني )200136066( بان جميع ال�شركاء 

بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )28/7/2022( 

 وتعيني اأن�س بالل عيد م�شفياأ لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان( ال�شارع:)طارق( البناية:)33( 

 هاتف:)0796333547( 
                       م�شفي ال�شركة اأن�ش بالل عيد

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة �شامي ال�شماوي وحممد 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  العمري  
)105899( بتاريخ 2012/12/16 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200147451(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

�شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم  عي�شى وجورج زيدان  

ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2015/4/12 بتاريخ   )111638(

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/4 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة اكرم 

حممد علي عطيه   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان-�شارع الردن-مقابل م�شت�شفى الرويال 

-ت 0795744543

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة اىل العمل 
اىل ال�شيد

توفيق حممد علي الهيم�شاوي

نظرا لتغيبك عن مركز عملك اكرث 
من ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

�شبليت ل�شناعة االأملنيوم  
دون عذر ر�شمي او مربر قانوين 

لذا فان املنذر وح�شب املادة 28 
من قانون العمل الردين ينذرك 
ب�شرورة العودة للعمل خالل 
48�شاعة من تاريخ ن�شر هذا 

العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا 
لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية 

املنذر 
�شركة �شبليت ل�شناعة االأملنيوم

 انذار بالعودة اىل العمل
 اىل املوظف:-

 ن�شري عي�شى عبدالرحيم خليل.
نظرا لتغيبكم عن العمل لدى �شركة 

مطعم موال لكرث من ع�شرة اأيام 
متتالية دون اي �شبب او مربر 

قانوين، لذا ننذرك ب�شرورة العودة 
اىل العمل خالل مدة ثالث ايام من 

تاريخ ن�شر هذا  العالن وال تعترب 
فاقدًا لوظيفتك وكافة حقوقك 
العماليه ا�شتنادًا لن�س املادة 

)28( فقره )هـــــ( من قانون العمل 
والعمال  الردين . 

 املنذر
               �شركة مطعم موال

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

ذ.م.م  الربكة   ايام  خمابز  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )63846( بتاريخ )2022/6/29(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/7/28(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات التعليميه 
ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )51192( 
بتاريخ 2018/4/17 �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
تاريخه  ام ل/ وذلك خالل �شهرين من  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد احمد خالد القي�شي
هاتف  بالزا-  املالك  جممع  العلي-  تالع   - عمان    : امل�شفي  عنوان 

0796191165
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200016386(

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

ال�شادة عزام �شعيد النجمي
  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة عثمان �شعيد النجمي و�شركاه وامل�شجلة 
يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت الرقم )1162019 945( بتاريخ 

 1984/4/14
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/7/27
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة اكادميية ال�شدمي لال�شتثمارات 
التعليميه  وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
غري  باجتماعها  قررت  قد  بتاريخ2018/4/17   )51192( الرقم  حتت 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2022/6/23 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد احمد خالد القي�شي م�شفيا لل�شركة وان 

عنوان امل�شفي هو :
 عمان - تالع العلي- جممع املالك بالزا- هاتف 0796191165

مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكه   الروابده  كتالني  �شركة  باأن 

الرقم )20549( بتاريخ 2020/1/28  تقدمت  تو�شية ب�شيطة  حتت 

بطلب لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :كتالني الروابده و�شريكه

اىل �شركة :بدر الفليح وطارق امل�شاعفه

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن ا�شماء الفائزين
تبارك �شركة جفان ملواد التجميل  لل�شادة الفائزين با�شتالم جوائزهم بحملتها 
الرتويجية)العيد يف تركيا مع كلفن( والتي انتهت يف متوز  2022 واحلا�شلة 

علي موافقة وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين رقم  4/2/28/6414 تاريخ 
 8/3/2022 وهم ال�شادة التالية ا�شمائهم :-

1-�شاره عاي�ش عمرو.2- حم�شن حممد بواعنه.
 3- روان �شامي �شلمان ابو �شبحه.4- الرا اجمد ر�شيد.

 5-ايهم �شاكر حممد خرفان.6-ما�شه ثائر �شمري.7-ا�شامه �شمري علي.
 8-فار�ش حممد املحت�شب.9-هيثم عديل حممود 10-نهاد فوزي حممد.

 11-عبدال�شالم حمزه عبدالقادر.12-حممود خالد �شعيد.
 13-هديل طالل القا�شم 14-الرين جمال القا�شم.

 15-�شاحله �شالمه احمد.16- رجاء خالد حممد حم�شن.
 17-احمد عبدالغني يو�شف.18-ا�شرف عبدالكرمي العقايده.

19-�شحى فادي حمدان.20-عايده حممدعلي كامل.

 اعالن
 �شادر عن م�شفي ال�شركة

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة اأن�س بالل عيد و�شريكه 

وامل�شجلة حتت الرقم )107857( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ 

)9/9/2013( ورقمها الوطني )200136066( بان جميع ال�شركاء 

بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )28/7/2022( 

 وتعيني اأن�س بالل عيد م�شفياأ لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان( ال�شارع:)طارق( البناية:)33( 

 هاتف:)0796333547( 
                       م�شفي ال�شركة اأن�ش بالل عيد

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة �شامي ال�شماوي وحممد 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  العمري  
)105899( بتاريخ 2012/12/16 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200147451(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

�شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم  عي�شى وجورج زيدان  

ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2015/4/12 بتاريخ   )111638(

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/4 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة اكرم 

حممد علي عطيه   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان-�شارع الردن-مقابل م�شت�شفى الرويال 

-ت 0795744543

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة اىل العمل 
اىل ال�شيد

توفيق حممد علي الهيم�شاوي

نظرا لتغيبك عن مركز عملك اكرث 
من ع�شرة ايام متتالية لدى �شركة 

�شبليت ل�شناعة االأملنيوم  
دون عذر ر�شمي او مربر قانوين 

لذا فان املنذر وح�شب املادة 28 
من قانون العمل الردين ينذرك 
ب�شرورة العودة للعمل خالل 
48�شاعة من تاريخ ن�شر هذا 

العالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا 
لوظيفتك وكافة حقوقك العمالية 

املنذر 
�شركة �شبليت ل�شناعة االأملنيوم

 انذار بالعودة اىل العمل
 اىل املوظف:-

 ن�شري عي�شى عبدالرحيم خليل.
نظرا لتغيبكم عن العمل لدى �شركة 

مطعم موال لكرث من ع�شرة اأيام 
متتالية دون اي �شبب او مربر 

قانوين، لذا ننذرك ب�شرورة العودة 
اىل العمل خالل مدة ثالث ايام من 

تاريخ ن�شر هذا  العالن وال تعترب 
فاقدًا لوظيفتك وكافة حقوقك 
العماليه ا�شتنادًا لن�س املادة 

)28( فقره )هـــــ( من قانون العمل 
والعمال  الردين . 

 املنذر
               �شركة مطعم موال

دائره قا�ضي الق�ضاه
حمكمه عمان ال�ضرعيه الق�ضايا 

مذكرة تبليغ ميني �ضرعية 
�ضادرة عن حمكمة عمان ال�ضرعية 

االبتدائية الق�ضايا
هيئة القا�سي د ب�سام نهار اجلبور 

اىل املدعى عليه حامت داود الرحمي رماحه جمهول 
حمل االقامة حاليا واخر حمل اقامة له يف عمان 

�ساحية احل�سني �سارع االمام بن م�سلم عمارة رقم 1 
�سقة رقم 2 ملك والد املدعية 

لقد تقرر يف الدعوى ا�سا�س 2022/967 املقامة من 
قبل املدعية �سو�سن عارف �سالح امل�سني ومو�سوعها 
تفريق لل�سقاق والنزاع تقرر توجيه اليمني ال�سرعية 

االتية واهلل العظيم انه ال �سحة ملا ادعته زوجتي 
ومدخولتي ب�سحيح العقد ال�سرعي �سو�سن عارف 

�سالح امل�سني من انه ت�سكل بيننا �سقاق ونزاع 
م�ستحكم ي�ستحيل حله ومن انني ا�سررت باملدعية 
قوال ب�سبي و�ستمي لها وامام النا�س ومن انني كنت 

اقوم ب�سربها �سربا مربحا ب�سكل متكرر وامام النا�س 
ومن انه ال جمال ال�ستمرار احلياة الزوجية بيننا 

ومن ان ال�سقاق والنزاع �ساع وانت�سر خربه و�سمع به 
االهل واالقارب واجلريان ومن انه ال جمال لال�سالح 

بيننا رغم تدخل امل�سلحون بيننا فعال اال انهم مل 
يفلحوا وال �سحة لذلك كله واهلل على ما اقول وكيل  

لذا وعليك احل�سور اىل هذه املحكمة الكائنة يف عمان 
�سارع املدينة الريا�سية مقابل �سرح ال�سهيد وذلك 

يوم االرربعاء 2022/8/10 ال�ساعة التا�سعة �سباحا 
حللفها فاذا مل حت�سر يف الوقت والزمان املحددين 

تعترب ناكال عن حلف اليمني ال�سرعية ويجري بحقك 
االيجاب ال�سرعي وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب 

اال�سول حتريرا يف 28ذو احلجة 1443 هجري الذي 
يوافقه 2022/7/27 ميالدي

قا�ضي حمكمة عمان االبتدائية ال�ضرعية الق�ضايا
د.ب�ضام نهار اجلبور 

اإعالن طرح عطاء �ضادر عن وزارة ال�ضحة 
تعلن وزارة ال�سحة عن طرح  عطاء رقم  �س/2022/57 بخ�سو�س م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف 

بئر ابو دلة/معان    فعلى من يود اال�سرتاك من املقاولني امل�سنفني فئة �سيانة ابنية ثالثة وثانية او فئة 
ان�ساء ابنية خام�سة ورابعة مراجعة   ق�سم العطاءات يف مديرية االأبنية و ال�سيانة ) الطابق الثامن ( 

يف مبنى وزارة ال�سحة م�سطحبا معه �سورة م�سدقة من �سهادة الت�سنيف ) �سارية املفعول ( خمتومة 
باخلتم االحمر من دائرة العطاءات احلكومية ال�ستالم ن�سخة من املوا�سفات مقابل )125( مائة وخم�سة 

وع�سرون  ديناراآ ويتم بيع الن�سخ ل�ساحب ال�سركة او مندوبه بوجود تفوي�س خمتوم من البنك .
- يتم تقدمي تامني دخول العطاء )كفالة البنكية( او �سيك م�سدق بقيمة   )5000( دينار  من قيمة عر�س 

العطاء مبغلف منف�سل ح�سب املتطلبات التالية :-
-رقم العطاء: �س/2022/57

- ا�سم العطاء : م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف بئر ابو دنة/معان
- تاأمني دخول العطاء :- با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة لوظيفته

-مدة �سريان تامني دخول العطاء )120( مائة وع�سرون يوم من تاريخ ايداع العرو�س 
-ا�سم املناق�س كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية 

مالحظـــــــــة :
1- يحق للجنة ال�سراء الرئي�سية يف وزارة ال�سحة الغاء العطاء دون ابداء اال�سباب وبدون اأن يرتتب على هذا 

 االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية .
 2- اأجور الن�سر على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر الن�سر .

3-يبداأ بيع ن�سخ العطاء يوم االحد املوافق 2022/7/31 من ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة الثانية 
 ع�سر و الن�سف ظهرا .

 4-اآخر موعد لل�سراء يوم االربعاء املوافق 2022/8/3 .
 5- اآخر يوم  الإيداع العرو�س لغاية ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2022/8/16م .

6- تودع العرو�س على ن�سخة واحدة ) االأ�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف مبنى وزارة ال�سحة الطابق 
الثامن ق�سم العطاءات. 

7-يعترب تطبيق الوات�س اب و�سيلة ر�سمية يف املخاطبات والتبليغات عن جميع اأعمال العطاء على هاتف رقم 
0781300440

8-يتم ا�ستبعاد اي مناق�س غري ملتزم بال�سروط اعاله

                                                                                                                                         االأمني العام  لل�ضوؤون االدارية والفنية واقبلوا فائق االحرتام ،،،
رئي�س جلنة ال�ضراء الرئي�ضية
الدكتورة الهام عبدالرحمن  خري�ضات

اإعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأه : ) 200050230(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن �ضركة  
العبادي      وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  "حممدخري" وطه 

حتت الرقم ) 46294( بتاريخ 1997/5/7 قد تقدمت بطلب لت�سفية 
ال�سركة ت�سفيه اختيارية بتاريخ    2022/7/27  وقد مت تعيني 

ال�سيد/ال�سيدة  احمد عي�سى عبداملعطي ال�سنابره  م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي عمان جبل النزهة تلفون 0795815401

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

مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات
 1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 

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

�سركات تو�سية  وامل�سجلة يف �سجل  العلي و�ضركائها  ازدهار  �سركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2004/10/6 بتاريخ   )10924( الرقم  حتت  ب�سيطة 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :ازدهارالعلي و�سركائها

اىل �سركة :مكرم العلي و�سركاه

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

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�ستنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �ضركة فريز الرتك واياد الهندي  وامل�سجلة يف 
�سركات ت�سامن حتت الرقم )19331( بتاريخ 1987/11/28 

تقدمت بطلب الجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :  فريز الرتك واياد الهندي 

اىل �سركة :  فريز وا�سامه الرتك 
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

 5600260
مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتامع هيئة عامه غري عاديه 
لرشكة الطيف للتجهيزات الطبيه واملخربيه

الساده الرشكاء يف رشكة الطيف الطبي للتجهيزات الطبيه 

واملخربيه ندعوكم لحضور اجتامع الهيئة العامه الغري 

عادي والذي سوف يعقد يف مقر الرشكة يف متام العارشة 

صباحا من يوم االحد املوافق 2022/8/7واملتضمن جدول 

اعامله :-

تعديل املفوضني بالتوقيع عن الرشكة .
 املدير العام
هادي خضري عباس عباس

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

استنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون االسامء التجارية رقم )9( لسنة 2006 يعلن مسجل االسامء التجارية يف وزارة 

الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري ) روضة العلم الراقي ( واملسجل لدينا يف سجل االسامء التجارية 

بالرقم )201198( باسم )ليىل مصطفى يوسف يوسف( جرى عليه نقل ملكية ليصبح باسم )انرشاح هشام جمعه 

ريان(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

االسامء  )9( لسنة 2006 يعلن مسجل  رقم  التجارية  االسامء  قانون  املادة)8/ج(من  استنادا الحكام 
التجارية يف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري )اوركيدا للمياه ( واملسجل لدينا يف 
نقل  عليه  جرى  )رشكة زهري يحيى واحمد الحلبي(  )216723( باسم  التجارية بالرقم  سجل االسامء 
ملكية ليصبح باسم )زهري ابراهيم محمد يحيى(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200052844(

استنادا الحكام املادة)28/أ( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 يعلن مراقب 

عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة محمود اسامعيل احمد 

ابو اسامعيل  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ماجد ابراهيم ومحمود اسامعيل واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )41950( بتاريخ 1996/1/4.

رشيكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/28  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.

واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من اليوم 

التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200057691(

 1997 لسنة   )22( رقم  الرشكات  قانون  من  املادة)28/أ(  الحكام  استنادا 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
ربه  عبد  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  حوسه   الحميد  عبد  ابراهيم  نبيل 
وبرغوث وحوسه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )57128( 

بتاريخ 2000/9/3.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/27  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.
واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من 

اليوم التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

دائره قا�ضي الق�ضاه
حمكمه عمان ال�ضرعيه الق�ضايا 

مذكرة تبليغ ميني �ضرعية 
�ضادرة عن حمكمة عمان ال�ضرعية 

االبتدائية الق�ضايا
هيئة القا�سي د ب�سام نهار اجلبور 

اىل املدعى عليه حامت داود الرحمي رماحه جمهول 
حمل االقامة حاليا واخر حمل اقامة له يف عمان 

�ساحية احل�سني �سارع االمام بن م�سلم عمارة رقم 1 
�سقة رقم 2 ملك والد املدعية 

لقد تقرر يف الدعوى ا�سا�س 2022/967 املقامة من 
قبل املدعية �سو�سن عارف �سالح امل�سني ومو�سوعها 
تفريق لل�سقاق والنزاع تقرر توجيه اليمني ال�سرعية 

االتية واهلل العظيم انه ال �سحة ملا ادعته زوجتي 
ومدخولتي ب�سحيح العقد ال�سرعي �سو�سن عارف 

�سالح امل�سني من انه ت�سكل بيننا �سقاق ونزاع 
م�ستحكم ي�ستحيل حله ومن انني ا�سررت باملدعية 
قوال ب�سبي و�ستمي لها وامام النا�س ومن انني كنت 

اقوم ب�سربها �سربا مربحا ب�سكل متكرر وامام النا�س 
ومن انه ال جمال ال�ستمرار احلياة الزوجية بيننا 

ومن ان ال�سقاق والنزاع �ساع وانت�سر خربه و�سمع به 
االهل واالقارب واجلريان ومن انه ال جمال لال�سالح 

بيننا رغم تدخل امل�سلحون بيننا فعال اال انهم مل 
يفلحوا وال �سحة لذلك كله واهلل على ما اقول وكيل  

لذا وعليك احل�سور اىل هذه املحكمة الكائنة يف عمان 
�سارع املدينة الريا�سية مقابل �سرح ال�سهيد وذلك 

يوم االرربعاء 2022/8/10 ال�ساعة التا�سعة �سباحا 
حللفها فاذا مل حت�سر يف الوقت والزمان املحددين 

تعترب ناكال عن حلف اليمني ال�سرعية ويجري بحقك 
االيجاب ال�سرعي وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب 

اال�سول حتريرا يف 28ذو احلجة 1443 هجري الذي 
يوافقه 2022/7/27 ميالدي

قا�ضي حمكمة عمان االبتدائية ال�ضرعية الق�ضايا
د.ب�ضام نهار اجلبور 

اإعالن طرح عطاء �ضادر عن وزارة ال�ضحة 
تعلن وزارة ال�سحة عن طرح  عطاء رقم  �س/2022/57 بخ�سو�س م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف 

بئر ابو دلة/معان    فعلى من يود اال�سرتاك من املقاولني امل�سنفني فئة �سيانة ابنية ثالثة وثانية او فئة 
ان�ساء ابنية خام�سة ورابعة مراجعة   ق�سم العطاءات يف مديرية االأبنية و ال�سيانة ) الطابق الثامن ( 

يف مبنى وزارة ال�سحة م�سطحبا معه �سورة م�سدقة من �سهادة الت�سنيف ) �سارية املفعول ( خمتومة 
باخلتم االحمر من دائرة العطاءات احلكومية ال�ستالم ن�سخة من املوا�سفات مقابل )125( مائة وخم�سة 

وع�سرون  ديناراآ ويتم بيع الن�سخ ل�ساحب ال�سركة او مندوبه بوجود تفوي�س خمتوم من البنك .
- يتم تقدمي تامني دخول العطاء )كفالة البنكية( او �سيك م�سدق بقيمة   )5000( دينار  من قيمة عر�س 

العطاء مبغلف منف�سل ح�سب املتطلبات التالية :-
-رقم العطاء: �س/2022/57

- ا�سم العطاء : م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف بئر ابو دنة/معان
- تاأمني دخول العطاء :- با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة لوظيفته

-مدة �سريان تامني دخول العطاء )120( مائة وع�سرون يوم من تاريخ ايداع العرو�س 
-ا�سم املناق�س كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية 

مالحظـــــــــة :
1- يحق للجنة ال�سراء الرئي�سية يف وزارة ال�سحة الغاء العطاء دون ابداء اال�سباب وبدون اأن يرتتب على هذا 

 االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية .
 2- اأجور الن�سر على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر الن�سر .

3-يبداأ بيع ن�سخ العطاء يوم االحد املوافق 2022/7/31 من ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة الثانية 
 ع�سر و الن�سف ظهرا .

 4-اآخر موعد لل�سراء يوم االربعاء املوافق 2022/8/3 .
 5- اآخر يوم  الإيداع العرو�س لغاية ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2022/8/16م .

6- تودع العرو�س على ن�سخة واحدة ) االأ�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف مبنى وزارة ال�سحة الطابق 
الثامن ق�سم العطاءات. 

7-يعترب تطبيق الوات�س اب و�سيلة ر�سمية يف املخاطبات والتبليغات عن جميع اأعمال العطاء على هاتف رقم 
0781300440

8-يتم ا�ستبعاد اي مناق�س غري ملتزم بال�سروط اعاله

                                                                                                                                         االأمني العام  لل�ضوؤون االدارية والفنية واقبلوا فائق االحرتام ،،،
رئي�س جلنة ال�ضراء الرئي�ضية
الدكتورة الهام عبدالرحمن  خري�ضات

اإعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأه : ) 200050230(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن �ضركة  
العبادي      وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  "حممدخري" وطه 

حتت الرقم ) 46294( بتاريخ 1997/5/7 قد تقدمت بطلب لت�سفية 
ال�سركة ت�سفيه اختيارية بتاريخ    2022/7/27  وقد مت تعيني 

ال�سيد/ال�سيدة  احمد عي�سى عبداملعطي ال�سنابره  م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي عمان جبل النزهة تلفون 0795815401

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

مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات
 1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 

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

�سركات تو�سية  وامل�سجلة يف �سجل  العلي و�ضركائها  ازدهار  �سركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2004/10/6 بتاريخ   )10924( الرقم  حتت  ب�سيطة 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :ازدهارالعلي و�سركائها

اىل �سركة :مكرم العلي و�سركاه

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

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�ستنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �ضركة فريز الرتك واياد الهندي  وامل�سجلة يف 
�سركات ت�سامن حتت الرقم )19331( بتاريخ 1987/11/28 

تقدمت بطلب الجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :  فريز الرتك واياد الهندي 

اىل �سركة :  فريز وا�سامه الرتك 
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

 5600260
مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتامع هيئة عامه غري عاديه 
لرشكة الطيف للتجهيزات الطبيه واملخربيه

الساده الرشكاء يف رشكة الطيف الطبي للتجهيزات الطبيه 

واملخربيه ندعوكم لحضور اجتامع الهيئة العامه الغري 

عادي والذي سوف يعقد يف مقر الرشكة يف متام العارشة 

صباحا من يوم االحد املوافق 2022/8/7واملتضمن جدول 

اعامله :-

تعديل املفوضني بالتوقيع عن الرشكة .
 املدير العام
هادي خضري عباس عباس

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

استنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون االسامء التجارية رقم )9( لسنة 2006 يعلن مسجل االسامء التجارية يف وزارة 

الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري ) روضة العلم الراقي ( واملسجل لدينا يف سجل االسامء التجارية 

بالرقم )201198( باسم )ليىل مصطفى يوسف يوسف( جرى عليه نقل ملكية ليصبح باسم )انرشاح هشام جمعه 

ريان(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

االسامء  )9( لسنة 2006 يعلن مسجل  رقم  التجارية  االسامء  قانون  املادة)8/ج(من  استنادا الحكام 
التجارية يف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري )اوركيدا للمياه ( واملسجل لدينا يف 
نقل  عليه  جرى  )رشكة زهري يحيى واحمد الحلبي(  )216723( باسم  التجارية بالرقم  سجل االسامء 
ملكية ليصبح باسم )زهري ابراهيم محمد يحيى(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200052844(

استنادا الحكام املادة)28/أ( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 يعلن مراقب 

عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة محمود اسامعيل احمد 

ابو اسامعيل  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ماجد ابراهيم ومحمود اسامعيل واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )41950( بتاريخ 1996/1/4.

رشيكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/28  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.

واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من اليوم 

التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200057691(

 1997 لسنة   )22( رقم  الرشكات  قانون  من  املادة)28/أ(  الحكام  استنادا 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
ربه  عبد  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  حوسه   الحميد  عبد  ابراهيم  نبيل 
وبرغوث وحوسه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )57128( 

بتاريخ 2000/9/3.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/27  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.
واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من 

اليوم التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

دائره قا�ضي الق�ضاه
حمكمه عمان ال�ضرعيه الق�ضايا 

مذكرة تبليغ ميني �ضرعية 
�ضادرة عن حمكمة عمان ال�ضرعية 

االبتدائية الق�ضايا
هيئة القا�سي د ب�سام نهار اجلبور 

اىل املدعى عليه حامت داود الرحمي رماحه جمهول 
حمل االقامة حاليا واخر حمل اقامة له يف عمان 

�ساحية احل�سني �سارع االمام بن م�سلم عمارة رقم 1 
�سقة رقم 2 ملك والد املدعية 

لقد تقرر يف الدعوى ا�سا�س 2022/967 املقامة من 
قبل املدعية �سو�سن عارف �سالح امل�سني ومو�سوعها 
تفريق لل�سقاق والنزاع تقرر توجيه اليمني ال�سرعية 

االتية واهلل العظيم انه ال �سحة ملا ادعته زوجتي 
ومدخولتي ب�سحيح العقد ال�سرعي �سو�سن عارف 

�سالح امل�سني من انه ت�سكل بيننا �سقاق ونزاع 
م�ستحكم ي�ستحيل حله ومن انني ا�سررت باملدعية 
قوال ب�سبي و�ستمي لها وامام النا�س ومن انني كنت 

اقوم ب�سربها �سربا مربحا ب�سكل متكرر وامام النا�س 
ومن انه ال جمال ال�ستمرار احلياة الزوجية بيننا 

ومن ان ال�سقاق والنزاع �ساع وانت�سر خربه و�سمع به 
االهل واالقارب واجلريان ومن انه ال جمال لال�سالح 

بيننا رغم تدخل امل�سلحون بيننا فعال اال انهم مل 
يفلحوا وال �سحة لذلك كله واهلل على ما اقول وكيل  

لذا وعليك احل�سور اىل هذه املحكمة الكائنة يف عمان 
�سارع املدينة الريا�سية مقابل �سرح ال�سهيد وذلك 

يوم االرربعاء 2022/8/10 ال�ساعة التا�سعة �سباحا 
حللفها فاذا مل حت�سر يف الوقت والزمان املحددين 

تعترب ناكال عن حلف اليمني ال�سرعية ويجري بحقك 
االيجاب ال�سرعي وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب 

اال�سول حتريرا يف 28ذو احلجة 1443 هجري الذي 
يوافقه 2022/7/27 ميالدي

قا�ضي حمكمة عمان االبتدائية ال�ضرعية الق�ضايا
د.ب�ضام نهار اجلبور 

اإعالن طرح عطاء �ضادر عن وزارة ال�ضحة 
تعلن وزارة ال�سحة عن طرح  عطاء رقم  �س/2022/57 بخ�سو�س م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف 

بئر ابو دلة/معان    فعلى من يود اال�سرتاك من املقاولني امل�سنفني فئة �سيانة ابنية ثالثة وثانية او فئة 
ان�ساء ابنية خام�سة ورابعة مراجعة   ق�سم العطاءات يف مديرية االأبنية و ال�سيانة ) الطابق الثامن ( 

يف مبنى وزارة ال�سحة م�سطحبا معه �سورة م�سدقة من �سهادة الت�سنيف ) �سارية املفعول ( خمتومة 
باخلتم االحمر من دائرة العطاءات احلكومية ال�ستالم ن�سخة من املوا�سفات مقابل )125( مائة وخم�سة 

وع�سرون  ديناراآ ويتم بيع الن�سخ ل�ساحب ال�سركة او مندوبه بوجود تفوي�س خمتوم من البنك .
- يتم تقدمي تامني دخول العطاء )كفالة البنكية( او �سيك م�سدق بقيمة   )5000( دينار  من قيمة عر�س 

العطاء مبغلف منف�سل ح�سب املتطلبات التالية :-
-رقم العطاء: �س/2022/57

- ا�سم العطاء : م�سروع ان�ساء عيادة �سحية يف بئر ابو دنة/معان
- تاأمني دخول العطاء :- با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة لوظيفته

-مدة �سريان تامني دخول العطاء )120( مائة وع�سرون يوم من تاريخ ايداع العرو�س 
-ا�سم املناق�س كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية 

مالحظـــــــــة :
1- يحق للجنة ال�سراء الرئي�سية يف وزارة ال�سحة الغاء العطاء دون ابداء اال�سباب وبدون اأن يرتتب على هذا 

 االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية .
 2- اأجور الن�سر على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر الن�سر .

