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التربية تطلق منصة إلكترونية إلصدار كتاب تسهيل مهمة
عمان

 áÑ∏Wh ÚãMÉÑdG áeóÿ ,É«fhÎµdEG záª¡e π«¡°ùJ{ ÜÉàc QGó°UE’ á«fhÎµdEG á°üæe º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh â≤∏WCG
.á«fOQC’G äÉ©eÉ÷G ‘ É«∏©dG äÉ°SGQódG

 ÚãMÉÑdG ≈∏Y âbƒdG QÉ°üàNGh äGAGôLE’G §«°ùÑJ ≈dG ±ó¡J á°üæŸG √òg ¿EG ,óMC’G ,»Øë°U ¿É«H ‘ IQGRƒdG âdÉbh
 ∂dPh ,ÜÉàµdG Gòg ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IQGRƒdG õcôe á©LGôŸ áLÉM ó©J ⁄ á°üæŸG √òg ¥ÓWEG ™e ¬fCG ≈dG IÒ°ûe ,Ú°SQGódGh

.á°üæª∏d á«ÑjôéàdG á∏MôŸG øe AÉ¡àf’G ó©H
https:apps.moe. :§HGôdG ≈∏Y ∫ƒNódG áª¡e π«¡°ùJ ÜÉàc ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH ÚÑZGôdG ÚãMÉÑdG IQGRƒdG âYOh
erplatform2021@ ÊhÎµdE’G ójÈdG ÈY QÉ°ùØà°SÓdh ,gov.jo/app1/Platform/Default.aspx

.(2713/2714)  »Yôa  5607331  :ºbôdG  ≈∏Y  π°UGƒàdG  hCG  gmail.com
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ó````MGh QÉ````æjO á```î°ùædG ô````©°S

الكرك 

 IOÉÑ©dG  QhO  øe  ójó©dG  ∑ôµdG  áæjóe  ‘  ô°ûàæJ
 ôKC’G  äGP  É«aGô¨L  á≤°UÓàŸG  á«ë«°ùŸGh  á«eÓ°SE’G
 »YÉªàL’G  É¡æjƒµJh  áæjóŸG  IÉ«ëH  º¡ŸG  ïjQÉàdGh
 óLÉ°ùŸG  Rô```HCG  ∑ô`̀µ`̀dG  áæjóe  ø°†à–h  .»`̀æ`̀jó`̀dGh
 áæjóŸG ≈∏Y äôe á«îjQÉJ Ö≤M ≈∏Y IógÉ°ûdG ¢ùFÉæµdGh
 …ôª©dG  óé°ùŸG  É`̀gRô`̀HCG  ø`̀eh  á«æeõdG  Qƒ°ü©dG  ÈY
 á°ù«æch ¢ùcPƒKQC’G ΩhôdG á°ù«æch …ó«ª◊CG óé°ùŸGh

.á«∏«‚E’Gh ∂«dƒKÉµdG á°ù«æch ÚJBÓdCG
 åMÉÑdG ∫Éb ,IOÉÑ©dG Qhód »îjQÉàdG Qƒ£àdG ∫ƒMh
 ¬JóYCG  èeÉfÈd  åjóM  ∫ÓN  áæ°TÉÑ◊G  ∞°Sƒj  QƒàcódG
 ôKCG  ¿Éµe  ájÉµM{  ¿Gƒæ©H  ¢ùeG  AÉ°ùe  ∑ôµdG  áaÉ≤K
 ∑ôµdG áæjóe ïjQÉJ ¿CG ¬H ôîàØj …òdG Å°ûdG øe zïjQÉJh
 »eÓ°SE’G É¡îjQÉàa áØcÉæŸGh Ö°ü©àdG ≈∏Y »æÑe øµj ⁄
 íeÉ°ùàdGh  áÑëŸG  ≈∏Y  ¿É«æÑe  ¿ÉjRGƒàe  »ë«°ùŸGh
 ¢VQG  á©£≤H  ∑ôµdG  »ë«°ùe  ´ÈJ  ≈dEG  É kàa’  ,»NBÉàdGh

.…ôª©dG óé°ùŸG AÉæH ídÉ°üd
 óé°ùŸG  Qƒ£Jh  AÉæH  πMGôe  áæ°TÉÑ◊G  ∫hÉ`̀æ`̀Jh

 ,ÜÉ£ÿG  ôªY  áØ«∏î∏d  Ö°ùæj  …ò`̀dG  ∑ôµdÉH  …ôª©dG
 á«eÓ°SE’G  Oƒ¡©dG  ‘  AÉæÑdG  Qƒ£J  πMGôe  É k°Vô©à°ùe
 äÉeÉ¡°SEGh  »HƒjC’Gh  »cƒ∏ªŸG  ó¡©dG  á°UÉNh  áØ∏àîŸG

.É¡H ájÉæ©dÉH ó©H Éª«a Úª°TÉ¡dG
 á©∏≤d  QhÉéŸG  …ó«ª◊G  óé°ùŸG  øY  çó–  ∂dòch
 ó«ª◊G óÑY ÊÉªã©dG ¿É£∏°ùdG ó¡Y ‘ ¢ù°SCG …òdGh ∑ôµdG
 1894  áæ°S  É°TÉH  »ª∏M  Ú°ùM  √ÉæH  …ò``̀dGh  ÊÉ`̀ã`̀dG
 á«fÉªã©dG  ÉjGô°ùdG  »ØXƒŸ  IÓ°U  ¿Éµe  ¿ƒµ«d  …OÓ«e

.ÚæWGƒŸGh
 Qƒ£J πMGôe ¬°ù∏g Qó«M QƒàcódG ÜC’G ¢Vô©à°SGh
 äòNCG  É¡fCG  ≈dEG  Ékàa’  ,áæjóŸÉH  á«ë«°ùŸG  IOÉÑ©dG  QhO
 ≈dEG G kÒ°ûe ,á«ë«°ùŸG ôFÉ°û©dGh äÓFÉ©dÉH É k£ÑJôe É k©HÉW
 ¢ùcPƒKQC’G  ΩhôdG  á°ù«æc  »g  ,∑ôµdÉH  á°ù«æc  ΩóbCG  ¿CG
 áWQÉîH  áHƒàµe  »gh  π°UC’ÉH  É k«£fõ«H  kAÉæH  ÉgQÉÑàYÉH

.∑ôµdG áæjóÃ á≤jô©dG ÊÉÑŸG øe ó©Jh ÉHOCÉe
 É¡H  äÉ`̀Ñ`̀gGô`̀dG  QhOh  Ú`̀JBÓ`̀dCG  á°ù«æc  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ,á°SQóŸG  ∫Ó`̀N  øe  áë°üdGh  º«∏©àdG  QhO  á°SQÉªÃ
 ≈Ø°ûà°ùe  Ωó`̀bCÉ`̀c  ‹É`̀£`̀jE’G  ≈Ø°ûà°ùŸG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH

.áæjóŸÉH

الكرك: دور العبادة حكاية مكان أثر وتاريخ

عمان 

 ¿CG ,óMC’G ,ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL ócCG 
 ´É£≤dG  åjó–  øe  »FÉ¡ædG  ±ó¡dGh  ájÉ¨dG
 ÚæWGƒª∏d  áeó≤ŸG  äÉeóÿG  Ú°ù–  ΩÉ©dG

.áeÉ©dG IQGOE’G IAÉØc ™aQh
 RÉéjEG  ≈`̀dEG  ∂∏ŸG  ádÓL  ´Éªà°SG  ∫Ó`̀Nh

 á°SÉFôH  ΩÉ`̀©`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  å`̀jó`̀–  áæ÷  ø`̀e
 ó©H  áfhÉ°üÿG  ô°ûH  QƒàcódG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 äÉ°ù°SDƒe  ¬àdÓL  ¬Lh  ,É¡eÉ¡e  äõ`̀‚CG  ¿CG
 ò«ØæJ  ¿Éª°†d  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ≈dEG  ádhódG
 ‘ øª°†àJ »àdG ,ΩÉ©dG ´É£≤dG åjó– áWQÉN
 ΩGƒYCÓd  Éjò«ØæJ  πªY èeÉfôH  ≈dhC’G  É¡à∏Môe
 AÉ≤∏dG ∫ÓN ,¬àdÓL Oó°Th .2025 - 2022

 á«ªgCG  ≈∏Y  ,á«æ«°ù◊G  ô°üb  ‘  ó≤Y  …ò`̀dG
 ójó–h  äÉ`̀MÓ`̀°`̀UE’G  √ò`̀g  ò«ØæàH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 ≈`̀dEG  äÉØàd’G  ¿hO  É¡æe  Iƒ`̀Lô`̀ŸG  èFÉàædG
 IQhô°V ≈dEG Éàa’ ,åjóëàdG ájóéH Úµµ°ûŸG
 áWQÉÿG  ±Gó`̀ gCG  ìô°ûH  áeƒµ◊G  Ωƒ≤J  ¿CG

.ò«ØæàdG ‘ AÉcô°T Gƒfƒµ«d ÚæWGƒª∏d
 åjó–  ¿CG  ≈``̀ dEG  ∂`̀∏`̀ŸG  á`̀dÓ`̀L  QÉ``̀°``̀TCGh

 Égô¶àæj »àdG äGQÉ°ùŸG ºgCG øe ΩÉ©dG ´É£≤dG
 …Qhô`̀°`̀V ¬`̀MÉ`̀‚ ¿CG  Gó`̀ cDƒ`̀ e ,¿ƒ``̀ «``̀ fOQC’G
 á°UÉîH  ,iô`̀NC’G  åjóëàdG  äGQÉ°ùe  ìÉéæd
 ,AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ∫É``bh  .É¡æe  …OÉ°üàb’G
 äÉfƒµe  á©Ñ°S  äOó`̀M  ≥jô£dG  áWQÉN  ¿EG
 ™HÉJ  .åjóëàdGh  Ú°ùëà∏d  iƒ°üb  ájƒdhCÉc

2¢U

عمان

 ôjRh ≈YQ ,ÊÉãdG ˆG óÑY ∂∏ŸG ádÓL øY ÉHhóæe
 QƒàcódG  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±É`̀bhC’G
 ¬àeÉbCG  …òdG  »æjódG  ∫ÉØàM’G  ,óMC’G  á∏jÓÿG  óªfi

.áØjô°ûdG ájƒÑædG Iôé¡dG iôcP áÑ°SÉæÃ IQGRƒdG
 πØàëf  ΩÉY  πc  ‘ ,∫ÉØàM’G  ∫ÓN á∏jÓÿG ∫Ébh
 á«µ∏e  ájÉYôH  ,áØjô°ûdG  ájƒÑædG  Iôé¡dG  iôcòH
 ËôµdG  Éæ«Ñæd  ÉæàÑfi  øY  É¡dÓN  øe  È©f  ,á«eÉ°S
 Ëƒb …óg øe ¬H AÉL ÉŸh ,º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óªfi

.º«≤à°ùe •Gô°U ≈dEG …ó¡j ¿BGôbh º«µM øjOh

 øe ,ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y »ÑædG ôLÉg{ ,±É°VCGh
 ,¬«a  ´ôYôJh  ¢TÉYh  CÉ°ûf  …òdG  øWƒdG  ,áeôµŸG  áµe
 øjódG Gòg πÑ≤J áæeBG áÄ«H ≈dEG ,¬«a ËôµdG ¿BGô≤dG ∫õfh

.áeCG AÉæH ‘ √QÉªK »JDƒ«d
 äÉÑKh  ,iPC’G  πª–  ‘  OÉ¡L  á°üb  ≈dG  QÉ°TCGh
 áî°SGQ  IOÉ`̀Ñ`̀Yh  ≈Hô≤dG  …hP  º∏X  º`̀ZQ  ≥M  ≈∏Y
 »ÑædGh  Gòg  πch  ,iPC’G  É¡dõdõj  ⁄  ∫ÉÑ÷G  ñƒ°SQ
 ¬d Ú∏J ’ ≥◊G ≥jôW ‘ ¢VÉe ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y
.≈dÉ©J ˆG øe ¿ƒ©dG óªà°ùjh ,áªg ¬d ÎØJ ’h ,IÉæb

2¢U ™HÉJ

خالل استماع جاللته إلى إيجاز من لجنة تحديث القطاع العام

الملك: تحديث القطاع العام 
لتحسين الخدمات للمواطنين

العـام•  القطـاع  تحديـث  خارطـة  لتنفيـذ  والتنسـيق  التعـاون  الملـك: 
التنفيـذ•  فـي  شـركاء  ليكونـوا  للمواطنيـن  الخارطـة  أهـداف  الملك:شـرح 
الخصاونـة: مكونـات خارطة تحديـث القطاع العـام تركز على خدمـة المواطن• 
الخصاونـة: خارطة التحديث تشـمل سـبعة مكونات كأولوية قصـوى للتنفيذ منها الرقمنـة والحوكمة• 

مندوبا عن الملك.. 

وزير األوقاف يرعى االحتفال 
الديني بذكرى الهجرة النبوية

رفع أسعار المحروقات لشهر آب
عمان 

 IhÌdGh  ábÉ£dG  IQGRh  ‘  á«dhÎÑdG  äÉ≤à°ûŸG  Ò©°ùJ  áæ÷  äQôb
 RÉµdGh ∫õjódGh (90 ¿ÉàchCG) øjõæÑdG IOÉe QÉ©°SCG ™aQ ,óMC’G ,á«fó©ŸG
 60  QGó≤Ã  (95  ¿ÉàchCG)  øjõæÑdG  IOÉe  ô©°S  ™aQh  ,É°ù∏a  35  QGó≤Ã

.πÑ≤ŸG ÜBG ô¡°ûd É°ù∏a
 ™«H QÉ©°SCG ójóëàd ó≤Y …òdG …ô¡°ûdG áæé∏dG ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL
 iôL  â«M  ,(πÑ≤ŸG  ÜBG  31-1)  øe  IÎØ∏d  É«∏fi  á«£ØædG  äÉ≤à°ûŸG
 ô¡°T ∫ÓN á«£ØædG äÉ≤à°ûŸGh ΩÉÿG §Øæ∏d á«ŸÉ©dG QÉ©°SC’G ¢VGô©à°SG

.»°VÉŸG ¿GôjõM ô¡°ûd É¡JÓ«ãÃ É¡àfQÉ≤eh Rƒ“
 ô¡°T ‘ 90  ¿ÉàchCG  øjõæÑdG ™«H ô©°S íÑ°üj ¬fEÉa ,QGô≤dG ÖLƒÃh
 øjõæÑdG  ô©°S  íÑ°üjh  ,Î∏d  É°ù∏a  955  øe  k’óH  Î∏d  É°ù∏a  990  ÜBG
 ô©°S íÑ°üjh ,Î∏d É°ù∏a 1240 øe ’óH Î∏d ¢ù∏a 1300 (95 ¿ÉàchCG)
 ≈∏Y AÉ≤HE’G ™e ,Î∏d É°ù∏a 720 øe k’óH Î∏d É°ù∏a 755 RÉµdG h ∫õjódG

.áfGƒ£°SCÓd ÒfÉfO 7 ô©°S óæY RÉ¨dG áfGƒ£°SCG ô©°S
 ∫õjódGh  (90)  øjõæÑdG  OGƒŸ  á«∏ëŸG  QÉ©°SC’G  ¿CG  áæé∏dG  äó`̀cCGh
 ‘ QÉ©°SC’G Ö°ùëH á«∏©ØdG É¡àØ∏c øe πbCG  äÉjƒà°ùe óæY âdGR Ée RÉµdGh

.á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G

كييف

 ÊGô``````````````̀chC’G ¢````̀ù````̀«````̀Fô````̀dG ∫É````````̀b
 äô`̀eCG  ¬àeƒµM  ¿EG  ,»µ°ùæ«∏jRÒÁOƒdƒa
 á≤£æe  ‘  ¿É`̀µ`̀°`̀ù`̀∏`̀d  »```eGõ```dE’G  AÓ``̀LE’É``̀ H
 ’Éàb  ó¡°ûJ  »àdG  ,OÓ`̀Ñ`̀dG  ¥ô°ûH  ∂°ùà«fhO
 ‘  ,»µ°ùæ«∏jR  ±É°VCGh  .É«°ShQ  ™e  ÉjQÉ°V
 ¿EG  ,π«∏dG  øe ôNCÉàe âbh ‘ ÊƒjõØ∏J ÜÉ£N
 GƒdGR  Ée  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  øe  ±’B’G  äÉÄe
 ,È`̀cC’G  ¢SÉÑfhO  º«∏bEÉH  ∫Éà≤dG  ≥WÉæe  ‘
 á≤£æe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ∂°ùà«fhO  º°†j  …òdGh

.IQOÉ¨ŸG ≈dEG áLÉëH ,IQhÉéŸG ∂°ùfÉZƒd

 ójõŸG  QOÉ``̀Z  Éª∏c{  :»µ°ùæ«∏jR  ∫É``̀bh
 OóY  πb  ,¿B’G  ∂°ùà«fhO  á≤£æe  ¢SÉædG  øe
 ¢û«÷G  ió``d  ¿ƒµ«°S  ø`̀jò`̀ dG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G
 íæe  ºà«°S  ¬fCG  ÉØ«°†e  zº¡∏à≤d  âbh  »°ShôdG

.äÉ°†jƒ©J ¿Éµ°ùdG
 ΩÓ`̀ YEG  πFÉ°Sh  â∏≤f  ,¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  ‘
 ÉæjôjEG  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  áÑFÉf  øY  á«fGôchCG
 Öéj  AÓLE’G  äÉ«∏ªY  ¿EG  É¡dƒb  ∑ƒ°ûà«°TÒa
 ÒeóJ ” å«M AÉà°ûdG Qƒ¡°T AóH πÑb ºàJ ¿CG
 ‘  »©«Ñ£dG  RÉ¨dG  äGOGó`̀eE’  á«àëàdG  á«æÑdG
 äÉÄe  ¿EG  ÊGô``̀chC’G  ¢ù«FôdG  ∫É`̀bh  .á≤£æŸG
 ¢SÉÑfhO ≥WÉæe ‘ ¿ƒ°û«©j GƒdGR  Ée  ±’B’G

.∫Éà≤dG Ωóàëj å«M
 ¿ƒ°†aôj  ¿hÒãc{  :»µ°ùæ«∏jR  ±É°VCGh

.z∂dòH ΩÉ«≤dG º¡«∏Y Ú©àj øµd IQOÉ¨ŸG
 á°UôØdG  ∂d  âë«JCG  GPEG{  :∫ƒ≤j  ≈°†eh
 ‘  GƒdGR  Ée  øjòdG  ∂ÄdhCG  ≈dEG  çóëàdG  ≈Lôj
 º¡©æbCG ∂∏°†a øe .¢SÉÑfhO ‘ ∫Éà≤dG ≥WÉæe

.zIQOÉ¨ŸG IQhô°†H ¬fCG
 ∫Éb  âÑ°ùdG  Ωƒ«dG  øe  ≥HÉ°S  â`̀bh  ‘h
 øe 100  øe ÌcCG  πàb ¬fEG  ÊGôchC’G ¢û«÷G
 ÉÃ  OÓÑdG  ÜƒæéH  ∫Éàb  ‘  ¢ShôdG  Oƒæ÷G
 OÉ°†ŸG Ωƒé¡dG Qƒfi ¿ƒ°SÒN á≤£æe πª°ûj
 ‘  á«°ù«FQ  π°Uh  á≤∏M  ó©J  »àdGh  ∞««µd

.á«°ShôdG OGóeE’G •ƒ£N
 ácôM ¿EG ¢û«é∏d á«Hƒæ÷G IOÉ«≤dG âdÉbh
 ÈY  ¿ƒ°SÒN  ≈dEG  á¡éàŸG  ájójó◊G  ∂µ°ùdG
 ∫õY  øe  ójõj  ób  É‡  ,âØbƒJ  hÈ«fO  ô¡f
 ‘ äGOGóeE’G øY ô¡ædG »HôZ á«°ShôdG äGƒ≤dG

.¥ô°ûdG ‘h á∏àëŸG Ωô≤dG IôjõL ¬Ñ°T
 ,äƒ`̀ª`̀NÉ`̀H Ió`̀ ∏`̀ H ø``e Üƒ``æ``÷G ≈````dEGh
 ‘  »°ù«FQ  ±óg  É¡fCÉH  É«°ShQ  É¡àØ°Uh  »àdG
 äGƒ≤dG  ¿EG  ÊGô`̀chC’G  ¢û«÷G  ∫Éb  ,∂°ùà«fhO
 Iô£«°ùdG  §°ùH ‘ zÉ«FõL âë‚{ á«°ShôdG
 áKÓK  ø`̀e  É¡eÉëàbÉH  Éjô¡«ª°S  Ió`̀∏`̀H  ≈∏Y

.QhÉfi

عمان 

 ¢ù«FQ, áfhÉ°üÿG ô°ûH QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫Éb
 ó©Hh  âaô°ûJ  áæé∏dG  ¿EG  ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjó–  áæ÷
 áWQÉîH á∏ãªàŸG É¡∏ªY äÉLôfl º«∏°ùàH É¡eÉ¡e RÉ‚EG
 ˆG  óÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ≈dEG  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjó–  ≥jôW

.ÊÉãdG
 √ó≤Y  »Øë°U  ô“Dƒe  ∫ÓN  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ó`̀cCGh
 AGQRƒdG øe OóY Qƒ°†ëH AGQRƒdG á°SÉFQ QGO ‘ óMC’G
 ≥jôW  áWQÉN  ∫ÓN  øe  íª£f  ÉæfCG  ,áæé∏dG  AÉ°†YCGh
 ø qµ‡ ΩÉY ´É£b ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG ‘ ΩÉ©dG ´É£≤dG åjó–
 ≥«≤–h  ¿OQC’G  á«ªæàd  IóMGh  IóMƒc  πª©j  ,∫É q©ah

.ÚæWGƒª∏d √ÉaôdG
 ΩÉ`̀©`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dG  å`̀jó`̀– á``WQÉ``N ¿CG  ó```̀cCG  É`̀ª`̀c
 »°SÉ« p°ùdG  åjóëàdG  …QÉ°ùŸ  á«≤«≤M  á©aGQ  πµ°ûJ
 ‘  »JCÉj  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  ôjƒ£J  ¿CG  ÉØ«°†e  ,…OÉ°üàb’Gh
 ˆG óÑY ∂∏ŸG ádÓL É¡≤∏WCG »àdG åjóëàdG áeƒ¶æe QÉWEG
 πª°ûJ  »àdGh  á«fÉãdG  ¬àjƒÄe  ¿OQC’G  ∫ƒNO  ™e  ,ÊÉãdG
 ,É¡æe »©jô°ûàdG ≥°ûdG Éfõ‚CG …òdG »°SÉ«°ùdG åjóëàdG
 ÜÉÑ°ûdG  ™e  ∂«Ñ°ûà∏d  πª©dG  øe  IÒ°ùe  Éæjód  ∫GR  Éeh
 ¬æY èàf …òdG »µ∏ŸG ¬«LƒàdG øY Ó°†a ,ICGôŸG Úµ“h
 ±ó¡à°ùJ  »àdGh  ,äGƒæ°S  ô°û©d  ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG
 äGƒæ°S  ô°ûY  ió`̀e  ≈∏Y  ÊOQCG  ¿ƒ«∏e  ƒëf  ∞«XƒJ

2¢U ™HÉJ.áÄŸÉH 5 `dG ÜQÉ≤j …OÉ°üàbG ƒ‰ ≥«≤–h

عمان 

 ,óMC’G  Égó≤Y  »àdG  ¬à°ù∏L  ‘  AGQRƒdG  ¢ù∏›  sôbCG
 ás«dBG  ,áfhÉ°üÿG  ô°ûH  QƒàcódG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  á°SÉFôH
 »©ØàæŸ  ¢ü s°üîŸG  ,äÉbhôëŸG  ºYO  ™jRƒJh  ±ô°U
 ÒZ  äÉ©eÉ÷G  áÑ∏Wh  ,ás«æWƒdG  áfƒ©ŸG  ¥hóæ°U
 30  ¬àª«b  á¨dÉÑdGh  ,ΩÉ©dG  π≤sædG  ´É£bh  ,øjQóà≤ŸG
 ƒëf ¢ü«°üîJ …ôé«°S ,ás«dB’G ÖLƒÃh .QÉæjO ¿ƒ«∏e
 ¥hóæ°U  øe  Ió«Øà°ùŸG  ô°SoC’G  ºYód  QÉæjO  ¿ƒ«∏e16

 ∞dCG  216  áHGôb  ÉgOóY  ≠dÉÑdGh  ,ás«æWƒdG  áfƒ©ŸG
 Ú«©eÉ÷G  áÑ∏ s£dG  ºYód  QÉæjO  ÚjÓe  4  ƒëfh  ,Iô°SoCG
 ÖdÉW  ∞dCG  74  áHGôb  ºgOóY  ≠dÉÑdGh  ,øjQóà≤ŸG  ÒZ
 ´É£b  •ƒ£N  π«¨°ûJ  ºYód  QÉæjO  ÚjÓe  5h  ,áÑdÉWh
 √òg ô tKCÉJ øe uóë∏d ºYsódG ¢ü«°üîJ »JCÉjh .ΩÉ©dG π≤sædG
 QÉ©°SCG ≈∏Y kÉ s«ŸÉY §ØuædG QÉ©°SCG ´ÉØJQG ¢SÉµ©fÉH äÉÄØdG
 ºYsódG  ±ô°U ¢ù∏éŸG  Q sôbh   .kÉ s«∏fi ás«£ØædG  äÉs≤à°ûŸG
 ájGóH øe IÎØdG øY Qƒ¡°T ásà°S I sóŸ ás≤ëà°ùŸG äÉÄØ∏d

2¢U ™HÉJ .ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àMh …QÉ÷G Rƒ t“ ô¡°T

عمان 

 äÓ«µ°ûJ  AGôLEG  ¬jGôØdG  ¿RÉe  á«∏NGódG  ôjRh  Qôb
 πª°ûJ ,ÚæK’G øe GAóH ,ájQGOEG  äGQÉÑàY’ IQGRƒdG ‘
 ájôjóŸ  Gôjóe  á©jÉaôdG  ∑QÉÑe  óªfi  ßaÉëŸG  Ú«©J
 ájôjóe ôjóe π≤fh IQGRƒdG õcôe / á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG
 Gôjóe  ójÉµdG  »∏Y  ¿É°ùZ  ßaÉëŸG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 áÄ«ÑdG  ¿hDƒ°Th  á`̀jQhô`̀ŸGh  áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  ájôjóŸ

 π«YÉª°SEG  ßaÉëŸG  Ú«©J  Qôb  Éªc  .IQGRƒ``̀dG  õcôe  /
 /  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájôjóŸ  Gôjóe  IôjGô°üdG  óªfi
 á¶aÉfi / á©eÉ÷G AGƒd ±ô°üàe π≤fh IQGRƒdG õcôe
 ó`̀HQEG  ßaÉëŸ  ÉÑFÉf  ¿ÉMô°ùdG  ó¡a  ¿GóªM  áª°UÉ©dG
 ÉcQÉe AGƒd ±ô°üàe π≤fh óHQEG  áÑ°üb AGƒ∏d  Éaô°üàeh
 ßaÉëŸ ÉÑFÉf QÉ¡ædG ≈°Sƒe º°UÉY áª°UÉ©dG á¶aÉfi /

.AÉbQõdG áÑ°üb AGƒ∏d Éaô°üàeh AÉbQõdG

دمج وزارات والغاء العمل
 ووزارة للتواصل الحكومي

ة صرف وتوزيع دعم المحروقات  مجلس الوزراء ُيقّر آلي�

وزير الداخلية يجري تشكيالت إدارية جديدة

9 وفيات و5417 إصابة بفيروس 
كورونا خالل أسبوع

قبل الشتاء.. زيلينسكي يفرض إجالء إلزاميا للسكان من دونيتسك

عمان 

 ,äÉ«ah 9 π«é°ùJ øY ,óMCGG ,áë°üdG IQGRh âæ∏YCG
 ºbQ »FÉHƒdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN ¢ShÒØH áHÉ°UEG 5417h
 29 ≈dEG 23 øe IÎØdG ÚH óàªŸGh ,2022 ΩÉ©d 30

.äÉHÉ°UEÓd áÄŸÉH 14 ‹GƒM ´ÉØJQÉHh ,Rƒ“
 …òdG »YƒÑ°SC’G ôjô≤àdG ¢üî∏e ‘ ,IQGRƒdG âæ«Hh
 äÉ°Uƒëa OóY ¿CG ,(GÎH) á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd π°Uh
 30 ºbQ ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN ÉgDhGôLEG ” »àdG (QBG »°S »H)
 É°üëa  40380  ™e  áfQÉ≤e  É°üëa  36256  â¨∏H
 10  ‹GƒM ¢VÉØîfG  áÑ°ùæHh ,≥HÉ°ùdG  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN
 14.8 á«HÉéjE’G äÉ°UƒëØdG áÑ°ùf â¨∏H å«M ,áÄŸÉH
 »FÉHƒdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN áÄŸÉH 11.8 ™e áfQÉ≤e ,áÄŸÉH
 ‘ kÉ«dÉM êÓ©dG ≈≤∏àJ »àdG ä’É◊G OóY ≠∏Hh .≥HÉ°ùdG
 ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN 52  ™e áfQÉ≤e ádÉM 56  äÉ«Ø°ûà°ùŸG
 ä’É◊G OóY ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG QÉ°TCGh .29  ºbQ ≥HÉ°ùdG
 ádÉM 3896  ™e áfQÉ≤e ,ádÉM 4539 â¨∏H á£°ûædG

.áÄŸÉH 17 ‹GƒM ´ÉØJQÉHh ,≥HÉ°ùdG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN

 OóY  ¿CG  IQGRƒ`̀dG  âë°VhCG  ,º«©£àdG  ∞∏e  ∫ƒMh
 30  ºbQ  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  ÉgDhÉ£YEG  ”  »àdG  äÉYô÷G
 2041  ™e  áfQÉ≤e  ,1862  ≈``dhC’G  áYôé∏d  â¨∏H
 ™e áfQÉ≤e1668  á«fÉãdG áYôé∏dh ,≥HÉ°ùdG ´ƒÑ°SCÓd
 ,1514  ™e áfQÉ≤e 1291áãdÉãdG  áYôé∏dh ,1826
 ∫ÓN  5381  ™e  áfQÉ≤e  ,4811  ´ƒªéŸG  ≠∏H  å«M
 áÄŸÉH 11 ≈dGƒM ¢VÉØîfG áÑ°ùæHh ,≥HÉ°ùdG ´ƒÑ°SC’G

.≥HÉ°ùdG ´ƒÑ°SC’G øY
 π°Uh ≈dhC’G áYôé∏d ≈∏µdG ´ƒªéŸG ¿CG ≈dEG âØdh
 øe  ,áÄŸÉH  75.2  ‹GƒM  áÑ°ùæHh  ,4810561  ≈dEG
 á«fÉãdG áYô÷G ‘h ,¥ƒa Éªa áæ°S18 áaó¡à°ùŸG áÄØdG
 ,áaó¡à°ùŸG áÄØdG øe áÄŸÉH 71 áÑ°ùæHh 4548793

.áYôL 671544 áãdÉãdG áYôé∏d »∏µdG ´ƒªéŸG ÉeCG
 ,áæ°S  17-12  ájôª©dG  áÄØdG  ‘  º«©£àdG  øYh
 ,áÄŸÉH 25  áÑ°ùæHh 237946  ≈dhC’G áYôé∏d â¨∏H
 ÉeCG  ,áÄŸÉH  20  áÑ°ùæHh  202912  á«fÉK  áYôé∏dh
 áYôé∏d â¨∏H áæ°S -11 5 ájôª©dG áÄØdG ‘ º«©£àdG

.223 á«fÉãdG áYôé∏dh 302 ≈dhC’G

االستقرار العالمي 
على «كف» 

النفط الخليجي!



22022 ÜBG (1)  ÚæK’G
(2810) Oó©dGمحلٮ﮵ات

الخصاونة: خارطة تحديث القطاع العام هدفها الوصول إلى 
قطاع عام ممكن وفعال وال استغناء عن أي موظف في إطارها

 عمان 

 åjó–  áæ÷  ¢ù«FQ,  áfhÉ°üÿG  ô°ûH  QƒàcódG  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ∫Éb  
 É¡∏ªY äÉLôfl º«∏°ùàH É¡eÉ¡e RÉ‚EG ó©Hh âaô°ûJ áæé∏dG ¿EG ,ΩÉ©dG ´É£≤dG
.ÊÉãdG ˆG óÑY ∂∏ŸG ádÓL ≈dEG ΩÉ©dG ´É£≤dG åjó– ≥jôW áWQÉîH á∏ãªàŸG

 á°SÉFQ  QGO  ‘  óMC’G  √ó≤Y  »Øë°U  ô“Dƒe  ∫ÓN  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ócCGh
 ∫ÓN  øe  íª£f  ÉæfCG  ,áæé∏dG  AÉ°†YCGh  AGQRƒ`̀dG  øe  OóY  Qƒ°†ëH  AGQRƒ`̀dG
 ,∫É q©ah ø qµ‡ ΩÉY ´É£b ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ‘ ΩÉ©dG ´É£≤dG åjó– ≥jôW áWQÉN

.ÚæWGƒª∏d √ÉaôdG ≥«≤–h ¿OQC’G á«ªæàd IóMGh IóMƒc πª©j
 …QÉ°ùŸ á«≤«≤M á©aGQ πµ°ûJ ΩÉ©dG ´É£≤dG åjó– áWQÉN ¿CG ócCG  Éªc
 ‘  »JCÉj  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  ôjƒ£J  ¿CG  ÉØ«°†e  ,…OÉ°üàb’Gh  »°SÉ« p°ùdG  åjóëàdG
 ∫ƒNO ™e ,ÊÉãdG  ˆG  óÑY ∂∏ŸG  ádÓL É¡≤∏WCG  »àdG  åjóëàdG  áeƒ¶æe QÉWEG
 ≥°ûdG Éfõ‚CG …òdG »°SÉ«°ùdG åjóëàdG πª°ûJ »àdGh á«fÉãdG ¬àjƒÄe ¿OQC’G
 ÜÉÑ°ûdG  ™e  ∂«Ñ°ûà∏d  πª©dG  øe  IÒ°ùe  Éæjód  ∫GR  Éeh  ,É¡æe  »©jô°ûàdG
 ájOÉ°üàb’G ájDhôdG ¬æY èàf …òdG »µ∏ŸG ¬«LƒàdG øY Ó°†a ,ICGôŸG Úµ“h
 ô°ûY  ióe  ≈∏Y  ÊOQCG  ¿ƒ«∏e  ƒëf  ∞«XƒJ  ±ó¡à°ùJ  »àdGh  ,äGƒæ°S  ô°û©d

.áÄŸÉH 5 `dG ÜQÉ≤j …OÉ°üàbG ƒ‰ ≥«≤–h äGƒæ°S
 ÚM  áeƒµ◊G  ¬àdƒJ  åjóëàdG  áeƒ¶æe  øe  ådÉãdG  ô°üæ©dG  ¿CG  ™HÉJh
 á©Ñ°ùdG  Qƒ¡°ûdG  ióe  ≈∏Y  â∏ªY  »àdG  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjóëàd  áæ÷  â∏µ°T
 OóëŸG  âbƒdG  ‘  É¡∏ªY  äÉLôfl  âª∏°Sh  É¡eÉ¡e  äõ``̀‚CGh  ,á«°VÉŸG
 QÉWE’G ∫Éªµà°SÉH Égó©H áeƒµ◊G âeÉb å«M ,»°VÉŸG ¿GôjõM 22 ïjQÉàH

. ≥jô£dG áWQÉN PÉØfE’ ΩRÓdG »°ù°SDƒŸG
 ,»°SÉ«°ùdG åjóëà∏d á«µ∏ŸG áæé∏dG ±ÓîHh ¬fCG ≈dEG áfhÉ°üÿG QÉ°TCGh
 áæ÷  ¿EÉ`̀a  ,ájOÉ°üàb’G  á`̀jDhô`̀dG  ≈`̀dEG  â°†aCG  »àdG  ájOÉ°üàb’G  ¥ôØdGh
 AGÈÿG øe áÑîf âª°Vh áeƒµ◊G øe QGô≤H â∏µ°ûJ ΩÉ©dG ´É£≤dG åjó–

.¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ‘ äGOÉ«≤dGh
 äÉeóÿG  â∏ª°T  á«°SÉ°SCG  QhÉfi  3  ≈∏Y  â∏ªY  áæé∏dG  ¿CG  ≈dEG  âØdh
 øe  ÒãµdÉH  âfÉ©à°SGh  ,»©jô°ûàdG  QƒëŸGh  »°ù°SDƒŸG  QÉWE’Gh  á«eƒµ◊G
 »àdG ΩÉ©dG ´É£≤dG ôjƒ£àd ≥jô£dG áWQÉN Ëó≤J ≈dEG â∏°Uh ¿CG ≈dEG AGÈÿG
 ™e É«æeRh á«°SÉ«°ùdG áeƒ¶æŸG åjó– ájDhQ ™e É«Yƒ°Vƒeh É«æeR ΩAGƒàJ

.…OÉ°üàb’G åjóëàdG ájDhQ
 áé«àf  äAÉ`̀L  áæé∏dG  πªY  äÉ≤∏£æe  ¿CG  ≈`̀dEG  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  QÉ°TCGh
 á«°ù°SDƒŸG  áaÉ≤ãdG  ‘h  äÉeóÿG  ‘  ™LGÎdGh  ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG  AGOCG  ™LGÎd
 ´É£≤dG QhO õjõ©Jh ÜÉ≤©dGh ÜGƒãdG ÇOÉÑe ¢ùjôµàd áeRÓdG äGAGôLE’Gh

.øWGƒŸG áeóN ‘ ΩÉ©dG
 äGƒæ°S ô°ûY IóŸ ájò«ØæJ èeGôH Ö∏£àJ äGQÉÑàY’G √òg ¿CG ≈dEG âØdh
 2022 øe IÎØdG ∫ÓN ≈dhC’G πMGôe 3 ≈∏Y É¡H AóÑdG ≈∏Y áæé∏dG âNƒJ
 ≈dEG ’ƒ°U ôNBG èeÉfôHh ,äGƒæ°S 3 ióe ≈∏Y èeÉfôH É¡«∏j ,2025 ≈àM

.ô°û©dG äGƒæ°ùdG
 øe  ∫hC’G  …ò«ØæàdG  èeÉfÈdG  QÉ`̀WEG  ‘h  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  áfhÉ°üÿG  QÉ°TCGh
 øª°†àJ  äÉaó¡à°ùe  206  ƒëf  äOóM  áæé∏dG  ¿EÉa  ,2025  ≈dEG  2022
 ∫ÓN  äGQGRƒdGh  ,äÉ°ù°SDƒŸG  ¢†©H  èeOh  ,á«°ù°SDƒŸG  äÉMÓ°UE’G  ¢†©H

.á«∏ª©dG √ò¡H êQóàdGh 2024 ≈àM 2022 øe IÎØdG
 äÉf qƒµe  7  É¡d  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjó–  áWQÉN  ¿CG  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ócCGh
 πµ«¡dGh ,äGAGôLE’Gh ,á«eƒµ◊G äÉeóÿG »g ,iƒ°üb ájƒdhCÉc  ás«°SÉ°SCG
 ,ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ŸGh  QGô≤dG  ™æ°Uh  á°SÉ«°ùdG  º°SQh  ,áªcƒ◊Gh  »ª«¶æàdG

.á«°ù°SDƒŸG áaÉ≤ãdGh ,äÉ©jô°ûàdGh
 ,ÚØ sXƒŸG ¥ƒ≤M q¢ù“ ød ,ΩÉ©dG ´É£≤dG åjó– áWQÉN ¿CG ≈∏Y Oó°Th
 øY GóY É¡H πª©J »àdG ájô°ûÑdG QOGƒµdG äÉeóN øY AÉæ¨à°SÓd …ODƒJ ødh
 áeóÿG äGƒæ°ùH á≤∏©àŸG ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ çó– »àdG á«©«Ñ£dG äGóYÉ≤àdG

.ÊƒfÉ≤dG ø°ùdGh
 â°SQO  ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjó–  áæ÷  ¿CG  ≈`̀dEG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  âØdh
 ,á«fóŸG  áeóÿG  ΩÉ¶f  áq∏¶e  â–  ™≤J  »àdG  á«eƒµ◊G  äÉ°ù°SDƒŸG  ™bGh
 á«æeC’G  Iõ¡LC’Gh áëq∏°ùŸG  äGƒ≤dG  AÉæãà°SÉH  ,á°ù°SDƒe 97  ÉgOóY ≠dÉÑdGh

.äÉjó∏ÑdGh
 ,ÊOQC’G ΩÉ©dG ´É£≤∏d ≥dC’G IOÉYEG ±ó¡à°ùj …QGOE’G ìÓ°UE’G ¿CG ócCGh
 ¢ù«°SCÉJh AÉæH ‘ âª¡°SCG »àdG äGAÉØµdG Qó°Uh ,á«ªæàdG IÒ°ùe ‘ º¡°SCG …òdG
 øaóf ¿CG ™«£à°ùf ’ { ∫Ébh á≤«≤°ûdG ∫hódG øe ójó©dG ‘ ΩÉ©dG ´É£≤dG áª¶fCG

. zá«dÉãeh á«ë°U ΩÉ©dG ´É£≤dG ´É°VhCG ¿EÉH ∫ƒ≤fh ,∫ÉeôdG ‘ Éæ°ShDhQ
 IóYÉbh Iôªà°ùŸG á©HÉàŸGh πª©dG øe ÒãµdG Ö∏£àj ∫É◊G Gòg ¿CG ócCGh
 …òdG ôeC’G É¡«∏Y πª©dÉH GQƒa áeƒµ◊G ´ô°ûJ »àdG ájò«ØæJ èeGôHh äÉfÉª°V
 ≈dEG π°üf ÉÃQh ájQGRh áæé∏d É«∏Môe É¡«∏Y ±Gô°TE’G áª¡e ¿ƒµJ ¿CG Ö∏£àj

.´ƒ°VƒŸG Gòg ≈∏Y Éaô°ûe GôjRh ¿ƒµj ¿CG á∏Môe
 §£ÿG  RÉ`̀‚EÉ`̀H  ¿ƒ°VÉe  áeƒµ◊G  ‘  øëf{  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ∫É`̀ bh
 äGô°TDƒe ôjƒ£J øY Ó°†a,ò«ØæàdG ™°Vƒe ≥jô£dG áWQÉN ™°Vƒd ájò«ØæàdG
 õcôe  É¡æeh  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  É¡«∏Y  πª©dG  iôL  »àdG  AGOCÓd
 ¬ª°SG  Ò¨à«°S  …ò`̀dG  á«fóŸG  áeóÿG  ¿Gƒ`̀jOh  õ«ªà∏d  ÊÉãdG  ˆG  óÑY  ∂∏ŸG
 ‘  á∏Ñ≤ŸG  ™HQC’G  hCG  çÓãdG  äGƒæ°ùdG  ióe  ≈∏Y  √QhO  çóëàjh  Rõ©à«°Sh

.{ á«MÓ°UE’G ájDhôdG √òg ¥É«°S
 ájô°ûÑdG OQGƒŸGh á«ªæJh á«HÎ∏d IQGRh AÉ°ûfEG ºà«°S á£ÿG ÖLƒÃh
 »àdGh  ,º«∏©àdGh  á«HÎdGh  »ª∏©dG  åëÑdGh  ‹É©dG  º«∏©àdG  »`̀JQGRh  èeóH

.2024-2022 »eÉY ÚH IÎØdG ∫ÓN ÉgRÉ‚EG ºà«°S
 á«ªæàdG IQGRh øe ,á«ª«∏©àdG QÉæŸG õcGôeh äÉfÉ°†◊G ΩÉ¡e π≤f ºà«°Sh
 ΩGƒ`̀YC’G  ‘h  ,ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ ŸG  á«ªæJh  á«HÎdG  IQGRh  ≈`̀dEG  á«YÉªàL’G
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  OÉªàYG  áÄ«g  èeO  ºà«°S  ,2024-2023-2022
 IóMGh  áÄ«g  ‘  á«æ≤àdGh  á«æØdG  äGQÉ¡ŸG  ôjƒ£Jh  á«ªæJ  áÄ«gh  ‹É©dG

.ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJh á«HÎdG ôjRh É¡°SCGÎj …QGOEGh ‹Ée ∫Ó≤à°SG äGP
 IQGRh øe (ègÉæŸG IQGOEG) ègÉæŸG ôjƒ£J ΩÉ¡e π≤f ≈∏Y á£ÿG πª©Jh
-2022)  »eÉY ÚH ègÉæŸG  ôjƒ£àd  »æWƒdG  õcôŸG  ≈dEG  º«∏©àdGh  á«HÎdG

 IQGRh ≈dEG »æ≤àdGh »æ¡ŸG ÖjQóàdG á°ù°SDƒe ΩÉ¡e ΩÉ≤f ≈dEG áaÉ°VEG ,(2024
.»æ¡ŸG º«∏©àdG ™e ¬›Oh ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæàdGh á«HÎdG

 äGQGRh ≈dEG ÉgQGhOCGh É¡eÉ¡e π≤fh πª©dG IQGRh AÉ¨dEG á£ÿG πª°ûJh
.ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJh á«HÎdGh øjƒªàdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdGh á«∏NGódG

 »eÉY  ÚH  IÎØdG  ∫ÓN É¡eÉ¡e  π≤fh  IQGRƒdG  √òg  AÉ¨dEG  RÉ‚EG  ºà«°Sh
 øe πª©dG ¥ƒ°Sh ∫ÉªYC’G áÄ«H º«¶æJ á«©Lôe ó«MƒJh ,2024-2022
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh ≈dEG  »æWƒdG  π«¨°ûàdG  èeÉfôHh  ΩÉ¡e  π≤f  ∫ÓN
 ÖjQóàdG  á°ù°SDƒe  AÉ¨dGh  ,2024-2022  »eÉY  ÚH  IÎØ∏d  ,øjƒªàdGh
 IÎØdG ‘ ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJh á«HÎdG IQGRh ≈dEG É¡eÉ¡e π≤æJh »æ¡ŸG
 íjQÉ°üJ  øe  É¡ª«¶æJ  ΩÉ¡e  π≤f  ∫ÓN  øe  IóaGƒdG  ádÉª©dG  º«¶æJh  ,É¡JGP
 π≤ædG  ºàj  ¿CG  Qô≤ŸG  øe  å«M  ,á«∏NGódG  IQGRh  ≈dEG  äÉØdÉflh  ¢û«àØJh
 á«ªæàdG  ¥hóæ°U  IQGOEG  ¢ù∏›  á°SÉFQ  π≤fh  ,2024-2022  »eÉY  ÚH
 áYÉæ°üdG  IQGRh  ≈dEG  »YÉªàL’G  ¿Éª°†∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸGh  π«¨°ûàdGh

.øjƒªàdGh IQÉéàdGh
 IóMGh  IQGRh  ‘  áaÉ≤ãdG  IQGRh  ™e  ÜÉÑ°ûdG  IQGRh  èeO  ºà«°S  Éªc
.2023-2022 »eÉY ÚH IÎØdG ∫ÓN , ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IQGRh íÑ°üàd

 AGôLEG  ≈∏Y  áeƒµ◊G  πª©à°S  ,2024-2022  »eÉY  ÚH  IÎØdG  ‘h
 êPƒªædG ≈∏Y áeR’ äÉæ«°ù– AGôLEGh IõªM ÒeC’G ≈Ø°ûà°ùe êPƒ‰ º««≤J
 IQGOEG  ôjƒ£J  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,øµeCG  å«M  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  á«≤H  ≈∏Y  ¬≤«Ñ£Jh

.IQGRƒdG ‘ äÉ«Ø°ûà°ùŸG
 πjƒ– á°SGQO  ≈∏Y áeƒµ◊G πª©à°S  ,πÑ≤ŸGh ‹É◊G ÚeÉ©dG  ∫ÓNh 
 ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  ‘ áë°üdG  ´É£≤d  á«HÉbQ  áÄ«g ≈dEG  ‹É©dG  »ë°üdG  ¢ù∏éŸG
 äÉbÉYE’G …hP øe ¢UÉî°TCÓd ájÉYôdG QhO ΩÉ¡e π≤f ≈dEG áaÉ°VEG ,¢UÉÿGh

.áë°üdG IQGRh ≈dEG á«YÉªàL’G á«ªæàdG IQGRh øe ø°ùdG QÉÑch Iójó°ûdG
 äÓjó©J AGôLEG ≈∏Y áeƒµ◊G πª©à°S ,á«àëàdG á«æÑdG äÉeóN ´É£b ‘h
 ‘  ¿Éµ°SE’Gh  áeÉ©dG  ∫É¨°TC’G  IQGRh  ™e  π≤ædG  IQGRh  èeO  ÉgRôHCG  á«∏µ«g
 øe  IÎØdG  ∫ÓN  ,á«àëàdG  á«æÑdG  äÉeóN  IQGRh  íÑ°üàd  Ió`̀MGh  IQGRh

