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المياه: ضبط اعتداءات جديدة في 
الزرقاء والرصيفة وعمان

 عمان  

�ضبطت وزارة املياه والري، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، خالل حملة اأمنية نفذتها يف مناطق الزرقاء 
مزارع  لتزويد  منها  املياه  ت�سحب  رئي�سة،  مياه  خطوط  على  كبرية  اعتداءات  العا�سمة،  وجنوب  والر�سيفة 
واأخرى لرتبية املوا�سي واالأبقار. وقالت الوزارة يف بيان الثالثاء، اإنها �سبطت ع�سرات االعتداءات يف الر�سيفة، 
متثلت بتمديد و�سالت خمالفة جرى ف�سلها واإعادة ت�سويب الو�سع وعمل ال�سبوطات اخلا�سة بالواقعة، كذلك 
�سبط 3 مزارع لرتبية املوا�سي يف الزرقاء/ الظليل ت�سحب املياه، ويف جنوب عمان جرى �سبط اعتداءات على 

خطوط ناقلة رئي�سة يف منطقة حمام ال�سموط.
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تظاهرة قبالة األونروا للمطالبة بتعويض 
متضرري العدوان اإلسرائيلي على غزة

 غزة 

وت�سغيل  غوث  وكالة  مقر  اأمام   ، الفل�سطينني  املواطنني  ع�سرات  تظاهر 
الالجئني الفل�سطنيني »االأونروا« يف غزة، للمطالبة بتعوي�ض املت�سررين من 
العدوان اال�سرائيلي عام 2014. وردد امل�ساركون من االأ�سر املت�سرره جراء 
باالإيفاء  االأون��روا«  تطالب  �سعارات  بيوتهم،  فقدوا  الذين  واأولئك  العدوان 

بالتزاماتها جتاههم، ودفع تعوي�ساتهم املالية عن االأ�سرار التي حلقت بهم.
وقال ممثل املت�سررين حممد النجار: »جئنا للتعبري عن احتجاجنا على 
لنا �سمن عقود  التزامها بدفع تعوي�ساتنا، حيث تعهدت  وكالة الغوث لعدم 
 8 منذ  اأنه  النجار  واأو�سح  لها«.  تعر�سنا  التي  االأ�سرار  بدِل  بدفع  وقعت 
اأعوام واملت�سررين يعانون يف غزة جراء هذا العدوان، »حيث اأ�سبح الكثري 
االإيعاز  مت  اأن  بعد  واملقاولني،  البناء  مواد  حمالت  الأ�سحاب  مطالبني  مّنا 
باإعمار منازلهم وبيوتهم بناء على العقود التي وقعت بني  من وكالة الغوث 
املت�سررين والوكالة«. من جهته، دعا القيادي باجلبهة الدميقراطية حممود 
خلف يف كلمة ممثلة عن اللجنة امل�سرتكة لالجئني والقوى الوطنية اإلى دفع 
تعوي�سات املت�سررين، واإعادة اإعمار بيوتهم، جراء االعتداءات االإ�سرائيلية 

على غزة لعام 2014 2021 و2022.

 رفع 3 آالف متر مكعب من أنقاض 

عمارة اللويبدة المنهارة
 عمان 

 رفعت اأمانة عمان الكربى، باإ�سراف مديرية االأمن العام، ثالثة اآالف مرت 
مكعب من االأنقا�ض من موقع عمارة اللويبدة املنهارة.

وقال الناطق االإعالمي با�سم اأمانة عمان نا�سر الرحامنة، لوكالة االأنباء 
االأردنية )برتا(، اإن االمانة �سحبت اآلياتها وكوادرها من املوقع عقب اإجناز 
املوقع  اإلى  ح�سرت  كانت  كوادرها  اأن  م�سيفا  بها،  املناطة  واالأعمال  مهمتها 

فور انهيار العمارة.

جاللته في خطابه أمام األمم المتحدة...

الملك: ال مكان للكراهية واالنقسام في القدس

مدير األمن العام:  عملياتنا النوعية متواصلة 
بقوة حتى القضاء على تجار الموت

عمان 

ال��ل��واء عبيداهلل  ال��ع��ام،  االأم����ن  م��دي��ر  ن��ق��ل 
املعايطة، حتيات جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد 
مكافحة  اإدارة  ملرتبات  امل�سلحة  للقوات  االأعلى 
املبذولة  بجهودهم  جاللته  واعتزاز  امل��خ��درات، 

ملحاربة اآفة املخدرات وحماية املجتمع منها.
الإدارة  زيارته  خالل  املعايطة،  اللواء  واأك��د 
االأم��ن  مديرية  اأن  الثالثاء،  امل��خ��درات،  مكافحة 
وبن�سق  بقوة،  النوعية  عملياتها  �ستوا�سل  العام 
متزايد حتى الق�ساء على جتار املوت واملخدرات.

باتت  اأن مكافحة املخدرات  املعايطة  واأو�سح 
جميعا،  عاتقنا  على  تقع  وم�سوؤولية  وطنيا  هما 
م�سددًا على اأن توجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين، 
على  العمل  هو  وواجبنا  ال�ساأن،  بهذا  وا�سحة 
والت�سدي  االآفة  للق�ساء على هذه  ترجمتها بحزم 

لها حفاظا على املجتمع.
اأن م��الح��ق��ة جت���ار امل��خ��درات  اإل���ى  واأ����س���ار 
على  مقبلون  نحن  ب��ل  تتوقف،  ل��ن  ومروجيها 
تكون  حتى  مت�سارع،  عملياتي  نهج  ذات  مرحلة 
له  ت�سول  من  لكل  ون�سل  العليا،  هي  العدالة  يد 
و�سالمة  وا�ستقراره  االأردن  باأمن  االإ�سرار  نف�سه 
حربنا  يف  االأم��ن  رجال  خلف  واملواطنون  اأبنائه، 
ال  دع��م  اإل��ى  املعايطة  اأ�سار  كما  امل��خ��درات.  �سد 
االإدارة  لرفد  املخدرات،  مكافحة  الإدارة  حمدود 
ومبا  والتقنية،  واالآل��ي��ة  الب�سرية  باحتياجاتها 
ميكنهم من اإنفاذ املرحلة العملياتية اجلديدة، الفتاً 

امل�سلحة  القوات  مع  الدائم  التن�سيق  اأهمية  اإلى 
قطع  يف  اأه��داف��ن��ا  لتحقيق  املخت�سة،  واجل��ه��ات 

الطريق على املخدرات.
اأن قوتنا وفعاليتنا يف  العام  االأمن  واأكد مدير 
االأدوار  يف  التكامل  من  تنبع  للمخدرات  الت�سدي 
هذه  توطيد  �سرورة  اإلى  الفتاً  كافة،  �سركائنا  مع 
ال�سراكات، وتعزيز املحاور التوعوية والعالجية، 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  م��ع  ال�سراكة  وتر�سيخ 
هذه  خطورة  لبيان  االإع��الم،  وو�سائل  وال�سحية 

االآفة وطرق الوقاية منها والعالج.
واأو�سح اأن اإدارة مكافحة املخدرات وباإ�سناد 
من قوات الدرك ووحدات االأمن العام وت�سكيالته 
كافة قامت بجهود م�سنية ملواجهة هذه االآفة، وهو 
ما يجب البناء عليه واإكماله من خالل ا�سرتاتيجية 
يف  التغري  م��واك��ب��ة  على  ق���ادرة  �ساملة  حديثة 
واأثنى  بها.  املتعلقة  اجلرمية  واالأمناط  االأ�ساليب 
امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  عمل  على  املعايطة 
وجميع الوحدات والت�سكيالت امل�ساندة لها، م�سيدًا 
الأداء  قدموها  التي  والت�سحيات  الكبري  بدورهم 
واجبهم املقد�ض يف الدفاع عن اأمن املجتمع و�سالمة 
الوطن  اأبناء  مع  واح��دًا  �سفاً  والوقوف  اأف��راده، 

ملالحقة املتورطني يف ترويج املخدرات وجتارتها.
قدمه  اإيجاز  اإل��ى  العام  االأم��ن  مدير  وا�ستمع 
اإدارة مكافحة املخدرات عر�ض خالله الأبرز  مدير 
اآليات العمل واأهم الواجبات التي تنفذها االإدارة، 
واخلطط  وحتليلها،  اجلرمية،  واالإح�����س��اءات 

امل�ستقبلية لتطوير عملها وتكثيف جهودها.

 عمان 

الوطني  املركز  عقده  اجتماع  بحث 
ال�سارية،  واالأمرا�ض  االأوبئة  ملكافحة 
برئا�سة الدكتورة رائدة القطب وح�سور 
االإج��راءات  الثالثاء،  املعنية،  اجلهات 
الوطني  امل�ستوى  على  االح��رتازي��ة 
مر�ض  ملواجهة  واال�ستجابة  لال�ستعداد 
بع�ض  يف  لالنت�سار  عودته  بعد  الكولريا 

دول اجلوار.
عن  ممثلون  االجتماع  يف  و���س��ارك 
والبيئة،  والزراعة،  ال�سحة،  وزارات: 

لالأمن  الوطن  واملركز  وال��ري،  واملياه 
العامة  واملوؤ�س�سة  االأزم���ات،  واإدارة 

للغذاء والدواء وجهات �سريكة اأخرى.
وناق�ض املجتمعون م�ستجدات عودة 
انت�سار مر�ض الكولريا يف بع�ض اجلوار، 
ومتابعة االإجراءات التي متت التو�سية 
اخل�سو�ض،  بهذا  املا�سي  االأ�سبوع  بها 
التن�سيق  ا�ستمرارية  �سرورة  موؤكدين 
بني اجلهات الر�سمية املعنية مع املركز 
يف الفرتة املقبلة ل�سمان االأمن ال�سحي 

ومنع انت�سار املر�ض يف اململكة.
تكثيف  ����س���رورة  ع��ل��ى  و����س���ددوا 

القادمني  امل�سافرين  اأمتعة  على  الرقابة 
على  خا�سة  احل��دودي��ة،  املعابر  م��ن 
االأغذية التي توؤكل نيئة مثل اخل�سروات 
غري  كانت  ح��ال  يف  واإتالفها  والفاكهة 

معلبة اأو غري م�سنعة.
يف  ال��و���س��ع  اأن  املجتمعون  واأك���د 
حتى  مطمئن  بالكولريا  املتعلق  اململكة 
الرئي�ض  امل�سدر  ال�سرب  مياه  الأن  االآن، 
النتقال عدوى الكولريا ماأمونة يف االأردن 
ومطابقة للموا�سفات واملقايي�ض، كما اأن 
املياه العادمة تعالج يف حمطات التنقية 
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عمان 

ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ي�سارك 
با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  االإع����الم، 
اأعمال  يف  ال�سبول،  في�سل  احلكومة، 
واخلم�سني  الثانية  العادية  ال��دورة 
التي  العرب  االإع��الم  وزراء  ملجل�ض 
�ستعقد خالل الفرتة من 20 اإلى 22 

ال�سهر اجلاري.

وت��ن��اق�����ض ال�������دورة ال��ث��ان��ي��ة 
االإع��الم  وزراء  ملجل�ض  واخلم�سون 
املو�سوعات  م��ن  العديد  ال��ع��رب، 
العربي،  االإع��الم  تهم  التي  وامللفات 
وم����ن ���س��م��ن��ه��ا: ت��ف��ع��ي��ل اأه�����داف 
العربية  االإعالمية  اال�سرتاتيجية 
وب��ح��ث   ،)2026  -  2022(
للتنمية  االإع���الم���ي���ة  اخل���ري���ط���ة 
وحم���ددات   )2030( امل�ستدامة 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع ك��ربي��ات ال�����س��رك��ات 
االإعالمية الدولية.

ويبحث وزراء االإعالم العرب يف 
التي  امللفات  املجل�ض،  اأعمال  جدول 
االجتماعات  خالل  مناق�ستها  جرى 
ا�ست�سافها  التي  العربية  االإعالمية 
االأردن يف نهاية متوز املا�سي، ومنها 
�سبل اال�ستفادة من االإعالم الرتبوي 

والرتبية االإعالمية واملعلوماتية.

مكافحة األوبئة تبحث اإلجراءات 
االحترازية لمواجهة الكوليرا

الشبول يشارك في اجتماعات 
مجلس وزراء اإلعالم العرب

الفلسطيني ل��ل��ش��ع��ب  ال��م��ص��ي��ر  ت��ق��ري��ر  ح���ق  إن���ك���ار  ي��م��ك��ن  ال���م���ل���ك:ال   •
المقدسة واألراض������ي  منطقتنا  م��ن  ي��ت��ج��زأ  ال  ج���زء  المسيحية  ال��م��ل��ك:   •
جياعا ي��ن��ام��ون  ال��م��الي��ي��ن  وم��ئ��ات  عالمية  أول��وي��ة  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن  ال��م��ل��ك:   •
والنم�و الجدي�دة  الف�رص  ولتحفي�ز  اإلقليمي�ة  للمنع�ة  تتش�كل  ش�بكات  اآلن  ن�رى  المل�ك:   •
الدولي�ة لألزم�ات  للتص�دي  والعم�ل  اإلقليمي�ة  للش�راكات  حيوي�ة  رب�ط  نقط�ة  األردن  المل�ك:   •

 نيويورك 

يف  خطابا  الثالثاء،  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  األقى   
دورتها  يف  املتحدة  ل��الأم��م  العامة  اجلمعية  اجتماعات 
بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  بح�سور  وال�سبعني،  ال�سابعة 

عبداهلل الثاين، ويل العهد.
وفيما يلي ن�ض اخلطاب:

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ناقو�ض  يدق  بينما  العامة،  اجلمعية  يف  اليوم  جنتمع 
اخلطر من حولنا جميعا، اإذ تتعدد وتتداخل االأزمات التي 
عاملية،  تداعيات  ذات  اإقليمية  اأزم��ات  من  عاملنا،  تواجه 
وتغري مناخي واآثاره، اإلى انعكا�سات جائحة كورونا على 
متنام،  وت�سخم  وتطرف،  وعنف  القطاعات،  خمتلف 
وك�ساد اقت�سادي و�سيك، وواقع يواجه الكثريين 
والدول  الغذائي،  االأمن  بانعدام  العامل  حول 

النامية هي االأكرث ت�سررا جراء ذلك.
�سنرتكه  الذي  امل�ستقبل  هو  هذا  هل 

لالأجيال القادمة؟
خمتلفا  عاملا  لهم  نوفر  اأن  علينا 
اأو�سع اأفقا واأكرث عدالة ي�سوده النمو 
والفر�ض  امل�ستدام  االقت�سادي 
عمل  وفر�ض  اجلديدة  الواعدة 
يقود  و�سالما  واأف�����س��ل،  اأك��رث 
اجلميع.  به  ينعم  الزده��ار 
ه��ذه  نحقق  وح��ت��ى 

االأهداف، 

وال�سوؤال  الفاعل.  امل�سرتك  العمل  يف  تتحد  اأن  بلداننا  على 
االآن هو، هل منتلك الروؤية والعزمية الالزمتني الإجناز ذلك؟
واأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين خالل لقائه يف نيويورك، 
الق�سية  اأن  عبا�ض  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ض  الثالثاء، 
الفل�سطينية اأولوية اأردنية، م�سددا على موا�سلة التن�سيق 
االأردين الفل�سطيني على خمتلف امل�ستويات، لدعم االأ�سقاء 

الفل�سطينيني يف نيل حقوقهم العادلة.
االأمري  �سمو  ح�سره  الذي  اللقاء  خالل  جاللته،  ولفت 
تكثيف  �سرورة  اإلى  العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني 
وال�سركاء  العرب  االأ�سقاء  مع  التن�سيق  واإدام��ة  العمل 
للق�سية  �سيا�سي  اأف��ق  اإي��ج��اد  ب��اجت��اه  للدفع  ال��دول��ي��ني 

الفل�سطينية.
ك��م��ا اأك���د ج��الل��ة امل��ل��ك، يف ال��ل��ق��اء ال���ذي ع��ق��د على 
االأ�سقاء  �سمول  اأهمية  املتحدة،  االأم��م  اجتماعات  هام�ض 
لتمكينهم  االإقليمية،  االقت�سادية  امل�ساريع  يف  الفل�سطينيني 

ودعم �سمودهم.
وجدد جاللته التاأكيد على اأن حل الدولتني هو ال�سبيل 
والذي  االإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�سراع  الإنهاء  الوحيد 
ي�سمن قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة على خطوط الرابع 

من حزيران عام 1967، وعا�سمتها القد�ض ال�سرقية.
واأ�سار جاللة امللك اإلى موا�سلة اململكة بذل كل اجلهود 
حلماية ورعاية املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�ض، 

من منطلق الو�ساية الها�سمية عليها.
من جهته، ثمن الرئي�ض الفل�سطيني الدور الكبري لالأردن 
جميع  يف  الفل�سطينية  الق�سية  دعم  يف  امللك  جاللة  بقيادة 
الفل�سطيني  ال�سعب  اإلى جانب  الدولية، والوقوف  املحافل 

يف نيل حقوقه امل�سروعة.
وقوف  على  التاأكيد  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وج��دد 
التي  الظروف  ال�سقيق يف  لبنان و�سعبه  الى جانب  االأردن 

مير بها، ودعم جهوده لتعزيز اأمنه وا�ستقراره.
رئي�ض  الثالثاء  نيويورك  يف  لقائه  خالل  جاللته،  واأكد 
العالقات  عمق  ميقاتي،  جنيب  اللبناين  ال��وزراء  جمل�ض 
ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين  جتمع  التي  التاريخية 

واحلر�ض على توطيدها.
كما جرى، خالل اللقاء الذي عقد على هام�ض اجتماعات 
عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  بح�سور  املتحدة  االأم��م 
الثاين ويل العهد، بحث تكثيف اجلهود بالتن�سيق مع عدد من 

الدول مل�ساعدة لبنان يف حل اأزمة الكهرباء.
بدوره، اأعرب ميقاتي عن تقديره ملواقف االأردن، بقيادة 
جاللة امللك، يف دعم لبنان و�سعبه، والوقوف اإلى جانبه يف 

كل الظروف.
والتقى جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف نيويورك الثالثاء، 
العليمي،  ر�ساد  اليمني  الرئا�سي  القيادة  جمل�ض  رئي�ض 
االأزمة  الإنهاء  املبذولة  واجلهود  اليمن  يف  االأو�ساع  لبحث 

اليمنية.
وتناول اللقاء، الذي جرى على هام�ض اجتماعات االأمم 
املتحدة بح�سور �سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل 
البلدين  جتمع  التي  التاريخية  االأخوية  العالقات  العهد، 

وال�سعبني ال�سقيقني، و�سبل تعزيزها يف �ستى امليادين.
للجهود  ال��داع��م  االأردن  م��وق��ف  امل��ل��ك  ج��الل��ة  واأك���د 
االأمن  اإع��ادة  يكفل  حل  اإل��ى  للتو�سل  املبذولة  وامل�ساعي 

واال�ستقرار لليمن و�سعبه ال�سقيق.
البعثة  اإ�سناد  يف  اململكة  ا�ستمرار  اإلى  جاللته  واأ�سار 
االأممية لليمن، التي تتخذ من عمان مقرا لها، ودعم اجلهود 

املبذولة لتمديد الهدنة اليمنية.
التي  للم�ساعي  تقديره  عن  العليمي  اأع��رب  جهته،  من 
وحدة  دعم  اأجل  من  امللك،  جاللة  بقيادة  االأردن،  يبذلها 
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األقى جاللة امللك عبداهلل الثاين، الثالثاء، 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف  خطابا 
وال�سبعني،  ال�سابعة  دورت��ه��ا  يف  املتحدة 
عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  بح�سور 

الثاين، ويل العهد.
وفيما يلي ن�ض اخلطاب:

»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�سيد الرئي�ض،

ال�سيد االأمني العام،
اأ�سحاب الفخامة،

بينما  العامة،  اجلمعية  يف  اليوم  جنتمع 
اإذ  جميعا،  حولنا  من  اخلطر  ناقو�ض  يدق 
تتعدد وتتداخل االأزمات التي تواجه عاملنا، 
عاملية،  تداعيات  ذات  اإقليمية  اأزم��ات  من 
انعكا�سات  اإل���ى  واآث����اره،  مناخي  وت��غ��ري 
القطاعات،  خمتلف  على  ك��ورون��ا  جائحة 
وك�ساد  متنام،  وت�سخم  وت��ط��رف،  وعنف 
الكثريين  يواجه  وواقع  و�سيك،  اقت�سادي 
حول العامل بانعدام االأمن الغذائي، والدول 

النامية هي االأكرث ت�سررا جراء ذلك.
�سنرتكه  ال���ذي  امل�ستقبل  ه��و  ه��ذا  ه��ل 

لالأجيال القادمة؟
اأو�سع  خمتلفا  عاملا  لهم  نوفر  اأن  علينا 
االقت�سادي  النمو  ي�سوده  عدالة  واأكرث  اأفقا 
امل�ستدام والفر�ض الواعدة اجلديدة وفر�ض 
الزده��ار  يقود  و�سالما  واأف�سل،  اأك��رث  عمل 
ينعم به اجلميع. وحتى نحقق هذه االأهداف، 
امل�سرتك  العمل  يف  تتحد  اأن  بلداننا  على 
الفاعل. وال�سوؤال االآن هو، هل منتلك الروؤية 

والعزمية الالزمتني الإجناز ذلك؟
�سبيل  على  امل��ن��اخ  اأزم���ة  اإل��ى  فلننظر 
يعالج  اأن  مبفرده  بلد  الأي  ميكن  فال  املثال، 
اإل��ى  بحاجة  نحن  ب��ل  البيئة،  على  اأث��ره��ا 
حقيقي،  تغيري  اإحداث  على  قادرة  �سراكات 
واالأردن جزء من هذه اجلهود، اإذ يعمل على 
بناء �سراكات قوية الإدارة وا�ستدامة املوارد 
مع  للعمل  الفر�ض  من  املزيد  ونرى  املائية، 
�سركائنا للحفاظ على مواقع الرتاث العاملي 
والبيئات الطبيعية املميزة باململكة، كالبحر 
يف  املرجانية  وال�سعاب  االأردن  ونهر  امليت 
التغري  بفعل  جميعها  املهددة  العقبة،  خليج 

املناخي.
عاملية  اأولوية  فهو  الغذائي،  االأم��ن  اأما 
ينامون  العامل  يف  املاليني  فمئات  اأخ���رى، 
جياعا، وهذه االأعداد يف تزايد م�ستمر. كيف 
لالآباء واالأمهات اأن يتمكنوا من تن�سئة اأطفال 
تلقي  من  يتمكنوا  اأن  للطلبة  كيف  اأ�سحاء؟ 
وهم  عملهم  اإجن��از  للعمال  وكيف  تعليمهم، 

يواجهون الياأ�ض وانعدام االأمن الغذائي؟
االأزم��ة  مع  واالآن  اجلائحة،  بداية  منذ 
الغذاء  توريد  �سال�سل  تعرثت  اأوكرانيا،  يف 
الغنية  الدول  من  العديد  العاملية، وواجهت 
نق�سا حادا يف االأطعمة االأ�سا�سية الأول مرة 
يف التاريخ املعا�سر. ويف هذه الظروف، تبني 
لهذه الدول حقيقة لطاملا اأدركها �سكان الدول 
ميكن  ال  اأنه  وهي  طويل،  زمن  منذ  النامية 
متوفرا  الغذاء  يكن  مل  اإذا  يزدهر  اأن  لبلد 
وعلى  اأ�سرة.  كل  مائدة  على  منا�سبة  بكلفة 
�سعيد عاملي، يتطلب ذلك اإجراءات م�سرتكة 
بكلف  الغذاء  اإلى  الو�سول  �سهولة  ل�سمان 
الغذائية  ال�سلع  و�سول  وت�سريع  منا�سبة، 

االأ�سا�سية للدول املحتاجة.
اأ�سدقائي،

ال�سامل  االقت�سادي  النمو  ك��ان  لطاملا 
العاملية،  االأزم��ات  �سحايا  اأول  وامل�ستدام 
املنعة  لتعزيز  يدفعنا  اأن  يجب  ه��ذا  لكن 
وجه  يف  ال�سمود  من  لتمكيننا  االقت�سادية 
لبناء  نتطلع  نحن  منطقتنا،  ويف  العوا�سف. 
�سراكات تكاملية ت�ستثمر يف اإمكانيات وموارد 
جلميع  امل�سرتكة  امل�سلحة  لتحقيق  بلد  كل 

تت�سكل  �سبكات  االآن  ون��رى  االإقليم.  بلدان 
اجلديدة  الفر�ض  ولتحفيز  االإقليمية  للمنعة 
والنمو، وقد اأ�س�ض االأردن ل�سراكات متعددة 
االأط���راف م��ع م�سر وال��ع��راق واالإم���ارات 
يف  اأخ���رى  ودول  والبحرين  وال�سعودية 

املنطقة، لال�ستثمار يف هذه االإمكانيات.
لل�سراكات  حيوية  رب��ط  نقطة  االأردن 
للت�سدي  وال��ع��م��ل  وال��ت��ع��اون  االإقليمية 
االإن�سانية،  االإغاثة  الدولية وتوفري  لالأزمات 
االإقليمي  لال�ستقرار  م�سدرا  ك��ان  ولطاملا 

وموئال لالجئني.
عن  اأحت��دث  اأن  اأود  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
ففي  لهم،  امل�ست�سيفة  واملجتمعات  الالجئني 
عام 2012، واأمام اجلمعية العامة بدورتها 
االأول��ى  للمرة  حتدثت  وال�ستني،  ال�سابعة 
االأردن  اإل��ى  ال�سوريني  الالجئني  تدفق  عن 
مواردنا  على  ذلك  عن  الناجم  ال�سغط  وعن 
 200 نحو  كان  الوقت،  ذلك  ويف  املحدودة. 
ال�سغري،  بلدنا  اإلى  جل��وؤوا  قد  �سوري  األف 
اليوم، وبعد مرور ع�سر �سنوات، فنحن  اأما 
الجئ  مليون   1،3 عن  يزيد  ما  ن�ست�سيف 
ه��وؤالء  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  والأن  ���س��وري. 
فاإن  دول��ي��ة،  م�سوؤولية  وغريهم  الالجئني 
املجتمع  اللتزام  تتطلع  امل�ست�سيفة  ال��دول 

الدويل بتعهداته يف هذا املجال.
اأ�سدقائي،

ال�سرق  ارتبط  عقود،  ع��دة  م��دار  على 
ناأمل  لكننا  واالأزمات،  بال�سراعات  االأو�سط 
من  بيننا،  اجلديدة  التعاون  روح  جتعل  اأن 

املنطقة مثاال يف ال�سمود والتكامل.
تخذل  قد  ال�سيا�سة  اأن  من  الرغم  وعلى 
الثابت  اأن  اإال  االأح��ي��ان،  بع�ض  يف  عاملنا 
لذا  االأولوية،  هي  ال�سعوب  اأن  هو  الوحيد 
النظر  يتطلب  لديها  حيا  االأم��ل  اإب��ق��اء  ف��اإن 
لتحقيق  والعمل  ال�سيا�سة  من  اأبعد  هو  ملا 
االزدهار للجميع. لكن هذه اجلهود لن توؤتي 
ثمارها اإن كانت اإق�سائية، بل ال بد اأن يكون 
�سمول الفل�سطينيني يف امل�ساريع االقت�سادية 

االإقليمية جزءا اأ�سا�سيا من جهودنا.
واأما يف ال�سراع الفل�سطيني االإ�سرائيلي، 
تقدم  ومل  امل��ن��ال،  بعيد  ال�سالم  ي���زال  ف��ال 
االآن  اإلى  الدبلوما�سية  اجلهود  وال  احلرب 
حال الإنهاء هذه املاأ�ساة التاريخية. وهنا فال 
بد من اأن تعمل ال�سعوب قاطبة، ال ال�سيا�سة 
اأو ال�سيا�سيون خا�سة، على ال�سغط باجتاه 

حل هذا ال�سراع من خالل قادتها.
مت  ل��و  االآن  عاملنا  �سيبدو  ك��ان  كيف 
طويل،  زمن  منذ  لل�سراع  حل  اإلى  الو�سول 
ومل يتم ت�سييد اجلدران، و�سمح لل�سعوب اأن 
تبني ج�سورا للتعاون بدال منها؟ ماذا لو مل 
يتمكن املتطرفون من ا�ستغالل ظلم االحتالل؟ 
كم جيل من ال�سباب كان من املمكن اأن يكرب 
يف بيئة ي�سودها التفاوؤل بال�سالم واالزدهار؟

وبينما نوا�سل جهودنا لتحقيق ال�سالم، 
ال��ع��ام،  ف��ه��ذا  ال��الج��ئ��ني،  نن�سى  اأال  علينا 
جتديد  على  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  �ست�سوت 
التكليف االأممي لوكالة االأمم املتحدة الإغاثة 
وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )االأونروا(، 
اأن يبعث ر�سالة قوية  وعلى املجتمع الدويل 
الفل�سطينيني،  ال��الج��ئ��ني  ح��ق��وق  دع��م  يف 
ال�سحية،  واخلدمات  التعليم  توفري  ل�سمان 

وخا�سة لالأطفال.
اأ�سدقائي االأعزاء،

عليها  تاأ�س�ست  التي  املبادئ  اأب��رز  اأح��د 
يف  ال�سعوب  جميع  حق  هو  املتحدة  االأم��م 
اإنكار هذا احلق  حتديد م�سريها، وال ميكن 
املنيعة،  الوطنية  وهويتهم  للفل�سطينيني 
وفقا  الدولتني،  حل  هو  االأمام  اإلى  فالطريق 
اإلى  يف�سي  ال��ذي  املتحدة،  االأم��م  لقرارات 
ذات  امل�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة  قيام 
ال�سيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع 

القد�ض  وعا�سمتها   1967 عام  حزيران  من 
ال�سرقية، تعي�ض جنبا اإلى جنب مع اإ�سرائيل 

ب�سالم واأمن وازدهار.
القد�ض  مدينة  م�ستقبل  ي�سكل  واليوم، 
مقد�سة  م��دي��ن��ة  ف��ه��ي  م��ل��ح،  ق��ل��ق  م�����س��در 
ال�سماوية  الديانات  اأت��ب��اع  من  للمليارات 
القانوين  الو�سع  تقوي�ض  واإن  العامل،  حول 
على  توترات  ي�سبب  فيها  القائم  والتاريخي 
امل�ستوى الدويل ويعمق االنق�سامات الدينية. 
املدينة  يف  واالن��ق�����س��ام  للكراهية  م��ك��ان  ال 

املقد�سة.
على  الها�سمية  الو�ساية  من  وانطالقا 
القد�ض،  يف  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات 
الو�سع  على  ب��احل��ف��اظ  ملتزمون  فنحن 
وحماية  فيها،  القائم  والتاريخي  القانوين 
اأمن وم�ستقبل هذه االأماكن املقد�سة. وكقائد 
م�سلم، دعوين اأوؤكد لكم بو�سوح اأننا ملتزمون 
االأ�سيل  وال����رتاث  احل��ق��وق  ع��ن  ب��ال��دف��اع 
منطقتنا،  يف  للم�سيحيني  التاريخية  والهوية 
يف  امل�سيحية  ال��ي��وم،  القد�ض.  يف  وخا�سة 
وحقوق  للخطر،  معر�سة  املقد�سة  املدينة 
الكنائ�ض يف القد�ض مهددة، وهذا ال ميكن اأن 
ي�ستمر، فامل�سيحية جزء ال يتجزاأ من ما�سي 
وحا�سرها،  املقد�سة  واالأرا���س��ي  منطقتنا 
ويجب اأن تبقى جزءا اأ�سا�سيا من م�ستقبلنا.