3-يبداأ بيع ن�سخ العطاء يوم االحد املوافق 2022/7/31 من ال�ساعة التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة الثانية 
 ع�سر و الن�سف ظهرا .

 4-اآخر موعد لل�سراء يوم االربعاء املوافق 2022/8/3 .
 5- اآخر يوم  الإيداع العرو�س لغاية ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2022/8/16م .

6- تودع العرو�س على ن�سخة واحدة ) االأ�سل فقط ( يف �سندوق العطاءات يف مبنى وزارة ال�سحة الطابق 
الثامن ق�سم العطاءات. 

7-يعترب تطبيق الوات�س اب و�سيلة ر�سمية يف املخاطبات والتبليغات عن جميع اأعمال العطاء على هاتف رقم 
0781300440

8-يتم ا�ستبعاد اي مناق�س غري ملتزم بال�سروط اعاله

                                                                                                                                         االأمني العام  لل�ضوؤون االدارية والفنية واقبلوا فائق االحرتام ،،،
رئي�س جلنة ال�ضراء الرئي�ضية
الدكتورة الهام عبدالرحمن  خري�ضات

اإعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأه : ) 200050230(

ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 
يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن �ضركة  
العبادي      وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن  "حممدخري" وطه 

حتت الرقم ) 46294( بتاريخ 1997/5/7 قد تقدمت بطلب لت�سفية 
ال�سركة ت�سفيه اختيارية بتاريخ    2022/7/27  وقد مت تعيني 

ال�سيد/ال�سيدة  احمد عي�سى عبداملعطي ال�سنابره  م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي عمان جبل النزهة تلفون 0795815401

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

مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات
 1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 

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

�سركات تو�سية  وامل�سجلة يف �سجل  العلي و�ضركائها  ازدهار  �سركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2004/10/6 بتاريخ   )10924( الرقم  حتت  ب�سيطة 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :ازدهارالعلي و�سركائها

اىل �سركة :مكرم العلي و�سركاه

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

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�ستنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �ضركة فريز الرتك واياد الهندي  وامل�سجلة يف 
�سركات ت�سامن حتت الرقم )19331( بتاريخ 1987/11/28 

تقدمت بطلب الجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :  فريز الرتك واياد الهندي 

اىل �سركة :  فريز وا�سامه الرتك 
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

 5600260
مراقب عام ال�ضركات
د. وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتامع هيئة عامه غري عاديه 
لرشكة الطيف للتجهيزات الطبيه واملخربيه

الساده الرشكاء يف رشكة الطيف الطبي للتجهيزات الطبيه 

واملخربيه ندعوكم لحضور اجتامع الهيئة العامه الغري 

عادي والذي سوف يعقد يف مقر الرشكة يف متام العارشة 

صباحا من يوم االحد املوافق 2022/8/7واملتضمن جدول 

اعامله :-

تعديل املفوضني بالتوقيع عن الرشكة .
 املدير العام
هادي خضري عباس عباس

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

استنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون االسامء التجارية رقم )9( لسنة 2006 يعلن مسجل االسامء التجارية يف وزارة 

الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري ) روضة العلم الراقي ( واملسجل لدينا يف سجل االسامء التجارية 

بالرقم )201198( باسم )ليىل مصطفى يوسف يوسف( جرى عليه نقل ملكية ليصبح باسم )انرشاح هشام جمعه 

ريان(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
اعالن صادر عن مسجل االسامء التجارية

االسامء  )9( لسنة 2006 يعلن مسجل  رقم  التجارية  االسامء  قانون  املادة)8/ج(من  استنادا الحكام 
التجارية يف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بان االسم التجاري )اوركيدا للمياه ( واملسجل لدينا يف 
نقل  عليه  جرى  )رشكة زهري يحيى واحمد الحلبي(  )216723( باسم  التجارية بالرقم  سجل االسامء 
ملكية ليصبح باسم )زهري ابراهيم محمد يحيى(وتعتربعملية نقل امللكية حجة عىل الغري من تاريخ 

نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200052844(

استنادا الحكام املادة)28/أ( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 يعلن مراقب 

عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة محمود اسامعيل احمد 

ابو اسامعيل  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ماجد ابراهيم ومحمود اسامعيل واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )41950( بتاريخ 1996/1/4.

رشيكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/28  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.

واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من اليوم 

التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200057691(

 1997 لسنة   )22( رقم  الرشكات  قانون  من  املادة)28/أ(  الحكام  استنادا 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
ربه  عبد  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  حوسه   الحميد  عبد  ابراهيم  نبيل 
وبرغوث وحوسه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )57128( 

بتاريخ 2000/9/3.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/27  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/28.
واستنادا الحكام القانون فان حكم انسحابه من الرشكة يرسي اعتبارا من 

اليوم التايل من نرش هذا االعالن يف الصحف اليومية.
لالستفسار يرجى االتصال بارقام دائرة  مراقبة الرشكات التالية من 5600289-5600260 

ومركز االتصال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي
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ا�ئزة  يم الش�با�ب�ي لمشارك�ي �ب � تتام الم�ن ا�ن
ال�سن للش�باب �بالمستوى ال�برو�نزي

اختتم 17 �شابا و�شابة من مدر�شة اجلاليات 
املخيم  فعاليات  يف  م�شاركتهم  عمان،  يف  الدولية 
امل�شتوى  يف  لل�شباب  احل�شن  جلائزة  ال�شبابي 
الرونزي، والذي اقيم يف وادي رم، بتنظيم من 
الع�سكريني  ال�سباط  وباإ�سراف  اجلائزة  مكتب 
وامل�شرفني املدنيني من مكتب اجلائزة ومدر�شة 
اجل��ائ��زة،  بيان  وبح�شب  ال��دول��ي��ة.  اجلاليات 
العامة  ال�شامة  اإج��راءات  جميع  تطبيق  جرى 
والتعليمات ال�شحية الازمة باإ�شراف اخلدمات 
الطبية امللكية للحفاظ على �شامة امل�شاركني يف 

املخيم. وا�شتملت فعاليات الرنامج، على تدريب 
وحما�شرة  الأولية  ال�شعافات  على  امل�شاركني 
توعوية حول خطورة املخدرات والتدريب على 

مهارات قراءة اخلريطة وا�شتعمال البو�شلة.
م�شري  تنفيذ  ج��رى  ان��ه  ال��ى  البيان  وا�شار 
تدريبية  حمطات  واج��ت��ي��از  ال�شيق  يف  طويل 
اليجابي  التفكري  م��ه��ارات  لكت�شاب  خمتلفة 
الوطن،  تاريخ  من  وطنية  معلومات  واكت�شاب 
وحت�شري الطعام والطهي اخللوي يف ال�شحراء 

لاعتماد على النف�س والتعاي�س مع البيئة.
فعاليات  يف  امل�شاركني  جميع  اأن  واأو�شح 

اخلارجي  الن�ساط  متطلبات  اج��ت��ازوا  املخيم 
للمخيم الذي ا�شتمر 3 اأيام.

�شمر  لل�شباب  وثمنت مديرة جائزة احل�شن 
وهيئة  امل�شاركني  جهود  جهتها،  من  ك��ل��داين، 
بذلوه  ما  على  والدارة  وال���ش��راف  التدريب 
ال�شبابي  املخيم  هذا  اإجن��اح  يف  �شاهم  من  وكل 
ال�شياحية  وال�شرطة  العام  الأم��ن  مديرية  من 
ووزارة  امل�شلحة،  للقوات  العامة  والقيادة 
القت�شادية  العقبة  منطقة  و�شلطة  ال�شياحة 

اخلا�شة ومدر�شة اجلاليات الدولية يف عمان.

  
بالوقت  القدم  بكرة  املحرتفني  اأندية  تن�شط   
جمال�س  لت�شكل  النتخابي  حراكها  يف  ال��راه��ن، 
 )43( رقم  الوزراء  رئا�شة  لباغ  امتثال  ادارتها، 
�شمح  وال��ذي  املا�شي،  اآب  �شهر  يف  �شدر  ال��ذي 
الهيئة  اأع�شاء  عدد  يزيد  التي  والهيئات  لاأندية 
باإجراء  بالبدء  ع�شو،   1500 على  فيها  العامة 

انتخابات هيئات اإدارية جديدة.
وكان م�شوؤول �شوؤون الندية يف وزارة ال�شباب 
ب�شام املومني، قال ل�وكالة البناء الردنية )برتا( 
يف وقت �شابق، اإن الوزارة خاطبت الهيئات العامة 
اجتماع  موعد  لتحديد  ال��وزارة  ملراجعة  لاأندية، 

الهيئة العامة النتخابي.
املحرتفني  اندية  مواعيد  ان  املومني،  وب��ني 
لكرة القدم على النحو التايل: اجتماع الهيئة العامة 
النتخابي لنادي احل�شني اإربد بتاريخ 18 ت�شرين 
 23 يف  الريا�شي  ال�شلط  ون��ادي  احل��ايل،  الثاين 
موعد  �شيكون  اجلزيرة  نادي  فيما  الثاين،  ت�شرين 
ونادي  الثاين،  ت�شرين   27 يف  النتخابي  الجتماع 

الرمثا الريا�شي يف 30 ت�شرين الثاين احلايل.
واو�شح ان الجتماع النتخابي لنادي �شباب 
املقبل،  الول  كانون  من  الأول  يف  �شيكون  الأردن 
فيما نادي الوحدات �شيكون اجتماعه النتخابي يف 

كذلك. املقبل  الأول  كانون   3
�شحاب  ن��ادي  اجتماع  ان  املومني،  وا�شاف 
معان  ونادي  املقبل،  العام  ني�شان   8 يف  الريا�شي 
الريا�شي يف 22 متوز العام املقبل، ونادي العقبة 
مل  اأنه  م�شيفا  املقبل،  العام  الأول  كانون   19 يف 

يتم حتديد موعد اجتماع الهيئة العامة ل� 3 اندية 
والبقعة  الفي�شلي  هم:  القدم  بكرة  املحرتفني  من 

واجلليل والتي �شتحدد لحقا.
ويف ال�شياق، كان من الافت خال فرتة ترقب 
الت�شاعد  القدم،  لكرة  املحرتفني  دوري  انتهاء 
الوا�شح بحدة احلراك النتخابي و�شط املنظومة 
الريا�شية، حيث بداأت بعقد اللقاءات الت�شاورية، 
�شيخو�س  م��ن  ت�شكيل  ح��ول  امل��واق��ف  لتن�شيق 
على  احلا�شلني  �شناديقها،  نتائج  تفرز  انتخابات 

ع�شويتها من فئتي الندية او الاعبني.
لنادي احل�شني  املوؤقتة  اللجنة  �شر  امني  وقال 
بالفرتة  تعمل  الهيئة  اإن  ال�شهابات  ح�شني  اإرب��د 
الهيئة  لنتخابات  الرت�شح  ت�شجيل  على  احلالية 
العامة التي مت حتديد موعدها يف 18 ت�شرين الثاين 

احلايل.
ال�شتعدادات  جميع  انهى  ال��ن��ادي  ان  وب��ني 
للرت�شح،  الت�شجيل  وموعد  النتخابات  لإج��راء 
والتا�شع  الثامن  هي  اي��ام،  بثاثة  ح��دد  وال��ذي 
من  التوقيت  ويف  احل���ايل،  ال�شهر  م��ن  والعا�شر 
وذلك  م�شاء،  ال�شابعة  حتى  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
بحيث يكون موعد اغاق فرتة الرت�شح قبل ا�شبوع 

من موعد النتخابات.
الورقة  للت�شجيل،  ورقتني  هناك  ان  واو�شح 
دفع  ويتم  العامة،  الهيئة  لرئا�شة  للرت�شح  الولى 
للرت�شح  الثانية  الورقة  فيما  لها،  دينار   100
50 دينارا لها، على  لع�شوية املجل�س، ويتم دفع 
والنتخابات  بالرت�شح  لهم  ي�شمح  من  يكون  ان 

م�شددين ل�شرتاكاتهم ال�شنوية للنادي.

ولفت ال�شهابات الى انه بعد النتهاء من فرتة 
الت�شجيل لانتخابات، يتم اجتماع الهيئة الدارية، 
بهدف اقرار املوافقة على الرت�شح او عدم املوافقة، 
نظام  مع  يتوافق  مبا  وفرزها  الطلبات  جمع  بعد 
وزارة  عن  ال�شادر  الندية  وترخي�س  ت�شجيل 

ال�شباب.
وقال م�شت�شار وزير ال�شباب لل�شوؤون القانونية 
»ا�شتنادًا  الرفايعة،  عماد  املحامي  والأن��دي��ة، 
نظام  من  ال�شباب  ل��وزارة  املخولة  لل�شاحيات 
ال�شبابية  والهيئات  الأندية  وت�شجيل  ترخي�س 
اجتماع  اأي  عقد  يجوز  ل   ،2015 ل�شنة   33 رقم 
للهيئة العامة دون احل�شول على املوافقة اخلطية 
امل�شبقة من الوزير ول يعتر الجتماع قانونًيا ما 

مل يح�شره ممثل، او اكرث، عن الوزارة«.
واأ�شاف الرفايعة اأن مواعيد انتخابات جمال�س 
يف  �شتكون  للمحرتفني،  الريا�شية  الندية  اإدارة 
مواعيدها الر�شمية ويف التوقيتات التي حددت فيها 
املدة الر�شمية لهذه املجال�س، لإجراء النتخابات، 
بعد توقف لأكرث من �شنتني ب�شبب تداعيات جائحة 

كورونا التي مرت على الردن والعامل اجمع.
الأن��دي��ة،  جميع  ان��ت��خ��اب��ات  اأن  اإل���ى  ول��ف��ت 
التابعة  ال�شباب  مديريات  اإ�شراف  حتت  �شتجرى 
النزاهة  ل�شمان  ق�شائي  اإ�شراف  وحتت  للوزارة، 
وال�شفافية، مو�شحا اأنه �شيتم حتديد موعد التقدم 
للرت�شح ومواعيد الطعون والبت فيها، وبناء عليه 
�شتعلن قوائم املر�شحني النهائية لانتخابات واأيام 
اإجراء الت�شويت على النتخابات والإعادة بحالة 

الإعادة بني املر�شحني.