.2024  ≈dEG  2022
 á≤£æe  á£∏°S  ≈dEG  á«fOQC’G  ájôëÑdG  áÄ«¡dG  •ÉÑJQG  π≤f  ≈∏Y  πª©à°Sh
 ¿Éµ°SEÓd  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸG  •ÉÑJQG  π≤fh  ,á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G  áÑ≤©dG

.á«∏ëŸG IQGOE’G IQGRh ≈dEG ∫É¨°TC’G IQGRh øe …ô°†◊G ôjƒ£àdGh

خالل استماع جاللته إلى إيجاز من لجنة تحديث القطاع العام

الملك: تحديث القطاع العام لتحسين الخدمات 
• الملـك يوجـه للتعـاون والتنسـيق لضمـان تنفيـذ خارطـة تحديـث القطـاع العـام
• الملـك: ضـرورة شـرح أهـداف الخارطـة للمواطنيـن ليكونـوا شـركاء فـي التنفيـذ
• الخصاونـة: مكونـات خارطـة تحديـث القطـاع العـام تركـز علـى خدمـة المواطـن
• الخصاونة: خارطة التحديث تشمل سبعة مكونات كأولوية قصوى للتنفيذ منها الرقمنة والحوكمة

عمان

 ≈YQ  ,ÊÉãdG  ˆG  óÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  øY  ÉHhóæe
 á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±É`̀bhC’G  ôjRh
 »æjódG  ∫ÉØàM’G  ,óMC’G  á∏jÓÿG  óªfi  QƒàcódG
 Iôé¡dG  iô`̀cP  áÑ°SÉæÃ  IQGRƒ``̀dG  ¬àeÉbCG  …ò`̀dG

.áØjô°ûdG ájƒÑædG
 ΩÉY  π`̀c  ‘  ,∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  ∫Ó`̀N  á∏jÓÿG  ∫É`̀ bh
 ájÉYôH  ,áØjô°ûdG  ájƒÑædG  Iôé¡dG  iôcòH  πØàëf
 Éæ«Ñæd  ÉæàÑfi  øY  É¡dÓN  øe  È©f  ,á«eÉ°S  á«µ∏e
 øe ¬H AÉL ÉŸh ,º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óªfi ËôµdG
 •Gô°U  ≈dEG  …ó¡j  ¿BGô`̀bh  º«µM  øjOh  Ëƒb  …óg

.º«≤à°ùe
 ,ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y »ÑædG ôLÉg{ ,±É°VCGh
 ´ôYôJh ¢TÉYh CÉ°ûf …òdG øWƒdG ,áeôµŸG áµe øe
 πÑ≤J áæeBG áÄ«H ≈dEG ,¬«a ËôµdG ¿BGô≤dG ∫õfh ,¬«a

.áeCG AÉæH ‘ √QÉªK »JDƒ«d øjódG Gòg
 äÉÑKh ,iPC’G πª– ‘ OÉ¡L á°üb ≈dG QÉ°TCGh
 áî°SGQ  IOÉÑYh  ≈Hô≤dG  …hP  º∏X  ºZQ  ≥M  ≈∏Y
 »ÑædGh Gòg πch ,iPC’G É¡dõdõj ⁄ ∫ÉÑ÷G ñƒ°SQ
 Ú∏J ’ ≥◊G ≥jôW ‘ ¢VÉe ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ¬«∏Y
 ˆG øe ¿ƒ©dG óªà°ùjh ,áªg ¬d ÎØJ ’h ,IÉæb ¬d
 IÓ°üdG  ¬«∏Y  ≈Ø£°üŸG  ¿CG  ôjRƒdG  ócGh  .≈dÉ©J
 ƒgh ΩÓ°SE’G ‘ á©ªL áÑ£N ∫hCG  Ö£N ΩÓ°ùdGh
 ≈dÉ©J  ˆG  ô`̀cP  øe  QÉãcE’ÉH  ô`̀eCG  å«M  ,ôLÉ¡e
 ¿CG  å«M  ,¿É°ùME’Gh  ìÓ°üdÉH  ô`̀eC’Gh  ,¬àYÉWh
 IÓ°üdG ¬«∏Y »ÑædG ¿CG óéj áÑ£ÿG √òg ‘ πeCÉàŸG
 ,AGóYC’G øe ¿Éc ƒdh ≈àM GóMCG ºà°ûj ⁄ ΩÓ°ùdGh
 ,AÉYódG äGQÉÑY øe ∂∏Á Ée ó°TCÉH º¡«∏Y ´ój ⁄h
 â°†e á∏Môe ∂∏J ¿CG iôjh ¬Ø∏N ô¶æj ’ ¿Éc πH
 »eƒb ógCG  º¡∏dG{  ≈∏Y Oõj  º∏a  AÉYO øe ¿Éc  ¿EGh

 ¬«∏Y »ÑædG  ¿CG  ,á∏jÓÿG ÚHh .z¿ƒª∏©j ’ º¡fEÉa
 AÉæH ójó÷G ™ªàéŸG AÉæH ‘ CGóH ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG
 »MhôdG AÉæÑdG πã“ å«M ,ÉjOÉeh É«MhQ Éjƒæ©e
 ,É©«ªL  Úª∏°ùŸG  ÚH  IÉNGDƒŸGh  óé°ùŸG  AÉæH  ‘
 ábÓ©dG  ójó–h º¡°SÉæLCGh º¡fGƒdCG  ±ÓàNG ≈∏Y

.áæjóŸG á≤«Kh ∫ÓN øe º¡æ«H
 AÉæÑdG äÉeƒ≤Ã ΩÉªàg’ÉH …OÉŸG AÉæÑdG πã“h
 ,…QÉéàdGh  …OÉ°üàb’Gh  »ª∏©dGh  …QÉ°†◊G
 äÉã©ÑdG  π°SQCGh  áæjóŸG  ‘ Úª∏°ùª∏d  Ébƒ°S  CÉ°ûfCÉa
 º`̀eC’G  äÉ¨dh  ,ìÓ°ùdG  áYÉæ°U  º∏©àd  á«ª∏©dG
 ôLÉg ΩÓ°ùdG ¬«∏Y »ÑædG ¿CG  ≈dEG  GÒ°ûe ,áØ∏àîŸG
 á∏FÉg  ájQÉ°†M  Iƒéa  πX  ‘  ójóL  ™ªà›  AÉæÑd

.IÉ«◊G ä’É› ≈à°T ‘ ºgÒZh Üô©dG ÚH
 ô¶ædGh  É«∏e  ±ƒ`̀bƒ`̀dG  ≈``̀dEG  á∏jÓÿG  É``̀YOh
 IójóL  Iôég  ÊÉ©Ã  ∫ƒ≤©dG  ∫É`̀ª`̀YEGh  ôHóàdGh
 IQÉ°†◊G  ÖcôH  É¡dÓN  øe  á«eÓ°SEG  áeCÉc  ≥ë∏f
 ¿ƒµj ’ Gògh ,á∏jƒW Éfhôb Éæà≤Ñ°S »àdG á«fÉ°ùfE’G
 òNCGh  ≥«ªY  ôµa  ∫ÉªYEGh  ≥«bódG  §«£îàdÉH  ’EG

.πLh õY ˆG ≈∏Y πcƒàdG ™e ÜÉÑ°SC’G
 ¿CG  Éæàª∏Y  Iôé¡dG  ¿CG  ,±É``bhC’G  ô`̀jRh  ó`̀cCGh
 ÊÉeC’ÉH  ’h  á«æjódG  ∞WGƒ©dÉH  QGó`̀J  ’  IÉ«◊G
 §«£îàdÉH É‰EGh ,äGõé©ŸG QÉ¶àfÉH ’h ΩÓMC’Gh
 ¢†¡æj  »àdG  áàHÉãdG  ¢ù°SC’Gh  áfõàŸG  óYGƒ≤dGh

.…ƒ≤dG ™ªàéŸG É¡«∏Y
 á©jô°ûdG  IPÉ`̀ à`̀ °`̀ SCG  äQÉ``̀°``̀TCG  ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀ e
 ,»∏HÉÑdG  ∞«£∏dG  óÑY  ∫Éæe  IQƒàcódG  á«eÓ°SE’G
 áeC’G  AÉæH  ‘  ÉgôKCGh  ájƒÑædG  Iôé¡dG  á«ªgCG  ≈dEG
 ≠«∏ÑJh Ió«≤©dG ï«°SôJ ±ó¡H ,ÉgóYGƒb ï«°SôJh

.áeôµŸG áµŸ ¬àÑfi øe ºZôdÉH ,ádÉ°SôdG
 âfÉc  áØjô°ûdG  ájƒÑædG  Iôé¡dG  ¿EG  ,âaÉ°VCGh
 äAÉLh ,Úª∏°ùŸGh ΩÓ°SE’G ïjQÉJ ‘ ∫ƒ– á£≤f

 â∏µ°T  å«M  ,á`̀ eC’G  IÉ«M  ‘  ÉbQÉa  Gó©H  πµ°ûàd
 ,Iõ`̀©`̀dGh  ô°üædGh  πÑ≤à°ùŸGh  π``̀eC’Gh  IÉ`̀«`̀◊G
 ¥ÓNC’Gh º«≤dG õjõ©Jh ,ádhódG AÉæÑd ájGóH âfÉch
 Ωõà∏f ¿CG Ωƒ«dG Éæe Ö∏£àj Ée ,™ªàéŸG ‘ á«eÓ°SE’G

.Iôé¡dG ÚeÉ°†Ã
 â∏ªY  á«ª°TÉ¡dG  IOÉ«≤dG  ¿CG  ,»∏HÉÑdG  âæ«Hh
 õjõ©Jh ,≥◊G ∫ƒ°UCG ≈∏Y øjódG º«dÉ©J ô°ûf ≈∏Y
 Ò°ùdGh  Éæ©ªà›  ‘  áØjô°ûdG  ájƒÑædG  Iôé¡dG
 å«M  ,ΩÓ°ùdGh  IÓ°üdG  ¬«∏Y  ≈Ø£°üŸG  è¡f  ≈∏Y
 äÉ¡«LƒJ áªLôJ ≈∏Y πª©J ±ÉbhC’G IQGRh âfÉc
 áªFC’G ÖjQóJh π«gCÉJ ‘ ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL
 ádÉ°SôdG ≈∏Y ¢ùµ©æj ÉÃh ,äÉ¶YGƒdGh ®ÉYƒdGh
 ‘  ∫GóàY’Gh  á«£°SƒdG  »æÑJh  ,IQGRƒ∏d  ájƒYódG
 ,ËôµdG  ¿BGô≤dG  ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃ  »æjódG  ÜÉ£ÿG

.áØjô°ûdG ájƒÑædG áæ°ùdGh
 øY  Ò°üb  »≤FÉKh  º∏«a  ¢VôY  πØ◊G  π∏îJh
 ,É¡æe IOÉØà°ùŸG ¢ShQódGh È©dGh ájƒÑædG Iôé¡dG
 ∫ƒ°Uh ó©H óé°ùŸG øe ≥∏£fG …òdG ádhódG AÉæHh
 ,IQƒæŸG  áæjóª∏d  ΩÓ°ùdGh  IÓ°üdG  ¬«∏Y  »ÑædG
 óªfi  QƒàcódG  ôYÉ°û∏d  ájô©°T  Ió«°üb  π∏îJ  Éªc
 ábôa  É¡àeób  ájOÉ°ûfEG  á∏°Uhh ,IódGƒÿG ˆG óÑY

.±ÉbhC’G IQGRƒd á©HÉàdG »æjódG OÉ°ûfE’G
 áµ∏ªŸG  ΩÉY  »àØe  áMÉª°S  ∫ÉØàM’G  ô°†Mh
 »°VÉb  áMÉª°Sh  ,áfhÉ°üÿG  ËôµdG  óÑY  ï«°ûdG
 ΩÉ``eEGh  ,á`̀£`̀Hô`̀dG  ß`̀aÉ`̀◊G  óÑY  ï«°ûdG  IÉ°†≤dG
 ó`̀ª`̀MCG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á∏«°†a  á«ª°TÉ¡dG  Iô`̀°`̀†`̀◊G
 AGQó``eh  AÉ`̀æ`̀eCGh  ,¿ƒ≤HÉ°S  AGQRhh  ,á∏jÓÿG
 äGƒ≤dG  ø`̀e  ∞°U  •ÉÑ°Vh  ,•É`̀Ñ`̀°`̀Vh  ,¿ƒ`̀eÉ`̀Y
 ¿ƒàØeh  ,á«æeC’G  Iõ¡LC’Gh  ,á«fOQC’G  áë∏°ùŸG
 ,±ÉbhC’G IQGRh ‘ ¿ƒdhDƒ°ùeh ,¿ƒ«Yô°T IÉ°†bh

.äÉ¶YGhh ®ÉYhh AÉª∏Yh áªFCGh

مندوبا عن الملك.. 

وزير األوقاف يرعى االحتفال الديني 
بذكرى الهجرة النبوية

عمان 

 ájÉ¨dG  ¿CG  ,ó`̀MC’G  ,ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ó`̀cCG
 Ú°ù–  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjó–  øe  »FÉ¡ædG  ±ó`̀¡`̀dGh
 IQGOE’G  IAÉ`̀Ø`̀c  ™`̀ aQh  ÚæWGƒª∏d  áeó≤ŸG  äÉ`̀eó`̀ÿG

.áeÉ©dG
 áæ÷  øe  RÉéjEG  ≈`̀dEG  ∂∏ŸG  ádÓL  ´Éªà°SG  ∫Ó`̀Nh
 QƒàcódG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  á°SÉFôH  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjó–
 ¬àdÓL  ¬Lh  ,É¡eÉ¡e  äõ‚CG  ¿CG  ó©H  áfhÉ°üÿG  ô°ûH
 ò«ØæJ ¿Éª°†d ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG  ≈dEG  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe
 É¡à∏Môe ‘ øª°†àJ »àdG ,ΩÉ©dG ´É£≤dG åjó– áWQÉN

.2025 2022- ΩGƒYCÓd Éjò«ØæJ πªY èeÉfôH ≈dhC’G
 ô°üb  ‘  ó≤Y  …ò`̀ dG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  ,¬àdÓL  Oó`̀°`̀Th
 äÉMÓ°UE’G √òg ò«ØæàH ΩGõàd’G á«ªgCG ≈∏Y ,á«æ«°ù◊G
 ≈`̀dEG  äÉ`̀Ø`̀à`̀d’G  ¿hO  É¡æe  Iƒ`̀Lô`̀ŸG  èFÉàædG  ó`̀jó`̀–h
 Ωƒ≤J  ¿CG  IQhô°V  ≈dEG  Éàa’  ,åjóëàdG  ájóéH  Úµµ°ûŸG
 Gƒfƒµ«d  ÚæWGƒª∏d  áWQÉÿG  ±Gó`̀gCG  ìô°ûH  áeƒµ◊G

.ò«ØæàdG ‘ AÉcô°T
 ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjó–  ¿CG  ≈`̀dEG  ∂∏ŸG  ádÓL  QÉ°TCGh
 ¿CG  GócDƒe  ,¿ƒ«fOQC’G  Égô¶àæj  »àdG  äGQÉ°ùŸG  ºgCG  øe
 ,iô`̀NC’G  åjóëàdG  äGQÉ°ùe  ìÉéæd  …Qhô°V  ¬MÉ‚

.É¡æe …OÉ°üàb’G á°UÉîH
 äOóM  ≥jô£dG  áWQÉN  ¿EG  ,AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 ,åjóëàdGh  Ú°ùëà∏d  iƒ°üb  ájƒdhCÉc  äÉfƒµe  á©Ñ°S
 ,áæªbôdGh  äGAGô``̀LE’Gh  ,á«eƒµ◊G  äÉeóÿG  πª°ûJ
 ™æ°Uh äÉ°SÉ«°ùdG º°SQh ,áªcƒ◊Gh »ª«¶æàdG πµ«¡dGh
 áaÉ≤ãdGh  ,äÉ©jô°ûàdGh  ,ájô°ûÑdG  OQGƒ``̀ŸGh  ,QGô`̀≤`̀dG
 åjóëàd  GQÉ`̀WEG  äÉfƒµŸG  √òg  πµ°ûà°S  PEG  ,á«°ù°SDƒŸG

.ΩÉ©dG ´É£≤dG
 ‘  õcôJ  äÉfƒµŸG  √ò`̀g  ¿EG  ,áfhÉ°üÿG  ±É`̀°`̀VCGh
 ´É£≤dG  ™e  Ú∏eÉ©àŸGh  øWGƒŸG  áeóN  ≈∏Y  ÉgôgƒL
 åjóëàdG  á``̀ jDhQ  äÉ`̀Lô`̀fl  ™`̀e  ºé°ùæj  É`̀Ã  ,ΩÉ`̀ ©`̀ dG
 ”  Úà∏dG  »°SÉ«°ùdG  åjóëàdG  áeƒ¶æeh  …OÉ°üàb’G

.á«fÉãdG ádhódG ájƒÄe ∫ƒNO ™e Éª¡bÓWEG

 èeÉfôH øe ≈dhC’G á∏MôŸG ¿CG  AGQRƒdG ¢ù«FQ ócCGh
 ΩÉY  ‘  »¡àæ«°S  ≥jô£dG  á`̀WQÉ`̀ÿ  …ò«ØæàdG  πª©dG
 ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ‘  èeÉfÈdG  ôKCG  º««≤J  ºà«°S  PEG  ,2025

.¬æe á«fÉãdG á∏MôŸG º«ª°üJ ≈dEG QÉ°ü«d ,ÒNC’G
 RôHCG  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjó–  áæ÷  AÉ°†YCG  ¢VôYh
 É¡æe  ,äGQOÉÑe  206  øª°†àJ  »àdG  ,áWQÉÿG  QhÉfi
 ,øWGƒŸG ÉgQƒfi á«eƒµM äÉeóîH ≥∏©àJ IQOÉÑe 30

 á«eƒµ◊G  äGAGô`̀LE’G  ≥«°TôJ  ≈dEG  ±ó¡J  äGQOÉÑe  9h
.É¡àà“CGh

 IQOÉÑe  31  øª°†àJ  áWQÉÿG  ¿CG  ≈`̀dEG  GhQÉ`̀°`̀TCGh
 ‘  ÉÃ  ¬JAÉØch  ¬àfhôe  õjõ©àd  »eƒµ◊G  πµ«¡dG  ‘
 IQOÉÑe  23h  ,äÉ°ù°SDƒŸGh  äGQGRƒ`̀dG  ¢†©H  èeO  ∂dP
 42 øY Ó°†a ,á«aÉØ°ûdGh Ió«°TôdG áªcƒ◊G óæH øª°V
 äÉeƒµë∏d IôHÉYh á£HGÎe á«aGô°ûà°SG §£ÿ IQOÉÑe

.QGô≤dG ™æ°U á«∏ªY ºYód ôKC’G º««≤Jh áæªbôdG Ωóîà°ùJ
 äGAÉØµdG ÚµªàH á£ÑJôe IQOÉÑe 35 ∑Éæg ¿CG Gƒæ«Hh
 ‘  AGOC’É``̀H  AÉ`̀≤`̀JQ’G  ≈∏Y  IQOÉ`̀b  ÖgGƒeh  äGOÉ«b  øe
 áªYGódG äÉ©jô°ûàdÉH ≥∏©àJ IQOÉÑe 22h ,ΩÉ©dG ´É£≤dG
 á«°ù°SDƒe áaÉ≤K á«ªæàd IQOÉÑe 14h ,»HÉéjE’G Ò«¨à∏d
 ∫ƒëà∏d áªYGódG áÄ«ÑdG õjõ©Jh ,øWGƒŸG áeóÿ IõØfi

.QÉµàH’Gh

ة صرف  مجلس الوزراء ُيقّر آلي�
وتوزيع دعم المحروقات 

 عمان 

 ¢ù«FQ  á°SÉFôH  ,óMC’G  Égó≤Y  »àdG  ¬à°ù∏L  ‘  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏›  sôbCG  
 ,äÉbhôëŸG ºYO ™jRƒJh ±ô°U ás«dBG ,áfhÉ°üÿG ô°ûH QƒàcódG AGQRƒdG
 ÒZ  äÉ©eÉ÷G  áÑ∏Wh  ,ás«æWƒdG  áfƒ©ŸG  ¥hóæ°U  »©ØàæŸ  ¢ü s°üîŸG

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 30 ¬àª«b á¨dÉÑdGh ,ΩÉ©dG π≤sædG ´É£bh ,øjQóà≤ŸG
 ºYód  QÉæjO  ¿ƒ«∏e16  ƒëf  ¢ü«°üîJ  …ôé«°S  ,ás«dB’G  ÖLƒÃh
 áHGôb  ÉgOóY  ≠dÉÑdGh  ,ás«æWƒdG  áfƒ©ŸG  ¥hóæ°U  øe  Ió«Øà°ùŸG  ô°SoC’G
 ÒZ  Ú«©eÉ÷G  áÑ∏ s£dG  ºYód  QÉæjO  ÚjÓe  4  ƒëfh  ,Iô°SoCG  ∞dCG  216
 ÚjÓe  5h  ,áÑdÉWh  ÖdÉW  ∞dCG  74  áHGôb  ºgOóY  ≠dÉÑdGh  ,øjQóà≤ŸG

.ΩÉ©dG π≤sædG ´É£b •ƒ£N π«¨°ûJ ºYód QÉæjO
 ´ÉØJQG ¢SÉµ©fÉH äÉÄØdG √òg ô tKCÉJ øe uóë∏d ºYsódG ¢ü«°üîJ »JCÉjh

.kÉ s«∏fi ás«£ØædG äÉs≤à°ûŸG QÉ©°SCG ≈∏Y kÉ s«ŸÉY §ØuædG QÉ©°SCG
 øY  Qƒ¡°T  ásà°S  I sóŸ  ás≤ëà°ùŸG  äÉÄØ∏d  ºYsódG  ±ô°U  ¢ù∏éŸG  Q sôbh
 CGóÑj  ¿CG  ≈∏Y  ,ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ≈àMh  …QÉ÷G  Rƒ t“  ô¡°T  ájGóH  øe  IÎØdG

.ÜBG ô¡°T ™∏£e øe kGQÉÑàYG ±ô s°üdG
 áÑLƒŸG  ÜÉÑ°SC’G  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏›  ≥aGh  ,ô`̀NBG  ó«©°U  ≈∏Yh
 Úaô°ûŸG Ú«©Jh ás«æ¡ŸG á së°üdGh áeÓ s°ùdG ¿É÷ π«µ°ûJ ΩÉ¶f{ ´hô°ûŸ
 øe  ∫É sª o©∏d  ájÉª◊G  ÒaƒJ  ±ó¡H  ,zΩ2022  áæ°ùd  äÉ°ù s°SDƒŸG  ‘
 øe  π«∏≤sàdGh  ,äÉ°ù s°SDƒŸG  ‘  ás«LÉàfE’G  Ú°ù–h  ,ás«æ¡ŸG  ¢VGôeC’G
 ÒaƒJ  ≈∏Y  ΩÉ¶uædG  t¢üæjh  .É¡æY  áªLÉsædG  QÉ``̀KB’Gh  πª©dG  äÉHÉ°UEG
 ™°Vh ≈∏Y ±Gô°TE’G ¿ƒtdƒàj ás«æ¡ŸG á së°üdGh áeÓ s°ùdG ∫É› ‘ Ú u°üàfl
 äÉª«∏©sàdGh  º¶ tædGh  óYGƒ≤dG  OGó`̀YEGh  ,§£ÿGh  ÒjÉ©ŸGh  äÉ°SÉ« u°ùdG
 çóMC’ kÉ≤ah Égò«ØæJ áÑbGôeh ,∫ÉéŸG Gòg ‘ ™Ñsà oJ ¿CG »¨Ñæj »àdG ás«æØdG
 ÜÉÑ°SC’G ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏› ≥aGh Éªc .ás«ŸÉ©dG äÉs«é¡æŸGh äÉ°SQÉªŸG
 á«ªæJ  áÄ«¡d  …QGOE’G  º«¶æsàdG  ΩÉ¶æd  ∫ uó©e  ΩÉ¶f{  ´hô°ûŸ  áÑLƒŸG
 áÑLƒŸG ÜÉÑ°SC’Gh ,zΩ2022 áæ°ùd á«æ≤uàdGh ás«æ¡ŸG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£Jh
 IÉ°†≤dG  »°VÉb  Iô`̀FGO  »Ø sXƒŸ  áeóÿG  ájÉ¡f  ICÉaÉµe  ΩÉ¶f{  ´hô°ûŸ

.z¢Só≤dG ‘ Ú∏eÉ©dG ás«Yô°ûdG ºcÉëŸGh

 إنطالق فعاليات معسكر الكشافة 
والمرشدات بمراكز شبابية بإربد

 إربد 

 »HCG  ôjO  ÜÉÑ°T  õcôeh  AÉŸG  ôØc  äÉHÉ°Th  ÜÉÑ°T  õcôe  ‘  â≤∏£fG  
 ácQÉ°ûÃ ,»Yƒ£àdG πª©dGh äGó°TôŸGh áaÉ°ûµdG ôµ°ù©e äÉ«dÉ©a ó«©°S
 ,É keÉY 17-15  øe ájôª©dG  áÄØdG  øª°V ,õcôe πc ‘ áHÉ°Th É kHÉ°T  25

.2022 AÉæÑdGh πª©∏d Ú°ù◊G äGôµ°ù©e øª°V ∂dPh
 ácô◊G  ±GógCÉH  ∞jô©àdG  ≈∏Y  ∫hC’G  Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a  â∏ªà°TGh
 , É¡æeh ,IƒLôŸG á«HÉÑ°ûdG ±GógC’G øe ójó©dG ≥«≤ëàH ÉgQhOh á«Ø°ûµdG
 Iô°VÉfi ≈dEG áaÉ°VEG ,á«Ø°ûc ÜÉ©dCGh ó«°TÉfCGh äÉë«°U ,±É°ûµdG äÉØ°U
 äGQób §«°ûæàd á«°VÉjQ äÉ≤HÉ°ùe πªYh á«FGhódG áë°üdG ∫ƒM ájƒYƒJ

.ájó°ù÷Gh á«∏≤©dG ÚcQÉ°ûŸG
 »æÑJh  º`̀YOh  »Yƒ£àdG  πª©dG  º«b  ôjòŒ  ≈`̀dEG  ôµ°ù©ŸG  ±ó¡jh
 ºYOh  ,Iójó÷Gh  ábÓÿG  á«©ªàéŸGh  á«HÉÑ°ûdG  á«Yƒ£àdG  ∫ÉªYE’G

.ò«ØæàdG õ«M É¡bÓWEGh á«YGóHE’G QÉµaC’G
 º«∏°ùJh á«Ø°ûµdG äÉWÉ°ûædG øe ójó©dG ò«ØæJ ” ôµ°ù©ŸG ájÉ¡f ‘h

.ôµ°ù©ŸG äÉ«dÉ©ØH ÚcQÉ°ûª∏d õFGƒ÷G



3 2022 ÜBG (1)  ÚæK’G
(2810) Oó©dG

 zˆG ÜõM{ ÚH Üô◊G ™≤à°S πg :k’GDƒ°S ≈≤∏àJ ¿CG ¿hO øe QÉ¡f ôÁ ’
 ób  ÜôM  ÖÑ°ùH  ähÒH  ≈dEG  ÉæJRÉLEG  »¨∏f  πg  hCG  ?¿ÉæÑd  ôeóàjh  π«FGô°SEGh

?ICÉéa ™≤J
 äó°üM  »∏«FGô°SE’G  -  »Hô©dG  ´GõædG  øe  äôe  kÉeÉY  ¿ƒ©Ñ°Sh  á°ùªN
 ‘  âeÉg  »àdG  Üƒ©°ûdG  äOsô°Th  ô né n◊Gh  ¢SƒØædG  äô qeOh  øjÒãµdG  ìGhQCG
 AÓ≤©dG øe ¿hÒãµdG ∑QOCG ó≤dh .áæeBG áÁôc IÉ«M øY kÉãëH ¢VQC’G ´É≤°UCG
 ∞∏îàdG  øe ójõe ≈dEG  ≥jôW iƒ°S â°ù«d  »∏«FGô°SE’G  ™e Üô◊G ¿CG  Üô©dG
 ¢û«©dG  äGQób  õjõ©àH  ’EG  íéæj  ¿CG  øµÁ  ’  äÉ©ªàéŸG  AÉæH  ¿CGh  QÉeódGh
 ≈∏Y  kÉXÉØMh  É¡JÉÑ°ùàµe  øY  kÉYÉaO  πJÉ≤J  §≤a  ÉgóæYh  ,Üƒ©°û∏d  ËôµdG
 ,ΩÓMCGh  ΩÉ`̀ghCG  ≈∏Y  »æoH  º«≤Y  ÒµØJ  iô°SCG  Üô©dG  ¢†©H  »≤Hh  .É¡fÉWhCG
 ´hô°ûªc  á«LQÉN  ™jQÉ°ûŸ  áeóN  É¡Ñ∏ZCGh  √ÒµØJ  ájOhófi  ÖÑ°ùH  É¡°†©H

.»©°SƒàdG ¿GôjEG
 π≤àfGh ájQóæµ°SE’G ‘ ¬à∏FÉY ™e ´ôYôJh ód oh …Oƒ¡j »°ùfôa ,ƒdhQ ∂jQEG
 ¥ôYCG ‘ Égó©H øeh á«°ùfôØdG áaÉë°üdG ádÉch ‘ πªYh É°ùfôa ≈dEG Égó©H øe
 ΩÉY  ‘  .Ú∏∏ëŸGh  Ú∏°SGôŸG  ÒÑc  É¡«a  íÑ°UCGh  zófƒe  ƒd{  É°ùfôa  ∞ë°U
 kÉ≤Ñ°S  á∏HÉ≤ŸG  âfÉch  ô°UÉædG  óÑY  ∫ÉªL  πMGôdG  ¢ù«FôdG  ƒdhQ  πHÉb  1963

.É¡eƒj kGRQÉH kÉ«aÉë°U
 óªfi  ¬≤jó°U  ¿EG  ∫ƒ≤j  z§°ShC’G  ¥ô°ûdG  ¢ù«dGƒc{  ƒdhQ  äGôcòe  ‘
 óÑY  ¢ù«FôdG  øe  ÚHô≤ŸG  Üô`̀bCGh  zΩGô``gC’G{  ôjô–  ¢ù«FQ  ,πµ«g  Úæ°ùM
 ¿Éch 1967 ΩÉY øe (QGPBG) ¢SQÉe ô¡°T ΩÉjCG óMCG ìÉÑ°U ¬H π°üJG ,ô°UÉædG
 ´ô°SCÉH  ô°†MCÉ°S  :¬d  ∫É≤a  ,z∑õjÉY  ¢ùjôdG{  :¬d  ∫Ébh  ¢ùjQÉH  ‘  ¬Ñàµe  ‘
 ô°üb ≈dEG  πµ«g ™e ¬ŒGh ‹ÉàdG  Ωƒ«dG  ‘ IôgÉ≤dG  ≈dEG  π°Uh π©ØdÉHh ,âbh
 ¿Éch É¡MôW OGQCG »àdG á∏Ä°SC’G É¡«∏Y Öàc ¥GQhCGh π«é°ùàdG ádBG ¬©eh áÑ≤dG

.1963 ΩÉY ≥HÉ°ùdG πãe kÉ«aÉë°U kÉ≤Ñ°S ≥≤ë«°S ¬fCG √OÉ≤àY’ kÉ°ùªëàe
 π«é°ùJ  ’{  :ƒdhôd  ∫Éb  ΩÓ°ùdG  ó©Hh  ´ÉªàL’G  áaôZ  ô°UÉædG  óÑY  πNO
 ≈dEG  ÖgòJ  ¿CG  ∑ójQCG  .áª¡e  É‰EG  ,kÉ«aÉë°U  kÉãjóM  ∂«£YCG  ød  ÉfCÉa  ,áHÉàc  ’h
 πM ≈dEG π°Uƒàf ¿CG ‘ »àÑZQ É¡d π≤æJh ,π«FGô°SEG AGQRh á°ù«FQ ÒFÉe GódƒZ
 AÉ≤∏dG  AÉ¡àfG  ó©Hh  .zkGOôØæe  kÉjô°üe  ¢ù«dh  »HôY  πeÉ°T  πM  øµdh  ,»ª∏°S
 π«é°ùJ  øe  ¬eôM  ¬fEG  ô°UÉædG  óÑ©d  ƒdhQ  ∫Éb  Ú∏LôdG  ÚH  áëaÉ°üŸG  óæYh
 Gƒ£YCG{ :∫Ébh ,√ÒJôµ°S ≈∏Y iOÉfh ¢ù«FôdG º°ùàHÉa ,ïjQÉà∏d kGóL º¡e ΩÓc
 ¬Jó¡Y ‘ ≈≤Ñj ¿CG AÉLQ ™e ´ÉªàL’G π«é°ùJ §jô°T øY áî°ùf ƒdhQ ó«°ùdG

.∂dòH ƒdhQ óYh óbh ,zïjQÉà∏d
 ôeC’  ÒFÉe  á∏HÉ≤e  Ö∏Wh  Ö«HCG  πJ  ≈`̀dEG  É¡æeh  ¢UÈb  ≈`̀dEG  ƒ`̀dhQ  ¬ŒG
 ô°UÉædG óÑY ≠∏H{ :¬d âdÉbh ,Égó«YGƒe ÚH ≥FÉbód ¬à∏HÉ≤a ,πé©à°ùeh º¡e
 ô°üe  ™e  OôØæe  πëH  Ö qMôJ  π«FGô°SEGh  ,Ú©ªLCG  Üô©dG  º°SÉH  º∏µàj  ’  ¬fCG
 »∏«FGô°SE’G  OôdÉH  πµ«g  ≠∏HCGh  ¢ùjQÉH  ≈dEG  ƒdhQ  OÉYh  .zá≤Ñ°ùe  •hô°T  ÓHh
 §«£îàdG  ¿EG  å«M ∂dP  ‘ áHGôZ  ’h .ô°UÉædG  óÑY  IQOÉÑe  ≈¡fCG  kÉ«∏©a  …òdG

.¥É°Sh Ωób ≈∏Y ¿Éc 1967 Üô◊ »∏«FGô°SE’G
 áYOGôdG  á«Hô©dG  Iƒ≤dG  øe á≤KGhh áæÄª£e á«Hô©dG  ÒgÉª÷G âfÉc  ó≤d
 ,OhófiÓdG ´OGôdG »JÉ«aƒ°ùdG OÉ–’G ºYOh zôgÉ≤dG{h zôaÉ¶dG{ ïjQGƒ°Uh
 á«JÉ«aƒ°ùdG IOÉ«≤dG âHÉZh QóÑdG ó≤oàaG (¿GôjõM) ƒ«fƒj 4 ‘ AÓ«∏dG á∏«∏dG ‘h
 Öë°S ÖbGƒY ∑QGóàd ,É¡æe x…CÉH ∫É°üJ’G ô°UÉædG óÑY ™£à°ùj ⁄h ™ª°ùdG øY
 äÉHÉ°ùëa ,áKQÉµdG â∏°üMh ,¿GÒJ ≥jÉ°†eh áÑ≤©dG øe IóëàŸG ºeC’G äGƒb
 …óæL øe IQÉé◊ÉH á«ë°†àdG å«M „ô£°ûdG áÑ©d πãe »g iÈµdG ∫hódG
 Ωƒ«dG º∏©f øëfh ,≈ª°SCG ±óg ≈dEG …ODƒj ¿Éc GPEG ¬H ìƒª°ùe ôeCG áµ∏ŸG ≈àM
 ≈∏Y ±QÉ°ûJ IOQÉÑdG Üô◊Gh Ò«¨àdG QƒW ‘ âfÉc á«JÉ«aƒ°ùdG IóæLC’G ¿CG
 ≈àëa  ,πÑ≤à°ùŸG  ƒëf  á©jô°S  á∏≤fh  .1967  áKQÉc  â∏°üM  ÉeóæY  É¡àjÉ¡f
 ∞«dQÉH §N º£Mh ¢ùjƒ°ùdG IÉæb QƒÑY RÉ‚EG …ô°üŸG ¢û«÷G ≥≤M ÉeóæY
 Üƒ©°ûdG  âeÉb  ,1973  (∫hC’G  øjô°ûJ)  ôHƒàcCG  ‘  ™«æŸG  »∏«FGô°SE’G
 ¢ù«FôdG ø∏YCG ¿CG ≈dEG ,ô¡≤ oj ’ …òdG »∏«FGô°SE’G ¢û«÷G ô°ùµH â∏∏gh á«Hô©dG
 ºYód kÉjôµ°ùY kÉjƒL kGô°ùL CÉ°ûfCGh ÇQGƒ£dG ∫ÉM ¿ƒ°ùµ«f OQÉ°ûàjQ »cÒeC’G
 RÉ«àLG øe »∏«FGô°SE’G ¢û«÷G ‘ 162  ábôØdG ø qµe É‡ á«∏«FGô°SE’G äGƒ≤dG
 äAÉL .QGƒ°SôaódG Iô¨K â«ª o°S Éª«a ådÉãdG …ô°üŸG ¢û«÷G ≥jƒ£Jh IÉæ≤dG
 »gh ,¿Éà°ùfÉ¨aCG øe IóëàŸG äÉj’ƒdG ÜÉë°ùfG øe ΩÉY ó©H ¿ójÉH ƒL á∏MQ
 ó©H Ée áÑ≤M ≈∏Y ÜÉàµdG IóëàŸG äÉj’ƒdG â≤∏ZCG ¿CG òæe á«°SÉFQ IQÉjR ∫hCG
 Iô°ûàæe ∫GõJ  ’ á«cÒeC’G  äGƒ≤dG  ¿CG  øe ºZôdG  ≈∏Y .(∫ƒ∏jCG)  ÈªàÑ°S  11
 Ühô◊G{`d  ájõeôdG  ájÉ¡ædG  ™e  ¬fCG  »g  á≤«≤◊G  ¿EÉa  ,¥Gô©dGh  ÉjQƒ°S  ‘
 ¬∏à– …òdG …OOÎdG ¥É£ædG å«M øe á≤£æŸG â©LGôJ ,á«cÒeC’G zájóHC’G
 ºZôdG ≈∏Y .»cÒeC’G ΩÉ©dG …CGôdGh- ø£æ°TGh ‘ á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG ôFGhO ‘
 áLQóH  Ió°ûdG  ¢†Øîæe  ¬fEÉa  á≤£æŸG  AÉëfCG  ™«ªL  ‘  ´Gô°üdG  QGôªà°SG  øe
 å«ëH  á«°SÉeƒ∏HódG  ácQÉ°ûª∏d  IOó©àŸG  äGQÉ°ùŸG  øe  ÒãµdG  ¬≤aGôjh  á«aÉc
 ≥∏©àj Éª«a πbC’G ≈∏Y ,z»©«ÑW{ §°ShCG ¥ô°T øY çóëàdG ¿B’G Aôª∏d øµÁ

.kÉ°†jCG iôNCG áª¡e ¥ô£H øµdh ,IóëàŸG äÉj’ƒ∏d á«LQÉÿG á°SÉ«°ùdG ôWCÉH
§°Sh’G ¥ô°ûdG

محلٮ﮵ات
االستقرار العالمي 

على «كف» 
النفط الخليجي!

اتفاقية لتخصيص مبنى رياض 
أطفال في مدرسة البوتاس

إنطالق فعاليات مؤتمر 
جمعية النقاد األردنيين التاسع

 عمان 

 ó≤ædG ô“Dƒe äÉ°ù∏L á«æWƒdG áÑàµŸG IôFGO ‘ ä’ÉØàM’G áYÉb ‘ â≤∏£fG
 á«©ªL øe º«¶æàH zÜOC’G ‘ ïjQÉàdG ∞«XƒJ{ ¿GƒæY â– AÉL …òdG ™°SÉàdG

.Ú«fOQC’G OÉ≤ædG
 áª∏c ‘ ô“DƒŸG ¥Ó£fG πØM âYQ »àdG QÉéædG AÉØ«g áaÉ≤ãdG IôjRh âæªKh

.iôNC’G ä’ÉéŸG øY ó≤ædG ∫õ©f ¿CG øµÁ ’ ¬fG áàa’ ,á«©ª÷G QhO É¡d
 ,á«æWƒdG áÑàµŸG IôFGO ΩÉY ôjóe √ô°†M …òdG ¥Ó£f’G πØM ‘ äQÉ°TCGh
 ∞∏àîŸ  áæµ‡  É¡Ø°UƒH  ‘É≤ãdG  ¿CÉ°ûdG  ‘  ÉgQhóH  Ωƒ≤J  áaÉ≤ãdG  IQGRh  ¿CG  ≈dEG
 äÉ°ù°SDƒŸGh iôNC’G äGQGRƒdG ™e á«cQÉ°ûàdÉH øeDƒJ É¡fCGh ,Ú«aÉ≤ãdG Ú∏YÉØdG

.á«æ©ŸG äÉÄ«¡dGh
 ô“DƒŸG  ¥ÓWEG  πØM  π¡à°SG  ≥«aƒJ  ÒgR  QƒàcódG  á«©ª÷G  ¢ù«FQ  ¿Éch
 ,ô“DƒŸG  á«°üî°T ÚaÉ©°ùdG  º«gGôHEG  QƒàcódG  á©°SÉàdG  ¬JQhO ‘ ÒàNG …òdG
 IójóL  ábÓY  ≈∏Y  Aƒ°†dG  AÉ≤dE’  »JCÉj  ô“DƒŸG  Gòg  ¿CG  É¡«a  ÚH  ÉgÉ≤dCG  áª∏µH
 ∞«XƒJh á«∏«é°ùàdGh IÉcÉëŸG øY Gó«©H ájó≤f  ájhGR øe ´ƒ°VƒŸG IAGôbh

.ájhÉYOh ájôµah á«°SÉ«°S ±GógC’ ïjQÉàdG
 ÚªFÉ≤∏d √ôµ°T É keó≤e ,á«©ª÷G QhO ÉgÉ≤dCG áª∏c ‘ ÚaÉ©°ùdG QƒàcódG øªKh

.ô“DƒŸG á«°üî°T √QÉ«àNÉH ô“DƒŸG ≈∏Y
 ÜOC’G ÚH ábÓ©dÉH ≥∏©àj É kª¡e É kYƒ°Vƒe ∫hÉæàJ IQhódG √òg ¿CG ≈dEG âØdh

.ájô°ûÑdG ôéa òæe á«dóL ábÓY É¡fCG ≈dEG G kÒ°ûe ,ïjQÉàdGh
 Ékàa’ ,ïjQÉàdG ∫ÓN øe ÉgCGô≤f ¿CG ™«£à°ùf á«HOC’G äGQÉ«àdG πc ¿CG ,ÚHh

.™bGƒdÉH ∫É«ÿG ábÓY á«ªgCG ≈dEG
 äÉ°ù∏L  3  ≈∏Y  πªà°ûjh  Úeƒj  ôªà°ùj  …òdG  ô“DƒŸG  äÉ°ù∏L  â≤∏£fGh
 »YÉHôdG  QOÉ≤dG  óÑY  QƒàcódG  ÉgQGOCG  »àdG  ≈dhC’G  á°ù∏÷ÉH  ,Iôjóà°ùe  IóFÉeh
 ∞«XƒJ{ ¿GƒæY â∏ªM ábQƒH ájOƒ©°ùdG øe ¿ÉØ≤K ˆG óÑY QƒàcódG É¡«a ∑QÉ°Th
 â∏ªM  ábQƒH  ôeÉY  »æH  º°UÉY  QƒàcódGh  zá«Yƒ°VƒŸGh  á«JGòdG  ÚH  ïjQÉàdG
 óªMG  AÓ‚  IQƒàcódGh  zá«Yƒ°VƒŸGh  á«JGòdG  ÚH  ïjQÉàdG  π««îJ  {  ¿GƒæY
 ÜOC’Gh  áaÉë°üdG  ÚH  á«YGóH’G  áHÉàµdG  ¿GƒæY  â∏ªM  ábQƒH  ô°üe  øe  OGDƒa
 IójÉY  IQƒàcódGh  z(¥ô°ûdG  ≈dEG  á∏MQ)  ¬HÉàc  ∫ÓN  øe  ∫Éaôf  óæY  ïjQÉàdGh
 ΩGôZƒdƒg  :ïjQÉàdGh  ÜOC’G  ÚH{  ¿GƒæY  â∏ªM  ábQƒH  Ú£°ù∏a  øe  …hÉªëa

.záÑµædG πÑb »æ«£°ù∏ØdG õ«ë∏d
 ¿GƒæY â∏ªM ábQh ‘ …QƒØ©dG ΩÉ°ùM QƒàcódG çó– á«fÉãdG á°ù∏÷G ‘
 á«îjQÉJ äÉæªæe á«Mô°ùeh ¢Sƒfh ˆG ó©°S ìô°ùe ‘ á«LƒdhójC’Gh ïjQÉàdG{
 á«îjQÉJ ájGhQ ïjQÉàdG{ ¿GƒæY â∏ªM ábQƒH QÉéædG º«∏°S óbÉædGh zÉ kLPƒ‰
 RƒeôdG{  ¿GƒæY  â∏ªM  âbQh  ‘  á©HÉHQ  QGõf  QƒàcódGh  zá«îjQÉJ  IôcGP  ΩCG

.zIQÉàfl êPÉ‰..¢ù«fhOG ô©°T ‘ á«îjQÉàdG

عمان 

 õcôe  É¡ª¶f  Ihó```̀f  ‘  ¿ƒ`̀cQÉ`̀ °`̀ û`̀ŸG  ¢`̀û`̀bÉ`̀f
 ¿Gƒæ©H  â–  ,  ¿Éª©H  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  äÉ°SGQO
 äÉ«dBGh  äÉÑ∏£àe  :»æ«£°ù∏a  »æWh  ´hô°ûe  ƒëf{
 á«°†≤dG  äÉ£fih  ä’ƒ`̀–  ,zõjõ©àdGh  ójóéàdG
 »æWƒdG  ´hô°ûŸG  ≈∏Y  É¡JÉ°SÉµ©fGh  á«æ«£°ù∏ØdG
 ¿ƒãMÉÑdG ¢ûbÉf Éªc .ÒNC’G ó≤©dG ∫ÓN »æ«£°ù∏ØdG
 äÉ°SÉµ©fG  ,¿ÉæÑdh Ú£°ù∏ah ¿OQC’G  ¿ƒ∏ãÁ øjòdG
 ≈∏Y á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«Hô©dG á«°SÉ«°ùdG áÄ«ÑdG
 äÉ«µ«eÉæjódGh  ô°UÉæ©dGh  ±Gó``̀gC’Gh  ,´hô°ûŸG
 »æWh  ´hô`̀°`̀û`̀e  ≥«≤ëàd  RÉ````̀‚E’G  äÉ`̀ eƒ`̀ ≤`̀ eh
 ¿EG  ,…ôª©dG  ¿É«H  õcôŸG  ôjóe  ∫É`̀bh  .»æ«£°ù∏a
 á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG ¬«a ó¡°ûJ âbh ‘ ó≤©J IhóædG
 QGôªà°SG  π`̀X  ‘  ,á`̀ª`̀cGÎ`̀eh  IOó`̀©`̀à`̀e  ä’ƒ``̀–
 ä’hÉfi  π°ûah  ,»∏NGódG  »æ«£°ù∏ØdG  ΩÉ°ù≤f’G
 äÉbÉØJ’Gh á«°SÉ«°ùdG ájƒ°ùàdGh ΩÓ°ùdGh ¢VhÉØàdG

.»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ídÉ°üe RÉ‚EG ‘ äGógÉ©ŸGh
 ÖFÉf  É¡°SCGôJ  »àdG  ≈`̀ dhC’G  á°ù∏÷G  âdhÉæJh
 ´hô°ûŸG{  ,ÊÉæ©dG  OGƒL  ≥Ñ°SC’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 ,záeRC’Gh á°SQÉªŸGh Ωƒ¡ØŸG -»æ«£°ù∏ØdG »æWƒdG
 åMÉÑdG É¡eób »àdG ≈dhC’G ábQƒdG â°Vô©à°SG å«M
 »æWƒdG  ´hô°ûŸG  Ωƒ¡Øe  ,∞°Sƒj  øÁCG  »æ«£°ù∏ØdG
 ÉjOÉ°üàbG  ¬J’ƒdóeh  ,¬FÉæH  äGOófih  »æ«£°ù∏ØdG