ال�سادة روؤ�ساء الوفود،
اإذا  االأزم�����ات  اأخ��ط��ر  تخطي  ميكننا 
فلن�سعى، ونحن يف هذه  معا.  للعمل  احتدنا 
يخدم  اأف�سل  م�ستقبل  لتحقيق  االجتماعات، 
الكرامة  من  م�ستقبل  امل�سرتكة،  م�سلحتنا 

واالأمل يوفر فر�سا جديدة جلميع �سعوبنا.
ال ميكننا اأن نتجاهل ناقو�ض اخلطر الذي 

يدق من حولنا، بل علينا اأن نت�سدى له.
�سكرا لكم.«

و�سم الوفد االأردين يف اجتماعات الدورة 
لالأمم  العامة  للجمعية  وال�سبعني  ال�سابعة 
ووزي��ر  ال����وزراء  رئي�ض  ن��ائ��ب  امل��ت��ح��دة، 
اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، 
جعفر  الدكتور  امللك،  جاللة  مكتب  ومدير 
االأمم  لدى  الدائم  االأردن  ومندوب  ح�سان، 
املتحدة حممود احلمود، وال�سفرية االأردنية 

يف وا�سنطن دينا قعوار.

جاللته في خطابه أمام األمم المتحدة...

الملك: ال مكان للكراهية واالنقسام في القدس
• الملك: ال يمكـــن إنكار حــــق تقرير المصيــــر للشعــــب الفلسطينــــــي
المقدســـــة واألراضي  منطقتنــــا  من  يتجزأ  ال  جــــزء  المسيحيــة  الملك:   •
• الملـك: ال يمكـن لبلـد أن يزدهر إذا لم يكـن الغذاء متوفرا بكلفة مناسـبة على مائدة كل أسـرة
والنمـو الجديـدة  الفـرص  ولتحفيـز  اإلقليميـة  للمنعـة  تتشـكل  شـبكات  اآلن  نـرى  الملـك:   •
• الملـك: األردن نقطـة ربـط حيويـة للشـراكات اإلقليميـة والعمـل للتصـدي لألزمـات الدوليـة

1.5
M اعــالنـــات
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اعالن دعوة عطاء/ للمرة االولى
صادر عن بلدية دير الكهف الجديدة- 

محافظة المفرق
االختصاص  ذوي  من  والمؤسسات  الشركات  تدعى 
بهذا  مهن  رخصة  ويحملون  العطاء  بدخول  والراغبين 

االختصاص
فعلى الراغبين في المشاركة بهذا العطاء مراجعة بلدية 
ضمن   2022/9/20 من  اعتبارا  الجديدة  الكهف  دير 

الشروط التالية:

رقم العطاء 2022/2
نوع العمل شراء سيارة تنك ماء سعة 8م3 عدد )1(

شيك مصدق او كفالة بنكية لدخول العطاء 3٪ من 
قيمة العرض المقدم

ثمن نسخة العطاء )غير مستردة( 75 خمسة وسبعون 
دينار

1- على المتقدمين ومن مسؤوليتهم التاكد من استالم 
كافة الوثائق الخاصة بالمناقصة وجميع المالحق الخاصة 

به ان وجدت
من  او  الشركة  لصاحب  اال  العطاء  وثائق  تسلم  ال   -2

ينتدبه بموجب تفويض خطي موقع ومختوم
3- على المتقدم ان يرفق بعرضه شيك مصدق او كفالة 
بنكية لدخول العطاء بقيمة 3٪ من قيمة العرض المتقدم 
ويتضمن اسم العطاء ورقمه ويكون صادر باسم الشركة 

او المؤسسة وتكون بمغلف منفصل
وسجل  مهن  رخصة  شهادة  يرفق  ان  المتقدم  على   -4

تجاري )ساري المفعول(
5- اخر موعد لشراء نسخة العطاء لغاية نهاية دوام يوم 

الخميس الموافق 2022/10/13
الموافق  ــد  االح يــوم  الــعــروض  اليـــداع  موعد  اخــر   -6
2022/10/16 في موعد اقصاه الساعة العاشرة صباحا 
العطاءات  بحيث تسلم بظرف مغلق وتودع في صندوق 
الموجود ولن يقبل اي عرض بعد الموعد المحدد وتفتح 
صباحا  عشر  الحادية  الساعة  اليوم  نفس  في  العروض 

في مبنى مديرية الشؤون البلدية
7- اجور االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء 

ومهما تكرر
8- البلدية غير ملزمة باقل االسعار

باقل  التقيد  دون  العطاء  احالة  العمل  لصاحب  يحق   -9
العروض قيمة، كما يحق لصاحب العمل الغاء العطاء او 
اعادة طرحه مرة اخرى وبدون ان يترتب على هذا االلغاء 

اية مطالبات مالية او قانونية
لالستفسار والتواصل 0785465919

رئيس بلدية دير الكهف الجديدة
حمدان قاسم الرياحي 

اعالن دعوة شراء
تعلن مديرية االمن العام ادارة االبنية عن بيع عطاء رقم 
ع م ر/2022/29 اضافات مركز اصالح وتاهيل الموقر/

A+B مهاج
العامة  االشغال  وزارة  لدى  المصنفين  المتعهدين  فعلى 
واالسكان في مجال االبنية اختصاص انشاء ابنية بالدرجة 
العطاء  هذا  في  باالشتراك  والراغبين  فوق  فما  الثالثة 
مراجعة ادارة االبنية طارق خالل ساعات الدوام الرسمي 
وصورة  االصلية  التصنيف  شهادات  معهم  مصطحبين 
النقابة  خبرات  كشف  الذاتية  والسيرة  عنها  مصدقة 
هذه  حجم  وبنفس  المجال  هذا  في  الشركة  النجازات 
مقابل  العطاء  وثائق  من  نسخة  على  للحصول  االعمال 
اخر  بان  علمًا  مستردة  غير  دينار  خمسمائة   500 مبلغ 
يوم لبيع النسخ هو يوم االثنين الموافق 2022/9/26م 
حيث سيكون موعد زيارة الموقع هو يوم الثالثاء الموافق 
2022/9/27. واخر يوم لالستفسارات سيكون يوم االحد 
لشعبة  المناقصات  كافة  وتعاد  2022/10/2م  الموافق 
العاشرة  الساعة  متاخرة عن  االبنية غير  ادارة  الدراسات 
والذي  2022/10/10م  الموافق  االثنين  يوم  من صباح 
سيكون موعد فتح العروض وكل مناقصة ترد بعد هذا 
ويتحمل  بها  ينظر  وال  تهمل  المحددين  والتاريخ  الوقت 
المقاول الذي يرسو عليه العطاء تكاليف دفع اجور نشر 
االعالن مهما كان عدد مرات االعادة ومهما بلغت التكاليف 
دون  طرحه  اعادة  او  العطاء  الغاء  العمل  لصاحب  ويحق 
اية  ــراء  االج هــذا  على  يترتب  ان  ودون  االسباب  ــداء  اب

مطالبة مالية او قانونية

اعالن اعادة طرح العطاء رقم )ش ع 
ق/2022/03(

الخاص باعمال رفع الجاهزية للحاالت 
الطارئة في محافظة العقبة

دائــرة  لــدى  المصنفون  االردنــيــون  المقاولون  يدعى 
سارية  تصنيف  شهادة  بموجب  الحكومية  العطاءات 
المفعول صادرة عن دائرة العطاءات الحكومية في مجال 
الطرق اختصاص )انشاء وصيانة الطرق( بالفئة الرابعة 
مراجعة  العطاء  في  بالمشاركة  الراغبون  الخامسة  او 
الثالثاء  يوم  من  اعتبارا  العقبة  محافظة  اشغال  مديرية 

الموافق 2022/09/20 وفق االتي:
1- وصف العمل:

اشغال  لمديرية  آليات  عدة  استئجار  العطاء  يتضمن 
ولودر  وحفار  تسوية  وآلــة  لــودر  من  العقبة  محافظة 
لرفع  وذلــك  وغيرها  وقالبات  معدات  وناقلة  انزالقي 
مستوى الجاهزية للحاالت الطارئة لكافة طرق محافظة 

العقبة
غير   اردني  دينار   75 الواحدة  المناقصة  نسخة  ثمن   -2
مستردة وعلى المقاولين ابراز شهادة التصنيف السارية 

المفعول لدى شراء وثائق العطاء
3- اخر موعد لبيع نسخ وثائق الشراء هو الساعة الثانية 

من بعد الظهر ليوم االثنين الموافق 2022/9/26
الشراء  وثائق  عن  التوضيح  طلب  لقبول  موعد  اخر   -4
الموافق  ــعــاء  االرب ليوم  الرسمي  ــدوام  الـ نهاية  هــو 
2022/09/28 ولن يتم قبول اي طلب استيضاح يرد بعد 
هذا التاريخ على ان تقدم طلبات االيضاح لديوان مديرية 

اشغال محافظة العقبة.
5- يحق للجنة شراء محافظة العقبة الغاء العطاء او اعادة 
الطرح دون ابداء االسباب ودونان يترتب عن هذا االلغاء 

اية مطالبات مالية او قاننية
6- يقدم تامين دخول العطاء بمغلف منفصل عن مغلف 

العرض المالي حسب المتطلبات التالية:
- رقم العطاء: )ش ع ق/2022/03(

- اسم العطاء: اعمال رفع الجاهزية للحاالت الطارئة في 
محافظة العقبة

ايداع  تاريخ  من  يوما  تسعون  الكفالة:  سريان  مدة   -
العروض

- قيمة الكفالة: 3٪ من قيمة العرض المقدم
- اسم المناقص كما هو وارد في شهادة التصنيف

- ان تكون الكفالة مطابقة للنموذج المعتمد
الكفالة  من  بدال  مصدق  بنكي  شيك  تقديم  يقبل   -7
بتامين  اي عرض غير مرفق  يتم رفض  المالية وسوف 

دخول العطاء
مندوب  قبل  من  واستالمها  العطاء  وثائق  شراء  يتم   -8

الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة
العطاء  لهذا  التقدم  العطاء  دعوة  شروط  تسمح  ال   -9

ضمن ائتالف
10- الجهة المشترية: مديرية اشغال محافظة العقبة

11- الجهة المستفيدة: وزارة االشغال العامة واالسكان
لدى  العطاءات  صندوق  في  المالية  العروض  تودع   -12
مديرية اشغال محافظة العقبة في موعد اقصاه الساعة 
الواحدة من بعد ظهر يوم االحد الموافق 2022/10/02 
وسيتم فتح العروض المالية الساعة الثانية من بعد ظهر 

نفس اليوم
13- اجور نشر االعالن ومهما تكرر على من يرسو عليه 

العطاء
رئيس لجنة شراء محافظة العقبة
نائب المحافظ ومتصرف لواء قصبة العقبة
د. مالك هاني الخريسات

اعالن عطاء للمرة االولى صادر عن 
مديرية اشغال محافظة اربد

صيانة  او  انشاء  مجال  في  المصنفون  المقاولون  يدعى 
الطرق من الفئات الرابعة او الخامسة الراغبين باالشتراك 
الشروط  حسب  المديرية  مراجعة  المناقصة  هذه  في 

التالية:

رقم العطاء ش أ/2022/22
وصف العمل بشان انشاء واعادة انشاء عدة طرق 

زراعية في لواء الرمثا المرحلة الثانية
قيمة كفالة المناقصة الف دينار

ثمن نسخة العطاء  مائة وخمسة وعشرون دينار غير 
مستردة

1- آخر موعد لبيع نسخ العطاء الساعة الواحدة من بعد 
ظهر يوم االربعاء الموافق 2022/9/28.

بموعد  المديرية  عطاءات  بصندوق  العروض  تودع   -2
الخميس  يوم  ظهر  من   عشر  الثانية  الساعة  اقصاه 

الموافق 2022/9/29
3- على المناقص ان يرفق بعرضه كفالة مالية او شيك 
محددة  اعاله  المبينة  المناقصة  كفالة  بقيمة  مصدق 
باسم ورقم العطاء من المقاول الرسمي المتقدم للعطاء 
لوظيفته  باالضافة  اربد  محافظة  اشغال  مدير  وباسم 
وفي حال تقدم المقاول بكفالة مالية يجب ان ال تقل عن 
)90( يوما من تاريخ ايداع العروض وان تكون الكفالة او 

الشيك المصدق في مغلف منفصل عن العرض المقدم
شخصيا  الحضور  للعطاء  المتقدم  المناقص  على   -4
وابراز شهادة تصنيف سارية المفعول او صورة مصدقة 
ارسال مفوض رسمي  او  العطاء  عند شراء نسخة  عنها 

بدال عنه حسب االصول.
5- يحق للجهة المشترية الغاء العطاء دون ابداء االسباب 
او  مالية  مطالبات  اية  االلغاء  هذا  عن  يترتب  ان  وبدون 

قانونية.
الساعة   2022/9/25 الموافق  االحــد  يــوم  يكون   -6
واالنطالق  المواقع  على  للكشف  موعدا  صباحا  العاشرة 

من مكتب اشغال لواء الرمثا
7- يتحمل المقاول الذي يرسو عليه العطاء تكاليف دفع 

االعالن مهما كان عدد مرات 
رئيس لجنة شراء محافظة اربد
نائب محافظ اربد 

اعالن عطاء للمرة االولى صادر عن 
مديرية اشغال محافظة اربد

والصرف  المياه  مجال  في  المصنفون  المقاولون  يدعى 
الصحي اختصاص مياه وصرف صحي من الفئات الرابعة 
المناقصة  هذه  في  باالشتراك  الراغبين  الخامسة  او 

مراجعة المديرية حسب الشروط التالية:

رقم العطاء عطاء رقم مياه/2022/1
وصف العمل ايصال مياه الى مواقع متفرقة في لواء 

الكورة
قيمة كفالة المناقصة الف وخمسمائة دينار ال غير
ثمن نسخة العطاء  خمسون دينارًا غير مستردة

1- آخر موعد لبيع نسخ العطاء الساعة الواحدة من بعد 
ظهر يوم االربعاء الموافق 2022/9/28.

بموعد  المديرية  عطاءات  بصندوق  العروض  تودع   -2
الخميس  يوم  ظهر  من   عشر  الثانية  الساعة  اقصاه 

الموافق 2022/9/29
3- على المناقص ان يرفق بعرضه كفالة مالية او شيك 
محددة  اعاله  المبينة  المناقصة  كفالة  بقيمة  مصدق 
باسم ورقم العطاء من المقاول الرسمي المتقدم للعطاء 
لوظيفته  باالضافة  اربد  محافظة  اشغال  مدير  وباسم 
وفي حال تقدم المقاول بكفالة مالية يجب ان ال تقل عن 
)90( يوما من تاريخ ايداع العروض وان تكون الكفالة او 

الشيك المصدق في مغلف منفصل عن العرض المقدم
شخصيا  الحضور  للعطاء  المتقدم  المناقص  على   -4
وابراز شهادة تصنيف سارية المفعول او صورة مصدقة 
ارسال مفوض رسمي  او  العطاء  عند شراء نسخة  عنها 

بدال عنه حسب االصول.
االسباب  ابداء  دون  العطاء  الغاء  الشراء  للجنة  يحق   -5
او  مالية  مطالبات  اية  االلغاء  هذا  عن  يترتب  ان  وبدون 

قانونية.
اليرموك  مياه  المستفيدة شركة  الجهة   : 6- لالستفسار 

المهندس اشرف بطاينة هاتف رقم 0799601971
7- يتحمل المقاول الذي يرسو عليه العطاء تكاليف دفع 

االعالن مهما كان عدد مرات 
رئيس لجنة شراء محافظة اربد
نائب محافظ اربد 

اعالن عطاءات
تعلن وزارة التربية والتعليم عن حاجتها الى شراء اللوازم المبينة بموجب دعوات العطاء 

المذكورة ادناه
وزارة  مراجعة  العطاءات  بهذه  االشتراك  في  الراغبين  المتخصصين  المناقصين  فعلى 
التربية والتعليم/ ادارة اللوازم والتزويد مبنى رقم 4 قسم العطاءات المحلية العطاءات 
المحلية غرفة رقم 107 مصطحبين معهم رخصة مهن سارية المفعول وشهادة غرفة 

التجارة والسجل التجاري للحصول على وثائق دعوة العطاء

الرقم 
المتسلسل

اللوازم رقم دعوة العطاء
المطلوبة

ثمن النسخة 
غير مستردة 

دينار

اخر موعد 
لتقديم 

العروض 
الساعة الثانية 

عشرة من 
تاريخ

تجهيز مشغل 207/ش م/2022 1.
التكييف 
والتبريد

االحد 25
2022/10/9

85/ش م/2022 2.
اعادة طرح ثاني 

مرة

تجهيز مشغل 
التصنيع 
الغذائي

االحد 75
2022/10/9

اعالن 
قانون  من   25 المادة  احكام  بمقتضى  للعموم  يعلن 
ان   1966 لسنة   79 رقم  االبنية  والقرى  المدن  تنظيم 
 8/1157 رقم  بقراره  قرر  قد  االعلى  التنظيم  مجلس 
تاريخ 2022/8/10 الموافقة على مخطط تعديل مسارع 
من  القصيب   11 رقم  الحوض  ضمن  تنظيمي  شــارع 

اراضي السلط لواء قصبة السلط
واعالنه  الغاية  لهذه  المعد  المخطط  حسب  وذلــك 
لالعتراض لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ نشر هذا االعالن 

في الجريدة الرسمية
يجوز لذوي العالقة االطالع علي التعديالت المبينة على 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  في  المذكور  المخطط 
دائرة  لدى  اعتراضاتهم  وتقديم  السلط  قصبة  للواء 
من  شهر  مدة  خالل  المحلية  االدارة  وزارة  في  التنظيم 

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة المحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

العالناتكم في 

الدستور
5٦08000

فرعي 1408  
1409
خلوي: 

077045813٦

20

اعالن دعوة شراء
اعمال  ر/2022/21  4م  رقم  عطاء  طرح  عن  االبنية  ادارة  العام  االمن  مديرية  تعلن 

توسعة المؤسسة االستهالكية ومنامات قيادة معسكر مديرية االمن العام عميش 
االبنية  مجال  في  واالسكان  العامة  االشغال  وزارة  لدى  المصنفين  المتعهدين  فعلى 
اختصاص انشاء ابنية بالدرجة الخامسة فما فوق والراغبين باالشتراك في هذا العطاء 
شهادات  معهم  مصطحبين  الرسمي  الدوام  ساعات  خالل  طارق  االبنية  ادارة  مراجعة 
التصنيف االصلية وصورة مصدقة عنها والسيرة الذاتية كشف خبرات النقابة النجازات 
وثائق  من  نسخة  على  للحصول  االعمال  هذه  حجم  وبنفس  المجال  هذا  في  الشركة 
العطاء مقابل مبلغ 200 مائتي دينار غير مستردة علمًا بان اخر يوم لبيع النسخ هو يوم 
االثنين الموافق 2022/9/26م حيث سيكون موعد زيارة الموقع هو يوم الثالثاء الموافق 
2022/9/27. واخر يوم لالستفسارات سيكون يوم االحد الموافق 2022/10/2م وتعاد 
كافة المناقصات لشعبة الدراسات ادارة االبنية غير متاخرة عن الساعة العاشرة من صباح 
يوم االربعاء الموافق 2022/10/5م والذي سيكون موعد فتح العروض وكل مناقصة 
ترد بعد هذا الوقت والتاريخ المحددين تهمل وال ينظر بها ويتحمل المقاول الذي يرسو 
بلغت  ومهما  االعادة  مرات  عدد  كان  مهما  االعالن  نشر  اجور  دفع  تكاليف  العطاء  عليه 
التكاليف ويحق لصاحب العمل الغاء العطاء او اعادة طرحه دون ابداء االسباب ودون ان 

يترتب على هذا االجراء اية مطالبة مالية او قانونية

اعالن
بان  الجديدة  الكهف  دير  بلدية  العموم في  يعلن الطالع 
الشمالية  البادية  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة 
وقررت   2022/6/27 تاريخ   24/1 رقم  بقرارها  قررت 
لمجلس  للتنظيم  المحلية  اللجنة  قرار  على  الموافقة 
محلي منطقة دير الكهف في بلدية دير الكهف الجديدة 
الموافقة  المتضمن  تاريخ 2022/6/11  رقم 25 بند 6 
خارج  زراعــي  سكن  من  استعمال  صفة  تغيير  مخطط 
حوض   719 القطعة  ضمن  ريفي  سكن  الى  التنظيم 
حسب  وذلك  الجديدة  الكهف  دير  بلدية  في  هديل   31
المخطط المعد لهذه الغاية وايداع اعالنه لالعتراض لمدة 
شهر من تاريخ نشر االعالن بالجريدة الرسمية وجريدتين 
المخطط  على  االطــالع  العالقة  لذوي  ويجوز  محليتين 
خالل  البلدية  لدى  واقتراحاتهم  اعتراضاتهم  وتقديم 
اوقات الدوام الرسمي على ان تكون مدعمة بالمخططات 

التوضيحية والوثائق الثبوتية.
وائل عبدالكريم طبيشات
متصرف لواء البادية الشمالية
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعالن استئجار مبنى
عن  القصر  لمنطقة  والتعليم  التربية  مديرية  تعلن 

حاجتها الستئجار مبنى وفق الشروط التالية:
1. مساحة الغرفة كحد ادنى 16م2

2. مساحة خارجية كحد ادنى 150م2
3. المبنى صالح انشائيا ومرخص

4. اجور االعالن على من يرسو عليه االعالن
على ان يتم تقديم العروض عند سكرتير اللجنة الفرعية 
في متصرفية لواء القصر من صباح يوم الثالثاء الموافق 
الموافق  الخميس  يوم  دوام  نهاية  ولغاية   2022/9/20

2022/9/22
الوثائق المطلوبة:

سند تسجيل قوشان - مخطط اراضي
رخصة بناء
اذن اشغال

مخطط هندسي
مخطط موقع وترسيم ساري المفعول

وكالة عدلية في حال وجود شركاء

الرقم 1
عدد الغرف 8 كحد ادنى

المدرسة مدرسة مغير االساسية للبنين
الموقع مغير - قضاء الموجب

مدير التربية والتعليم
د. عبد الحي القراله

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ شرق 
عمان /بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية  11-3 /
)4203- 2022( -سجل عام

نوع الدعوى التنفيذية:أحكام-صلح-عام 
اسم المحكوم عليه/المدين

1-وليد احمد سالم صافي      2-ليث وليد احمد 
صافي 

ــي  ــوطــن ــحــمــل رقــــم ال جــنــســيــتــه اردنــــــي ي
9651011362

عنوانه عمان/جبل النصر حي عدن بناية 46
نوع السند التنفيذي أحكام              

تاريخه  عام  3-1)1907-2022(-ســجــل  رقمه 
    2022/6/20

محل صدوره صلح حقوق شرق عمان        
والــرســوم  2135ديـــنـــار   بــه/الــديــن  المحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

ان وجدت
خالل  أعاله  المبين  المبلغ  تؤدي  أن  عليك  يجب 
خمسة عشر يومًا تلي تاريخ تبليغك هذا األخطار 

إلى                    
المحكوم له/الدائن

شركة دلتا للتأمين             
عنوانه عمان  /الدوار الثالث 

 وكيله المحامي سامر طاهر محمد نصير 
الدين  تــؤد  ولــم  أعــاله  المدة  هــذه  انقضت  واذا 
ستقوم  القانونيه  التسوية  تعرض  أو  المذكور 
التنفيذية  اإلجـــراءات  بمباشرة  التنفيذ  ــرة  دائ

الالزمة قانونا بحقك           
مأمور دائرة تنفيذ محكمة شرق عمان

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة صلح حقوق 

شمال عمان  /بالنشر
رقم الدعوى 1-1)2022-4779(-

سجل عام     
الهيئة القاضي

والء سالمه يوسف الحوامده 
اسم المدعى عليه  

 ابرار محمد أديب عالونه 
عنوانه عمان/الجبيهة قرب مدارس 

ليما الدولية 
األحــد    ــوم  يـ حــضــورك  يقتضي 
الساعه   2022/10/2 الموافق 
9:00للنظر في الدعوى رقم أعاله 

والتي أقامها عليك المدعي 
 شركة دلتا للتأمين 

المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  فأذا 
المنصوص  األحكام  عليك  تطبق 
الصلح  محاكم  قانون  في  عليها 
وقانون أصول المحاكمات   المدنية.

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عين 
الباشا /بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية  11-19 /
)524- 2022( -سجل عام

نوع الدعوى التنفيذية:
سندات-أخرى 

اسم المحكوم عليه/المدين
خلدون علي قدره الطواها 

ــي  ــوطــن ــحــمــل رقــــم ال جــنــســيــتــه اردنــــــي ي
9761011561

مول  خلف  الــزهــراء  /حــي  الباشا  عين  عنوانه 
طولكرم 

نوع السند التنفيذي سندات            
رقمه 1  تاريخه 2022/7/18    
محل صدوره تنفيذ عين الباشا 

والــرســوم  1425ديـــنـــار   بــه/الــديــن  المحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

ان وجدت
خالل  أعاله  المبين  المبلغ  تؤدي  أن  عليك  يجب 
خمسة عشر يومًا تلي تاريخ تبليغك هذا األخطار 

إلى                    
المحكوم له/الدائن

سعيد محمد سبع ذياب           
عنوانه عين الباشا /حي األمير علي 

 وكيله المحامي محمد طلب عبدالرحيم ابو قمر 
الدين  تــؤد  ولــم  أعــاله  المدة  هــذه  انقضت  واذا 
ستقوم  القانونيه  التسوية  تعرض  أو  المذكور 
التنفيذية  اإلجـــراءات  بمباشرة  التنفيذ  ــرة  دائ

الالزمة قانونا بحقك           
مأمور دائرة تنفيذ محكمة عين الباشا

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى 
عليه صادرة عن محكمة صلح حقوق 

شمال عمان /بالنشر     
رقم الدعوى 1-1)2022-4710(-

سجل عام     
الهيئة القاضي

سماح ضيف اهلل محمد النعيمات 
اسم المدعى عليه    

غريبه  ــو  اب توفيق  الــيــاس  1-عـــالء     
2-سميحه جميل عيسى احمد 

مسجد  قرب  العلي  عمان/تالع  عنوانه 
عبد  عبدالقادر  شارع  السلطان  اســواق 

بنايه رقم 12
الموافق  األحد    يوم  حضورك  يقتضي 

2022/10/2 الساعه 8:00
والتي  أعــاله  رقــم  الــدعــوى  في  للنظر 

أقامها عليك المدعي 
 شركة دلتا للتأمين 

فأذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  األحكام  عليك 
أصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات   المدنية.