ظهرت اأزمة داخلية موؤخًرا يف بر�شلونة 
هرينانديز،  ت�شايف  بداية  على  توؤثر  قد 

املدير الفني اجلديد لر�شلونة.
اإ�شابات  من  موؤخًرا  بر�شلونة  وعانى 
و�شريجيو  دميبلي  عثمان  اأبرزها  عديدة 
جونزالي�س  ونيكو  فاتي  واأن�شو  اأجويرو 

واإريك جار�شيا.
الإ�شبانية،  »ماركا«  ل�شحيفة  ووفًقا 
م�شادات  يف  دخلوا  بر�شلونة  لعبي  فاإن 
مع املدربني البدنيني باعتبارهم ال�شبب يف 

وجود اإ�شابات كثرية لدى الفريق.
اأن ف��رتة الإع���داد  وي���رى ال��اع��ب��ون 
الرئي�شي  ال�شبب  امل��و���ش��م  ب��داي��ة  قبل 

عر  امل�شكلة  وتفاقمت  الإ���ش��اب��ات،  يف 
التدريبات اليومية.

كبرية  توترات  وجود  اإلى  واأ�شارت 
كما  البدنيني،  وامل��درب��ني  الاعبني  ب��ني 
م�شكلة  يف  البار�شا  جنوم  دخل  اأن  �شبق 
ال�شابق رونالد  للمدرب  الفني  مع اجلهاز 

كومان.
واأو�شحت اأن ت�شايف حتدث مع ماتيو 

هذه  حول  الريا�شي،  املدير  األيماين، 
�شريًعا،  تتطلب تدخًا  التي  امل�شكلة 

الت�شخي�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ع��د 
اخل��اط��ئ��ة، وال��ت��ع��ايف ال�����ش��ي��ئ، 

والنتكا�شات.

ب��ع��ودة  مت�شك  ت�����ش��ايف  اأن  وذك����رت 
للخدمات  ال�شابق  الرئي�س  برونا،  ريكارد 
الطبية يف بر�شلونة، للعمل مع البار�شا من 

جديد.

اأ�شمائهم،  لت�شجيل  الأخ�شر  لعبو  يطمح 
ال�شباك  يف  ال�شعودي  املنتخب  ه��دايف  قائمة  يف 
 8 10 م���رات يف  ال��ت��ي اه��ت��زت  الأ���ش��رتال��ي��ة، 
مباريات، وذلك عندما يلتقي املنتخبان اخلمي�س 
من  احلا�شم  ال��دور  ج��ولت  خام�س  يف  املقبل، 
يف  يتبقى  ول   .2022 العامل  كاأ�س  ت�شفيات 
يف  امل�شجلني  من  ال�شعودي،  املنتخب  �شفوف 
مرمى اأ�شرتاليا، �شوى �شامل الدو�شري الذي ميلك 

الإياب  لقاء  يف  اأولهما  اأح��رز  هدفني،  ر�شيده  يف 
2014، يف  لت�شفيات مونديال  املجموعات  بدور 

مدينة ملبورن.
النهائية،  الت�شفيات  اإياب  يف  الثاين  واأ�شاف 

املوؤهلة ملونديال 2018، مبدينة اأديايد.
وت�شم قائمة هدايف الأخ�شر يف �شباك املنتخب 
6 لعبني، منهم من تويف ومن اعتزل،  الأ�شرتايل 
فيما يعد حممد ال�شهاوي والدو�شري الوحيدين 

يف القائمة اللذين ما زال يرك�شان يف املاعب.
نا�شر  ال�����ش��اب��ق،  ال���دويل  امل��ه��اج��م  ويعتر 
املنتخبني  ملباريات  التاريخي  الهداف  ال�شمراين، 
ثم  اأهداف،   3 بت�شجيله  ال�شعودي،  اجلانب  من 
ياأتي املخ�شرم تي�شري اجلا�شم و�شامل الدو�شري 
حممد  الراحل  من  كل  واأحرز  منهما.  لكل  بهدفني 
واملدافع  ال�شهاوي،  حممد  واملهاجم  اخلليوي، 

ح�شن معاذ، هدفا وحيدا يف �شباك »الكاجنارو«.

ية ت�ب�ث عن الزا�ئر السا�بع للش�باك األسترال� ية � السعود�

يصطدم  تشا�ف�ي � ترات.. � تو� مشادات و�
�بأول أزمة �ف�ي الكامب �نو

ين �بكرة ال�قدم ية الم�تر�ف� ا�بات ا�ند� �راك �نشط النت�ن

س�ب �قرعة �بطولة ال�قوات 
ية للمالكمة المسل�ة األرد�ن�

�شحبت، الثنني، يف �شالة ال�شهيد را�شد الزيود مبدينة احل�شني 
العربي،  اجلي�س  الردنية-  امل�شلحة  القوات  بطولة  قرعة  لل�شباب، 

للماكمة .
الع�شكرية  املنطقة  ميثلون:  لعبا   65 البطولة  يف  وي�شارك 
اخلا�س،  امللكي  احلر�س  وقيادة  وال�شرقية،  وال�شمالية  الو�شطى 
الحتاد  ملديرية  العامي  الناطق  وق��ال  املدفعية.  �شاح  وقيادة 
الريا�شي الع�شكري النقيب حممد املنا�شري يف ت�شريح لوكالة النباء 
الثاثاء،  غد  يوم  تنطلق  البطولة  مناف�شات  اإن  )ب��رتا(،  الأردنية 
التابعة  ايام، بتعاون وا�شراف وادارة جلنة احلكام  وت�شتمر ثاثة 

لاحتاد الأردين للماكمة .
 - الردنية  امل�شلحة  القوات  بطولة  تنطلق  اآخر،  �شعيد  وعلى 
اجلي�س العربي، لكرة القدم خال الفرتة من 12 ال�شهر املقبل وحتى 
ال�شاد�س من �شهر كانون الثاين املقبل، مب�شاركة 8 فرق مق�شمة على 

جمموعتني.

ب الش�باب لكرة ال�قدم   منت�ن
يوم يي ال� لسط� يره ال�ف � يلت�ق�ي �نطن �

عند  الفل�شطيني  نظريه  القدم،  لكرة  ال�شباب  منتخب  يلتقي     
حممد  الأم��ري  �شتاد  على  الثاثاء،  اليوم  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة 

بالزرقاء، يف مباراة ودية.
ال�شباب  منتخب  ا�شتعدادات  اط��ار  يف  امل��ب��اراة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ال�شهر  نهاية  العراق  يف  تقام  التي  اآ�شيا  غرب  بطولة  يف  للم�شاركة 
اول  وديا  الفل�شطيني  نظريه  التقى  ال�شباب  منتخب  وكان  احلايل. 

ام�س، يف مباراة انتهت بالتعادل 1-1. 

وز عىل  ي�ف يدات �  �نادي عمان للس�
وكوالم الهندي �بكرة ال�قدم عن

  فاز فريق عمان لكرة القدم لل�شيدات اليوم الأحد، على نظريه 
مناف�شات  افتتاح  يف  هدف،  مقابل  بهدفني  كريال،  غوكولم  الهندي 

بطولة الأندية الآ�شيوية لل�شيدات يف ن�شختها التجريبية.
التي  البطولة  مناف�شات  القدم  لكرة  الأردين  الحتاد  وي�شت�شيف 
تقام خال الفرتة من 7 وحتى 13 ت�شرين الثاين اجلاري يف حمافظة 
الن�شوي  ال��دوري  لقب  حامل  عمان  هي  فرق،   4 مب�شاركة  العقبة، 
الإي��راين،  �شريجان  و�شاهرداري  الأوزبكي،  وبونيودكور  الأردين، 
اإقامة  مهمة  الآ�شيوي  الحت��اد  واأ�شند  الهندي.  كريال  وغوكولم 
اأبرز البطولت  البطولة لاأردن عقب النجاحات ال�شابقة با�شت�شافة 
 ،2018 لل�شيدات  اآ�شيا  كاأ�س  مقدمتها  ويف  واإقليميا،  وقاريا  عامليا 

وكاأ�س العامل لل�شابات حتت 17 عاما 2016.
الإيراين،  �شريجان  �شاهرداري  نادي  تغلب  الثانية،  املباراة  ويف 
على نظريه بونيودكور الأوزبكي بهدفني مقابل هدف. ويلتقي نادي 
يلتقي  فيما  الأوزبكي،  بونيودكور  نادي  مع  الثاثاء  غد  بعد  عمان 

غوكولم كريال الهندي مع نظريه �شاهرداري �شريجان الإيراين. 

يهىنء الرمثا..  يصيل � � ال�ف
ية يوزع المناصب اإلدار� و�

املهند�س  برئا�شة  الفي�شلي  نادي  لإدارة  املوؤقتة  الهيئة  عقدت 
ن�شال احلديد، اجتماًعا، تخلله توزيع املنا�شب الإدارية.

عجاج  الدين  و�شيف  لل�شر،  اأميًنا  ال�شوملي  لوؤي  تعيني  وتقرر 
اأميًنا لل�شندوق.

وتعتر هذه هي الهيئة الإدارية املوؤقتة الثانية التي تتولى اإدارة 
نادي الفي�شلي، بناء على تو�شية من وزارة ال�شباب.

وت�شعى الهيئة املوؤقتة اإلى اإيجاد احللول للم�شكات املالية التي 
يعاين منها نادي الفي�شلي ومبا ميكنه من ا�شتعادة مكانته املعهودة.

الرمثا  ن��ادي  بزيارة  احلديد،  برئا�شة  املوؤقتة  الهيئة  وقامت 
وتقدمي التهنئة له مبنا�شبة فوزه بلقب بطولة دوري املحرتفني.

املكثفة  تدريباته  الأحد،  اليوم  الفي�شلي  وا�شل  ثانية  جهة  من 
 21 ي��وم  ال��وح��دات  ملواجهة  ا�شتعداًدا  احل��دي��د،  حممود  بقيادة 

نوفمر/ ت�شرين الثاين اجلاري يف ن�شف نهائي بطولة كاأ�س الأردن.
اإلى ال�شتعداد ب�شكل مثايل ملباراة الوحدات،  الفي�شلي  ويتطلع 
لإنقاذ  النهائية  امل��ب��اراة  وبلوغ  الفوز  حتقيق  على  ي�شعفه  ومب��ا 

مو�شمه بعدما حل موؤخًرا رابًعا يف دوري املحرتفني.

طة �ن�قل م�با�ب�ي  يا ل�ن 6  ض�ا�
يد يال مدر� وهاال�ند إلى ر�

يخطط ريال مدريد، لبدء ثورة جديدة يف �شفوف الفريق خال 
املو�شم املقبل، من خال التعاقد مع كيليان مبابي جنم باري�س �شان 

جريمان، واإيرلينج هالند مهاجم بورو�شيا دورمتوند.
ووفًقا ل�شحيفة »اآ�س«، فاإن ريال مدريد مل يعد بالقوة القت�شادية 
التعاقد مع مبابي وهالند، يتطلب  فاإن  لذا  التي كان عليها من قبل، 

رحيل العديد من الاعبني البارزين.
لريال  الفني  املدير  اأن�شيلوتي  كارلو  اأن  اإلى  ال�شحيفة  واأ�شارت 
العالية،  الرواتب  اأ�شحاب  الاعبني  عن  التخلي  على  جمر  مدريد، 

بالإ�شافة اإلى العنا�شر املهم�شة داخل الفريق.
اأن قائمة ال�شحايا هذا املو�شم، ت�شم ال�شدا�شي اإي�شكو  وك�شفت 
وخي�شو�س  يوفيت�س  ولوكا  بيل  وجاريث  هازارد  واإيدين  ومار�شيلو 
فاييخو. وذكرت اأن رحيل هوؤلء �شيوفر 108 مايني يورو يف قائمة 
الرواتب، بالإ�شافة اإلى الأموال التي ميكن احل�شول عليها مقابل بيع 

الاعبني اأ�شحاب العقود امل�شتمرة.
وقالت »اآ�س« اإن فرتات النتقالت املقبلة يف ريال مدريد �شتكون 
�شاخنة، ومن املتوقع اأن ينتقل معظم �شحايا املريجني، اإلى الدوري 

الإجنليزي املمتاز.

يصعد إلى  ير السر�ان � � يق معف �فر�
ين ية الم�تر�ف� مصاف أ�ند�

  �شعد فريق مغري ال�شرحان اإلى م�شاف اأندية املحرتفني، بعد 
2-0 يف املباراة التي جرت،  فوزه على فريق احتاد الرمثا بنتيجة 
دوري  مناف�شات  اإط��ار  يف  بالرمثا  ها�شم  الأم��ري  �شتاد  على  الأح��د، 

الدرجة الأولى لكرة القدم.
دوري  �شدارة  يف  نقطة   28 اإلى  ر�شيده  ال�شرحان  مغري  ورفع 
الأولى لي�شمن ال�شعود ر�شميا اإلى دوري املحرتفني، فيما انح�شرت 

بطاقة ال�شعود الثانية بني فريقي ال�شرحان وال�شريح.