.ÉjƒªæJh É«aÉ≤Kh É«YÉªàLGh É«°SÉ«°Sh

 ,Ió©°S ƒHCG ôª«fl »æ«£°ù∏ØdG åMÉÑdG ¢VôYh
 »æ«£°ù∏ØdG  »æWƒdG  ´hô°ûŸG  Ωƒ¡Øe  äGQƒ£àd
 ä’hÉ`̀fi  É¡«a  ¢Vô©à°SG  ,Ò¨àŸGh  âHÉãdG  ÚH
 ´hô°ûe  IQƒ`̀∏`̀H  á«æ«£°ù∏ØdG  äGOÉ`̀«`̀≤`̀dGh  ÖîædG
 Éª«a  ,1948  ΩÉ`̀Y  òæe  ™eÉL  »æ«£°ù∏a  »æWh
 á`̀eRC’G  ,‹É«c  óLÉe  »æ«£°ù∏ØdG  åMÉÑdG  ∫hÉæJ
 äÓµ°ûŸG  ø`̀Y  áªLÉædG  á«æ«£°ù∏ØdG  á«æWƒdG
 á«æWƒdG ácô◊G ™e äCÉ°ûf »àdG äÓµ°ûŸGh ,á«JGòdG

.É¡°ù«°SCÉJ òæe á«æ«£°ù∏ØdG
 ôjóŸG  É¡°SCGôJ  »àdG  á«fÉãdG  á°ù∏÷G  â°ûbÉfh
 á«é«JGÎ°S’G  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  õcôŸ  ≥HÉ°ùdG  ΩÉ`̀©`̀dG
 ,äÉ°ùjOQG  Oƒªfi  á`̀«`̀fOQC’G  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ‘
 ≈∏Y  á`̀«`̀LQÉ`̀ÿGh  á«∏NGódG  áÄ«ÑdG  äÉ°SÉµ©fG
 É¡dÓN  ¢Vô©à°SG  ,»æ«£°ù∏ØdG  »æWƒdG  ´hô°ûŸG
 äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôŸ ΩÉ©dG ôjóŸG
 á«°†≤dG  äÉ``£``fih  ä’ƒ```̀–  ,í`̀ dÉ`̀ °`̀U  ø`̀°`̀ù`̀fi
 »æWƒdG  ´hô°ûŸG  ≈∏Y  É¡JÉ°SÉµ©fGh  á«æ«£°ù∏ØdG
 äÉgÉŒGh  ¥ÉaBGh  z2022-2011{  »æ«£°ù∏ØdG
 ‘  á«°SÉ«°ùdG  Ωƒ∏©dG  PÉà°SCG  ¢VôY  Éª«a  ,πÑ≤à°ùŸG
 ,OGƒ`̀÷G  óÑY  ídÉ°U  á«æ«£°ù∏ØdG  âjRÒH  á©eÉL
 á«ª«∏bE’Gh  á«Hô©dG  á«°SÉ«°ùdG  áÄ«ÑdG  äÉ°SÉµ©f’

.»æ«£°ù∏ØdG »æWƒdG ´hô°ûŸG ≈∏Y
 É``̀gQGOCG  »àdG  áãdÉãdG  á°ù∏÷G  â°Vô©à°SGh
 ±Gó``gCG  ,äGõ`̀jô`̀ H  ≈°Sƒe  ≥HÉ°ùdG  »°SÉeƒ∏HódG

 äÉjóëàdGh  √QGhOCGh  »æ«£°ù∏ØdG  »æWƒdG  ´hô°ûŸG
.É¡¡LGƒj »àdG

 ±GógCG äGÒ©f óFGQ »æ«£°ù∏ØdG åMÉÑdG ìô°Th
 á∏ãªàŸG  ∫ƒ`̀eCÉ`̀ŸG  »æ«£°ù∏ØdG  »æWƒdG  ´hô°ûŸG
 á«°†b É¡àØ°üH á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤∏d QÉÑàY’G IOÉYEÉH
 áªFÉ≤dG  á«æWƒdG  ájƒ¡dG  IQƒ`̀∏`̀Hh  ,»æWh  Qô`̀–
 äÉ°ù°SDƒŸG  π«ã“h  ,¿É°ùfE’Gh  ¢VQC’G  IóMh  ≈∏Y
 QÉ°TCG  Éª«a  ,™ªàéŸG  íFGô°T  ∞∏àîŸ  á«æ«£°ù∏ØdG
 èeGôH OƒLh ≈dEG ≈Ø£°üe óæ¡e »æ«£°ù∏ØdG åMÉÑdG
 »«æ«£°ù∏ah  ,z48z`dG  »«æ«£°ù∏a  ÚH  á«°SÉ«°S
 º¡cGÎ°TG  ºZQ  äÉà°ûdG  »«æ«£°ù∏ah  ,IõZh áØ°†dG

.»æWƒdG ´hô°ûŸG ‘
 ,§«fR  ƒHCG  OÉ`̀jEG  »æ«£°ù∏ØdG  åMÉÑdG  í°VhCGh
 »æ«£°ù∏ØdG »æWƒdG ´hô°ûŸG ΩÉeCG á∏KÉŸG äÉjóëàdG
 ,»∏NGódG  ΩPô°ûàdGh  ,»∏«FGô°SE’G  ∫ÓàM’G  OƒLƒd
 òæe  »æ«£°ù∏ØdG  ™ªàéŸG  øY  äÉ`̀jƒ`̀dhC’G  ÜÉ«Zh
 ≈∏Y »æ«£°ù∏ØdG  ¥ÉØJ’G ΩóYh ,ÊÉ£jÈdG  ∫ÓàM’G
 ´hô°ûŸG  á¡LGƒe  ‘  IOófi  äÉ«é«JGÎ°SG  »æÑJ

.»∏«FGô°SE’G ÊÉ£«à°S’G
 IOƒ°ùe  íeÓe  IÒ``̀ NC’G  á°ù∏÷G  â`̀dhÉ`̀æ`̀Jh
 ≈dEG  ¬Áó≤J  πLCG  øe  »æ«£°ù∏ØdG  »æWƒdG  ´hô°ûŸG
 áªgÉ°ùŸG  ±ó¡H »æ«£°ù∏ØdG  ¿CÉ°ûdG  ‘ QGô≤dG  ´Éæ°U
 ôjôëàdÉH  á∏ãªàŸG  ±Gó`̀gC’G  ≥«≤–  ƒëf  ™aódG  ‘

.ádhódG AÉæHh IOƒ©dG ≥«≤–h ∫ÓàM’G AÉ¡fEGh

عمان 

 QÉªãà°S’Gh  OÉ°üàb’G  áæ÷  ¢ù«FQ  ∫Éb
 áæé∏dG  ¿EG  ,∂«∏«©°U  ƒ``̀HCG  Ò`̀N  á«HÉ«ædG
 Éª«a  á«æWƒdG  äGQGƒ`̀◊G  øe  á∏°ù∏°S  â≤∏WG
 áÄ«ÑdG  º«¶æJ  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  á°ûbÉæÃ  ≥∏©àj

.2022 áæ°ùd ájQÉªãà°S’G
 áæé∏d  ÉYÉªàLG  ¬°SDhôJ  ∫Ó`̀N  ±É`̀°`̀VCGh
 ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe á°ûbÉæe ¬dÓN iôL ,óMC’G
 ÚeGh ,hôªY …ÒN QÉªãà°S’G ôjRh Qƒ°†ëH
 ±ôZ  AÉ°SDhQh  ,áfQÉ£≤dG  ôgGR  IQGRƒ`̀dG  ΩÉY
 øe  Oó`̀ Yh  ¿É©eh  AÉ`̀bQõ`̀dGh  ¿OQC’G  IQÉ`̀ Œ
 ¢ù∏éŸ  á«°UƒJ  ™aÎ°S  áæé∏dG  ¿EG  ,Ú«æ©ŸG
 ‘  á«YÉæ°U  áæjóe  AÉ°ûfEG  øª°†àJ  AGQRƒ``̀dG
 äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ôaƒàd Gô¶f AÉbQõdG á¶aÉfi

.É¡«a á«YÉæ°üdGh á«LÉàfE’G
 áæé∏dG  ¿G  ≈``dG  ∂«∏«©°U  ƒ``̀HCG  QÉ`̀ °`̀ TGh
 áë∏°üŸG Ωóîj ÉÃh ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe ¢ûbÉæà°S
 É£ÑJôe ¿ƒµ«°S ¿ƒfÉ≤dG ¿G ≈∏Y GOó°ûe ,áeÉ©dG
 ‘  QÉªãà°S’G  ™«é°ûJh  πªY  ¢Uôa  ÒaƒàH
 áæé∏dG  ójhõJ  ≈dG  Qƒ°†◊G  É«YGO  ,áµ∏ªŸG
 á«¨H  áHƒàµe  äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ŸGh  äÉ`̀ MGÎ`̀ b’É`̀ H
 ´hô°ûe  á°ûbÉæÃ  áæé∏dG  AóH  óæY  É¡à°ûbÉæe
 äÉ°TÉ≤f ‘ º¡d πã‡ á«ª°ùJ øY Ó°†a ,¿ƒfÉ≤dG

.áæé∏dG
 øÁGh ¢TÉ«Y πjÉg :ÜGƒædG ∫Éb ,ºgQhóH
 ódÉNh  Oƒ`̀jõ`̀dG  ôªYh  ÈædG  ôªYh  äÉ`̀fGó`̀ŸG
 á°ûFÉYh  ≈«ëj  ƒ`̀HG  ¿Éª«∏°Sh  »éæà°ùÑdG

 …hÉæ£°ûdG  óªfih  ∫hóÑdG  ÖæjRh  äÉæ°ù◊G
 äÉØjó°T ¿õjh Ò°ûÑdG ÉæjOh äGOGôL óªfih
 áHôŒ  ¿G  ,¿Gô≤°ûdG  ∫ÉeBGh  ¿É°ûjôc  Ò°ù«Jh
 øjócDƒe ,QÉªãà°S’ÉH ≥∏©àj Éª«a áÁób áµ∏ªŸG
 ¢Uôa  Òaƒàd  ¿OQCÓd  QÉªãà°S’G  ÜòL  á«ªgCG

.ádÉ£ÑdG Ö°ùf π«∏≤Jh Ú«fOQCÓd πª©dG
 áª¶f’Gh ÚfGƒ≤dG  Oó©J ¿G  ≈dG  GhQÉ°TGh
 ,QÉªãà°S’G  ™`̀LGÎ`̀H  ÖÑ°ùàj  äÉª«∏©àdGh
 á«©jô°ûàdG  áÄ«ÑdG  QGô≤à°SG  á«ªgCG  øjócDƒe
 øjôªãà°ùŸG ´É£b π«ã“ ≈dG GƒYOh .ÚfGƒ≤∏d
 ™°Vh  øY  Ó°†a  º¡eÉ¡e  π«¡°ùàd  äÉjó∏ÑdG  ‘

.õaGƒ◊G íæe áæé∏d áaÉØ°Th áë°VGh ¢ù°SCG
 ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿G  hôªY  ∫Éb  ,¬à¡L  øe
 äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ÚH  á«°ùaÉæàdG  õjõ©àd  AÉL
 ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  ¿CG  ÉØ«°†e  ,∫OÉ`̀ Y  πµ°ûHh
 ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdG Ú°ùëàd ájGóH á£≤f Èà©j
 á°SQÉªŸGh  ≥«Ñ£àdG  ¿G  ,±É°VCGh  .áµ∏ªŸG  ‘
 ,¬Ø©°V  hCG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Iƒ`̀ b  ≈∏Y  º`̀µ`̀◊G  »`̀g
 áµ∏ªª∏d  ájQÉªãà°S’G  á£jôÿG  ¿CG  Éë°Vƒe
 πª©J  âbh ‘ πÑ≤oŸG  ∫ƒ∏jCG  ‘ IõgÉL ¿ƒµà°S

.øjôªãà°ùŸG äÉª¡e π«¡°ùJ ≈∏Y IQGRƒdG
 øe  á∏ªL  Qƒ°†◊G  Ωó`̀b  ,º¡à«MÉf  ø`̀e
 ´hô°ûÃ  á≤∏©àŸG  äGQÉ°ùØà°S’Gh  äÉ¶MÓŸG
 º¡aôZ äÉMƒªW »Ñ∏j ÉÃh ¬æ«°ù–h ¿ƒfÉ≤dG

.¢UÉÿG ´É£≤dG äÉMƒªWh
 ÒZ  õaGƒ◊G  ´ƒ°Vƒe  ¿G  ≈dG  GhQÉ`̀°`̀TCGh
 ácGô°ûdG π«©ØJ ≈dEG ÚYGO ,´hô°ûŸG ‘ í°VGh

.¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH
 ´hô°ûe  ≈∏Y  äÓjó©J  ∫ÉNOEÉH  GƒÑdÉWh
 ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdG Ú°ù– É¡fCÉ°T øe ¿ƒfÉ≤dG
 IOÉYEGh ‹ÉªLE’G ƒªædG ä’ó©e ¢Uôa IOÉjRh

.á«Ñjô°†dG äGAÉØYE’G
 áæé∏dG  ¿G  ,∂«∏«©°U  ƒ`̀HCG  ∫Éb  ,∂`̀dP  ≈dG

 É¡àeób  äÉMGÎbGh  äÉ¶MÓe  ≈dG  â©ªà°SG
 ∫ƒM  ,»MÉ«°ùdG  …ƒªæàdG  GÎÑdG  º«∏bG  á£∏°S

.ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdG º«¶æJ ¿ƒfÉb ´hô°ûe
 ´É£≤dG á«ªgCG ≈dEG ´ÉªàL’G ∫ÓN ,QÉ°TCGh
 ¢Uôa ÒaƒJh ádhódG áæjõN óaQ ‘ »MÉ«°ùdG
 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ∫Éb  ,¬à¡L  øe  .Ú«fOQCÓd  πªY

 ,äÉLôØdG ¿Éª«∏°S GÎÑdG º«∏bG á£∏°S »°VƒØe
 ,º«∏b’G  π`̀NGO  äÉ«©Lôª∏dGOó©J  ∑Éæg  ¿G

.Égó«MƒJ á«ªgCG G kócDƒe
 ∫ƒM  äÉMÎ≤e  Ëó≤J  ”  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ìƒªW  »Ñ∏jh  Ωóîj  É`̀Ãh  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe

.º«∏bE’G

اقتصاد النواب توصي بإنشاء مدينة صناعية في الزرقاء

الشرق األوسط ينظم ندوة عن 
المشروع الوطني الفلسطيني

عمان 

 ¬«Lh  QƒàcódG  º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjRh  ™bh
 ¢SÉJƒÑdG  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQh  ,¢ùjƒY
 ,ó`̀MC’G  ,Öjóg  ƒ`̀HCG  IOÉë°T  ¢Sóæ¡ŸG  á«Hô©dG
 á°SQóŸ  ™Ñàj  ≈æÑe  ¢ü«°üîàd  ¿hÉ©J  á«bÉØJG

.á«eƒµM ∫ÉØWCG á°Vhôc ájƒfÉãdG ¢SÉJƒÑdG
 á«bÉØJ’G  ™«bƒJ  ∫ÓN  ¢ùjƒY  QƒàcódG  ócCGh
 ÚeÉ©dG  Úæ«eC’G  Qƒ°†ëH  ,IQGRƒ``̀ dG  ≈æÑe  ‘
 ±Gƒ`̀f  QƒàcódG  á«ª«∏©àdG  ¿hDƒ°û∏d  IQGRƒ`̀ ∏`̀ d
 IQƒàcódG á«dÉŸGh ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdGh ,áeQÉé©dG
 »àdG  á«cQÉ°ûàdG  ábÓ©dG  á«ªgCG  ,äÓ«Ñb  iƒ‚
 äÉ°ù°SDƒŸGh  ¢UÉÿG  ´É£≤dGh  IQGRƒ`̀ dG  ™ªŒ
 á«ªæJ  ‘  á«ªgCG  øe  ábÓ©dG  √ò¡d  ÉŸ  á«æWƒdG
 …ƒHÎdG  ¢UÉN  πµ°ûHh  »eƒµ◊G  ´É£≤dG  ºYOh

.»ª«∏©àdGh
 Éeh IÒÑµdG ¢SÉJƒÑdG ácô°T äÉªgÉ°ùe øªKh
 ™ªàéŸG  ºYód  á«YÉªàLG  äÉ«dhDƒ°ùe  øe  ¬∏ªëàJ
 ,áªFÉ≤dG  ácGô°ûdG  ≥«KƒJ  ≈`̀dEG  É©∏£àe  ,»∏ëŸG

 äÉ°ù°SDƒª∏d  ÓÑ≤à°ùe  ºYódG  øe  ójõŸG  Ëó≤Jh
.á«ª«∏©àdG

 ≈∏Y  ,Öjóg  ƒHCG  ¢Sóæ¡ŸG  ≈æKCG  ,¬ÑfÉL  øe
 á∏gDƒŸG  ájô°ûÑdG  QOGƒµdG  ÒaƒJ  ‘  IQGRƒdG  QhO
 ácô°ûdG  ¢UôM  GócDƒe  ,πª©dG  ¥ƒ°ùd  áHQóŸGh
 øe  É¡æ«µªàd  IQGRƒ∏d  ôªà°ùŸG  ºYódG  Ëó≤J  ≈∏Y

.∫ÉéŸG Gòg ‘ …OÉjôdG ÉgQhóH ΩÉ«≤dG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ≈©°ùJ  ácô°ûdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ÉÃ  Éª¡æ«H  áªFÉ≤dG  ácGô°ûdG  á°ù°SCÉŸ  IQGRƒ``dG

.Éª¡fhÉ©J áeGóà°SGh ájQGôªà°SG øª°†j
 ¿hÉ©àdÉH IójóY èeGôH òØæJ ácô°ûdG ¿CG ÚHh
 ≥WÉæÃ ÉgOƒLh øcÉeCG ‘ Éª«°S’h ,IQGRƒdG ™e
 ihóL  âÑãJ  á«bÉØJ’G  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,Üƒæ÷G
 ¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  ÚH  ∑Î°ûŸG  πª©dG
 ≥WÉæe  ‘  Éª¡æe  áHƒ∏£ŸG  äÉÑ∏£àŸÉH  AÉØjEÓd

.áaÉc áµ∏ªŸG
 ≈æÑe  ¢ü«°üîJ  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀Jh
 ¢SÉJƒÑdG  á°SQóe  ≈æÑŸ  ™Ñàj  ∫É`̀Ø`̀WCG  ¢`̀VÉ`̀jQ
 çGóëà°SGh  ,á«eƒµM  ∫ÉØWCG  á°Vhôc  ájƒfÉãdG

 ,á°VhôdG  ≈æÑe  ‘  KG1  ∫ÉØWCG  ¢VÉjQ  áÑ©°T
 É¡aGô°TEGh  á«HÎdG  IQGRh  IQGOE’  É¡YÉ°†NEGh
 IQGRƒdG  ¬Lƒàd  Gô¶f  ;á«eƒµM  ∫ÉØWCG  á°Vhôc
 øª°V  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQ  á∏Môe  ‘  ™°SƒàdG  ƒëf

.É¡à£N
 á«∏©ØdG  áLÉ◊G á«Ñ∏J  ≈dEG  á«bÉØJ’G  ±ó¡Jh
 ¢SÉJƒÑdG  áæjóe  ‘  ∫É`̀Ø`̀WCG  ¢VÉjQ  çGóëà°S’
 »ØXƒe  AÉæHCGh  ∫ÉØWC’  ‘É°üdG  QƒZ  ‘  á«æµ°ùdG
 Úª∏©ŸG  AÉæHCGh  áæjóŸG  ‘  ÚæWÉ≤dG  øe  ácô°ûdG

.¢SÉJƒÑdG ¢SQGóe ‘ äÉª∏©ŸGh
 ∞«dÉµJ  ácô°ûdG  πªëàJ  á«bÉØJ’G  ÖLƒÃh
 áeRÓdG  äGõ«¡éàdG  πeÉµH  á°VhôdG  ≈æÑe  õ«¡Œ
 ,á«LQÉÿG Ö©∏dG áMÉ°S õ«¡Œh »Ø°üdG çÉKC’Gh
 áaÉ°VE’ÉH ,√É«ŸGh AÉHô¡µdG ÒJGƒa ∞«dÉµJ ™aOh
 áÑ©°T  ‘  á°ü°üîàe  ÌcCG  hCG  áª∏©e  Qƒ`̀LCG  ≈dEG
 hCG  äÉ≤Øf  ájCGh  ,áLÉ◊G  Ö°ùëH  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQ

.ácô°ûdG É¡«∏Y ≥aGƒJ iôNCG ∞jQÉ°üe
 áª¶fCG  Ö«cÎH  ∂dòc  âeÉb  ácô°ûdG  ¿CG  ôcòj

.¢SÉJƒÑdG ¢SQGóŸ QÉæjO ∞dCG 50 áª«≤H ∞««µJ

 أكيد: تسجل 28 إشاعة في تموز مصدر 
غالبيتها التواصل االجتماعي

 عمان 

 ô¡°T  ∫ÓN  áYÉ°TEG  28  ,zó«cCG{  ÊOQC’G  ΩÓYE’G  á«bGó°üe  ó°Uôe  πé°S
 øY  º¡«dEG  â∏°Uhh  ,  Rƒ“  ô¡°T  ∫ÓN  Ú≤∏àŸG  Qƒ¡ªL  ÚH  äô°ûàfG  ,Rƒ“
 20 É¡æ«H øe ¿Éc ,»YÉªàL’G π°UGƒsàdG äÉ s°üæeh ,á«∏fi ΩÓYEG πFÉ°Sh ≥jôW

.áÄŸÉH 71 áÑ°ùæHh »YÉªàL’G π°UGƒsàdG ™bGƒe ÉgQó°üe áYÉ°TEG
 ‘  äÉYÉ°TE’G  OóY  ¢VÉØîfG  ≈dG  óMC’G  Qó°U  …òdG  ó°UôŸG  ôjô≤J  QÉ°TCGh
 »àdGh ,âFÉØdG ¿GôjõM ô¡°T ∫ÓN â∏ ué o°S »àdG äÉYÉ°TE’ÉH áfQÉ≤e Rƒ“ ô¡°T
 ,ó¡°ûŸG  äQqó°üJ  á«æeC’G  äÉYÉ°TE’G  s¿EG  ,ôjô≤sàdG  ∫Ébh  .áYÉ°TEG  39  â¨∏H
 ,áÄŸÉH 36 áÑ°ùæHh 28 π°UCG øe äÉYÉ°TEG 10 ™bGƒH ≈dhC’G áÑJôŸÉH âq∏Mh
 25  áÑ°ùæHh äÉYÉ°TEG  (7) Oó©H ,ájOÉ°üàb’G äÉYÉ°TE’G  á«fÉ sãdG  áÑJôŸG  ‘h
 áÑ°ùæHh (6) Oó©H ΩÉ©dG ¿CÉ°ûdG äÉYÉ°TEG áãdÉ sãdG áÑJôŸG ‘ äAÉL Éª«a ,áÄŸÉH
 Oó©H  á©HGôdG  áÑJôŸG  ‘  âq∏M  á«ë u°üdG  äÉYÉ°TE’G  s¿EG  ,±É°VCGh  .áÄŸÉH  21
 áÑJôŸG  ‘ á«°SÉ«°ùdG  äÉYÉ°TE’G  AÉL Éª«a  ,áÄŸÉH  11  áÑ°ùæHh  äÉYÉ°TEG  (3)

.á«YÉªàLG áYÉ°TEG …CG π qé°ùJ ⁄h ,áÄŸÉH 7 áÑ°ùæHh ÚàYÉ°TEÉH á°ùeÉÿG
 kÓ°UGƒJ âfÉc AGƒ°S ,äÉYÉ°TEÓd áq«∏NGódG QOÉ°üŸG á q°üM q¿EG ,ôjô≤sàdG ∫Ébh
 äÉYÉ°TE’G  ºéM  πª›  øe  áYÉ°TEG  26  â¨∏H  ,á qjQÉÑNEG  ™bGƒe  hCG  É k«YÉªàLG
 QOÉ°üe  øe  ¿ÉàYÉ°TEG  â∏é o°S  Éªæ«H  ,áÄŸÉH  93  â¨∏H  áÑ°ùæHh  ,Rƒ“  ô¡°ûd

.áÄŸÉH 7 áÑ°ùæH á«LQÉN
 π°UGƒsàdG πFÉ°Sh ÉgQó°üe ¿Éc ,áÄŸÉH 71  áÑ°ùæHh áYÉ°TEG  20  s¿CG  ócCGh
 ,äÉYÉ°TEG  ÊÉªãd  ΩÓ`̀YE’G  ê qhQ  Éª«a  ,Ék«∏fi  É¡©«ªL  äQó°Uh  , q»YÉªàL’G
 ,áÄŸÉH  25  áÑ°ùæH  á«LQÉN  QOÉ°üe  øe  ¿ÉàæKG  ;áÄŸÉH  29  â¨∏H  áÑ°ùæHh

.áÄŸÉH 75 áÑ°ùæH á«∏NGO äÉYÉ°TEG â°Sh
 ¬éàæ oj …òdG iƒàëŸG ™e πeÉ©àdG ‘ áq«°SÉ°SC’G IóYÉ≤dG s¿CG  ôjô≤àdG ÚHh
 ∫ÉM  ‘  ’EG  ô°ûædG  IOÉ`̀YEG  ΩóY  »g  q»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ƒeóîà°ùe
 Qó°üªc ™bGƒŸG √òg »eóîà°ùe ≈∏Y OÉªàY’G q¿CGh ,¥ƒKƒe Qó°üe øe ≥q≤ëàdG
 ÒãµdG  ô°ûæH  ÖqÑ°ùàj  ¬eóY  øe  iƒàëŸG  á qbO  QÉÑàY’ÉH  òNC’G  ¿hO  QÉÑNCÓd
 äÉYÉ°TE’G  èjhôJ  ‹ÉàdÉHh  ,áb uódG  øY  Ió«©ÑdGh  áë«ë s°üdG  ÒZ  QÉÑNC’G  øe

.áÄWÉÿGh á∏u∏°†ŸG äÉeƒ∏©ŸG QÉ°ûàfGh

أكاديمية كواليس إلعالم األطفال وفرقة 
عمو خميس توقعان اتفاقية تعاون

عمان 

 ¢ù«ªN  ƒªY  á`̀bô`̀ah  ,∫É`̀ Ø`̀ WC’G  ΩÓ``̀YE’  ¢ù«dGƒc  á`̀«`̀ÁOÉ`̀cCG  â©bh
 á«Ø«≤ãJh ájƒYƒJ èeGôH êÉàfE’ ¿hÉ©J á«bÉØJG ,Ú£°ù∏a ‘ á«°VGô©à°S’G
 ≈∏Y  ∫ÉØWC’G  ÖjQóàd  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉ°üæe  ÈY  ,á«fƒjõØ∏J
 É¡JÉ«W  ‘  πª–  »àdGh  á°ü°üîàŸG  èeGÈdG  Ëó≤Jh  OGó`̀YEG  ‘  ácQÉ°ûŸG

.¬«aÎdGh äÉeƒ∏©ŸG
 IOƒ©d  Gó«¡“  »JCÉJ  á«bÉØJ’G  ¿EG  ,ó`̀MC’G  ¿É«H  ‘  ,á«ÁOÉcC’G  âdÉbh
 òæe É¡d ó≤àØj »Hô©dG øWƒdG íÑ°UCG »àdGh á«Hô©dG á¨∏d á«ª«∏©àdG èeGÈdG

.Úæ°ùdG äGô°ûY
 ¿CG ≈dEG ,∞°Sƒj ºã«g á«Hô©dG á«eÓYE’G IóMƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ QÉ°TCGh
 ,ΩÓYE’G  ≈∏Y  ∫ÉØWC’G  ÖjQóàd  á°ü°üîàe  á°ù°SDƒe  ∫hCG  ó©J  á«ÁOÉcC’G
 á¨∏dG  º«∏©J  IOÉYEG  IQhô°Vh  ‹É◊G  âbƒdG  ‘  ¿hÉ©àdG  Gòg  á«ªgCG  GócDƒe
 ,∫É«LC’G ÚH π¡÷G ¢ShÒa »°ûØJ ó©H ,á«aÉ≤ãdG äÉeƒ∏©ŸG ô°ûfh á«Hô©dG

.É«LƒdƒæµàdG ¬àØ∏N Éeh
 πµ°ûH É¡eGóîà°SG ” GPEG É«LƒdƒæµàdG ó°V Éæ°ùd ÉæfCG{ ∞°Sƒj ±É°VCGh
 ΩÓYE’ ¢ù«dGƒc á«ÁOÉcCG ‘ ≈©°ùf Éææµdh ,∫ÉØWC’G ∞«≤ãàd »HÉéjEGh º«∏°S
 »àdG  É¡fÉeRh  É¡fÉµe  ‘ ádƒØ£∏d  »©«Ñ£dG  É¡fÉµŸ  á∏°UƒÑdG  IOÉYEG  ∫ÉØWC’G

.z¬«∏Y ¿ƒµJ ¿CG Öéj
 º°SÉH  Ú£°ù∏a  ‘  ±hô©ŸGh  ¢ù«ªN  Oƒªfi  ¿ÉæØdG  ÜôYCG  ,¬à¡L  øe
 á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG  ¿CGh  ,»YƒædG  ¿hÉ©àdG  Gò¡H  ¬JOÉ©°S  øY  z¢ù«ªN  ƒªY{
 Ée ¿CG{ ÉØ«°†e ,á«Ø«≤ãJ á«ª«∏©J á«HôY ádÉ°SQ äGP èeGôH êÉàfEÉH ¿ƒµà°S
 ∫É«LCÓd  áé¡æ‡  π«¡Œ  á«∏ªYh  ÉæàaÉ≤ãd  QÉª©à°SG  ≈dEG  ƒg  Ée  Ωƒ«dG  √Gôf
 π¡°ùdÉH ¢ù«d πª©dG Gòg ¿CG ÉeÉ“ ∑Qóf PEG ,ójóëàdÉH »Hô©dG πØ£dGh áeOÉ≤dG
 ≈∏Yh ,Üô©dG  ∫ÉØWCÓd  ó«Øeh »Yƒf  A»°T  Ëó≤J  øjógÉL ∫hÉëæ°S  øµdh
 á«aÉ≤ãdG  õcGôŸGh  äÉª¶æŸGh  äGQGRƒ∏d  ájƒYƒJ  IOÉe  Ëó≤àd  OGó©à°SG

.z¢SQGóŸGh

 جمعية المؤرخين األردنيين 

تنتخب هيئة إدارية جديدة
 عمان 

 øe  âØdCÉJ  ,IójóL  á`̀ jQGOEG  áÄ«g  Ú«fOQC’G  ÚNQDƒŸG  á«©ªL  âÑîàfG
 ¿Éª«∏°S  QƒàcódGh …OƒdÉ÷G ¿É«∏Y QƒàcódGh ,kÉ°ù«FQ äÉ«HôY ÖdÉZ QƒàcódG
 óªfi QƒàcódGh ¬∏ÑL ƒHCG ôeÉY QƒàcódGh IôbÉæ©dG óªfi QƒàcódGh á°ûHGôÿG
 óÑY  QƒàcódGh  ∞jôW  êQƒL  QƒàcódGh  Újƒ¨dG  π°ü«a  QƒàcódGh  Ò°UÉæŸG
 ÜÉ«°ûdG º°üà©e óªfi QƒàcódGh í«H’ódG ∞°Sƒj QƒàcódGh IójÉ©≤dG …OÉ¡dG

.AÉ°†YCG
 IòJÉ°SCG  øe  áÑîf  º°†J  ,1999  ΩÉY  â°ù°SCÉJ  »àdG  á«©ª÷G  ¿CG  ôcòj

.á°UÉÿGh á«eƒµ◊G äÉ©eÉ÷G



42022 ÜBG (1)  ÚæK’G
(2810) Oó©dGاڡ�تصاد

صدى الشعب—أد�﮵ب شڡ�ٮ﮵ر

ــركة  حسب مسموعا�﮴�� الطٮ﮵ٮ﮳ة  هذه الش
ــعة،  ــهر�﮴ها الواس عنها و�﮴مٮ﮵ز منت﮳حا�﮴ها وش
ــة عنها مع  ﮳ ــك عىل الكتا� ــ﮳حعين ذل ڡ�ڡ�د  ش
ــع الر�﮵ان/الطا�﮳ق  ــ�� م﮳حم ــم أ�﮲ها �﮴ڡ�ع �� العل
ـ﮵ـيس  الر�ٔٮ ــارع  الش ــىل  ع ــل  المط األريض 
ــأ�﮴حدث  ــمٮ﮵ن، وڡ�ٮ﮵ما �﮵يل س �﮳ضاحٮ﮵ة الٮ﮵اس
ــا  �﮳عطا�ٔه ـ﮵ـزة  المتمٮ ــركة  الش ــذه  ه ــن  ع
ا�﮵ة  ــاً ولع� ــدى  (٣٠) عام ــا عىل م وإ�﮳﮲حازا�﮴ه
ــن  ــا وع ــادر منت﮳حا�﮴ه ــدد مص ــن �﮴ع اآلن وع
ٮ﮵ن الذ�﮵ن منهم صٮ﮵ادلة  كادرها من المو﮲طڡ�
ــتطٮ﮵عون التعامل مع  ذ�﮵ة �﮵س وإ﮲حصا�ٔٮ﮵و �﮴ع�
ــتو�﮵ات  ــج الطٮ﮳ٮ﮵ع�� ضمن أعىل المس المنت
ــار�﮵ة  اإلستش ــا  ﮲حدما�﮴ه ــن  وع ـ﮵ـة  العلمٮ

الم﮳حا�﮲ٮ﮵ة
مسٮ﮵رة الشركة الحاڡ�لة �﮳العطاء و﮲حدمة 

الز�﮳ا�ٔن:
ــر  ــر المتا﮳ح ــن أكٮ﮳ ــ�� م ــركة ه ــذه الش ه
﮵ــع المنت﮳حات  ــ�� �﮳� ــة �� ـ﮵ـة المت﮲حصص العر�﮳ٮ
ذا�ٔٮ﮵ة  ـ﮵ـة والمنت﮳حات الع� الطٮ﮳ٮ﮵عٮ﮵ة والعضو�
ـ﮵ـة ومنت﮳حات  ذا�ٔٮ الع� ــالت  الصحٮ﮵ة والمكم
ـ﮵ـل  والوكٮ ــرة،  �﮳الٮ﮳ش ـ﮵ـة  والعنا� ـ﮵ـل  الت﮳حمٮ
ــمٮ﮵ر الحلو  ــات الدكتور س ــري لمنت﮳ح الحص

إستشاري الطب العام والٮ﮳د�﮵ل . 
ــر �﮳تڡ�د�﮵م  ــر: �﮵تمٮ﮵ز المت﮳ح ﮵ــزات المت﮳ح مٮ
ـ﮵ـة  ـ﮵ـة  الم﮳حا�﮲ٮ ــارات الصحٮ ــة اإلستش ﮲حدم
ــت﮲حدامها أو  ــذه المنت﮳حات ڡ�ٮ﮳ل إس حول ه
ــن لضمان حصولهم  ــرا�ٔها من ڡ�ٮ﮳ل الز�﮳ا�ٔ ش
ــم  ــة إلحتٮ﮵ا﮳حه ــة  ومال�ٔم ــول آمن ــىل حل ع

. ٮ﮵���� الحڡ�
ــودة  ــات المو﮳ح ــادر المنت﮳ح ــدد مص تتع
ــل  و�﮴حص ــٮ﮳ٮ﮵ة  العش ــاللة  الس ــركة  ش ــ��  ��

ــر من  ــن (٧) دول وأكث ــر م ــن أكث ــا م عل�﮵ه
﮵ــع المكمالت  ــركة مت﮲حصصة ���� �﮳� (٢٠)ش
ـ﮵ـة والصحٮ﮵ة والعضو�﮵ة  ـ﮵ـة والطٮ﮳ٮ﮵عٮ ذا�ٔٮ الع�

والت﮳حمٮ﮵لٮ﮵ة.
ــن (١٠٠٠) �﮲وع،  ــواع المنت﮳حات ع �﮴ز�﮵د أ�﮲
ــٮ﮵ر�﮴ها العملٮ﮵ة  ــركة ﮲حالل مس و﮲حدمت الش

أكثر من (١٠٠) ألف ش﮲حص ���� حٮ﮵ا�﮴ها .
ــاً  ﮳ مندو�  (٢٠) ــن  م ــر  أكث ــركة  الش ــدى  ل
ــيب وهم من  ـ﮵ـن الصح�� والط ــ�� الڡ�طاعٮ ��

اءة وال﮲حٮ﮳رة العملٮ﮵ة. أصحاب الكڡ�
﮲حدمات هذه الشركة (الساللة العشٮ﮳ٮ﮵ة)
ــارة  اإلستش ــات  ﮲حدم ــركة  الش ــدم  �﮴ڡ�
ــت﮲حدام األڡ�ضل  ــة �﮳اإلس ـ﮵ـة المتعلڡ� الم﮳حا�﮲ٮ
رض  ــواء كان الع� ـ﮵ـة ، س ــات الطٮ﮳ٮ﮵عٮ للمنت﮳ح
ـ﮵ـاة  حٮ ــودة  ﮳ح ــٮ﮵ن  لتحس ــت﮲حدامها  إس ــن  م
ــكلة  ــاعدة ���� عالج مش ـ﮵ـل ، أو المس العمٮ

ــات  المعلوم ــة  كاڡ� ــة  معرڡ� أو  ـ﮵ـة،  صحٮ
ــدى  ـ﮵ـة وم الطٮ﮳ٮ﮵عٮ ــات  �﮳المنت﮳ح ــة  المتعلڡ�
مال�ٔمتها لإلست﮲حدام الصح�� �﮳اإلضاڡ�ة إلى 
ــازل ���� ﮳حم�﮵ع  ــات التوصٮ﮵ل إلى المن ﮲حدم

دول العالم.
�� أود أن  ـ﮵ـر الصح�� و���� �﮲ها�﮵ة هذا التڡ�ر�
ــركة  ــة �﮳أن ش ــة أو م﮳حامل ــٮ﮵ر دون مٮ﮳الع� أش
الساللة العشٮ﮳ٮ﮵ة ه�� شركة راڡ�ٮ﮵ة ومتمٮ﮵زة 
ــرة  و�﮲﮳حٮ﮳ ــن  للز�﮳ا�ٔ ــا  و﮲حدما�﮴ه ــا  �﮳منت﮳حا�﮴ه
�﮵ها والمسؤولٮ﮵ن عنها و���� مڡ�دمتهم  مو﮲طڡ�

الدكتور الڡ�د�﮵ر سمٮ﮵ر إسماعٮ﮵ل الحلو،
ــدم والتطور  ــركة دوام التڡ� ــىن للش وأ�﮴م
ــور الصحة والعاڡ�ٮ﮵ة  ولكادرها الع﮲طٮ﮵م موڡ�

والسعادة والتوڡ�ٮ﮵ق.

شركة هيربال داينستي-الساللة العشبية  تتمتع بخبرة أكثر من (30) عاما 
في بيع وإبتكار المنتجات العشبية/ عمان-ضاحية الياسمين

جلسة لتطوير النظام البيئي
 لريادة األعمال االجتماعية

 عمان 

 QÉ``̀µ``̀ à``̀HG á```cô```°```T â``̀ª``̀¶``̀f
 áª¶æe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  äGQÉ°ûà°SÓd
 äÉ°ù∏L  ådÉK  ,z¿OQC’G  ΩÉØ°ùchCG{
 ΩÉ¶ædG  õjõ©Jh  ôjƒ£àd  ∂«Ñ°ûàdG
 á«YÉªàL’G  ∫ÉªYC’G  IOÉjôd  »Ä«ÑdG

.¿OQC’G ‘
 ∑QÉ°T  ,  ácô°û∏d  ¿É«H  Ö°ùëHh
 äÉ°ù°SDƒŸG  ø`̀e  Oó`̀ Y  á°ù∏÷G  ‘
 äõcQ å«M ,äGQGRƒdGh á«eƒµ◊G
 ‘ ÉgQhOh á«eƒµ◊G äÉeóÿG ≈∏Y
 äÉ°ù°SDƒŸG ºYO èeGôH ‘ áªgÉ°ùŸG
 »YƒdG  iƒà°ùe  ™aQh  á«YÉªàL’G
 »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædÉH á∏YÉØdG äÉ¡÷G ÚH

.É¡æ«H Éª«a ∂«Ñ°ûàdG π«¡°ùJh
 ¿ƒ∏ã‡  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  ô`̀°`̀†`̀Mh
 áYÉæ°üdG  ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  IQGRh  ø`̀Y
 OÉ°üàb’GhIOÉjôdG  ,IQÉ`̀é`̀à`̀dG  h
 ∂æÑdG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,  á«dÉŸG  ,»ªbôdG
 á`̀ «`̀ fOQC’G  á°ù°SDƒŸGh  ,…õ`̀ cô`̀ ŸG

.ájOÉ°üàb’G ™jQÉ°ûŸG ôjƒ£àd
 OÉ°üàb’G  IQGRh  πã‡  ó`̀ cCGh
 ºYO ,äÉfGóe óFGQ IOÉjôdGh »ªbôdG
 áÄ°ûæJ  ≥«≤–h  IOÉjôd  IQGRƒ``dG
 áëFÉL ó©H á°UÉN ÊOQC’G ÜÉÑ°ûdG
 ¥ƒ°S  ≈∏Y  É`̀¡`̀JGÒ`̀KCÉ`̀Jh  É`̀ fhQƒ`̀c
 π©L  …ò`̀ dG  ô`̀ eC’G  ,»∏ëŸG  πª©dG
 ‘  »°SÉ°SCG  ô`̀eCG  á«ªbôdG  äGQÉ¡ŸG

.á«eƒ«dG ™ªàéŸG IÉ«M
 âeób  IQGRƒ``̀ dG{  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 IÒ°ùe  ‘  è`̀ eGÈ`̀ dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 áëFÉ÷G  ∫Ó`̀ N  »ªbôdG  ∫ƒëàdG
 ‘  ™°SƒàdG  ÚeCÉJ  èeÉfôH  ÉgRôHCG

 πª©dG ¥ƒ°S ≈∏Y êhôî∏d äÉcô°ûdG
 πª©dG  OÉªàYGh  ,iô`̀NC’G  ∫hódG  ‘
 ,Qƒ£àdGh  øeõdG  Ωó≤J  áé«àf  ô◊G
 …OÉjQ  ¬fƒLÉàëj  Ée  ™«ªL  ºYOh
 ,á«©ªàéŸG  IOÉ`̀ jô`̀ dGh  ,∫É`̀ ª`̀ YC’G
 ÒaƒJh  ,á£«°SƒdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dGh
 äÉ©eÉ÷G  »éjôN  ÖjQóàd  íæe
 ,ÜÉÑ°ûdG ôjƒ£àd á›ÈdG ä’ÉéÃ
 IQOÉÑŸG  Ωƒ≤Jhz.õaÉM  èeÉfôHh
 á«YÉªàL’G  äÉ°ù°SDƒŸG  §HQ  ≈∏Y
 ΩÉ¶ædG  ‘  Ú«°ù«FôdG  Ú∏ãªŸÉH
 øe ∫ÉªYC’G  OGhQ ø qµÁ É‡ »Ä«ÑdG
 ‘ ÒÑc ôKCG ≥«≤–h º¡àjDhQ ≥«Ñ£J

.º¡JÉ©ªà›
 ácô°ûd ΩÉ©dG ôjóŸG ∫Éb ,√QhóH
 ¢Sóæ¡ŸG  äGQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  QÉ`̀µ`̀à`̀HG
 ÜÉë°UCG  ≈∏Y  ¿EG  ,Ö«£ÿG  π«ªL

 áeƒµ◊G  âfÉc  kAGƒ`̀°`̀S  áë∏°üŸG
 ,¢UÉN  ´É£b  hCG  ÊóŸG  ™ªàéŸG  hCG
 äGƒéØdG  ó`̀jó`̀–  ‘  ¿hÉ©àJ  ¿CG
 ƒ‰  π«¡°ùàd  áeRÓdG  äÉLÉ«àM’Gh
 Ú«YÉªàL’G  ∫ÉªYC’G  OGhQ  ìÉ‚h
 »Ä«H  ΩÉ¶f  ÒaƒJ  ™e  ,¿OQC’G  ‘
 õjõ©J  ‘  ºgÉ°ùj  º`̀FÓ`̀eh  åjóM

.á«YÉªàL’G äÉ°ù°SDƒª∏d ¢UôØdG
 IOÉ```̀Z â``̀ dÉ``̀ b ,É`̀ ¡`̀ à`̀ ¡`̀ L ø```̀e
 ¿EG{  äÉcQÉ°ûŸG  ió`̀MEG  ,ΩƒªéªL
 äGQGRƒ```dG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ
 OGhQ º`̀Yó`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸGh
 Úµªàd  á«ªgC’G  ≠dÉH  ô`̀eCG  ∫ÉªYC’G
 ,¬àeGóà°SGh  …OÉ°üàb’G  ƒªædG
 ∫ÉªYC’G OGhQ ∞jô©J Ωƒ«dG  ” ó≤a
 »àdG  áªYGódG  ™jQÉ°ûŸG  º`̀gCG  ≈∏Y
 äÉ°ù°SDƒŸG  h  äGQGRƒ```̀dG  É¡eó≤J

 ìÉ‚  ‘  ºgÉ°ùJ  »àdG  á«eƒµ◊G
 äÉ«dÉ©a ±ó¡Jhz.ájOÉjôdG ∫ÉªYC’G
 É¡bÓWEG ” »àdG ∂«Ñ°ûàdG äÉ°ù∏Lh
 QÉ`̀µ`̀à`̀HG á`̀cô`̀°`̀T π`̀Ñ`̀b ø``e É`̀ k≤`̀HÉ`̀°`̀S
 ó«e{  ´hô°ûe  øª°V  äGQÉ°ûà°SÓd
 »HhQhC’G OÉ–’G øe πjƒªàH zÜG
 ,¿OQC’G ‘ ΩÉØ°ùchCG áª¶æe ò«ØæJh
 ¿hÉ©àdGh  π°UGƒàdG  õjõ©J  ≈`̀ dEG
 äÉcGô°ûdG ºYOh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh

.á«YÉªàL’G äÉ°ù°SDƒŸG ÚH
 zÜG  ó«e{  ´hô°ûe  ,¿CG  ôcòj
 á«JGƒe  áÄ«H  ≥`̀∏`̀N  ≈```dEG  ±ó`̀¡`̀j
 á«YÉªàL’G  äÉ°ù°SDƒŸG  ôjƒ£àd
 áØ∏àfl ¿Gó∏H 6 ‘ Égƒ‰h ÉgAÉæÑd
 ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  ‘
 íæŸG Ëó`̀≤`̀J ∫Ó`̀ N ø`̀e ,É`̀«`̀≤`̀jô`̀aEG

.»æØdG ºYódGh

ممثلو قطاع الكهربائيات واإللكترونيات 
يبحثون إجراءات اإلعفاءات الجمركية

 عمان 

 ”ÉM ¿OQC’G IQÉŒ áaôZ ‘ äÉ«fhÎµdE’Gh äÉ«FÉHô¡µdG ´É£b πã‡ åëH 
 äÉ«FÉHô¡µdG QÉŒ øe OóYh »°ù«≤dG ¢VÉjQ äÉ«FÉHô¡µdG QÉŒ Ö«≤fh »ÑYõdG
 ™FÉ°†ÑdÉH  á°UÉÿG  äÉ°UƒëØdGh  äGAGô`̀LE’G  ,áµ∏ªŸG  äÉ¶aÉfi  ∞∏àfl  øe

.á«côªL äGAÉØYEG Ö∏£àJ »àdG
 äÉØ°UGƒŸG á°ù°SDƒe ‘ ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G ¿CG ,óMC’G áaô¨∏d ¿É«H í°VhCGh
 Iõ¡LCÓd  ,á°ù°SDƒŸG  øe  äGAÉØYEG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  äGAGô`̀LEG  åëH  ,¢ù«jÉ≤ŸGh

.ábÉ£∏d Iô qaƒŸG äGóMƒdGh
 CGô£j ⁄ »àdG á°UÉN ,ÉgôjQÉ≤Jh äÉ°UƒëØdG ∫ƒÑb á«dBG ,¿ƒ©ªàéŸG åëHh
 ¬H ∫ƒª©e ƒg ÉŸ kÉ≤ah ,óªà©e »∏ Èà OƒLh •GÎ°TG ‘ ’EG Ò«¨J É¡«∏Y
.É¡Jóe á«MÓ°U ΩóY hCG á≤aôŸG ôjQÉ≤àdG áë°U ΩóY ∫ÉM ‘ ,á«ŸÉ©dG áª¶fC’G ‘