اخطار صادر عن دائرة تنفيذ عمان 
/بالنشر

رقم الدعوى التنفيذية  11-5 /
)22918- 2022( -سجل عام-ب     

نوع الدعوى التنفيذية:
أحكام - بداية-عام 

اسم المحكوم عليه/المدين
جميل احمد مصطفى الكسواني 

جنسيته اردني يحمل رقم الوطني 9671011613
عنوانه ماحص/فوق مشحمة الشبلي بجانب منزل 

معالي نذير رشيد فيال جميل الكسواني 
نوع السند التنفيذي أحكام         

تاريخه  عــام  سجل   -  )2020-903(  2-5 رقمه 
    2022/6/22

محل صدوره بدايةحقوق عمان 
والــرســوم  ــار   ــنـ 16810ديـ بــه/الــديــن  المحكوم 
والفائدة  وجدت  ان  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 

ان وجدت                               
خالل  أعــاله  المبين  المبلغ  تــؤدي  أن  عليك  يجب 
األخطار  تبليغك هذا  تاريخ  تلي  يومًا  خمسة عشر 

إلى                    
المحكوم له/الدائن

نضال سعادات اسعد خلف        
بشار  المحامي  وكيله  عمان/بواسطة  عنوانه 

صويص 
الدين  تــؤد  ولــم  ــاله  أع الــمــدة  هــذه  انقضت  واذا 
ستقوم  القانونيه  التسوية  تعرض  أو  المذكور 
التنفيذية الالزمة  التنفيذ بمباشرة اإلجراءات  دائرة 

قانونا بحقك           
مأمور دائرة تنفيذ محكمة عمان

15
 الثالثاء 24 صفر 1444هـ - 20 أيلول 2022 م

اعالن الى ال�شادة امل�شرتكني
 بالتيار الكهربائي يف لواء ال�شونة اجلنوبية

الكرام  امل�شرتكني  العامة اعالم  امل�شاهمة  الكهرباء  تود �شركة توزيع 

يف  املواقع  بع�ض  عن  الكهربائي  التيار  لقطع  اآ�شفة  �شت�شطر  باأنها 

من   2022/9/25 املوافق  االحد  يوم  اجلنوبية  ال�شونة  لواء  منطقة 

ال�شاعة )09:00( �شباحًا ولغاية ال�شاعة )14:00( ظهراً كما يلي:

الكرامة، ج�شر امللك احل�شني، كتيبة احلر�ض الثالثة، مزارع الربكة، 

داري،  ابو  ك�شارة  عفا�ض،  حممد  الدكتور  اخل�شراء،  ال�شواعد  �شركة 

بنك  اال�شالمي،  البنك  اال�شكان،  بنك  احلكومية،  الدوائر  جممع 

القاهرة عمان، مكتب العمل، �شلطة املياه، االحوال املدنية، الدوريات 

اخلارجية.

وذلك الإجراء اعمال �شيانة على خط ال�شغط املتو�شط.

اعالن ا�شتئجار مبنى 
تعلن مديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الق�شر عن حاجتها 

ال�شتئجار مبنى وفق ال�شروط التالية :
1- م�شاحة الغرفة كحد ادنى )16( م2

2- م�شاحة خارجية كحد ادنى )150(م2
3- املبنى �شالح ان�شائيا ومرخ�ض 

4- اجور االعالن على من ير�شو عليه االعالن 
مت�شرفية  يف  الفرعية  اللجنة  �شكرتري  عند  العرو�ض  تقدمي  يتم  ان  على 
يوم  دوام  نهاية  ولغاية   2022/9/20 املوافق  الثالثاء  يوم  �شباح  من  الق�شر  لواء 

اخلمي�ض املوافق 2022/9/22 .
الوثائق املطلوبة :

�شند ت�شجيل )قو�شان( / خمطط ارا�شي 
رخ�شة بناء 

اذن ا�شغال 
خمطط هند�شي 

خمطط موقع وتر�شيم �شاري املفعول 
وكالة عدلية يف حال وجود �شركاء 

املوقعاملدر�شة عدد الغرفالرقم 

مدر�شة مغري اال�شا�شية 8 كحد ادنى1
للبنني 

مغري / ق�شاء 
املوجب 

مدير الرتبية والتعليم 
د. عبد احلي القراله

اعالن طرح عطاءات �شادر عن مديرية اأ�شغال حمافظة املفرق تابعة ل�شركة 
مياه الريموك موازنة جمل�س حمافظة املفرق / الالمركزية / املرة االولى 

يدعى املقاولون امل�شنفون يف جمال املياه وال�شرف ال�شحي من الفئة الرابعة واخلام�شة 
اعتبارا  املفرق  حمافظة  ا�شغال  مديرية  مراجعة  املناق�شة  يف  باال�شرتاك  الراغبون 

من يوم الثالثاء املوافق 2022/9/20 م.
قيمة كفالة ا�شم العطاءرقم العطاء

املناق�شة
ثمن ن�شخة 
العطاء غري 

م�شرتدة

مواعيد االيداع 

�ض/م 
ف/2022/21

حت�شني وا�شتبدال خط 
مياه املعمريه )4( ان�ض 

امل�شجد   

لغاية ال�شاعة )50( ديناراً)1140( ديناراً
الواحدة ظهرا يوم 
االثنني 2022/10/3

�ض/م 
ف/2022/22

م�شروع خط مياه 
املن�شية - ام اللولو 

حو�ض املرج حي النادي   

لغاية ال�شاعة )75( ديناراً)2100( دينار
الواحدة ظهرا يوم 
الثالثاء 2022/10/4

�ض/م 
ف/2022/23

حت�شني خط مياه حيان 
ال�شرقي �شرق املقربة 

حي �شاكر   

لغاية ال�شاعة )25( ديناراً)660( ديناراً
الواحدة ظهرا يوم 
االربعاء 2022/10/5

�ض/م 
ف/2022/24

حت�شني وا�شتبدال خط 
مياه منيفه حي عبد 

اهلل ابو عليم  

لغاية ال�شاعة )25( ديناراً)750( ديناراً
الواحدة ظهرا يوم 
اخلمي�ض 2022/10/6

ال�شراء  عند  املفعول  �شارية  الت�شنيف  �شهادة  عن  م�شدقة  او  ا�شلية  �شورة  ابراز   -1
وابراز تفوي�ض �شراء املالك وال�شركاء واآخر عنوان وهاتف.

2- على املناق�ض ان يرفق بعر�شه كفالة بنكية او �شيكًا م�شدقًا بقيمة كفالة العطاء 
و�شع  او  العطاء  ملغلف  اخلارجي  الغالف  على  عنها  �شورة  وو�شع  العطاء  ورقم  با�شم 

الكفالة يف مغلف منف�شل.
املوافق  االحد  يوم  ظهر  بعد  من  الواحدة  ال�شاعة  العطاء  ن�شخة  لبيع  موعد  اآخر   -3

. 2022/10/2
على  يرتتب  ان  ودون  ا�شباب  اية  ابداء  بدون  العطاء  الغاء  االول  للفريق  يحق   -4  

االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية.
5- اجور االعالن على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر االعالن.

مدير اأ�شغال حمافظة املفرق
املهند�س حممد الهبا�شني

اعالن طرح عطاء �شادر عن وزارة ال�شحة
تعلن وزارة ال�شحة عن حاجتها ل�شراء قطعة ار�س يف حي 

االزايدة/مادبا �شمن ال�شروط التالية:-
1- ان تكون القطعة من نوع )ملك(.

2- ان تكون القطعة خالية من االبنية واالن�شاءات.
3- ان ال تقل امل�شاحة عن )2000(م2.

وخمطط  ارا�شي  وخمطط  ت�شجيل  و�شند  ال�شخ�شية  الهوية  عن  �شورة   -4
تنظيمي.

5- تودع العرو�ض لدى ديوان حمافظة ماأدبا بظرف مغلق ومكتوب عليه لغايات 
�شراء قطع ارا�شي لوزارة ال�شحة/حمافظة مادبا.

6- تكون اأجور الن�شر على من ير�شو عليه العطاء مهما تكرر.
الثانية  ال�شاعة  ولغاية   2022/10/4 بتاريخ  العرو�ض  لتقدمي  موعد  اآخر   -7

ع�شرة والن�شف ظهراً.
االأمني العام لل�شوؤون االدارية والفنية
رئي�س جلنة ال�شراء الرئي�شية
الدكتورة الهام عبد الرحمن خري�شات

اعالن الى ال�شادة امل�شرتكني بالتيار 

الكهربائي يف حمافظة الكرك
)مغذي  على  الكهربائي  التيار  ف�شل  تنوي  ال�شركة  باأن  بالعلم  التكرم  ارجو 

احلوية( على النحو التايل:

نهاية االنقطاعبداية االنقطاعالتاريخاليوم

�شاعةدقيقة�شاعةدقيقة

12 ظهرا600ً �شباحًا2022/9/2300اجلمعة

= �شبب الف�شل: ت�شغيل مغذي جديد + �شيانة على ال�شبكة القائمة.

املكرمة  الثالجة/ا�شكان  من  اطوي/جزء  وادي  بالف�شل:  املتاأثرة  املناطق   =

�شحي  �شرف  عبيد/حمطة  احلج  الثالجة/املحمودية/احلوية/�شاحية 

املحمودية.

اعالن
تنظيم  قانون  من   )25( املادة  اأحكام  مبقت�شى  للعموم  يعلن 
جمل�ض  اأن   1966 ل�شنة   )79( رقم  واالأبنية  والقرى  املدن 
تاريخ   )1/1212( رقم  بقراره  قرر  قد  االأعلى  التنظيم 
2022/8/18 عدم املوافقة على خمطط حتويل احكام من �شكن 
الى �شكن )ب( خا�ض )طابقني وروف( �شمن االحوا�ض  )ب( 
زبدة  ارا�شي  من  الظهر   )11( الفح�ض،   )10( االأرقام  ذوات 

فركوح.
وذلك يف بلدية اربد الكربى/لواء ق�شبة اربد.

نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق حممود كري�شان
رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى

اإعالن طرح العطاء رقم )2022/11(  للمرة االولى
�شادر عن بلدية ناعور اجلديدة

 )155( عدد  قبور  وجتهيز  ان�شاء  عطاء  طرح  عن  اجلديدة  ناعور  بلدية  تعلن 
يف مقربة الرو�شة اال�شالمية على القطع ذوات االأرقام )53، 52، 51، 50( حو�ض 
)7/الريموك( فعلى املناق�شني الراغبني دخول العطاء وامل�شنفني فئة خام�شة 
ورابعة يف جمال االبنية اخت�شا�ض ان�شاء ابنية مراجعة البلدية خالل اوقات 
الدوام الر�شمي ل�شراء وثائق العطاء مقابل مبلغ  وقدره )50( ديناراً للن�شخة 

الواحدة غري م�شرتدة وح�شب ال�شروط التالية:-
* اح�شار �شجل جتاري �شاري املفعول، و�شهادة ت�شنيف �شارية املفعول.

بقيمة  العطاء  لدخول  م�شدق  بنكي  �شيك  اأو  م�شدقة  بنكية  كفالة  تقدمي   *
)3٪( من قيمة العر�ض املقدم.

يوم  �شباح  التا�شعة  ال�شاعة  يبداأ  واال�شتف�شارات  امليدانية  الزيارة  موعد   *
الثالثاء تاريخ 2022/9/27 وينتهي ال�شاعة الواحدة من بعد ظهر نف�ض اليوم.

* اخر موعد لبيع ن�شخ العطاء نهاية دوام يوم االثنني تاريخ 2022/10/10.
يوم  �شباح  من  ع�شرة  احلادية  ال�شاعة  وفتحها  العرو�ض  الإيداع  موعد  اآخر   *

الثالثاء تاريخ 2022/10/11.
اجور االعالنات على من ير�شو عليه العطاء مهما تكررت.

رئي�س بلدية ناعور اجلديدة
مزيد حممد امل�شاعفة

اإعالن �شادر عن جمرك عمان
املركز،  لدى  حمجوزة  و�شيارات  ب�شائع  لديه  من  جميع  اإلى  عمان  جمرك  مركز  مدير  يعلن 
ال�شاحات  يف  وال�شيارات  بالب�شائع  االحتفاظ  مدة  باأن  علمًا  اأو�شاعهم،  لت�شويب  املراجعة 
اجلمركية ثالثة اأ�شهر فقط، وخالف ذلك �شوف يتم بيعها باملزاد العلني بعد اأ�شبوعني من تاريخ 
اأ�شماوؤهم مراجعة املركز لت�شويب  االعالن )كما يوجد �شكراب ولوقط م�شافرين( على التالية 

اأو�شاعهم.

ا�شم �شاحب العالقةا�شم �شاحب العالقة
حممد قا�شم عاي�ضخلدا حممود اأحمد الطميزي

م�شلح حممد �شمورثامر حممود اأحمد النجار
هارون عقله م�شلم العمارينعواطف زكريا االأحمر حمدين

اأحمد طه الزعارير�شوزان �شامر حمد اخلري�شات
مامني �شريف عليعبد اهلل فوؤاد نا�شر الرحيل

وليد اخلراب�شهعبد العزيز ع�شكر برج�ض الع�شكر
عوده البداولهع�شام فتحي حممود �شواهني

دخيل االحيواتا�شالم �شهيل نايف خوري
حممد �شالح عو�ض امل�شبحينيخالد حممد عبد الكرمي الدروبي

عبد الرحمن ح�شن اأحمد ال�شي�ضعماد عبد اهلل حمي الدين احلديدي 
اأحمد حممد يو�شف ال�شاي�ضاأحمد حممد ح�شني ال�شماره
عوده عي�شى عوده حدادينمعتز عادل برج�ض ب�شاب�شه

كمال الدين عديل الطويلاأحمد حممد ال�شماره
�شوكت حممد حممود ح�شانهبه حممد اخلاليله

طارق مازن عبد اهلل �شحارنهاأحمد ب�شري الربغوثي
اأحمد حممود حممد �شالحبتول حممد قطريب

اأحمد �شامل عايد اأبو زيد�شمر �شامل عايد عبد ربه

13873 زجاجة م�شروبات 
روحية

ملبات و�شاعات يد وهارد 
د�شك وكامريات قفازات 

�شجائر الكرتونية

جو�ض و�شجائر وعطور 
و�شواحن و�شماعات ومالب�ض 
وجهاز ك�شف معادن واأك�شيد 

الزركونيوو قطع حديد 
مو�شومه وقيزر وخمتلف

على  بيعها  يتم  �شوف  التي  املزاد  قوائم  مبتابعة  للراغبني  االأردنية  اجلمارك  دائرة  تعلن  كما 
جلنة  على  االت�شال  ولال�شتف�شار   http://WWW.CUSTOMS.GOV.JO االنرتنت  موقع 

البيع على الرقم )4739836(.
عقيد جمارك
مدير جمرك عمان
طالل خالد الدبوبي

اعالن الى ال�شادة امل�شرتكني 

بالتيار الكهربائي يف لواء ال�شونة اجلنوبية
اعالم  العامة  امل�شاهمة  الكهرباء  توزيع  �شركة  تود 

التيار  لقطع  اآ�شفة  �شت�شطر  باأنها  الكرام  امل�شرتكني 

ال�شونة  لواء  منطقة  يف  املواقع  بع�ض  عن  الكهربائي 

ال�شاعة  من   2022/9/22 املوافق  اخلمي�ض  يوم  اجلنوبية 

)09:00( �شباحًا ولغاية ال�شاعة )14:00( ظهراً كما يلي:

الثالثة،  احلر�ض  كتيبة  احل�شني،  امللك  ج�شر  الكرامة، 

الدكتور  اخل�شراء،  ال�شواعد  �شركة  الربكة،  مزارع 

الدوائر  جممع  داري،  ابو  ك�شارة  عفا�ض،  حممد 

بنك  اال�شالمي،  البنك  اال�شكان،  بنك  احلكومية، 

االحوال  املياه،  �شلطة  العمل،  مكتب  عمان،  القاهرة 

املدنية، الدوريات اخلارجية.

وذلك الجراء اعمال �شيانة على خط ال�شغط املتو�شط.

دائرة االأرا�شي وامل�شاحة مذكرة تبليغ جل�شة اإزالة �شيوع جلنة اإزالة �شيوع اأرا�شي املفرق 

رقم الطلب 49\2021

املطلوب تبليغه وعنوانه علي عي�شى يو�شف البدران ال�شلط البلقاء حي البقيع 

ت: 0٧90٨٧1422

يقت�شي ح�شورك االثنني 2022/9/26  ال�شاعة 12:30 ظهرا مبديرية ت�شجيل اأرا�شي 

املفرق جلنة اإزالة ال�شيوع للتبليغ بتقرير اخلربة الفني االأويل وذلك مبوجب الطلب 

املذكور اأعاله واملقدم من طالب اإزالة ال�شيوع �شحر عوده ذيب اخلزاعله و�شركاه. 

اأرا�شي املفرق  وذلك حول قطعه االأر�ض 476 حو�ض 5 قرية 477 عني واملعمرية من 

قانون  يف  عليها  املن�شو�ض  االأحكام  بحقه  �شتطبق  املحدد  باملوعد  يح�شر  مل  ومن 

امللكية العقارية رقم 13 ل�شنة 2019 واالأنظمة ال�شادرة مبوجبه بهذا اخل�شو�ض

1.5
M اعــالنـــات

MONDAY 19 SEPTEMBER 2022 #ال تستهتر�الثنني  23  �صفر  1444 هـ  �ملو�فق  19  �أيلول  2022 م وتستـمر المسيرة

وزارة العدل

محكمة صلح حقوق اربد

مذكرة تبليغ موعد جلسة للمدعى عليه/بالنشر

رقم الدعوى 15-1/ )2022/8660(- سجل عام

الهيئة/القاضي

 عدي محمد جمعة سليمان انجادات

الــتــدرج  شــركــة  عليه:  الــمــدعــى  ــم  اس
عبداهلل  علي  عبداهلل  يمثلها  للكمبيوتر 

ابو هالله
النادي  مجمع  الجامعة  ش  اربد  عنوانه: 

العربي
الموافق  االحــد  يوم  حضورك  يقتضي 
في  للنظر   9.00 الساعة   2022/10/2
عليك  اقامها  والتي  اعاله  رقم  الدعوى 

المدعي محمد صبحي صبري قاسم.
فاذا لم تحضر في الموعد المحدد تطبق 
في  عليها  المنصوص  االحكام  عليك 
اصول  وقانون  الصلح  محاكم  قانون 

المحاكمات المدنية.

اعـــــــــــــالن
 )21  -20( المادتين  احكام  بمقتضى  العموم  الطالع  يعلن 
1966م  لسنة   )79( رقم  والقرى  المدن  تنظيم  قانون  من 
لبلدية  المحلية  اللجنة  قرار  على  وبناءا  اللوائية  اللجنة  بأن 

)الفحيص( رقم 309 تاريخ 2022/6/27م.
المار  12م  سعة  الشارع  مسار  تعديل  على  الموافقة  قررت 
اراضي  من  العبية   19 حوض  من   207 رقم  القطعة  ضمن 
الفحيص والغاء جزء منه واستحداث شوارع سعة 10م ضمن 
نفس القطعة وحسب المخطط المعد لذلك واعطاء جزء من 
القطعة احكام خاصة بحيث يصبح الحد االدنى لالفراز 750م 
والحد االدنى للواجهة االمامية 20م واالرتدادات 4م من جميع 
باقي  بقاء  مع   ٪34 لتصبح  المئوية  النسبة  ورفــع  الجهات 
انشاء وحدة سكنية  الحالي وشريطة  التنظيم  االحكام حسب 
واحدة على كل قطعة مفرزة من الجزء المعطى احكام خاصة 
وفرض بدل تعويض على الجزء المعطى احكام خاصة بقيمة 

)10 دنانير/ م2(.
لبلدية  المحلية  اللجنة  مكتب  لــدى  )شهر(  لمدة  لالعتراض 
بالجريدة  االعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  اعتبارا  وذلك  )الفحيص( 
االطالع  مصلحة  له  لمن  ويجوز  محليتين  وجريدتين  الرسمية 
مدعومة  واقتراحاتهم  اعتراضاتهم  وتقديم  المخطط  على 
بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية معنونة باسم رئيس اللجنة 

اللوائية خالل ساعات الدوام الرسمي وضمن المدة القانونية.
سطام غالب المجالي
متصرف لواء ماحص والفحيص
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم

العالناتكم في 

الدستور
5608000

فرعي 
1٤0٩
1٤08
خلوي: 

0٧٧0٤581٣6
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الوثائق المطلوبة
شهادة تصنيف في مجال االبنية اختصاص صيانة ابنية فئة خامسة او رابعة سارية المفعول صادرة عن وزارة االشغال العامة واالسكان او رخصة مهن سارية المفعول في مجال العزل. 

فعلى الراغبين االشتراك في اي من هذه العطاءات مراعاة ما يلي:
1- يتم الحصول على وثائق العطاء من بلدية اربد الكبرى/ دائرة العطاءات مقابل الثمن شريطة ابراز السجل التجاري وتفويض رسمي لمندوب الشركة او رخصة مهن سارية المفعول او شهادة 

التصنيف وحسب ما ورد اعاله.
2- على المناقص ومن مسؤوليته التأكد من استالم كافة وثائق دعوة العطاء.

3- تودع العروض في صندوق العطاءات في موعد اقصاه تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم المشار اليه اعاله، وال يقبل اي عرض بعد هذا التوقيت.
4- يهمل اي عرض غير مرفق بالكفالة المذكورة اعاله او اذا اخلت بأي من الشروط المطلوبة.

5- يحق لصاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء االسباب ودون ان يترتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية او قانونية.
6- على المناقص ان يقدم النسخة االصلية من وثائق العطاء مختومة وموقعة من قبله ولن ينظر بالعروض التي تتضمن اي شروط او تحفظات مخالفة لشروط دعوة العطاء.

7- اجور االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.
8- البلدية غير ملزمة بأقل االسعار وال تعتبر االحالة قطعية اال بعد موافقة المجلس البلدي ومصادقة معالي الوزير.

رئيس بلدية اربد الكبرى
الدكتور المهندس نبيل احمد الكوفحي

اعالن صادر عن بلدية اربد الكبرى
تعلن بلدية اربد الكبرى عن طرح العطاء التالي:

رقم العطاء

2022/28

اسم العطاء

صيانة وعزل مبنى
 بلدية اربد الكبرى

قيمة كفالة دخول العطاء

شيك مصدق او كفالة بنكية بقيمة
)٩00 دينار( تسعمائة دينار صالحة لمدة
)٩0( تسعون يوما من تاريخ اخر 

موعد اليداع العروض.

ثمن نسخة العطاء

)50 دينار( 
خمسون دينار
غير مستردة

آخر موعد لبيع نسخ العطاء

االحد
2022/10/2

آخر موعد اليداع العروض

االحد
2022/10/٩

موعد فتح العروض

االثنين
2022/10/10

عدد مرات االعالن

االولى

الوثائق المطلوبة

شهادة تصنيف في مجال االبنية 
اختصاص صيانة ابنية فئة 

خامسة او رابعة سارية المفعول 
صادرة عن وزارة االشغال العامة 
واالسكان او رخصة مهن سارية 

المفعول في مجال العزل. 

يعلن للعموم بمقتضى احكام المادة )25( من قانون تنظيم 
مجلس  ان   1966 لسنة   )79( رقم  واالبنية  والقرى  المدن 
تاريخ   )2/1271( رقــم  بــقــراره  قــرر  قد  االعلى  التنظيم 
2022/9/1 عدم الموافقة على مخطط تغيير صفة استعمال 
من سكن )ب( الى تجاري محلي ضمن الحوض رقم )5( البلد 

من اراضي الرميمين.
وذلك في بلدية السلط الكبرى/ لواء قصبة السلط.

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة المحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــــالن
قانون  من   )25( المادة  احكام  بمقتضى  للعموم  يعلن 
تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم )79( لسنة 1966 ان 
مجلس التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم )4/1230( 
تاريخ 2022/8/22 الموافقة على مخطط اضافة تنظيم 
باحكام سكن اخضر واستحداث شوارع وطرق تنظيمية 
ضمن االحواض ذوات االرقام )82( حجر الطايح، )85( ام 
زيتونه من اراضي السلط وفرض عوائد تنظيم بمقدار 

دينار ونصف لكل متر مربع مضاف.
السلط  قصبة  لــواء  الكبرى/  السلط  بلدية  في  وذلــك 
وحسب المخطط التعديلي رقم )42( تاريخ 2022/9/4 

ووضعه موضع تنفيذ.
نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة المحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــــالن
المدن  تنظيم  قانون  من   25 المادة  احكام  بمقتضى  للعموم  يعلن 
والقرى واالبنية رقم 79 لسنة 1966 ان مجلس التنظيم االعلى قد 
قرر بقراره رقم 1/1136 تاريخ 2022/8/7 الموافقة على مخطط 
اعتماد جزء من الطريق االفرازي واستحداث طريق تنظيمي مع مدور 
شريطة استيفاء بدل تعويض خمسمائة دينار من مالك القطعة رقم 

25 ضمن الحوض رقم 145 خربة ام ينبوته من اراضي السلط.
وذلك في بلدية السلط الكبرى/لواء قصبة السلط وحسب المخطط 

التعديلي رقم )1( تاريخ 2022/8/30 ووضعه موضع تنفيذ.
نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة المحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــــالن
قانون  من   25 المادة  احكام  بمقتضى  للعموم  يعلن 
تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 79 لسنة 1966 ان 
 2/1230 رقم  بقراره  قرر  قد  االعلى  التنظيم  مجلس 
الموافقة على مخطط اعطاء  تاريخ 2022/8/22 عدم 
السرو   )53( رقم  الحوض  ضمن  خاصة  احكام  قطعة 

الجنوبي من اراضي السلط.
وذلك في بلدية السلط الكبرى/لواء قصبة السلط.

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة المحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــــالن

تنظيم  قانون  من   25 المادة  احكام  بمقتضى  للعموم  يعلن 
مجلس  ان   1966 لسنة   79 رقم  واالبنية  والقرى  المدن 
تاريخ   6/1157 رقــم  بــقــراره  ــرر  ق قــد  االعــلــى  التنظيم 
شارع  سعة  تخفيض  مخطط  على  الموافقة   2022/8/10

ضمن الحوض رقم )31( وادي طريره من اراضي السلط.
وحسب  السلط  قصبة  الكبرى/لواء  السلط  بلدية  في  وذلك 
ووضعه   2022/8/29 تاريخ   )68( رقم  التعديلي  المخطط 

موضع تنفيذ.
نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة المحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعـــــــــــــالن
وزارة االدارة المحلية/بنك تنمية المدن والقرى

MSSRP مشروع الخدمات البلدية والتكيف االجتماعي
اعالن طرح عطاء/عملية شراء رقم

)JO-MSSRP-CW-IF-09/2020(
بخصوص مشروع: انشاء حديقة ترفيهية صديقة للبيئة في 

بلدية غرب اربد
المشروع ممول من المنحة المقدمة من مجموعة المانحين 

وبادارة البنك الدولي لمشروع الخدمات البلدية والتكيف 
MSSRP االجتماعي

يدعى المقاولون االردنيون المصنفون في مجال )انشاء االبنية 
المفعول  سارية  تصنيف  شهادة  بموجب  رابعة(  او  ثالثة  فئة 
بالنسبة  يعادلها  ما  او  الحكومية  العطاءات  دائرة  عن  صادرة 
للمقاولين غير االردنيين الراغبين بالمشاركة في هذا العطاء 
الشميساني  في  الواقع  والقرى  المدن  تنمية  بنك  مراجعة 
شارع الشريف زيد بن شاكر اعتبارا من يوم االربعاء الموافق 

2022/9/21 وفقا لما يلي:
1- وصف العمل: 

ونوافير  جلسات  على  تحتوي  المشروع  في  ساحات  انشاء 
دائم  معرض  والحديد،  الخشب  من  ومظالت  مبلطة  وممرات 
عدد  واكشاك  العاب  تأجير  ساحة  المحلي،  المجتمع  لمنتجات 
6 وكافتيريا مع ساحة خارجية ومحالت تجارية عدد 4 وصالة 
عرض وملعب كرة قدم خماسي، انشاء مركز تدريبي وصالة 
والمواصفات  الكميات  جدول  حسب  سيارات،  مواقف  عرض 

المرفقة بوثيقة العطاء.
2- ثمن نسخة المناقصة الواحدة )300( دينار اردني غير مستردة.