ادي  يكا�فح لت�ف تمو�ند � دور�
يلز ي�قاف هوم� إ�

اأنه �شيبذل ق�شارى جهده من  ك�شف نادي بورو�شيا دورمتوند، 
اإيقاف بحق مدافعه مات�س هوميلز، وذلك  اأجل تفادي فر�س عقوبة 
بعد اأن ُطرد الاعب خال املباراة اأمام اأياك�س يف دوري اأبطال اأوروبا 

الأ�شبوع املا�شي.
ت�شريحات  يف  دورمتوند  بنادي  الكرة  مدير  زورك  مايكل  وقال 
بيانا  �شيوجه  النادي  اإن  الإثنني،  الريا�شية  »كيكر«  جملة  ن�شرتها 

وا�شحا لاحتاد الأوروبي للعبة )يويفا(.
حالة  يف  الأقل  على  واحدة  مباراة  الإيقاف  الاعبون  ويواجه 
�شد  ال�شتئناف  طلبات  برف�س  ينتهي  الأمر  كان  ما  وغالبا  الطرد، 

عقوبة الإيقاف.
اأنتوين خالل ال�سوط الأول،  اإثر تدخل مع  وكان هوميلز قد ُطرد 
املباراة  وانتهت  اأوليفر،  مايكل  الإجنليزي  احلكم  من  بقرار  وذلك 

بهزمية دورمتوند 1 / 3.
وخ�شعت اللقطة للمراجعة عر الفيديو لكن اأوليفر مل يراجعها 

بنف�شه على ال�شا�شة املثبتة بجوار امللعب.
وقال زورك: »الت�شجيل التليفزيوين يثبت اأن التدخل مل ي�شتحق 
بطاقة حمراء، ونعتقد اأن البطاقة احلمراء نف�شها كانت عقوبة كافية 
عن  �شيغيب  هوميلز،  على  الإيقاف  فر�س  حالة  ويف  لنا«.  بالن�شبة 
 24 يف  املقررة  ل�شبونة  �شبورتينج  اأمام  مباراته  الفريق يف  �شفوف 
الأخرية  ثان/نوفمر اجلاري، �شمن اجلولة اخلام�شة قبل  ت�شرين 
من مباريات املجموعة الثالثة بدوري اأبطال اأوروبا، والتي قد حت�شم 

التاأهل للدور الثاين.

يكشف سر  يالن �  �ارس م�
تارو زاء الو� يه لركلة �ب تصد� �

ال�شر وراء ت�شديه  تاتارو�شانو، حار�س ميان،  ك�شف �شيريان 
لركلة جزاء لوتارو مارتينيز، مهاجم اإنرت، يف ديربي الغ�شب.

وح�شل اإنرت على ركلتي جزاء، حيث اأحرز هاكان ت�شالهانوجلو 
للركلة  تاتارو�شانو  ت�شدى  بينما  الأول��ى،  ال�شابق،  ميان  لعب 

الثانية.
وقال تاتارو�شانو، يف ت�شريحات ل�شبكة DAZN »لقد در�شت 
لوتارو بعناية مع اجلهاز الفني مليان، لأنه اخليار الأول يف تنفيذ 

ركات اجلزاء لإنرت«.
جيًدا  اأعرفه  كنت  ت�شالهانوجلو،  اإلى  بالن�شبة  »اأم��ا  واأ�شاف 

بالفعل، لكن امل�شكلة اأنه كان يعرفني اأي�ًشا«.
املدرجات  يف  مليان،  الأ�شا�شي  احلار�س  ماينان،  مايك  و�شوهد 
يف  امل�شابني  باقي  مع  اجل��زاء  لركلة  تاتارو�شانو  باإنقاذ  يحتفل 

الرو�شونريي.
وتابع »اأقدم كل ما لدي لا�شتمرار على هذا امل�شتوى. لقد احتفل 

ماينان لأنه يعرف ما يعنيه اأن ينقذ حار�س املرمى ركلة جزاء«.
اإلى  ماينان  و�شول  منذ  للغاية  جيد  ب�شكل  نتعامل  »نحن  ونوه 
اأحتدث  اأنني  خا�شة  هنا،  ال�شتقرار  على  م�شاعدته  حاولت  ميان، 

الفرن�شية«.
لقد تدربت  اأ�شيب،  للمو�شم، ثم  واأمت »ماينان قدم بداية رائعة 

دائًما كي اأكون جاهًزا عندما يحتاجني الفريق، وحانت اللحظة«.

يًا: أ�نت  � ينت�قد ص��ف يو � ين� مور�
اهر �بذلك يًا أو تتطن لست ذك�

اأحد  لروما،  الفني  املدير  مورينيو،  جوزيه  الرتغايل  انتقد 
املرا�شلني يف املوؤمتر ال�شحفي ملباراة فريقه اأمام فيني�شيا يف الدوري 

الإيطايل.
ميان  اأم��ام  الإي��ط��ايل  ال���دوري  يف  مباراتني  اآخ��ر  روم��ا  وخ�شر 

وفيني�شا، لترتاجع الذئاب اإلى املركز ال�شاد�س بر�شيد 19 نقطة.
وجه  املرا�شلني  اأحد  فاإن  الريطانية،  »مريور«  ل�شحيفة  ووفًقا 
�شوؤاًل ملورينيو يف املوؤمتر ال�شحفي، قائًا: »لقد مرت �شتة اأ�شهر منذ 
توقيعك لروما، هل �شتغري اأي �شيء قمت به من حيث الختيارات اأو 

الت�شريحات اأو الطلبات اأو اأي �شيء اآخر؟«.
لكن  �شحفي،  موؤمتر  كل  يف  هنا  حت�شر  »اأنت  مورينيو:  واأجاب 
اإما اأنك ذكي جًدا وتريد اأن يعتقد النا�س اأنك ل�شت كذلك اأو اأنك ل�شت 

ذكًيا على الإطاق«.
واأ�شاف: »اأريد اأن اأعتقد اأنك ذكي ولكنك حتب اأن تفعل ما تقوم 

به الآن«.
للمباراة عقب  ال�شحفي  املوؤمتر  الرتغايل من  املدرب  وان�شحب 

الإجابة على هذا ال�شوؤال.

يل � تو�ن ير �قلق � يث� يليس � تش� ئ�ي � ثنا�
كري�شتيان  ع���ودة  ت�شيل�شي،  م���درب  توخيل  توما�س  ي��اأم��ل 
اإ�شابات، وقال  الدويل بدون  التوقف  بولي�شيت�س وجنولو كانتي من 
اإن هذا الثنائي مل ي�شتعد عافيته بن�شبة مئة يف املئة حتى الآن رغم 

ا�شتدعاء منتخبي فرن�شا والوليات املتحدة لهما.
وعاد كانتي لتوه من الإ�شابة و�شارك ملدة 85 دقيقة مع مت�شدر 
مطلع  برينلي  مع   )1-1( التعادل  يف  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري 
الأ�شبوع بينما خا�س بولي�شيت�س اأربع مباريات فقط يف كل امل�شابقات 

هذا املو�شم ب�شبب اإ�شابة يف الكاحل.
وقال توخيل لل�شحفيني »قمنا بتجهيز هذا الثنائي يف الأ�شبوعني 
الدولية  الفرتة  يف  بادهما  منتخبي  مع  �شي�شاركان  لكنهما  املا�شيني 
لرفع  الوقت  لبع�س  للم�شاركة  فر�شة  على  ح�شولهما  واأمت��ن��ى 

امل�شتوى قبل العودة. اأمتنى اأي�شا عدم اإ�شابتهما جمددا«.
يف  الإف��راط  بعدم  الأمريكي  املنتخب  م�سوؤويل  توخيل  وطالب 
العتماد على بولي�شيت�س البالغ عمره 23 عاما عندما يواجه منتخبي 

املك�شيك وجامايكا يف ت�شفيات كاأ�س العامل.
واأ�شاف »يرغب بولي�شيت�س بالطبع يف العودة للعب لكن امل�شاألة 
تعتمد على طريقة التعامل مع هذا املوقف حيث نخ�شى اأن تعاوده 

الإ�شابة اأو اأن يتعر�س لإ�شابة جديدة«.
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الشحات: أسابق الزمن للعودة
 πLCG  øe  øeõdG  ≥HÉ°ù«°S  ¬fCG  ,»∏gC’G  ÖY’  ,äÉë°ûdG  Ú°ùM  ócCG
 ô£b ‘ É¡d ™°†N »àdG ,±hô°†¨dG áMGôL AGôLEG ó©H ,ÖYÓª∏d IOƒ©dG

.¢ù«ªÿG ¢ùeCG
 CGóÑf ˆG ácôH ≈∏Y{ :z∑ƒÑ°ù«a{ ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY ,äÉë°ûdG ∫Ébh
 ˆÉH ø©à°SG ,ˆG AÉ°T ¿EG IOƒ©∏d øeõdG ≥HÉ°SCÉ°S ,OGóYEG ºK ágÉ≤f √Îa

.z…ƒ≤dG øe ∂Jƒb óªà°SGh ∂ahôX πc ‘
 iôLCG äÉë°ûdG Ú°ùM ¿CG ø∏YCG ób á∏ÑY ƒHCG óªMCG »∏gC’G Ö«ÑW ¿Éc
 â– ,ô£≤H QÉà«Ñ°SEG ≈Ø°ûà°ùÃ áÑcô∏d »∏NGódG ±hô°†¨dG ‘ áMGôL
 AGôLEG  ‘  Ú°ü°üîàŸG  ÈcCG  óMCG  ,¢SÉà°Sƒc  ÊÉfƒ«dG  ÒÑÿG  ±Gô°TEG

.áÑcôdÉH á≤«bódG äÉ«∏ª©dG
 πÑb  ,áÑcôdG  ±hô°†Z  ‘  πeÉc  ™£≤H  áHÉ°UEÓd  Ú°ùM  ¢Vô©Jh
 âª«bCG  »àdGh  ,…QhódÉH  ™°SÉàdG  ´ƒÑ°SC’G  øe  á∏LDƒŸG  áfƒ÷G  IGQÉÑe

.…QÉ÷G Rƒ“/ƒ«dƒj 5 Ωƒj

التاريخ يبتسم لألرجنتين في 
المجموعة الثالثة بمونديال قطر

 ,2022 ô£b ⁄É©dG ¢SCÉc äÉjQÉÑe ¥Ó£fG Ωó≤dG Iôc ¥É°ûY ÖbÎj 
.πÑ≤ŸG ÊÉãdG øjô°ûJ/Èªaƒf ‘ Qô≤ŸG

 ,äÉYƒªéŸG  QhO  ‘  ájƒb  äÉ¡LGƒe  øY  ∫ÉjófƒŸG  áYôb  äôØ°SCGh
 ∂«°ùµŸGh  ÚàæLQC’Gh  ájOƒ©°ùdG{  º°†J  »àdG  ,áãdÉãdG  áYƒªéŸG  É¡æe

.zGóædƒHh
 ™e ÚàæLQC’G äÉ¡LGƒe ïjQÉJ ,ôjô≤àdG Gòg ‘ IQhhƒc ¢Vô©à°ùjh

:áYƒªéŸÉH É¡«°ùaÉæe
 ájOƒ©°ùdG

 øe äÉÑ°SÉæe 4 ‘ »æ«àæLQC’G ƒ‚ÉàdÉH …Oƒ©°ùdG ô°†NC’G ≈≤àdG
.(á«ª°SQ IGQÉÑeh äÉjOh 3) πÑb

 â¡àfG ,ÉjOh ÚJôe ¿ÉÑîàæŸG πHÉ≤J å«M ,1988 ΩÉY ájGóÑdG âfÉc
 Éªæ«H ,ÚàæLQC’G ídÉ°üd 0-2 áé«àæH á«fÉãdGh ,2-2 áé«àæH ≈dhC’G

.»Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdÉH â¡àfGh 2012 ΩÉY áãdÉãdG ájOƒdG äAÉL
 äGQÉ≤dG  ¢SCÉc  »FÉ¡f  ‘  äAÉéa  ,Ió«MƒdG  á«ª°SôdG  á¡LGƒŸG  ÉeCG

.â«bƒàdG  Gòg  ‘  ó¡a  ∂∏ŸG  ¢SCÉc  ≈ª°ùe  â–  1992
 ±Gó`̀gC’G  Rô`̀MCG  ,1-3  áé«àæH  »æ«àæLQC’G  ƒ‚ÉàdG  É¡àbh  RÉah
 ájOƒ©°ù∏d πé°S Éªæ«H ,Êƒ«ª«°S ƒé«jOh É«é«fÉc ƒjOhÓch õ«éjQOhQ

.¿Gôjƒ©dG ó«©°S
 GóædƒH

 2  É¡æe ,á≤HÉ°S IGQÉÑe 11  ‘ GóædƒH ™e ÚàæLQC’G Öîàæe ≈≤àdG
 ∫OÉ©Jh äÉ¡LGƒe 5 ‘ ƒ‚ÉàdG RÉa ,ájOh äÉjQÉÑe 9 ‘h ,á«ª°SQ §≤a

.Éª¡∏ãe  ô°ùNh  2
 ,1974 ⁄É©dG ¢SCÉc ‘ ÚÑîàæŸG ÚH á«ª°SQ á¡LGƒe ∫hCG äAÉLh

.2-3 GóædƒH äRÉah
 GóædƒH  ÚH  á«ª°SQ  á¡LGƒe  ô`̀NBGh  ÊÉ`̀K  1978  ∫Éjófƒe  ó¡°Th
 Éª¡∏é°S  ,ÚØ«¶f  Úaó¡H  ƒ‚ÉàdG  ƒ°übGQ  RÉa  É¡æ«Mh  ,ÚàæLQC’Gh

.¢ù«Ñª«c ƒjQÉe
∂«°ùµŸG

 8 ,á¡LGƒe 20 ‘ »µ«°ùµŸG √Ò¶æH »æ«àæLQC’G ÖîàæŸG Ωó£°UG
.ájOh 12h á«ª°SQ É¡æe

 ,1930 ⁄É©dG ¢SCÉc ‘ âfÉc ÚÑîàæŸG â©ªL á«ª°SQ á¡LGƒe ∫hCG
 ƒØdhOCGh ,z∂jôJÉg{ »∏«HÉà°S ƒeÒdÉL ≥jôW øY ,3-6 ÚàæLQC’G RÉah
 πjƒfÉe ∂«°ùµª∏d RôMCG Éªæ«H ,ƒ∏dGQÉa ƒµ°ù«°ûfGôah ,(Úaóg) hõ∏«eGR