 IQÉŒ áaôZ ∫ÓN øe QÉéàdG á°ù°SDƒŸG ô£îJ ¿CG ≈∏Y ,¿ƒ©ªàéŸG ≥ØJGh
 CGóÑe  øe  kÉbÓ£fG  ,É¡≤«Ñ£J  πÑb  äÉª«∏©J  hCG  áª¶fCG  hCG  ÚfGƒb  …CÉH  ,¿OQC’G

.¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH á«cQÉ°ûàdG

 الضمان: فريق إدارة السالمة المهنية وإصابات 
العمل ينّظم زيارة توعوية لمطار الملكة علياء

 عمان  

 πª©dG äÉHÉ°UEGh á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG IQGOEÉH Iô£ÿG ø¡ŸG ájôjóe øe ≥jôa ΩÉb
 IQÉjR  É¡∏∏îJ  AÉ«∏Y  áµ∏ŸG  QÉ£e  ≈dEG  ájƒYƒJ  IQÉjõH  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ‘
 Éª«a  º¡à«YƒJh ø¡ŸG  √ò¡H  Ú∏eÉ©dÉH  AÉ≤àd’Gh ôWÉîª∏d  ¢Vô©àJ  »àdG  ΩÉ°ùbC’G
 »àdG  Iô£ÿG  ø¡ŸG  ∫ƒM  kÉMô°T  á°ù°SDƒŸG  ≥jôa  Ω qóbh  .Iô£ÿG  ø¡ŸG  ¢üîj
 ø¡ŸG ‘ Ú∏eÉ©dG õq«e »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¿ƒfÉb ¿CG øjócDƒe ,á°ù°SDƒŸG Égóªà©J
 √ò¡H  Ú∏eÉ©∏d  ôµÑŸG  óYÉ≤àdG  áMÉJEÉH  Iô£N  ø¡ªc  kÉ«ª°SQ  ÉgOÉªàYG  iôL  »àdG
 ‘ Ú∏eÉ©dG øe ºgGƒ°S øe πbCG áeóN IÎa ™e Ú©HQC’Gh á°ùeÉÿG ø°S óæY ø¡ŸG
 ∫ƒ°üë∏d Ωó≤àdG á«fÉµeEG ≈ãfCG hCG ¿Éc kGôcP ¬«∏Y øeDƒª∏d ìÉJCG å«M ,iôNC’G ø¡ŸG
 ≈∏Y ,√ôªY øe kÉeÉY 45 ø°S ∫ÉªcEG ó©H ¬JÉeóN â¡àfG GPEG ôµÑe óYÉ≤J ÖJGQ ≈∏Y
 kÉcGÎ°TG (216) h ≈ãfCÓd kÉcGÎ°TG (180) øY π≤J ’ ∑GÎ°TG IÎa ¬d ¿ƒµj ¿CG
 øe (1%) ¬àÑ°ùf Ée ájOCÉàH âeÉb ób É¡«a πª©j »àdG ICÉ°ûæŸG ¿ƒµJ ¿CGh ,ôcò∏d
 ‘ ¬∏ª©d ∂dPh IÉaƒdGh õé©dGh áNƒî«°ûdG ÚeCÉJ äÉcGÎ°TG ≈∏Y IOÉjR √ôLCG
 IÒNC’G ô°û©dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN kGô¡°T Úà°S øY π≤J ’ IóŸh Iô£ÿG ø¡ŸG ióMEG
 ájƒYƒàdG ¬àdƒL ∫ÓN ≥jôØdG ¥qô£Jh .ÖJGôdG Gòg ¢ü«°üîJ ¬Ñ∏W ≈∏Y á≤HÉ°ùdG
 ¿ƒfÉb  ¿CG  kÉæ«Ñe  ,á°ù°SDƒŸG  É¡©ÑàJ  »àdG  á«æ¡ŸG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  äGAGô`̀LE’
 Ú∏eÉ©dG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØ◊Gh á∏eÉ©dG á≤Ñ£dG ájÉªM R qõY »YÉªàL’G ¿Éª°†dG
 É¡JGhOCGh  á«æ¡ŸG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  •hô°Th  äÉÑ∏£àe  ÒaƒàH  äBÉ°ûæŸG  ΩGõdEÉH
 áÑ°ùf  IOÉjõH  πãªàJ  áØdÉîŸG  äBÉ°ûæŸG  ≈∏Y  äÉHƒ≤Y  ™°Vhh  πª©dG  ™bGƒe  ‘
 ,(2%) øe k’óH (4%) ≈dEG π°üj ≈∏YCG óëH πª©dG äÉHÉ°UEG ÚeCÉJ äÉcGÎ°TG
 ÖÑ°ùH áHÉ°UE’G â©bh ∫ÉM ‘ ÚHÉ°üª∏d á«Ñ£dG ájÉæ©dG äÉ≤Øf äBÉ°ûæŸG π«ª–h

.á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdG ÒjÉ©eh •hô°ûd É¡àØdÉ

252  مليون دوالر أرباح مجموعة البنك 
العربي للنصف األول من العام 2022

 عمان 

 ¿ƒ«∏e 252  áÑjô°†dG ó©H á«aÉ°U ÉMÉHQCG »Hô©dG ∂æÑdG áYƒª› â≤≤M 
 »cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 182.4 Ü áfQÉ≤e ,‹É◊G ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üæ∏d Q’hO
 â¶aÉM Éªc ,  áÄŸÉH  38  áÑ°ùæH  Gƒ‰ á≤≤fi »°VÉŸG  ΩÉ©dG  øe IÎØdG  ¢ùØæd
 Q’hO  QÉ«∏e  10.2  á«µ∏ŸG  ¥ƒ≤M  â¨∏Hh  …ƒb  ‹Ée  õcôe  ≈∏Y  áYƒªéŸG
 ∞°üædG ájÉ¡æH áÄŸÉH 6 áÑ°ùæH Gƒ‰ á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG äô¡XCG óbh .»cÒeCG
 ™e  áfQÉ≤ŸÉH  »cÒeCG  Q’hO  QÉ«∏e  35.7  ≈dEG  π°üàd  2022  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G
 Gòg ≈°TÉªàjh ,≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IÎØdG ‘ »cÒeCG Q’hO QÉ«∏e 33.8
 äÉeóNh  äÉéàæe  ìô£H  ™°SƒàdG  ‘  áØ«°ü◊G  ∂æÑdG  á«é«JGÎ°SG  ™e  ƒªædG
 ÚM ‘ ,»YÉ£bh ‘Gô¨L ´ƒæJ ≈∏Y á¶aÉëŸG ™e AÓª©dG øe á©°SGh áYƒªéŸ
 QÉ«∏e  46  ™e  áfQÉ≤e  Q’hO  QÉ«∏e  47.1  ≈dEG  π°üàd  AÓª©dG  ™FGOh  â©ØJQG
 º¶©e ‘ ™FGOƒdG ´ÉØJQG QGôªà°SG ¢ùµ©jh ,áÄŸÉH 2 â¨∏H ƒ‰ áÑ°ùæHh Q’hO
 IóYÉb ≈∏Y õ«cÎdG ∫ÓN øe á«°ùaÉæàdG ¬JQób ∂æÑdG É¡«a óLGƒàj »àdG ≥WÉæŸG
 ¿CG  ócG  ,…ô°üŸG  í«Ñ°U  ,  IQGOE’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  .Iô≤à°ùeh  áYƒæàe  ™FGOh
 È©J 2022  ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ‘ ∂æÑdG É¡≤≤M »àdG á«HÉéjE’G èFÉàædG
 ™jƒæJ ‘ ∂æÑdG É¡≤≤ëj »àdG äÉMÉéædG ≈∏Y kÓ«dOh ƒªædG IÒ°ùe áeGóà°SG øY
 ,»ŸÉ©dG ºî°†àdG Ö°ùf ‘ ®ƒë∏ŸG ´QÉ°ùàdG øe ºZôdG ≈∏Y ,äGOGôjE’G QOÉ°üe

.z‘ô°üŸG ´É£≤dG AGOCG ≈∏Y ôKDƒj …òdG ôeC’G

بوليفارد العبدلي يستضيف جانبا 
من فعاليات مهرجان جرش

 عمان 

 ¢TôL  ¿É`̀Lô`̀¡`̀e  äÉ«dÉ©a  ø`̀e  ÉÑfÉL  ‹ó`̀Ñ`̀©`̀dG  OQÉ`̀Ø`̀«`̀dƒ`̀H  ∞«°†à°ùj  
 QÉªãà°SÓd ‹óÑ©dG áYƒª› ÚH ΩÉ©dG Gòg â©bh ácGô°T øª°V ,¿ƒæØdGháaÉ≤ã∏d

.¿ÉLô¡ŸG IQGOEGh ôjƒ£àdGh
 ÉªgGóMCG  ÚàYƒæàe  Úà«dÉ©Ød  É¡àaÉ°†à°SG  øY  ‹óÑ©dG  áYƒª›  âæ∏YCGh

.ÜBG 5 ¢SÉëf …OÉµe áfÉæØ∏d á«FÉæZ á∏ØM iôNC’Gh ,AÉKÓãdG ájô©°T á«°ùeCG
 QÉWEG  ‘  ¢TôL  ¿ÉLô¡e  ™e  á∏YÉØdGh  á«≤«≤◊G  ácGô°ûdG  á«ªgCG  äó`̀cCGh
 ádÉ°SQ ¿ÉLô¡ŸG πãÁ å«M ,á«æØdGh á«aÉ≤ãdG áMÉ°ùdG ≈∏Y ¿OQC’G áfÉµe õjõ©J
 ácQÉ°ûŸG √òg ∫ÓN øe É¡î«°SôJ ≈dEG ‹óÑ©dG áYƒª› ≈©°ùJ ,á«æWh á«aÉ≤K

.AÉæÑdG ¿hÉ©àdGh

عمان 

 äÉHÉ≤æd  ΩÉ©dG  OÉ–Ód  ΩÉ©dG  ô“DƒŸG  ÖdÉW
 Oƒ`̀¡`̀÷G  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  IQhô`̀°`̀†`̀H  ,¿OQC’G  ∫É`̀ª`̀Y
 OÉªàYG  πLCG  øe  ,±Gô`̀WC’G  ™«ªL  ™e  ¿hÉ©àdÉHh
 øe  ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ŸGh  Ú∏eÉ©∏d  »ë°üdG  Ú`̀eCÉ`̀à`̀dG
 √QGôbEGh  ,»YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  á∏¶Ã  ÚcÎ°ûŸG
 ájÉª◊G  áeƒ¶æe  õjõ©àH  º¡°ùj  …ò`̀dG  πµ°ûdÉH
 ΩÉ¶f …CG º¡d ôaƒàj ’ øe Éª«°S ,∫Éª©∏d á«YÉªàL’G

.É¡«a ¿ƒ∏ª©j »àdG äBÉ°ûæŸG ‘ »ë°U ÚeCÉJ
 ,™°SÉàdG  ô`̀“Dƒ`̀ŸG  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀ N  ∂`̀ dP  AÉ`̀ L
 (2027-2022)  á«HÉ≤ædG  IQhó∏d  ó≤Y  …ò`̀dG
 AÉ°†YC’G 17 `dG á«dÉª©dG äÉHÉ≤ædG »∏ã‡ Qƒ°†ëH
 äÉª¶æeh  πª©dG  IQGRh  øY  Ú∏ã‡h  ,OÉ–’ÉH

.ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«dhO
 QƒLCÓd ≈fOC’G ó◊G ™aôH ,ô“DƒŸG ÖdÉWh Éªc
 ä’ó©e  ‘  ôªà°ùŸG  ´É`̀ Ø`̀ JQ’G  ™`̀e  ΩAGƒ`̀à`̀j  »`̀c
 ,∫Éª©dG  ¬æe  ÊÉ©j  …òdG  QƒLC’G  πcBÉJh  ºî°†àdG
 øeC’G  πØµj ÉÃ πª©dG  ¿ƒfÉb  πjó©J á«ªgCG  G kócDƒe
 ójó°ûJh  ,∫Éª©∏d  QGô≤à°S’G  ≥≤ëjh  »Ø«XƒdG
 øe  ó◊Gh  ,ádÉª©dG  íjô°ùJ  äÉ«∏ªY  ≈∏Y  áHÉbôdG
 QGô≤à°S’G  Oó¡J  »àdG  zäÉ`̀eó`̀ÿG  AGô°T{  Oƒ≤Y

.ádƒØµŸG º¡bƒ≤M ≈∏Y RhÉŒ É¡«ah »Ø«XƒdG
 ‘  Oƒ`̀ ¡`̀ ÷G  ∞«ãµJ  ≈`̀∏`̀Y  ,ô``̀“Dƒ``̀ŸG  Oó`̀ °`̀ Th
 πª©dG  •hô°T  Ú°ù–  πLCG  øe  áeOÉ≤dG  á∏MôŸG
 øe  ∫Éª©∏d  IójóL  äÉÑ°ùàµe  ≥«≤–h  ¬ahôXh
 äÉHÉ≤ædG  É¡eÈJ  »àdG  á«YÉª÷G  äÉ«bÉØJ’G  ∫ÓN
 äBÉ°ûæŸGh  äÉYÉ£≤dG  ≈à°T  ‘  πª©dG  ÜÉë°UCG  ™e
 º«¶æàdG  IôFGO  ™«°SƒJ  ≈∏Y πª©dGh  ,ájOÉ°üàb’G
 »c  ,Ió`̀jó`̀L  á«dÉªY  äÉYÉ£b  πª°ûàd  »HÉ≤ædG
 ¬æª°†àJ  Éeh  ,á«YÉª÷G  äÉ«bÉØJ’G  øe  ó«Øà°ùJ
 äÉÑ°ùàµe ≥«≤–h πª©dG •hô°T ≈∏Y Ú°ù– øe

.á«aÉ°VEG ÉjGõeh
 π«gCÉàd  õ`̀cô`̀e  ìÉààaÉH  ,ô`̀ “Dƒ`̀ ŸG  ≈`̀ °`̀ UhCGh
 ¿ƒÑ°ùàæŸG o∫Éª©dG ¬æe ó«Øà°ùj Ú«HÉ≤ædG ÖjQóJh
 ∞«≤ãàdGh  á«YƒàdG  ±ó¡H  á«dÉª©dG  äÉHÉ≤æ∏d
 ≈dEG ,»HÉ≤ædG πª©dG äÉ«°SÉ°SCGh á«dÉª©dG ¥ƒ≤◊ÉH
 ™e ºé°ùæj ÉÃ ≥FÓdG πª©dG ÒjÉ©e õjõ©J ÖfÉL

 äÉYÉ°Sh  QƒLC’Éc  á«dhódGh  á«∏ëŸG  äÉ©jô°ûàdG
 ,»HÉ≤ædG  º«¶æàdGh  á«YÉªàL’G  ájÉª◊Gh  πª©dG
 áÄ«H  øª°V  ∞æ©dGh  õ««ªàdG  ∫Éµ°TCG  áaÉc  á`̀dGREGh

. πª©dG
 ¿hÉ©àdG  á```̀eGOEG  IQhô`̀ °`̀ V  ,ô``“Dƒ``ŸG  ó```cCGh
 äÉ°ù°SDƒe  øe  ÚªYGódG  AÉcô°ûdG  ™e  ≥«°ùæàdGh
 ¥ÉaBG  íàah  ,á«dhódG  äÉª¶æŸGh  Êó`̀ŸG  ™ªàéŸG
 ¢†¡æJ ™jQÉ°ûeh èeGôH  ÒaƒJ É¡fCÉ°T  øe IójóL
 ,∫Éª©∏d ‘É≤ãdGh »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ™bGƒdÉH
 QGƒ`̀◊G  õjõ©J  ≈∏Y  πª©dG  á«ªgCG  ≈`̀dEG  ,GÒ°ûe
 π«©ØJh  Ú«YÉªàL’G  AÉcô°ûdG  ÚH  »YÉªàL’G
 πª©dG  ÜÉë°UCG  ™e  ∫Éª©dG  ™ªŒ  »àdG  ácGô°ûdG
 Úàe  ¢SÉ°SCG  ÒaƒJ  ±ó¡H  ,êÉàfE’G  ádOÉ©e  øª°V
 êÉàfE’G  á∏éY »ª– Iô≤à°ùe  πªY äÉbÓY ≥∏ÿ

.Úaô£dG ídÉ°üe ≥≤–h
 ‘ ICGô`̀ ŸG  •GôîfG IOÉ`̀ jR ¿CG  ,ô`̀“Dƒ`̀ŸG  qÚ`̀Hh
 ádGREGh  ájOÉ°üàb’G  É¡àcQÉ°ûe  ™aQh  πª©dG  ¥ƒ°S
 ÒaƒJ  Ö∏£àj  ;É¡≤jôW  ¢VÎ©J  »àdG  äÉ≤«©ŸG
 É kÑdÉ£e ,É¡JÉLÉ«àM’ áÑ°SÉæeh É¡d á≤F’ πªY áÄ«H
 ‘  á«dÉª©dG  äÉª¶æŸGh  OÉ`̀–’G  Qƒ°†M  õjõ©àH
 πª©dG ¥ƒ°ùH ábÓ©dG äGP á«æWƒdG πaÉëŸG ≈à°T
 ô¶f  á¡Lh  Ëó≤àd  ∂`̀ dPh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh
 ≈∏Y á«Ñ∏°ùdG äGÒKCÉàdG QÉÑàY’G Ú©H òNCÉJ á«HÉ≤f
 ≈∏Y ßaÉ–h º¡◊É°üe ΩóîJh ,∫Éª©dG áëjô°T

.º¡bƒ≤M
 ‘  á£jÉ©ŸG  ¿RÉe  ΩÉ©dG  OÉ–’G  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 øe ójó©dG ,á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ‘ ÉæeÉeCG  ¿EG  ,¬d áª∏c
 ÉjÉ°†≤H ≥∏©àJ »àdG áë∏ŸG ÉjÉ°†≤dGh áª¡ŸG äÉØ∏ŸG
 ≈dEG  êÉà–h  ,á«°SÉ°SC’G  º¡bƒ≤M  ¢ù“h  ∫Éª©dG
 ¢Vƒ¡ædG  ±ó¡H  áÑ°SÉæe  ∫ƒ∏Mh  á∏eÉ°T  á÷É©e
 Ú°ù–h  ,»YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  º¡©bGƒH
 á«ªæàdG  ≥`̀«`̀≤`̀–h  ¬`̀Whô`̀°`̀Th  π`̀ª`̀©`̀dG  ±hô``̀ X
 ¢ùµ©æj  ÉÃ  êÉ`̀à`̀fE’G  á∏éY  º`̀YOh  ájOÉ°üàb’G

.»æWƒdG OÉ°üàb’G áeƒ¶æe ≈∏Y ÉHÉéjEG
 ¿CG  É`̀ fhQƒ`̀c  áëFÉL  âàÑKCG  ó≤d  ,±É``°``VCGh
 âcôJ  áYƒæàe  ä’Éµ°TEGh  IÒÑc  äÉjó–  áªK
 äÉYÉ£≤dG  ≈à°T  ‘  Ú∏eÉ©dG  ≈∏Y  á«Ñ∏°S  QÉ``KBG

 Éªc  ,ájOÉ°üàb’G  äÉWÉ°ûædG  ôFÉ°S  ‘h  á«dÉª©dG
 πª©dG  ¥ƒ°S  ‘  ∞©°V  ÖfGƒL  øY  âØ°ûc  É¡fCG
 ájÉª◊G áeƒ¶æeh ≥FÓdG πª©dG ÒjÉ©e ‘ ≥∏©àJ
 …òdG ôeC’G ,á«°SÉ°SC’G ∫Éª©dG ¥ƒ≤Mh á«YÉªàL’G
 πeÉ©àdG  ±ó¡H  ÉgôaÉ°†Jh  Oƒ¡÷G  ∞JÉµJ  Ö∏£àj
 ΩÉeCG  É k≤FÉY  ∞≤J  »àdG  äÉ≤«©ŸGh  äÉjóëàdG  ™e
 ≥«≤–h  º¡©bGƒH  AÉ≤JQ’Gh  øWƒdG  ∫ÉªY  á°†¡f
 ‘  πª©dG  IQGRh  Oƒ¡L  Éæªãe  .º¡dÉeBGh  º¡JÉ©∏£J
 ÜÉë°UCGh  ∫Éª©dG  ÚH  »YÉªàL’G  QGƒ◊G  ájÉYQ

.º¡æ«H á«dÉª©dG äÉYõædG πM ‘ ÉgQhOh πª©dG
 ∫ÓN øeh √Oƒ¡L ∞ãµ«°S ,OÉ–’G q¿CG ,ócCGh
 ,QƒLCÓd  ≈`̀ fOC’G  ó◊G  ™aôH  áÑdÉ£ª∏d  äÉHÉ≤ædG
 ≥«≤–h ¬``ahô``Xh π`̀ª`̀©`̀dG  •hô`̀ °`̀ T  Ú`̀°`̀ù`̀–h
 äÉ«bÉØJ’G  ∫Ó`̀N  øe  ∫Éª©∏d  IójóL  äÉÑ°ùàµe
 ÜÉë°UCG  ™e  äÉHÉ≤ædG  É¡eÈJ  »àdG  á«YÉª÷G
 .ájOÉ°üàb’G äBÉ°ûæŸGh äÉYÉ£≤dG ≈à°T ‘h πª©dG
 ™«ªL ™e √Oƒ¡L π°UGƒ«°S OÉ–’G ¿CG  ≈dEG  É kàa’
 »ë°üdG  Ú`̀eCÉ`̀à`̀dG  OÉªàYG  π``̀LCG  ø`̀e  ,±Gô```̀ WC’G
 ájÉª◊G  áeƒ¶æe  ¿CG  PEG  ,øjóYÉ≤àŸGh  Ú∏eÉ©∏d
 Ö°ùëH  ,¬`̀fhó`̀H  πªàµJ  ’  ∫Éª©∏d  á«YÉªàL’G

.á£jÉ©ŸG
 ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  á`̀eGOEG  q¿CG  ,í°VhCGh
 ÊóŸG  ™ªàéŸG  äÉ°ù°SDƒe  øe  ÚªYGódG  AÉcô°ûdG
 á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG  ‘  lIQhô°V  ,á«dhódG  äÉª¶æŸGh
 èeGôH  ÒaƒJ  É¡fCÉ°T  øe  IójóL  ¥ÉaBG  íàa  ±ó¡H

.∫Éª©dG áëjô°T ΩóîJ ™jQÉ°ûeh
 á£jÉ©ŸG  ¿RÉe  ÜÉîàfG  ΩÉ©dG  ô“DƒŸG  OóLh
 ,¢ù«Fô∏d  É kÑFÉf  á°ùWÉæØdG  ódÉNh  ,OÉ–Ód  É k°ù«FQ
 ¬æY á≤ãÑæŸG  ¿Éé∏dG  √OÉ≤©fG  ájGóH  óæY π qµ°T  Éªc
 ,ájƒ°†©dG OÉªàYG ,á«ª«¶æàdG »g ,á°ùªN ÉgOóYh
 qôbCGh  .áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  ,á∏eÉ©dG  ICGôŸG  ,áZÉ«°üdG
 á«HÉ≤ædG  IQhó`̀dG  øY  …QGOE’Gh  ‹ÉŸG  øjôjô≤àdG
 äÉHÉ≤æ∏d  óMƒŸG  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y äÓjó©Jh ,á≤HÉ°ùdG
 ,45 ,43 ,Ü Iô≤ØdG 1-) OGƒŸG â∏ª°T á«dÉª©dG
 23  IOÉŸG  πjó©J  ÖfÉL  ≈dEG  .(60  ,53  ,47
 ôbCG  Éªc ,OÉ–Ód »∏NGódG  ΩÉ¶ædG  øe (∑ Iô≤ØdG)

.á«HÉ≤ædG IQhó∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG πª©dG á£N QhÉfi

اتحاد العمال يعقد المؤتمر العام 
التاسع لدورة نقابية جديدة  

296 مليون دينار صافي أرباح 
شركة البوتاس العربية

 عّمان 

 ≈dhC’G áà°ùdG Qƒ¡°û∏d á«dÉŸG É¡JÉfÉ«H øY á«Hô©dG ¢SÉJƒÑdG áYƒª› âæ∏YCG 
 ´É£àbG ó©H á«aÉ°U ìÉHQC’ áYƒªéŸG ≥«≤– äô¡XCG »àdGh ,…QÉ÷G ΩÉ©dG øe
 πHÉ≤e ,QÉæjO ¿ƒ«∏e296 ‹GƒM â¨∏H øjó©àdG Ωƒ°SQh äÉ°ü°üîŸGh ÖFGô°†dG
 267 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH 2021 ΩÉ©dG øe IÎØdG äGP ‘ QÉæjO ¿ƒ«∏e 80 ‹GƒM
 IOÉë°T ¢Sóæ¡ŸG ,á«Hô©dG ¢SÉJƒÑdG ácô°T IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ QÉ°TCGh . áÄŸÉH
 Qƒ¡°ûdG  ájÉ¡f  ™e  ¢SÉJƒÑdG  äÉ«∏ªY  øe  »∏«¨°ûàdG  íHôdG  ƒ‰  ≈dEG  Öjóg  ƒHCG
 ‹GƒM ≈dEG  π°ü«d  ,áÄŸÉH  458  â¨∏H  áÑ°ùæH  …QÉ÷G ΩÉ©dG  øe ≈dhC’G  áà°ùdG
 ,»°VÉŸG ΩÉ©dG øe IÎØdG äGP ‘ QÉæjO ¿ƒ«∏e 63  πHÉ≤e ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 352
 ,¿OQC’G  ÚehôH  ácô°T  ;á©HÉàdGh  áØ«∏◊G äÉcô°û∏d  õ«ªàŸG  AGOC’G  ÖfÉL ≈dEG
 Gòg ¢ùµ©fG å«M ,(ƒµHÉª«c) á«Hô©dG äÉjhÉª«µdGh Ióª°SC’G äÉYÉæ°U ácô°Th
 ∫hC’G ∞°üædG ‘ äÉcô°ûdG √òg ìÉHQCG øe zá«Hô©dG ¢SÉJƒÑdG{ á°üM ≈∏Y AGOC’G
 ΩÉ©∏d  ∫hC’G  ∞°üædÉH  áfQÉ≤e  áÄŸÉH  49  áÑ°ùæH  â©ØJQG  »àdGh  ΩÉ©dG  Gòg  øe
 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ájÉ¡f ≈àM QÉæjO ¿ƒ«∏e 61 ‹GƒM ≈dEG π°üàd 2021

.‹É◊G
 É¡H  ™àªàJ  »àdG  á«é«JGÎ°S’G  á«ªgC’G  ≈`̀dEG  Öjóg  ƒ`̀HCG  ¢Sóæ¡ŸG  √ƒ`̀fh
 »FGò¨dG øeC’ÉH É¡WÉÑJQ’ kGô¶f Ióª°SC’G øe á«Hô©dG ¢SÉJƒÑdG ácô°T äÉéàæe
 ∫hO  Égó¡°ûJ  »àdG  á«FGò¨dGh  á«°SÉ«°Sƒ«÷G  äÉjóëàdG  ¿CG  kÉë°Vƒe  ,»ŸÉ©dG
 ‘ á«Hô©dG ¢SÉJƒÑdG ácô°T QhOh Ióª°SC’G á«ªgCG ≈∏Y Aƒ°†dG â£q∏°S ób ⁄É©dG
 …QƒëŸG ÉgQhO »eÉæJh ,ÖfÉL øe á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SCÓd ¢SÉJƒÑdG äGOGóeEG õjõ©J
 1.2  ‹Gƒë`H  ÊOQC’G  ‘ô°üŸG  ΩÉ¶ædG  äóaQ  å«M  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  ºYO  ‘
 ÖfÉL øe …QÉ÷G ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ‘ á«ÑæLC’G äÓª©dG øe Q’hO QÉ«∏e
 É¡ªYO ∫ÓN øe ,»YÉªàL’G ó«©°üdG ≈∏Y áë°VGƒdG É¡àªgÉ°ùe ≈dEG áaÉ°VEG ,ôNBG
.áµ∏ªŸG AÉLQCG ‘ á«∏ëŸG äÉ©ªàéª∏d É¡æ«µ“h ,ájƒªæàdG äÉYÉ£≤dG øe ójó©∏d

 øjó©àdG  ´É£≤H  ¢Vƒ¡æ∏d  ácô°ûdG  »©°S  ≈dEG  ,Öjóg  ƒHCG  ¢Sóæ¡ŸG  âØdh
 QÉµàH’Gh ôjƒ£àdGh åëÑdG á£°ûfC’ iƒ°ü≤dG á«ªgC’G É¡FÓjEG ∫ÓN øe ÊOQC’G
 ,áØ«∏◊Gh á©HÉàdG É¡JÉcô°Th ácô°ûdG äÉ«∏ªY iƒà°ùÃ AÉ≤JQ’G É¡fCÉ°T øe »àdGh
 ¢ùaÉæàdG  Iójó°T  ¥Gƒ°SC’G  øe  ó©J  á«ŸÉ©dG  Ióª°SC’G  ¥Gƒ°SCG  ¿CGh  kÉ°Uƒ°üN
 ;ÉgRôHCG  ÉgRhÉŒ  ≈∏Y  ácô°ûdG  πª©J  äÉjóëàdG  øe  OóY  OƒLh  ≈dEG  áaÉ°VEG
 IQhô°Vh  êÉàfE’G  äÉ«∏ªY  ‘  É¡eGóîà°S’  √É«ŸG  ôaƒJh  ábÉ£dG  ∞∏c  ´ÉØJQG

.á«dÉ©dG áaÉ°†ŸG áª«≤dG äGP äÉéàæŸG ôjƒ£J
 ø©e QƒàcódG ,á«Hô©dG ¢SÉJƒÑdG ácô°ûd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG GõY ,¬ÑfÉL øe
 ΩÉ©dG  øe ∫hC’G  ∞°üædG  ‘ zá«Hô©dG  ¢SÉJƒÑdG{ ìÉHQCG  ´ÉØJQG  ÜÉÑ°SCG  Qƒ°ùædG
 Ióª°SC’G  øe  É¡JÉéàæe  ™jƒæàH  á«LÉàfE’G  ácô°ûdG  §£N  ò«ØæJ  ≈dEG  …QÉ÷G
 á«≤jƒ°ùJ  äÉ°SÉ«°S  ≥«Ñ£J  ≈dEGh  ,¢SÉJƒÑdG  OÉª°S  øe  IójóL  ±Éæ°UCG  êÉàfEGh
 å«M ,»°ù«FQ πµ°ûH É¡«a πª©J ácô°ûdG øµJ ⁄ IójóL ¥Gƒ°SCG ∫ƒNO øe É¡àæ qµe
 IOÉjR ≈∏Y õ«cÎdG øY kÓ°†a ,á«dÉ©dG á«ëHôdG É¡°ûeGƒ¡H ¥Gƒ°SC’G ∂∏J RÉà“
 πµ°ûH á«LÉàfE’G ∞∏µdG IQGOEGh ≈∏YCG äÉjƒà°ùe ≈dEG á«LÉàfE’G äÉ«∏ª©dG IAÉØc

.ácô°ûdG á«°ùaÉæJ ájQGôªà°SG øª°†j
 ¢SÉJƒÑdG äÉ«∏ªY øe ácô°ûdG äGOGôjEG â©ØJQG ,Qƒ°ùædG QƒàcódG Ö°ùëHh
 ‹GƒM  ≈`̀dEG  π°üàd  áÄŸÉH149  áÑ°ùæH  …QÉ`̀÷G  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ∞°üædG  ‘
 ΩÉ©dG øe IÎØdG äGP ‘ QÉæjO ¿ƒ«∏e 235 ‹GƒM ™e áfQÉ≤e ,QÉæjO ¿ƒ«∏e584
 ≈dEG π°üàd áÄŸÉH 6 áÑ°ùæH kÉYÉØJQG ¢SÉJƒÑdG êÉàfEG äÉ«ªc â∏é°S Éªc ,»°VÉŸG
 ¿ƒ«∏e  1.26  πHÉ≤e  ,‹É◊G ΩÉ©dG  øe  ¿GôjõM ájÉ¡f  ≈àM øW ¿ƒ«∏e  1.34
 ‘ áYÉÑŸG ¢SÉJƒÑdG äÉ«ªc â¨∏H Éª«a ,2021 ΩÉ©dG øe IÎØdG äGP ∫ÓN øW

.øW ¿ƒ«∏e 1.32 …QÉ÷G ΩÉ©dG øe ≈dhC’G áà°ùdG Qƒ¡°ûdG
 kÉ££N  á«Hô©dG  ¢SÉJƒÑdG  ácô°T  iód  ¿CG  ≈`̀dEG  ,Qƒ°ùædG  QƒàcódG  QÉ°TCGh
 ≈∏Y  á«HÉéjEG  QÉ`̀KBG  É¡d  ¿ƒµj  ¿CG  ™bƒàŸG  øe  ,á«∏Ñ≤à°ùe  á«©°SƒJ  ™jQÉ°ûeh
 ¥Gƒ°SC’G ‘ »°ùaÉæàdG É¡©°Vh õjõ©Jh á«bƒ°ùdG É¡à°üM IOÉjR å«M øe ácô°ûdG
 ‘ ™°SƒàdG ¿CG kÉæ«Ñe ,á≤≤ëàŸG óFGƒ©dG ‘ ´ÉØJQG øe ∂dP øY ºéæj Éeh á«ŸÉ©dG
 ,á°ü°üîàŸG äÉYÉæ°üdG ‘ É¡eGóîà°SG øe ácô°ûdG øµª«°S ¢SÉJƒÑdG IOÉe êÉàfEG
 á«dÉŸG  óFGƒ©dGh  á©ØJôŸG  áaÉ°†ŸG  áª«≤dG  äGP  ,á«∏Ñ≤à°ùŸGh  É¡æe  áªFÉ≤dG
 áeƒ¶æŸ  ájQÉéàdGh  á«LÉàfE’G  ¢ù°SC’G  ï«°SôJ  ‘  º¡°ù«°S  …òdG  ôeC’G  á«dÉ©dG
 á«Hô©dG  ¢SÉJƒÑdG  ácô°T  ¿CG  ≈dEG  ,Qƒ°ùædG  QƒàcódG  âØdh  .áµ∏ªŸG  ‘  ¢SÉJƒÑdG
 äÉYÉ£b ‘ á«°ù«FôdG  É¡à«é«JGÎ°SG  øY á≤ãÑæe á«Yôa äÉ«é«JGÎ°SG  â©°Vh
 ,ájô°ûÑdG  OQGƒŸGh  ,ácô°ûdG  äÉMÓe  ‘  ôØ◊Gh  ,√É«ŸGh  ,ábÉ£dGh  ,≥jƒ°ùàdG
 ºéæj Éeh äÉ«é«JGÎ°S’G √òg πª©à°S å«M ,»ª∏©dG åëÑdGh »ªbôdG ∫ƒëàdGh
 QGôªà°S’Gh ,∞«dÉµàdG ¢†ØNh ,ácô°ûdG á«°ùaÉæJ õjõ©J ≈∏Y äGQOÉÑe øe É¡æY
 ≈∏Y ôKDƒJ  ób  á«∏Ñ≤à°ùe ±hôX …CG  πX ‘ ≈àM ìÉ`̀HQC’G  øe ójõŸG  ≥«≤– ‘

.kÉ«ŸÉY Ióª°SC’G QÉ©°SCG

جيبا والسفارة اإلسبانية 
تنظمان ليلة أردنية إسبانية

 عمان 

 IQÉØ°ùdG  ™e ¿hÉ©àdÉH (ÉÑ«L) á«HhQhC’G á«fOQC’G ∫ÉªYC’G á«©ªL âª¶f 
 –  á«fÉÑ°SEG  á∏«d  IQÉØ°ùdG  ‘  ájQÉéàdG  á«≤ë∏ŸG  ºbÉWh  ¿ÉªY  ‘  á«fÉÑ°SE’G
 É«fÉÑ°SEG áµ∏‡ ™e ∑Î°ûe ¿hÉ©J º¡d øjòdG á«©ª÷G AÉ°†YCG Qƒ°†ëH ,á«fOQCG
 ‘ OGôe »∏Y á«©ª÷G ¢ù«FQ ÜôYCGh  .ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîŸ Ú∏ãªªc
 ≈∏YCG ≥«≤ëàd ¿ÉªY ‘ á«fÉÑ°SE’G IQÉØ°ùdG QOÉc Oƒ¡÷ √ôjó≤J øY ,óMC’G ¿É«H
 äGP  ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ÚH  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  äÉjƒà°ùe

.∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G
 ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  É¡à£N  øª°V  äGQOÉÑŸG  øe  GOóY  º¶æà°S  á«©ª÷G  ¿EG  ,∫Ébh
 AÉ≤JQÓd  ÊOQC’G  ∫ÉªYC’G  ™ªà›  iód  »YƒdG  øe  ójõe  ÒaƒJ  ≈`̀dEG  áaOÉ¡dG

.É«fÉÑ°SEGh ¿OQC’G ÚH ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG õjõ©Jh º¡dÉªYCÉH
 áfÉàÃ  ,¢SÉcƒd  …O  πjƒé«e  ,¿ÉªY  ‘  ÊÉÑ°SE’G  ÒØ°ùdG  OÉ°TCG  ,¬ÑfÉL  øe
 QhòL ≈dEG óæà°ùJ »àdG ,ä’ÉéŸG ™«ªL ‘ øjó∏ÑdG ÚH áªFÉ≤dG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
 áë∏°üe ‘ Ö°üj ÉÃ É¡«∏Y AÉæÑdGh Égôjƒ£J ≈∏Y √OÓH ¢UôM GócDƒe ,á«îjQÉJ
 ájQÉªãà°S’G ¢UôØ∏d É°VôY IQÉØ°ùdG ‘ ájQÉéàdG á«≤ë∏ŸG ºbÉW Ωóbh .ÚÑfÉ÷G

.ÚÑfÉ÷G ÚH …QÉéàdG ∫OÉÑàdGh ¿hÉ©àdG ä’É›h
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تدمير قطار عسكري ومقتل 
مئات الجنود األوكرانيين

مصر تسجل اعتراضها بمجلس االمن 
على ملء سد النهضة بشكل احادي

القاهرة 

 á°†¡ædG  ó°S  AπÃ  É«Hƒ«KEG  QGôªà°SG  ≈∏Y  É¡°VGÎYG  ô°üe  â∏é°S
 Gòg  π«¨°ûJh  Aπe ∫ƒM ¿GOƒ°ùdGh  ô°üe ™e ¥ÉØJG  ¿hO  …OÉMCG  πµ°ûH

.ó°ùdG
 íeÉ°S  …ô°üŸG  á«LQÉÿG  oô`̀jRh  ¬¡Lh  ÜÉ£N  ‘  ô°üe  âæ∏YCGh
 AGôLE’G  ∂dP  ¿CG  IóëàŸG  ºeCÓd  ™HÉàdG  øeC’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ≈dEG  …ôµ°T
 É kcÉ¡àfGh ,Ω2015 ΩÉY ΩÈŸG ÇOÉÑŸG ¿ÓYEG ¥ÉØJ’ káëjô°U káØdÉfl tó©j
 ,É«Hƒ«KEG  Ωõ∏J  »àdG  ,≥«Ñ£àdG  áÑLGh  ‹hó`̀dG  ¿ƒfÉ≤dG  óYGƒ≤d  É kª«°ùL

.Ö°üŸG ∫hO ¥ƒ≤ëH QGô°VE’G Ωó©H ,™ÑæŸG ádhO É¡Ø°UƒH
 äôL  »àdG  äÉ°VhÉØŸG  ∫ÓN  â©°S  √OÓ`̀H  ¿CG  ≈`̀dEG  …ôµ°T  QÉ°TCGh
 ó°S  ∫ƒM  ∞°üæeh  ∫OÉY  ¥ÉØJ’  π°Uƒà∏d  á«°VÉŸG  äGƒæ°ùdG  QGóe  ≈∏Y
 øe râdò oH »àdG »YÉ°ùŸGh Oƒ¡÷G n™«ªL â∏°ûaCG É«Hƒ«KEG ¿CG ’EG ,á°†¡ædG

.áeRC’G √òg uπM πLCG
 ‘ ÉÃ ,¿CÉ°ûdG  Gòg ‘ ¬JÉ«dƒÄ°ùe πªëàd  øeC’G  ¢ù∏› …ôµ°T  ÉYOh
 …òdG  ,¢ù∏éŸG  øY  QOÉ°üdG  »°SÉFôdG  ¿É«ÑdG  ò«ØæJ  ¿Éª°†d  πNóàdG  ∂dP
 á°†¡ædG ó°S ∫ƒM ¥ÉØJ’ π°UƒàdG πLCG øe ¢VhÉØàdÉH nçÓãdG n∫hódG oΩõ∏j

.áæµ‡ á°Uôa ÜôbCG ‘

العاهل المغربي: لن نسمح باإلساءة 
للجزائريين ونتطلع للعمل معا

الدار البيضاء

 ÚH  áæàØdG  ∫É©°TEG  øe  ¢SOÉ°ùdG  óªfi  ∂∏ŸG  »Hô¨ŸG  πgÉ©dG  QòM
.∂dòH íª°ùJ ød √OÓH ¿CG GócDƒe ,…ôFGõ÷Gh »Hô¨ŸG ÚÑ©°ûdG

 áHQÉ¨ŸG ¢SOÉ°ùdG  óªfi ∂∏ŸG ÉYO ,¢Tô©dG ó«Y áÑ°SÉæÃ ¬àª∏c ‘h
.zÚjôFGõ÷G ÉæFÉ≤°TCÉH Éæ£HôJ »àdG{ QGƒ÷G ø°ùM º«≤H »∏ëà∏d

 ÚH áæàØdG ∫É©°TEG  ójôj øe ∑Éæg{ :¬HÉ£N ‘ »Hô¨ŸG πgÉ©dG ∫Ébh
.z∂dòH íª°ùf ødh …ôFGõ÷Gh »Hô¨ŸG ÚÑ©°ûdG

 ¿CG  GócDƒe  ,ÚjôFGõ÷G  ≈dEG  IAÉ°SE’ÉH  íª°ùj  ød  Üô¨ŸG  ¿CG  ó`̀cCGh
.zÒ°üŸG IóMh{ Éª¡©ªŒ øjó∏ÑdG

 ,iôNCG Iôe Oó°TCG ,QÉWE’G Gòg ‘{ :¬àª∏c ‘ ¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ∫Ébh
 ød ,…ôFGõ÷Gh »Hô¨ŸG ,Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdG ÚH ¥ôØJ »àdG ,Ohó◊G ¿CÉH

.zÉª¡æ«H ºgÉØàdGh π°UGƒàdG AGƒLCG ≥∏¨J GOhóM ,GóHCG ¿ƒµJ
 πÑ≤à°ùe  É¡jój  ÚH  πª–  ,GQƒ°ùL  ¿ƒµJ  ¿CG  Égójôf  πH{  :±É°VCGh

.ziôNC’G á«HQÉ¨ŸG Üƒ©°û∏d ∫ÉãŸG »£©J ¿CGh ,ôFGõ÷Gh Üô¨ŸG
 ¿ƒ°üjôM øëæa{ ,»Hô¨ŸG Ö©°û∏d áÑ°ùædÉH ¬fCG »Hô¨ŸG πgÉ©dG ócCGh
 ÚH ºgÉØàdGh π°UGƒàdGh ÜQÉ≤àdG õjõ©Jh ,™°VƒdG Gòg øe êhôÿG ≈∏Y
 ¿C’  ,ájôFGõ÷G  á°SÉFôdG  ™e  πª©∏d  ,™∏£àf  Éªc{  :ÉØ«°†e  .zÚÑ©°ûdG
 ÚÑ©°T ÚH ,á«©«ÑW äÉbÓY áeÉbE’ ,ój ‘ Gój ôFGõ÷Gh Üô¨ŸG ™°†j

.z∑Î°ûŸG Ò°üŸGh ,á«fÉ°ùfEGh á«îjQÉJ §HGhQ Éª¡©ªŒ ,Ú≤«≤°T
 á«∏NGódG äÉjóëàdG ¿CG  ≈dEG  »Hô¨ŸG πgÉ©dG QÉ°TCG  ,iôNCG  á¡L øeh
 ,Oƒª°üdG äÉeƒ≤eh IQOÉÑŸG ìhQ ÚH ™ª÷ÉH ’EG ™aôJ ød ,á«LQÉÿGh
 ,Iô°SC’Gh  ICGôŸG  á«©°VƒH  ¢Vƒ¡ædGh  ,»YÉªàL’G  QGô≤à°S’G  ó«Wƒàd

.»æWƒdG OÉ°üàb’G äGQób õjõ©Jh

الرئيس العراقي يدعو لعقد حوار 
وطني وتغليب لغة العقل

بغداد

 AÉbôØdG ÚH »æWh QGƒM ó≤Y ≈dEG ,ídÉ°U ºgôH »bGô©dG ¢ù«FôdG ÉYO
.á«æWƒdG áë∏°üŸG Ëó≤Jh π≤©dG á¨d Ö«∏¨Jh Ú«°SÉ«°ùdG

 á«ª°SôdG É¡àëØ°U ≈∏Y á«bGô©dG ájQƒ¡ª÷G á°SÉFQ ¬Jô°ûf ¿É«H ‘h
 »Yóà°ùj Ωƒ«dG Éfó∏ÑH ôÁ …òdG ≥«bódG ±ô¶dG{ ¿EG ídÉ°U ∫Éb ,ÎjƒJ ‘
 áë∏°üŸG Ëó≤Jh QGƒ◊Gh π≤©dG á¨d Ö«∏¨Jh áFó¡àdG ΩGõàdG ™«ª÷G øe
 π¶«d ¬FÉæHCG πc óYGƒ°ùH øWƒdG ájÉªMh ,QÉÑàYG πc ¥ƒa É«∏©dG á«æWƒdG

.zá«∏NGO äÉaÓN º¡bôØJ ’ É«°üYh É©«æeh Éjƒb
 ,ó«©°üJ  …CG  ¿hO  ∫hDƒ`̀ ◊Gh  áægGôdG  á`̀ eRC’G  ∑QGóàd{  :±É`̀°`̀VCGh
 áë∏°üe ≈∏Y ¢üjôMh ¥OÉ°U »æWh QGƒM ó≤©d á që∏oŸG  áLÉ◊G ócDƒf
 áfCÉªWh ó∏ÑdG  QGô≤à°SGh øeCG  ájÉªM ¿Éª°†d ±OÉg ,ÚæWGƒŸGh øWƒdG
 ΩÉeCG  ó∏ÑdG  Ú°ü–h  »YÉªàL’Gh  »∏gC’G  º∏°ùdG  ï«°SôJh  ,Ú«bGô©dG

.zá«ÑfÉL äÉYGô°üH Ú«bGô©dG ΩÉëbEGh äGô¨ãdG ∫Ó¨à°S’ Ú°üHÎŸG
 ¿CG  Öéj  Ú«°SÉ«°ùdG  AÉbôØdG  ÚH  Üƒ∏£ŸG  QGƒ◊G{  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 OÉéjEGh ,á«°VÉŸG  IÎØdG  ‘ OÓÑdG  É¡Jó¡°T »àdG  áeRC’G  QhòL ‘ åëÑj
 ,QGô≤à°S’Gh ¿ÉeC’G ôH ≈dEG ó∏ÑdÉH ∫ƒ°UƒdGh ÉgRhÉéàd áHƒ∏£ŸG ∫ƒ∏◊G
 ≈∏Y É©«ªL Éæ©°†J ôHÉ°üdG  ÉæÑ©°T ÖdÉ£eh ó∏ÑdG  ‘ áeÉ©dG  ´É°VhC’Éa
 ∞«◊G  ™`̀aQh  äGQÉ°ùŸG  í«ë°üJ  ƒëf  GOÉ`̀L  kÓªY  »Yóà°ùJh  ,∂ëŸG
 áeOÉÿGh á«eÉ◊G IQóà≤ŸG  ádhódG  ï«°SôJh ,OÉ°ùØdG  áHQÉfih º∏¶dGh

.z∂dP ≥«≤– iƒ°S ÉæeÉeCG QÉ«N ’h ,Ú«bGô©dG πµd
 ¿ƒ≤ëà°ùj  ¿ƒ«bGô©dGh  ,ÒãµdG  Éæe  ô¶àæj  ¥Gô©dG{  ¿EG  ÓFÉb  πªcCGh
 ,äÉbÉØNE’G RhÉéàd È°U OÉØæH ¿ƒ©∏£àjh ô◊G ËôµdG ¢û«©dG ‘ π°†aC’G