3- اخر موعد لبيع نسخ المناقصة هو الساعة 1،00 من بعد 
ظهر يوم الخميس تاريخ 2022/10/6 وعلى مندوب الشركة 
المفوض قبل استالمه للوثائق، تزويد البنك بوسائل االتصال 
)موبايل وواتس اب وبريد الكتروني من اجل التواصل معهم(. 
ارسال  العطاء  وثائق  استلموا  الذين  المقاولين  4- يجب على 
ستعقدها  التي  التدريبية  الورشة  لحضور  مؤهل  مهندس 
)ILO( من اجل شرح متطلبات الملحق  الدولية  منظمة العمل 
الخاص بالعمالة والتشغيل والضمانات البيئية، سيتم التواصل 

معهم على العنوان المقدم من المندوب.
5- على مندوب المقاول التأكد من استالم كافة وثائق العطاء )وعليه 
وكتاب  المهن  ورخصة  التجاري  والسجل  التصنيف  شهادة  احضار 

التفويض(.
6- يحق لصاحب العمل الغاء عملية الشراء دون ابداء االسباب وبدون 

ان يترتب عن هذا االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية.
العرض  عن  منفصل  مغلف  في  المناقصة  دخول  كفالة  تقدم   -7

المقدم على ان تتضمن ما يلي:
قيمة الكفالة )22000( اثنان وعشرون الف دينار سارية لمدة )120( 
يوما من تاريخ االيداع باسم امين عام وزارة االدارة المحلية باالضافة 
لوظيفته، وعلى ان تكون مطابقة للنموذج المعتمد، مبينا عليها اسم 

ورقم العطاء واسم المناقص كما هو في التصنيف.
8- سيكون موعد زيارة الموقع في يوم االحد تاريخ 2022/10/9 في 

تمام الساعة العاشرة صباحا والتجمع في البلدية.
االربعاء  يوم  دوام  نهاية  هو  االستفسارات  الستالم  موعد  اخر   -9

c.cvdb@cvdb.gov.jo تاريخ 2022/10/12 علي ايميل
الشركة  مندوب  قبل  من  واستالمها  العطاء  وثائق  شراء  يتم   -10
المالحق  وكذلك  الشركة،  عن  عن  صادر  رسمي  تفويض  بموجب 

التي قد تصدر للعطاء.
تنمية  بنك  في  الكائن  العطاءات  صندوق  في  العروض  تودع   -11
الخامس في موعد اقصاه الساعة 2،00  الطابق  المدن والقرى في 
العروض  فتح  وسيتم  تاريخ 2022/10/19  االربعاء  يوم  بعد ظهر 

في نفس الموعد في جلسة علنية.
12- على المناقصين تعبئة نموذج كتاب عرض المناقصة وتوقيعه 
حسب االصول. وتقديم نسخة اصلية باالضافة الى صورة من وثائق 

العطاء وختم جميع الصفحات بخاتم الشركة.
13- لجنة الشراء الخاصة غير ملزمة باالحالة على المناقص صاحب 

اقل االسعار.
14- كلفة االعالن في الصحف يتحملها المناقص الذي يرسو عليه 

العطاء.
امين عام وزارة االدارة المحلية
رئيس لجنة الشراء الخاصة
المهندس حسين مهيدات

وزارة االدارة المحلية/ بنك تنمية المدن والقرى
MSSRP مشروع الخدمات البلدية والتكيف االجتماعي

اعالن طرح عملية شراء )عطاء( رقم 
)JO-MSSRP-CS-IF  - 07/2022( الخاص
باالشراف على مشروع حديقة ترفيهية صديقة للبيئة في بلدية غرب اربد

الحكومية  العطاءات  دائرة  لدى  المصنفة  الهندسية  المكاتب  تدعى 
بالفئة )الثالثة فما فوق( والمسجلة لدى نقابة المهندسين االردنيين 
بموجب شهادة حديثة صادرة عن هذه النقابة ولديها خبرات مميزة في 
 )Landscape( الطبيعية  المواقع  وتطوير  والساحات  الحدائق  مجال 
المدن  تنمية  بنك  مراجعة  العملية  هذه  في  باالشتراك  الراغبون 
االربعاء 2022/9/21 الستالم  من  اعتبارا  الشميساني  في  والقرى 

وثائق الدعوة مجانا وفقا لما يلي:-
1- وصف العمل: 

االشراف على كامل المشروع حسب الشروط والتعليمات الواردة في 
هذه الوثيقة.

وممرات  وتوافير  جلسات  على  تحتوي  المشروع  في  ساحات  انشاء 
مبلطة ومظالت من الخشب والحديد معرض دائم لمنتجات المجتمع 
مساحات  ايجاد  الغذائية  المنتجات  لعرض  زوايــا  وكذلك  المحلي 
استثمارية: ساحة تأجير العاب واكشاك وكافتيريا مع ساحة خارجية 

ومحالت تجارية وصالة عرض وملعب كرة قدم خماسي.
2- يطلب من االستشاري )قبل 24 ساعة من موعد ايداع العروض( 
ان يرسل للبنك عن طريق البريد االلكتروتي المبين تاليا انه استلم 
الفاكس  ورقم  الهاتف  ورقم  وعنوانه  اسمه  مبينا  العطاء  وثائق 
وفي  العطاء  الشراء/  عملية  في  سيشارك  وانه  االلكتروتي  والبريد 
رفض  العطاءات  للجنة  فيحق  الكتاب  هذا  مثل  وصوله  عدم  حالة 

العرض المقدم منه.
البريد االلكتروني المعتمد للتواصل مع المناقصين رسميا:

c.cvdb@cvdb.gov.jo 
هو  الشراء  عملية  وثائق  حول  االستفسارات  لقبول  موعد  اخر   -3

نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنين الموافق 2022/10/3
4- يحق لصاحب العمل الغاء عملية الشراء دون ابداء االسباب وبدون 

ان يترتب عن هذا االلغاء اية مطالبة مالية او قانونية.
لدى  التصنيف  بالمشاركة تقديم شهادات  الراغبة  المكاتب  5- على 
دائرة العطاءات الحكومية والتسجيل لدى نقابة المهندسين االردنيين 

والسجل التجاري ورخصة المهن وجميعها حديثة وسارية المفعول.
منفصلين  مغلفين  في  للبنك  والمالية  الفنية  العروض  تقدم   -6
العرض  يتضمن  واالخــر  الفني  العرض  يتضمن  احدهما  مغلقين 
العطاء  ورقم  واسم  المكتب  اسم  منهما  كل  على  )ويبين  المالي 
وكتابة: عرض مالي او عرض فني( ويوضع المغلفان )فني ومالي( 
ورقم  اسم  بوضوح  عليه  ويكتب  ومختوم  مغلق  واحد  مغلف  داخل 

العطاء واسم المكتب المناقص.
7- تقدم العروض الى البنك على 3 نسخ )اصلية + صورتين( على 

ان يتم توقيع االصل والصورتين وختم جميع صفحاتها.
لدى  الخامس  الطابق  العطاءات في  العروض في صندوق  8- تودع 
يوم    2:00 الساعة  اقصاه  موعد  في  والقرى  المدن  تنمية  بنك 
في  الفنية  العروض  فتح  وسيتم   2022/10/12 الموافق  االربعاء 

نفس التوقيت من نفس اليوم.
امين عام وزارة االدارة المحلية
رئيس لجنة الشراء الخاصة
المهندس حسين مهيدات

اعالن طرح عطاء  للمرة الثالثة
شراء وتوريد بك اب دبل كابين )٤*٤(

عدد )2( موديل 2022 فما فوق/بلدية شيحان
بالظرف المختوم

تعلن بلدية شيحان/لواء القصر عن طرح عطاء شراء وتوريد بك 
المعدة  المواصفات  حسب   2022 موديل   )4*4( كابين  دبل  اب 
الشركات  فعلى  المحلية  االدارة  وزارة  قبل  من  العطاء  لهذا 
الراغبة للتقدم للعطاء مراجعة بلدية شيحان لشراء نسخ العطاء 

واالطالع على الشروط الخاصة وااللتزام بما يلي:
1- ثمن نسخة العطاء )50( دينارا للنسخة الواحدة غير مستردة.

2- على الشركة المتقدمة احضار شهادة تجارية ورخصة مهن 
سارية مفعول.

3- السعر شامال لكافة الضرائب الحكومية المتعارف عليها.
4- ان يقدم العرض الفني بشكل منفصل عن العرض المالي.
5- تقديم كفالة دخول العطاء )كفالة بنكية( او )شيك بنكي 
دينار  وخمسمائة  الف   )1500( بقيمة  بالمقطوع  مصدق( 

صالحة لمدة 120 يوم من تاريخ فتح العروض.
6- اخر موعد اليداع العروض الساعة الثانية عشرة من يوم 
االحد الموافق 2022/10/9 والبلدية غير ملزمة بأقل االسعار.

ان  ودون  االسباب  ابداء  دون  العطاء  بالغاء  الحق  للبلدية   -7
يترتب على هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية.

8- رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.
9- اي عرض غير مكتمل الشروط اعاله لن ينظر به.

10- يسمح للمناقص تقديم عرض بديل واحد.
رئيس بلدية شيحان
منير سالم المجالي

اعـــــــــــــالن
قانون  من   )25( المادة  احكام  بمقتضى  للعموم  يعلن 
 1966 لسنة   )79( رقم  واالبنية  والقرى  المدن  تنظيم 
ان مجلس التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم )2/799( 
جزء  الغاء  مخطط  على  الموافقة   2022/6/12 تاريخ 
من مدور ضمن الحوض رقم )51( ابو ساعد من اراضي 

السلط في بلدية السلط الكبرى/ لواء قصبة السلط.
واعالنه  الغاية  لهذه  المعد  المخطط  حسب  ــك  وذل
لالعتراض لمدة شهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا االعالن 

في الجريدة الرسمية.
يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت المبينة على 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  في  المذكور  المخطط 
الكبرى  السلط  بلدية  ومكاتب  السلط  قصبة  لواء  في 
وزارة  في  التنظيم  دائــرة  لدى  اعتراضاتهم  وتقديم 
في  نشره  تاريخ  من  شهر  مدة  خالل  المحلية  االدارة 

الجريدة الرسمية.
نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة المحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى 

اعالن صادر عن بلدية الطفيلة الكبرى للمرة االولى
عطاء رقم )1/ خلطات ساخنة/ 2022(

العطاءات  دائرة  لدى  المصنفون  االردنيون  المقاولون  يدعى 
بالفئة  الساخنة  االسفلتية  الخلطات  مجال  في  الحكومية 
االولى والثانية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة 
عن الدائرة للتقدم لعطاء خلطة ساخنة ضمن بلدية الطفيلة 
الكبرى وحسب الوثائق الخاصة في العطاء المعدة في مديرية 

الخدمات الهندسية:-
الموافق  الخميس  يوم  من  اعتبارا  العطاء  نسخ  بيع  يبدأ   -1

 2022/9/22
2- ثمن نسخة العطاء الواحدة )250 دينار( غير مستردة.

3- اخر موعد لبيع نسخ العطاء من الساعة الثانية عشر ظهرا 
من يوم االربعاء الموافق 2022/10/12.

ان  ودون  اسباب  دون  العطاء  الغاء  العمل  لصاحب  يحق   -4
يترتب على ذلك اي مطالبة مالية او قانونية.

المقدم  العرض  العطاء 3٪ من  تقديم كفالة دخول  يتم   -5
باالضافة  البلدية  رئيس  عطوفة  باسم  منفصل  وبمغلف 
لوظيفته وعلى ان تكون سارية المفعول لمدة )90 يوم( من 

تاريخ االيداع.
6- رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء ومهما تكرر.

7- يتم شراء وثائق العطاء من قبل مندوب الشركة وبموجب 
النموذج  وحسب  الشركة  عن  صادر  رسمي  تفويض  كتاب 

المعتمد.
صندوق  فــي  المالية  ــرة  ــدائ ال ــدى  ل ــروض  ــع ال تـــودع   -8
الموافق  الخميس  يوم  العاشرة صباحا من  الساعة  العطاءات 
الحادية  الساعة  العروض  فتح  سيتم  حيث   2022/10/13

عشر صباحا من نفس اليوم.
رئيس بلدية الطفيلة الكبرى
الدكتور حازم عطا اهلل العدينات

دائرة قاضي القضاة
محكمة عمان االبتدائية الشرعية 

التوثيقات
التاريخ 2022/٩/18م

مذكرة تبليغ طالق بالنشر
ــوة: بــيــبــا بــتــروفــا  ــدعـ ــمـ ــى الـ ــ ال
سكان   - غوسبودينوفا  كوسبودين 

بريطانيا
بك  ــل  ــداخ ال زوجـــك  ــأن  ب اعلمك 
المدعو  الشرعي  العقد  بصحيح 
االصبحي  فهد  سليم  محمد  احمد 
ثانية  رجعية  طلقة  طلقك  قــد 
رقم  طــالق  وثيقة  بموجب  وذلــك 
ــادرة  ــ ص  202207301028
ــاريــخ  ــت ــذه الــمــحــكــمــة ب ــ ــن ه عـ
جرى  فقد  وعليه  2022/9/18م 
تبليغك ذلك حسب االصول تحريرا 

في 2022/9/18م.
واقبلوا فائق االحترام والتقدير

الشرعية  االبتدائية  عمان  محكمة  قاضي 
التوثيقات
تركي سالم البطوش

محكمة عمان االبتدائية الشرعية 
التوثيقات

مذكرة تبليغ طالق بالنشر
ابراهيم  سهير  المدعوة:  الى 
محمد البيك سكان كندا أعلمك 
الداخل بك بصحيح  بأن زوجك 
جواد  المدعو  الشرعي  العقد 
قد  بـــدوي  عــبــدالــقــادر  محمد 
آلت  اولى  رجعية  طلقة  طلقك 
وثيقة  بموجب  وذلك  بائن  الى 
طالق رقم 202207301023 
المحكمة  هـــذه  ــن  ع ــادرة  ــ ص
2022/9/18م  بـــتـــاريـــخ 
ذلك  تبليغك  جرى  فقد  وعليه 
ــول تــحــريــرا في  ــ حــســب االص

2022/9/18م.
واقبلوا فائق االحترام والتقدير

الشرعية  االبتدائية  عمان  محكمة  قاضي 
التوثيقات
تركي سالم البطوش

مندوبا عن الملك .. وزير التربية يشارك 
في قمة تحويل التعليم في نيويورك

 نيويورك 

مندوبا عن جاللة امللك عبداهلل الثاين، �سارك وزير الرتبية والتعليم والتعليم 
العايل والبحث العلمي الدكتور وجيه عوي�ض، يف اجتماعات قمة حتويل التعليم 

التي بداأت اأعمالها م�ساء االثنني، يف نيويورك بالواليات املتحدة االأمريكية.
االأردن  التزام  الوزير عوي�ض،  األقاها  التي  القمة،  يف  االأردن  كلمة  وت�سمنت 
اإطار اال�ستجابة لالأزمة العاملية يف التعليم بعد جائحة كورونا، التي تتعلق  يف 
ال�سيا�سي  االلتزام  جتديد  واإع��ادة  واملالءمة،  واجل��ودة  وال�سمول  بامل�ساواة 
واملايل الدويل بالتعليم باعتباره منفعة عامة عاملية، وت�سريع وترية التقدم نحو 

حتقيق الهدف الرابع من اأهداف التنمية امل�ستدامة.
واأكد عوي�ض التزام االأردن من خالل وزارة الرتبية والتعليم مبعاجلة فقدان 
مكا�سب  على  �سلبي  تاأثري  له  كان  الذي   ،19  - كوفيد  وباء  عن  الناجم  التعلم 

التنمية وزاد من التحديات التي تواجه التعليم يف االأردن والقائمة م�سبقا.
والتعليم  الرتبية  وزارة  اأطلقتها  التي  التعلم،  ج�سور  مبادرة  اإن  وق��ال 
بدعم من اليوني�سف، ا�ستطاعت الو�سول اإلى اأكرث من ن�سف مليون طالب، مبا 
االأطفال  تعلم  لت�سريع  املوارد  توفري  على  املبادرة  تعمل  فيما  الالجئون،  فيهم 

وا�ستعادته وانعا�سه بعد اجلائحة.
واأ�ساف اأن ا�ستجابة تعايف التعلم يف االأردن، �ست�ستمر يف االعتماد على نهج 
اإلى تطوير ا�سرتاتيجية  موؤ�س�سي للتعليم غري الر�سمي والتعوي�سي، باالإ�سافة 
املناهج  ومراجعة  اللغوية،  والكتابة  القراءة  مهارات  لتح�سني  �ساملة  وطنية 

الوطنية، وتطوير ا�سرتاتيجية �ساملة للتعلم املدمج وتقنية التعليم.
وبني حر�ض الوزارة على �سمان تلبية التطوير املهني قبل اخلدمة واأثنائها، 
الحتياجات املعلمني واملتعلمني، ودعم املعلمني يف تقدمهم الوظيفي؛ مبا يتما�سى 

مع نظام الت�سنيف اجلديد، الذي �سيكون اأولوية ملحة.
واأ�سار اإلى اأن هذه املبادرات مت توجيهها من خالل تنفيذ خطة التعليم اأثناء 
مراجعة  من  كجزء  اإجراوؤها  مت  التي  كورونا،  جائحة  تاأثري  وتقييم  الطوارئ، 
منت�سف املدة للخطة اال�سرتاتيجية للتعليم والتقييم الت�سخي�سي الوطني بهدف 

م�ساعدة املعلمني على حتديد فجوات التعلم.
واأكد اأن االأردن لطاملا جعل معاجلة عدم امل�ساواة، وتعزيز احلق يف التعليم 

جلميع االأطفال بغ�ض النظر عن ظروفهم وجن�سياتهم، من اأولوياته االأ�سا�سية.
ولفت اإلى ا�ستقبال االردن للطلبة الالجئني يف املدار�ض احلكومية منذ بداية 
اأزمة اللجوء، على الرغم من حمدودية موارد اململكة؛ ل�سمان عدم ترك اأي طفل 
يف  االكتظاظ  لتجنب  الفرتتني  بنظام  العمل  كذلك  مت  فيما  التعليم،  ركب  خلف 
ال�سفوف الدرا�سية، وتوفري برامج التعليم غري النظامي لالجئني؛ لتلبية الطلب 

املتزايد يف قطاع التعليم.
وتابع الدكتور عوي�ض ان احلكومة االأردنية كررت التزامها بالتعليم ال�سامل 
بها،  املرتبطة  واال�سرتاتيجية  للتعليم  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اإطار  يف  للجميع 
لتعميم امل�ساواة بني اجلن�سني يف التعليم؛ ما يعك�ض جوهر ا�سرتاتيجية الوزارة 
للتعليم ال�سامل )2020-2030(، واإعالن االأردن املعتمد اخريا ب�ساأن االإدماج 

والتنوع يف التعليم.
اإعطاء  من  مبزيد  االردنية  احلكومة  التزام  ا�ستمرار  على  التاأكيد  وجدد 
االأولوية لالإجراءات الرئي�سة للم�سي قدما يف اأجندة التعليم املتغرية، و�سمان 
اال�ستدامة يف ا�ستجابات ا�سرتداد التعلم بعد اجلائحة، يف �سوء روؤية التحديث 
ركيزة  التعليم  يعد  التي  املقبل،  للعقد  اخ��ريا  اإطالقها  مت  التي  االقت�سادي، 

اأ�سا�سية فيها.
ت�سمل و�سع  اال�ستجابة،  اإطار هذه  االأردن يف  يبذلها  التي  اأن اجلهود  وبني 
اإلى   )kG2( الرو�سة  من  املجاين  التعليم  اإلزامية  لتحقيق  الالزمة  االأ�س�ض 
التعليم الثانوي؛ مبا يف ذلك تعميم ريا�ض االأطفال ملرحلة )kG2( على املدى 
الق�سري. وت�سمل االإجراءات كذلك، توفري بيئات تعليمية واأنظمة دعم متكينية 
خا�ض  ب�سكل  الرتكيز  مع  االأطفال،  جلميع  اإليها  الو�سول  ي�سهل  و�سحية  اآمنة 
ذوي  االأطفال  مثل  وداخله،  التعليم  من  لال�ستبعاد  املعر�سني  االأطفال  على 
تنفيذ  اأي�سا  ت�سمل  االإجراءات  اأن  الوزير  واأو�سح  الالجئني.  واالأطفال  االإعاقة 
اآمنة،  مدر�سية  بيئة  نحو  “معا”  وبرنامج  املدر�سية،  التغذية  ا�سرتاتيجية 
ت�ستهدف  التي  املتخ�س�سة،  والربامج  واالجتماعي،  النف�سي  الدعم  وتوفري 
الوقائية  االإج��راءات  اتخاذ  اإلى  اإ�سافة  املهني،  والتوجيه  احلياتية،  املهارات 
املخاطر  الإدارة  ا�سرتاتيجية  و�سع  خالل  من  املحتملة،  امل�ستقبلية  لالأزمات 

واالأزمات.
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كاماال  الثاين(، �سنعت  )ت�سرين  نوفمرب  �سهر  لكن يف  تلحظوا،  رمبا مل 
الواليات  يف  الرئا�سية  ال�سلطة  تتولى  امراأة  اأول  بكونها  التاريخ  هاري�ض، 

املتحدة. ح�سناً، كان ذلك ملدة �ساعة ون�سف ال�ساعة فقط. ولكن ال يزال.
نائبة  اإلى   - للغاية  موؤقتة  ب�سفة   - التنفيذية  ال�سلطة  بايدن  جو  نقل 
القولون. وي�سمل ذلك خ�سوعه  ي�ستعد الإجراء فح�ض  كان  الرئي�ض عندما 
للتخدير، ونحن ال نريد اأن ُتدار البالد من قبل �سخ�ض دماغه نائم، حتى واإن 

مررنا باأربع �سنوات من ذلك يف املا�سي القريب جدًا.
للمدى  تذكريًا  االأق��ل  على  هذا  يكون  اأن  يجب  االأم��ر،  حقيقة  يف  لكن 
يقارب  ما  اإلى  ُيرتجم  وهذا  عاماً،   246 عمره  بلدنا  بعد.  نبلغه  مل  الذي 
2.160.000 �ساعة. كانت �ساعة ون�سف ال�ساعة منها حتت اإدارة امراأة.
من املحرج بع�ض ال�سيء عندما ن�سمع االأخبار من لندن اأن ليز ترا�ض 
الإدارة  ُتختار  ام��راأة  ثالث  وهي  اجلديدة.  ال��وزراء  رئي�سة  لتوها  �سارت 

احلكومة يف بريطانيا. اأما الرقم يف الواليات املتحدة فهو:
اأ. واحد - هيالري فازت حقاً! حقاً لقد فازت!

اأننا  اإلى  اإ�سافة  هاري�ض،  كاماال  مع  اليوم  ذلك  �ساأح�سي   - اثنان  ب. 
ميكن اأن نذكر ذلك الوقت يف مدينة �سامل عندما تولى ال�سحرة امل�سوؤولية.

ج. اأعتقد اأننا ال نزال ننتظر!
ال يبدو اأن البلد مرتاح جدًا مع الن�ساء الالتي ي�سغلن منا�سب اإدارية. 
حالياً، ت�سع فقط من والياتنا ترتاأ�سها امراأة تنفيذية، واأربع ن�ساء تقدمن 
للمن�سب بعد ا�ستقالة الرجل الذي جرى انتخابه، الأ�سباب ترتاوح من تويل 
من�سب ال�سفري اإلى، ح�سناً، اأندرو كومو )احلاكم االأ�سبق لوالية نيويورك(.
اأع�ساء  فُربع  الت�سريعي،  ال�سعيد  ال نبلي بالًء ح�سناً على  اأي�ساً  نحن 
جمل�ض ال�سيوخ لدينا من الن�ساء، وحوايل 28 يف املائة من اأع�ساء جمل�ض 
انتخابات  بعد  لالأ�سواأ  تتحول  اأن  لالأمور  وميكن  الن�ساء.  من  هم  النواب 
كانت  التي  غيليرباند،  كري�ستني  ال�سيناتورة  اأخربتني  الن�سفي.  التجديد 
»يبدو  بقولها:  الدميقراطيني،  للمر�سحني  التربعات  جمع  يف  ن�ساطاً  اأكرث 
اأنه يف ظل ال�سيناريوهات املحتملة �سوف يكون لدينا عدد اأقل من الن�ساء يف 

جمل�سي النواب وال�سيوخ العام املقبل«.
على الرغم من ذلك، فاإن الناخبني االأمريكيني يجدون من االأ�سهل كثريًا 
من�سب  يف  امراأة  بوجود  مقارنة  الكونغر�ض  يف  ع�سو  امراأة  وجود  ت�سور 
تنفيذي. قالت ديبي وال�ض من »مركز املراأة االأمريكية يف ال�سيا�سة«، »ال�سور 
الت�سريعية«.  الهيئة  مع  ان�سجاماً  اأكرث  املراأة هي  النمطية املتعلقة بقيادة 
وامل�سكلة، كما قالت وال�ض، هي اأن الن�ساء ُينظر اإليهن باعتبارهن بارعات يف 
التعامل مع االآخرين، ولكن لي�ض بال�سرورة يف اإدارة االأمور. يف بريطانيا، 
حيث يكون رئي�ض الوزراء يف العادة زعيم حزب االأغلبية، رمبا كان اجلزء 
مثل  املن�سب،  يف  ال�سابقتان  املراأتان  وكانت  قيمة.  اأكرث  بالتوافق  اخلا�ض 
من  بداية  عاماً،   11 ملدة  ثات�سر  مارغريت  املحافظني:  حزب  من  ترا�ض، 
1979، ثم ترييزا ماي، التي قادت احلكومة من 2016 اإلى 2019. كانت 
ثات�سر معروفة با�سم »املراأة احلديدية«، وتذكرت، بني اأمور اأخرى، ب�سبب 
ال�سراع يف جزر فوكالند، در�ساً لكل روؤ�ساء الدول االأخرى مفاده اأن اأف�سل 

طريقة ممكنة للفوز باحلرب هي يف اأقل من 10 اأ�سابيع.
نحن ال منعن النظر كثريًا يف حكومة ترييزا ماي، لكنها ت�سمنت حملة 
اإلى  »العودة  من  حتذرهم  اإعالنات  عرب  ال�سرعيني  غري  املهاجرين  �سد 

ديارهم اأو مواجهة االعتقال«، مع �سورة مرفقة لالأ�سفاد احلديدية.
عليه  تبدو  ما  »ه��ذا  عليه:  مكتوباً  قمي�ساً  يوم  ذات  ارت��دت  اأنها  كما 
تدير  ام��راأة  اأي  يرى  اأن  يريد  اأحد  ال  احل��ال،  بطبيعة  امل��راأة«!  منا�سرة 
الواليات املتحدة. ولكن هناك العديد من الن�ساء ال�سيا�سيات الالتي يتمتعن 
ي�ستمر  اأن  ويجب  الزعامة.  اإمكانات  من  امراأة  اأي  به  تتمتع  الذي  بالقدر 

الكفاح من اأجل امل�ساواة حتى يح�سلن على فر�سة مت�ساوية يف الرئا�سة.
وجتاهل  االآن.  حتى  تاريخنا  يف  حدث  ما  نرى  ودعونا  بعمق،  تنف�ض 
حقيقة اأن هناك ف�سواًل يف اأكرث الق�س�ض اإثارة غري ملهمة. كانت ال�سيدة ما 
فريغ�سون من تك�سا�ض واحدة من اأول الن�ساء االأمريكيات اللواتي انتخنب 
ملن�سب احلاكم - عام 1924 بعد عزل زوجها. ثم م�ست لترتك ب�سمتها من 
خالل العفو عن 100 جمرم يف املتو�سط �سهرياً خالل فرتة واليتها االأولى، 

فيما يبدو اأنه نظام احلرية مقابل اأجر.
* خدمة »نيويورك تاميز«

ال�سرق االو�سط

يا 3 ـ  يطا�ن� �بر�
يركا 0 أم�

عمان 

عالية  االأم���رية  �سمو  افتتحت 
االجتماع  الثالثاء،  احل�سني،  بنت 
االإداري�����ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  التن�سيقي 
ال�سايت�ض،  الت��ف��اق��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 
امل��ع��ن��ي��ة مب��ك��اف��ح��ة االجت����ار غري 
امل�����س��روع ب��احل��ي��وان��ات يف ال��دول 
ملوؤمتر  حت�سريًا  وذل��ك  العربية، 
يف  �سيعقد  ال��ذي   19 ال�  االأط��راف 
بنما من 14 اإلى 25 ت�سرين الثاين 

.2022
ورح����ب����ت ���س��م��و االأم�������رية، 
خ���الل اف��ت��ت��اح االج��ت��م��اع ال���ذي 
عالية  االأم���رية  موؤ�س�سة  تنظمه 
وال�سندوق الدويل للرفق باحليوان 
واجلمعية امللكية حلماية الطبيعة، 
ال���دول  خمتلف  م��ن  ب��امل�����س��ارك��ني 
ال��ع��رب��ي��ة، داع��ي��ة اإل���ى ���س��رورة 
توحيد الهدف والكلمة لالتفاق على 
والراف�سة  الداعمة  االإج����راءات 
لالإجتار غري امل�سروع باحليوانات، 

وحماية التنوع البيئي يف العامل.
العام  امل��دي��ر  ق��ال  جانبه،  م��ن 
الطبيعة  حلماية  امللكية  للجمعية 

اأوائل  من  االأردن  اإن  النا�سر  فادي 
اتفاقية  على  وقعت  التي  ال���دول 
حلماية  و���س��اه��م��ت  ال�����س��اي��ت�����ض، 
احلياة الربية من خطر االنقرا�ض.