.¿ƒjÉL ƒJÒHhQh ,(Úaóg) ¢SÉ°ShQ
 ÉHƒc  ádƒ£Ñd  äÉYƒªéŸG  á∏Môe  ‘  âfÉµa  ,á«fÉãdG  á¡LGƒŸG  ÉeCG
 ∂«°ùµª∏d  Ωó≤J  å«M  ,1-1  ∫OÉ©àdÉH  â¡àfGh  ,1993  áî°ùf  ÉµjôeCG

.ÚàæLQCÓd …ÒLhQ QÉµ°ShCG ∫OÉ©Jh ,ƒæ«JÉH ó«ØjO
 Ö≤∏dG  ƒ‚ÉàdG  ƒ°übGQ  º°ùMh  »FÉ¡ædG  ‘  ¿ÉÑîàæŸG  ≈≤àdG  ºK
 hóæ«dÉL  RôMCG  Éªæ«H  ,ÉJƒà°ù«JÉH  πjôHÉL  ≥jôW  øY  ,1-2  º¡◊É°üd

.AGõL á∏cQ øe ∂«°ùµª∏d
 äÓcôH ∂«°ùµŸG ≈∏Y ÚàæLQC’G RÉa ,äGQÉ≤dG ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üf ‘h
 ∫OÉ©àdÉH ‘É°VE’Gh »∏°UC’G âbƒdG ≈¡àfG Éeó©H ,6-7 áé«àæH í«LÎdG

.1-1
 RÉah  ,2006  ⁄É©dG  ¢SCÉc  »FÉ¡f  øªK  ‘  ¿ÉÑîàæŸG  Ωó£°UGh
 ¿ÉfÒg RôMCG  ºK ,∂«°ùµª∏d  õ«cQÉe π«FÉaGQ Ωó≤J å«M ,1-2  ƒ‚ÉàdG

.õ«éjQOhQ »°ùcÉe ÊÉãdG ±ó¡dG ±É°VCGh ∫OÉ©àdG ±óg ƒÑ°ùjôc
 πHÉ≤J  å«M  ,∂«°ùµŸG  ≈∏Y  ¬bƒØJ  ÚàæLQC’G  Öîàæe  π`̀°`̀UGhh
 ƒ‚ÉàdG  ƒ°übGQ  RÉah  ,2007  ÉµjôeCG  ÉHƒc  »FÉ¡f  ∞°üf  ‘  ¿ÉÑîàæŸG

.»ª∏«µjQh  »°ù«e  π«fƒ«dh  õæjÉg  ÈY  ,0-3
 ∫Éjófƒe  »FÉ¡f  øªK  ‘  âfÉµa  ,ÚÑîàæŸG  ÚH  á¡LGƒe  ô`̀NBG  É`̀eCG
 õ«Ø«J  ¢SƒdQÉc  á£°SGƒH  ,1-3  áé«àæH  ÚàæLQC’G  RÉah  ,2010

.∂«°ùµª∏d ƒàjQÉ°ûà«°ûJ RôMCG Éªæ«H ,øjGƒé«g ƒdGõfƒLh (Úaóg)
 ,äÉjQÉÑe 7 ‘ ƒ‚ÉàdG ƒ°übGQ RÉa ,ájOƒdG äÉ¡LGƒŸG ó«©°U ≈∏Yh
.Ió«Mh á¡LGƒe ‘ ∂«°ùµŸG äRÉah ,iôNCG 4 ≈∏Y ∫OÉ©àdG ô£«°S Éªæ«H

  مهاجم الجزيرة يعبر عن حزنه 
قبل االنتقال لبرقان الكويتي

 IQÉ°ùÿ ,ójó°ûdG ¬fõM øY ,Iôjõ÷G ºLÉ¡e »Ø«°üdG IõªM ÈY 
.ÚaÎëŸG …QhO ádƒ£H ‘ (1-0) äGóMƒdG ΩÉeCG ¬≤jôa

 ≈æ“CG oâæc{ :á«°VÉjôdG ¿OQC’G IÉæ≤d äÉëjô°üJ ‘ »Ø«°üdG ∫Ébh
 ±ÎMCÉ°S å«M ,≥jôØdG ™e ‹ IGQÉÑe ôNBG ‘ ádƒeCÉŸG áé«àædG ≥«≤–
 …QhódG  ádƒ£H  èFÉàf{  :»Ø«°üdG  ±É°VCGh  .z»àjƒµdG  ¿ÉbôH  ≥jôa  ™e
 ‘ ™Ñ≤f å«M Éfó«°UQ õjõ©àd áLÉëH Éæc ,Iôjõ÷G ≥jôa ΩóîJ ⁄ ¢ùeCG
 ΩÉeCG IOÉ©dÉc á∏«ªL IGQÉÑe Éæeób{ :í°VhCGh .z•É≤f 7`H ÒNC’G õcôŸG

.zIójóY É°Uôah AGõL áHô°V ÉfQógCGh ,äGóMƒdG
 õjõ©J »¨Ñæj øµd ,ô°ü≤J ⁄ Iôjõ÷G …OÉf IQGOEG{ :»Ø«°üdG ºàNh
 ,èFÉàædÉH ΩÉªàg’G øe óH ’h , m∫ÉY iƒà°ùe ≈∏Y ºLÉ¡Ã ≥jôØdG ±ƒØ°U

.z…QhódG ádƒ£ÑH »Øµj ’ √óMh AGOC’Éa

فيرنر يقترب من مغادرة تشيلسي
 ∫ó÷G øe ÒãµdG ,»°ù∏«°ûJ ºLÉ¡e ,ôfÒa ƒª«J ÊÉŸC’G πÑ≤à°ùe Òãj 

.…QÉ÷G »Ø«°üdG ƒJÉcÒŸG ∫ÓN ,êójôH OQƒØeÉà°S á©∏b ‘
 ∑QÉ°ûj  ⁄  ¬æµd  ,2025  ∞«°U  ‘  Rƒ∏ÑdG  ™e  ôfÒa  ó≤Y  »¡àæjh

.»°VÉŸG º°SƒŸG ∫ÓN ≥jôØ∏d á«°SÉ°SC’G á∏«µ°ûàdG ‘ ΩÉ¶àfÉH
 ÉHhQhCG ‘ ÚHQóŸGh ÚÑYÓdG ä’É≤àfG ÒÑN ƒfÉehQ ƒjõjôHÉa Öàch
 ¿CG  øµÁh  ,IQÉ`̀YE’G  π«Ñ°S  ≈∏Y  ôfÒa  øY  »∏îà∏d  ó©à°ùe  »°ù∏«°ûJ{

.zAGô°ûdG QÉ«N OƒLh ≈∏Y ≥aGƒj
 áªFÉb øª°V ôfÒa óLGƒàj{ ÎjƒJ ™bƒe ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY ±É°VCGh
 â°ù«d  ÚjOÉædG  ™e  äÉ°VhÉØŸG  øµd  ,èjõÑj’h  ¢Sƒàæaƒj  äÉeÉªàgG

.zó©H ∫Éªàc’G øe áÑjôb
 ™e  Iô°TÉÑe  äÉ°VhÉØe  ‘  óàjÉfƒj  π°SÉcƒ«f  πNój  ⁄{  ºààNGh

 .z¿B’G ≈àM ôfÒa ™e ™«bƒà∏d »°ù∏«°ûJ
 ÎfEG ídÉ°üd ƒcÉcƒd ƒ∏«ehQ øY ∞«°üdG Gòg ≈∏îJ ób »°ù∏«°ûJ ¿Éch
 ÜÉÑdG ,Rƒ∏ÑdG ÜQóe π«NƒJ ¢SÉeƒJ íàa Éªc ,IQÉYE’G π«Ñ°S ≈∏Y ¿Ó«e
.QOÉ°üŸG øe øe ójó©dG Ö°ùM ,¢TÉjR º«µM »Hô¨ŸG ìÉæ÷G π«MQ ΩÉeCG

ليفاندوفسكي يشن هجوما 
على إدارة بايرن ميونخ

 ,≥HÉ°ùdG  ïfƒ«e  ¿ôjÉH  ºLÉ¡e  »µ°ùahófÉØ«d  äôHhQ  …óædƒÑdG  º¡JG
 …OÉædG  IQGOEG  ‘  ÚdhDƒ°ùŸG  ¢†©H  ,áfƒ∏°TôH  ±ƒØ°üd  ÉãjóM  º°†æŸG

.∞«°üdG Gòg ¬∏«MQ ∫ƒM ÜòµdÉH …QÉaÉÑdG
 ô©°TCG{ :á«ŸÉ©dG zESPN{ áµÑ°ûd íjô°üJ ‘ ,»µ°ùahófÉØ«d ∫Ébh
 ,»©«H ôjÈàd ácô©e OÉéjEG ïfƒ«e ¿ôjÉH ∫hÉMh ,Ö°SÉæŸG ¿ÉµŸG ‘ »æfCÉH

.zÒgÉªé∏d ∂dP ìô°T Ö©°üdG øe ¿Éc ÉÃQ ¬fC’
 ÖjPÉcC’G øe ÒãµdG ∑Éæg ¿Éc ƒd ≈àM Gòg πÑbCG ¿CG Öéj{ :±É°VCGh
 GƒdGR  Ée  IÎØdG  √òg  ‘  ≈àM  ÒgÉª÷G  ¿CG  º∏YCG  ájÉ¡ædG  ‘  øµd  ,»æY

.zIó°ûH »æfƒªYój
 ÉÄ«°T  ¿ƒdƒ≤j  πH  ,á«≤«≤◊G  ¿ƒdƒ≤j  ’  ¢SÉædG  ¢†©H{  :π°UGhh
 ÉÃQh ,ÉbOÉ°Uh Éë°VGh ¿ƒcCG ¿CG ÉªFGO º¡ŸG øe ¿Éc ‹ áÑ°ùædÉHh ,ÉØ∏à

.z¢†©Ñ∏d áÑ°ùædÉH á∏µ°ûe √òg âfÉc
 ïfƒ«e  ¿ôjÉH  IQOÉ`̀¨`̀Ÿ  ‹  áÑ°ùædÉH  Ö°SÉæŸG  âbƒdG  ¿É`̀c{  :”CGh
 ÚHQóŸGh ¿ôjÉH ‘ »FÓeõH GóL Ió«L ábÓY …ódh ,áfƒ∏°TÈd ™«bƒàdGh

.zÉ©«ªL ºgó≤àaCÉ°Sh

ميالن يعود لمطاردة زياش
 ∫ÓN ,»°ù∏«°ûJ  º‚ ¢TÉjR º«µM »Hô¨ŸG IOQÉ£Ÿ ¿Ó«e …OÉf  OÉY

.…QÉ÷G »Ø«°üdG ƒJÉcÒŸG
 ájGóH  ‘  »°ù∏«°ûJ  ¢VhÉa  ¿Ó«e  ¿CG  ,ôjQÉ≤àdG  øe  ójó©dG  âªYRh
.IÒNC’G ™«HÉ°SC’G ‘ äÉKOÉëŸG äóªŒ øµd ,¢TÉjR º°V ¿CÉ°ûH ƒJÉcÒŸG
 äÉ°VhÉØe  ≈dEG  OÉY  ¿Ó«e  ¿EÉa  ,zƒJÉcÒe  ƒ«°ûàdÉc{  ™bƒe  Ö°ùMh
 Üƒ∏c  º‚  …QÉ«∏«à«c  …O  ∫QÉ°T  »µ«é∏ÑdG  á≤Ø°U  º°ùM  Ö≤Y  ,¢TÉjR

.á©ª÷G ¢ùeCG ,êhôH
 ƒµjQó«ah  ¿Ó«Ÿ  »æ≤àdG  ôjóŸG  »æjódÉe  ƒdhÉH  ¿CG  ≈dEG  ™bƒŸG  QÉ°TCGh
 ™e ácÎ°ûe á¨«°U ≈dEG π°UƒàdG ≈∏Y ¿Óª©«°S ,»°VÉjôdG ôjóŸG GQÉ°SÉe

.¢TÉjR á≤Ø°U ¿CÉ°ûH »°ù∏«°ûJ
 ¬àÑZQ  øY  ∞°ûc  ¢TÉjR  º«µM  ¿CG  zƒJÉcÒe  ƒ«°ûàdÉc{  í`̀°`̀VhCGh
 ¬ÑJGQ øe AõéH á«ë°†à∏d ó©à°ùe ¬fCG Éªc ,äGôe IóY ¿Ó«e ≈dEG ∫É≤àf’ÉH

.…ƒæ°ùdG
 π«Ñ°S  ≈∏Y  ¢TÉjR  º«µM  º°V  ójôj  ¿Ó«e  ¿CG  ‹É£jE’G  ™bƒŸG  ôcPh
 ,ÚjOÉædG »µdÉe ÚH Ió«÷G äÉbÓ©dG ¿CG Éªc ,AGô°ûdG á«≤MCG ™e IQÉYE’G

.á≤Ø°üdG ∫ƒM äÉ°VhÉØŸG øe ´ô°ùJ ób

 نفاد تذاكر قمة ريال مدريد ويوفنتوس
 ∫ÉjQ  ™e  ájOƒdG  ¬JGQÉÑe  ôcGòJ  OÉØf  ,âÑ°ùdG  ,¢Sƒàæaƒj  …OÉf  ø∏YCG  

.ójó÷G º°Sƒª∏d äGÒ°†ëàdG øª°V ,óMC’G G kóZ É¡d Qô≤ŸG ,ójQóe
 ÎjƒJ »YÉªàL’G π°UGƒàdG  ™bƒÃ »ª°SôdG  ¬HÉ°ùM ≈∏Y ,‘ƒ«dG  Öàch
 ºcGôf ..ójQóe ∫ÉjQ ™e ÉæJGQÉÑÃ á°UÉÿG ôcGòàdG πc »ª°SQ πµ°ûH äóØf{