.z¬FÉæHCG áeGôch øWƒdG á©aQ πLCG øe ¬HÉÑ°Th ¬dÉLQ IÒN ≈ë°Vh
 Éeƒj  ,âÑ°ùdG  ,OGó¨H  áª°UÉ©dG  §°Sh  ,AGô°†ÿG  á≤£æŸG  äó¡°Th
 ô≤e Gójó–h ,á≤£æŸG √òg …Qó°üdG  QÉ«àdG  QÉ°üfCG  ºëàbG Éeó©H ÓaÉM
 ‘ IQƒ£N ÌcCG IójóL á∏Môe ‘ ,ìƒàØŸG ΩÉ°üàY’G Úæ∏©e ,¿ÉŸÈdG

.ô¡°TCG 10 øe ÌcCG òæe OÓÑdG É¡æe ÊÉ©J »àdG á«°SÉ«°ùdG áeRC’G

 تسجيل ثاني وفاة مرتبطة 

بجدري القردة في أوروبا
وكاالت 

 ,IOô≤dG …QóéH á£ÑJôe IÉah ádÉM ÊÉK øY ,âÑ°ùdG ,É«fÉÑ°SEG â¨∏HCG
 AÉHƒdÉH á£ÑJôe IÉah ádÉM ∫hCG  ¬fCG  ó≤à©j Ée ¿ÓYEG  øe óMGh Ωƒj ó©H
 ÚH øe{ :ôjô≤J  ‘ á«fÉÑ°SE’G  áë°üdG  IQGRh âdÉbh .ÉHhQhCG  ‘ ‹É◊G
 ¿CG ¿hO øe ,z¿ÉæKG ‘ƒJh ≈Ø°ûà°ùŸG ≈dEG 120 π≤f ” ..É°†jôe 3750

.á«fÉãdG IÉaƒdG ïjQÉJ Oó–
 øe ójõe ™ª÷ π«dÉ– AGôLEG IócDƒe ,z¿ÉHÉ°T{ ÚaƒàŸG ¿CG äôcPh

.ÚàdÉ◊G ¿CÉ°ûH zá«FÉHƒdG äÉeƒ∏©ŸG{
 ¿CG  áë°üdG  IQGRƒd  ™HÉàdG  ¬«ÑæàdGh  ÇQGƒ£dG  ≥«°ùæJ  õcôe  ∞°ûch
 ÌcCG øe É¡∏©éj É‡ ,IOô≤dG …QóéH É«fÉÑ°SEG ‘ GƒÑ«°UCG É°üî°T 4298

.G kQô°†J ⁄É©dG ∫hO
 …QóéH á£ÑJôe IÉah ádÉM ∫hCG øY É°†jCG πjRGÈdG â¨∏HCG ,ÉgQhóH

.á©ª÷G IOô≤dG
 ¢ShÒØdG øWƒàj å«M ,É«≤jôaEG êQÉN á∏é°ùŸG äÉ«aƒdG ≈dhCG »gh

.1970 ΩÉY ‘ Iôe ∫hC’ ∞°ûoàcG …òdG
 äÉ«aƒdG øe …CG ‘ ÖÑ°ùJ IOô≤dG …QóL ¿Éc GPEG Ée í°VGƒdG ÒZ øeh
 ¢VGôeCG øe ÊÉ©j ¿Éc ≈aƒàŸG ¿EG á«∏jRGÈdG äÉ£∏°ùdG âdÉb PEG ,çÓãdG

.IÒ£N iôNCG
 ,á«ŸÉY á«ë°U ÇQGƒW ádÉM AÉHƒdG á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe âæ∏YCGh

.É¡jód QGòfEG iƒà°ùe ≈∏YCG ƒgh
 øe  áÄŸG  ‘  70  ó©J  »àdG  ,É``HhQhCG  ‘  äÉHÉ°UE’G  º¶©e  â∏é o°Sh
 áë°üdG áª¶æe ôjóŸ É≤ah ,ƒjÉe πFGhCG  òæe á∏é°ùŸG Iójó÷G ä’É◊G

.¢Sƒ°ù«jÈ«Z ΩƒfÉgOCG ¢ShQó«J á«ŸÉ©dG

خط الغاز «المنقذ» ألوروبا... 
مكاسب للجزائر بمخاطر محفوفة

الجزائر 

 á«°SÉ«°Sh á«é«JGÎ°SG Ö°SÉµe ≥«≤ëàH ôé«ædGh ÉjÒé«fh ôFGõ÷G πeCÉJ
 ∫hódG  ÚH ôHÉ©dG  »©«Ñ£dG  RÉ¨dG  Ö«HÉfCG  §N ´hô°ûe  øe IÒÑc ájOÉ°üàbGh
 õcô“ áé«àf ,IÒÑc á«æeCG äGójó¡àH áWÉfi Ö°SÉµe »gh ,ÉHhQhCG ≈dEG áKÓãdG

.É¡æe ôÁ »àdG ájhGôë°üdG ≥WÉæŸG ‘ á«HÉgQEG äÉYÉªL
 §N óŸ ,Ωô°üæŸG ¢ù«ªÿG ,áKÓãdG ∫hódG ÚH ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ AÉLh
 á∏bôYh  ,´hô°ûŸG  Iôµa  Qƒ¡X  øe  ÉeÉY  40  øe  ÌcCG  ó©H  zTSGP{  RÉ¨dG
 äÉbÓ©dG  á£jôN  ‘  äGÒ¨àdGh  ájOÉ°üàb’G  äÉÑ∏≤àdG  äAÉL  ≈àM  ,Égò«ØæJ
 RÉ¨∏d áë∏ŸG ÉHhQhCG áLÉMh ,á«fGôchC’G á«°ShôdG Üô◊G á«Ø∏N ≈∏Y á«dhódG

.´hô°ûŸG ‘ ìhôdG ïØæàd
 4  áaÉ°ùŸ  Góà‡ ,É`̀HhQhC’  Éjƒæ°S  Ö©µe Îe QÉ«∏e  30  §ÿG π≤æj  óbh 
 ‘ πeôdG »°SÉM ‘ »¡àæ«d ÉjÒé«f ‘ …QGh øe CGóÑj ¿CG Qô≤ŸG øeh ,ºc ±’BG
 ™bƒàjh .ÉHhQhC’ RÉ¨dG π«°Uƒàd áªFÉb Ö«HÉfCG •ƒ£îH π°üà«°S å«M ,ôFGõ÷G
 ¬ãjóM  ‘  ¢ûjôH  QOÉ≤dG  óÑY  …OÉ°üàb’G  ÒÑÿGh  …ôFGõ÷G  ¿ÉŸÈdG  ƒ°†Y
 äGQób IOÉjR ‘ ºgÉ°ù«°S »é«JGÎ°SG ´hô°ûe §ÿG ¿CG ,á«HôY Rƒ«f …Éµ°ù`d

.á«HhQhC’G ¥ƒ°ùdG ‘ É¡à°üM ™«°SƒJh ,ôjó°üàdGh RÉ¨dG êÉàfEG ‘ ôFGõ÷G
 É¡Ñ∏ZCG  ,2021  ‘  RÉ¨dG  øe  Ö©µe  Îe  QÉ«∏e  54  ôFGõ÷G  äQó°Uh  
 á«dÉ£j’G  »æjEGh  ájôFGõ÷G  ∑GôWÉfƒ°S  äÉcô°T  â©bhh  ,É«fÉÑ°SEGh  É«dÉ£jE’
 4 áª«≤H ÉbÉØJG ƒ«dƒj ‘ á«°ùfôØdG z∫ÉJƒJzh á«cÒeC’G Ωƒ«dhÎH ∫Éàfó«°ùchCGh

.RÉ¨dG øe IÒÑc äÉ«ªµH É«dÉ£jEG ójhõàH íª°ù«°S ,Q’hO äGQÉ«∏e
 ¿CG ƒgh ,ôFGõé∏d GÒÑc ÉÑ°ùµe πãÁ ôNBG »é«JGÎ°SG ó©H ≈dEG ¢ûjôH âØdh
 ¿Éª°V ≈∏Y QOÉb ¥ƒKƒe ∂jô°ûc É¡àfÉµe Rõ©«°S AGôë°ü∏d ôHÉ©dG Ö«HÉfC’G §N

.»°ShôdG RÉ¨dG øY AÉæ¨à°SÓd ≈©°ùJ »àdG ÉHhQhC’ ábÉ£dG øeCG
 ‘  ºgÉ°ùàd  áÑ©°üdG  á∏ª©dG  øe  ôFGõ÷G  πNO  ´hô°ûŸG  Gòg  Rõ©«°S  Éªc
 ájOÉ°üàb’G äÉMÓ°UE’G Iô°TÉÑÃ íª°ùj ÉÃ ,ôFGõé∏d á«dÉŸG áHÓ°üdG ≥«≤–
.πª©dG ¢Uôa IOÉjRh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh á«àëàdG á«æÑdG ≈∏Y ¥ÉØfE’G IOÉjRh

 ,¬d á«HÉgQE’G äÉYÉª÷G ¢Vô©J ô£N ´hô°ûŸG ¬LGƒj ,∫ÉeB’G √òg §°Sh
.¿Éµ°ùdÉH ádƒgCÉe ÒZ ájhGôë°U øcÉeCG ‘ ôÁ ¬fƒc

 Ohó◊ÉH  ôé«ædG  ÈY  ájÒé«ædG  RÉ¨dG  ∫ƒ≤M  Ö«HÉfC’G  §N  §HÒ°Sh
 ºc  1037  É¡æe  ºc  4128  óàÁh  ,ájôFGõ÷G  áµÑ°ûdÉH  É¡£Hôd  ájôFGõ÷G
 ÖFÉædG  ¿CG  ÒZ  .ôFGõ÷G  ‘  ºc  2310h  ôé«ædG  ‘  ºc  841h  ÉjÒé«f  ‘
 ∫hódG  óæY  ¿ÉÑ°ù◊G  ‘  PƒNCÉe  »æeC’G  …óëàdG  Gòg  ¿CG  ≈dEG  ¬Ñæj  …ôFGõ÷G
 iÈµdG  AGôë°üdG  ≥WÉæe  ‘ §°ûæJh .º¡d  »é«JGÎ°SG  ´hô°ûŸG  ¿C’  ,áKÓãdG

.¢ûYGOh IóYÉ≤dG º«¶æJ ÉgRôHCG á«HÉgQEG äÉYÉªL
 RÉ¨dG ∫ƒ≤M ±ó¡à°SG á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG Ωƒég øe ÌcCG ôFGõ÷G äó¡°Th 
 ¿Éch ,2013 ΩÉY á«£ØædG ¢SÉæeCG ÚY ‘ øFÉgôdG áeRCG Égô¡°TCG øe ,§ØædGh

.»HÉgQE’G IóYÉ≤dG º«¶æàd á«dGƒe ô°UÉæY ÉgAGQh
 ÉgôjóJ ôFGõ÷ÉH RÉZ á£fi ≈∏Y Éeƒég IóYÉ≤dG º«¶æJ ≈æÑJ 2016 ‘h 
 .á«NhQÉ°U  ∞FGò≤H  á«fÉ£jÈdG  z»H.»Hzh  á«éjhÔdG  zπjhCG  äÉà°T{  Éàcô°T
 ájôµ°ùY  IóYÉb  ±ó¡à°SG  Éeƒég  ¢ûYGO  º«¶æJ  ≈æÑJ  2020  ôjGÈa  ‘h
 ÉjÒé«fh ôé«ædG ÊÉ©J Éªc .…óæL πà≤Ÿ iOCG ‹Ée ™e Ohó◊G Üôb ájôFGõL
.IóYÉ≤dGh  ¢ûYGOh  ΩGôM  ƒcƒH  πãe  á«HÉgQE’G  äÉYÉªé∏d  •É°ûf  óYÉ°üJ  øe

Rƒ«f …Éµ°S

وكاالت

 Ωƒ«dG  ,á«°ShôdG  ´ÉaódG  IQGRh  âæ∏YCG
 Ú«eƒ≤dG  ø`̀e  250  ƒëf  πà≤e  ,âÑ°ùdG
 äGƒ≤∏d äÉ«∏ªY ∫ÓN Ú«fGôchC’G Úaô£àŸG
 ¢SÉÑfhO º«∏bEG øe ábôØàe AÉëfCG ‘ á«°ShôdG

.áYÉ°S 24 ôNBG ∫ÓN É«fGôchCGh
 çóëàŸG  ∫É`̀ b  á«Øë°üdG  ¬`̀ JOÉ`̀ aEG  »Øa
 Qƒ`̀¨`̀jEG  ,á`̀«`̀°`̀Shô`̀dG  ´É`̀ aó`̀ dG  IQGRh  º°SÉH
 ábódG  á«dÉY  ájƒL áë∏°SCG  ¿EG  ±ƒµæ«°TÉfƒc
 ,ƒ«dƒj  28  ¢ù«ªÿG  Ωƒ`̀j  AÉ°ùe  äô``̀eO{
 ‘ ∂°ù«eQCGƒæ°SGôc á£fi ‘ Éjôµ°ùY GQÉ£b

.zá«Ñ©°ûdG ∂°ùà«fhO ájQƒ¡ªL
 ¿Éc  QÉ£≤dG  ¿CG  ±ƒµæ«°TÉfƒc  ±É°VCGh
 ∫hC’G  AGƒ`̀∏`̀ dG  ø`̀e  á«eƒég  áÑ«àc  πªëj
 ÒÁOƒdƒa ÊGôchC’G ¢ù«Fô∏d ™HÉàdG π≤à°ùŸG

.»µ°ùæ«∏jR
 πà≤e øY äôØ°SCG{ áHô°†dG ¿CG âë°VhCGh

 250  ƒëf  áHÉ°UEGh  É«eƒb  140  øe  Ì`̀cCG
.zøjôNBG

 Úë∏°ùe 110 πàb A’Dƒg ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 äGƒ≤∏d äÉHô°V ‘ Ú«fGôchC’G Ú«eƒ≤dG øe
 ‘  ábôØàe  AÉëfCG  ≈∏Y  á«°ShôdG  á«FÉ°†ØdG
 ,É«fGôchCGh  á«Ñ©°ûdG  ∂°ùà«fhO  ájQƒ¡ªL

.±ƒµæ«°TÉfƒc ¬æ∏YCG ÉŸ É≤ah
 äGƒ≤dG  âaó¡à°SG  ,¬JGP  ó«©°üdG  ≈∏Yh
 á£≤f ,Qóæµ°SEG ïjQGƒ°U á£°SGƒH ,á«°ShôdG
 áaô£àŸG  á«eƒ≤dG  áÑ«àµ∏d  áàbDƒe  QÉ°ûàfG
 ,É`̀jRÉ`̀f  30  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  ”h  zø`̀ cGô`̀ c{

.∂«æJƒÑ°S äôcP Ée Ö°ùëH
 âÑ«°UCG  ,∂`̀°`̀ù`̀aƒ`̀eƒ`̀«`̀JQCG  á≤£æe  ‘h
 »µ«fÉµ«ŸG  AGƒ∏d  â`̀bDƒ`̀ŸG  QÉ°ûàf’G  á£≤f
 â¨∏Hh ,á«fGôchC’G äGƒ≤dG øe ô°ûY ™HGôdG

.ÉjóæL 50 ôFÉ°ùÿG
 IôFÉW â£≤°SCG{ :±ƒµæ«°TÉfƒc ±É°VCGh
 á«FÉ°†ØdG  ájƒ÷G  äGƒ≤∏d  á©HÉJ  á∏JÉ≤e

-≠«e  RGôW  øe  á«fGôchCG  á∏JÉ≤e  á«°ShôdG
 â£≤°SCGh  ,∑hQ  …ƒØjôc  á≤£æe  Üôb  29
 IÒ°ùe  IôFÉW  13  …ƒ÷G  ´ÉaódG  §FÉ°Sh
 ájQƒ¡ªL  øe  ábôØàe  AÉëfCG  ‘  á«fGôchCG

.zÉ«fGôchCGh á«Ñ©°ûdG ∂°ùà«fhO
 ,â∏ªM  á«°ShôdG  ´ÉaódG  IQGRh  âfÉch
 É«fGôchCGh  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,âÑ°ùdG  Ωƒ«dG
 øe  GÒ°SCG  193  áHÉ°UEGh  πà≤e  á«dhDƒ°ùe
 IQÉ`̀°`̀TEG ‘ ,Ú`̀ «`̀ fGô`̀ chC’G Üô``̀◊G iô`̀ °`̀ SCG
 õcôe  âaó¡à°SG  »àdG  á«NhQÉ°üdG  áHô°†∏d

.á©ª÷G ¢ùeCG ,Éµaƒæ«∏j ‘ RÉéàM’G
 …ò`̀ dG  ∞`̀°`̀ü`̀≤`̀dG  ¿EG  IQGRƒ`````dG  â`̀ dÉ`̀ bh
 á©ª÷G  ¢`̀ù`̀eCG  RÉéàM’G  õcôe  ±ó¡à°SG
 ¢SQÉª«g  ïjQGƒ°U  á£°SGƒH  ”  ,ƒ«dƒj  29
 ≈dEG ,áKófi á«FÉ°üMEG ‘ ,IÒ°ûe á«cÒeC’G
 73 áHÉ°UEGh É«fGôchCG ÜôM Ò°SCG 50 πà≤e
 õcGôe ≈dEG º¡∏≤f ” ,IÒ£N ìhôéH øjôNBG

.á«ÑW á«LÓY

كرة الثلج... كيف انقلبت العقوبات الروسية على دول الغرب؟
وكاالت

 øY ¿ÓYEG ¿hO ΩÉjCG á©°†H ô“ OÉµJ ’
 øµd  ,É«°ShQ  ó°V  IójóL  á«HôZ  äÉHƒ≤Y
 hóÑj …òdG ƒg ƒµ°Sƒe øe z»°ùµ©dG OôdG{
 ≈∏Y  AGƒ°S  ,»Hô¨dG  ⁄É©dG  ≈∏Y  zÉ≤fÉN{

.…OÉ°üàb’G hCG »°SÉ«°ùdG …ƒà°ùŸG
 ,É¡JÉ°SÉµ©fGh  Üô◊G  óeCG  ∫ƒW  ™eh
 »°ù«FôdG É¡aóg ¿EG âdÉb »àdG É«°ShQ πª©J
 »µ°ùæ«∏jR ÒehOƒdƒa ¢ù«FôdG ΩÉ¶f áMGREG
 OÉ°üàb’G  z≥`̀æ`̀N{  ≈∏Y  ,á£∏°ùdG  ø`̀e
 á«HhQhC’G  äGOÉ«≤dG  ¥É``gQEGh  ÊGô``̀chC’G
 ô¡¶J  äCGóH  π©ØdÉHh  ,IóëàŸG  äÉj’ƒdGh
 ⁄  GPEG  áKQÉc  ÉHhQhCG  ¬LGƒJ  ó≤a  ,èFÉàædG
 AÉà°ûdG  πÑb  RÉ¨∏d  πFGóH  ÒaƒJ  ‘  íéæJ
 âbƒdG ‘ ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ¿EG å«M ,πÑ≤ŸG

.á°Sƒª∏e èFÉàf ≈dEG p¢†Ø oJ ⁄ øgGôdG
 Üô`̀M ≈`̀∏`̀Y ô`̀¡`̀°`̀TCG 5 Qhô```̀e ó`̀©`̀Hh
 øe Ωõ``̀M 6 Üô`̀¨`̀ dG ¢`̀Vô`̀a ,É``«``fGô``chCG
 ≈dEG É¡JÉ©ÑJ â∏°Uh ,É«°ShQ ó°V äÉHƒ≤©dG
 ºî°†J  áLƒe  ÚH  Ée  ,⁄É©dG  ´É≤°UCG  πc
 É¡àæ©d  âdÉW  á«°SÉ«°S  äGÒ¨Jh  iÈ`̀c
 ¢ù«FôdG  IQÉ°ùîH  äCGó`̀ H  ,AÉ`̀ª`̀YRh  IOÉ`̀b
 ¬à«Ñ∏ZCG  ¿hô`̀cÉ`̀e  π`̀jƒ`̀fÉ`̀ÁEG  ,»°ùfôØdG
 AGQRh  ¢ù«FQ  ádÉ≤à°SG  º`̀K  ,¿É`̀ŸÈ`̀dG  ‘
 ádÉ≤à°SG  ºK  ,¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH  É«fÉ£jôH

.»ZGQO ƒjQÉe É«dÉ£jEG AGQRh ¢ù«FQ

 ÉHhQhCG  ‘  OÉ°üàbG  ºî°VCG  ¬LGƒj  Éªc
 ±’hCG ,ÊÉŸC’G QÉ°ûà°ùŸG â∏©L RÉZ áeRCG
 ÒZ  ójó¡J{  É¡fCÉH  Üô◊G  ∞°üj  ,õàdƒ°T
 »æeC’G  øjó«©°üdG  ≈∏Y  AGƒ°S  ,z¥ƒÑ°ùe
 ≈∏Y  á“Éb  ¥É`̀aBG  §°Sh  ,…OÉ°üàb’G  hCG
 äÉ«YGóJ  â∏°Uh GôNDƒeh ,Qƒ¶æŸG  ióŸG
 ⁄É©ŸG ø`̀Y QGƒ``̀ fC’G AÉ`̀Ø`̀WEG ≈`̀ dEG á``̀eRC’G
 äÉ£∏°ùdG  â©£b  Éª«a  ,ó∏Ñ∏d  á«îjQÉàdG
 ÊÉÑŸG  øY øNÉ°ùdG  AÉŸG  ôaƒfÉg  áæjóe  ‘
 äÉ`̀LQO  á°†Øfl  ,áeÉ©dG  äÉ°ù°SDƒŸGh
 øe  Aõéc  áÄaóà∏d  iƒ°ü≤dG  IQGô``̀ ◊G

.ábÉ£dG ±ô°U ó«°TÎd É¡à∏ªM
 øe  ¿ƒ«cÒeC’G  ÊÉ©j  ,ø£æ°TGh  ‘h
 OƒbƒdG  áØ∏ oc  ‘  ábƒÑ°ùe  ÒZ  äÉYÉØJQG
 êGôaEÓd ¿ójÉH ƒL ¢ù«FôdG â©aO ΩÉ©£dGh
 ‹hÎÑdG »WÉ«àM’G øe á«°SÉ«b äÉ«ªc øY
 É«eƒj  π«eôH  ¿ƒ«∏e  ÉgQób  ,»é«JGÎ°S’G
 É‡  ,ihó``̀L  ¿hO  øµdh  ,ô¡°TCG  6  Ió`̀Ÿ
 ‘  Ú«WGô≤ÁódG  ≈∏Y  Gô`̀£`̀N  πµ°û«°S
 ¢Sô¨fƒµdÉH  »Ø°üædG  ójóéàdG  äÉHÉîàfG
 ¿ƒ©°ùj  Éªæ«H  ,πÑ≤ŸG  Èªaƒf  ‘  IQô≤ŸG
 ñƒ«°ûdG  »°ù∏éÃ  º¡à«Ñ∏ZCG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 ¿ƒµj  ób  ôeCG  ƒgh  ,Ú«cÒeC’G  ÜGƒædGh
 ´É°VhCGh ihÉ¡àJ á«Ñ©°T πX ‘ Ó«ëà°ùe

.GAƒ°S OGOõJ ájOÉ°üàbG
 êQƒL  ,‹É£jE’G  …OÉ°üàb’G  π∏ëŸG
 ∑Éæg ¿CG º∏©J âfÉc É«°ShQ ¿EG ∫Éb ,ófƒeOBG

 …CG  ≈∏Y  É¡eGóbEG  ∫É`̀M  áÑ≤Jôe  äÉHƒ≤Y
 É≤HÉ°S çóM Éªc É«fGôchCG ‘ …ôµ°ùY πªY
 2014  ΩÉY  Ωô≤dGh  2008  É«LQƒL  ‘
 IójóY  QhÉfi  ÈY  Gó«L  äó©à°SG  ∂dòdh
 ¥ÉØfE’G  AÉ≤HEGh  IÒÑc  äÉWÉ«àMG  É¡æ«H
 ≈∏Y  ¿ÉgôdGh  Iô£«°ùdG  â–  »eƒµ◊G

.AÉØ∏◊G ºYOh äÉHƒ≤©∏d »°ùµ©dG ÒKCÉàdG
 ,á«HôY Rƒ«f …Éµ°ù`d ,ófƒeOBG ±É°VCGh
 äGô¨K  É¡d  ¿ƒµJ  Ée  ÉªFGO  äÉHƒ≤©dG  ¿CG
 ÒKCÉàd Éfô¶f GPEÉa 2014 ‘ çóM Ée ƒgh
 É¡d  øµj  ⁄  É¡fCG  óéæa  ∑Gò``̀fBG  äÉHƒ≤©dG
 ôeC’G  ƒgh  ,ƒµ°Sƒe  ≈∏Y  ôcòJ  äÉ«YGóJ

.É«dÉM ¬°ùØf
 ‘ áªFÉ≤dG á°TÉ°û¡dG ¬LhCG ¿CG í°VhCGh
 ¿CG »æ©J ⁄É©∏d ‹ÉŸGh …OÉ°üàb’G πµ«¡dG
 äÉ«YGóJ  ÖÑ°ùJ  ¿CG  øµÁ  äÉHƒ≤©dG  √òg
 OÉ°üàb’G  ≈∏Y  IÒ£N  ájOÉeh  á«°SÉ«°S
 ,É`̀gó`̀Mh É`̀«`̀°`̀ShQ ¢`̀ù`̀«`̀dh π`̀µ`̀c »`̀ŸÉ`̀©`̀dG
 ‘  π©ØdÉH  âÑÑ°ùJ  Iô°TÉÑŸG  ÒZ  QÉKB’Éa
 á«°SÉ°SC’G  ™∏°ùdG  ¥Gƒ°SCG  ‘  äÉHGô£°VG
 ΩÉÿG  §ØædG  QÉ©°SCG  ´É`̀Ø`̀JQGh  ,á«dhódG

.»©«Ñ£dG RÉ¨dGh
 »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG π`̀ ∏`̀ë`̀ŸG ∫É```̀b ,√Qhó`````̀ H
 äÉHƒ≤©dG  ¿EG  ,õæ«µæL  ¿ƒª«°S  ,ÊÉ£jÈdG
 ÖÑ°ùH  É«°ShQ  ≈∏Y  á°VhôØŸG  á«Hô¨dG
 É«fGôchCG  ‘  á«°ShôdG  ájôµ°ù©dG  á«∏ª©dG

.á«HhQhC’G ∫hódG Qó°U ‘ äóJQG

 áØ«ë°üH  ∫É≤e  ‘  ,õæ«µæL  ±É°VCGh
 ∂∏J  ¿CG  ,á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jÈ`̀dG  z¿É``̀ jOQÉ``̀ ¨``̀ dG{
 É¡à°Vôa  »àdG  ¥É£ædG  á©°SGh  äÉHƒ≤©dG
 ƒµ°Sƒe  ≈∏Y  ÉgDhÉØ∏Mh  á«Hô¨dG  ∫hó`̀ dG
 QÉ©°SCG  ‘  ¥ƒÑ°ùe  ÒZ  ´ÉØJQG  ≈`̀dEG  äOCG
 ºî°†àdG ä’ó©e IOÉjR ÖfÉL ≈dEG ábÉ£dG
 ÚjÓe  Qƒ°†J  ø`̀Y  ∂«gÉf  ,ÒÑc  πµ°ûH
 ⁄É©dG  øe  IójóY  ≥WÉæe  ‘  kÉYƒL  ô°ûÑdG
 É¡«a  âÑÑ°ùJ  áæMÉW  AGò`̀Z  á`̀eRCG  ÖÑ°ùH
 âdÉM »àdGh É«fGôchCG ‘ á«°ShôdG Üô◊G
 ÜƒÑ◊G øe ¿ÉæWC’G  ÚjÓe ôjó°üJ ¿hO

.⁄É©dG ∫hód á«fGôchC’G
 äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ŸG  â`̀fÉ`̀c  GPEG  {  :™``̀HÉ``̀Jh
 ÉgQÈj Ée É¡d É«fGôchC’ á«Hô¨dG ájôµ°ù©dG
 á¡LGƒe  øe  á«fGôchC’G  äGƒ≤dG  Úµªàd
 äÉHƒ≤©dG  ¿EÉa  á«°ShôdG  ájôµ°ù©dG  ádB’G
 ƒµ°Sƒe  ≈∏Y  á`̀°`̀Vhô`̀Ø`̀ŸG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ⁄h  ájó›  ÒZ  É¡fC’  QÈe  …CG  É¡d  â°ù«d
 ⁄h É¡∏LCG øe â°Vô oa »àdG É¡aGógCG ≥≤–
 IÉfÉ©ŸG  iƒ°S  ⁄É©dG  Üƒ©°T  É¡æe  øŒ

.zÜGôÿGh
 »°ShôdG  ¢ù«FôdG  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ``°``TCGh
 ¬HôM  ‘  Gôªà°ùe  ∫GRÉ`̀e  øJƒH  ÒÁOÓa
 äÉHƒ≤©dG  ∂∏J  øe ºZôdG  ≈∏Y É«fGôchCG  ‘
 É«fGôchCG  ‘  …ôµ°ù©dG  ó«©°üàdG  ∫GRÉ`̀eh
 ¬fÉµeEÉH  øJƒH{  ¿CG  ≈`̀ dEG  Éàa’  ,Gôªà°ùe
 πÑ≤ŸG AÉà°ûdG ∫ÓN Égô°SCÉH ÉHhQhCG ó«ªŒ

 á«°ShôdG  RÉ`̀¨`̀dG  äGOGó```̀eEG  ¢ü«∏≤J  ó©H
 áÄŸÉH 80 øe Üô≤j ÉÃ á«HhQhC’G ∫hó∏d
 §N ÈY ≥HÉ°ùdG  ‘ äGOQGƒ`̀dG  ‹ÉªLEG  øe
 …òdG  âbƒdG  ‘  -1ËÎ°SOQƒf  Ö«HÉfCG
 ≈∏Y  ⁄É©dG  ‘  §ØædG  QÉ©°SCG  ¬«a  â©ØJQG
 äGOGóeEG  â∏£©J  Éªæ«H  ¥ƒÑ°ùe  ÒZ  ƒëf
 É```̀HhQhCG ¥ô`̀°`̀T ∫hó``̀ d á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG OGƒ```̀ŸG
 IÉfÉ©e  ‘  ÖÑ°ùJ  É‡  É«°SBGh  É«≤jôaCGh

.zäÉHƒ≤©dG ∂∏J ÖÑ°ùH ô°ûÑdG øe ÚjÓŸG
 Éàa’  ,É«fÉ£jôH  ‘  ™°VƒdÉH  ó¡°ûà°SGh
 ∑Éæg  â©ØJQG  RÉ`̀¨`̀dG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG{  ¿CG  ≈``dEG
 óMGh ΩÉY ¿ƒ°†Z ‘ ±É©°VCG áKÓK QGó≤Ã
 ƒg  ó`̀ MGh  ±ô`̀W  áë∏°üe  ‘  Ö°üj  É`̀‡
 IOÉjR øe á∏FÉW ÉMÉHQCG âæL »àdG É«°ShQ
 É‡ É«°SBG IQÉb ∫hód ábÉ£dG øe É¡JGQOÉ°U
 ‘  ¥ƒÑ°ùe  ÒZ  ¢†FÉa  øjƒµJ  ‘  º¡°SCG
 áª«b õjõ©J ≈dEG iOCG Éªc É¡JÉYƒaóe ¿Gõ«e
 iƒbCG øe IóMGh íÑ°üàd á«°ShôdG á∏ª©dG

.zÉ«dÉM ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y äÓª©dG
 ¿B’G ÊÉ©J á«Hô¨dG ∫hódG{ ¿CG í°VhCGh
 Ée  ƒgh  …OÉ°üàb’G  OÉ°ùµdG  øe  ádÉM  øe
 ΩóYh  ≈°VƒØdG  øe  ádÉM  QGôªà°SÉH  Qòæj
 ó©H  »YÉªàL’Gh  »°SÉ«°ùdG  QGô≤à°S’G
 AÉ«à°S’G  øe  ≈dhC’G  IQGô°ûdG  â≤∏£fG  ¿CG
 ójó©dG  ‘  á°û«©ŸG  AÓZ  ÖÑ°ùH  »Ñ©°ûdG
 É°ùfôah  É«fÉ£jôH  πãe  á«Hô¨dG  ∫hódG  øe

.zIóëàŸG äÉj’ƒdGh É«dÉ£jEGh

وكاالت 

 á`̀ dhO  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  IÉ``̀‚  äÉ£∏°ùdG  äó```̀cCG
 ÉgòØf  ,∫É`̀ «`̀ à`̀ZG  á`̀ dhÉ`̀ fi ø`̀ e  ’É`̀ª`̀«`̀JGƒ`̀Z
 á£ÿG ò«ØæàH GhCÉ£NCG ,¿ƒ«µ«°ùµe ¿ƒë∏°ùe

.ájƒeódG
 ,’Éª«JGƒZ ‘ ¢û«÷G º°SÉH çóëàe ∫Ébh
 ™e QÉædG ¥ÓWEG âdOÉÑJ ¢û«÷G øe äGƒb ¿EG
 á«°TÉM ™bƒe øe º¡JQÉ«°ùH GƒHÎbG Úë∏°ùe
 ⁄ ¢ù«FôdG øµd ,»JÉeÉ«L hQófÉî«dCG ¢ù«FôdG
 çOÉ◊G  ´ƒbh  âbh  ¿ÉµŸG  ‘  GOƒLƒe  øµj

.iPCÉH Ö°üj ⁄h
 IQÉ«°ùdG âØbhCG äGƒ≤dG ¿EG çóëàŸG ∫Ébh
 á°SGôM ≈dƒàJ ¢û«àØJ á£≤f øe É¡HGÎbG iód
 »JÉeÉ«L ¢ù«FôdG IQÉjR ∫ÓN »°SÉFôdG óaƒdG
 300  ó©H  ≈∏Y  ,ƒ¨fÉæ«àjƒ¡jƒg  á≤£æŸ

.»à«°S ’Éª«JGƒZ áª°UÉ©dG »bô°T Îeƒ∏«c
 Oƒæ÷G  ≈∏Y  QÉædG  IQÉ«°ùdG  ÜÉcQ  ≥∏WCG
 »JÉeÉ«L ¿Éc Éªæ«H ,QÉædG ¥ÓWEÉH GhOQ øjòdG
 âbh øjÎeƒ∏«c ‹GƒM ó©H ≈∏Y ™≤j ¿Éµe ‘

.çOÉ◊G ´ƒbh
 ó≤à©j  ,Úë∏°ùŸG  óMCG  ¿EG  çóëàŸG  ∫Ébh

 ≈≤∏àjh  á¡LGƒŸG  ‘  Ö«°UCG  ,»µ«°ùµe  ¬`̀fCG
.á«ÑW ájÉYQ

 Ohó◊G √ÉŒÉH IQÉ«°ùdG ‘ ¿hôNB’G ôah
 øY GÎeƒ∏«c 80 ƒëf ó©ÑJ »àdG á«µ«°ùµŸG

.áæjóŸG

 »µ«°ùµŸG  ¢û«÷G  ¿EG  çóëàŸG  ∫É``bh
 ó≤à©j πbC’G ≈∏Y ¢UÉî°TCG 4 ó©H Éª«a π≤àYG
 ƒjOGQ ≈∏Y Qƒã©dG ” Éªc ,’Éª«JGƒZ øe º¡fCG
 ‘ Ohó◊G ÈY ájhój πHÉæb ±PÉbh ∫ƒªfi

.∂«°ùµŸG

محاولة اغتيال فاشلة لرئيس 
غواتيماال.. تفاصيل الواقعة

الصاروخ الصيني الخارج عن 
السيطرة يسقط على األرض

وكاالت 

 ,…óæ¡dG §«ëŸG ¥ƒa ,¢VQC’G Öcƒc ≈∏Y »æ«°U ñhQÉ°U §≤°S 
 ∑QÉ°ûJ  ⁄  ÚµH  ¿EG  âdÉb  (É°SÉf)  á«cÒeC’G  AÉ°†ØdG  IQGOEG  øµd
 áaô©Ÿ  áeRÓdG  äÉeƒ∏©ŸG  »`̀gh  zOóëŸG  QÉ°ùŸG  øY  äÉeƒ∏©e{
 ¿EG  á«cÒeC’G  AÉ°†ØdG  IOÉ«b  âdÉbh  .πªàëŸG  ΩÉ£◊G  •ƒ≤°S  ¿Éµe
 …ƒ÷G  ±Ó¨dG  ≈`̀dEG  GOó`̀›  πNO  z»H  5  ¢TQÉe  ≠fƒd{  ñhQÉ°üdG
 â«bƒàH âÑ°ùdG AÉ°ùe16:45 áYÉ°ùdG ‹GƒM ‘ …óæ¡dG §«ëŸG ¥ƒa
 ∫ƒNódG IOƒ©d á«æØdG ÖfGƒ÷G{ ∫ƒM á∏Ä°SCG âdÉMCG É¡æµd ,¢ûàæjôZ

.Ú°üdG ≈dEG zΩÉ£◊G ôKÉæàd πªàëŸG •ƒ≤°ùdG ™bƒe πãe
 »àdG  ∫hódG  ™«ªL  ≈∏Y  Öéj{  :É°SÉf  ôjóe  ,¿ƒ°ù∏«f  π«H  ∫Ébh
 ÉgQhóH  ΩÉ«≤dGh  É¡H  ∫ƒª©ŸG  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  ´ÉÑJG  AÉ°†ØdG  OÉJôJ
 ábƒKƒe äGDƒÑæàH ìÉª°ù∏d Éeó≤e äÉeƒ∏©ŸG øe ´ƒædG Gòg ácQÉ°ûe ‘

.zΩÉ£◊G ôKÉæàd πªàëŸG •ƒ≤°ùdG ôWÉîÃ
 ∫hDƒ°ùŸG  ΩGóîà°SÓd  á«ªgC’G  ≠dÉH  ôeCG  ∂dòH  ΩÉ«≤dG{  ¿CG  ™HÉJh

z.¢VQC’G ≈∏Y Éæg ¢SÉædG áeÓ°S ¿Éª°†dh AÉ°†Ø∏d
 ™£≤e  Éjõ«dÉe  ‘  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ƒeóîà°ùe  ô°ûfh
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�لعدد )2810( اعالنات

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
وامل�سجلة  للمطاعم  احلكمة  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم )31152( 
بتاريخ  2013/1/22 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 
2022/7/16  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني 
عنوان  وان  لل�سركة  م�سفيا  �سليمان   عبدالوهاب  جهاد  حممد  ال�سيد 
اخلطوط  تا�سفني-خلف  بن  يو�سف  :�سمي�ساين-�سارع  هو  امل�سفي 

اجلوية القطرية جممع الرب ط4- مكتب 408- هاتف 0796400599
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة  احلكمة للمطاعم  ذ.م.م وامل�سجلة لدى 
دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )31152( بتاريخ  2013/1/22 
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 
الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد حممد جهاد عبدالوهاب �سليمان
عنوان امل�سفي : �سمي�ساين-�سارع يو�سف بن تا�سفني-خلف اخلطوط 
اجلوية القطرية جممع الرب ط4- مكتب 408- هاتف 0796400599
  م�سفي �سركة

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

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

والتدريب   للت�شويق  املن�شيء  ال�شريك  �شركة   باأن  والتجارة 

ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )52939( بتاريخ )2018/11/11(

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

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

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة الق�شور للم�شاريع العقارية م.ع.م حتت الت�شفية

حتية طيبة وبعد 
ال�سادة م�ساهمي �سركة الق�سور للم�ساريع العقارية م.ع.م حتت الت�سفية لقد تقرر دعوتكم 

حل�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر من ظهر يوم الربعاء 
املوافق 10اآب 2022 من خالل و�سائل الت�سال املرئي واللكرتوين من خالل تقنية )زووم( عن 

بعد و�سيتم ن�سر دعوة ح�سور الجتماع على موقع ال�سركة التايل:
http://alqsourestates.com

وان لينك الجتماع:
passcode 5BAbBm
htpps://us06web.zoom.us/j/3384277662?pwd=Y1pzcUIzSjgr
QnFQRjZWWnIGWUg1Zz09
Meeting ID :338 427 7662

ملناق�سة المور التالية:1- امل�سادقة على التقرير النهائي للت�سفية
2- ابراء ذمة امل�سفي من اعمال الت�سفية وحتمل وتعهد امل�ساهمني باية التزامات او ديون تظهر 

على ال�سركة يف امل�ستقبل
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام

م�سفي ال�سركة: احمد علي حممد ا�سماعيل

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200088708(

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

ال�سيد/ال�سادة عدنان موفق االغواين
يف  وامل�سجلة  و�شريكه  حجيج  ابراهيم  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك   

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )86780( بتاريخ  2007/7/10
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2022/7/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/7/28
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة الروعة للتجارة العامة

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

اأرجو من دائني �شركة  ))الروعة للتجارة العامة( وامل�سجلة لدى 
يف  التنموية  واملناطق  احلرة  للمناطق  الردنية  املجموعة  �سركة 
�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة )غري امل�ستاأجرة(  حتت 

مطالباتهم  تقدمي  �سرورة   2012/6/11 بتاريخ   )1984( الرقم 
املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل 
للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل : 

ا�سم م�سفي ال�سركة: ال�سيد )املحامي �سمري جميل الروا�سدة( 

التجاري-هاتف  العقاد  الداخلية-جممع  دوار  عمان-  عنوانه:  

0796732398

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   )الفرن�شية للدرا�شات وتنفيذ اجهزة 

االت�شاالت/�شوفر يكوم( وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات 
يف �سجل ال�سركات الجنبية الفروع العامله  حتت الرقم )352( 

بتاريخ   1982/6/20 �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة :املحامي ابراهيم العمو�ش
 -156 قم  -بنايةر  املنورة  املدينة  �سارع  عمان-   : امل�سفي  عنوان 

الطابق 5-مكتب509- هاتف 0775614192
  م�سفي �سركة

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
ا�ستنادا لأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

 وتعديالته.

اأرجو من دائني �سركة ال�شفق لال�شت�شارات االدارية   ذ.م.م 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )41865( بتاريخ 

8/10/2015  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 
م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

 ا�سم م�سفي ال�سركة : عامر عثمان �سعيفان
عنوان امل�سفي :عمان ال�سويفية جممع بارك بالزا ط8. مكتب 818خلوي 

 0796586860 
  م�سفي �سركة

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
لالدويه  الكوثر  )م�شتودع  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
البيطريه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )223609( با�سم )ان�س عمر اني�س 
دار عمر( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حممد عمر اني�س دار عمر(وتعتربعملية نقل امللكية 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )�شيدلية الكوثر البيطرية( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )245919( با�سم )ان�س عمر اني�س دار عمر( 
امللكية حجة  نقل  اني�س دار عمر(وتعتربعملية  با�سم )حممد عمر  لي�سبح  نقل ملكية  جرى عليه 

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

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  ال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�ستنادا 
للملكية  )النور�س  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  ال�سماء 
بالرقم )210654(  التجارية  ال�سماء  لدينا يف �سجل  الفكريه واال�شت�شارات االدارية( وامل�سجل 
با�سم )ر�شا ريا�س حممد البدور( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عواد حممد ح�شني الزبون(

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

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

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

للتدريب  االردين  ال�شياد  �شركة   باأن  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  البيئية  والتوعيه 
 )1295( الرقم  حتت  ربح/   اىل  التهدف  املحدودة   امل�سوؤولية 

بتاريخ )2020/6/24(

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

التهدف اىل ربح بتاريخ )2022/7/28(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

حممود حممد عبدالعزيز الهندي 
املحرتم

نظرا لتغيب املوظف حممود حممد 
عبدالعزيز الهندي عن العمل من 
تاريخ 2022/6/13 لدى �شركة 
القطاعات لال�شترياد والت�شدير 
فاننا ننذرك ب�سرورة اللتحاق 
بعملك خالل يومني من تاريخ 

هذا النذار على ان تبدي معذرة 
م�سروعة لتغيبك وال تعترب فاقدا 

لعملك �سندا لحكام املادة
 )28/هـ( من قانون العمل 

مع الحرتام

اعالن
�شادر عن م�شفي ال�شركة

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

الق�شري  معاذ احلمادين وحممد  �شركة  يعلن م�سفي  1997وتعديالته 

تاريخ  )ت�سامن(  �سركات  �سجل  يف   )101503( الرقم  حتت  وامل�سجلة 

ال�سركاء  الوطني )200118542( بان جميع  )2011/5/17 ( ورقمها 

بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )2022/7/31( 

وتعيني عبري احمد حممود احلمادين م�سفياأ لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينه:)عمان( ال�سارع:)جاوا( البناية:)48( هاتف:)0798038020( 

                       م�سفي ال�سركة عبري احمد حممود احلمادين

اعالن
�شادر عن م�شفي ال�شركة

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

وا�شامه  احلمادين  اأحمد  معاذ  �شركة  م�سفي  يعلن  1997وتعديالته 

احلمادين وامل�سجلة حتت الرقم )94962( يف �سجل �سركات )ت�سامن( 

جميع  بان   )200103910( الوطني  ورقمها   )  2009/6/16( تاريخ 

بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء 

لها  م�سفياأ  احلمادين  حممود  احمد  عبري  وتعيني   )2022/7/31(

وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينه:)عمان( ال�سارع:)جاوا( البناية:)48( هاتف:)0798038020( 

                       م�سفي ال�سركة عبري احمد حممود احلمادين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200186287(

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

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

�سجل  وامل�سجلة يف  البطاط   ار�شيده وجهاد خليل  اخو  الدين تركي 
�سركات لتهدف اىل ربح 

لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2022/3/16 بتاريخ   )1407( الرقم  حتت   

ال�سيد/ بتاريخ 2022/7/20 وقد مت تعيني  ال�سركة ت�سفية اختيارية 

ال�سيدة  �سيف الدين تركي اخو ار�سيده  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : املفرق 0776974747

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172562(

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

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

الرقم  �سركات ت�سامن حتت  وامل�سجلة يف �سجل  بنات و�شريكته   جهاد 

ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد    2019/5/8 بتاريخ    )119616(

ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد   2022/7/26 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

املحامي ابراهيم نبيل خليل عليوه  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي  عمان الدوار الثامن تلفون 0797166517

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
اعالن)ثاين(

ا�ستنادا لحكام املادة )68/ب(من قانون ال�سركات رقم )22(ل�سنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعه والتجارة والتموين 

ان الهيئة العامة عري العادية ل�شركة يان للتطوير العقاري امل�سجلة لدينا 

ك�سركة ذ.م.م حتت الرقم )1296(بتاريخ )8/1/1984(قد قررت باجتماعها غري 

العادي املنعقد بتاريخ )5/6/2022( املوافقة على تخفي�ش راأ�سمال ال�سركة 

من)1.750.000(دينار لي�سبح )20.000(دينار 

ويحق لكل من دائني ال�سركة العرتا�ش خطيا على تخفي�ش راأ�سمال اب�سركو لدى 

املراقب خالل )15(يوما من تاريخ ن�سر اخر اعالن 
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االثنني  2022/8/1
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
التاريخ: 2022/7/31م

مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 
�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر

هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س
الدعوى ا�شا�س 2021100806005

الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي
يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806005 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة �شغ��ار واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

دائرة قا�شي الق�شاة
حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا

التاريخ: 2022/7/31م
مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر
هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الدعوى ا�شا�س 2021100806004
الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي

يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806004 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة زوج��ة واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الرقم: م �س/93780/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200101628(

ا�شتن��ادا الحكام امل��ادة )37( من قان��ون ال�شركات رق��م )22( ل�شنة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�شناع��ة والتجارة بان 
�شركة حممد ح�شن حماي��ده و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )93780( بتاريخ 2009/3/10 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شرك��ة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة حممد ح�شن احمد حمايده م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - بيت را�س - 0776927505

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االثنني  2022/8/1
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
التاريخ: 2022/7/31م

مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 
�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر

هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س
الدعوى ا�شا�س 2021100806005

الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي
يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806005 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة �شغ��ار واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

دائرة قا�شي الق�شاة
حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا

التاريخ: 2022/7/31م
مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر
هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الدعوى ا�شا�س 2021100806004
الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي

يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806004 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة زوج��ة واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الرقم: م �س/93780/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200101628(

ا�شتن��ادا الحكام امل��ادة )37( من قان��ون ال�شركات رق��م )22( ل�شنة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�شناع��ة والتجارة بان 
�شركة حممد ح�شن حماي��ده و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )93780( بتاريخ 2009/3/10 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شرك��ة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة حممد ح�شن احمد حمايده م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - بيت را�س - 0776927505

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
وامل�سجلة  للمطاعم  احلكمة  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم )31152( 
بتاريخ  2013/1/22 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 
2022/7/16  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني 
عنوان  وان  لل�سركة  م�سفيا  �سليمان   عبدالوهاب  جهاد  حممد  ال�سيد 
اخلطوط  تا�سفني-خلف  بن  يو�سف  :�سمي�ساين-�سارع  هو  امل�سفي 

اجلوية القطرية جممع الرب ط4- مكتب 408- هاتف 0796400599
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة  احلكمة للمطاعم  ذ.م.م وامل�سجلة لدى 
دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )31152( بتاريخ  2013/1/22 
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 
الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد حممد جهاد عبدالوهاب �سليمان
عنوان امل�سفي : �سمي�ساين-�سارع يو�سف بن تا�سفني-خلف اخلطوط 
اجلوية القطرية جممع الرب ط4- مكتب 408- هاتف 0796400599
  م�سفي �سركة

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

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

والتدريب   للت�شويق  املن�شيء  ال�شريك  �شركة   باأن  والتجارة 

ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )52939( بتاريخ )2018/11/11(

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

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

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة الق�شور للم�شاريع العقارية م.ع.م حتت الت�شفية

حتية طيبة وبعد 
ال�سادة م�ساهمي �سركة الق�سور للم�ساريع العقارية م.ع.م حتت الت�سفية لقد تقرر دعوتكم 

حل�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر من ظهر يوم الربعاء 
املوافق 10اآب 2022 من خالل و�سائل الت�سال املرئي واللكرتوين من خالل تقنية )زووم( عن 

بعد و�سيتم ن�سر دعوة ح�سور الجتماع على موقع ال�سركة التايل:
http://alqsourestates.com

وان لينك الجتماع:
passcode 5BAbBm
htpps://us06web.zoom.us/j/3384277662?pwd=Y1pzcUIzSjgr
QnFQRjZWWnIGWUg1Zz09
Meeting ID :338 427 7662

ملناق�سة المور التالية:1- امل�سادقة على التقرير النهائي للت�سفية
2- ابراء ذمة امل�سفي من اعمال الت�سفية وحتمل وتعهد امل�ساهمني باية التزامات او ديون تظهر 

على ال�سركة يف امل�ستقبل
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام

م�سفي ال�سركة: احمد علي حممد ا�سماعيل

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200088708(

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

ال�سيد/ال�سادة عدنان موفق االغواين
يف  وامل�سجلة  و�شريكه  حجيج  ابراهيم  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك   

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )86780( بتاريخ  2007/7/10
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2022/7/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/7/28
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة الروعة للتجارة العامة

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

اأرجو من دائني �شركة  ))الروعة للتجارة العامة( وامل�سجلة لدى 
يف  التنموية  واملناطق  احلرة  للمناطق  الردنية  املجموعة  �سركة 
�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة )غري امل�ستاأجرة(  حتت 

مطالباتهم  تقدمي  �سرورة   2012/6/11 بتاريخ   )1984( الرقم 
املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل 
للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل : 

ا�سم م�سفي ال�سركة: ال�سيد )املحامي �سمري جميل الروا�سدة( 

التجاري-هاتف  العقاد  الداخلية-جممع  دوار  عمان-  عنوانه:  

0796732398

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   )الفرن�شية للدرا�شات وتنفيذ اجهزة 

االت�شاالت/�شوفر يكوم( وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات 
يف �سجل ال�سركات الجنبية الفروع العامله  حتت الرقم )352( 

بتاريخ   1982/6/20 �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة :املحامي ابراهيم العمو�ش
 -156 قم  -بنايةر  املنورة  املدينة  �سارع  عمان-   : امل�سفي  عنوان 

الطابق 5-مكتب509- هاتف 0775614192
  م�سفي �سركة

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
ا�ستنادا لأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

 وتعديالته.