واأ�ساف اأن االأردن بادر الإجراء 
بع�ض  لتعديل  خمتلفة  م�سوحات 
لتفعيل  ال�سايت�ض،  اتفاقية  بنود 

الرقابة والتفتي�ض مبا ي�سمن حماية 
االأنواع املحلية وغري املحلية، الفتا 
اإلى تطوير تطبيق هاتف واجراءات 
تفتي�سية اإلكرتونية ملكافحة االإجتار 

غري امل�سروع باحليوانات.
لل�سرق  االقليمي  املدير  و�سكر 
لل�سندوق  اإفريقيا  االو�سط و�سمال 

الدكتور  باحليوان  للرفق  ال��دويل 
عالية  االأم��رية  �سمو  ال�سيد،  حممد 
على دعمها املتوا�سل للحياة الربية 
الوطن  امتالك  موؤكدا  والفطرية، 
برية  وحياة  حيويا  تنوعا  العربي 
يخدم  مبا  الروؤية  لتوحيد  حتتاج 

م�سلحة العامة يف موؤمتر بنما.

عمان 

افتتح وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، 
م�سوؤولية  لتفعيل  الدويل  املوؤمتر  اأعمال  الثالثاء، 
مع  بالتعاون  الوزارة  نظمته  الذي  املمتدة  املنِتج 
وال�سالمة  والطبيعة  للبيئة  االحتادية  ال��وزارة 
والوكالة  االأملانية،  امل�ستهلك  وحماية  النووية 

االأملانية للتعاون الدويل.
منظومة  تطوير  اإطار  يف  املوؤمتر  تنظيم  وياأتي 
اإدارة النفايات يف اململكة على �سوء تطبيق القانون 
ذات  والت�سريعات  النفايات  الإدارة  االإط����اري 
امل�ساركة،  ال��دول  جتارب  على  واالإط��الع  ال�سلة، 
من اأملانيا وم�سر وتون�ض وماليزيا وكينيا وبلجيكا.

فعاليات  اف��ت��ت��اح��ه  خ���الل  ال���رداي���دة،  وق���ال 
لتعزيز  اجلهود  بذل  توا�سل  ال��وزارة  اإن  املوؤمتر، 
تطبيق  خالل  من  املمتدة  املنِتج  م�سوؤولية  مبداأ 
يف  املتاحة  البيئية  واملمار�سات  التقنيات  اأف�سل 
القانون  اإ�سدار  اإلى  م�سريا  النفايات،  اإدارة  جمال 
االإطاري الإدارة النفايات قبل عامني، والذي ت�سمن 
اإدارة  هرمية  تنفيذ  لتعزيز  ت�سريعية  ن�سو�سا 

النفايات وت�سجيع اال�ستثمار يف هذا القطاع.
اأن تنفيذ الربامج املتعلقة مب�سوؤولية  واأ�ساف 
املنتج املمتدة يف قطاع التعبئة والتغليف، ت�سهم يف 
اإيجاد فر�ض ا�ستثمارية يف قطاع النفايات، وتطبيق 
مفهوم االقت�ساد الدائري الهادف اإلى احلفاظ على 
املوارد وا�ستخدامها االأمثل من اأجل تطوير البيئة 

واالقت�ساد يف اآن واحد.
املبادئ  بتطبيق  احلكومة  التزام  اإلى  واأ�سار 
يف  البيئي  العمل  طريق  خ��ارط��ة  لر�سم  البيئية 
الواقع،  اأر�ض  على  الربنامج  هذا  لتنفيذ  االأردن، 
عاملية  بيئية  مبادئ  تبني  ب�سرورة  منها  اإمياناً 
ل�سمان  النجاة  طوق  باأنها  الزمن  مرور  مع  اأثبتت 

احلفاظ على البيئة ودميومة املوارد الطبيعية.
االآلية  تطبيق  تعليمات  اإل��ى  ال��رداي��دة  ولفت 
ملعاجلة  املمتدة  املنتج  م�سوؤولية  ملبداأ  الوطنية 
التعبئة  مواد  نفايات  عن  الناجتة  ال�سلبية  االآثار 
اأخ��ريا،  �سدرت  التي   ،  2022 ل�سنة  والتغليف 
نظام  لتنفيذ  وا���س��ح��ة  م��ع��امل  لر�سم  ج���اءت  اإذ 

مع  بالتعاون  االأردن  يف  املمتدة  املنتج  م�سوؤولية 
التنفيذية  واجلهات  والتجاري  ال�سناعي  القطاع 
الر�سمية كافة. واأ�سار الردايدة اإلى حر�ض الوزارة 
ب�سرورة االطالع على التجارب العاملية واالإقليمية 
يف هذا املجال، بهدف االإفادة منها يف رفد اخلربات 
الإدارة  الالزمة  التحتية  البنية  لتطوير  املحلية، 
بيئيا،  �سليمة  اإدارة  اململكة  يف  املتولدة  النفايات 
خا�سة فيما يتعلق بالوحدات اخلا�سة لتنفيذ نظام 

.)PRO( م�سوؤولية املنتج املمتدة
الدكتور  البيئة،  وزارة  عام  اأمني  اأكد  بدوره، 
اللقاءات  تكثيف  ���س��رورة  اخل�سا�سنة،  حممد 
ذات  اجلهات  جميع  مع  والتعاون  الت�ساورية، 
نظام  لتنفيذ  منا�سبة  اآلية  اإلى  للو�سول  العالقة، 
االإداري  ال�سعيد  على  املمتدة  املنتج  م�سوؤولية 
واملايل، مبا يف ذلك نظام ت�سجيل منتجي وم�ستوردي 
املدفوعة من  املالية  املبالغ  اإدارة  واآلية  الب�سائع، 

قبلهم الإدارة النفايات.
املنتج  م�سوؤولية  نظام  اأهمية  اأن  واأو���س��ح 
منتجي  م�ساهمة  على  تاأكيده  يف  تكمن  املمتدة 
النفايات  اإدارة  يف  والب�سائع  امل��واد  وم�ستوردي 
التعبئة  نفايات  خا�سة  منتجاتهم،  عن  الناجتة 
والتغليف وتاأ�سي�ض نواة لهذا النظام الذي ي�سعى 
على  واملحافظة  النفايات  اإدارة  تكاليف  خلف�ض 

املوارد وتقليل االنبعاثات الناجتة عنها.
وبني اخل�سا�سنة اأن تنفيذ النظام يتطلب ربطه 
مب�ساريع اإدارة النفايات االأخرى التي تنفذ حالياً يف 
اململكة، والبحث عن فر�ض التمويل املنا�سبة لدعم 
خمرجات  اإلى  الو�سول  يحقق  مبا  امل�ساريع،  هذه 
البيئي  البعدين  االعتبار  بعني  ت��اأخ��ذ  �سمولية 

والتنموي وا�ستدامتهما.
االحتادية  الوزارة  عام  اأمني  قالت  جهتها،  من 
النووية،  وال�سالمة  والطبيعة  للبيئة  االأملانية 
جناح  يف  اأ�سهم  العمل  تكري�ض  اإن  هوفمان،  بيتينا 
التعبئة  املمتدة يف قطاع  املنِتج  م�سروع م�سوؤولية 
االقت�ساد  جت��اه  مهم  معلم  اأول  فهو  والتغليف، 
الدائري وامل�ستدام، والذي �سيحمي البيئة والبحر 

من التلوث، وويوفر فر�ض عمل خ�سراء.
يعني  للمنتجني  امل�سوؤولية  نظام  اأن  وبينت 

بيئية  وتكنولوجيا  جديدة  ا�ستثمارات  وج��ود 
اإعادة  وتكنولوجيا  الكفوؤة  اجلمع  اأنظمة  تت�سمن 
مهمة  ت�سريعات  هناك  اأن  اإلى  باالإ�سافة  التدوير، 
االأ�سا�ض  حجر  لو�سع  �سيا�سية  ك���اأدوات  تعمل 

للتنمية يف هذا املجال.
واأو�سحت هوفمان اأن الت�سريعات اإذا ما طبقت 
بطريقة  �ستنفذ  البيئية  والتكنولوجيا  احللول  مع 
امل�ستدامة  االأه���داف  �ستقدم  الأنها  فاعلية،  اأك��رث 
تعبد  الوا�سحة  القوانني  اأن  موؤكدة  للم�ستثمرين، 

الطريق للتكنولوجيا.
واأ�سارت اإلى اأنهم ياأخذون بعني االعتبار طول 
طريق اإن�ساء اإطار العمل الت�سريعي وو�سع النظام 
احلكومة  �ستعمل  لكن  اإن��ف��اذه،  اأو  العمل  �سمن 
العمل  بهذا  االأردنية  احلكومة  دعم  على  االأملانية 

وتبادل اخلربات.
لدعم  ال��دويل  امل�سروع  مدير  قال  ناحيتها،  من 
مبادرة ت�سدير التكنولوجيا اخل�سراء، يف الوكالة 
التحول  اإن  لوكا،  ماركو�ض  للتعاون،  االأملانية 
اأجندة  اأول��وي��ات  من  اأ�سبح  االأخ�سر  لالقت�ساد 
قابل  اقت�ساد  و�سع  على  ق��ادرة  لتكون  البلدان، 
�سنع  عمليات  يف  بيئية  اأه��داف  وو�سع  للقيا�ض، 
اخلطط، بحيث ت�ستطيع تطوير روؤية �ساملة، واأحد 

هذه النواحي هي اإدارة النفايات.
�سيا�سيا  التزاما  يتطلب  ه��ذا  اأن  لوكا  وب��ني 
واإجراءات  �سيا�سية  الأفعال  ترجمته  ليتم  وا�سحا 
اأو  احلكومية  لل�سركات  ي�سمح  بحيث  متخذة، 

اخلا�سة تقدمي حلول اقت�سادية منا�سبة.
واأ�سار اإلى اأن هذا امل�سروع ي�سكل التزام االأردن 
امل�ستدامة،  التنمية  اأه���داف  جت��اه  قويا  التزاما 
وو�سوله اإلى معلم مهم يف طريق االقت�ساد املدور، 
الف��ت��ا اإل���ى وج���ود م��زي��د م��ن اخل��ط��وات ال��واج��ب 
دائرة  �سمن  املمتدة  املنتج  عملية  لو�سع  تخطيها 

مفعلة.
الربنامج  تنفذ  البيئة  وزارة  اأن  اإل��ى  ي�سار 
مع  بال�سراكة  املمتدة  املنتج  مل�سوؤولية  الوطني 
املوؤ�س�سات الر�سمية ذات العالقة، كوزارة االإدارة 
جتارة  وغرفة  االأردن،  �سناعة  وغرفة  املحلية، 

االأردن، واأمانة عمان الكربى.

عمان 

التدريب  مركز  ع��ام  مدير  اأعلن 
املهني املهند�ض اأحمد مفلح الغرايبة، 
مركز  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  عن 
القليلة  االي���ام  خ��الل  ال��ث��ق��ايف،  زه��ا 

املقبلة.
وق���ال ال��غ��راي��ب��ة خ��الل زي��ارت��ه 
للمركز الثالثاء، اإن االتفاقية �ست�سمل 
خطة عمل تنفيذية يف جماالت تتعلق 
اليدوية  واحل���رف  امل�ستقبل  مبهن 

والزراعة وتدوير االأثاث.
واط��ل��ع امل��ه��ن��د���ض ال��غ��راي��ب��ة، 
بح�سور مديرة مركز زها الثقايف رانيا 
�سبيح، على الن�ساطات الثقافية التي 
املركز  ب��دور  م�سيدا  املركز،  يقدمها 
لل�سباب  التدريبية  الفر�ض  توفري  يف 

الذكور واالإناث باملحافظات.
حري�سة  املوؤ�س�سة  اأن  وا�ساف 
زها  مركز  مع  تعاونها  تعزيز  على 
يف  التنموية  وال��ق��ط��اع��ات  ال��ث��ق��ايف 
لتوفري  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني 
لل�سباب  ن��وع��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج 
و  العا�سمة  يف  واالإن�����اث  ال��ذك��ور 

املحافظات كافة.
اأكرث  لديها  املوؤ�س�سة  اأن  واو�سح 
من 120 برناجما تدريبيا يتم تنفيذه 
كافة،  املحافظات  يف  معهدا   35 يف 

الربامج  تطوير  يتم  اأن��ه  ال��ى  الفتا 
التدريبية مبا يتوافق مع احتياجات 
التكنولوجي  والتطور  العمل  �سوق 
امل�ستقبل  وتخ�س�سات  املت�سارع 
التي ت�سمل مهارات الثورة ال�سناعية 
النمو  اقت�ساد  وم��ه��ارات  ال��راب��ع��ة 

االأخ�سر.

مت  انه  �سبيح  اكدت  جهتها،  من 
ت�سكيل فريق عمل من الطرفني لبحث 

تفا�سيل االتفاقية متهيدا لتوقيعها.
دور  باأهمية  �سبيح  واأ���س��ادت 
لتمكني  املهني  ال��ت��دري��ب  موؤ�س�سة 
ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات ب��امل��ه��ارات 
واال�سهام  العمل  �سوق  يف  املطلوبة 

امل�ستدامة  الفر�ض  توفري  يف  الفاعل 
التعاون  اإمكانية  ال��ى  م�سرية  لهم، 
العاملني  كفاءة  لرفع  اجلانبني  بني 
يف االإدارة املحلية يف املحافظات كافة 
وال��ت��ع��اون يف جم��ال ت��دوي��ر االأث��اث 
املهنيني  ك��ف��اءة  رف��ع  على  والعمل 

بال�سراكة مع التدريب املهني.

توقيع اتفاقية تعاون بين التدريب
 المهني ومركز زها

وزير البيئة يفتتح أعمال المؤتمر الدولي 
لتفعيل مسؤولية المنِتج الممتدة

األميرة عالية بنت الحسين تفتتح أعمال االجتماع التنسيقي للهيئات 
اإلدارية العربية لمؤتمر األطراف ال�19 التفاقية السايتس

يات محل�
 اللواء المعايطة يستقبل 
سفيرة المملكة المتحدة

 عمان 

مكتبه  يف  لقائه  خالل  املعايطة،  عبيداهلل  اللواء  العام،  االأمن  مدير  بحث   
والوفد  بريند،  بريدجيت  االأردن،  ل��دى  املتحدة  اململكة  �سفرية  الثالثاء، 
املرافق لها، �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك بني مديرية االأمن العام، وال�سرطة 
اأجهزة  بني  القائمة  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكة  اأهمية  املعايطة  واأّكد  الربيطانية. 
وتبادل  االأمنية  القدرات  تعزيز  يف  واأثرها  ال�سديقني،  البلدين  يف  ال�سرطة 

التجارب واخلربات التدريبية والفنية.
من جهتها، اأ�سادت بريند بامل�ستوى املتطور الذي و�سلت اإليه مديرية االأمن 
العام، وال�سمعة الطيبة التي تتمتع بها، معربًة عن حر�ض بالدها على توطيد 

ال�سراكة بني اأجهزة ال�سرطة مبا ي�سهم يف خدمة ال�سعبني ال�سديقني.

الوطني لمكافحة األوبئة يبحث اإلجراءات 
االحترازية لمواجهة الكوليرا

 عمان 

 بحث اجتماع عقده املركز الوطني ملكافحة االأوبئة واالأمرا�ض ال�سارية، 
برئا�سة الدكتورة رائدة القطب وح�سور اجلهات املعنية، الثالثاء، االإجراءات 
مر�ض  ملواجهة  واال�ستجابة  لال�ستعداد  الوطني  امل�ستوى  على  االحرتازية 

الكولريا بعد عودته لالنت�سار يف بع�ض دول اجلوار.
والبيئة،  والزراعة،  ال�سحة،  وزارات:  عن  ممثلون  االجتماع  يف  و�سارك 
العامة  واملوؤ�س�سة  االأزم��ات،  واإدارة  لالأمن  الوطن  واملركز  وال��ري،  واملياه 

للغذاء والدواء وجهات �سريكة اأخرى.
بع�ض  يف  الكولريا  مر�ض  انت�سار  ع��ودة  م�ستجدات  املجتمعون  وناق�ض 
بهذا  املا�سي  االأ�سبوع  بها  التو�سية  متت  التي  االإج��راءات  ومتابعة  اجلوار، 
الر�سمية  اجلهات  بني  التن�سيق  ا�ستمرارية  �سرورة  موؤكدين  اخل�سو�ض، 
املعنية مع املركز يف الفرتة املقبلة ل�سمان االأمن ال�سحي ومنع انت�سار املر�ض 

يف اململكة.
القادمني  امل�سافرين  اأمتعة  على  الرقابة  تكثيف  �سرورة  على  و�سددوا 
نيئة مثل اخل�سروات  توؤكل  التي  االأغذية  من املعابر احلدودية، خا�سة على 

والفاكهة واإتالفها يف حال كانت غري معلبة اأو غري م�سنعة.
واأكد املجتمعون اأن الو�سع يف اململكة املتعلق بالكولريا مطمئن حتى االآن، 
االأردن  يف  ماأمونة  الكولريا  عدوى  النتقال  الرئي�ض  امل�سدر  ال�سرب  مياه  الأن 
حمطات  يف  تعالج  العادمة  املياه  اأن  كما  واملقايي�ض،  للموا�سفات  ومطابقة 

التنقية املخ�س�سة لهذه الغاية.
اأن البنية التحتية ال�سحية يف اململكة، جاهزة وقادرة على  و�سددوا على 

التعامل مع اأي حاالت يتم ر�سدها اأو ي�ستبه باإ�سابتها مبر�ض الكولريا.
ر�سد  لنظامه،  وفقا  املركز،  مهام  من  اإن  القطب  الدكتورة  قالت  بدورها، 
وال��دويل،  واالإقليمي  الوطني  امل�ستوى  على  ال�سارية،  واالأم��را���ض  االأوبئة 
منها،  الوقاية  ب�ساأن  والتو�سية  النا�سئة  اأو  اجلديدة  التهديدات  عن  والك�سف 
والتهديدات  واجلوائح  لالأوبئة  اال�ستجابة  جهود  تن�سيق  اإل��ى  باالإ�سافة 

ال�سحية االأخرى وتنفيذ خطط الطوارئ ال�سحية.

 عين على القدس يرصد فعاليات 
الدورة 19 لمهرجان القدس

 عمان 

التلفزيون االأردين، االثنني،  الذي عر�سه  القد�ض،   ر�سد برنامج عني على 
يا  »انه�سي  عنوان  حتت  ع�سر،  التا�سعة  دورته  يف  القد�ض  مهرجان  فعاليات 

قد�ض«، برعاية مركز يبو�ض الثقايف.
من  م�ساهد  القد�ض،  يف  امل�سور  االأ�سبوعي  تقريره  يف  الربنامج  وعر�ض 
اإلى اأنه مت افتتاحه باالأغاين الرتاثية الفل�سطينية بهدف اإعالء  املهرجان، الفتاً 

ا�سم القد�ض والق�سية الفل�سطينية.
املعاناة  رحم  من  الفرحة  النتزاع  للمقد�سيني  حماولة  يف  املهرجان  وياأتي 

اليومية التي يعي�سونها ب�سكل يومي من قبل االحتالل االإ�سرائيلي.
واأ�سار التقرير اإلى اأن مهرجان«انه�سي يا قد�ض« يت�سمن فعاليات عديدة 
وم�سرحية  ومو�سيقية  ثقافية  وفعاليات  الفل�سطيني  الفلكلور  �سمنها  من 
واجل�سد  والذاكرة  »االأر�ض  بني  العالقة  جت�سد  فل�سطينية  لوحات  ومعر�ض 

والهوية الذاتية للفل�سطينيني«.
كما ياأتي املهرجان يف ظل الهجمة ال�سر�سة التي ي�سنها االحتالل االإ�سرائيلي 
من  ومنعها  عليها  الت�سييق  خالل  من  الفل�سطينية  الثقافية  املوؤ�س�سات  على 

اإي�سال الر�سالة الفل�سطينية.
وقالت الفنانة الفل�سطينية، دالل ابو اآمنة، التي غنت بافتتاح املهرجان، اإن 
دور الرتاث الفل�سطيني عظيم يف »تعزيز هذه اللحمة بني االإن�سان وبني نف�سه 
من جهة وبني اأفراد جمتمعه من جهة اأخرى«، م�سرية اإلى اأن هذا ما حتتاجه 
القد�ض واأهلها اليوم، للحفاظ على الٌلحمة وتاأكيد اعتزاز وثبات املقد�سيني على 

هذه االأر�ض، وتعزيز بقائهم على اأر�سهم »ما بقي الزعرت والزيتون«.
بدورها، اأو�سحت املقد�سية عيدة قنرب، اأنه مع تتابع االأحداث »املوؤملة« يف 
القد�ض، واملاأ�ساة التي يعي�سها املقد�سيون، فاإنهم »متعط�سون« لهذا النوع من 
الفن، والذي يجعلهم يفرحون ويتذكرون اآالمهم وي�سعرهم ب�سمودهم على هذه 

االأر�ض دون ملل اأو كلل.
اأما االأ�سري الفل�سطيني املحرر، �سادي ال�سرفا، اأكد اأنه ال ميكن احلفاظ على 
الثقافة  هذه  تعزز  متكررة  ن�ساطات  هناك  يكون  اأن  دون  الفل�سطينية  الثقافة 
املبدعني  الفنانني  من  جيل  وجود  اإلى  م�سريا  ال�سباب،  جيل  لدى  خ�سو�ساً 
املهم  من  واأنه  ج��دًا«،  »رائعة  فنية  اأعماال  يقدمون  ممن  فل�سطني  يف  ال�سباب 
باعتباره  االأدب��ي  االإنتاج  على  وت�سجيعهم  مواهبهم  وتنمية  قدراتهم  تعزيز 

جزءا من الن�سال �سد اال�ستعمار اال�ستيطاين يف فل�سطني.
والتقى الربنامج الذي يقدمه االإعالمي جرير مرقة، عرب ات�سال فيديو من 
القد�ض مبديرة مركز يبو�ض الثقايف، رانيا اإليا�ض، التي اأو�سحت اأن ترتيب اأي 
ور�سالة  روؤية  على  مبني  املدينة  يف  ثقافية  موؤ�س�سة  اأي  قيام  اأو  فني  برنامج 

واأهداف.
يف  الفل�سطينية  الهوية  على  احلفاظ  ر�سالة  على  مبني  املركز  اأن  وبينت 
وال�سيما  اأ�سكاله،  بجميع  الفل�سطيني  الثقايف  املوروث  على  واحلفاظ  القد�ض، 
على  واحلفاظ  والثقافة  الرواية  معركة  هي  القد�ض  يف  احلقيقية  املعركة  اأن 
لكي  واالأطفال  لل�سباب  وا�سحة  تكون  بحيث  الفل�سطينية،  الوطنية  الهوية 
الهوية  �سكل  تغيري  االحتالل  حماوالت  ظل  يف  يكربون،  عندما  معهم  يحملوها 
اللبا�ض  ونوع  ال�سوارع  اأ�سماء  كتغيري  مظاهر،  عدة  خالل  من  و«�سهينتها« 

الرتاثي الفل�سطيني و�سرقته.
1995، وبداأ كموؤ�س�سة  انطلق عام  الثقايف  اإن مركز يبو�ض  اإليا�ض  وقالت 
�سغرية مببادرة من الفنان جورج خوري حتت ا�سم »موؤ�س�سة يبو�ض الفنية«، 
حيث دعا الفنانون واملهتمون يف مدينة القد�ض لت�سكيل هذه املوؤ�س�سة، خ�سو�ساً 
كعا�سمة  مركزيتها  فقدت  القد�ض  اأن  اأو�سلو  اتفاقية  اأعقاب  يف  �سعورهم  بعد 
ثقافية للفل�سطينيني، م�سددة على اأن الهدف من ت�سكيل هذه املوؤ�س�سة هو اإحياء 

الثقافة يف املدينة.
يف  ثقايف  مركز  اأك��رب  اليوم  اأ�سبح  يبو�ض  مركز  اأن  اإل��ى  اإليا�ض  واأ�سارت 
القد�ض، ويحتوي على العديد من املرافق، منها قاعة الراحل في�سل احل�سيني 
و�سالون حممود دروي�ض وقاعة مراك�ض وال�سينما الوحيدة يف القد�ض، ودكان 

الفنون، التي تعمل على ت�سويق املنتجات الفل�سطيينية.
وقالت اإن املركز ينظم اأكرث من 300 فعالية يف العام، موجهة جلميع فئات 
اي�سال  بهدف  والدولية،  العربية  واملمثليات  الهيئات  اإلى  اإ�سافة  املجتمع، 
دولية  موؤمترات  يف  ي�سارك  كما  العامل،  اأنحاء  جلميع  الفل�سطيني  ال�سوت 

ولقاءات مع حمطات عاملية.
ظل  يف  العي�ض  على  يجربهم  الذي  الفل�سطينيني  واقع  اأن  اإليا�ض  واأك��دت 
االحتالل الذي يحاول اإذابة واإزالة هويتهم ب�سكل يومي، يفر�ض عليهم م�ساعفة 

عملهم للحفاظ على هويتهم وثقافتهم.

السفير هرنانديز يؤكد أهمية تدشين 
خط طيران بين المكسيك والمملكة

 عمان 

اأهمية  هرنانديز،  روبرتو رودريغيز  املك�سيكي يف عمان  ال�سفري  اأكد    
التبادل  لتعزيز  اململكة  اإل��ى  املك�سيك  من  مبا�سر  ط��ريان  خط  اإط��الق 
هذه  توقيع  قرب  الى  م�سريا  البلدين،  بني  ال�سياحة  وت�سجيع  التجاري، 
االأو�سط  ال�سرق  معهد  اإلى  زيارته  خالل  هرنانديز  واأ�ساف  االتفاقية.  
لالإعالم والدرا�سات ال�سيا�سية ولقائه رئي�ض جمل�ض اأمنائه املهند�ض حممد 
الدكتور  واال�ست�ساري  االإداري  والفريق  املعهد  عام  ومدير  العجلوين، 
ودعم  باهتمام  تتمتع  املك�سيكية  االأردنية  العالقات  اإن  العبادي،  �سالح 

وا�سح من قيادتي البلدين.
اإلى ا�ستعداد �سفارة بالده لفتح قنوات التعاون واالت�سال مع  ولفت 
معهد ال�سرق االأو�سط لالإعالم والدرا�سات ال�سيا�سية ب�ستى املجاالت، الفتاً 
اتفاقية تعاون مع دائرة اجلمارك، واالنتهاء من توقيع  اإلى قرب توقيع 

املك�سيك. يف  واأخرى  اأردنية  جامعات  بني  تعاون  اإتفاقية   12
على  املعهد  به  يقوم  الذي  بالدور  �سعادته  هرنانديز  ال�سفري  واأبدى 
الق�سايا  من  العديد  حول  والبحثية،  العلمية  الدرا�سات  اإع��داد  �سعيد 
االأو�سط، وم�سيدا بدوره  ال�سرق  ال�سيا�سية واالإعالمية اخلا�سة مبنطقة 

يف الدفاع عن احلريات االإعالمية على ال�سعيد العربي.
خالل  املعهد،  يقدمها  التي  اخلدمات  مب�ستوى  �سعادته  اأب��دى  كما 
اطالعه على وحداته واأبرز التقنيات التي ي�سمها، كموؤ�س�سة بحثية �سرق 
من  حيادي،  ب�سكل  العربي  ال�سيا�سي  امل�سهد  اإثراء  يف  ودوره  اأو�سطية، 

خالل االأن�سطة والدرا�سات التي نفذها خالل الفرتة املا�سية.
وبحث ال�سفري اأطر التعاون مع املعهد واال�ستفادة من خرباته البحثية 
واالإعالمية ب�ستى املجاالت. من جانبه، اأكد العجلوين اهتمام املعهد بفتح 
اأن  مبينا  املك�سيكية،  واالإعالمية  البحثية  املوؤ�س�سات  مع  التعاون  اأطر 
املعهد ا�ستطاع خالل الفرتة املا�سية اأن ي�سهم يف اإثراء الراأي العام جتاه 
نهاية  ويف  املنطقة.  تهم  التي  واالإعالمية  ال�سيا�سية  الق�سايا  من  العديد 

اللقاء كرم املهند�ض العجلوين ال�سفري املك�سيكي بدرع املعهد.