.z…ÒfƒµfÉ«ÑdG »©é°ûe Éj ∑Éæg
 å«M ,áfƒ∏°TôHh »µ«°ùµŸG ¢SÉØ«°ûJ ™e É kjOh ≈≤àdG ób ¢Sƒàæaƒj ¿Éch

.2-2 áé«àæH É°SQÉÑdG ™e ∫OÉ©J Éªæ«H ,OQ ¿hO Úaó¡H ∫hC’G Ωõg
 áfƒ∏°TôH …ó«∏≤àdG Ëô¨dG ΩÉeCG  …OƒdG ƒµ«°SÓµdG ô°ùN ójQóe ∫ÉjQ ÉeCG

.»µ«°ùµŸG ÉµjôeCG Üƒ∏c ™e 2-2 áé«àæH ∫OÉ©J Éª«a ,OQ ¿hO ±ó¡H
 π°UGƒ«°Sh  ,¢Sƒàæaƒj  á¡LGƒe  ó©H  É«fÉÑ°SEG  ≈dEG  ójQóe  ∫ÉjQ  Oƒ©«°Sh
 10 Ωƒj ΩÉ≤à°S »àdG ,»HhQhC’G ôHƒ°ùdG ¢SCÉc á¡LGƒe ¢Vƒÿ äGÒ°†ëàdG

.ÊÉŸC’G äQƒØµfGôa âNGÎæjBG ó°V πÑ≤ŸG ÜBG/¢ù£°ùZCG

 كلوب: إصابة خطيرة لالعب ليفربول
 ó«∏°ùchCG  ¢ùµ«dCG  §°SƒdG  ÖY’  ¿CG  ,Üƒ∏c  øLQƒj  ∫ƒHôØ«d  ÜQóe  ócCG  
 IÎØdG  ∫Ó`̀N  ,áÑcôdG  QÉ`̀ JhCG  ‘  zIÒ£N{  áHÉ°UE’  ¢Vô©J  ,ÚdÈeÉ°ûJ

.ójó÷G º°Sƒª∏d ájOGóYE’G
 IGQÉÑŸG øe ∫hC’G •ƒ°ûdG ∫ÓN Ö©∏ŸG øe ,É keÉY 28`dG ÖMÉ°U êôNh

.ô¡°ûdG Gòg øe ≥HÉ°S âbh ‘ (0-2) ¢S’ÉH ∫Éà°ùjôc ΩÉeCG ájOƒdG
 πNój ¬fCGh Éª«°S ’ ,ÚdÈeÉ°ûJ-ó«∏°ùchC’ IÒÑc áHô°V áHÉ°UE’G ó©Jh

.zó∏«ØfBG{ ‘ √ó≤Y øe IÒNC’G áæ°ùdG
 øµd ,áÑcôdG QÉJhCG ‘ áMGôL Ö∏£àJ ød áHÉ°UE’G ¿CG äÉ°UƒëØdG äô¡XCGh

.ÜÉ«¨dG øe á∏jƒW IÎa ¿B’G ¬LGƒj §°SƒdG ÖY’ ¿CG ∞°ûc Üƒ∏c
 ,¢ùchCG  ™e{  :zπ«e  »∏jO{  áØ«ë°U  É¡à∏≤f  äÉëjô°üJ  ‘  Üƒ∏c  ∫Ébh
 ‘  IÒ£N  áHÉ°UEG  É¡fEG  ,(™«HÉ°SCG  á©°†H  øe)  ∫ƒWCG  Ékàbh  ôeC’G  ¥ô¨à°ù«°S

.záÑcôdG QÉJhCG
 øe çó– áHÉ°UEG É¡æµd ,áª∏µdG √òg √ôµf Éæ∏c ,áÑcôdG QÉJhCG{ :±É°VCGh

.z?á«∏ª©d êÉàëj πg ,¢ùchCG ≈∏Y QhódG AÉL ¿B’Gh ,ôNB’ âbh
 å«M ,∞«°üdG Gòg RójôdG øY OÉ©àH’ÉH ÚdÈeÉ°ûJ-ó«∏°ùchCG §HQ ”h

.…õ«∏‚E’G ÖYÓdÉH É keÉªàgG ô¡XCG ,óàjÉfƒj ΩÉg â°Sh ¿CG OQh

 خطوة أولى من يوفنتوس 
لحسم صفقة ديباي

 ó©H  ,áfƒ∏°TôH  ±ƒØ°U  øe  …ÉÑjO  ¢ù«Ø‡  º°†d  ∑ôëàdG  ¢Sƒàæaƒj  CGóH
 Ió«°ùdG  ≈∏Y  ¬°ùØf  ÖYÓdG  ¢Vô©H  ó«ØJ  ¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  ôjQÉ≤J  QÉ°ûàfG
 äÉKOÉ  AGôLEG  ¢Sƒàæaƒj  AóH  ≈dEG  zESPN{  áµÑ°T  äQÉ°TCGh  .Rƒé©dG
 º«Yóàd …ÒfƒµfÉ«ÑdG »©°S πX ‘ ,…ÉÑjO º°V πLCG øe áfƒ∏°TôH ™e á«dhCG
 ƒµ«à∏JCG  ±ƒØ°U  øe  ÉJGQƒe  hQÉØdCG  IOƒY  º°ù◊  ¬JÉfÉ©e  ™e  ,¬eƒég  §N
 ™«Ñd  êÉàëjh ,…QÉ÷G »Ø«°üdG  ƒJÉcÒŸG ‘ ñòÑH áfƒ∏°TôH ≥ØfCGh .ójQóe

.Iójó÷G ¬JÉ≤Ø°U π«é°ùJh ,ºgQƒLCG øe ¢ü∏îà∏d ÚÑYÓdG ¢†©H
 π°UƒàdG øµªŸG øe ¿Éc GPEG Ée áaô©Ÿ ,π©ØdÉH äÉ°VhÉØŸG ¢Sƒàæaƒj CGóHh

.ÉeÉY 28 ôª©dG øe ≠dÉÑdG …ÉÑjO º°†d ¥ÉØJ’
 ôM  ∫É≤àfG  á≤Ø°U  ‘  »°VÉŸG  ∞«°üdG  áfƒ∏°TôH  ±ƒØ°üd  …ÉÑjO  º°†fGh

.2023 ¿GôjõM/ƒ«fƒj ≈àM óàÁ Gó≤Y ∂∏Áh ,¿ƒ«d øe ÉeOÉb

مرتضى منصور يعلن الخبر 
السار لجماهير الزمالك

 øY  ,∂dÉeõdG  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,Qƒ°üæe  ≈°†Jôe  QÉ°ûà°ùŸG  ø∏YCG
 ¢ùeCG  AÉ°ùe  »°üî°ûdG  ¬HÉ°ùM  ÈY  ,É¡æY  ø∏YCG  »àdG  ,Iô¶àæŸG  ICÉLÉØŸG

.á©ª÷G
 AÉ°†YCGh ¥É°û©d QÉ°ùdG ÈÿG{ :…OÉædG IÉæ≤d íjô°üJ ‘ ,≈°†Jôe ∫Ébh
 ácô°T  ÈcCG  ™e  ó≤Y  ™«bƒJ  ºà«°S  ,óMC’G  óZ  ô¡X  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ,∂dÉeõdG

.zÚeÉY ∫ÓN GõgÉL ¿ƒµ«°Sh ,∂dÉeõdG OÉà°SG AÉæÑd ,ä’hÉ≤e
 ,ôHƒàcCG  6  áæjóÃ …OÉædG  ´ôa ‘ ∑GÎ°T’G ÜÉH íàa ºà«°S{ :±É°VCGh

.zπÑ≤ŸG ÚæKE’G Ωƒj á«eƒª©dG á«©ª÷G AÉ°†YC’
 ,á≤HÉ°ùdG áæ«©ŸG ¿Éé∏dG øe âÑë°Sh ≥Ñ°S á°ü°üîŸG ¢VQC’G{ :”CGh
 ”h ,•É°ùbC’G ™«ªL ™aO ‹É◊G ¢ù∏éŸGh ,•É°ùbC’G ™aO ‘ ôNCÉàdG ÖÑ°ùH

.záeRÓdG ¢ü«NGÎdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ¢VQC’G OGOÎ°SG
 »°SÉ°SC’G  π«µ°ûàdÉH  ¬d  ¿Éµe  õéM  ‘  áÑ©°U  …ÉÑjO  áª¡e  hóÑJh  
 Ò«Hh  ¢ùjQƒJ  ¿GÒ`̀ah  »µ°ùahófÉØ«d  äô`̀HhQ  óLGƒJ  πX  ‘  ,áfƒ∏°TÈd

.»JÉa ƒ°ùfCGh »∏ÑÁO ¿ÉªãYh „É«eÉHhCG ∂jÒÁEG

 »Hô¨ŸG ¬©aGóe π«MQ …ô°üŸG »∏gC’G ø∏YCG
 »°üî°T Ö∏£H ,…OÉædG ±ƒØ°U øY ,¿ƒfÉH QóH
 øY  áLQÉN  GQƒ`̀eCG{  ¿EG  ∫Éb  …òdG  ,ÖYÓdG  øe

.z√óbÉ©J ∫Éªµà°SG ™«£à°ùj ’ ¬∏©Œ ¬JOGQEG
 ô°ûf  ó≤a  ,ÉÄLÉØe  ¿ƒ`̀fÉ`̀H  Ö∏W  øµj  ⁄h
 É¡°SQÉe »àdG •ƒ¨°†dG ,≥HÉ°S âbh ‘ IQhhƒc
 ¬∏«MQ ≈∏Y á≤aGƒª∏d  ¬jOÉf  IQGOEG  ≈∏Y »Hô¨ŸG

.…ô£≤dG ô£≤H IójóL áHôŒ ¢Vƒÿ
 RôHCG  ,ôjô≤àdG  Gòg  ‘  IQhhƒc  ¢Vô©à°ùjh
 Ö∏£d  ¿ƒfÉH  â©aO  »àdG  ÜÉÑ°SC’Gh  äÉ£ëŸG

:»∏gC’G øY π«MôdG

á«∏FÉY äGOÉ≤àfG
 Qƒ¡ªLh ¿ƒfÉH QóH ÚH Iõ«ªŸG ábÓ©dG ºZQ
 πH  ,¬aƒØ°üd  ∫É`̀≤`̀à`̀f’G  òæe  »`̀∏`̀gC’G  IQGOEGh
 ¬àHÉ°UEG IÎa ∫ÓN ¬àjÉYQh ÖYÓdÉH ΩÉªàg’Gh
 ÓjƒW ôªà°ùJ ⁄ QƒeC’G øµd ,ÉfhQƒc äÉØYÉ°†Ã
 É¡àeó≤e  ‘  ¿É`̀c  »àdG  ógÉ°ûŸG  ¢†©H  ÖÑ°ùH
 É«≤jôaEG  ∫É£HCG  …QhóH  AÉLôdGh  »∏gC’G  IGQÉÑe

.IÒNC’G áî°ùædG
 ÈY  ä’É◊G  ióMEG  ¿ƒfÉH  áLhR  äô°ûfh

 º«µëàdG  RÉ«ëf’  Ò°ûJ  ,ΩGôéà°ùfEG  ≥«Ñ£J
 ÒgÉª÷G  Ö°†ZCG  É`̀e  ƒ`̀ gh  ,»`̀ ∏`̀ gC’G  ídÉ°üd

.ÖYÓdG äó≤àfGh É¡Jó≤àfG »àdG AGôª◊G
 ¬fCÉH  ô``eC’G  ôjÈJ  ¿ƒfÉH  á`̀LhR  â`̀dhÉ`̀Mh
 ôeC’G øµd ,»∏gC’ÉH ¬d ábÓY ’h º«µëà∏d OÉ≤àfG
 øY äÈY »àdG ÒgÉª÷G iód ÉÄ«°S ÉYÉÑ£fG ∑ôJ

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ÈY ∂dP

OGOƒdG áÄæ¡J
 ™e ájÉ¨∏d …OƒdG ¿ƒfÉH QóH ∞bƒe AÉL Éªc
 ,É«≤jôaEG  ∫É£HCG  …QhO  »FÉ¡f  ‘  OGOƒ`̀dG  »ÑY’

.»∏gC’G ÒgÉªL ÚHh ¬æ«H ±ÓÿG π©°û«d
 ádÉ◊ ¿ƒfÉH ôjó≤J Ωó©H ÒgÉª÷G äô©°Th
 ΩÉeCG  Ö≤∏dG  IQÉ°ùN  ó©H  É¡àHÉàfG  »àdG  ¿õ`̀◊G
 ¢VƒN  âÑMÉ°U  »àdG  äÉ``̀eRC’G  ó©H  ,OGOƒ``̀ dG
 óLGƒJh .Üô¨ŸÉH ¢ùeÉÿG óª ÖcôÃ AÉ≤∏dG
 AÉ≤∏dG Ö≤Y OGOƒdG »ÑY’ ¢ùHÓe áaôZ ‘ ¿ƒfÉH
 äÉ°SóY  äó°UQ  å«M  ,º¡àÄæ¡J  ≈∏Y  ¢UôMh
 »Ñ∏°S ÒKCÉJ É¡d ¿Éc »àdG ógÉ°ûŸG ∂∏J øjQƒ°üŸG

.ÒgÉª÷G ≈∏Y

…ÒgÉªL Ωƒég
 ¿ƒfÉH  ó°V  ájÒgÉª÷G  äGOÉ≤àf’G  â∏≤àfG
 ,äÉLQóŸG ≈dEG  »YÉªàL’G π°UGƒàdG  ™bGƒe øe
 ÒgÉªL øe Ωƒé¡d »Hô¨ŸG ™aGóŸG ¢Vô©J ó≤a
 ¿Î°ùjEG  IGQÉ`̀Ñ`̀e  ‘  ¬JÉaô°üJ  ÖÑ°ùH  ¬`̀jOÉ`̀f
 ™e  äÉjQÉÑŸG  ‘  ∫ƒNó∏d  ¬JOƒY  ó©H  ÊÉÑeƒc