اأرجو من دائني �سركة ال�شفق لال�شت�شارات االدارية   ذ.م.م 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )41865( بتاريخ 

8/10/2015  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 
م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

 ا�سم م�سفي ال�سركة : عامر عثمان �سعيفان
عنوان امل�سفي :عمان ال�سويفية جممع بارك بالزا ط8. مكتب 818خلوي 

 0796586860 
  م�سفي �سركة

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
لالدويه  الكوثر  )م�شتودع  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
البيطريه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )223609( با�سم )ان�س عمر اني�س 
دار عمر( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حممد عمر اني�س دار عمر(وتعتربعملية نقل امللكية 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )�شيدلية الكوثر البيطرية( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )245919( با�سم )ان�س عمر اني�س دار عمر( 
امللكية حجة  نقل  اني�س دار عمر(وتعتربعملية  با�سم )حممد عمر  لي�سبح  نقل ملكية  جرى عليه 

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

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  ال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�ستنادا 
للملكية  )النور�س  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  ال�سماء 
بالرقم )210654(  التجارية  ال�سماء  لدينا يف �سجل  الفكريه واال�شت�شارات االدارية( وامل�سجل 
با�سم )ر�شا ريا�س حممد البدور( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عواد حممد ح�شني الزبون(

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

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

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

للتدريب  االردين  ال�شياد  �شركة   باأن  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  البيئية  والتوعيه 
 )1295( الرقم  حتت  ربح/   اىل  التهدف  املحدودة   امل�سوؤولية 

بتاريخ )2020/6/24(

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

التهدف اىل ربح بتاريخ )2022/7/28(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

حممود حممد عبدالعزيز الهندي 
املحرتم

نظرا لتغيب املوظف حممود حممد 
عبدالعزيز الهندي عن العمل من 
تاريخ 2022/6/13 لدى �شركة 
القطاعات لال�شترياد والت�شدير 
فاننا ننذرك ب�سرورة اللتحاق 
بعملك خالل يومني من تاريخ 

هذا النذار على ان تبدي معذرة 
م�سروعة لتغيبك وال تعترب فاقدا 

لعملك �سندا لحكام املادة
 )28/هـ( من قانون العمل 

مع الحرتام

اعالن
�شادر عن م�شفي ال�شركة

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

الق�شري  معاذ احلمادين وحممد  �شركة  يعلن م�سفي  1997وتعديالته 

تاريخ  )ت�سامن(  �سركات  �سجل  يف   )101503( الرقم  حتت  وامل�سجلة 

ال�سركاء  الوطني )200118542( بان جميع  )2011/5/17 ( ورقمها 

بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )2022/7/31( 

وتعيني عبري احمد حممود احلمادين م�سفياأ لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينه:)عمان( ال�سارع:)جاوا( البناية:)48( هاتف:)0798038020( 

                       م�سفي ال�سركة عبري احمد حممود احلمادين

اعالن
�شادر عن م�شفي ال�شركة

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

وا�شامه  احلمادين  اأحمد  معاذ  �شركة  م�سفي  يعلن  1997وتعديالته 

احلمادين وامل�سجلة حتت الرقم )94962( يف �سجل �سركات )ت�سامن( 

جميع  بان   )200103910( الوطني  ورقمها   )  2009/6/16( تاريخ 

بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء 

لها  م�سفياأ  احلمادين  حممود  احمد  عبري  وتعيني   )2022/7/31(

وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينه:)عمان( ال�سارع:)جاوا( البناية:)48( هاتف:)0798038020( 

                       م�سفي ال�سركة عبري احمد حممود احلمادين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200186287(

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

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

�سجل  وامل�سجلة يف  البطاط   ار�شيده وجهاد خليل  اخو  الدين تركي 
�سركات لتهدف اىل ربح 

لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2022/3/16 بتاريخ   )1407( الرقم  حتت   

ال�سيد/ بتاريخ 2022/7/20 وقد مت تعيني  ال�سركة ت�سفية اختيارية 

ال�سيدة  �سيف الدين تركي اخو ار�سيده  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : املفرق 0776974747

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172562(

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

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

الرقم  �سركات ت�سامن حتت  وامل�سجلة يف �سجل  بنات و�شريكته   جهاد 

ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد    2019/5/8 بتاريخ    )119616(

ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد   2022/7/26 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

املحامي ابراهيم نبيل خليل عليوه  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي  عمان الدوار الثامن تلفون 0797166517

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
اعالن)ثاين(

ا�ستنادا لحكام املادة )68/ب(من قانون ال�سركات رقم )22(ل�سنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعه والتجارة والتموين 

ان الهيئة العامة عري العادية ل�شركة يان للتطوير العقاري امل�سجلة لدينا 

ك�سركة ذ.م.م حتت الرقم )1296(بتاريخ )8/1/1984(قد قررت باجتماعها غري 

العادي املنعقد بتاريخ )5/6/2022( املوافقة على تخفي�ش راأ�سمال ال�سركة 

من)1.750.000(دينار لي�سبح )20.000(دينار 

ويحق لكل من دائني ال�سركة العرتا�ش خطيا على تخفي�ش راأ�سمال اب�سركو لدى 

املراقب خالل )15(يوما من تاريخ ن�سر اخر اعالن 
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االثنني  2022/8/1
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
التاريخ: 2022/7/31م

مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 
�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر

هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س
الدعوى ا�شا�س 2021100806005

الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي
يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806005 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة �شغ��ار واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

دائرة قا�شي الق�شاة
حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا

التاريخ: 2022/7/31م
مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر
هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الدعوى ا�شا�س 2021100806004
الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي

يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806004 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة زوج��ة واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الرقم: م �س/93780/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200101628(

ا�شتن��ادا الحكام امل��ادة )37( من قان��ون ال�شركات رق��م )22( ل�شنة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�شناع��ة والتجارة بان 
�شركة حممد ح�شن حماي��ده و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )93780( بتاريخ 2009/3/10 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شرك��ة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة حممد ح�شن احمد حمايده م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - بيت را�س - 0776927505

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االثنني  2022/8/1
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
التاريخ: 2022/7/31م

مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 
�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر

هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س
الدعوى ا�شا�س 2021100806005

الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي
يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806005 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة �شغ��ار واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

دائرة قا�شي الق�شاة
حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا

التاريخ: 2022/7/31م
مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر
هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الدعوى ا�شا�س 2021100806004
الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي

يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806004 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة زوج��ة واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الرقم: م �س/93780/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200101628(

ا�شتن��ادا الحكام امل��ادة )37( من قان��ون ال�شركات رق��م )22( ل�شنة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�شناع��ة والتجارة بان 
�شركة حممد ح�شن حماي��ده و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )93780( بتاريخ 2009/3/10 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شرك��ة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة حممد ح�شن احمد حمايده م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - بيت را�س - 0776927505

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
وامل�سجلة  للمطاعم  احلكمة  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم )31152( 
بتاريخ  2013/1/22 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 
2022/7/16  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني 
عنوان  وان  لل�سركة  م�سفيا  �سليمان   عبدالوهاب  جهاد  حممد  ال�سيد 
اخلطوط  تا�سفني-خلف  بن  يو�سف  :�سمي�ساين-�سارع  هو  امل�سفي 

اجلوية القطرية جممع الرب ط4- مكتب 408- هاتف 0796400599
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة  احلكمة للمطاعم  ذ.م.م وامل�سجلة لدى 
دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )31152( بتاريخ  2013/1/22 
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 
الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد حممد جهاد عبدالوهاب �سليمان
عنوان امل�سفي : �سمي�ساين-�سارع يو�سف بن تا�سفني-خلف اخلطوط 
اجلوية القطرية جممع الرب ط4- مكتب 408- هاتف 0796400599
  م�سفي �سركة

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

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

والتدريب   للت�شويق  املن�شيء  ال�شريك  �شركة   باأن  والتجارة 

ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )52939( بتاريخ )2018/11/11(

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

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

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة الق�شور للم�شاريع العقارية م.ع.م حتت الت�شفية

حتية طيبة وبعد 
ال�سادة م�ساهمي �سركة الق�سور للم�ساريع العقارية م.ع.م حتت الت�سفية لقد تقرر دعوتكم 

حل�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر من ظهر يوم الربعاء 
املوافق 10اآب 2022 من خالل و�سائل الت�سال املرئي واللكرتوين من خالل تقنية )زووم( عن 

بعد و�سيتم ن�سر دعوة ح�سور الجتماع على موقع ال�سركة التايل:
http://alqsourestates.com

وان لينك الجتماع:
passcode 5BAbBm
htpps://us06web.zoom.us/j/3384277662?pwd=Y1pzcUIzSjgr
QnFQRjZWWnIGWUg1Zz09
Meeting ID :338 427 7662

ملناق�سة المور التالية:1- امل�سادقة على التقرير النهائي للت�سفية
2- ابراء ذمة امل�سفي من اعمال الت�سفية وحتمل وتعهد امل�ساهمني باية التزامات او ديون تظهر 

على ال�سركة يف امل�ستقبل
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام

م�سفي ال�سركة: احمد علي حممد ا�سماعيل

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200088708(

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

ال�سيد/ال�سادة عدنان موفق االغواين
يف  وامل�سجلة  و�شريكه  حجيج  ابراهيم  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك   

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )86780( بتاريخ  2007/7/10
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2022/7/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/7/28
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة الروعة للتجارة العامة

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

اأرجو من دائني �شركة  ))الروعة للتجارة العامة( وامل�سجلة لدى 
يف  التنموية  واملناطق  احلرة  للمناطق  الردنية  املجموعة  �سركة 
�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة )غري امل�ستاأجرة(  حتت 

مطالباتهم  تقدمي  �سرورة   2012/6/11 بتاريخ   )1984( الرقم 
املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل 
للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل : 

ا�سم م�سفي ال�سركة: ال�سيد )املحامي �سمري جميل الروا�سدة( 

التجاري-هاتف  العقاد  الداخلية-جممع  دوار  عمان-  عنوانه:  

0796732398

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   )الفرن�شية للدرا�شات وتنفيذ اجهزة 

االت�شاالت/�شوفر يكوم( وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات 
يف �سجل ال�سركات الجنبية الفروع العامله  حتت الرقم )352( 

بتاريخ   1982/6/20 �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة :املحامي ابراهيم العمو�ش
 -156 قم  -بنايةر  املنورة  املدينة  �سارع  عمان-   : امل�سفي  عنوان 

الطابق 5-مكتب509- هاتف 0775614192
  م�سفي �سركة

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
ا�ستنادا لأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

 وتعديالته.

اأرجو من دائني �سركة ال�شفق لال�شت�شارات االدارية   ذ.م.م 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )41865( بتاريخ 

8/10/2015  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 
م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

 ا�سم م�سفي ال�سركة : عامر عثمان �سعيفان
عنوان امل�سفي :عمان ال�سويفية جممع بارك بالزا ط8. مكتب 818خلوي 

 0796586860 
  م�سفي �سركة

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
لالدويه  الكوثر  )م�شتودع  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
البيطريه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )223609( با�سم )ان�س عمر اني�س 
دار عمر( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حممد عمر اني�س دار عمر(وتعتربعملية نقل امللكية 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )�شيدلية الكوثر البيطرية( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )245919( با�سم )ان�س عمر اني�س دار عمر( 
امللكية حجة  نقل  اني�س دار عمر(وتعتربعملية  با�سم )حممد عمر  لي�سبح  نقل ملكية  جرى عليه 

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

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  ال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�ستنادا 
للملكية  )النور�س  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  ال�سماء 
بالرقم )210654(  التجارية  ال�سماء  لدينا يف �سجل  الفكريه واال�شت�شارات االدارية( وامل�سجل 
با�سم )ر�شا ريا�س حممد البدور( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عواد حممد ح�شني الزبون(

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

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

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

للتدريب  االردين  ال�شياد  �شركة   باأن  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  البيئية  والتوعيه 
 )1295( الرقم  حتت  ربح/   اىل  التهدف  املحدودة   امل�سوؤولية 

بتاريخ )2020/6/24(

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

التهدف اىل ربح بتاريخ )2022/7/28(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

حممود حممد عبدالعزيز الهندي 
املحرتم

نظرا لتغيب املوظف حممود حممد 
عبدالعزيز الهندي عن العمل من 
تاريخ 2022/6/13 لدى �شركة 
القطاعات لال�شترياد والت�شدير 
فاننا ننذرك ب�سرورة اللتحاق 
بعملك خالل يومني من تاريخ 

هذا النذار على ان تبدي معذرة 
م�سروعة لتغيبك وال تعترب فاقدا 

لعملك �سندا لحكام املادة
 )28/هـ( من قانون العمل 

مع الحرتام

اعالن
�شادر عن م�شفي ال�شركة

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

الق�شري  معاذ احلمادين وحممد  �شركة  يعلن م�سفي  1997وتعديالته 

تاريخ  )ت�سامن(  �سركات  �سجل  يف   )101503( الرقم  حتت  وامل�سجلة 

ال�سركاء  الوطني )200118542( بان جميع  )2011/5/17 ( ورقمها 

بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )2022/7/31( 

وتعيني عبري احمد حممود احلمادين م�سفياأ لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينه:)عمان( ال�سارع:)جاوا( البناية:)48( هاتف:)0798038020( 

                       م�سفي ال�سركة عبري احمد حممود احلمادين

اعالن
�شادر عن م�شفي ال�شركة

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

وا�شامه  احلمادين  اأحمد  معاذ  �شركة  م�سفي  يعلن  1997وتعديالته 

احلمادين وامل�سجلة حتت الرقم )94962( يف �سجل �سركات )ت�سامن( 

جميع  بان   )200103910( الوطني  ورقمها   )  2009/6/16( تاريخ 

بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء 

لها  م�سفياأ  احلمادين  حممود  احمد  عبري  وتعيني   )2022/7/31(

وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينه:)عمان( ال�سارع:)جاوا( البناية:)48( هاتف:)0798038020( 

                       م�سفي ال�سركة عبري احمد حممود احلمادين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200186287(

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

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

�سجل  وامل�سجلة يف  البطاط   ار�شيده وجهاد خليل  اخو  الدين تركي 
�سركات لتهدف اىل ربح 

لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2022/3/16 بتاريخ   )1407( الرقم  حتت   

ال�سيد/ بتاريخ 2022/7/20 وقد مت تعيني  ال�سركة ت�سفية اختيارية 

ال�سيدة  �سيف الدين تركي اخو ار�سيده  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : املفرق 0776974747

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172562(

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

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

الرقم  �سركات ت�سامن حتت  وامل�سجلة يف �سجل  بنات و�شريكته   جهاد 

ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد    2019/5/8 بتاريخ    )119616(

ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد   2022/7/26 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

املحامي ابراهيم نبيل خليل عليوه  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي  عمان الدوار الثامن تلفون 0797166517

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
اعالن)ثاين(

ا�ستنادا لحكام املادة )68/ب(من قانون ال�سركات رقم )22(ل�سنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعه والتجارة والتموين 

ان الهيئة العامة عري العادية ل�شركة يان للتطوير العقاري امل�سجلة لدينا 

ك�سركة ذ.م.م حتت الرقم )1296(بتاريخ )8/1/1984(قد قررت باجتماعها غري 

العادي املنعقد بتاريخ )5/6/2022( املوافقة على تخفي�ش راأ�سمال ال�سركة 

من)1.750.000(دينار لي�سبح )20.000(دينار 

ويحق لكل من دائني ال�سركة العرتا�ش خطيا على تخفي�ش راأ�سمال اب�سركو لدى 

املراقب خالل )15(يوما من تاريخ ن�سر اخر اعالن 
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االثنني  2022/8/1
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
التاريخ: 2022/7/31م

مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 
�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر

هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س
الدعوى ا�شا�س 2021100806005

الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي
يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806005 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة �شغ��ار واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

دائرة قا�شي الق�شاة
حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا

التاريخ: 2022/7/31م
مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر
هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الدعوى ا�شا�س 2021100806004
الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي

يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806004 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة زوج��ة واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الرقم: م �س/93780/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200101628(

ا�شتن��ادا الحكام امل��ادة )37( من قان��ون ال�شركات رق��م )22( ل�شنة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�شناع��ة والتجارة بان 
�شركة حممد ح�شن حماي��ده و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )93780( بتاريخ 2009/3/10 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شرك��ة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة حممد ح�شن احمد حمايده م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - بيت را�س - 0776927505

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االثنني  2022/8/1
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
التاريخ: 2022/7/31م

مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 
�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر

هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س
الدعوى ا�شا�س 2021100806005

الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي
يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806005 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة �شغ��ار واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

دائرة قا�شي الق�شاة
حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا

التاريخ: 2022/7/31م
مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر
هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الدعوى ا�شا�س 2021100806004
الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي

يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806004 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة زوج��ة واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الرقم: م �س/93780/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200101628(

ا�شتن��ادا الحكام امل��ادة )37( من قان��ون ال�شركات رق��م )22( ل�شنة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�شناع��ة والتجارة بان 
�شركة حممد ح�شن حماي��ده و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )93780( بتاريخ 2009/3/10 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شرك��ة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة حممد ح�شن احمد حمايده م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - بيت را�س - 0776927505

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

اعالن اتالف اوراق ق�ضائية 
ا�ضتنادا الحكام املادة 7 من نظام اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية 
رقم 44 ل�ضنة 2005, تعلن حمكمة �ضلح الق�ضر-دائرة االدعاء العام 

عن نيتها اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية التالية:
1-الق�ضايا اجلزائية لالعوام 2014 ولغاية 2016 واالوراق املتعلقة 
بها والتي مر عليها الزمن او التي ال ينتظر وجود منفعة من بقائها او 

االحتفاظ بها وفقاً الحكام املادة 4/اأ من النظام.
2-الق�ضايا اجلزائية واالوراق املتعلقة بها وامل�ضمولة بقانون العفو 

العام رقم)5( ل�ضنة 2019 وفقاً الأحكام املادة 4/ب من النظام.
حكم  قرار  على  باحل�ضول  يرغب  عالقة  �ضاحب  �ضخ�ص  اي  فعلى  
عنها  �ضور  اأو  الق�ضايا  هذه  يف  قدمت  اأوراق  اأو  وثائق  ا�ضرتداد  او 
مراجعة)حمكمة �ضلح الق�ضر/دائرة االدعاء العام( قي مقرها الكائن 
القدمي(  املحكمة  مبنى  الرئي�ضي/مقابل  الق�ضر/ال�ضارع  )الكرك/لواء 
يف  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  �ضهور  ثالثة  اأق�ضاه  موعد  يف  وذلك 

ال�ضحف اليومية
وزيـــر العـــــدل
د. احمد الزيادات

اعــــــــالن 
ل�ضنة   )19( رقم  االردن  وادي  تطوير  قانون  )21/ج(من  املادة  مبقت�ضى 

1988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�ضة ع�ضر يوماآ من تاريخه جدول لتقدير قيمة 
حو�ص   )1716-1703-1702( االرقام  ذوات  ال�ضكنية  الوحدات 
جمل�ص  قرار  مبوجب  وامل�ضتملكة  املزرعة  ارا�ضي  من  الناحية   )1(
ادارة �ضلطة وادي االردن رقم)219( تاريخ 1980/11/9 وموافقة 

الرئا�ضة بالكتاب رقم 
)6-59-13-1776( تاريخ 1981/2/11.

قد علق يوم االحد املوافق 2022/7/31 على لوحة دائرة االرا�ضي 
ن�ضخة  و�ضلمت  بارزاآ  حمالأ  اعتباره  اجلنوبية  االغوار  وامل�ضاحة/ 
ذوي  اجلميع  الطالع  اجلنوبية  االغوار  بلدية  رئي�ص  اىل  منه  اخرى 

احلقوق عليه .
ويحق لل�ضلطة ولكل مت�ضرف او �ضاحب حق ان يعرت�ص على قرار 
عن  االعالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوماآ  ع�ضر  خم�ضة  خالل  اللجنة 
قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ضتئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ 
باحكام  عمال  التقدير  على  لالعرتا�ص  كاأمانة  ديناراآ   ) ع�ضر  )خم�ضة 

املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�س جلنة تقدير االرا�ضي 
املهند�س �ضامر حممد الدويري

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200027603(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة وجيه وليد �ضليم الهياجنه  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �ضركة حممد 
وليد �ضليم الهياجنه و�ضركاه وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية ب�ضيطة 

حتت الرقم )8734( بتاريخ 2000/10/29.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ2022/7/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2022/7/28.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/15م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/25م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/31 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء طرق يف منطقة وادي 
بن حماد وطريق يف لواء الق�ضر/م�ضاريع جمل�س 

حمافظة الكرك-الالمركزية
75 دينار1500 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

 اعادة اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/1م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/11م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/26 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء جمموعة طرق 

لواء فقوع/م�ضاريع جمل�س حمافظة الكرك-
الالمركزية

125 دينار4200 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

اعالن صادر عن مصفي الرشكة 

استنادا ألحكام املادة)37( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 

وتعديالته.

الرقم  تحت  واملسجلة  حسنني   وعمران  عمر  رشكة   مصفي  يعلن 

ورقمها   1991/1/12 تاريخ  التضامن  رشكات  سجل  يف   )24637(
عىل  اتفقوا  قد  بالرشكة  الرشكاء  جميع  بأن   )200033083( الوطني 

حل الرشكة وتصفيتها بتاريخ 2022/7/31 وتعيني السيد عمران محمود 

)عامن(  : املدينه  للتبلغ والتبليغ  محمد حسنني  مصفيا لها وعنوانه 

) الشارع وادي السري ( البناية )9( هاتف )( خلوي )0799784031( 
ص.ب )( الرمز الربيدي )( الربيد االلكرتوين 

  مصفي رشكة

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 
الرشكات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  استناد 
رقم )22( لسنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة 
عن استكامل اجراءات تصفية رشكة ايوب وصالحه   
الرقم  تحت  تضامن  رشكات  سجل  يف  واملسجلة 
تاريخ  من  اعتبارا   2002/4/16 بتاريخ   )63228(

نرش هذا االعالن .
لالستفسار يرجى االتصال بدائرة مراقبة الرشكات عىل الرقم 5600260 

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

دعوة حضور اجتامع الهيئة العامة العادي 

لرشكة ماسه الدوليه لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م

السادة الرشكاء:

اشارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2022/7/31 من رشكاء ميلكون اكرث من25% من رأسامل 

الرشكة واملتضمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتامع استنادا الحكام البند رابعا من 

اجراءات تنظيم اجتامعات الهيئات العامه ومجالس االدارة وهيئات املديرين للرشكات 

املساهمة العامة والرشكات املساهمة الخاصة والرشكات ذات املسؤولية املحدودة الصادرة 

عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة استنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة 

ثانيا من امر الدفاع رقم)5( لسنة2020 والصادر مبقتىض احكام قانون الدفاع رقم)13( 

لسنة1992 . فقد قررت دعوتكم لحضور االجتامع يوم  االحد/  املوافق 2022/8/14 الساعة 

الحادي عرش صباحآ ، يف مقر الرشكة الكائن يف عامن - الحزام الدائري فوق هارون 

للعدادت بجانب كازية املناصري ،  وذلك لبحث املواضيع التالية :

-انتخاب مدير عام  للرشكة .
-تعيني املفوضني بالتوقيع عن الرشكة

-انتخاب مدقق حسابات للرشكة واملصادقة عىل البيانات املالية لعام )2018(.
يرجى حضور االجتامع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة أعاله .

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل عيل العرموطي 
مراقب عام الرشكات

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200153417(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
البشيتي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  النورى   يوسف  الهادي  عبد  محمد 
والنوري واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )113565( بتاريخ 

.2016/3/30
قد تقدم بطلب النسحابه من الرشكة بتاريخ و قام بابالغ رشيكه/رشكائه 
باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200012458(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
السلعوس  عمر  مهدي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  السلعوس   عمر  مها 
)23235( بتاريخ  الرقم  ورشكاه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت 

.1990/3/19
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200051116(

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

يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 

حازم عرفات سعد سدر  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ابو نجم وسدر واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )47604( بتاريخ 1997/9/17.

بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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:)200050695(

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

مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة هشام محمد 

سجل  يف  واملسجلة  ورشكاه  خري  حكم  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  خري   شميس 

رشكات توصية بسيطة تحت الرقم )1019( بتاريخ 1979/8/1.

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

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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

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 )بقالة النهروان ( واملسجل لدينا يف 
ملكية  نقل  عليه  سجل االسامء التجارية بالرقم )206258( باسم )محمد صقر نرص املسعود( جرى 
من  الغري  عىل  حجة  امللكية  نقل  سويلم(وتعتربعملية  ابو  محمود  مصطفى  )محمد  باسم  ليصبح 

تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

اعالن اتالف اوراق ق�ضائية 
ا�ضتنادا الحكام املادة 7 من نظام اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية 
رقم 44 ل�ضنة 2005, تعلن حمكمة �ضلح الق�ضر-دائرة االدعاء العام 

عن نيتها اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية التالية:
1-الق�ضايا اجلزائية لالعوام 2014 ولغاية 2016 واالوراق املتعلقة 
بها والتي مر عليها الزمن او التي ال ينتظر وجود منفعة من بقائها او 

االحتفاظ بها وفقاً الحكام املادة 4/اأ من النظام.
2-الق�ضايا اجلزائية واالوراق املتعلقة بها وامل�ضمولة بقانون العفو 

العام رقم)5( ل�ضنة 2019 وفقاً الأحكام املادة 4/ب من النظام.
حكم  قرار  على  باحل�ضول  يرغب  عالقة  �ضاحب  �ضخ�ص  اي  فعلى  
عنها  �ضور  اأو  الق�ضايا  هذه  يف  قدمت  اأوراق  اأو  وثائق  ا�ضرتداد  او 
مراجعة)حمكمة �ضلح الق�ضر/دائرة االدعاء العام( قي مقرها الكائن 
القدمي(  املحكمة  مبنى  الرئي�ضي/مقابل  الق�ضر/ال�ضارع  )الكرك/لواء 
يف  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  �ضهور  ثالثة  اأق�ضاه  موعد  يف  وذلك 

ال�ضحف اليومية
وزيـــر العـــــدل
د. احمد الزيادات

اعــــــــالن 
ل�ضنة   )19( رقم  االردن  وادي  تطوير  قانون  )21/ج(من  املادة  مبقت�ضى 

1988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�ضة ع�ضر يوماآ من تاريخه جدول لتقدير قيمة 
حو�ص   )1716-1703-1702( االرقام  ذوات  ال�ضكنية  الوحدات 
جمل�ص  قرار  مبوجب  وامل�ضتملكة  املزرعة  ارا�ضي  من  الناحية   )1(
ادارة �ضلطة وادي االردن رقم)219( تاريخ 1980/11/9 وموافقة 

الرئا�ضة بالكتاب رقم 
)6-59-13-1776( تاريخ 1981/2/11.

قد علق يوم االحد املوافق 2022/7/31 على لوحة دائرة االرا�ضي 
ن�ضخة  و�ضلمت  بارزاآ  حمالأ  اعتباره  اجلنوبية  االغوار  وامل�ضاحة/ 
ذوي  اجلميع  الطالع  اجلنوبية  االغوار  بلدية  رئي�ص  اىل  منه  اخرى 

احلقوق عليه .
ويحق لل�ضلطة ولكل مت�ضرف او �ضاحب حق ان يعرت�ص على قرار 
عن  االعالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوماآ  ع�ضر  خم�ضة  خالل  اللجنة 
قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ضتئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ 
باحكام  عمال  التقدير  على  لالعرتا�ص  كاأمانة  ديناراآ   ) ع�ضر  )خم�ضة 

املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�س جلنة تقدير االرا�ضي 
املهند�س �ضامر حممد الدويري

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200027603(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة وجيه وليد �ضليم الهياجنه  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �ضركة حممد 
وليد �ضليم الهياجنه و�ضركاه وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية ب�ضيطة 

حتت الرقم )8734( بتاريخ 2000/10/29.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ2022/7/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2022/7/28.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/15م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/25م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/31 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء طرق يف منطقة وادي 
بن حماد وطريق يف لواء الق�ضر/م�ضاريع جمل�س 

حمافظة الكرك-الالمركزية
75 دينار1500 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

 اعادة اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/1م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/11م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/26 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء جمموعة طرق 

لواء فقوع/م�ضاريع جمل�س حمافظة الكرك-
الالمركزية

125 دينار4200 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

اعالن صادر عن مصفي الرشكة 

استنادا ألحكام املادة)37( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 

وتعديالته.

الرقم  تحت  واملسجلة  حسنني   وعمران  عمر  رشكة   مصفي  يعلن 

ورقمها   1991/1/12 تاريخ  التضامن  رشكات  سجل  يف   )24637(
عىل  اتفقوا  قد  بالرشكة  الرشكاء  جميع  بأن   )200033083( الوطني 

حل الرشكة وتصفيتها بتاريخ 2022/7/31 وتعيني السيد عمران محمود 

)عامن(  : املدينه  للتبلغ والتبليغ  محمد حسنني  مصفيا لها وعنوانه 

) الشارع وادي السري ( البناية )9( هاتف )( خلوي )0799784031( 
ص.ب )( الرمز الربيدي )( الربيد االلكرتوين 

  مصفي رشكة

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 
الرشكات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  استناد 
رقم )22( لسنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة 
عن استكامل اجراءات تصفية رشكة ايوب وصالحه   
الرقم  تحت  تضامن  رشكات  سجل  يف  واملسجلة 
تاريخ  من  اعتبارا   2002/4/16 بتاريخ   )63228(

نرش هذا االعالن .
لالستفسار يرجى االتصال بدائرة مراقبة الرشكات عىل الرقم 5600260 

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

دعوة حضور اجتامع الهيئة العامة العادي 

لرشكة ماسه الدوليه لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م

السادة الرشكاء:

اشارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2022/7/31 من رشكاء ميلكون اكرث من25% من رأسامل 

الرشكة واملتضمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتامع استنادا الحكام البند رابعا من 

اجراءات تنظيم اجتامعات الهيئات العامه ومجالس االدارة وهيئات املديرين للرشكات 

املساهمة العامة والرشكات املساهمة الخاصة والرشكات ذات املسؤولية املحدودة الصادرة 

عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة استنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة 

ثانيا من امر الدفاع رقم)5( لسنة2020 والصادر مبقتىض احكام قانون الدفاع رقم)13( 

لسنة1992 . فقد قررت دعوتكم لحضور االجتامع يوم  االحد/  املوافق 2022/8/14 الساعة 

الحادي عرش صباحآ ، يف مقر الرشكة الكائن يف عامن - الحزام الدائري فوق هارون 

للعدادت بجانب كازية املناصري ،  وذلك لبحث املواضيع التالية :

-انتخاب مدير عام  للرشكة .
-تعيني املفوضني بالتوقيع عن الرشكة

-انتخاب مدقق حسابات للرشكة واملصادقة عىل البيانات املالية لعام )2018(.
يرجى حضور االجتامع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة أعاله .

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل عيل العرموطي 
مراقب عام الرشكات

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200153417(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
البشيتي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  النورى   يوسف  الهادي  عبد  محمد 
والنوري واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )113565( بتاريخ 

.2016/3/30
قد تقدم بطلب النسحابه من الرشكة بتاريخ و قام بابالغ رشيكه/رشكائه 
باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200012458(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
السلعوس  عمر  مهدي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  السلعوس   عمر  مها 
)23235( بتاريخ  الرقم  ورشكاه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت 

.1990/3/19
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200051116(

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

يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 

حازم عرفات سعد سدر  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ابو نجم وسدر واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )47604( بتاريخ 1997/9/17.

بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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:)200050695(

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

مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة هشام محمد 

سجل  يف  واملسجلة  ورشكاه  خري  حكم  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  خري   شميس 

رشكات توصية بسيطة تحت الرقم )1019( بتاريخ 1979/8/1.

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

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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

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 )بقالة النهروان ( واملسجل لدينا يف 
ملكية  نقل  عليه  سجل االسامء التجارية بالرقم )206258( باسم )محمد صقر نرص املسعود( جرى 
من  الغري  عىل  حجة  امللكية  نقل  سويلم(وتعتربعملية  ابو  محمود  مصطفى  )محمد  باسم  ليصبح 

تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

اعالن اتالف اوراق ق�ضائية 
ا�ضتنادا الحكام املادة 7 من نظام اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية 
رقم 44 ل�ضنة 2005, تعلن حمكمة �ضلح الق�ضر-دائرة االدعاء العام 

عن نيتها اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية التالية:
1-الق�ضايا اجلزائية لالعوام 2014 ولغاية 2016 واالوراق املتعلقة 
بها والتي مر عليها الزمن او التي ال ينتظر وجود منفعة من بقائها او 

االحتفاظ بها وفقاً الحكام املادة 4/اأ من النظام.
2-الق�ضايا اجلزائية واالوراق املتعلقة بها وامل�ضمولة بقانون العفو 

العام رقم)5( ل�ضنة 2019 وفقاً الأحكام املادة 4/ب من النظام.
حكم  قرار  على  باحل�ضول  يرغب  عالقة  �ضاحب  �ضخ�ص  اي  فعلى  
عنها  �ضور  اأو  الق�ضايا  هذه  يف  قدمت  اأوراق  اأو  وثائق  ا�ضرتداد  او 
مراجعة)حمكمة �ضلح الق�ضر/دائرة االدعاء العام( قي مقرها الكائن 
القدمي(  املحكمة  مبنى  الرئي�ضي/مقابل  الق�ضر/ال�ضارع  )الكرك/لواء 
يف  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  �ضهور  ثالثة  اأق�ضاه  موعد  يف  وذلك 

ال�ضحف اليومية
وزيـــر العـــــدل
د. احمد الزيادات

اعــــــــالن 
ل�ضنة   )19( رقم  االردن  وادي  تطوير  قانون  )21/ج(من  املادة  مبقت�ضى 

1988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�ضة ع�ضر يوماآ من تاريخه جدول لتقدير قيمة 
حو�ص   )1716-1703-1702( االرقام  ذوات  ال�ضكنية  الوحدات 
جمل�ص  قرار  مبوجب  وامل�ضتملكة  املزرعة  ارا�ضي  من  الناحية   )1(
ادارة �ضلطة وادي االردن رقم)219( تاريخ 1980/11/9 وموافقة 

الرئا�ضة بالكتاب رقم 
)6-59-13-1776( تاريخ 1981/2/11.

قد علق يوم االحد املوافق 2022/7/31 على لوحة دائرة االرا�ضي 
ن�ضخة  و�ضلمت  بارزاآ  حمالأ  اعتباره  اجلنوبية  االغوار  وامل�ضاحة/ 
ذوي  اجلميع  الطالع  اجلنوبية  االغوار  بلدية  رئي�ص  اىل  منه  اخرى 

احلقوق عليه .
ويحق لل�ضلطة ولكل مت�ضرف او �ضاحب حق ان يعرت�ص على قرار 
عن  االعالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوماآ  ع�ضر  خم�ضة  خالل  اللجنة 
قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ضتئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ 
باحكام  عمال  التقدير  على  لالعرتا�ص  كاأمانة  ديناراآ   ) ع�ضر  )خم�ضة 

املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�س جلنة تقدير االرا�ضي 
املهند�س �ضامر حممد الدويري

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200027603(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة وجيه وليد �ضليم الهياجنه  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �ضركة حممد 
وليد �ضليم الهياجنه و�ضركاه وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية ب�ضيطة 

حتت الرقم )8734( بتاريخ 2000/10/29.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ2022/7/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2022/7/28.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/15م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/25م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/31 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء طرق يف منطقة وادي 
بن حماد وطريق يف لواء الق�ضر/م�ضاريع جمل�س 

حمافظة الكرك-الالمركزية
75 دينار1500 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

 اعادة اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/1م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/11م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/26 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء جمموعة طرق 

لواء فقوع/م�ضاريع جمل�س حمافظة الكرك-
الالمركزية

125 دينار4200 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

اعالن صادر عن مصفي الرشكة 

استنادا ألحكام املادة)37( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 

وتعديالته.

الرقم  تحت  واملسجلة  حسنني   وعمران  عمر  رشكة   مصفي  يعلن 

ورقمها   1991/1/12 تاريخ  التضامن  رشكات  سجل  يف   )24637(
عىل  اتفقوا  قد  بالرشكة  الرشكاء  جميع  بأن   )200033083( الوطني 

حل الرشكة وتصفيتها بتاريخ 2022/7/31 وتعيني السيد عمران محمود 

)عامن(  : املدينه  للتبلغ والتبليغ  محمد حسنني  مصفيا لها وعنوانه 

) الشارع وادي السري ( البناية )9( هاتف )( خلوي )0799784031( 
ص.ب )( الرمز الربيدي )( الربيد االلكرتوين 

  مصفي رشكة

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 
الرشكات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  استناد 
رقم )22( لسنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة 
عن استكامل اجراءات تصفية رشكة ايوب وصالحه   
الرقم  تحت  تضامن  رشكات  سجل  يف  واملسجلة 
تاريخ  من  اعتبارا   2002/4/16 بتاريخ   )63228(

نرش هذا االعالن .
لالستفسار يرجى االتصال بدائرة مراقبة الرشكات عىل الرقم 5600260 

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

دعوة حضور اجتامع الهيئة العامة العادي 

لرشكة ماسه الدوليه لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م

السادة الرشكاء:

اشارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2022/7/31 من رشكاء ميلكون اكرث من25% من رأسامل 

الرشكة واملتضمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتامع استنادا الحكام البند رابعا من 

اجراءات تنظيم اجتامعات الهيئات العامه ومجالس االدارة وهيئات املديرين للرشكات 

املساهمة العامة والرشكات املساهمة الخاصة والرشكات ذات املسؤولية املحدودة الصادرة 

عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة استنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة 

ثانيا من امر الدفاع رقم)5( لسنة2020 والصادر مبقتىض احكام قانون الدفاع رقم)13( 

لسنة1992 . فقد قررت دعوتكم لحضور االجتامع يوم  االحد/  املوافق 2022/8/14 الساعة 

الحادي عرش صباحآ ، يف مقر الرشكة الكائن يف عامن - الحزام الدائري فوق هارون 

للعدادت بجانب كازية املناصري ،  وذلك لبحث املواضيع التالية :

-انتخاب مدير عام  للرشكة .
-تعيني املفوضني بالتوقيع عن الرشكة

-انتخاب مدقق حسابات للرشكة واملصادقة عىل البيانات املالية لعام )2018(.
يرجى حضور االجتامع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة أعاله .

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل عيل العرموطي 
مراقب عام الرشكات

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200153417(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
البشيتي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  النورى   يوسف  الهادي  عبد  محمد 
والنوري واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )113565( بتاريخ 

.2016/3/30
قد تقدم بطلب النسحابه من الرشكة بتاريخ و قام بابالغ رشيكه/رشكائه 
باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200012458(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
السلعوس  عمر  مهدي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  السلعوس   عمر  مها 
)23235( بتاريخ  الرقم  ورشكاه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت 

.1990/3/19
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200051116(

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

يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 

حازم عرفات سعد سدر  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ابو نجم وسدر واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )47604( بتاريخ 1997/9/17.

بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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:)200050695(

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

مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة هشام محمد 

سجل  يف  واملسجلة  ورشكاه  خري  حكم  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  خري   شميس 

رشكات توصية بسيطة تحت الرقم )1019( بتاريخ 1979/8/1.