القطب تبحث التعاون مع 
البنك األلماني للتنمية

 عمان 

ال�سارية  واالأمرا�ض  االأوبئة  ملكافحة  الوطني  املركز  رئي�سة  بحثت   
للتنمية  االأمل��اين  البنك  مندوب  مع  الثالثاء،  القطب،  رائ��دة  الدكتورة 
وا�ستعر�ست  اجلانبني.  بني  امل�سرتك  التعاون  اأوجه  ها�ض،  كري�ستيان 
القطب خالل اللقاء الذي عقد يف املركز، بح�سور اأمني عام املركز الدكتور 

حممد اليحيى، مراحل عمل املركز وا�سرتاتيجيته للعام املقبل.
وناق�ض اجلانبان �ُسبل دعم املركز لتعزيز اإمكانياته للقيام بدوره على 

اأكمل وجه يف جمال مكافحة االأوبئة واالأمرا�ض ال�سارية.
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ير يب ش�ق� صدى الشعب—اد�
ىن عن   ا�ن�ي الذي هو �ف�ي عن ينا �باألخ أ�مد طه الد�ب � إلت�ق
يعامل الناس  ير ومتعاون و� � يحب عمل الحن يف �فهو � التعر�

يرهم ت�قد� ي�بة �فأص�بح موضع إ�ترامهم و� معاملة ط�
يــران الدول�ي لمدة  ــلطة الط� ــ�باً �ف�ي س ل�قد عمل محاس
يران  يــم الط� � يئة تنطن ــمها ه� يا اس ــي �ال� ــاً، وال )25( عام
ــركة  ــ�ي ش ــ�ي �ف ن ا� ــل األخ الد�ب ــد عم ــاً �ف�ق يض ، أ� ــ�ي ن المد�
ياء الدول�ي  ــار الملكة عل� يران الدول�ي �بمط ــة الط� موع محب
راً  ــد. و�نطن ــى الت�قاع يــل �بعد ذلك إل ثم أ�� يــن � ــدة عام� لم
ــنة �ف�قد  ته الحس ير� ــ� ي�بة وس ــمعته الط� يزه العميل وس لتم�

: راء الحوار التال�ي د�فعنا ذلك للتحدث معه �بإ�ب
ياة  ــ�ي �� يــة العمل �ف ــعب : �دثناعن أهم� ــدى الش ص

اإل�نسان.

يف عىل  ــام�ي الحن� ــا اإلس ينن ــا د� ــد �ثن : ل�ق ــ�ي ن ا� الد�ب
يف األسرة،  ية مصار� ط� تعف ــب الرزق و� ل كس العمل من أ�ب
ــ�ي عمله  ــح �ف ــان النا�ب ــرف، واإل�نس ــب وش ــل وا�ب �فالعم
يــم أ�بنا�ئه من  تعل� يحرص عىل � ته و� يا� ــ�ي �� يداً �ف ــع� يكون س �
يب  يت وا�ب �بلهم ،والحمدهلل أد� يد ل�بناء مست�ق ل التمه� أ�ب
ر  يث أعتز وأ�فتحن ئ�ي �� ية �نحو أ�بنا� األ�بوي ورسالي اإل�نسا�ن�

�بهم.
صدى الشعب: ل�قد كان لدوركم وإهتمامكم �بأوالدكم 

ي�بة ، وضح لنا ذلك �بإسهاب ثماره الط� يمهم � تعل� و�
ــى  تعال ــ�بحا�نه و� ــن هللا س يــق م ــم �بتو�ف� : �نع ــ�ي ن ا� الد�ب
يد وإهتمامنا �بهما  ين طه وز� ئ�ي اإلثن� ــاد أ�بنا� ته ة إ�ب يحب ونت�
ــة العلوم  امع ــه من �ب رج/ط تحن ــد � ــتهما، �ف�ق ــال دراس �ن
يــاً �ف�ي  ــل اآلن محام� يعم ــوق ، و� ــم الح�ق يــة -�قس � ي�ق التط�ب�

/ ن�ي ــي الثا� ــل إ�ب يعم ــان، و� ــ�ي �بعم ن ا� ئ�ي الد�ب ا� ــركة/ر�ب ش
يات  � ية عىل المستش�ف يع المواد الط�ب� ــركة لتوز� يد �ف�ي ش ز�
ــع  ي�قة، م � ــ�ق ــارات الش ــة اإلم ــة �بدول اص يــادات الحن والع�
ية  ــم� يرة س امعة األم� رج من �ب تحن ــد � يد كان �ق ــم أن ز� العل

صص إدارة أعمال. تحن يا-� � للتكنولو�ب
ياة؟ تكم �ف�ي هذه الح� يا� تمن� صدى الشعب: ماه�ي �

ــة  الصح ــور  مو�ف ت�ي  ــر� أس ــراد  أل�ف ــىن  تم أ�  : ــ�ي ن ا� الد�ب
ال�ي  تمىن ألردننا العف يق والسعادة، كما أ� ية والتو�ف� والعا�ف�
م  الة الملك المعطن ية �ب ل را� دوام الت�قدم والتطور �ف�ي طن
وق  ــود الح�ق تع ــاه،وأن � ــه هللا ورع طن ــ�ي ��ف ن ــدهللا الثا� ع�ب
ين �بإ�قامة دولة مست�قلة لهم  ــلو�بة ألهلنا �ف�ي �فلسط� المس
ية  ــر�ق� تكون ال�قدس الش ياة، وأن � يادة و�قا�بلة للح� ــ� ذات س

عاصمة لها .

أحد أبناء الوطن األوفياء يتحدث لصدى الشعب

أحمد طه الدجاني: نذرت نفسي لخدمة بلدي وأبناء شعبي

بحث تعزيز عالقات االردن االقتصادية مع السويد

عمان 

نائل  االأردن  جت���ارة  غ��رف��ة  رئي�ض  بحث 
اململكة  لدى  ال�سويدية  ال�سفرية  مع  الكباريتي 
عالقات  تعزيز  �سبل  ري��دم��ارك،  األيك�ساندرا 
بها ملرحلة جديدة  والدفع  االقت�سادية  البلدين 

من العمل والتعاون.
خالل  جرى  الثالثاء،  للغرفة  بيان  وح�سب 

اللقاء الذي عقد مبقر الغرفة، بحث اإقامة منتدى 
اأعمال اأردين �سويدي، يف عمان خالل �سهر ت�سرين 
الثاين املقبل، يجمع �سركات اأ�سحاب اأعمال من 
احلياة  وعلوم  املعلومات  تكنولوجيا  قطاعات 
والرعاية ال�سحية والطاقة )التحول االأخ�سر(.

الثنائي بني  التعاون  اأهمية  الكباريتي  واأكد 
للقطاع  الدعم  اأ�سكال  خمتلف  وتوفري  البلدين، 
باالجتاهني،  التجاري  امليزان  لزيادة  اخلا�ض 

والفر�ض  باململكة  اال�ستثمار  مزايا  اإلى  م�سريا 
القطاعات  من  العديد  يف  املتوفرة  االقت�سادية 

احليوية.
جانبها،  من  ال�سويدية،  ال�سفرية  و�سددت 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل���ربات 
والزاخرة  الواعدة  القطاعات  على  والرتكيز 
بني  التجاري  التبادل  حجم  لزيادة  بالفر�ض 

البلدين.

عمان 

قال مدير عام دائرة �سريبة الدخل واملبيعات، 
لقانون  القانون املعدل  اإن  اأبو علي  الدكتور ح�سام 
ل�ضنة   15 رق��م  املبيعات  على  العامة  ال�سريبة 
ال�سريبية  واالختالالت  الت�سوهات  عالج   ،2022
وتطبيق  ال�سريبي  والتجنب  التهرب  ومكافحة 
املمار�سات الدولية التي حتقق العدالة ال�سريبية، 
كما عمل على تخفي�ض مدة اإعادة الرديات، بحيث 
ر�سد  من  ب��دال  ال�سريبة  حت�سيالت  من  ت�سبح 

خم�س�سات لها.
املحا�سبني  جمعية  عقدتها  ن��دوة  خالل  وق��ال 
القانونيني االردنيني الع�ساء اجلمعية، اإن القانون 
العبء  زي���ادة  ع��دم  ق��اع��دة  على  اعتمد  امل��ع��دل 
فر�ض  يت�سمن  مل  ولذلك  املواطن  على  ال�سريبي 
على  ين�ض  ومل  خدمة،  اأو  �سلعة  اأي  على  �سريبة 
اي زيادة على ال�سرائب وكذلك مل يلغ اي اعفاءات 

ممنوحة. 
تغيري  اي  يحدث  مل  املعدل  القانون  اأن  واأك��د 
على  عمل  وباملقابل  امللتزمني  املكلفني  على  يذكر 
ال�سريبية  واالخ���ت���الالت  الت�سوهات  معاجلة 
وتطبيق  ال�سريبي  والتجنب  التهرب  ومكافحة 
ي�ستخدمها  التي  الثغرات  و�سد  الدولية  املمار�سات 
اإ�سالحا  يت�سمن  القانون  اأن  املكلفني، حيث  بع�ض 
هيكليا يف معاجلة الثغرات والت�سوهات التي متكن 

البع�ض من التجنب ال�سريبي.
مع  لتن�سجم  ج��اءت  التعديالت  اأن  واأ���س��اف 
قاعدة  تعديل  باقرار  وذل��ك  العاملية  املمار�سات 
فر�ض ال�سريبة على التوريد بدال من البيع والتي 
تطبق يف غالبية دول العامل ومنها الدول احلديثة 
تعديل  مت  حيث  عليها  ال�سريبي  النظام  اإدخال  يف 
قاعدة فر�ض ال�سريبة ولي�ض ا�ستحقاقها اأو دفعها، 
التحدي  ملعاجلة  ج��اءت  التعديالت  اأن  مو�سحا 
»الرديات«،  وهو  اخلا�ض  القطاع  يواجهه  ال��ذي 

حيث مت تخفي�ض مدة اإعادتها ومعاجلة التاأخر يف 
ال�سريبة  حت�سيالت  من  ردها  ي�سبح  بحيث  ردها 

بدال من ر�سد خم�س�سات لها.
ليعزز  ج��اء  امل��ع��دل  القانون  ان  ال��ى  وا���س��ار 
بتحقيق  وذل���ك  للمكلفني  الد�ستورية  احل��ق��وق 
العدالة ال�سريبية بينهم، حيث ن�ض القانون املعدل 
على اإلغاء مو�سوع التعوي�ض املدين يف حال جلوء 
بالتهرب  املتعلقة  غري  الق�سايا  يف  للق�ساء  املكلف 

ال�سريبي.
املحا�سبني  جمعية  رئي�ض  اأك���د  جهته،  م��ن 
ادار  ال��ذي  رح��ال  ح�سام  االردن��ي��ني  القانونيني 
الدخل  دائرة �سريبة  بني  التعاون  اأهمية  احلوار، 
رئي�سيا  �سريكا  لكونها  واجلمعية  واملبيعات 
ان  مو�سحا  الطرفني،  اأهداف  حتقيق  يف  واأ�سا�سيا 
املحا�سبني  اع�ساء جمعية  لتمكني  ياأتي  اللقاء  هذا 
القانونيني االردنيني من فهم التعديالت على قانون 

ال�سريبة العامة على املبيعات واالطالع عليها

ابو علي: قانون المبيعات المعدل عالج 
التشوهات والثغرات الضريبية وسرع بالرديات

الرحاحلة: تحسين منظومة الحماية 
االجتماعية أحد أبرز تعديالت الضمان

 عمان 

 قال مدير عام موؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، ان 
من اأبرز التعديالت التي ا�ستمل عليها م�سروع القانون املعدل لل�سمان حت�سني 
حمدودة  للفئات  وحماية  �سالبة  اأكرث  لتكون  االجتماعية  احلماية  منظومة 
ومتو�سطة الدخل، اإ�سافة اإلى دعم اال�ستدامة املالية لل�سمان االجتماعي على 

نحو يخدم االأجيال املقبلة.
االردنيني  االعمال  رجال  جمعية  نظمته  لقاء  خالل  الرحاحلة  واأو�سح 
اآالف   10 اإن نحو  بالتعاون مع جمعية االكادمييني االردنيني م�ساء االثنني، 
ملورثهم  التقاعدية  الرواتب  من  اال�ستفادة  لها  �سيتاح  االأيتام  اأُ�سر  من  اأ�سرة 

امل�سرتك اأو املتقاعد يف حال اإقرار م�سروع القانون املعدل.
موؤ�س�سات  مع  لقاءات  عدة  املا�سية  االيام  خالل  اأجرى  الرحاحلة  وكان 
االجتماعي  ال�سمان  قانون  على  املقرتحة  التعديالت  ملناق�سة  مدين  جمتمع 

ومربراتها.
االأدنى  احلد  زي��ادة  من  متقاعد  األف   18 نحو  ا�ستفادة  الرحاحلة  واكد 
امل�سرتكني  اأُ�سر  اأ�سرة من  األف   20 اأكرث من  التقاعدي، وكذلك متكني  للراتب 
واملتقاعدين من اال�ستفادة من دعم التعليم العايل الذي �سيوفره ح�ساب التكافل 

االجتماعي املقرتح، �سمن التدابري اجلديدة لتو�سيع احلماية االجتماعية.
واأو�سح اأن م�سروع القانون �سيتيح لنحو 50 األف متقاعد مبكر اال�ستفادة 
هذا  اأن  اإلى  م�سريًا  املقبل،  اأيار  يف  بالت�سخم  املرتبطة  ال�سنوية  الزيادة  من 
االإجراء يندرج �سمن حزمة االإجراءات املقرتحة حلماية املتقاعدين من ذوي 

الدخل املنخف�ض واملتو�سط.
اأن املوؤ�س�سة بداأت بالفعل باالإعداد والتجهيز ملرحلة التطبيق  اإلى  واأ�سار 
الفوري للتاأمني يف حال اإقرار م�سروع التاأمني ال�سحي من خالل ت�سكيل جلنة 
متخ�س�سة ت�سم خرباء من داخل وخارج املوؤ�س�سة والتي با�سرت اأعمالها منذ 

نحو اأ�سبوعني.
واأ�ساف، ان املوؤ�س�سة �ستحدث تغيريا يف منظومة �سراء اخلدمات ال�سحية 
متميزة  �سحية  خدمات  �سمان  على  وق��درة  فاعلية  اأكرث  يجعلها  نحو  على 
يف  نوعية  نقلة  �سيحدث  التاأمني  ا�ستحداث  اأن  الى  الفتا  بالتاأمني،  للم�سمولني 

كل املجاالت املرتبطة بقطاع الرعاية ال�سحية على مدار ال�سنوات القادمة.
من جانبه اأكد رئي�ض جمعية رجال االأعمال االأردنيني حمدي الطباع اأن اأي 
القطاع اخلا�ض،  الناظم لل�سمان االجتماعي تهم  القانون  تعديالت تطراأ على 
خا�سة واأن اأي تاأثريات مرتبطة بهذه التغيريات �ستنعك�ض ب�سكل مبا�سر على 

اأن�سطة واأعمال خمتلف القطاعات االقت�سادية.
التي  اجلديدة  التعديالت  حول  االآراء  يف  تباينا  هناك  »اإن  الطباع،  وقال 
اأثارت حالة من اجلدل ولذلك اأرتاأت اجلمعية من خالل هذه احللقة النقا�سية 

الى االإجابة عن جميع ا�ستف�سارات وت�ساوؤالت القطاع اخلا�ض«.

طائرة بولندية تحمل 189 سائحًا تصل 
للعقبة بدعم من هيئة تنشيط السياحة

عمان 

طائرة  الثالثاء،  العقبة،  مدينة  يف  ال��دويل  ح�سني  امللك  مطار  يف  حطت   
بدعم  بولنديا،  �سائحا   189 متنها  على  حتمل  بولندا  من  قادمة  »ت�سارتر« 
اأكد وزير  من هيئة تن�سيط ال�سياحة. وبح�سب بيان لهيئة تن�سيط ال�سياحة، 
�ساأنها  من  التي  اخلطوة  هذه  اأهمية   ، الفايز  حميدي  نايف  واالآث��ار  ال�سياحة 
التاأكيد على عودة العمل على ا�ستقطاب املزيد من رحالت الطريان اإلى اململكة 
بق�سد ال�سياحة. وقال الوزير، اإن ا�ستقبال الطائرة ال�سياحية اليوم يف العقبة 
اململكة،  يف  واالثرية  ال�سياحية  املواقع  جميع  لزيارة  منها  ال�سياح  وانطالق 

�سيدعم ال�سياحة نحو االأمام، وي�ساهم بدوران عجلة احلركة ال�سياحية.
عبدالرزاق  الدكتور  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  عام  مدير  او�سح  جانبه،  من 
عربيات، ان هذه اخلطوة جاءت بجهود م�سرتكة وبروح الفريق الواحد بني 
وزارة ال�سياحة والهيئة و�سلطة العقبة وال�سركات ال�سياحية املعنية، بهدف 
النهو�ض بالن�ساط ال�سياحي يف اململكة. واأ�ساف اأن الهيئة قامت باتباع �سيا�سة 
املغادرة  ل�سريبة  احلكومة  اإعفاء  بعد  العار�ض  الطريان  با�ستقطاب  الدعم 
مطار  يف  التكاليف  ومنخف�ض  واملنتظم  العار�ض  الطريان  على  املقدم  والدعم 
عربيات  واأ�سار  اخلا�سة.  االقت�سادية  العقبة  مدينة  يف  الدويل  احل�سني  امللك 
اإلى اأن الهيئة تعمل جاهدة على ا�ستقطاب طائرات من دول اخرى، مبينا ان 
لدى الهيئة ا�سرتاتيجية متكاملة لدعم الطائرات العار�سة ومنخف�سة التكاليف 

على اأن تكون وجهه طريان مبا�سرة اإلى مدينة العقبة.

مطار الملكة علياء يستقبل أولى رحالت 
شركة الخطوط الجوية اإلثيوبية

 عمان  

ا�ستقبل مطار امللكة علياء الدويل، الثالثاء، اأولى رحالت �سركة اخلطوط 
اجلوية االإثيوبية من مطار اأدي�ض اأبابا بويل الدويل.

وقالت جمموعة املطار الدويل يف بيان �سحفي، اإن الناقل الوطني الإثيوبيا 
اإلى  م�سرية  اأبابا،  واأدي�ض  عمان  بني  اأ�سبوعيا  مبا�سرة  رحالت   3 �سي�سغل 
اخلطوط  �سركة  عن  ممثلني  متنها  على  حملت  التي  االأولى،  الرحلة  ا�ستقبال 

اجلوية االإثيوبية، بتحية اأقوا�ض املاء التقليدية.
بان�سمام  كلود،  نيكوال  الدويل  املطار  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  ورحب 
الناقل املنتظم اجلديد »�سركة اخلطوط اجلوية االإثيوبية«، معربا عن �سعادة 
املجموعة بتوفري ات�سال مبا�سر مبركز عملياتها يف العا�سمة اأدي�ض اأبابا، الذي 

يعد مطارها من املطارات املهمة وبوابة الأفريقيا.
الدويل  علياء  امللكة  مطار  مكانة  تر�سيخ  على  بفاعلية  نعمل  »اإننا  وقال 
م�سافرينا  تزويد  خالل  من  العربي  وامل�سرق  ل��الأردن  رئي�سية  بوابة  بو�سفه 
على  نعمل  بينما  لنا،  ق�سوى  اأولوية  وهي  للم�سارات،  متنوعة  بخيارات 

ا�ستعادة اإح�سائيات احلركة اجلوية قبل انت�سار فريو�ض كورونا«.

عمان 

اي��ت  »ذا  اأم��ن��ي��ة  م��دون��ة  ا�ست�سافت 
»اال�ستدامة  بعنوان  حوارية  جل�سة  لوج«، 
وطنية  اأول��وي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة:  البيئية 
وم�����س��وؤول��ي��ة ف��ردي��ة وج��م��اع��ي��ة«، حتدث 
واملخت�سني.  اخل��رباء  من  جمموعة  خاللها 
الثالثاء،  اليوم  اأمنية  ل�سركة  بيان  وبح�سب 
اأمنية  موا�سلة جلهود  اجلل�سة  تنظيم  ياأتي 
خمتلف  يف  اال���س��ت��دام��ة  مم��ار���س��ات  ل��دم��ج 
حيث  باأهميتها،  والتوعية  عملها  جوانب 
املا�سي  مت��وز  �سهر  يف  ال�سركة  اأط��ل��ق��ت 
ب��رن��اجم��ه��ا اخل��ا���ض ب��اال���س��ت��دام��ة وال���ذي 
واالجتماعية  البيئية  باملمار�سات  يعنى 
اإلى  وت�سعى من خالله  ال�سركات،  وحوكمة 
امل�سريية،  الق�سية  التوعية حول هذه  ن�سر 
م�سرتكيها  ومكافاأة  وت�سجيع  دم��ج  واإل��ى 
نحو  التغيري  يف  فاعال  ج��زءا  يكونوا  حتى 
للدائرة  التنفيذي  الرئي�ض  وقال  اأف�سل.  غد 

االإبراهيم،  زيد  اأمنية،  �سركة  يف  التجارية 
على  اال�ستدامة  لتحقيق  اأمنية  جهود  اإن 
اجلهود  م��ع  تتما�سى  ال��وط��ن��ي  ال�سعيد 
مفهوم  اأهمية  تعك�ض  حيث  عامليا،  املبذولة 
وم�ستقبلنا  حياتنا  على  واأث��ره  اال�ستدامة 
من  بعدنا.  من  القادمة  االأجيال  وم�ستقبل 
اجلل�سة  خ��الل  امل��ت��ح��دث��ون  اأك���د  جهتهم، 
احلوارية التي اأدارتها مديرة تطوير الفر�ض 
اأن اال�ستدامة  يف قطاع الطاقة ربى الزعبي، 
وطنية،  �سرورة  هي  واالجتماعية  البيئية 
التي  البيئية  الق�سايا  ح��ول  احل��وار  واأن 
االأولى  اخلطوة  يعد  والوطن  االأر���ض  تهم 
للم�ساهمة  وال�سركات  االأفراد  اأدوار  لتعزيز 
واالجتماعية  البيئية  املمار�سات  حت�سني  يف 
وحوكمة ال�سركات، ون�سر الوعي حول هذه 
جودة  على  توؤثر  التي  املختلفة  الق�سايا 

احلياة على هذا الكوكب.
جمعية  رئي�ض  اجلل�سة  خالل  وحت��دث 
امل�ستدامة،  البيئية  النظم  لتنمية  وادي 

حممد ع�سفور، عن كيفية حتويل التحديات 
البيئية واملناخية اإلى فر�ض تخدم االقت�ساد 

وحت�سن نوعية احلياة.
حماية  جمال  يف  النا�سطة  عر�ست  كما 
حلماية  العربية  اجلمعية  ورئي�سة  البيئة 
مفاهيم  اأب����رز  زع��ي��رت،  رزان  ال��ط��ب��ي��ع��ة، 
وم���دل���والت اال���س��ت��دام��ة حم��ل��ي��ا، واأب����رز 
من  لالنتقال  اتخاذها  مت  التي  اخل��ط��وات 
يف  العملي  التطبيق  اإل��ى  النظري  التطبيق 
هذا املجال، اإلى جانب طرح اأمثلة حول دور 
اجلهود  ح�سد  يف  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

املجتمعية نحو ممار�سات اأكرث ا�ستدامة.
اإدامة  جمعية  عام  مدير  تناول  ب��دوره، 
اأثر  احللح،  اأن��ور  والبيئة،  واملياه  للطاقة 
اخل��ا���ض،  ال��ق��ط��اع  على  امل��ن��اخ��ي  التغري 
والتحوالت طويلة االأجل التي ت�سهدها دول 
العامل يف درجات احلرارة واأمناط الطق�ض، 
الوقود  حرق  خالل  من  الب�سرية  واالأن�سطة 
والغاز،  والنفط  الفحم  مثل  االأح��ف��وري، 

وال��ت��اأث��ريات  التحديات  اأب���رز  اإل��ى  م�سريا 
ال�سلبية التي تواجه القطاع اخلا�ض العامل 

يف قطاعات عدة.
والرئي�ض  املوؤ�س�ض  حتدث  جانبه،  من 
حممد  ال��ع��رب  طق�ض  ل�سركة  التنفيذي 

على  امل��ن��اخ��ي  التغري  اأث���ر  ع��ن  ال�����س��اك��ر، 
اال�ستدامة وعالقته بالطق�ض ونوعية احلياة 
لالإن�سان، الفتا اإلى دور التكنولوجيا وريادة 
لتبعات تغري  الت�سدي  االأعمال واالبتكار يف 

املناخ.