.ôªMC’G ≥jôØdG
 √ÉjEG  áÑJÉ©e  ¿ƒfÉH  ó°V  ÒgÉª÷G  âØàgh
 ¬∏«eõH  AGó`̀à`̀b’É`̀H  ¬àë°üfh  ¬JÉaô°üJ  ≈∏Y
 ÒNC’G  ÊÉØàd  IQÉ°TEG  ‘  ,∫ƒ∏©e  »∏Y  »°ùfƒàdG
 å«M ,á«°ùfƒàdG ¥ôØdG ΩÉeCG ¬≤dCÉJh äÉjQÉÑŸG ‘

.z∫ƒ∏©e øe º∏©JG ¿ƒfÉH QóH{ :äOOQ
 ,¿ƒfÉH iód áHô≤e QOÉ°üe øe IQhhƒc º∏Yh
 É°Uƒ°üN  »Hô¨ŸG  É¡d  ¢Vô©J  »àdG  ™FÉbƒdG  ¿CG
 …QhO  Ö≤d  IQÉ°ùN  ó©H  ¬æe  ÒgÉª÷G  ∞bƒe
 Ö°†¨dÉH  ¬HÉ°UCG  ,OGOƒ`̀ dG  ΩÉ`̀eCG  É«≤jôaEG  ∫É£HCG
 hCG  ¬FÓeR  øe  IófÉ°ùŸG  ÜÉ«Z  πX  ‘  ,ójó°ûdG
 ≈∏Y á≤aGƒŸG Qô≤j ¬∏©L Ée ƒgh ,…OÉædG IQGOEG
 Gó«©H IójóL áHôŒ ¢Vƒÿ ,…ô£≤dG  ¢Vô©dG

.ájÒgÉª÷G •ƒ¨°†dG øY

3 مواقف دفعت بانون للرحيل عن األهلي

 RÉ`̀ah  ,AGó©°üdG  äGó`̀Mƒ`̀dG  ≥jôa  ¢ùØæJ
 á©ª÷G AÉ°ùe ,z0-1{ Iôjõ÷G ≈∏Y áHƒ©°üH
 øe 12  ádƒ÷G øª°V ,‹hódG  ¿ÉªY OÉà°SG  ≈∏Y

.ÊOQC’G ÚaÎëŸG …QhO
 äGóMƒdG  ≥jôØd  ÚªãdG  RƒØdG  ±óg  RôMCGh

.z7{ á≤«bódG ‘ ¬W ƒHCG óæ¡e
 Ö«JÎdG  IQGó`̀°`̀U  ≈∏Y  äGó`̀Mƒ`̀dG  ßaÉMh
 ÒNC’G õcôŸG ‘ Iôjõ÷G »≤H Éª«a ,á£≤f 29Ü

.•É≤f 7Ü
 á«eƒé¡dG  ¬YÉªWCG  øY  Iô`̀jõ`̀÷G  ∞°ûch
 ,äGó`̀Mƒ`̀dG  ≥WÉæe  ƒëf  ™`̀aó`̀fG  å«M  ,GôµÑe
 ÚH  äô≤à°SG  ájƒb  Iô`̀c  IÒ©°T  ƒ``HCG  Oó`̀°`̀Sh

.…QƒNÉØdG ¿É°†MCG
 É©jô°S ≥Ñ°ùdG ±ó¡H »JCÉj ¿CG äGóMƒdG OÉch
 ,≈eôŸG Üôb IQÉªY ƒHCG É¡∏°SQCG á«°VôY Iôc øe
 øÁC’G  ºFÉ≤dG  QGƒéH  ájÉÑ∏°T  ¢SGôa  ÉgOó°ù«d

.ΩÉ°üY ó«dƒd
 ≈∏Y  ¬JÉªég  AÉæH  ‘  äGó`̀ Mƒ`̀ dG  óªàYGh
 …òdG  ,IQÉªY  ƒ`̀HCG  √É`̀Œ  á«dƒW  äGô`̀c  ∫É`̀°`̀SQEG
 ó«dh  É¡d  ió°üJ  Iƒ≤H  Oó°Sh  É`̀gGó`̀MEG  π¨à°SG
 É¡©°Vh …òdG ¬W ƒHCG ΩÉeCG IôµdG iOÉ¡ààd ΩÉ°üY

.7 á≤«bódG ‘ ≈eôŸG πNGO á≤ãH
 øe  á∏FÉg  áØjòb  äÉ°Vƒ©dG  ¢ùfCG  ≥∏WCGh
 â∏ªcCGh  á°VQÉ©dÉH  âª£JQG  Ió«©H  áaÉ°ùe

.êQÉÿG ƒëf ÉgÒ°S
 øe  ÉWÉÑ°†fG  Ì``̀cC’G-  Iô`̀jõ`̀÷G  ô£«°Sh
 Ó¨à°ùe ,§°SƒdG á≤£æe ≈∏Y -á«µ«àµàdG á«MÉædG

.äGóMƒdG »ÑY’ øe QÈŸG ÒZ ™LGÎdG
 …ó°üàdG  ‘ …QƒNÉØdG  øY á°VQÉ©dG  âHÉfh
 ¬W  ƒHCG  OÒd  ,IÒ£ÿG  ¢SƒeÉL  ôeÉY  á«°SCGôd
 É¡d  ió°üJ  AGõ`̀÷G  á≤£æe  πNGO  øe  Iójó°ùàH

.á°VQÉ©dÉH âª£JQG ºK ΩÉ°üY ó«dh
 ‘  IóJôŸG  äÉªé¡dG  ≈∏Y  äGóMƒdG  óªàYGh
 ¬£¨°V  Iôjõ÷G  π°UGh  Éª«a  ,¬JQƒ£N  π«µ°ûJ
 äôe  ájƒb  Iôc  ‘Gƒe  Oó°ùa  ,πjó©àdG  πeCG  ≈∏Y
.ó«Mh ±ó¡H ∫hC’G •ƒ°ûdG »¡àæ«d ,≈eôŸG ¥ƒa

á©FÉ°V AGõL á∏cQ
 ,äÓjóÑJ …CG äGóMƒdG ÜQóe õ«eƒL ôéj ⁄
 •ƒ°ûdG  ‘ Iôjõ÷G É¡°Vôa  »àdG  Iô£«°ùdG  ºZQ

.∫hC’G
 ≈∏Y  π°ü–h  ¬à«∏°†aCG  Iôjõ÷G  π°UGhh
 Ωó≤J ˆG ÒN óæ¡e ¢VÎYG Éeó©H AGõL áHô°V

 ió°üàjh ¢SƒeÉL ôeÉY ÉgòØæ«d ,»Ø«°üdG IõªM
.…QƒNÉØdG É¡d

 ÜÉ¡°T  »æ«£°ù∏ØdÉH  äGóMƒdG  ÜQóe  ™aOh
 Iƒjô°Sh  ¬W  ƒHCG  øe  ’óH  ΩÉ°üY  ódÉNh  Èæ≤dG

.≥jôØdG ‘ π∏ÿG á÷É©e ±ó¡H
 ,Iôjõé∏d  ∫OÉ©àdG  ∑Qój  ¿CG  »Ø«°üdG  OÉch
 AGõ÷G  á≤£æe  ±QÉ°ûe  ≈∏Y  Iôc  º∏°ùJ  Éeó©H

.ºFÉ≤dG QGƒéH äôe á«°VQCG ÉgOó°ùa
 øe  ’ó`̀H  ôHÉL  ó`̀jR  ™aGóŸÉH  õ«eƒL  ™`̀aOh

.áeÓY …ó¡Ã Iôjõ÷G ÜQóe êRh äÉ°Vƒ©dG
 πZƒJ Éeó©H Iôjõé∏d IÒ£N á°Uôa âM’h
 …QƒNÉØdG øµd ,ôFÉK óªMCG  ≈£îJh IÒ©°T ƒHCG

.IôµdG ≈∏Y ô£«°Sh Ö°SÉæŸG âbƒdÉH êôN
 •ƒ°ûdG ‘ ¬°Uôa ≈dhCG øY äGóMƒdG ø∏YCGh
 Iôc Òª°S óªMCG CÉ«g Éeó©H ,87  á≤«bódÉH ÊÉãdG
 ó«dh  ≥dCÉJ  ájƒb  ÉgOó°S  …òdG  ,Èæ≤∏d  á«LPƒ‰

.á«æcôd É¡∏jƒ– ‘ ΩÉ°üY
 ÉeóæY  Iô£N  á°Uôa  ΩÉ°üY  ódÉN  Qó``gCGh
 ⁄  ¬æµd  ,≈eôŸG  ¬`̀LGhh  Iôjõ÷G  ´É`̀aO  ÆhGQ
 êôî«d  ,∑ÉÑ°ûdG  π`̀NGO  IôµdG  ójó°ùJ  ‘  í∏Øj

.z0-1{ Ö©°U RƒØH äGóMƒdG

 ,áfƒ∏°TÈd »æØdG ôjóŸG õjófÉfÒg ‘É°ûJ ócCG
 ¢ùjQÉH  º‚h  ,≥HÉ°ùdG  ¬∏«eR  IOƒY  ≈æªàj  ¬fCG
 iôNCG Iôe ,»°ù«e π«fƒ«d ‹É◊G ¿ÉeÒL ¿É°S

.ÉfGôLƒ∏ÑdG ±ƒØ°üd
 áØ«ë°U  É¡à∏≤f  äÉëjô°üJ  ‘  ‘É°ûJ  ∫Ébh
 ∑Qƒjƒ«f  ó°V  ájOƒdG  IGQÉ`̀Ñ`̀ŸG  πÑb  ,äQƒÑ°S
 ‘  »°ù«e  â`̀bh  »¡àæj  ’CG  ≈`̀æ`̀“CG{  õdƒH  ó`̀jQ

.záfƒ∏°TôH
 á°Uôa  ≥ëà°ùj  »°ù«e  ¿CG  ó≤àYCG{  ™HÉJh

.zÊƒdÉàµdG ≥jôØ∏d ¬JOƒY ≈æ“CG ,á«fÉK
 ‘  Ö`̀ ZQCG  πg  ∫GDƒ°ùdG  ¿É`̀c  GPEG{  ±É`̀°`̀VCGh

.zº©f »g áHÉLE’Éa ?’ ΩCG »°ù«e IOƒY
 iód πÑ≤à°ùŸG Iôµa »g »°ù«e IOƒY{ ”CGh

.zº°SƒŸG Gò¡d ¢ù«d øµdh ,≥jôØdG

 ‘  ¿ÉeÒL  ¿É°S  ¢ùjQÉH  ≈dEG  »°ù«e  πMQh
 π°ûa  ó©H  ,»°VÉŸG  ∞«°üdG  ,ôM  ∫É≤àfG  á≤Ø°U
 áeRCÓd  Gô¶f  ,√ó≤Y  ójó“  ‘  áfƒ∏°TôH  IQGOEG

.ÊƒdÉàµdG ≥jôØdG É¡°TÉY »àdG á«dÉŸG
 »°ùjQÉÑdG  ≥jôØdG  ™e  »°ù«e  ó≤Y  »¡àæjh
 ‘ ‘É°ûJ ÜQóŸG ÖZôj å«M ,2023 ∞«°U ‘

.2024-2023 º°Sƒe ¥Ó£fG πÑb ¬eGó≤à°SG

 ºLÉ¡Ÿ  á°SÉe  áLÉëH  ¬≤jôa  ¿CG  ,Iôjõé∏d  »æØdG  ôjóŸG  π≤Y  ôeÉY  ócCG
 ÚaÎëŸG …QhO ‘ RƒØdG áª¨f IOÉ©à°S’ ,ó¨dG πÑb Ωƒ«dG ¬©e óbÉ©àdG ºàj

.ÊOQC’G
 ,äGóMƒdG ΩÉeCG á©ª÷G AGOC’G å«M øe Iõ«‡ IGQÉÑe Iôjõ÷G Ωóbh

.•É≤f 7Ü ÒNC’G õcôŸG ‘ ≈≤Ñ«d z1-0{ ô°ùN ¬æµd
 ,A»°S ∞°SCÓd ™°VƒdG{ :á«°VÉjôdG ¿OQC’G IÉæ≤d íjô°üJ ‘ π≤Y ∫Ébh
 ÉfõéY øµd Ghô°ü≤j ⁄ ¿ƒÑYÓdG ,7 á£≤ædG óæY Góªéàe ∫GR Ée Éfó«°Uôa

.zπ«é°ùàdG øY
 ,±Gó`̀g  ºLÉ¡e  ÜÉ£≤à°SG  ‘  ´ô°ùj  ¿CG  Iô`̀jõ`̀÷G  ≈∏Y{  :±É`̀°`̀VCGh
 ≈∏Y ∂°Tƒf ,ÜQóŸG GƒÑ°SÉM ºK øeh ,∂dòH ≥∏©e ÉæJÉfÉ©e øe ¢ü∏îàdÉa

.zá«dÉµ°TE’G √òg πëH ÖdÉ£fh ô¡°T òæe øëfh ,•ƒÑ¡dG
 Ée ,Ωƒ«dG IGQÉÑe ‘ π«é°ùàdG â©£à°S’ ÉªLÉ¡e ∂∏àeG âæc ƒd{ :OGRh

.zπé°SCG ¿CG ¿hO á≤«bO 45 IóŸ IôµdG ≈∏Y …PGƒëà°SG øe IóFÉØdG
 πªëàj øe ÉfCGh ,ÒNC’G õcôŸG ‘h ,áÑ©°U á«©°Vh ‘ øëf{ :ºàNh

.zIQÉ°ùÿG á«dhDƒ°ùe

تشافي: ميسي يستحق فرصة ثانية في برشلونة

مدرب الجزيرة: كيف نفوز دون مهاجم «هداف»!

الوحدات يحتفظ بالصدارة 
بفوز  صعب على الجزيرة