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

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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

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 )بقالة النهروان ( واملسجل لدينا يف 
ملكية  نقل  عليه  سجل االسامء التجارية بالرقم )206258( باسم )محمد صقر نرص املسعود( جرى 
من  الغري  عىل  حجة  امللكية  نقل  سويلم(وتعتربعملية  ابو  محمود  مصطفى  )محمد  باسم  ليصبح 

تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

 ≈°ù«Y  ÊOQC’G  ¿É`̀æ`̀Ø`̀dG  ∞£N
 √É«MCG …òdG ¬∏ØM ‘ AGƒ°VC’G QÉ≤°ùdG
 äÉ«dÉ©a  øª°V  âÑ°ùdG  ¢ùeCG  AÉ°ùe
 ‘ z¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d ¢TôL ¿ÉLô¡e{
 Ö≤∏H √Qƒ¡ªL ¬Lƒàa ,36`dG ¬JQhO

.zá«fOQC’G á«æZC’G ÒØ°S{
 ‘ ‹Éª°ûdG ìô°ùŸG QÉ≤°ùdG ∫ƒMh
 ≈dEG ¢TôL ‘ á≤«à©dG ájôKC’G áæjóŸG
 ¿CG  ó©H  ,Ö`̀◊Gh  AÉæ¨dG  øe  áMÉ°S
 πØ◊G πÑb ô°†M …òdG √Qƒ¡ªL CÓe
 ,πeÉµdÉH  ìô°ùŸG  äÉÑæL  ÚàYÉ°ùH
 ≈dEG  ¿ÉLô¡ŸG  IQGOG  ¬©e  äô£°VGh

 º«¶æàd  ¿ÉLô¡ŸG  øeCÉH  áfÉ©à°S’G
 ΩÉ``eCG  Ghô`̀¡`̀ª`̀Œ  ¿CG  ó©H  ∫ƒ`̀ Nó`̀ dG
 IógÉ°ûÃ  áÑZQ   A≈∏àªŸG  ìô°ùŸG

.πØ◊G
 ócDƒj ,‹GƒàdG  ≈∏Y ÊÉãdG  ΩÉ©∏dh
 IQGOEG  ¿É``̀gQ  ¿CG  ,¬∏ØëH  QÉ≤°ùdG
 ,¬∏fi ‘ ¿Éc ¬«∏Y z¢TôL ¿ÉLô¡e{
 kÉjÒgÉªL  kGQƒ°†M  ≥≤M  ¿CG  ó©H
 áMÉ°ùdG  ‘  »æØdG  ¬∏≤K  ióe  ¢ùµ©j
 …òdG  âbƒdG  ‘  ,á«fOQC’G  á«FÉæ¨dG
 ¿ƒfÉæa  ìô°ùŸG  äGP  ≈∏Y ¬∏Ñb  ≈æZ
 ⁄h  á∏jƒ£dG  º¡HQÉŒ  º¡d  ¿hô`̀ NBG

 í‚h  ,Qƒ¡ª÷G  Qƒ°†ëH  Gƒ°†ëj
 ¿ƒµ«d  QÉ≤°ùdG  ≈∏Y  ¿ÉLô¡ŸG  ¿ÉgQ
 ,ájÒgÉªL  Ì`̀ cC’G  ÊOQC’G  ¿ÉæØdG
 øe ÚfÉæØdG  ¢†©H ÜÉë°ùfG  ¿CG  ó©H

.ácQÉ°ûŸG
 πØ◊ÉH  ¬FÉæZ  ‘  QÉ≤°ùdG  ™ªLh
 ÊÉ````ZC’Gh á`̀ °`̀UÉ`̀ÿG ¬`̀ «`̀ fÉ`̀ ZCG Ú``H
 ,ájQƒ∏µ∏ØdGh  á«KGÎdGh  á«æWƒdG
 äƒ°üc  kÉ«æa  ¬Ñ©c  ƒ∏Y  ¬©e  âÑKCG
 äÉ©jƒæJ  kÉeó≤e  ,π`̀«`̀°`̀UCG  ÊGQƒ``̀M
 kÉHôW  πØ◊G  AÉª°S  â∏©°TCG  á«FÉæZ
 …OQ{ ≈æZ ¿CG òæe ,äÉµHOh kÉ°übQh

 zá`̀«`̀eGô`̀M á`̀ bGô`̀ °`̀ Szh z∂`̀JGô`̀©`̀°`̀T
 ˆGzh  zÜƒ∏£e  ∂ª°SG  Üƒ∏£ezh
 πYÉØàdG  IhQP  π°Uh  ≈àM  z∂©e
 Ée ˆGh{ Iójó÷G ¬à«æZCG Ωób ÉeóæY

.z¢UÉÑdÉH ÖcôH
 Qƒ¡ª÷G  ¿CG  ,πØ◊G  ‘  âaÓdGh
 πH  ,√óMƒd  »æ¨j  QÉ≤°ùdG  ∑Î`̀j  ⁄
 ¬dÉªYCG  øe  ójó©dG  AÉæZ  √ƒcQÉ°T
 Ghô¡X  PEG  Ö∏b  ô¡X  øY  áXƒØëŸG
 »∏©j  Ée  ƒgh óMGh  ¢üî°T  º¡fCÉch

.ÉgócDƒjh QÉ≤°ùdG ìÉ‚ áª«b
 á≤«≤M  ócDƒj  QÉ≤°ùdG  πØM  ìÉ‚
 √Qƒ°†M ¬d ÊOQC’G ¿ÉæØdG ¿CÉH ¬¨eGO
 PEG  Qƒ`̀¡`̀ª`̀÷G  ¿EGh  ,»`̀æ`̀Ø`̀dG  ¬∏≤Kh
 º¡Hô£«d  ó¡àéj  …ò`̀dG  ¿ÉæØdG  óLh

 ÉªæjCG  ¬©HÉà«°S  ,º`̀¡`̀bGhPCG  »°Vôjh
.π–QGh πM

 √Qƒ`̀ ¡`̀ ª`̀ ÷ QÉ``≤``°``ù``dG ¬````̀ Lhh
 ≈∏Y  á«ª°SôdG  ¬àëØ°U  ÈY  ádÉ°SQ
 ≈∏Y  É¡«a  ºgôµ°T  ,z∑ƒÑ°ù«ØdG{
 º¡fCG  kGÈà©e  ºgQƒ°†Mh  º¡àÑfi
 ,¬à«eƒ‚ AGQh ¿ƒØ≤j øjòdG ¬FÉÑMG
 Gƒæµªàj ⁄ øjòdG øe √QGòàYG kÉeó≤eh
 CÓàeG  ÖÑ°ùH  π`̀Ø`̀◊G  Qƒ°†M  ø`̀e

.Qƒ¡ª÷ÉH ìô°ùŸG
 ∫ƒ¡éŸG  …óæ÷G  QÉ≤°ùdG  ôµ°Th
 ôjóeh  ,¿Gô≤°ûdG  óªfi  √Éª°SCG  Éªc
 á`̀bô`̀Ø`̀dGh ,»`̀Ñ`̀Yõ`̀dG º`̀¡`̀jG ¬`̀ dÉ`̀ª`̀YCG
 ódÉN  hÎ°ùjÉŸG  IOÉ«≤H  á«≤«°SƒŸG

»∏©dG

ورشة عمل أردنية مصرية 
للتعريف بالبيئة البحرية

 العقبة 

 ¢Uƒ¨dG áMÉ«°S áaôZ ™e ácÎ°ûe πªY á°TQh ¢Uƒ¨∏d áÑ≤©dG á«©ªL äòØf 
 ôëÑdÉH ¢Uƒ¨dG áMÉ«°Sh ájôëÑdG áÄ«ÑdÉH ∞jô©à∏d ô°üe ‘ ájôëÑdG á£°ûfC’Gh
 »àdG  á«©ª÷G ¿EG  ,Ú°SÉj  ¢TÉªN ¢Uƒ¨∏d  áÑ≤©dG  á«©ªL ¢ù«FQ  ∫Ébh .ôªMC’G
 áÑ≤©dG è«∏N ‘ ¢Uƒ¨dG áMÉ«°S áæ¡e õjõ©J ±ó¡H äAÉL 2010 ΩÉY â°ù q°SCÉJ
 áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG äÉ°SQÉªŸÉH ΩÉªàg’Gh øFÉHõ∏d áeó≤ŸG áeóÿG iƒà°ùe õjõ©Jh
 ájôëÑdG  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  ¢UGƒ¨∏d  áeÉ©dG  áeÓ°ùdGh  ¢Uƒ¨dG  áYÉæ°Uh

.¿OQC’Gh áÑ≤©dG ≥jƒ°ùJh
 ¢Uƒ¨∏d  kGõcôe  33h  kÉ°UGƒZ  170  á«©ª÷G  »Ñ°ùàæe  OóY  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh

. É«fOQG kÉHQóe 52 Oó©H ÚHQóeh ájófCGh ÜQGƒbh ¢UƒZ äÉ©éàæe É¡æe
 áÑ≤©dG  á≤£æe  á£∏°S  øe  ºYóHh  âcQÉ°T  á«©ª÷G  ¿CG  ,Ú°SÉj  ±É°VCGh
 ¢Uƒ¨dG áMÉ«°S ÜÉ£≤à°SG ±ó¡H ,¢Uƒ¨dG áMÉ«°ùd á«ŸÉ©dGh á«dhódG ¢VQÉ©ŸÉH
 áMÉ«°ùd ó°ü≤ªc ÊOQC’G áÑ≤©dG è«∏N QÉªãà°SGh äÉ«°ùæ÷G ∞∏àfl øe á«ŸÉ©dG

.á«ŸÉ©dG ¢Uƒ¨dG
 ¿ÓYEG ¿CG ,á°û«Y ƒHG ódÉN ¢Sóæ¡ŸG ájôëÑdG áÑ≤©dG á«ªfi ôjóe ócCG ,√QhóH
 á«∏MÉ°ùdG  IQGOE’G  è¡f  ‘  ∫ƒ–  á£≤f  Èà©j  2020  ΩÉY  ájôëÑdG  á«ªëŸG
 »Lƒdƒµj’G  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  OÉªàY’G  ≈∏Y  óªà©j  è¡fh  ÇOÉÑe  ≥«Ñ£J  å«M  øe
 ácQÉ°ûª∏d á©°SGh áMÉ°ùe ôaƒJ »àdG á«dƒª°ûdG IQGOE’G ‘ á«cQÉ°ûàdG É¡°SÉ°SCGh

.ájôëÑdG á«ªëŸG IQGOCG ‘ á«©ªàéŸG

جمهور «مهرجان جرش» يتوج الفنان عيسى 
السقار سفيرًا لألغنية األردنية

معسـكـر  انطـالق 
التماسك االجتماعي 
البلقـــــــاء فـي 

 السلط 

 øª°Vh  AÉ`̀≤`̀∏`̀Ñ`̀dG  ‘  ≥`̀∏`̀£`̀fG  
 AÉæÑdGh  πª©∏d  Ú°ù◊G  äGôµ°ù©e
 AÉ£Y  »Yƒ£àdG  πª©dG  {  2022
 ∂`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀dG ô`̀µ`̀°`̀ù`̀©`̀e zAÉ``̀ª``̀ à``̀ fGh
 Ébôj  ÜÉÑ°T  õcôe  ‘  »YÉªàL’G
 (14-12)  ø`̀e  ájôª©dG  áÄØ∏d
 ÜÉÑ°ûdG  äGQÉ`̀ ¡`̀ ŸG  õjõ©J  ±ó`̀¡`̀H
 ™e πYÉØàdG øe º¡æ«µ“h ,á«JÉ«◊G
 ô°ü©dG äÉÑ∏£àeh IÉ«◊G äGÒ¨àe

.ájó«∏≤J ÒZ Ö«dÉ°SCÉH
 ±Gô`̀°`̀TE’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  ∫É``bh
 äGô`̀µ`̀°`̀ù`̀©`̀e  ¿EG  äGOÉ`````̀jR  ”É```̀M
 ºgÉ°ùJ  »`̀ YÉ`̀ ª`̀ à`̀ L’G  ∂`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀dG
 Ú©aÉ«dGh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ÜÉ`̀°`̀ù`̀cEG  ‘
 ∂°SÉªàdG õjõ©Jh á«JÉ«◊G äGQÉ¡ŸG
 áaÉ≤K  ô°ûfh  º¡æ«H  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ∫ÓN  øe  ô`̀ NB’G  πqÑ≤Jh  íeÉ°ùàdG

.á«∏YÉØJ á£°ûfCGh øjQÉ“
 äGôµ°ù©e  äÉ«dÉ©a  ¿CG  ó`̀ cGh
 øª°†àJ  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ∂`̀°`̀SÉ`̀ª`̀à`̀dG
 IQGOE’G  äGQÉ`̀ ¡`̀ e  ≈∏Y  äÉ`̀Ñ`̀jQó`̀J
 á«YÉªàL’Gh  á«aô©ŸGh  á«JGòdG

.∑Î°ûŸG πª©dGh

اعالن دعوة عامة 
 ´ÉªàL’G Qƒ°†◊ áeÉ©dG áÄ«¡dG AÉ°†YG …RÉbƒ≤dG …OÉædG IQGOG ƒYóJ
 ‘ 2022/9/3 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj AÉ°ùe  á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG ‘ »HÉîàf’G

:»∏j Ée åëÑd …OÉædG ádÉ°U
2021,2020,2019: ΩGƒY’ á«dÉŸGh ájQGO’G ôjQÉ≤àdG OÉªàYG -

ÊƒfÉb äÉHÉ°ùM ≥bóe Ú«©J -
áeOÉ≤dG áKÓãdG äGƒæ°ù∏d Iójó÷G ájQGO’G áÄ«¡dG AÉ°†YG ÜÉîàfG- -

 á≤ëà°ùŸG äÉcGÎ°T’G ójó°ùJ áeÉ©dG áÄ«¡dG AÉ°†YG AÓeõdG ƒYóJ Éªc -
 8-6  áYÉ°ùdG  øe  …OÉædG  ‘  É«eƒj  óLGƒàŸG  ¬ÑFÉf  hG  ¥hóæ°üdG  ÚeG  iód
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اعالنات�لعدد )2810(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
وامل�سجلة  للمطاعم  احلكمة  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم )31152( 
بتاريخ  2013/1/22 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 
2022/7/16  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني 
عنوان  وان  لل�سركة  م�سفيا  �سليمان   عبدالوهاب  جهاد  حممد  ال�سيد 
اخلطوط  تا�سفني-خلف  بن  يو�سف  :�سمي�ساين-�سارع  هو  امل�سفي 

اجلوية القطرية جممع الرب ط4- مكتب 408- هاتف 0796400599
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة  احلكمة للمطاعم  ذ.م.م وامل�سجلة لدى 
دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )31152( بتاريخ  2013/1/22 
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 
الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد حممد جهاد عبدالوهاب �سليمان
عنوان امل�سفي : �سمي�ساين-�سارع يو�سف بن تا�سفني-خلف اخلطوط 
اجلوية القطرية جممع الرب ط4- مكتب 408- هاتف 0796400599
  م�سفي �سركة

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

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

والتدريب   للت�شويق  املن�شيء  ال�شريك  �شركة   باأن  والتجارة 

ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )52939( بتاريخ )2018/11/11(

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

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

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة الق�شور للم�شاريع العقارية م.ع.م حتت الت�شفية

حتية طيبة وبعد 
ال�سادة م�ساهمي �سركة الق�سور للم�ساريع العقارية م.ع.م حتت الت�سفية لقد تقرر دعوتكم 

حل�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر من ظهر يوم الربعاء 
املوافق 10اآب 2022 من خالل و�سائل الت�سال املرئي واللكرتوين من خالل تقنية )زووم( عن 

بعد و�سيتم ن�سر دعوة ح�سور الجتماع على موقع ال�سركة التايل:
http://alqsourestates.com

وان لينك الجتماع:
passcode 5BAbBm
htpps://us06web.zoom.us/j/3384277662?pwd=Y1pzcUIzSjgr
QnFQRjZWWnIGWUg1Zz09
Meeting ID :338 427 7662

ملناق�سة المور التالية:1- امل�سادقة على التقرير النهائي للت�سفية
2- ابراء ذمة امل�سفي من اعمال الت�سفية وحتمل وتعهد امل�ساهمني باية التزامات او ديون تظهر 

على ال�سركة يف امل�ستقبل
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام

م�سفي ال�سركة: احمد علي حممد ا�سماعيل

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200088708(

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

ال�سيد/ال�سادة عدنان موفق االغواين
يف  وامل�سجلة  و�شريكه  حجيج  ابراهيم  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك   

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )86780( بتاريخ  2007/7/10
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2022/7/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/7/28
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة الروعة للتجارة العامة

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

اأرجو من دائني �شركة  ))الروعة للتجارة العامة( وامل�سجلة لدى 
يف  التنموية  واملناطق  احلرة  للمناطق  الردنية  املجموعة  �سركة 
�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة )غري امل�ستاأجرة(  حتت 

مطالباتهم  تقدمي  �سرورة   2012/6/11 بتاريخ   )1984( الرقم 
املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل 
للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل : 

ا�سم م�سفي ال�سركة: ال�سيد )املحامي �سمري جميل الروا�سدة( 

التجاري-هاتف  العقاد  الداخلية-جممع  دوار  عمان-  عنوانه:  

0796732398

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   )الفرن�شية للدرا�شات وتنفيذ اجهزة 

االت�شاالت/�شوفر يكوم( وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات 
يف �سجل ال�سركات الجنبية الفروع العامله  حتت الرقم )352( 

بتاريخ   1982/6/20 �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة :املحامي ابراهيم العمو�ش
 -156 قم  -بنايةر  املنورة  املدينة  �سارع  عمان-   : امل�سفي  عنوان 

الطابق 5-مكتب509- هاتف 0775614192
  م�سفي �سركة

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
ا�ستنادا لأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

 وتعديالته.

اأرجو من دائني �سركة ال�شفق لال�شت�شارات االدارية   ذ.م.م 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )41865( بتاريخ 

8/10/2015  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 
م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

 ا�سم م�سفي ال�سركة : عامر عثمان �سعيفان
عنوان امل�سفي :عمان ال�سويفية جممع بارك بالزا ط8. مكتب 818خلوي 

 0796586860 
  م�سفي �سركة

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
لالدويه  الكوثر  )م�شتودع  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
البيطريه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )223609( با�سم )ان�س عمر اني�س 
دار عمر( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حممد عمر اني�س دار عمر(وتعتربعملية نقل امللكية 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )�شيدلية الكوثر البيطرية( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )245919( با�سم )ان�س عمر اني�س دار عمر( 
امللكية حجة  نقل  اني�س دار عمر(وتعتربعملية  با�سم )حممد عمر  لي�سبح  نقل ملكية  جرى عليه 

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

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  ال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�ستنادا 
للملكية  )النور�س  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  ال�سماء 
بالرقم )210654(  التجارية  ال�سماء  لدينا يف �سجل  الفكريه واال�شت�شارات االدارية( وامل�سجل 
با�سم )ر�شا ريا�س حممد البدور( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عواد حممد ح�شني الزبون(

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

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

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

للتدريب  االردين  ال�شياد  �شركة   باأن  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  البيئية  والتوعيه 
 )1295( الرقم  حتت  ربح/   اىل  التهدف  املحدودة   امل�سوؤولية 

بتاريخ )2020/6/24(

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

التهدف اىل ربح بتاريخ )2022/7/28(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

حممود حممد عبدالعزيز الهندي 
املحرتم

نظرا لتغيب املوظف حممود حممد 
عبدالعزيز الهندي عن العمل من 
تاريخ 2022/6/13 لدى �شركة 
القطاعات لال�شترياد والت�شدير 
فاننا ننذرك ب�سرورة اللتحاق 
بعملك خالل يومني من تاريخ 

هذا النذار على ان تبدي معذرة 
م�سروعة لتغيبك وال تعترب فاقدا 

لعملك �سندا لحكام املادة
 )28/هـ( من قانون العمل 

مع الحرتام

اعالن
�شادر عن م�شفي ال�شركة

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

الق�شري  معاذ احلمادين وحممد  �شركة  يعلن م�سفي  1997وتعديالته 

تاريخ  )ت�سامن(  �سركات  �سجل  يف   )101503( الرقم  حتت  وامل�سجلة 

ال�سركاء  الوطني )200118542( بان جميع  )2011/5/17 ( ورقمها 

بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )2022/7/31( 

وتعيني عبري احمد حممود احلمادين م�سفياأ لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينه:)عمان( ال�سارع:)جاوا( البناية:)48( هاتف:)0798038020( 

                       م�سفي ال�سركة عبري احمد حممود احلمادين

اعالن
�شادر عن م�شفي ال�شركة

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

وا�شامه  احلمادين  اأحمد  معاذ  �شركة  م�سفي  يعلن  1997وتعديالته 

احلمادين وامل�سجلة حتت الرقم )94962( يف �سجل �سركات )ت�سامن( 

جميع  بان   )200103910( الوطني  ورقمها   )  2009/6/16( تاريخ 

بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء 

لها  م�سفياأ  احلمادين  حممود  احمد  عبري  وتعيني   )2022/7/31(

وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينه:)عمان( ال�سارع:)جاوا( البناية:)48( هاتف:)0798038020( 

                       م�سفي ال�سركة عبري احمد حممود احلمادين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200186287(

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

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

�سجل  وامل�سجلة يف  البطاط   ار�شيده وجهاد خليل  اخو  الدين تركي 
�سركات لتهدف اىل ربح 

لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2022/3/16 بتاريخ   )1407( الرقم  حتت   

ال�سيد/ بتاريخ 2022/7/20 وقد مت تعيني  ال�سركة ت�سفية اختيارية 

ال�سيدة  �سيف الدين تركي اخو ار�سيده  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : املفرق 0776974747

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172562(

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

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

الرقم  �سركات ت�سامن حتت  وامل�سجلة يف �سجل  بنات و�شريكته   جهاد 

ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد    2019/5/8 بتاريخ    )119616(

ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد   2022/7/26 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

املحامي ابراهيم نبيل خليل عليوه  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي  عمان الدوار الثامن تلفون 0797166517

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
اعالن)ثاين(

ا�ستنادا لحكام املادة )68/ب(من قانون ال�سركات رقم )22(ل�سنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعه والتجارة والتموين 

ان الهيئة العامة عري العادية ل�شركة يان للتطوير العقاري امل�سجلة لدينا 

ك�سركة ذ.م.م حتت الرقم )1296(بتاريخ )8/1/1984(قد قررت باجتماعها غري 

العادي املنعقد بتاريخ )5/6/2022( املوافقة على تخفي�ش راأ�سمال ال�سركة 

من)1.750.000(دينار لي�سبح )20.000(دينار 

ويحق لكل من دائني ال�سركة العرتا�ش خطيا على تخفي�ش راأ�سمال اب�سركو لدى 

املراقب خالل )15(يوما من تاريخ ن�سر اخر اعالن 
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االثنني  2022/8/1
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
التاريخ: 2022/7/31م

مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 
�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر

هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س
الدعوى ا�شا�س 2021100806005

الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي
يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806005 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة �شغ��ار واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

دائرة قا�شي الق�شاة
حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا

التاريخ: 2022/7/31م
مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر
هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الدعوى ا�شا�س 2021100806004
الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي

يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806004 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة زوج��ة واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الرقم: م �س/93780/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200101628(

ا�شتن��ادا الحكام امل��ادة )37( من قان��ون ال�شركات رق��م )22( ل�شنة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�شناع��ة والتجارة بان 
�شركة حممد ح�شن حماي��ده و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )93780( بتاريخ 2009/3/10 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شرك��ة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة حممد ح�شن احمد حمايده م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - بيت را�س - 0776927505

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االثنني  2022/8/1
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
التاريخ: 2022/7/31م

مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 
�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر

هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س
الدعوى ا�شا�س 2021100806005

الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي
يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806005 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة �شغ��ار واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

دائرة قا�شي الق�شاة
حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا

التاريخ: 2022/7/31م
مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر
هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الدعوى ا�شا�س 2021100806004
الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي

يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806004 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة زوج��ة واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الرقم: م �س/93780/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200101628(

ا�شتن��ادا الحكام امل��ادة )37( من قان��ون ال�شركات رق��م )22( ل�شنة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�شناع��ة والتجارة بان 
�شركة حممد ح�شن حماي��ده و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )93780( بتاريخ 2009/3/10 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شرك��ة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة حممد ح�شن احمد حمايده م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - بيت را�س - 0776927505

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
وامل�سجلة  للمطاعم  احلكمة  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت الرقم )31152( 
بتاريخ  2013/1/22 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 
2022/7/16  املوافقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني 
عنوان  وان  لل�سركة  م�سفيا  �سليمان   عبدالوهاب  جهاد  حممد  ال�سيد 
اخلطوط  تا�سفني-خلف  بن  يو�سف  :�سمي�ساين-�سارع  هو  امل�سفي 

اجلوية القطرية جممع الرب ط4- مكتب 408- هاتف 0796400599
مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة  احلكمة للمطاعم  ذ.م.م وامل�سجلة لدى 
دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )31152( بتاريخ  2013/1/22 
�سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة 
الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد حممد جهاد عبدالوهاب �سليمان
عنوان امل�سفي : �سمي�ساين-�سارع يو�سف بن تا�سفني-خلف اخلطوط 
اجلوية القطرية جممع الرب ط4- مكتب 408- هاتف 0796400599
  م�سفي �سركة

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

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

والتدريب   للت�شويق  املن�شيء  ال�شريك  �شركة   باأن  والتجارة 

ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )52939( بتاريخ )2018/11/11(

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

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

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة الق�شور للم�شاريع العقارية م.ع.م حتت الت�شفية

حتية طيبة وبعد 
ال�سادة م�ساهمي �سركة الق�سور للم�ساريع العقارية م.ع.م حتت الت�سفية لقد تقرر دعوتكم 

حل�سور اجتماع الهيئة العامة غري العادي يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر من ظهر يوم الربعاء 
املوافق 10اآب 2022 من خالل و�سائل الت�سال املرئي واللكرتوين من خالل تقنية )زووم( عن 

بعد و�سيتم ن�سر دعوة ح�سور الجتماع على موقع ال�سركة التايل:
http://alqsourestates.com

وان لينك الجتماع:
passcode 5BAbBm
htpps://us06web.zoom.us/j/3384277662?pwd=Y1pzcUIzSjgr
QnFQRjZWWnIGWUg1Zz09
Meeting ID :338 427 7662

ملناق�سة المور التالية:1- امل�سادقة على التقرير النهائي للت�سفية
2- ابراء ذمة امل�سفي من اعمال الت�سفية وحتمل وتعهد امل�ساهمني باية التزامات او ديون تظهر 

على ال�سركة يف امل�ستقبل
وتف�سلوا بقبول فائق الحرتام

م�سفي ال�سركة: احمد علي حممد ا�سماعيل

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200088708(

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

ال�سيد/ال�سادة عدنان موفق االغواين
يف  وامل�سجلة  و�شريكه  حجيج  ابراهيم  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك   

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )86780( بتاريخ  2007/7/10
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2022/7/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2022/7/28
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة الروعة للتجارة العامة

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

اأرجو من دائني �شركة  ))الروعة للتجارة العامة( وامل�سجلة لدى 
يف  التنموية  واملناطق  احلرة  للمناطق  الردنية  املجموعة  �سركة 
�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة )غري امل�ستاأجرة(  حتت 

مطالباتهم  تقدمي  �سرورة   2012/6/11 بتاريخ   )1984( الرقم 
املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل 
للدائنني  ا�سهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل : 

ا�سم م�سفي ال�سركة: ال�سيد )املحامي �سمري جميل الروا�سدة( 

التجاري-هاتف  العقاد  الداخلية-جممع  دوار  عمان-  عنوانه:  

0796732398

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة   )الفرن�شية للدرا�شات وتنفيذ اجهزة 

االت�شاالت/�شوفر يكوم( وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات 
يف �سجل ال�سركات الجنبية الفروع العامله  حتت الرقم )352( 

بتاريخ   1982/6/20 �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه 
ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة :املحامي ابراهيم العمو�ش
 -156 قم  -بنايةر  املنورة  املدينة  �سارع  عمان-   : امل�سفي  عنوان 

الطابق 5-مكتب509- هاتف 0775614192
  م�سفي �سركة

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
ا�ستنادا لأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

 وتعديالته.

اأرجو من دائني �سركة ال�شفق لال�شت�شارات االدارية   ذ.م.م 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )41865( بتاريخ 

8/10/2015  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت 
م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

 ا�سم م�سفي ال�سركة : عامر عثمان �سعيفان
عنوان امل�سفي :عمان ال�سويفية جممع بارك بالزا ط8. مكتب 818خلوي 

 0796586860 
  م�سفي �سركة

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
لالدويه  الكوثر  )م�شتودع  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية 
البيطريه ( وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )223609( با�سم )ان�س عمر اني�س 
دار عمر( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )حممد عمر اني�س دار عمر(وتعتربعملية نقل امللكية 

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

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

ا�ستنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل ال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان ال�سم التجاري )�شيدلية الكوثر البيطرية( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل ال�سماء التجارية بالرقم )245919( با�سم )ان�س عمر اني�س دار عمر( 
امللكية حجة  نقل  اني�س دار عمر(وتعتربعملية  با�سم )حممد عمر  لي�سبح  نقل ملكية  جرى عليه 

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

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  ال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  لحكام  ا�ستنادا 
للملكية  )النور�س  التجاري  ال�سم  بان  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التجارية  ال�سماء 
بالرقم )210654(  التجارية  ال�سماء  لدينا يف �سجل  الفكريه واال�شت�شارات االدارية( وامل�سجل 
با�سم )ر�شا ريا�س حممد البدور( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )عواد حممد ح�شني الزبون(

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

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

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

للتدريب  االردين  ال�شياد  �شركة   باأن  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  م�سجلة  ذ.م.م  البيئية  والتوعيه 
 )1295( الرقم  حتت  ربح/   اىل  التهدف  املحدودة   امل�سوؤولية 

بتاريخ )2020/6/24(

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

التهدف اىل ربح بتاريخ )2022/7/28(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

حممود حممد عبدالعزيز الهندي 
املحرتم

نظرا لتغيب املوظف حممود حممد 
عبدالعزيز الهندي عن العمل من 
تاريخ 2022/6/13 لدى �شركة 
القطاعات لال�شترياد والت�شدير 
فاننا ننذرك ب�سرورة اللتحاق 
بعملك خالل يومني من تاريخ 

هذا النذار على ان تبدي معذرة 
م�سروعة لتغيبك وال تعترب فاقدا 

لعملك �سندا لحكام املادة
 )28/هـ( من قانون العمل 

مع الحرتام

اعالن
�شادر عن م�شفي ال�شركة

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

الق�شري  معاذ احلمادين وحممد  �شركة  يعلن م�سفي  1997وتعديالته 

تاريخ  )ت�سامن(  �سركات  �سجل  يف   )101503( الرقم  حتت  وامل�سجلة 

ال�سركاء  الوطني )200118542( بان جميع  )2011/5/17 ( ورقمها 

بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )2022/7/31( 

وتعيني عبري احمد حممود احلمادين م�سفياأ لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينه:)عمان( ال�سارع:)جاوا( البناية:)48( هاتف:)0798038020( 

                       م�سفي ال�سركة عبري احمد حممود احلمادين

اعالن
�شادر عن م�شفي ال�شركة

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

وا�شامه  احلمادين  اأحمد  معاذ  �شركة  م�سفي  يعلن  1997وتعديالته 

احلمادين وامل�سجلة حتت الرقم )94962( يف �سجل �سركات )ت�سامن( 

جميع  بان   )200103910( الوطني  ورقمها   )  2009/6/16( تاريخ 

بتاريخ  وت�سفيتها  ال�سركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء 

لها  م�سفياأ  احلمادين  حممود  احمد  عبري  وتعيني   )2022/7/31(

وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

املدينه:)عمان( ال�سارع:)جاوا( البناية:)48( هاتف:)0798038020( 

                       م�سفي ال�سركة عبري احمد حممود احلمادين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200186287(

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

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

�سجل  وامل�سجلة يف  البطاط   ار�شيده وجهاد خليل  اخو  الدين تركي 
�سركات لتهدف اىل ربح 

لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2022/3/16 بتاريخ   )1407( الرقم  حتت   

ال�سيد/ بتاريخ 2022/7/20 وقد مت تعيني  ال�سركة ت�سفية اختيارية 

ال�سيدة  �سيف الدين تركي اخو ار�سيده  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : املفرق 0776974747

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172562(

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

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

الرقم  �سركات ت�سامن حتت  وامل�سجلة يف �سجل  بنات و�شريكته   جهاد 

ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد    2019/5/8 بتاريخ    )119616(

ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد   2022/7/26 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

املحامي ابراهيم نبيل خليل عليوه  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي  عمان الدوار الثامن تلفون 0797166517

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
اعالن)ثاين(

ا�ستنادا لحكام املادة )68/ب(من قانون ال�سركات رقم )22(ل�سنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعه والتجارة والتموين 

ان الهيئة العامة عري العادية ل�شركة يان للتطوير العقاري امل�سجلة لدينا 

ك�سركة ذ.م.م حتت الرقم )1296(بتاريخ )8/1/1984(قد قررت باجتماعها غري 

العادي املنعقد بتاريخ )5/6/2022( املوافقة على تخفي�ش راأ�سمال ال�سركة 

من)1.750.000(دينار لي�سبح )20.000(دينار 

ويحق لكل من دائني ال�سركة العرتا�ش خطيا على تخفي�ش راأ�سمال اب�سركو لدى 

املراقب خالل )15(يوما من تاريخ ن�سر اخر اعالن 
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االثنني  2022/8/1
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
التاريخ: 2022/7/31م

مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 
�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر

هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س
الدعوى ا�شا�س 2021100806005

الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي
يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806005 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة �شغ��ار واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

دائرة قا�شي الق�شاة
حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا

التاريخ: 2022/7/31م
مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر
هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الدعوى ا�شا�س 2021100806004
الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي

يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806004 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة زوج��ة واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الرقم: م �س/93780/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200101628(

ا�شتن��ادا الحكام امل��ادة )37( من قان��ون ال�شركات رق��م )22( ل�شنة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�شناع��ة والتجارة بان 
�شركة حممد ح�شن حماي��ده و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )93780( بتاريخ 2009/3/10 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شرك��ة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة حممد ح�شن احمد حمايده م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - بيت را�س - 0776927505

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

ال�شحف:  �شدى ال�شعب االثنني  2022/8/1
دائرة قا�شي الق�شاة

حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
التاريخ: 2022/7/31م

مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 
�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر

هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س
الدعوى ا�شا�س 2021100806005

الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي
يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806005 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة �شغ��ار واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

دائرة قا�شي الق�شاة
حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا

التاريخ: 2022/7/31م
مذكرة تبليغ جل�شة بالن�شر 

�شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا/ بالن�شر
هيئة القا�شي: م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الدعوى ا�شا�س 2021100806004
الى املدعى عليه: طارق ا�شماعيل حممد الربيحي

يقت�ش��ي ح�شورك الى ه��ذه املحكمة ي��وم الثالثاء 
املواف��ق 2022/9/13م ال�شاع��ة 9 �شباح��ا وذل��ك 
 2021100806004 رق��م  الدع��وى   يف  للنظ��ر 
ومو�شوعه��ا نفق��ة زوج��ة واملقام��ة عليك م��ن قبل 
املدع��ي دع��اء حممد احم��د ابو ف��روه ل��ذا عليك 
احل�شور يف اليوم والوق��ت املعينني فاذا مل حت�شر او 
تر�ش��ل وكيال او منابا عنك او تب��د معذرة م�شروعة 
لتخلف��ك عن احل�ش��ور ف�شيج��ري بحق��ك االيجاب 
ال�شرع��ي وعليه جرى تبليغك ذل��ك ح�شب اال�شول 

حتريرا يف 2022/7/31م
قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية/ الق�شايا
م�شطفى رباح م�شطفى يون�س

الرقم: م �س/93780/5 - التاريخ: 2022/7/27

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200101628(

ا�شتن��ادا الحكام امل��ادة )37( من قان��ون ال�شركات رق��م )22( ل�شنة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ش��ركات يف وزارة ال�شناع��ة والتجارة بان 
�شركة حممد ح�شن حماي��ده و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
حتت الرقم )93780( بتاريخ 2009/3/10 قد تقدمت بطلب لت�شيفة 
ال�شرك��ة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2022/7/27 وقد مت تعيني ال�شيد/ 

ال�شيدة حممد ح�شن احمد حمايده م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد - بيت را�س - 0776927505

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

اعالن اتالف اوراق ق�ضائية 
ا�ضتنادا الحكام املادة 7 من نظام اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية 
رقم 44 ل�ضنة 2005, تعلن حمكمة �ضلح الق�ضر-دائرة االدعاء العام 

عن نيتها اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية التالية:
1-الق�ضايا اجلزائية لالعوام 2014 ولغاية 2016 واالوراق املتعلقة 
بها والتي مر عليها الزمن او التي ال ينتظر وجود منفعة من بقائها او 

االحتفاظ بها وفقاً الحكام املادة 4/اأ من النظام.
2-الق�ضايا اجلزائية واالوراق املتعلقة بها وامل�ضمولة بقانون العفو 

العام رقم)5( ل�ضنة 2019 وفقاً الأحكام املادة 4/ب من النظام.
حكم  قرار  على  باحل�ضول  يرغب  عالقة  �ضاحب  �ضخ�ص  اي  فعلى  
عنها  �ضور  اأو  الق�ضايا  هذه  يف  قدمت  اأوراق  اأو  وثائق  ا�ضرتداد  او 
مراجعة)حمكمة �ضلح الق�ضر/دائرة االدعاء العام( قي مقرها الكائن 
القدمي(  املحكمة  مبنى  الرئي�ضي/مقابل  الق�ضر/ال�ضارع  )الكرك/لواء 
يف  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  �ضهور  ثالثة  اأق�ضاه  موعد  يف  وذلك 

ال�ضحف اليومية
وزيـــر العـــــدل
د. احمد الزيادات

اعــــــــالن 
ل�ضنة   )19( رقم  االردن  وادي  تطوير  قانون  )21/ج(من  املادة  مبقت�ضى 

1988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�ضة ع�ضر يوماآ من تاريخه جدول لتقدير قيمة 
حو�ص   )1716-1703-1702( االرقام  ذوات  ال�ضكنية  الوحدات 
جمل�ص  قرار  مبوجب  وامل�ضتملكة  املزرعة  ارا�ضي  من  الناحية   )1(
ادارة �ضلطة وادي االردن رقم)219( تاريخ 1980/11/9 وموافقة 

الرئا�ضة بالكتاب رقم 
)6-59-13-1776( تاريخ 1981/2/11.

قد علق يوم االحد املوافق 2022/7/31 على لوحة دائرة االرا�ضي 
ن�ضخة  و�ضلمت  بارزاآ  حمالأ  اعتباره  اجلنوبية  االغوار  وامل�ضاحة/ 
ذوي  اجلميع  الطالع  اجلنوبية  االغوار  بلدية  رئي�ص  اىل  منه  اخرى 

احلقوق عليه .
ويحق لل�ضلطة ولكل مت�ضرف او �ضاحب حق ان يعرت�ص على قرار 
عن  االعالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوماآ  ع�ضر  خم�ضة  خالل  اللجنة 
قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ضتئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ 
باحكام  عمال  التقدير  على  لالعرتا�ص  كاأمانة  ديناراآ   ) ع�ضر  )خم�ضة 

املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�س جلنة تقدير االرا�ضي 
املهند�س �ضامر حممد الدويري

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200027603(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 
ال�ضادة وجيه وليد �ضليم الهياجنه  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �ضركة حممد 
وليد �ضليم الهياجنه و�ضركاه وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية ب�ضيطة 

حتت الرقم )8734( بتاريخ 2000/10/29.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ2022/7/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2022/7/28.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/15م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/25م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/31 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء طرق يف منطقة وادي 
بن حماد وطريق يف لواء الق�ضر/م�ضاريع جمل�س 

حمافظة الكرك-الالمركزية
75 دينار1500 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

 اعادة اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/1م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/11م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/26 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء جمموعة طرق 

لواء فقوع/م�ضاريع جمل�س حمافظة الكرك-
الالمركزية

125 دينار4200 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

اعالن صادر عن مصفي الرشكة 

استنادا ألحكام املادة)37( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 

وتعديالته.

الرقم  تحت  واملسجلة  حسنني   وعمران  عمر  رشكة   مصفي  يعلن 

ورقمها   1991/1/12 تاريخ  التضامن  رشكات  سجل  يف   )24637(
عىل  اتفقوا  قد  بالرشكة  الرشكاء  جميع  بأن   )200033083( الوطني 

حل الرشكة وتصفيتها بتاريخ 2022/7/31 وتعيني السيد عمران محمود 

)عامن(  : املدينه  للتبلغ والتبليغ  محمد حسنني  مصفيا لها وعنوانه 

) الشارع وادي السري ( البناية )9( هاتف )( خلوي )0799784031( 
ص.ب )( الرمز الربيدي )( الربيد االلكرتوين 

  مصفي رشكة

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 
الرشكات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  استناد 
رقم )22( لسنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة 
عن استكامل اجراءات تصفية رشكة ايوب وصالحه   
الرقم  تحت  تضامن  رشكات  سجل  يف  واملسجلة 
تاريخ  من  اعتبارا   2002/4/16 بتاريخ   )63228(

نرش هذا االعالن .
لالستفسار يرجى االتصال بدائرة مراقبة الرشكات عىل الرقم 5600260 

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

دعوة حضور اجتامع الهيئة العامة العادي 

لرشكة ماسه الدوليه لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م

السادة الرشكاء:

اشارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2022/7/31 من رشكاء ميلكون اكرث من25% من رأسامل 

الرشكة واملتضمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتامع استنادا الحكام البند رابعا من 

اجراءات تنظيم اجتامعات الهيئات العامه ومجالس االدارة وهيئات املديرين للرشكات 

املساهمة العامة والرشكات املساهمة الخاصة والرشكات ذات املسؤولية املحدودة الصادرة 

عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة استنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة 

ثانيا من امر الدفاع رقم)5( لسنة2020 والصادر مبقتىض احكام قانون الدفاع رقم)13( 

لسنة1992 . فقد قررت دعوتكم لحضور االجتامع يوم  االحد/  املوافق 2022/8/14 الساعة 

الحادي عرش صباحآ ، يف مقر الرشكة الكائن يف عامن - الحزام الدائري فوق هارون 

للعدادت بجانب كازية املناصري ،  وذلك لبحث املواضيع التالية :

-انتخاب مدير عام  للرشكة .
-تعيني املفوضني بالتوقيع عن الرشكة

-انتخاب مدقق حسابات للرشكة واملصادقة عىل البيانات املالية لعام )2018(.
يرجى حضور االجتامع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة أعاله .

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل عيل العرموطي 
مراقب عام الرشكات

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200153417(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
البشيتي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  النورى   يوسف  الهادي  عبد  محمد 
والنوري واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )113565( بتاريخ 

.2016/3/30
قد تقدم بطلب النسحابه من الرشكة بتاريخ و قام بابالغ رشيكه/رشكائه 
باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200012458(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
السلعوس  عمر  مهدي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  السلعوس   عمر  مها 
)23235( بتاريخ  الرقم  ورشكاه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت 

.1990/3/19
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200051116(

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

يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 

حازم عرفات سعد سدر  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ابو نجم وسدر واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )47604( بتاريخ 1997/9/17.

بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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:)200050695(

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

مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة هشام محمد 

سجل  يف  واملسجلة  ورشكاه  خري  حكم  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  خري   شميس 

رشكات توصية بسيطة تحت الرقم )1019( بتاريخ 1979/8/1.

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

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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

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 )بقالة النهروان ( واملسجل لدينا يف 
ملكية  نقل  عليه  سجل االسامء التجارية بالرقم )206258( باسم )محمد صقر نرص املسعود( جرى 
من  الغري  عىل  حجة  امللكية  نقل  سويلم(وتعتربعملية  ابو  محمود  مصطفى  )محمد  باسم  ليصبح 

تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

اعالن اتالف اوراق ق�ضائية 
ا�ضتنادا الحكام املادة 7 من نظام اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية 
رقم 44 ل�ضنة 2005, تعلن حمكمة �ضلح الق�ضر-دائرة االدعاء العام 

عن نيتها اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية التالية:
1-الق�ضايا اجلزائية لالعوام 2014 ولغاية 2016 واالوراق املتعلقة 
بها والتي مر عليها الزمن او التي ال ينتظر وجود منفعة من بقائها او 

االحتفاظ بها وفقاً الحكام املادة 4/اأ من النظام.
2-الق�ضايا اجلزائية واالوراق املتعلقة بها وامل�ضمولة بقانون العفو 

العام رقم)5( ل�ضنة 2019 وفقاً الأحكام املادة 4/ب من النظام.
حكم  قرار  على  باحل�ضول  يرغب  عالقة  �ضاحب  �ضخ�ص  اي  فعلى  
عنها  �ضور  اأو  الق�ضايا  هذه  يف  قدمت  اأوراق  اأو  وثائق  ا�ضرتداد  او 
مراجعة)حمكمة �ضلح الق�ضر/دائرة االدعاء العام( قي مقرها الكائن 
القدمي(  املحكمة  مبنى  الرئي�ضي/مقابل  الق�ضر/ال�ضارع  )الكرك/لواء 
يف  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  �ضهور  ثالثة  اأق�ضاه  موعد  يف  وذلك 

ال�ضحف اليومية
وزيـــر العـــــدل
د. احمد الزيادات

اعــــــــالن 
ل�ضنة   )19( رقم  االردن  وادي  تطوير  قانون  )21/ج(من  املادة  مبقت�ضى 

1988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�ضة ع�ضر يوماآ من تاريخه جدول لتقدير قيمة 
حو�ص   )1716-1703-1702( االرقام  ذوات  ال�ضكنية  الوحدات 
جمل�ص  قرار  مبوجب  وامل�ضتملكة  املزرعة  ارا�ضي  من  الناحية   )1(
ادارة �ضلطة وادي االردن رقم)219( تاريخ 1980/11/9 وموافقة 

الرئا�ضة بالكتاب رقم 
)6-59-13-1776( تاريخ 1981/2/11.

قد علق يوم االحد املوافق 2022/7/31 على لوحة دائرة االرا�ضي 
ن�ضخة  و�ضلمت  بارزاآ  حمالأ  اعتباره  اجلنوبية  االغوار  وامل�ضاحة/ 
ذوي  اجلميع  الطالع  اجلنوبية  االغوار  بلدية  رئي�ص  اىل  منه  اخرى 

احلقوق عليه .
ويحق لل�ضلطة ولكل مت�ضرف او �ضاحب حق ان يعرت�ص على قرار 
عن  االعالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوماآ  ع�ضر  خم�ضة  خالل  اللجنة 
قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ضتئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ 
باحكام  عمال  التقدير  على  لالعرتا�ص  كاأمانة  ديناراآ   ) ع�ضر  )خم�ضة 

املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�س جلنة تقدير االرا�ضي 
املهند�س �ضامر حممد الدويري

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200027603(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 
ال�ضادة وجيه وليد �ضليم الهياجنه  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �ضركة حممد 
وليد �ضليم الهياجنه و�ضركاه وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية ب�ضيطة 

حتت الرقم )8734( بتاريخ 2000/10/29.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ2022/7/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2022/7/28.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/15م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/25م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/31 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء طرق يف منطقة وادي 
بن حماد وطريق يف لواء الق�ضر/م�ضاريع جمل�س 

حمافظة الكرك-الالمركزية
75 دينار1500 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

 اعادة اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/1م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/11م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/26 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء جمموعة طرق 

لواء فقوع/م�ضاريع جمل�س حمافظة الكرك-
الالمركزية

125 دينار4200 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

اعالن صادر عن مصفي الرشكة 

استنادا ألحكام املادة)37( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 

وتعديالته.

الرقم  تحت  واملسجلة  حسنني   وعمران  عمر  رشكة   مصفي  يعلن 

ورقمها   1991/1/12 تاريخ  التضامن  رشكات  سجل  يف   )24637(
عىل  اتفقوا  قد  بالرشكة  الرشكاء  جميع  بأن   )200033083( الوطني 

حل الرشكة وتصفيتها بتاريخ 2022/7/31 وتعيني السيد عمران محمود 

)عامن(  : املدينه  للتبلغ والتبليغ  محمد حسنني  مصفيا لها وعنوانه 

) الشارع وادي السري ( البناية )9( هاتف )( خلوي )0799784031( 
ص.ب )( الرمز الربيدي )( الربيد االلكرتوين 

  مصفي رشكة

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 
الرشكات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  استناد 
رقم )22( لسنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة 
عن استكامل اجراءات تصفية رشكة ايوب وصالحه   
الرقم  تحت  تضامن  رشكات  سجل  يف  واملسجلة 
تاريخ  من  اعتبارا   2002/4/16 بتاريخ   )63228(

نرش هذا االعالن .
لالستفسار يرجى االتصال بدائرة مراقبة الرشكات عىل الرقم 5600260 

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

دعوة حضور اجتامع الهيئة العامة العادي 

لرشكة ماسه الدوليه لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م

السادة الرشكاء:

اشارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2022/7/31 من رشكاء ميلكون اكرث من25% من رأسامل 

الرشكة واملتضمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتامع استنادا الحكام البند رابعا من 

اجراءات تنظيم اجتامعات الهيئات العامه ومجالس االدارة وهيئات املديرين للرشكات 

املساهمة العامة والرشكات املساهمة الخاصة والرشكات ذات املسؤولية املحدودة الصادرة 

عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة استنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة 

ثانيا من امر الدفاع رقم)5( لسنة2020 والصادر مبقتىض احكام قانون الدفاع رقم)13( 

لسنة1992 . فقد قررت دعوتكم لحضور االجتامع يوم  االحد/  املوافق 2022/8/14 الساعة 

الحادي عرش صباحآ ، يف مقر الرشكة الكائن يف عامن - الحزام الدائري فوق هارون 

للعدادت بجانب كازية املناصري ،  وذلك لبحث املواضيع التالية :

-انتخاب مدير عام  للرشكة .
-تعيني املفوضني بالتوقيع عن الرشكة

-انتخاب مدقق حسابات للرشكة واملصادقة عىل البيانات املالية لعام )2018(.
يرجى حضور االجتامع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة أعاله .

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل عيل العرموطي 
مراقب عام الرشكات

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200153417(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
البشيتي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  النورى   يوسف  الهادي  عبد  محمد 
والنوري واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )113565( بتاريخ 

.2016/3/30
قد تقدم بطلب النسحابه من الرشكة بتاريخ و قام بابالغ رشيكه/رشكائه 
باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200012458(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
السلعوس  عمر  مهدي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  السلعوس   عمر  مها 
)23235( بتاريخ  الرقم  ورشكاه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت 

.1990/3/19
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200051116(

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

يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 

حازم عرفات سعد سدر  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ابو نجم وسدر واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )47604( بتاريخ 1997/9/17.

بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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:)200050695(

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

مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة هشام محمد 

سجل  يف  واملسجلة  ورشكاه  خري  حكم  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  خري   شميس 

رشكات توصية بسيطة تحت الرقم )1019( بتاريخ 1979/8/1.

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

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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

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 )بقالة النهروان ( واملسجل لدينا يف 
ملكية  نقل  عليه  سجل االسامء التجارية بالرقم )206258( باسم )محمد صقر نرص املسعود( جرى 
من  الغري  عىل  حجة  امللكية  نقل  سويلم(وتعتربعملية  ابو  محمود  مصطفى  )محمد  باسم  ليصبح 

تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر

اعالن اتالف اوراق ق�ضائية 
ا�ضتنادا الحكام املادة 7 من نظام اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية 
رقم 44 ل�ضنة 2005, تعلن حمكمة �ضلح الق�ضر-دائرة االدعاء العام 

عن نيتها اتالف الق�ضايا واالوراق الق�ضائية التالية:
1-الق�ضايا اجلزائية لالعوام 2014 ولغاية 2016 واالوراق املتعلقة 
بها والتي مر عليها الزمن او التي ال ينتظر وجود منفعة من بقائها او 

االحتفاظ بها وفقاً الحكام املادة 4/اأ من النظام.
2-الق�ضايا اجلزائية واالوراق املتعلقة بها وامل�ضمولة بقانون العفو 

العام رقم)5( ل�ضنة 2019 وفقاً الأحكام املادة 4/ب من النظام.
حكم  قرار  على  باحل�ضول  يرغب  عالقة  �ضاحب  �ضخ�ص  اي  فعلى  
عنها  �ضور  اأو  الق�ضايا  هذه  يف  قدمت  اأوراق  اأو  وثائق  ا�ضرتداد  او 
مراجعة)حمكمة �ضلح الق�ضر/دائرة االدعاء العام( قي مقرها الكائن 
القدمي(  املحكمة  مبنى  الرئي�ضي/مقابل  الق�ضر/ال�ضارع  )الكرك/لواء 
يف  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  �ضهور  ثالثة  اأق�ضاه  موعد  يف  وذلك 

ال�ضحف اليومية
وزيـــر العـــــدل
د. احمد الزيادات

اعــــــــالن 
ل�ضنة   )19( رقم  االردن  وادي  تطوير  قانون  )21/ج(من  املادة  مبقت�ضى 

1988 وتعديالته
يعلن للعموم وملدة خم�ضة ع�ضر يوماآ من تاريخه جدول لتقدير قيمة 
حو�ص   )1716-1703-1702( االرقام  ذوات  ال�ضكنية  الوحدات 
جمل�ص  قرار  مبوجب  وامل�ضتملكة  املزرعة  ارا�ضي  من  الناحية   )1(
ادارة �ضلطة وادي االردن رقم)219( تاريخ 1980/11/9 وموافقة 

الرئا�ضة بالكتاب رقم 
)6-59-13-1776( تاريخ 1981/2/11.