جلسة حوارية لمدونة أمنية حول االستدامة البيئية واالجتماعية

خبراء: ال تأثير علميا مثبتا ألبراج 
االتصاالت على الصحة

 عمان 

 اأكد خرباء وفنيون ومنظمات دولية متخ�س�سة يف جمال تقنية املعلومات 
عند  االإن�سان  �سّحة  على  �سلبي  تاأثري  اأّي  وجود  يثبت  مل  اأنه  واالت�ساالت، 
احلدود  �سمن  كانت  اإذا  الكهرومغناطي�سية  الراديوية  لالإ�سعاعات  التعر�ض 

واملعايري املعتمدة عاملياً.
االت�ساالت  اأبراج  واإ�سعاعات  ترددات  اأثر  درا�سة  اأن  الى  هوؤالء  واأ�سار 
ت�سل  مل  االن�سان  �سحة  على  املحمول  كالهاتف  اليدوية  الراديوية  واالأجهزة 

لنتائج قطعية بعد.
ل� )برتا(،   ا�ستف�سارات  وقالت هيئة تنظيم قطاع االت�ساالت يف ردها على 
بها،  املرتبطة  اليدوية  الراديوية  واالأجهزة  االت�ساالت  اأبراج  تاأثري  مدى  اإن 
ال�سادرة  اال�سعاعات  من  والقلق  العامة،  وال�سالمة  ال�سحة  على  وخطورتها 

عنها كان وما زال مدار اهتمام دويل وحملي على مدى العقود املا�سية.
اإن العديد من املنظمات والهيئات العاملية اأجرت بحوثا ودرا�سات  وقالت 
ال�سّحة   على  الراديوية  الكهرومغناطي�سية  االإ�سعاعات  تاأثري  على  للوقوف 

العامة لغايات تزويد املجتمعات املحلية مبعلومات علمية موثوقة.
العاملية، ووكالة  ال�سّحة  اأجرتها منظمة  اأن درا�سات  الى  الهيئة  واأ�سارت 
ال�سويدية،  االإ�سعاعات  من  احلماية  و�سلطة  الربيطانية،  ال�سحّية  احلماية 
ووكالة االإر�ساد امل�ستقلة لالإ�سعاعات غري املوؤينة الربيطانية خل�ست الى عدم 
وجود اأّي تاأثري �سلبي على �سّحة االإن�سان عند التعر�ض لالإ�سعاعات الراديوية 

الكهرومغناطي�سية اإذا كانت �سمن احلدود واملعايري املعتمدة عاملياً.
االإ�سابة  االإ�سعاعات ال تزيد من احتمالية  اأّن هذه  الدرا�سات  واأكدت هذه 
اخللوية  االأجهزة  ال�ستخدام  املُثبت  االأثر  واأن  ال�سرطان  اأنواع  من  نوع  باأي 
العاملية  ال�سحة  منّظمة  اأفادت  كما  اجل�سم،  حرارة  زيادة  هي  لها  واملُ�سابهة 
م�ستويات  اأّن  اأّكدت  العامل  من  خمتلفة  اأماكن  يف  اأجريت  التي  الدرا�سات  باأّن 
التعّر�ض لالأ�سعة ال�سادرة عن اأبراج االت�ساالت واالأجهزة اليدوية يف االأماكن 
تلك  من  اأقل  مب�ستويات  العادة  يف  تكون  النا�ض  من  العامة  فيها  يتواجد  التي 
فنية  معايري  هناك  اأن  الهيئة  واأو�سحت  ج��دًا.   كبري  وب�سكل  بها  امل�سموح 
تعتمدها للحد من التعر�ض للحقول الكهرومغناطي�سية ال�سادرة عن االأجهزة 
واالبراج الراديوية، والتي اأثمرت عنها اجلهود امل�سرتكة للعديد من املنظمات 
االمت�سا�ض  معدل  معيار  مثل  وامل�ستقلة،  املخت�سة  الدولية  واملفو�سيات 
االت�ساالت  اأجهزة  خمتلف  عن  ال�سادر  االإ�سعاع  وتقييم  لقيا�ض  النوعي 
جتاوز  لعدم  عليا  حدودًا  و�سعت  كما  واليدوية.  املتنقلة  اخللوية  الراديوية 
هذه املعدالت عند ت�سنيع االأجهزة، يف حني و�سعت املفو�سية الدولية للوقاية 
من االإ�سعاع غري املوؤين معدل تعرَّ�ض يختلف قيمته باختالف النطاق الرتددي 

امل�ستخدم يف ت�سغيل االأجهزة مقا�ساً بالواط لكل كلغم من اجل�سم.
با�ستخدام  املتنقلة  االأجهزة  ت�سغيل  اأنه عند  املثال  �سبيل  واأو�سحت على 
النطاقات الرتددية )900( و )1800( ميجاهريتز املخ�س�سة حمليا وعامليا 
لت�سغيل �سبكات االت�ساالت الراديوية املتنقلة »يجب اأن ال تتجاوز قيمتها )4 
لقيا�ض  اأخرى  فنية  معايري  عدة  تبني  مت  كما  اجل�سم.  وزن  من  واط/كلغم( 
وتقييم م�ستويات االإ�سعاعات ال�سادرة عن خمتلف اأبراج حمطات االت�ساالت 
الراديوية، فمثال مت و�سع واعتماد ما يعرف بكثافة القدرة الكهرومغناطي�سية 
الكهرومغناطي�سية،  للحقول  التعر�ض  عند  االآمنة  احلدود  الحت�ساب  كمقيا�ض 
الرتددي  النطاق  ا�ستخدام  عند  بها  امل�سموح  الق�سوى  القيمة  حتديد  مت  كما 
الرتددي  وللنطاق  اجل�سم،  م�ساحة  من  واط/م2   9 ميجاهريتز   )1800(
)900( ميجاهريتز ب� 4،5  واط/م2 من اجل�سم. وبينت الهيئة اأنه يرد اإليها 
اأ�سطح االأبنية،  اإن�ساوؤها على  اأبراج االت�ساالت املنوي  بع�ض ال�سكاوى حول 
القلق  م�سمونها  واملدار�ض،  ال�سكانية  التجمعات  من  القريبة  االأماكن  يف  اأو 
اأنها  موؤكدة  ال�سحة،  على  واأثرها  االبراج   تلك  عن  ال�سادرة  االإ�سعاعات  من 
تتخذ العديد من االإجراءات التي حتر�ض من خاللها على توفري اق�سى درجات 
ال�سكاوى  جميع  مع  جدّية  بكّل  وتتعامل  العامة،  وال�سالمة  لل�سحة  احلماية 
الهيئة  من  خمت�ض  فني  تفتي�ض  فريق  يقوم  حيث  املواطنني،  من  تردها  التي 
بالك�سف امليداين على موقع الربج قبل اإن�سائه وبعد ت�سغيله للتاأكد من توافقه 
مع املعايري املعتمدة يف الهيئة. وباالإ�سافة الى ذلك تقوم فرق الهيئة بجوالت 
ك�سفية دورية لقيا�ض قيم كثافة القدرة الكهرومغناطي�سية املنبعثة من املواقع 
وذلك  بها،  وامل�سموح  االآمنة  املعدالت  �سمن  بقائها  من  للتحقق  الراديوية 

با�ستخدام اأحدث اجهزة الفح�ض والقيا�ض والربامج الهند�سية املخت�سة.
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بكين 

و�سوريا  االأردن  من  ع��رب  �سحفيون  ناق�ض 
ولبنان والعراق وال�سعودية وُعمان واليمن وم�سر 
العا�سمة  يف  االثنني،  اليوم  واجلزائر،  وال�سودان 
التوا�سل  من  مزيد  تعزيز  �سبل  بكني،  ال�سينية 
والتبادل االإعالمي بني احتادات ونقابات ال�سحافة 
واملوؤ�س�سات االإعالمية يف البلدان العربية وجمعية 

ال�سحفيني لعموم ال�سني.
ال�سيني  املركز  نظمها  زيارة  خالل  ذلك،  جاء 
الدويل للتوا�سل االإعالمي، للمقر الرئي�سي جلمعية 
ما  �سمت  ب��ك��ني،  يف  ال�سني  لعموم  ال�سحفيني 
عربية  دول  من  و�سحفية  �سحفيا   90 عن  يزيد 
واأمريكا  واأفريقيا  الو�سطى  واآ�سيا  اآ�سيا  وم��ن 
يف  حاليا  ي�ساركون  ال��ه��ادي  واملحيط  الالتينية 
ال�سينية  اجلمعية  تنظمها  التي  التدريبية  الدورة 

للدبلوما�سية العامة.
ال��دول  م��ن  وال�سحفيات  ال�سحفيون  واأّك���د 
يف  مب�سوؤولة  جمعهم  منف�سل  لقاء  خالل  العربية، 
ق�سم الربامج يف مديرية االت�سال الدويل باجلمعية، 
التبادل  تو�سيع  على  الرتكيز  اأهمية  جينغ،  زينغ 
االأ�سعدة،  خمتلف  على  اجلانبني  بني  االإع��الم��ي 
�سواء يف جمال التدريب ونقل اخلربات، اأو يف جمال 
واملنتديات  امل��وؤمت��رات  وتنظيم  ال��زي��ارات  تبادل 
ومناق�سة اأهم التحديات التي تواجه العمل االإعالمي 
و�سبل تطويره ومواكبته الأحدث التقنيات الرقمية 
وكيفية تطوير املحتوى ليالئم املتطلبات املتزايدة 
العرب،  ال�سحفيون  واأّك��د  كما  املتلقي.  للجمهور 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الق�سايا  مناق�سة  اأهمية 
واال�ستفادة  امل�سرتك،  االهتمام  ذات  والتنموية 

التنمية ومكافحة  الناجحة لل�سني يف  من التجارب 
وغريها  املناخي  والتغري  املتجددة  والطاقة  الفقر 

من املجاالت.
ال�سني  لعموم  ال�سحفيني  جمعية  ودع��وا  كما 
ال�سعيد  على  واحل�����س��ور  التوا�سل  م��ن  مل��زي��د 
العربي والتوا�سل مع الهياكل املوؤ�س�سية االإعالمية 
ونقابات ال�سحفيني واحتاداتهم يف العامل العربي، 
رقمية  ومن�سات  ملنتديات  التاأ�سي�ض  خ��الل  من 
واحتادات ت�سم ال�سحفيني واملوؤ�س�سات ال�سحفية 

من كال اجلانبني.
كانت  ال�سني،  لعموم  ال�سحفيني  وجمعية 
مدينة  يف   1937 الثاين  ت�سرين   8 يف  تاأ�س�ست  قد 
�سنغهاي، وكانت ُت�سّمى وقتها، جمعية ال�سحفيني 
اجلمعية  اأ�سبحت   1949 ويف  ال�سينني،  ال�سباب 
العام  ويف  لل�سحفيني،  ال��دويل  االحت��اد  يف  ع�سوا 
»يوم  الثاين  ت�سرين   8 يوم  اعتماد  مت   2000

ال�سحفي يف ال�سني«.
قّدمه  عر�سا  بدايتها،  يف  ال��زي��ارة  وت�سمنت 
الدولية  ال�سوؤون  امل�سوؤول عن  التنفيذي  ال�سكرتري 
ال�سحفيني  جلميع  ه��ون،  يو  تيان  اجلمعية،  يف 
اإن  فيه  ق��ال  التدريبية،  ال���دورة  يف  امل�ساركني 
من  ت��ت��األ��ف  حكومية  غ��ري  منظمة  ه��ي  اجلمعية 
216 ع�سوا ميثلون موؤ�س�سات �سحفية واإعالمية 
م�ستوى  على  اأنباء  ووك��االت  وتلفزيون  واإذاع��ة 
الدولة، وجمعيات �سحفية على م�ستوى املقاطعات 
واحت��ادات  والبلديات،  ال��ذات��ي  احلكم  ومناطق 
ال�سحفيني من املهن اخلا�سة واملوؤ�س�سات الكربى 
العاملة يف جمال التعليم والبحث يف جمال االإعالم 

وال�سحافة.
يف  ال��ق��رار  ل�سنع  العليا  الهيئة  اأن  واأ���س��اف 

يتم  ال��ذي  للجمعية  االإدارة  جمل�ض  هو  اجلمعية 
وتتولى  االأع�ساء،  قبل  من  �سنوات   5 كل  انتخابه 
ال�سكرتارية املٌعّينة من قبل اللجنة الدائمة ملجل�ض 
اجلمعية  تتاألف  فيما  اليومية،  ال�سوؤون  االإدارة 
االت�سال  ومديرية  املحلي،  العمل  مديرية  م��ن 
الدويل، ومديرية اإدارة �سوؤون هونغ كونغ وماكاو، 

واملكتب العام ومركز التدريب ال�سحفي.
وت��ت��ول��ى اجل��م��ع��ي��ة، وف���ق ت��ي��ان ي��و ه��ون، 
امل�سروعة  وامل�سالح  احلقوق  حماية  م�سوؤولية 
املحافظة  اأهمية  على  بالتاأكيد  وتقوم  لل�سحفيني، 
يف  املهنية  واالأخالقيات  الذاتي  االن�سباط  على 
ال�سلوكيات  وتنتقد  وال�سحفي،  االإعالمي  املجال 

التي تنتهك اأخالقيات املهنة.
والتعاون  التبادل  بتنظيم  اجلمعية  وتقوم 
االإعالمي مع املوؤ�س�سات ال�سحفية يف اأكرث من 100 
دولة يف جميع اأنحاء العامل، وتر�سل وفوًدا �سحفية 
االأجانب،  ال�سحفيني  وت�ستقبل  للخارج،  �سينية 
يف  املتمركزين  االأجانب  للمرا�سلني  خدمات  وتقّدم 
ال�سحفية وعقد املوؤمترات  الرحالت  بكني، وترتب 
ال�سحفية والندوات وور�ض العمل الدولية وتنظيم 
الى  املختلفة،  الرتفيهية  واالأن�سطة  ال��زي��ارات 
جانب امل�ساركة يف االأن�سطة التي تنظمها املنظمات 
للرتبية  املتحدة  االأمم  ومنظمة  الدولية  ال�سحفية 

والعلم والثقافة.
األف   171 هناك  اأن  ه��ون،  يو  تيان  واأو�سح 
و  ومليون  ال�سحف،  قطاع  يف  يعملون  �سحفي 
األفا   14 و  والتلفزيون،  االإذاعة  قطاع  يف  األفا   11
الذين  ال�سحفيني  عدد  اأن  علما  االأنباء،  وكاالت  يف 
 194 املفعول  �سارية  �سحفية  �سهادات  يحملون 

األف و 263 �سحفيا.

إعالميون عرب يناقشون ُسبل تعزيز التعاون 
مع جمعية الصحفيين لعموم الصين

الهجوم المضاد مستمر.. 
أوكرانيا تواصل التوغل شرقا

وكاالت 

التي  االأرا�سي  يف  �سرقا  التوغل  توا�سل  قواتها  اأن  اأوكرانيا  اأعلنت 
على  حمتمل  لهجوم  الطريق  ميهد  مما  م��وؤخ��را،  رو�سيا  منها  ان�سحبت 
القوات الرو�سية يف منطقة دونبا�ض مع �سعي كييف للح�سول على مزيد من 

االأ�سلحة من الغرب.
من  املدعومة  ال�سلطات  دعت  االأوكراين،  الع�سكري  التقدم  موازاة  ويف 
اإلى  املنطقة  ان�سمام  على  عاجل  ا�ستفتاء  اإجراء  اإلى  دونبا�ض  يف  مو�سكو 

رو�سيا.
وهكذا علق الرئي�ض االأوكراين فولودميري زيلين�سكي، يف خطابه الليلي 

م�ساء االإثنني:
على  االآن  يركز  اأنه  م�سيفا  ذعر«،  حالة  يف  املحتلني  اأن  الوا�سح  »من 
التي تتحرك بها قواتنا، و�سرعة ا�ستعادة احلياة الطبيعية« يف  »ال�سرعة 

املناطق املحررة.
اجلمعية  اأم��ام  بالفيديو  خطابا  �سي�ستغل  اأن��ه  اإل��ى  زيلين�سكي  ومل��ح 
العامة لالأمم املتحدة، االأربعاء، لدعوة الدول اإلى ت�سريع ت�سليم االأ�سلحة 

وامل�ساعدات لبالده.
جميع  على  اأوكرانيا  احتياجات  تلبية  ل�سمان  جهدنا  ق�سارى  »نبذل 

امل�ستويات، الدفاعية واملالية واالقت�سادية والدبلوما�سية«.
ومن جهة اأخرى، قال �سريغي غايداي احلاكم االأوكراين الإقليم لوغان�سك، 
اإن  الرو�سية،  القوات  ل�سيطرة  االآن  وهو جزء من منطقة دونبا�ض يخ�سع 
يف  بيلوهوريفكا  قرية  على  الكاملة  ال�سيطرة  ا�ستعادت  االأوكرانية  القوات 

االإقليم، وت�ستعد للقتال ال�ستعادة ال�سيطرة على االإقليم باأكمله.
وكتب غايداي على »تلجرام«: »�سيدور قتال على كل �سنتيمرت. العدو 

ي�ستعد للدفاع. لذلك لن ندخل ب�سهولة«.
ويف تطور مهم اآخر يف الهجوم امل�ساد يف منطقة خاركيف �سمال �سرقي 
اأو�سكيل  نهر  اإن قواتها عربت  االأوكرانية  امل�سلحة  القوات  قالت  اأوكرانيا، 

مطلع االأ�سبوع.
ويتدفق النهر جنوبا ليلتقي مع نهر �سيفر�سكي دونيت�ض الذي مير عرب 

منطقة دونبا�ض، وهي الهدف الرئي�سي للهجوم الرو�سي.
 ،2014 عام  منذ  لرو�سيا  املوالني  لالنف�ساليني  قاعدة  ولوغان�سك 

و�سقطت يف اأيدي الرو�ض بالكامل منذ يوليو بعد معارك دموية.

 ابتكار منظومة اتصاالت خاصة 

للغواصات في بحر الصين الجنوبي
بكين 

�ست�ستخدمها  امل��اء  حتت  لالت�سال  منظومة  �سينيون  علماء  ابتكر 
الغوا�سات ال�سينية يف بحر ال�سني اجلنوبي، و�ستمّكنهم من احلفاظ على 

اإ�سارات م�ستقرة على م�ساحة تقّيم ب�30000 كيلومرت مربع.
وذكرت �سحيفة �ساوث مورنينغ بو�ست ال�سينية، الثالثاء، اأن االأجهزة 
�سوتية  اإ�سارات  التقاط  ا�ستطاعت  ال�سينيون  املهند�سون  ابتكرها  التي 
اأثناء  وذل��ك  مرت،   200 عمق  على  كيلومرتات   105 م�سافة  من  واردة 

االختبارات التي اأجريت يف منطقة مهمة متر بها الغوا�سات ال�سينية.
وبلغت �سرعة اإر�سال املعلومات نحو 200 بيت يف الثانية.

واأو�سحت ال�سحيفة اأن هذه ال�سرعة تنا�سب القدرة على مترير اإ�سارات 
لالإذاعة العاملة بالرتددات املنخف�سة تر�سلها قيادة البحرية ال�سينية اإلى 

غوا�ساتها النووية با�ستخدام هوائيات اأر�سية �سخمة.
على  اأخطاء  اأية  تت�سمن  مل  امل�سّفرة  االإ�سارات  فاإن  العلماء  وح�سب 
هذه  مبثل  ال�سوتي  االت�سال  اأن  اإلى  م�سرية  ال�سو�ساء،  تاأثري  من  الرغم 

ال�سرعة واجلودة عادة ما تتقّيد مب�سافة 10 كيلومرتات فقط.
اأ�سوات تطلقها احليتان ميكن  اأ�سوات الرتدد املنخف�ض مثل  اأن  يذكر 
اأن تنت�سر يف املحيط اإلى مئات وحتى اآالف الكيلومرتات، لكن التعرف عليها 

وفك �سيفرتها يعدان يف غاية ال�سعوبة.
يف  الباحثني  وكبري  الهند�سية  »هاربني«  جامعة  يف  االأ�ستاذ  واأ�سار 
امل�سروع، لو �سوندزو، اإلى اأن نتائج التجربة يف بحر ال�سني اجلنوبي اأّكدت 
مدى  زيادة  �سبيل  يف  اجلديدة  للتكنولوجيا  اجليدة  واملوا�سفات  الفاعلية 

االت�ساالت حتت املائية الع�سكرية.

  التعاون اإلسالمي تعرب عن قلقها لتصاعد 
المشاعر المعادية للمسلمين بأوروبا

عمان 

اأعربت منظمة التعاون االإ�سالمي عن قلقها اإزاء ت�ساعد امل�ساعر املعادية 
للم�سلمني يف بع�ض الدول االأوروبية، داعية اإلى بذل املزيد من اجلهود لدعم 
احلوار البّناء من اأجل تعزيز االن�سجام بني الثقافات والتفاهم والت�سامح 

واالحرتام املتبادل.
للمنظمة،  العام  االأم��ني  اأو�سح  ال�سعودية،  االأن��ب��اء  لوكالة  ووفقاً 
اإبراهيم طه، خالل رئا�سته اجتماًعا مفتوًحا لفريق ات�سال املنظمة  ح�سني 
انعقاد  هام�ض  على  ال��وزاري  امل�ستوى  على  اأوروب��ا،  يف  بامل�سلمني  املعني 
77 للجمعية العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك، اليوم االثنني،  الدورة ال� 
حافاًل  زمًنا  الراهن  الوقت  يف  تعي�ض  اأوروب��ا  يف  امل�سلمة  املجتمعات  اأن 
بال�سعوبات والتحديات الكبرية، من خالل تعر�سهم لالعتداءات اليومية، 
اإلى احرتام  اأوروبا. ودعا املجتمعون، دول العامل  وو�سمهم بالغرباء عن 
واحلريات  االإن�سان  حقوق  تقييد  وع��دم  امل�سلمني،  جلميع  الدين  حرية 
حقوقهم  ممار�سة  يف  حقهم  من  حرمانهم  ذلك  يف  مبا  للم�سلمني،  االأ�سا�سية 

املدنية والثقافية على وجه اخل�سو�ض.

»فيونا« يضرب بورتوريكو بقوة.. 
فيديو يرصد ما حدث للجسر

وكاالت 

ت�ستعد بورتوريكو ليوم اآخر من االأمطار الغزيرة وال�سيول التي ت�سكل 
اأن ت�سبب االإع�سار يف انقطاع الكهرباء على نطاق  خطرا على احلياة بعد 
التوا�سل  مواقع  رواد  تداولها  فيديو  مقاطع  واأظهرت  وا�سع يف اجلزيرة. 
االجتماعي حجم الدمار الذي ت�سبب به االإع�سار فيونا، حيث ر�سد مقطع 
بو�سط  اجلبلية  اأوت��وادو  بلدة  يف   2017 عام  يف  ت�سييده  مّت  ج�سر  انهيار 
االأحد،  ظهر  بعد  بورتوريكو  يف  للياب�سة  فيونا  االإع�سار  وو�سل  البالد.  
علما اأن املنطقة الواقعة يف الكاريبي والتابعة للواليات املتحدة، كانت قد 

�سهدت اأ�سرارا وا�سعة قبل 5 �سنوات ب�سبب االإع�سار ماريا.
وبلغت �سرعة الرياح يف �سرق مايا جويز، ثامن اأكرب بلدات بورتوريكو، 

لالأعا�سري. االأمريكي  الوطني  املركز  وفق  ال�ساعة  يف  ميال   85
ونقلت »رويرتز« عن اإريك بليك من املركز الوطني االأمريكي لالأعا�سري 
قوله عن الو�سع يف بورتوريكو: »الرياح االأعنف تنح�سر بالفعل وحتولت 
لتكون يف جمهورية الدومينيكان«. ووافق الرئي�ض االأمريكي جو بايدن على 
االحتادية  الوكالة  يخّول  اإجراء  وهو  االأحد،  لبورتوريكو،  طوارئ  اإعالن 
اإج��راءات  واتخاذ  الكوارث  من  اإغاثة  عمليات  تن�سيق  الطوارئ  الإدارة 
طوارئ للحماية. وو�سلت عني االإع�سار فيونا للياب�سة يف الدومينيكان قرب 

بوكا يوما يف ال�ساعة 3.30 �سباحا بالتوقيت املحلي االثنني.
اقتالع  يف  االثنني  �سباح  من  االأول��ى  ال�ساعات  يف  االإع�سار  وت�سبب 

اأ�سجار واإ�سقاط اأعمدة كهرباء والفتات اإعالنية يف �سرق الدومينيكان.
وقالت فرق االإغاثة اإنها مل تتلق بعد تقارير عن وقوع اإ�سابات.

وزير العمل: 2400 أردني حصلوا على 
فرص عمل في قطر منذ مطلع العام

الدوحة 

قال وزير العمل نايف ا�ستيتية، اإن منحة اأمري قطر، ال�سيخ متيم بن حمد 
اأن  9100 وظيفة لالأردنيني يف �سوق العمل القطري، موؤكدا  اآل ثاين، وفرت 
هذه املنحة مت اإعادة تفعيلها مطلع العام احلايل، لتوفري 20 األف فر�سة عمل 

لالأردنيني على مرحلتني بواقع 10 اآالف فر�سة لكل مرحلة.
هناك  اإن  »قنا«  القطرية  االأنباء  لوكالة  ت�سريحات  يف  ا�ستيتية  وق��ال 
2400 اأردين ح�سلوا على فر�ض عمل يف �سوق العمل القطري �سمن املنحة 
تفتح  اخلطوة  هذه  اأن  موؤكدا  اجل��اري،  العام  خالل  للوظائف  املخ�س�سة 
اآفاقاً جديدة للطاقات االأردنية من اأجل العمل يف ال�سوق القطري الذي يتميز 
باأمانه الوظيفي، مثمناً جهود دولة قطر التي ا�ستقطبت الكفاءات االأردنية من 

خمتلف اخلربات واملجاالت.
والطاقات  اخل��ربات  من  العديد  ا�ستقطبت  الوظائف  هذه  اأن  واأ�ساف 
يف  اأو  املركبات  �سيانة  اأو  التمري�ض  جمال  يف  �سواء  املتنوعة،  االأردن��ي��ة 
باأن  منوهاً  االأخ��رى،  والقطاعات  التخ�س�سات  من  وغريها  اخلدمات  جمال 
املطلوبة واالحتياجات  املهارات  درا�سة وحتليل  االأردن على  العمل جاٍر يف 
واإدماجها  االأردنية  الطاقات  وتاأهيل  متكني  ليتم  قطر؛  لدولة  امل�ستقبلية 
املخ�س�سة  املن�سة  ب��اأن  ا�ستيتية  الوزير  ون��وه  القطري.  العمل  �سوق  يف 
ال�ستقطاب الطاقات االأردنية اإلى دولة قطر تعد مبثابة مبادرة مهمة ومقدرة 
من �سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين يف ظل العالقات االأخوية والعميقة بني 
البلدين، متمنياً ا�ستمرارية هذه االتفاقيات على اأو�سع نطاق؛ لكون ال�سوق 
القطرية  ال�سفارة  بدور  واأ�ساد  االأردن.  عند  االأهمية  يف  غاية  يعترب  القطري 
يف عمان، التي بذلت جهودًا كبرية بتقدمي الت�سهيالت املمكنة الإمتام وت�سهيل 
اأوراقهم  قطر  يف  للعمل  املر�سحني  االأردنيني  تقدمي  فرتة  اأثناء  االإج��راءات، 
القطرية  الوظائف  من�سة  اأن  يذكر  العمل.  تاأ�سرية  على  للح�سول  املطلوبة 
التي اأطلقت يف االأردن، حر�ست على ا�ستقطاب الكفاءات االأردنية الراغبة يف 
العمل يف دولة قطر �سمن 20 األف �ساغر وظيفي، مق�سم على مرحلتني، بحيث 
يتم ا�ستقبال طلبات الراغبني يف العمل �سمن املن�سة االإلكرتونية املخ�س�سة، 
والقطاع  ال�سركات  قبل  من  العمل  لفر�ض  املتقدمني  اختيار  عملية  لتكون 

اخلا�ض يف قطر بال�سراكة مع غرف ال�سناعة والتجارة.

بعد ظهور 200 مصاب ووفاة 5.. 
سوريا تتلقى إمدادات لصد الكوليرا

دمشق

للتعامل  اإمدادات طبية  اأن طائرة حتمل  العاملية  ال�سحة  اأعلنت منظمة 
االإثنني،  دم�سق،  العا�سمة  يف  هبطت  �سوريا  يف  الكولريا  وب��اء  تف�سي  مع 

و�ستتبعها طائرة اأخرى.
االأقل  على  وفيات   5 عن  �سوريا  يف  ال�سحة  م�سوؤولو  اأعلن  اأي��ام،  وقبل 

ونحو 200 حالة يف حمافظات خمتلفة.
يف  احلرب  ان��دالع  قبل  ما  منذ  �سوريا،  يف  نوعه  من  تف�ض  اأول  هو  وهذا 

مار�ض 2011.
املر�ض  تف�سي  م�سدر  اإن  قالتا  ال�سورية  ال�سحة  ووزارة  املتحدة  االأمم 
يعتقد اأنه مرتبط ب�سرب مياه غري اآمنة من نهر الفرات، وا�ستخدام مياه ملوثة 

لري املحا�سيل مما اأدى اإلى تلوث الغذاء.
واأبلغ عن احلاالت يف حمافظات عدة، منها حلب يف ال�سمال والالذقية على 

�ساحل البحر االأبي�ض املتو�سط ودير الزور على احلدود مع العراق.
يف  ل�«اأ�سو�سيتدبر�ض«  املنظري،  اأحمد  للمنظمة  االإقليمي  املدير  وقال 
مع  تن�سق  ال�سورية  ال�سحية  ال�سلطات  اإن  لدم�سق،  زي��ارة  خالل  مقابلة 

املنظمة الدولية الحتواء تف�سي املر�ض.
واأو�سح اأن الكولريا »تهديد ل�سوريا واملنطقة والدول املجاورة والعامل 
املراقبة  تعزيز  على  تعمل  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأن  مو�سحا  باأ�سره«، 
امل�سابني  وتتبع  املنا�سب  العالج  املر�سى  واإعطاء  احلاالت  على  للتعرف 

واملخالطني لهم.
وقال اإن طائرة مدعومة من منظمة ال�سحة العاملية حتمل نحو 30 طنا 
من االإمدادات لدعم ال�سلطات ال�سحية للتعامل مع االأزمة، هبطت يف �سوريا، 
االأربعاء، حمملة بكمية  اأن ت�سل يوم  املقرر  اأخرى من  االإثنني، واإن طائرة 

مماثلة.

القاهرة 

 يف �سابقة تاريخية، قرر �سيخ االأزهر، اأحمد 
الطيب، يوم الثالثاء، تعيني عميد كلية العلوم 
نهلة  الدكتورة  بالقاهرة،  للوافدين  االإ�سالمية 
االأزهر  �سيخ  م�ست�سار  من�سب  يف  ال�سعيدي، 

ل�سوؤون الوافدين.
فيها  يجري  التي  االأول��ى  امل��رة  هي  وه��ذه 
تعيني امراأة يف من�سب م�ست�سار �سيخ االأزهر، 
املنا�سب على  تلك  ق�سر  من  بعد عقود طويلة 

الرجال فقط.
عميد  من�سب  ال�سعيدي  �سغلت  اأن  و�سبق 
كلية العلوم االإ�سالمية للوافدين، ورئي�ض مركز 

تطوير تعليم الطالب الوافدين.
نيوز  »�سكاي  موقع  مع  خا�ض  حديث  ويف 
من  القرار  »هذا  »ال�سعيدي«:  قالت  عربية«، 
امل�سوؤولية  تلك  يف  نو�سع  اأن  علينا  اهلل  ف�سل 
هذا  ون��ت��ول��ى  االأك���رب  االإم����ام  بثقة  ونحظى 

واللغة  ال��دي��ن  بن�سر  يتعلق  ال��ذي  املن�سب 
العربية وحتملنا عبًئا ثقياًل وندعو اهلل اأن نكون 

على قدر تلك امل�سوؤولية«.
واأ�سارت اإلى اأن القرار اأثبت اأنه ال فرق بني 
املراأة والرجل يف تويل املهام ال�سعبة، واملعيار 
يف  جنح  اإن�سان  كل  يظل  واأن  اجلاد  العمل  هو 
امل�سوؤوليات  لتويل  الثقة  نيل  يف  ال�سابقة  مهامه 
للغاية  جيد  موؤ�سر  »ه��ذا  م�سيفة:  االأك���رب، 
والتخطيط  كله  املا�سي  تعب  اأن  واأ�سعرين 
الثقة  هذه  اأثمر  امل�سوؤولية  هذه  على  والقيام 
الالتي  الن�ساء  من  واحدة  اأكون  اأن  الأ�ستطيع 
ا�ستطعن اأن ي�سلن اإلى �سناعة قرار اأو يف موقع 

قيادة«.
اأن  على  االأزه��ر  �سيخ  م�ست�سارة  و�سددت 
املنا�سب  لتويل  املقيا�ض  هما  واالإنتاج  اجلدية 
القادية، واأن املراأة لها دور كبري خالل الفرتة 

املقبلة لتثبت قدراتها الكبرية.
هناك  ف��اإن  ال�سعيدي،  ذك��رت  م��ا  ووف��ق 

على  �ستعكف  التي  وامللفات  املهام  من  ع��دًدا 
العمل عليها خالل املرحلة املقبلة، على راأ�سها 
ا�ستكمال منظومة الوافدين التي جرى و�سعها 
�سنوات،   10 ل�  �ساحلة  ا�سرتاتيجية  بخطة 
م�سيفة: »�سنكمل تلك اخلطوة التي ا�ستوعبت 
منظومة الوافدين يف داخل م�سر ا�ستيعابا كامال 
والطالب  املنهج  عرب  التحتية  البنية  حيث  من 
واالأ�ستاذ لكي يكون اإ�سالحا �ساماًل وهي خطة 

م�سينا فيها بكل جدية و�سن�ستمر فيها«.
حتقيق  على  العمل  هي  الثانية،  اخلطوة 
الطالب  خ��الل  م��ن  العاملية،  االأزه���ر  ر�سالة 
الوافدين املوجودين يف م�سر، بجانب التو�سع 
يف افتتاح مراكز اأزهرية باخلارج لن�سر ر�سالته.
يحمل  من�سب  »اأي  ال�سعيدي:  وق��ال��ت 
هدفنا  الأن  للغاية  ك��ث��رية  تبعات  �ساحبه 
وهذا  والعمران  والبناء  التنمية  النهاية  يف 
وا�ست�سعار  خمل�ض  عمل  دون  يتحقق  ل��ن 

للم�سوؤولية«.