قد علق يوم االحد املوافق 2022/7/31 على لوحة دائرة االرا�ضي 
ن�ضخة  و�ضلمت  بارزاآ  حمالأ  اعتباره  اجلنوبية  االغوار  وامل�ضاحة/ 
ذوي  اجلميع  الطالع  اجلنوبية  االغوار  بلدية  رئي�ص  اىل  منه  اخرى 

احلقوق عليه .
ويحق لل�ضلطة ولكل مت�ضرف او �ضاحب حق ان يعرت�ص على قرار 
عن  االعالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوماآ  ع�ضر  خم�ضة  خالل  اللجنة 
قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�ضتئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ 
باحكام  عمال  التقدير  على  لالعرتا�ص  كاأمانة  ديناراآ   ) ع�ضر  )خم�ضة 

املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�س جلنة تقدير االرا�ضي 
املهند�س �ضامر حممد الدويري

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200027603(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 
ال�ضادة وجيه وليد �ضليم الهياجنه  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �ضركة حممد 
وليد �ضليم الهياجنه و�ضركاه وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية ب�ضيطة 

حتت الرقم )8734( بتاريخ 2000/10/29.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ2022/7/28 و قام بابالغ 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2022/7/28.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/15م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/25م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/24م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/31 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء طرق يف منطقة وادي 
بن حماد وطريق يف لواء الق�ضر/م�ضاريع جمل�س 

حمافظة الكرك-الالمركزية
75 دينار1500 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

 اعادة اعالن �ضراء عطاء�ضادر عن مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك 
يدعى املقاولون امل�ضنفون يف جمال الطرق الفئة اخلام�ضة  والرابعة الراغبون باال�ضرتاك يف املناق�ضة  املو�ضحة 

ادناه مراجعة مديرية ا�ضغال حمافظة الكرك اعتبارا من �ضباح يوم االثنني املوافق 2022/8/1م.
- اآخر موعد لبيع ن�ضخ العطاء ال�ضاعة الثانية من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م. 

-تودع العرو�س يف �ضندوق عطاءات املديرية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر يوم اخلمي�س  املوافق 
2022/8/11م. 

-يحدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/10م زيارة ملوقع العمل ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا.
-على ان يرفق بكل عر�س �ضيك م�ضدق باأ�ضم معايل وزير اال�ضغال العامه واال�ضكان والأمره او كفالة بنكية باأ�ضم 

عطوفة مديرا�ضغال حمافظة الكرك بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء.
و  مالية  اية مطالب  االلغاء  ان يرتتب على هذا  اال�ضباب ودون  ابداء  العطاء دون  الغاء  العمل  ل�ضاحب  - يحق 

قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�ضعار.

-حت�ضب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
- �ضرورة و�ضع كفالة دخول العطاء يف مغلف منف�ضل خارج مغلف عر�س املناق�ضه وخالفا لذلك ي�ضتبعد العر�س.

ثمن الن�ضخة قيمة كفالة و�ضف العملرقم العطاء 

�س ك /2022/26 
ب�ضان ان�ضاء واإعادة ان�ضاء جمموعة طرق 

لواء فقوع/م�ضاريع جمل�س حمافظة الكرك-
الالمركزية

125 دينار4200 دينار 

رئــــي�س جلنـــة �ضراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�ضرف لواء الق�ضبة
فرا�س ابو الغنم

اعالن صادر عن مصفي الرشكة 

استنادا ألحكام املادة)37( من قانون الرشكات رقم )22( لسنة 1997 

وتعديالته.

الرقم  تحت  واملسجلة  حسنني   وعمران  عمر  رشكة   مصفي  يعلن 

ورقمها   1991/1/12 تاريخ  التضامن  رشكات  سجل  يف   )24637(
عىل  اتفقوا  قد  بالرشكة  الرشكاء  جميع  بأن   )200033083( الوطني 

حل الرشكة وتصفيتها بتاريخ 2022/7/31 وتعيني السيد عمران محمود 

)عامن(  : املدينه  للتبلغ والتبليغ  محمد حسنني  مصفيا لها وعنوانه 

) الشارع وادي السري ( البناية )9( هاتف )( خلوي )0799784031( 
ص.ب )( الرمز الربيدي )( الربيد االلكرتوين 

  مصفي رشكة

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 
الرشكات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  استناد 
رقم )22( لسنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 

الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة 
عن استكامل اجراءات تصفية رشكة ايوب وصالحه   
الرقم  تحت  تضامن  رشكات  سجل  يف  واملسجلة 
تاريخ  من  اعتبارا   2002/4/16 بتاريخ   )63228(

نرش هذا االعالن .
لالستفسار يرجى االتصال بدائرة مراقبة الرشكات عىل الرقم 5600260 

مراقب عام الرشكات 

د. وائل عيل العرموطي

دعوة حضور اجتامع الهيئة العامة العادي 

لرشكة ماسه الدوليه لتكنولوجيا املعلومات ذ.م.م

السادة الرشكاء:

اشارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2022/7/31 من رشكاء ميلكون اكرث من25% من رأسامل 

الرشكة واملتضمن دعوة الهيئة العامة العادية لالجتامع استنادا الحكام البند رابعا من 

اجراءات تنظيم اجتامعات الهيئات العامه ومجالس االدارة وهيئات املديرين للرشكات 

املساهمة العامة والرشكات املساهمة الخاصة والرشكات ذات املسؤولية املحدودة الصادرة 

عن وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادرة استنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة 

ثانيا من امر الدفاع رقم)5( لسنة2020 والصادر مبقتىض احكام قانون الدفاع رقم)13( 

لسنة1992 . فقد قررت دعوتكم لحضور االجتامع يوم  االحد/  املوافق 2022/8/14 الساعة 

الحادي عرش صباحآ ، يف مقر الرشكة الكائن يف عامن - الحزام الدائري فوق هارون 

للعدادت بجانب كازية املناصري ،  وذلك لبحث املواضيع التالية :

-انتخاب مدير عام  للرشكة .
-تعيني املفوضني بالتوقيع عن الرشكة

-انتخاب مدقق حسابات للرشكة واملصادقة عىل البيانات املالية لعام )2018(.
يرجى حضور االجتامع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة أعاله .

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل عيل العرموطي 
مراقب عام الرشكات

اعالن صادر عن مراقب عام الرشكات 

الرقم الوطني للمنشأة:)200153417(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
البشيتي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  النورى   يوسف  الهادي  عبد  محمد 
والنوري واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )113565( بتاريخ 

.2016/3/30
قد تقدم بطلب النسحابه من الرشكة بتاريخ و قام بابالغ رشيكه/رشكائه 
باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200012458(

)22( لسنة 1997  رقم  الرشكات  قانون  املادة)28/أ( من  استنادا الحكام 
يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 
السلعوس  عمر  مهدي  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  السلعوس   عمر  مها 
)23235( بتاريخ  الرقم  ورشكاه واملسجلة يف سجل رشكات تضامن تحت 

.1990/3/19
بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 
رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.
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:)200051116(

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

يعلن مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة 

حازم عرفات سعد سدر  الرشيك /الرشكاء يف رشكة ابو نجم وسدر واملسجلة 

يف سجل رشكات تضامن تحت الرقم )47604( بتاريخ 1997/9/17.

بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/7/31  الرشكة  من  النسحابه  بطلب  تقدم  قد 

رشيكه/رشكائه يف الرشكة اشعارا بالربيد املسجل يتضمن رغبته باالنسحاب 

باالرادة املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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:)200050695(

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

مراقب عام الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة:بان السيد/السادة هشام محمد 

سجل  يف  واملسجلة  ورشكاه  خري  حكم  رشكة  يف  /الرشكاء  الرشيك  خري   شميس 

رشكات توصية بسيطة تحت الرقم )1019( بتاريخ 1979/8/1.

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

باالرادة  باالنسحاب  رغبته  يتضمن  املسجل  بالربيد  اشعارا  الرشكة  يف  رشكائه 

املنفردة من الرشكة بتاريخ 2022/7/31.

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

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 )بقالة النهروان ( واملسجل لدينا يف 
ملكية  نقل  عليه  سجل االسامء التجارية بالرقم )206258( باسم )محمد صقر نرص املسعود( جرى 
من  الغري  عىل  حجة  امللكية  نقل  سويلم(وتعتربعملية  ابو  محمود  مصطفى  )محمد  باسم  ليصبح 

تاريخ نرش هذا االعالن.
مسجل االسامء التجارية
اكرام حسن السكر



82022 ÜBG (1)  ÚæK’G
(2810) Oó©dGاال﮲حٮ﮵رة الثالثاء  )9( ت�شرين الثاين 82021
يرةالعدد )2555( � اال�ن

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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اتحاد كرة القدم يبدأ سلسلة اجتماعاته مع 
أركان المنظومة لبحث أجندة المواسم القادمة

 ¿É`̀cQCG  ™e  ¬JÉYÉªàLG  á∏°ù∏°S  ,Ωó≤dG  Iôµd  ÊOQC’G  OÉ`̀–’G  CGó`̀H  
.áeOÉ≤dG º°SGƒª∏d á«∏ëŸG ä’ƒ£ÑdG IóæLCG åëÑd ,áeƒ¶æŸG

 ¬àjGóH  ‘  Ωób  ,ÚaÎëŸG  ájófCG  »∏ã‡  ™e  kÉYÉªàLG  OÉ–’G  ó≤Yh
 kÉ«°TÉ“ ,ΩOÉ≤dG º°SƒŸG øe kAGóàHG ,á≤HÉ°ùdG IóæLC’G ≈dEG IOƒ©dG ìÎ≤e
 øª°V ΩÉ≤àd  ,¬JÉ≤HÉ°ùe  ádhóL OÉYCG  …òdGh  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G QGôb  ™e
 ‘ kÉ«∏fi º°SƒŸG  ≥∏£æj  å«ëH ,2023  ΩÉ©dG  øe kAGóàHG  É¡JGP  IÎØdG
 ≈àM ôªà°ùà°S »àdGh OÉ–’G ´QO ádƒ£ÑH ΩOÉ≤dG ¿GôjõM ô¡°T ∞°üàæe
 ÚaÎëŸG …QhO ºK ,ÜBG  ájGóH ôHƒ°ùdG  IGQÉÑe áeÉbEG  πÑb ,Rƒ“ ájÉ¡f
 ,2024 ¬«∏j …òdG ΩÉ©dG øe QÉjCG ‘ º°SƒŸG »¡àæj ¿CG ≈∏Y ,ô¡°ûdG ¢ùØæH
 ≈dhC’G  äÉLQódGh ¿OQC’G  ¢SCÉc  ä’ƒ£H äÉjQÉÑe kÉ°†jCG  ¬∏∏îàj …òdGh

.ájôª©dG äÉÄØdGh áãdÉãdGh á«fÉãdGh
 ΩÉ©dG ‘ ádƒ£H çGóëà°SG øª°†àj ìÎ≤ŸG ¿CG ,OÉ–’G í°VhCG ,Éªc
 äÉ«FÉ¡f ¥Ó£fG πÑb ,QÉjCG ájÉ¨d ôªà°ùJh ,QGPBG ô¡°T ∫ÓN ≥∏£æJ ,πÑ≤ŸG
 »æØdG QGô≤à°S’G ≈∏Y ®ÉØë∏d ádƒ£ÑdG √òg ±ó¡J å«M ,2023  É«°SBG
 äÉjQÉÑŸGh  äÉÑjQóàdG  øY  πjƒ£dG  ´É£≤f’G  IÎa  ÖæŒh  ,áeƒ¶æª∏d
 ádƒ£H ΩÉ¶f Ò«¨J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Úª°SƒŸG ÚH Ée IÎa ∫ÓN á«°ùaÉæàdG

.äÉjQÉÑŸG OóY IOÉjR øª°†j ÉÃ OÉ–’G ´QO
 äGÎa  çÓãd  π«é°ùàdG  ÜÉH  íàa  ,QÉÑàY’G  Ú©H  ìÎ≤ŸG  òNCÉjh
 ,áKóëà°ùŸG  ádƒ£ÑdG  ¥Ó£fG  π«Ñb  ΩÉ©dG  ™∏£e  ≈dhC’G  CGóÑJ  ,á«°ù«FQ
-2023  º°SƒŸG  AóH  ≥Ñ°ùJh  ,Rƒ“h  ¿GôjõM  …ô¡°T  ∫ÓN  á«fÉãdGh

 …Qhód  ÜÉ`̀ jE’Gh  ÜÉgòdG  »à∏Môe  ÚH  áãdÉãdG  IÎØdG  ºK  ,2024
.ÚaÎëŸG

 QOÉ°U  »ª°SQ  ÈN  ≥ah  QÉ°üf  ôª°S  ,OÉ–Ód  ΩÉ©dG  ÚeC’G  äócCGh
 ó©H AÉL …òdGh ,ìÎ≤ŸG ¢Vô©d ±ó¡j ´ÉªàL’G ¿CG , IôµdG OÉ–G øY
 ´ÓWEG ±ó¡H ,ΩOÉ≤dG º°Sƒª∏d áMÎ≤e äGQƒ°üJ IóY OÉ–’G ¢SQGóJ ¿CG
 ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∞∏àfl  ≈dEG  ´Éªà°S’Gh  AGQB’G  ∫OÉÑàd  ,É¡«∏Y  ájófC’G

.ÉgRhÉŒ πÑ°S åëHh ,É¡≤«Ñ£J ≥aGôJ »àdG äÉjóëàdGh
 Égô¶f äÉ¡Lhh É¡JÉMÎ≤Ã ájófC’G Ωó≤àJ ¿CG ≈dEG ™∏£àf : âaÉ°VCGh
 ÚH  ∫ƒëàdG  á£≤f  πµ°ûj  ¬`̀fCGh  á°UÉN  ,ΩOÉ≤dG  º°SƒŸG  ádhóL  ¿CÉ°ûH

.Iójó÷G ádhó÷Gh ,á«dÉ◊G IóæLC’G
 ™e äGAÉ≤∏dG øe ójõŸG ó¡°ûà°S áeOÉ≤dG IÎØdG ¿CG ≈dEG OÉ–’G âØdh
 ∞∏àfl ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ,¢UÉ°üàN’G ÜÉë°UCGh É¡«HQóeh ájófC’G »∏ã‡
 ÌcC’G IóæLC’G ≈∏Y QGô≤à°S’G π«Ñb ájQGOE’Gh á«dÉŸGh á«æØdG äÉjóëàdG

.ΩOÉ≤dG º°Sƒª∏d ÉgOÉªàY’ ,kÉ≤aGƒJ
 á«æØdG  äÉjóëàdG  ¿CÉ°ûH  ô¶ædG  äÉ¡Lh  ájófC’G  âdOÉÑJ  ,πHÉ≤ŸG  ‘
 á«ª°SƒŸG  IóæLC’G  ∫ƒëàd  äÉMÎ≤ŸG  ∞∏àfl  ≥aGôJ  »àdG  á«dÉŸGh
 ≈dEG IOƒ©dG ó¡°û«°S …òdGh ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG Éª«°S ,áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN
 …óëàdG ƒg ‹ÉŸG ≥FÉ©dG ¿CG IócDƒe ,kÉØ«°U á«°ù«FôdG äÉ≤HÉ°ùŸG ¥Ó£fG
 ΩÉ©dG ∫ÓN ∫ƒWCG á«æeR IóŸ äGóbÉ©J ΩGôHE’ √ÉŒ’G ∫ÉM ‘ »°ù«FôdG
 º°SƒŸG ¥Ó£fG ≥Ñ°ùJ »àdGh áKóëà°ùŸG ádƒ£ÑdG ¢Vƒÿ kÉ«©°S ,ΩOÉ≤dG

.2024-2023
 õjõ©àd ,áKóëà°ùŸG ádƒ£ÑdG ≥jƒ°ùJ á«ªgCG ≈∏Y OÉ–’G ócCG ,√QhóH
 ájófC’G  ¢SQGóJ  IQhô°V  ≈dEG  ¬JGP  âbƒdG  ‘  kGÒ°ûe  ,ájófC’G  π«NGóe
 ΩÉ`̀jC’G  ∫ÓN  ¢†«Øà°ùe  πµ°ûH  É¡JÉMÎ≤e  Ëó≤Jh  äGQÉ«ÿG  ™«ª÷
 ójóªàH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉN  ,á°üàîŸG  ¿Éé∏dG  ≈∏Y  É¡°Vô©d  ,áeOÉ≤dG
 ájDhôH  êhôî∏d  ±ó¡J  äÉYÉªàL’G  øe  á∏°ù∏°S  ó≤Y  π«Ñb  ,äGóbÉ©àdG

.»FÉ¡f πµ°ûH IóæLC’G OÉªàYG πÑb á«cQÉ°ûJh á«≤aGƒJ
 AGQó`̀ŸGh  ÚaÎëŸG  ájófCG  »∏ãªŸ  IƒYódG  ¬Lh  ób  OÉ`̀–’G  ¿Éch
 á°UÉÿG  á`̀ jQGOE’Gh  á«æØdG  ô¶ædG  äÉ¡Lƒd  ´Éªà°SÓd  ,¥ôØ∏d  Ú«æØdG

.ä’ƒ£ÑdG IóæLCG Ò«¨àH

  لقاء الفيصلي والعقبة غير المستكمل.. 
مشهد تكرر مع الوحدات والحسين إربد

 ¬dÉªµà°SG  ¬∏«LCÉJ  Qô≤J  …òdG  áÑ≤©dG  ÜÉÑ°Th »∏°ü«ØdG  AÉ≤d  øµj  ⁄
 ,‹hódG  ¿ÉªY  OÉà°S  IQÉ`̀fEG  ‘  π£Y  ÖÑ°ùH  ,ó`̀MC’G  ≈dEG  ,âÑ°ùdG  Ωƒ«dG

.Ωó≤dG Iôc …QhO ádƒ£H ó«©°U ≈∏Y ≈dhC’G áKOÉ◊G
 Ö©∏ŸG  äGP  ≈∏Y óMC’G  IGQÉÑŸG  πªµà°ùJ  ¿CG  ÊOQC’G  OÉ–’G Qôbh
 ìÓ°UE’  IGQÉÑŸG  ∞«bƒJ  ÉgóæY  ºµ◊G Qôb  »àdGh  z75{ á≤«bódG  øeh

.z1-1{ ∫OÉ©àdG ≈dEG Ò°ûJ áé«àædGh ,Ö©∏ŸG IQÉfEG
 π£©dG  ÖÑ°ùH  áÑ≤©dG  ÜÉÑ°Th  »∏°ü«ØdG  AÉ≤d  π«LCÉJ  Èà©jh
 äGAÉ≤d ∑Éæg øµd ,ÖÑ°ùdG Gòg áé«àf πªµà°ùj ’ …òdG ∫hC’G ,»FÉHô¡µdG

.iôNCG ÜÉÑ°SC’ É¡∏«LCÉJ ”h πªµà°ùJ ⁄
 äGóMƒdG  IGQÉ`̀Ñ`̀e  ,ôjô≤àdG  Gò`̀g  ‘  IQhhƒ``̀c  ™bƒe  ¢Vô©à°ùjh
 çóM å«M ,É¡∏«LCÉJ ÖÑ°ùH ,ΩÉjCG IóY ó©H â∏ªµà°SG »àdG óHQEG Ú°ù◊Gh

:‹Éà∏d kÉ≤ah ∂dPh ,1996 ΩÉY …QhódG ádƒ£H ‘ ∂dP
 …QhódG ádƒ£H ó«©°U ≈∏Y AÉ≤d øe ÌcCG ¿EÉa ,ïjQÉàdG ≈dEG IOƒ©dÉH
 »ÑY’  ÚH  äGôLÉ°ûŸG  hCG  ,ájƒ÷G  ±hô¶dG  ÖÑ°ùH  AGƒ°S  πªµà°ùj  ⁄
 Oƒ©J ÒgÉª÷G IôcGP  ‘ áî°SGQ  ≈≤Ñà°S  »àdG  áKOÉ◊G øµd  ,Ú≤jôØdG

.óHQEG Ú°ù◊Gh äGóMƒdG AÉ≤d ‘ πãªàJh kÉeÉY 26 πÑb ≈dEG
 ø°ù◊G OÉà°S ≈∏Y óHQEG  Ú°ù◊G ¬Ø«°†e ™e ≈≤àdG äGóMƒdG ¿Éch
 äó¡°T  É¡eƒjh  ,1996  ΩÉY  …QhódG  ádƒ£Ñd  á°SOÉ°ùdG  ádƒ÷G  øª°V

.kGÒÑc kÉjÒgÉªL kGQƒ°†M á¡LGƒŸG
 AGõL áHô°V º°TÉg ó¡a ∑GòfBG AÉ≤∏dG ºµM Ö°ùàMG ,IGQÉÑŸG √òg ‘h
 ¿hó∏N  ≈eôe  ‘  ìÉéæH  ™eR  ƒ`̀HCG  ˆGóÑY  ÉgòØæ«d  äGóMƒdG  ídÉ°üd

.z40{ á≤«bódG ‘ äGó«°TQCG
 ¢†aQh  Ió°ûH  ó`̀HQEG  Ú°ù◊G  ≥jôa  ôjóe  ¢VÎYG  ,±ó¡dG  ó©Hh
 É‡  ,π°ûØdÉH  ä’hÉëŸG  πc  äAÉ`̀H  å«M  Ö©∏ŸG  á«°VQCG  øe  êhô`̀ÿG
 π°UGƒJ Éeó©H Ö©∏ŸG IQOÉ¨eh IGQÉÑŸG ±É≤jEG  ≈dEG  AÉ≤∏dG  ºµM ô£°VG

.Ωó≤dG Iôc OÉ–G ™e
 çGóMCG  á°ûbÉæŸ  ÚJôe  ÊOQC’G  OÉ`̀–’G  ™ªàLG  ,∂dP  ¿ƒ°†Z  ‘h
 z42{ á≤«bódG òæe IGQÉÑŸG ∫Éªµà°SÉH QGôb PÉîJG ºàj ¿CG πÑb ,IGQÉÑŸG
 Qƒ°†M  ¿hO  øµd  ,Ö©∏ŸG  á«°VQCG  ‘  GhóLGƒJ  øjòdG  ÚÑYÓdG  ¢ùØæH

.ÒgÉª÷G
 äGóMƒdG  Ωó≤J  ≈dEG  Ò°ûJ  áé«àædGh  É¡eƒj  IGQÉÑŸG  ∫Éªµà°SG  ”h
 øY ÊÉãdG ±ó¡dG áaÉ°VG øe ¬≤jôa øµªàj ¿CG πÑb ,™eR ƒHCG ˆGóÑY ±ó¡H

.º©æŸG óÑY ΩÉ°ûg ≥jôW

 ماني يقص شريط أهدافه 
الرسمية مع بايرن ميونخ

 ¢ü«ª≤H  á«ª°SôdG  ¬JÉjQÉÑe  ≈`̀dhCG  ,ÊÉe  ƒjOÉ°S  ‹É¨æ°ùdG  ¢Vƒîj
.ÊÉŸC’G ôHƒ°ùdG ¢SCÉc ‘ èjõÑj’ ó°V ∂dPh ,ïfƒ«e ¿ôjÉH

 á∏«µ°ûàdG ‘ ójó÷G óaGƒdÉH ¿Éª°ù∏LÉf ¿É«dƒL ÊÉŸC’G ÜQóŸG ™aOh
.2022 ∞«°U äÉ≤Ø°U »bÉH ±ÓîH ,á«°SÉ°SC’G

 ,AÉ≤∏dG  ájGóH  ≈∏Y  áYÉ°S  ∞°üf  ƒëf  Qhôe  ó©H  ¬HQóe  ÊÉe  CÉaÉch
 ‘ ¬≤jôa Ωó≤J GRõ©e ,…QÉaÉÑdG ¢ü«ª≤dÉH ¬aGógCG  ∫hCG  ≈∏Y ™bh Éeó©H

.∫hC’G ±ó¡dG ’É«°Sƒe ∫ÉªL πé°S Éeó©H ,¿ÉK ±ó¡H IGQÉÑŸG
 ,…ôHÉæL  »LÒ°S  ÊÉŸC’G  ¬∏«eR  øe  ájóg  ‹É¨æ°ùdG  ‹hódG  ≈≤∏Jh
 ,≈eôŸG  ΩÉeCG  ¬°ùØf  ÊÉe  óé«d  ,ÖgP  øe  ≥ÑW  ≈∏Y  Iôc  ¬d  Qôe  …òdG

.∑ÉÑ°ûdG πNGO ≈dEG Iô°TÉÑe á°ùª∏H IôµdG É¡Lƒe

انطالق معسكر التماسك 
االجتماعي في مركز شابات ماركا

 ,áª°UÉ©dG  á¶aÉfi  ÜÉÑ°T  ájôjóŸ  ™HÉàdG  ÉcQÉe  äÉHÉ°T  õcôe  ‘  ≥∏£fG
 AÉæÑdGh  πª©∏d  Ú°ù◊G  äGôµ°ù©e  øª°V  ,»YÉªàL’G  ∂°SÉªàdG  ôµ°ù©e

.ÉeÉY  14 –  12  øe  ájôª©dG  áÄØdG  øª°V  áHÉ°T  35  ácQÉ°ûÃ  ,2022
 øe  º¡æ«µ“h  á«JÉ«◊G  ÜÉÑ°ûdG  äGQÉ¡e  õjõ©J  ≈dEG  ,ôµ°ù©ŸG  ±ó¡jh

.ájó«∏≤J ÒZ Ö«dÉ°SCÉH ô°ü©dG äÉÑ∏£àeh IÉ«◊G äGÒ¨àe ™e πYÉØàdG

3 مشاهد فجرت غضب سواريش 
ضد حكم لقاء المقاولون

 äGQGôb ≈∏Y ,»∏gCÓd »æØdG ôjóŸG ,¢ûjQGƒ°S hOQÉµjQ ‹É¨JÈdG ¢VÎYG
 »àdGh  ,Üô©dG  ¿ƒdhÉ≤ŸG  ó°V  ¬≤jôa  IGQÉÑe  QGOCG  …òdG  ∫OÉY  óªfi  ºµ◊G

.…Qhó∏d 21 ádƒ÷ÉH ,±GógCG ¿hO ∫OÉ©àdÉH âLôN
 ™e Ö°VÉZ åjóM ‘ πNOh ºµë∏d IGQÉÑŸG ájÉ¡f Ö≤Y ¢ûjQGƒ°S ¬LƒJh

.¿ƒdhÉ≤ŸG ÖY’ »eÉ°ûdG ø°ùM ™e åjóM ‘ πNO Éªc ,∫OÉY óªfi
 ºµ◊G äGQGôb ≈∏Y ¢VGÎYÓd GQGòfEG »∏gC’G ÖY’ »ëàa …óªM ∫Éf Éªc

.AÉ≤∏dG ájÉ¡f ó©H ∫OÉY óªfi
 ,∫OÉY óªfi ºµ◊G √ÉŒ ¢ûjQGƒ°S hOQÉµjQ Ö°†Z ógÉ°ûe 3  äôéah
 »YGóH  AÉ≤∏dG  ájÉ¡f  øe  ≥FÉbO  πÑb  ø°ùM  ΩÉ°ùM  ±óg  AÉ¨dEG  É¡°SCGQ  ≈∏Y
 QGôb  ≈∏Y  ôªMC’G  ≥jôØdG  ƒÑY’h  »∏gCÓd  »æØdG  RÉ¡÷G  ¢VÎYGh  .π∏°ùàdG
 ∞bƒe ‘ ¢ù«d ¬fƒch áÑ©∏dG ‘ ¬∏NGóJ ΩóY »YGóH ø°ùM ΩÉ°ùM ±óg AÉ¨dEG
 ¬MÉª°S ºµ◊G √ÉŒ ¢ûjQGƒ°S Ö°†Z QÉKCG …òdG ÊÉãdG ó¡°ûŸG »JCÉjh .π∏°ùàdG
 ÜQóe  ô¶f  á¡Lh  ‘  áHÉ°UE’G  AÉ`̀YOEGh  âbƒdG  áYÉ°VEÉH  ¿ƒdhÉ≤ŸG  »ÑYÓd
 øY  ºµ◊G  »°VÉ¨J  ó©H  ådÉãdG  ó¡°ûŸG  ≈∏Y  ¢ûjQGƒ°S  ¢VÎYGh  .»∏gC’G
 á≤«bódG ‘ »ëàa …óªM ó°V …ƒb CÉ£N ó©H ,óHÉY ÒeCG ¿ƒdhÉ≤ŸG ÖY’ OôW

.(32)

 برشلونة يريد التخلص من نجميه.. 
ويوفنتوس في الصورة

 øe ¢ü∏îàdG Iƒ£ÿ ó©à°ùj CGóH áfƒ∏°TôH ¿CÉH ,‹É£jEG »Øë°U ôjô≤J OÉaCG
 ájƒ≤dG  ¬J’hÉfih  ,Iójó÷G  ¬JÉ≤Ø°U  ó©H  ,áLÉ◊G  øY  øjóFGõdG  ÚÑYÓdG
 hOQÉfôHh ,ƒ°ùfƒdCG ¢SƒcQÉeh Éàjƒµ∏«HRCG QGõ«°S »°ù∏«°ûJ »FÉæK ™e óbÉ©à∏d

.»à«°S Î°ù°ûfÉe º‚ ÉØ∏«°S
 É«æ«aGQh  …ófƒc  ¢ù«dƒLh  »µ°ùahófÉØ«d  äôHhQ  ™e  áfƒ∏°TôH  óbÉ©Jh

.»°ù«c ∂fGôah ø°ùæ«à°ùjôc ¢SÉjQófCGh
 ÚÑYÓdG øe ójó©dG ∑Éæ¡a ,á«dÉ£jE’G zäQƒÑ°S ƒJƒJ{ áØ«ë°U Ö°ùëHh
 ¢ù«Ø‡h ¢ûà«fÉ«H º«dGÒe Éª¡æe ,ƒf ÖeÉc ‘ ºgQGôªà°SG ¿ƒæª°†j ’ øjòdG
 AÉ°†YCG ™e ¢ûà«fÉ«H ôØ°S øe ºZôdG ≈∏Y ¬fCG ≈dEG ,áØ«ë°üdG äQÉ°TCGh .…ÉÑjO
 ,¬eó≤j …òdG iƒà°ùŸÉH ‘É°ûJ IOÉ©°Sh ,IóëàŸG äÉj’ƒdG ádƒL ≈dEG ≥jôØdG
 ≥Ñ£æj ¬JGP ôeC’Gh ,πÑ≤ŸG º°SƒŸG ácQÉ°ûŸG ‘ áÑ©°U ¿ƒµà°S ¬°Uôa ¿CG ’EG

.√õcôe ‘ øjõ«ªŸG ÚÑYÓdG Iôah πX ‘ …ÉÑjO ≈∏Y
 ºYód  ÚÑYÓdG  º°†H  É kªà¡e  ¿ƒµ«°S  ¢Sƒàæaƒj  ¿CG  ,áØ«ë°üdG  âë°VhCGh
 øe  G kÒÑc  É kÑ«MôJ  ≈≤∏«°S  …òdG  ,»æ°SƒÑdG  §°SƒdG  ÖY’  G kójó–h  ,¬≤jôa

.…ôé«dCG ¢ùcÉe ÜQóŸG
 ¬ÑY’ π«MQ ó«cCÉJ ádÉM ‘ ,¢ûà«fÉ«H á≤Ø°U ‘ Iƒ≤H ¢Sƒàæaƒj πNóà«°Sh

.ƒ∏«e ôKQBG ≥HÉ°ùdG áfƒ∏°TôH ÖY’h ‹É◊G
 á°UÉN ,π«Ä°V ≠∏ÑÃ ¬∏«MQ áfƒ∏°TôH ™fÉÁ ø∏a ,…ÉÑjóH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG

.É kfÉ› ≥jôØ∏d º°†fG ¬fCG Éªc ,2023 ∞«°U ‘ »¡àæj √ó≤Y ¿CGh

إبراهيموفيتش: كرة القدم 
ستموت إذا اعتزلت

 ™e  QGôªà°S’G  ‘  ¬àÑZQ  ,¢ûà«aƒª«gGôHEG  ¿ÉJ’R  …ójƒ°ùdG  ºéædG  ócCG
.Ωó≤dG Iôc ¬dGõàYG ∫ƒM ∫GDƒ°S øe ôî°S Éªc ,¿Ó«e

 …òdG  ,¢ûà«aƒª«gGôHEG  ó≤Y  ójóŒ  ,á∏«∏b  ™«HÉ°SCG  òæe  ,¿Ó«e  ø∏YCGh
.ójóL º°Sƒe IóŸ ,41∫G ¬eÉY øe ÜÎbG

 √GôLCG  Gô°TÉÑe ÉãH ,á«dÉ£jE’G zäQƒÑ°S ƒ∏jO ÉàjRÉL’{ áØ«ë°U â∏≤fh
 ∫ƒM ä’DhÉ°ùàdG øe ójó©dG øY ¬«a ÜÉLCG zΩGôéà°ùfEG{ ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY GôHEG

.ƒ«°ûàdÉµdG Ö≤∏H ¿Ó«e èjƒàJ ∂dòch ,¬dGõàYG óYƒe
 :ÜÉLCÉa ,∫GõàY’G ‘ ôµØj ¿Éc GPEG ,¢û«aƒª«gGôHEG ÒgÉª÷G óMCG ∫CÉ°Sh

.z!äƒ“ Ωó≤dG Iôc ¿EÉa ,âdõàYG GPEG ,GóHCG{
 ¿CG  ó©H ,¬àbÉ«d IOÉ©à°SG πLCG øe ,»∏«gCÉJ èeÉfÈd É«dÉM GôHEG  ™°†îjh
 Ö≤d ≥«≤ëàd ¿Ó«e ¬≤jôa ,GôHEG  OÉbh .øjô¡°T πÑb áÑcôdG ‘ áMGôL iôLCG

.ÉeÉY 11 ÜÉ«Z ó©H ,»°VÉŸG º°SƒŸG ‘ ƒ«°ûàdÉµdG

بيدري يطارد حلم خالفة 
إنييستا في كامب نو

 Qƒ¡ªL  ô¶àæj  ,2022  ô£≤H  ⁄É©dG  ¢SCÉc  ádƒ£H  ¥Ó£fG  ÜGÎ`̀bG  ™e
 ‘ á«ŸÉ©dG IôµdG É¡JRôaCG »àdG áHÉ°ûdG ÖgGƒŸG ájDhQ ⁄É©dG ∫ƒM Ωó≤dG Iôc

.á«°VÉŸG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG
 øe  AÉª°SC’G  äGô°ûY  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  Éæd  ô¡X ,»°VÉŸG  ó≤©dG  ¢ùµY ≈∏©a
 äGƒæ°S ∫ÓN Ék«ÑgP É kîjQÉJ Ghô q£°ùj ¿CG º¡d ™bƒàj øjòdG ,ÜÉÑ°ûdG ÚÑYÓdG
 iƒà°ùe  ¿CÉ°ûH  ,Ωó≤dG  Iôc  ÒgÉªL  øÄª£j  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  ôeC’G  Gòg  .á∏«∏b
 ƒfÉ«à°ùjôch  »°ù«e  π«fƒ«d  …Qƒ£°SC’G  »FÉæãdG  ÜGÎ`̀bG  Ö≤Y  á°ùaÉæŸG
 øe  áYƒª›  ∫ÓN  øe  Aƒ°†dG  zIQhhƒ`̀c{  »≤∏jh  .∫GõàY’G  øe  hódÉfhQ
 ¢SCÉc  ‘  ègƒàdG  É¡d  ™bƒàj  øjòdG  ÜÉÑ°ûdG  ΩƒéædG  ≈∏Y  á∏°üàŸG  äÉ≤∏◊G
 ∫ÉjQ º‚ ,Qƒ«fƒL ¢Sƒ«°ù«æ«a »∏jRGÈdG ≈dhC’G á≤∏◊G π£H ¿Éch .⁄É©dG
 ,¢ù«dGõfƒL  …Qó«H  ÊÉÑ°SE’G  øY  åjó◊G  ¿ƒµ«°S  Ωƒ«dG  á≤∏M  ‘h  ,ójQóe

.áfƒ∏°TôH º‚
 …Qó«H  ≈Yój  ,Ò¨°U  Üƒgƒe  ÖY’  ™e  áfƒ∏°TôH  óbÉ©J  ,ÚeÉY  πÑb

.¢SÉŸÉH ¢S’ ƒgh á«fÉãdG áLQódG øe ™°VGƒàe mOÉf øe ,¢ù«dGõfƒL
 ≥jôa øe ΩOÉb Ò¨°U ÜÉ°T ¿Éµa ,É k©e’ É kª°SG âbƒdG Gòg ‘ …Qó«H øµj ⁄

.áfƒ∏°TôH ÒgÉªL ∫ÉH π¨°ûj ⁄h ,á«fÉÑ°SE’G á£jôÿG πØ°SCG ‘
 ¬∏ãe ¿CG …Qó«H ócCG ,É°SÈ∏d ¬eÉª°†fG ó©H ¬©e âjôLCG »àdG á∏HÉ≤ŸG ‘h
 º°SÉH  ¬fƒÑ≤∏j  ¬æe  ¿ƒHô≤ŸGh  √AÓeR  ¿CGh  ,Éà°ù««fEG  ¢SÉjQófCG  ƒg  ≈∏YC’G

.ÊÉHÉ«dG »Hƒc π«°ù«a ‘ Ö©∏d πMQ …òdG ,áfƒ∏°TôH IQƒ£°SCG
 á«fÉÑ°SE’G IôµdG ≈∏Y ¬°ùØf …Qó«H ¢Vôa ,É°SÈdG ™e ∫hC’G ¬ª°Sƒe ‘h
 áfƒ∏°TôH  ™e  º°SƒŸG  ∫Ó`̀N  IGQÉÑe  52  ‘  ∑QÉ°T  ¬`̀fEG  áLQód  ,Iƒ`̀b  πµH

.É¡JÉÄa ∞∏àîÃ É«fÉÑ°SEG äÉÑîàæeh
 ≈dEG  ,¬JÉfÉµeEG  ‘ ÚHQóŸG á≤Kh ¬JAÉØch …Qó«H áÑgƒe áLQO â∏°Uhh
 á«HhQhC’G  ºeC’G  …QhóH  ∫hC’G  ÚÑîàæŸG  ™e  »°SÉ°SCG  πµ°ûH  ¬«∏Y  OÉªàY’G
 ≈dEG ôeC’G π°Uhh ,OÉ«ªÑdhC’G ‘ »Ñª«dhC’G ÖîàæŸG ºK øeh ,hQƒ«dG ádƒ£Hh
 ¬°VôY É‡ ,∫hC’G ∞°üdG »ÑY’ »bÉH πãe á«Ø«°U IRÉLEG ≈∏Y ¬dƒ°üM ΩóY

.ájƒb äÉHÉ°UE’
 ∞∏àîÃ  áfƒ∏°TôH  ™e  IGQÉÑe  73  …Qó«H  ¢VÉN  ,Ò¨°üdG  ¬æ°S  ºZQh

.øjôNBG 7 ™æ°Uh ±GógCG 8 πé°S å«M ,¿B’G ≈àM äÉ≤HÉ°ùŸG
 CGóH ,Ωƒ°üÿG ÖYÓeh ƒf ÖeÉc Ö©∏e á«°VQCG ≈∏Y √ôë°S AÉØ°VEG ™eh
 äÉMƒªW ≥≤ëj ójóL Éà°ù««fEG QÉ¶àfG ‘ º¡≤jôa ¿CG ô©°ûj áfƒ∏°TôH Qƒ¡ªL

.≥jôØdG

 QÉ°üàfÉH ájÒÿG ´QódG ¢SCÉµH ∫ƒHôØ«d êƒJ
 ≈∏Y  ,(1-3)  »à«°S  Î°ù°ûfÉe  ≈∏Y  ≥ëà°ùe

.QhÉH èæ«c Ö©∏e
 Üƒ∏c  øLQƒj  ,ÊÉŸC’G  ¬HQóeh  ôØ«∏dG  øjój
 óªfi  ,≥jôØdG  ºéæd  ,èjƒààdGh  QÉ°üàf’G  Gò¡H
 ≈dhC’G  ≥FÉbódG  òæe  ¥QÉØdG  ™æ°U  …òdG  ,ìÓ°U

.™FÉ°†dG ∫óH âbƒdG ‘ ¬dGóÑà°SG ≈àM
 ∞«c ,ôjô≤àdG Gòg ‘ zIQhhƒc{ ¢Vô©à°ùjh
 RójôdG èjƒàJ ‘ áë°VGh ∫ƒ– á£≤f ìÓ°U ¿Éc

.¬îjQÉJ ‘ 16 Iôª∏d Ö≤∏dÉH
 á«°ùØf  á«∏°†aCGh  ájƒæ©e  á©aO  ìÓ°U  íæe

 ¢UôØdG  ≈dhCÉH  »à«°ùdG  ≈eôe  ójó¡àH  ∫ƒHôØ«∏d
.§≤a ≥FÉbO 3 Qhôe ó©H IÒ£ÿG

 QGóe  ≈∏Y  ¢UôØdG  QGó`̀gEG  ¿É≤jôØdG  ∫OÉÑJh
 hQó```̀fCGh  ƒæ«eÒa  ƒ`̀ Jô`̀ HhQ  È`̀Y  ,Ú`̀Wƒ`̀°`̀û`̀dG

.õ«fƒf øjhQGOh ¿ƒ°ùJôHhQ
 …O  øØ«c  ´É°VCG  ,…hÉª°ùdG  ôµ°ù©ŸG  ‘h
 π«ah  Rô`̀fi  ¢`̀VÉ`̀jQh  óf’Ég  èæ«dQEGh  øjhôH

.ôØ«∏dG ≈eôe ΩÉeCG ¢UôØdG ,øjOƒa
 ¥QÉØdG  â©æ°U  ìÓ°U  óªfi  ÉjGóg  ¿CG  ’EG
 …òdG  ∫hC’G  ±ó¡dG  ™æ°U  å«M  ,ÒÑc  πµ°ûH

.ódƒfQCG Qóæ°ùµdCG âfôJ ¬∏é°S

 AGõL á≤£æe πNGO zƒe{ äÉ«°VôY âfÉc Éªc
 ‘ âÑÑ°ùJ å«M ,ájÉ¨∏d IÒ£N »à«°S Î°ù°ûfÉe
.õ«fƒf øe á«°SCGQ ó©H RÉjO øHhQ ó°V AGõL á∏cQ

 ,ìÉéæH  AGõ`̀÷G  á∏cQ  ìÓ°U  óªfi  πé°Sh
 â«bƒJ  ‘  (1-2)  ¬ÁôZ  ≈∏Y  ∫ƒHôØ«d  Ωó≤à«d
 ,ÊÉÑ°SE’G »æØdG ôjóŸG äÉHÉ°ùM ÉeÉ“ ∂HQCG ,πJÉb

.’ƒjOQGƒL Ö«H
 óªfi ∫GóÑà°SG Üƒ∏c øLQƒj Qô≤j ¿CG πÑbh
 ºéædG  ºgÉ°S  ,™FÉ°†dG  ∫ó`̀H  âbƒdG  ‘  ìÓ°U
 Égó¡e áæ≤àe á«°VôY ó©H ådÉK ±óg ‘ …ô°üŸG

.∑ÉÑ°ûdG ‘ õ«fƒf É¡∏ªµ«d ¬°SCGôH ¿ƒ°ùJôHhQ

نقطة تحول... هدايا صالح ترفع 
رأس كلوب أمام جوارديوال

 ¿OQC’G  ÜÉÑ°T  ≈∏Y  ó``̀HQEG  Ú°ù◊G  Ö∏¨J
 ∂∏ŸG OÉà°S ≈∏Y ,âÑ°ùdG AÉ°ùe ,(1-2) áé«àæH
 …QhO ádƒ£Ñd 12 ádƒ÷G øª°V ,ÊÉãdG ˆG óÑY

.ÚaÎëŸG
 ‘ ≥Ñ°ùdG  ±ó¡H ¿OQC’G ÜÉÑ°T ≥jôa Ωó≤Jh
 …òdG  ä’ÉjôdG  º«°Sh  ≥jôW  øY  (8)  á≤«bódG
 »ÑYõdG  ˆG  óÑY  QÉ°ùj  ≈∏Y  äô≤à°SG  Iôc  Oó°S

.óHQEG Ú°ù◊G ¢SQÉM

 ≥jôW  øY  ∫OÉ©àdG  ó`̀ HQEG  Ú°ù◊G  ∑QOCGh
 ôªãà°SG Éeó©H (28) á≤«bódG ‘ IOÉ©°S º«gGôHEG
 ÉgOó°S AGõ÷G á≤£æe ±QÉ°ûe ≈∏Y IóJôe Iôc

.…ó«©÷G óªMCG QÉ°ùj ≈∏Y
 Ú°ùë∏d  ójó÷G  ±ÎëŸG  ¿hôjódÉc  í‚h
 (31)  á≤«bódG  ‘  RƒØdG  ±óg  π«é°ùJ  ‘  ó`̀HQEG
 ÉgOó°Sh AGõ÷G á≤£æe êQÉN Iôc º∏°ùJ Éeó©H

.…ó«©÷G ÚÁ ≈∏Y AÉgóH

 23  ≈dEG  √ó«°UQ  óHQEG  Ú°ù◊G  ≥jôa  ™aQh
 ÜÉÑ°T  πX  Éª«a  ,ådÉãdG  õcôŸÉH  É¶Øàfi  á£≤f

.á£≤f 16 ó«°UôH É°ùeÉN ¿OQC’G
 πªµà°ùŸG AÉ≤∏dÉH óMC’G GóZ ádƒ÷G ºààîJh
 ,áÑ≤©dG  ÜÉÑ°T  ™e  »∏°ü«ØdG  ™ªé«°S  …ò`̀ dGh
 »àdG á≤«bódG »gh ,75 á≤«bódG øe CGóÑ«°S å«M
 QÉ«àdG  ´É£≤fG  ÖÑ°ùH  IGQÉ`̀Ñ`̀ŸG  ÉgóæY  âØbƒJ

.Ö©∏ŸG á«°VQCG ‘ »FÉHô¡µdG

 Ωób  ™°Vh  ‘  ïfƒ«e  ¿ôjÉH  í‚
 ôHƒ°ùdG  ¢SCÉµH  èjƒààdG  äÉ°üæe  ≈∏Y
 ∫hC’G  •ƒ`̀°`̀û`̀dG  á`̀jÉ`̀¡`̀f  ™`̀ e  ÊÉ```̀ ŸC’G
 Ö©∏Ã èjõÑj’ ΩÉeCG ájQÉ÷G ¬JGQÉÑŸ

.ÉæjQCG ∫ƒH ójQ
 ¬°ùaÉæe  …QÉaÉÑdG  ≥jôØdG  CÉLÉah
 ájÉ¡f  ™`̀e  OQ  ¿hO  á«KÓãH  ¬eó≤àH
 ∫ÉªL  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  ,∫hC’G  •ƒ`̀°`̀û`̀dG
 ÚeÉ«æ«Hh  ÊÉ`̀ e  ƒjOÉ°S  ,’É«°Sƒe
 zÉ``̀à``̀HhCG{  áµÑ°ûd  É`̀ ≤`̀ ahh  .OQÉ``̀aÉ``̀H
 ∫hCG  íÑ°UCG  ¿ôjÉH  ¿EÉa  ,äÉ«FÉ°üMEÓd
 •ƒ°ûdG  ‘  ±Gó``̀gCG  3  πé°ùj  ≥jôa
 òæe  ÊÉ`̀ŸC’G  ôHƒ°ùdG  ‘  IGQÉÑŸ  ∫hC’G

.2010 ‘ Iójó÷G áî°ùædG ¥ÓWEG
 ÊÉe π«é°ùJ ∫hC’G •ƒ°ûdG ó¡°Th
 ¿ôjÉH  ¢ü«ª≤H  á«ª°SôdG  ¬aGógCG  ∫hCG
 ™e  ∫hC’G  √Qƒ¡X  ‘  ∂`̀dPh  ,ïfƒ«e

.≥jôØdG
 ‘  ∑QÉ°ûj  ïfƒ«e  ¿ôjÉH  ¿CG  ôcòj
 ,Éé«∏°SófƒÑdG  π£H  ¬àØ°üH  ôHƒ°ùdG
 ó©H  IGQÉÑŸG  èjõÑj’  ¢Vƒîj  Éª«a

.É«fÉŸCG ¢SCÉc Ö≤∏H ¬éjƒàJ

بايرن ميونخ يدخل تاريخ السوبر األلماني

كالديرون يقود الحسين إربد 
لقهر شباب األردن