باريس

اعتربت فرن�سا اأنه لن يكون هناك عر�ض 
مع  النووي  اتفاقها  الإحياء  الإي��ران  اأف�سل 
لطهران  مرتوك  االأمر  واأن  العاملية،  القوى 
االحت��اد  اأك��د  بينما  االآن،  ال��ق��رار  الت��خ��اذ 
لتحقيق  اأنه ال يرى فر�سة تذكر  االأوروبي 

تقدم هذا االأ�سبوع.
املبا�سرة  غ��ري  امل��ح��ادث��ات  وت��ع��رثت 
والواليات  اإيران  بني  الأ�سهر  ا�ستمرت  التي 
اإ�سرار  منها  ق�سايا،  عدة  ب�سبب  املتحدة 

للطاقة  الدولية  الوكالة  اإغالق  على  طهران 
يف  يورانيوم  اآثار  وجود  يف  حتقيقا  الذرية 
االتفاق،  اإحياء  قبل  معلنة  غري  مواقع   3
باأن  اأمريكية  ب�سمانات  طهران  ومطالبة 
نووي  اتفاق  اأي  من  تن�سحب  لن  وا�سنطن 
اخلارجية  وزي���رة  وق��ال��ت  اأخ����رى.  م��رة 
على  لل�سحفيني  كولونا  كاترين  الفرن�سية 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  هام�ض 
عر�ض  ُيطرح  »ل��ن  نيويورك:  يف  املتحدة 
الإيران  مرتوك  واالأمر  الطاولة  على  اأف�سل 

اأنه  م�سيفة  ال�سحيحة«،  القرارات  التخاذ 
جمود  الإنهاء  الطريق  يف  مبادرات  توجد  ال 
املوقف. وردد م�سوؤول ال�سيا�سة اخلارجية 
املفاو�سات  من�سق  االأوروب����ي  ب��االحت��اد 
قال  حيث  ت�سريحاتها،  بوريل،  جوزيب 
احتماال  اليرى  اإنه  نيويورك  يف  لل�سحفيني 
هذا  العامل  ق��ادة  اجتماع  خالل  تقدم  الأي 

االأ�سبوع.
وقال: »هناك اقرتاح من من�سق االحتاد 
و�سيبقى  الطاولة  على  مطروح  االأوروب��ي 

مطروحا. ال اأرى حال اأف�سل«.
وقال دبلوما�سيون غربيون اإنه ال توجد 
واإنه  احل��ايل،  الوقت  يف  ن�سطة  مفاو�سات 
قبل  انفراجة  حت��دث  اأن  املرجح  غري  من 
للكونغر�ض  الن�سفي  التجديد  انتخابات 
اإيران  املقبل، واتهموا  االأمريكي يف نوفمرب 
تنفيه  م��ا  وه��و  امل��ح��ادث��ات،  يف  بالرتاجع 

طهران.
ال��والي��ات  اإن م��وق��ف  وق��ال��ت ك��ول��ون��ا 
متطابق  االأوروب��ي��ني  و�سركائها  املتحدة 

الوكالة  حتقيق  ق�سية  حل  م�ساألة  ب�ساأن 
اليورانيوم  اآثار  يف  الذرية،  للطاقة  الدولية 

التي عرث عليها يف 3 مواقع يف اإيران.
رو�سيا  مبعوث  قال  اأخ��رى،  جهة  ومن 
على  اأوليانوف  ميخائيل  املحادثات  لدى 
بالكامل  اللوم  اإلقاء  »حم��اوالت  »تويرت«: 
املحادثات  تعتمد  عادلة.  لي�ست  اإيران  على 
املحلي  ال�سيا�سي  ب�سكل كبري على اجلدول 
االنتخابات  اإل��ى  اإ���س��ارة  يف  اآخ��ر«،  لطرف 

االأمريكية املقبلة.

فرنسا عن إحياء االتفاق النووي: لن ُيطرح عرض أفضل إليران

نيويورك 

اخلارجية  ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�ض  نائب  اأج��رى 
و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي، يف نيويورك، عددًا 
من اللقاءات مع نظرائه وزراء اخلارجية امل�ساركني 
لالأمم  العامة  للجمعية   77 ال���  ال���دورة  اأع��م��ال  يف 

املتحدة.
املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة  واأف���ادت 
رئي�ض  نائب  مع  بحث  ال�سفدي  اأن  �سحفي،  بيان  يف 
ال�سيخ  القطري  اخلارجية  ووزي��ر  ال��وزراء  جمل�ض 
امل�سرتك  العمل  ث��اين  اآل  عبدالرحمن  ب��ن  حممد 
بني  االأخوية  التاريخية  العالقات  لتطوير  املتوا�سل 
البلدين ال�سقيقني والق�سايا االإقليمية وجهود تعزيز 
االإقليمية  التحديات  امل�سرتك ملواجهة  العربي  العمل 

وخدمة الق�سايا وامل�سالح العربية.
والتقى ال�سفدي نظرييه وزير اخلارجية العراقي 
الفرن�سية  اخلارجية  ووزي��رة  ح�سني  فوؤاد  الدكتور 
كاثرين كولونا، يف اجتماع بحث �سبل تعزيز التعاون 
امل�سرتك، واجلهود املبذولة حلل االأزمات االإقليمية، 
ومتابعة موؤمتر بغداد للتعاون وال�سراكة والتح�سري 

لالجتماع الثاين الذي كان تقرر عقده يف عمان.
اجتماع  يف  بحثا  وكولونا  ال�سفدي  اإن  وقالت 
امللك  الذي جمع جاللة  القمة  لقاء  منف�سل خمرجات 
عبداهلل الثاين والرئي�ض الفرن�سي اإميانويل ماكرون يف 

باري�ض االأ�سبوع املا�سي، موؤكدين اأهمية العمل على 
تنفيذ ومتابعة خمرجات لقاء القمة.

وزير  نظريه  البيان  بح�سب  ال�سفدي  التقى  كما 
معه  وبحث  دينديا�ض.  نيكو�ض  اليوناين  اخلارجية 
الثنائي يف خمتلف املجاالت،  التعاون  فر�ض تو�سعة 
ويف �سياق اآلية التعاون الثالثي مع قرب�ض، ويف اإطار 

ال�سراكة مع االحتاد االأوروبي.
وبحث ال�سفدي اأي�سا مع وزير خارجية جمهورية 
مقدونيا ال�سمالية بوجار عثماين، �سبل تعزيز التعاون 
الثنائي يف خمتلف املجاالت، والتح�سريات اجلارية 
والتعاون  االأم��ن  ملنظمة  املتو�سطي  امل��وؤمت��ر  لعقد 
االأوروبي واملقرر عقده يف اململكة خالل �سهر ت�سرين 
حالياً  ال�سمالية  مقدونيا  ترتاأ�ض  حيث  املقبل  االأول 

جمموعة ال�سركاء من املتو�سط يف املنظمة.
واأ�سارت الوزارة اإلى اأن ال�سفدي �سارك يف اللقاء 
االأمن  حول  العاملي  االقت�سادي  املنتدى  عقده  الذي 
واال�ستدامة والتعاون وال�سالم، لبحث �سبل مواجهة 
عدٍد من التحديات العاملية وتن�سيق اجلهود الدولية 
ال�سفدي،  �سارك  كما  امل�ستدامة  والتنمية  اإزائ��ه��ا، 
ال�سابع  ال��وزاري  ال�سنوي  االجتماع  يف  اأم�ض،  يوم 
ع�سر ملعهد ال�سالم الدويل، بدعوة م�سرتكة من دولة 
لوك�سمبورغ،  ودوقية  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

و�سمو االأمري زيد بن رعد رئي�ض املعهد.

سابقة تاريخية... شيخ األزهر يعين 
امرأة في منصب مستشار

الصفدي يجري مباحثات مع عدد من وزراء الخارجية
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

ال�شناعة والتجارة باأن �شركة الهدود للتجارة واال�شكان  ذ.م.م 

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

الرقم )11430( بتاريخ )2006/2/1(

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

بتاريخ )2022/9/19(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

ال�شادة ال�شركاء املحرتمني,,,
عمان-الردن                                          

العادي)امل�ؤجل( غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�ش�ر  دع�ة 
ذ.م.م لال�شتثمارات  ال�طنية  الديار  ل�شركة 

امل�شجلة حتت الرقم)8750( بتاريخ 2004/4/20 براأ�س مال )50000(دينار
ب�شفتك �شريك يف �شركة الديار الوطنيه لال�شتثمارات ذ.م.م ي�شرين دعوتكم حل�شور 

اجتماع الهيئة العامة غري العادي )املوؤجل(لل�شركة والذي �شيعقد يف مقر ال�شركة 
الرئي�شي يف متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم الثنني املوافق 2022/9/26 وذلك 

ملناق�شة المور التالية واتخاذ القرارات ب�شاأنها:
1- مناق�شة تقرير هيئة املديرين عن اعمال ال�شركة وخطتها امل�شتقبلية

2- مناق�شة امليزانية ال�شنوية لل�شركة وح�شاب الرباح واخل�شائر واحل�شابات 
اخلتامية والقوائم املالية املوحدة عن ال�شنة املالية 2019 وامل�شادقة عليها

3-انتخاب مدققي ح�شابات ال�شركة لل�شنة املالية 2020 وحتديد اتعابهم او تفوي�ض 
هيئة املديرين بتحديد اتعابهم

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير
يا�شني خليل التلهوين 
رئي�ض هيئة املديرين

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات
ا�شتنادا لأحكام املادة)264/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

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

وامل�شجله  اخلفيفه  الغذائية  لل�شناعات  الروؤيا  ل�شركة  العامة  الهيئة 

)35293( الرقم  حتت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا 

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2014/1/16 بتاريخ 

ال�شياب  حممود  مو�شى  حممد  املحامي  عزل  على  املوافقة   2022/9/15

وتعيني ال�شيد احمد حامت  ابو الغنم م�شفيا لل�شركة , وان عنوان امل�شفي 

هو : مادبا الفي�شلية-هاتف 0795327568

مراقب عام ال�شركات 

د. وائل علي العرم�طي

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
ا�شتنادا الأحكام املادة)264/ب( من قان�ن ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

 1997 وتعديالته.
اأرج� من دائني �شركة اللم�شه النهائيه لالدوات ال�شحيه ذ.م.م 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )54186( بتاريخ 
2019/4/15�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �ش�اء 

كانت م�شتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 
 داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة .

 وذلك على العن�ان التايل :
 ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد ابراهيم ن�اف �شعيد الع�اد

عن�ان امل�شفي :عمان-دوار احلرمني-عمارة ج�ر�شال 140 ط4 مكتب 
 402 خل�ي 0795637601

  م�شفي �شركة

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

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

ذ.م.م  لال�شمده  االرووبيه  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

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

الرقم )32643( بتاريخ )2013/5/16(

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

بتاريخ )2022/9/13(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم ال�طني للمن�شاأة:)200107067(

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

 ن�ر الدين ا�شماعيل م�شطفى حممد
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة  عبدالرزاق طبا�شه ون�رالدين حممد  وامل�شجلة 
يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة حتت الرقم )20951( بتاريخ  2021/6/15

بابالغ  قام  و   2022/9/20 بتاريخ  ال�شركة  من  لن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شريكه/�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته بالن�شحاب 

بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ2022/9/20
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من

.2008-2-1 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اخلفيفهذ.م.م  الغذائية  لل�شناعات  الروؤيا  �شركة   دائني  من  اأرجو 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )35293( بتاريخ 
�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2014/1/16
كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد احمد حامت  ابو الغنم
عنوان امل�شفي :مادبا الفي�شلية-هاتف 0795327568

  م�شفي �شركة

دع�ة حل�ش�ر اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة ال�شيدلية االوىل ذ.م.م

التاريخ: 2022/9/19

ح�شرة ال�شريك املحرتم

حتية طيبة وبعد ,,,

اأرجو ح�شوركم اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�شركة ال�شيدلية الوىل ذ.م.م املقرر عقده يوم 

اخلمي�ض املوافق 2022/9/29 ال�شاعة العا�شرة �شباحا يف مقر ال�شركة الكائن يف عمان-�شارع 

زهران- عمارة رقم )106( وذلك ملناق�شة واتخاذ القرارات يف المور التالية:

1- مناق�شة التقرير املايل والداري لل�شركة واقراره

2-مناق�شة ميزانية ال�شركة لعام 2020 املقدمة من مدقق احل�شابات واقرارها

3- انتخاب مدققي ح�شابات ال�شركة لعام 2021

4- اية امور اخرى

راجيا عدم التخلف عن احل�شور لالأهمية

واأقبلوا فائق الحرتام

ال�صحف:  �صدى وامم االربعاء  2022/9/21د-اجمد عزالدين عبدالرزاق العريان

الرقم: م �ش/64569/2 - التاريخ: 2022/9/20

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
ا�ص��تنادا الحكام امل��ادة )277/اأ( من قانون ال�ص��ركات رقم 
)22( ل�ص��نة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�صركات 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتج��ارة ب��ان �ص��ركة �ص��يتا خلدم��ات 
التو�ص��يل والطلبات ذ.م.م م�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات 
ذات امل�ص��وؤولية املحدودة/ حتت الرق��م )64569( بتاريخ 
)2022/8/30( وقد تقرر �ص��طبها من �صجل ال�صركات ذات 

امل�صوؤولية املحدودة بتاريخ )2022/9/19(
مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
العلمية  الهداية  )مدار�س  التجاري  ال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  التجارية يف 
الريادية( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )5790( با�شم )�شركة حممد �شليمان 
احلايف و�شريكته( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حممد �شليمان حممد احلايف(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية

اعالن
�شادر عن م�شفي �شركات الت�شامن والت��شية الب�شيطة

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قان�ن ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة عبدالهادي عبدالهادي وزيد 

عبدال�احد وامل�شجلة حتت الرقم )95492( يف �شجل �شركات 
)ت�شامن( تاريخ )2009/8/4( ورقمها ال�طني )200105014( 

بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفق�ا على حل ال�شركة وت�شفيتها 
بتاريخ )2022/9/20 ( وتعيني ح�شني ابراهيم ح�شني بابيه

 م�شفيًا لها وعن�انه للتبلغ والتبليغ :
املدينه:)الها�شمي ال�شمايل -�شارع البطحاء- بناية ال�شروق-ط3( 

هاتف :-)0796770156(
م�شفي ال�شركة      

حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا
اعالن تبليغ حكم �شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية /الق�شايا

اىل املدعى عليه: ان�ض علي حممد حممد علي/اردين اجلن�شية/ جمهول مكان القامة امريكا واخر مكان اقامه له يف الردن عمان ابو 
ال�شو�ض ا�شكان الدرب قرب م�شجد عبداهلل بن �شالم-عمارة رقم9-الطابق الول-�شارع ا�شماعيل حممد- حي ال�شنوبر

اعلمك انه يف الق�شية ا�شا�ض 2021100803854 قد �شدر بحقك القرار التايل )حيث ادعت املدعية اميان املذكورة على املدعى 
عليه ان�ض املذكور انه زوجها الداخل بها ب�شحيح العقد ال�شرعي وانه قد طلقها بتاريه 2020/1/11م بقوله لوالدتها املدعية 

نفي�شه حممد عبداحلميد امل�شري عرب ات�شال هاتفي وب�شماع منها )ا�شمعي يا خالتي بنتك اميان طالق طالق طالق( وكان ذلك يف 
بيت والد املدعية الكائن يف عمان-بيادر وادي ال�شري- خلف مدر�شة ام حبيبة ال�شا�شية-عمارة الرنج�ض--رقم9-الطابق الثالث. 

وانه كان باحلالة املعتربة �شرا واعيا ملا يقول وقا�شدا طالقها وانه مل يرجعها اىل ع�شمته وعقد نكاحه اثناء عدتها ال�شرعية ل 
بالقول ول بالفعل .وانه قد اآل اىل بائن بطرقها احلي�ض ثالث مرات كوامل حيث انها من ذوات احلي�ض .وقد انتهت عدتها بتاريخ 

2020/4/11م وخل�شت اىل طلب اثبات الطالق املدعى به.
وعليه وبناء على الدعوى والطلب والبينة اخلطية الر�شمية ونكول املدعى عليه عن حلف اليمني ال�شرعية وحلف املدعية 

اليمني ال�شرعية وعمال باملواد 1820 من جملة الحكام العدلية و75 من قانون ا�شول املحاكمات ال�شرعية و80و81و82و83/
اأو84و91و92 من قانون الحوال ال�شخ�شية فقد حكمت مبا يلي:

اول: تثبيت طالق املدعى عليه ان�ض املذكور لزوجته الداخل بها ب�شحيح العقد ال�شرعي املدعية اميان املذكورة بطلقة اوىل 
بتاريخ 2020/1/11م بقوله لوالدتها املدعوة نفي�شة املذكورة عرب ات�شال هاتفي وب�شماع منها )ا�شمعي يا خالتي بنتك اميان 

طالق طالق طالق( وكان ذلك يف بيت والد املدعية الكائن يف عمان-بيادر وادي ال�شري- خلف مدر�شة ام حبيبة ال�شا�شية-عمارة 
الرنج�ض--رقم9-الطابق الثالث.وانه كان باحلالة املعتربة �شركا واعيا ملا يقول قا�شدا طالقعا وقلد اآلت اىل بائن لنه مل يرجعها 

اىل ع�شمته وعقد نكاحه اثناء عدتها ال�شرعية لبالقول ول بالفعل.وذلك بطرقا احلي�ض كوامل حيث انها من ذوات احلي�ض وقد 
انتهت عدتها بتاريخ 2020/4/11م

ثانيا:ت�شمني املدعى عليه ان�ض املذكور الر�شوم وامل�شاريف القانونية
حكما غيابيا قابال لالعرتا�ض وال�شتئناف وموقوف النفاذ على ت�شديقه من قبل حمكمة ال�شتئناف ال�شرعية املوقرة افهم ملن 

ح�شر علنا حتريرا يف 23�شوال 1443هـاملوافق 2022/5/24 
الر�شوم وامل�شاريف القانونية )56.200دنانري(

اكت�شب احلكم الدرجة القطعية مبوجب القرار ال�شتئنايف رقم 2022/3432-129941 تاريخ 2022/8/21 وقد �شجل حتت 
الرقم 093/830/28 بتاريخ 2022/5/24 وعليه جرى تبليغك ذلك ح�شب ال�شول حتريرا يف 2022/9/15

قا�شي عمان ال�شرعي/الق�شايا
امني عبدالكرمي العالوين

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

ال�شناعة والتجارة 
والنريب  ا�شعد  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
الرقم )88873(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ 2008/1/23 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

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

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

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

باأن �شركة حممد عبدالفتاح غرير و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

بطلب  تقدمت   2009/1/22 بتاريخ   )93225( الرقم  حتت  ت�شامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :حممد عبدالفتاح غرير و�شريكه

اىل �شركة :حممد عبدالفتاح غرير و�شريكته

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

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

 اعالن

 �شادر عن م�شفي �شركات الت�شامن والت��شية الب�شيطة

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قان�ن ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة عبدالهادي م��شى و�شريكه وامل�شجلة حتت 

الرقم )65141( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ )2002/10/28( ورقمها 

ال�طني )200081132( بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفق�ا على حل 

ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ  ) 20/9/2022( وتعيني ح�شني ابراهيم ح�شني 

 بابيه  م�شفيًا لها وعن�انه للتبلغ والتبليغ :

 املدينة:)الها�شمي ال�شمايل ( هاتف :-)0796770156(

 م�شفي ال�شركة

ح�شني ابراهيم ح�شني بابيه

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

ال�شناعة والتجارة 

�شركة ح�شام وح�شن قنعري  عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية 

الرقم )48720(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ 1998/2/18  اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

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

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن  باأن �شركة  مازن �شلطان و�شريكه  

الرقم )120022( بتاريخ 2019/9/11 تقدمت بطلب لجراءات  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :مازن �شلطان و�شريكه

اىل �شركة :مازن �شلطان و�شركاه

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادتني)13(,)215(  لحكام  ا�شتنادا 
والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة 
بان �شركة ورثة �شعيد �شعبل� وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة 
حتت الرقم )18108( بتاريخ 2014/10/27 قد تقدمت بطلب لتحويل 
�شفتها من �شركة تو�شية ب�شيطة اىل �شركة ت�شامن وتغري ا�شم ال�شركة 

اىل  ورثة �شعيد �شعبلو .

دائرة  الغري مراجعة  او  الدائنني  له اعرتا�ض على ذلك من  يرجى ممن 
مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة .

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم ال�طني للمن�شاأة:)200118031(

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

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

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكته   احلايف  �شليمان  حممد 

حتت الرقم )101292( بتاريخ 2011/4/25قد تقدمت بطلب لت�شفية 

ال�شيد/ بتاريخ 2022/9/19 وقد مت تعيني  ال�شركة ت�شفية اختيارية 

ال�شيدة �شفاء عاطف �شعدات عبداجلواد  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : الزرقاء �شاحية املدينة-ت-0785117594

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

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

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

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

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  �شمره  وحممد  رمزي  �شركة  باأن 

لجراءات  بطلب  تقدمت  بتاريخ2015/7/30   )112236( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :رمزي وحممد �شمره

اىل �شركة :احمد ال�شاعر وحممد �شمره

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

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

انذار  بالع�دة للعمل 
اىل امل�ظف 

يزن امني احمد املحارمه
لدى  عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
و�شركاه  قا�شم  جودت  رامز  �شركة 
متتالية  ايام  ع�شرة  عن  تزيد  ملدة 
بدون مربر او �شبب قانوين م�شروع 
ب�شرورة  تنذرك  ال�شركة   فاإن 
 3 مدة  خالل  عملك  ملكان  العودة  
العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأيام 
ال�شركة  �شت�شطر  ذلك  وبعك�ض 
الفقره   )28( املادة  لحكام  وعمال 
)هـ( من قانون العمل انهاء خدماتك 
فاقداآ  تعترب  ذلك  وبعد  العمل  من 
جلميع حقوقك القانونية والعمالية 

�شركة رامز جودت قا�شم و�شركاه

ال�صحف:  اعادة �صدى االربعاء  2022/9/21

الرقم: م �ش/21220/6 - التاريخ: 2022/9/1

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
الرقم الوطني للمن�صاأة: )200082729(

ا�ص��تنادا الحكام امل��ادة )37( من قانون ال�ص��ركات رقم )22( ل�ص��نة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ص��ركات يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة بان 
�صركة مناف الطاهات و�صركاه وامل�صجلة يف �صجل �صركات تو�صية ب�صيطة 
حت��ت الرق��م )21220( بتاري��خ 2022/1/24 ق��د تقدم��ت بطل��ب 
لت�ص��يفة ال�صركة ت�ص��فية اختيارية بتاريخ 2022/9/1 وقد مت تعيني 
ال�صيد/ ال�صيدة املنذر عاطف حممود الطاهات او مناف ابراهيم يا�صني 

الطاهات م�صفيا لل�صركة
علما بان عنوان امل�صفي - اربد - ال�صريح - 0798104043

مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي

 انذار  بالع�دة للعمل 
اىل امل�ظف

 احمد جميل عبدالغني ال�شعبي
نظرا لتغيبك عن مكان عملك لدى 

موؤ �ش�شة توزيعات ابو را�شد 
لل�شجائر واملك�شرات من تاريخ 

16 / 7 / 2022 و ملدة تزيد عن 
ع�شرة ايام متتالية بدون مربر او 
�شبب قانوين م�شروع فاإن ال�شركة  

تنذركما ب�شرورة العودة  ملكان 
عملك خالل مدة 3 اأيام من تاريخ 

ن�شر هذا العالن وبعك�ض ذلك 
�شت�شطر املوؤ�ش�شة  وعمال لحكام 

املادة )28( الفقره )هـ( من قانون 
العمل انهاء خدماتك من العمل 

وبعد ذلك تعترب فاقداآ جلميع 
 حقوقك القانونية والعمالية .

 املنذر
موؤ�ش�شة توزيعات ابو را�شد 

لل�شجائر واملك�شرات

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

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

ال�شناعة والتجارة باأن �شركة الهدود للتجارة واال�شكان  ذ.م.م 

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

الرقم )11430( بتاريخ )2006/2/1(

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

بتاريخ )2022/9/19(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

ال�شادة ال�شركاء املحرتمني,,,
عمان-الردن                                          

العادي)امل�ؤجل( غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�ش�ر  دع�ة 
ذ.م.م لال�شتثمارات  ال�طنية  الديار  ل�شركة 

امل�شجلة حتت الرقم)8750( بتاريخ 2004/4/20 براأ�س مال )50000(دينار
ب�شفتك �شريك يف �شركة الديار الوطنيه لال�شتثمارات ذ.م.م ي�شرين دعوتكم حل�شور 

اجتماع الهيئة العامة غري العادي )املوؤجل(لل�شركة والذي �شيعقد يف مقر ال�شركة 
الرئي�شي يف متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم الثنني املوافق 2022/9/26 وذلك 

ملناق�شة المور التالية واتخاذ القرارات ب�شاأنها:
1- مناق�شة تقرير هيئة املديرين عن اعمال ال�شركة وخطتها امل�شتقبلية

2- مناق�شة امليزانية ال�شنوية لل�شركة وح�شاب الرباح واخل�شائر واحل�شابات 
اخلتامية والقوائم املالية املوحدة عن ال�شنة املالية 2019 وامل�شادقة عليها

3-انتخاب مدققي ح�شابات ال�شركة لل�شنة املالية 2020 وحتديد اتعابهم او تفوي�ض 
هيئة املديرين بتحديد اتعابهم

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير
يا�شني خليل التلهوين 
رئي�ض هيئة املديرين

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات
ا�شتنادا لأحكام املادة)264/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

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

وامل�شجله  اخلفيفه  الغذائية  لل�شناعات  الروؤيا  ل�شركة  العامة  الهيئة 

)35293( الرقم  حتت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا 

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2014/1/16 بتاريخ 

ال�شياب  حممود  مو�شى  حممد  املحامي  عزل  على  املوافقة   2022/9/15

وتعيني ال�شيد احمد حامت  ابو الغنم م�شفيا لل�شركة , وان عنوان امل�شفي 

هو : مادبا الفي�شلية-هاتف 0795327568

مراقب عام ال�شركات 

د. وائل علي العرم�طي

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
ا�شتنادا الأحكام املادة)264/ب( من قان�ن ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

 1997 وتعديالته.
اأرج� من دائني �شركة اللم�شه النهائيه لالدوات ال�شحيه ذ.م.م 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )54186( بتاريخ 
2019/4/15�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �ش�اء 

كانت م�شتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 
 داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة .

 وذلك على العن�ان التايل :
 ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد ابراهيم ن�اف �شعيد الع�اد

عن�ان امل�شفي :عمان-دوار احلرمني-عمارة ج�ر�شال 140 ط4 مكتب 
 402 خل�ي 0795637601

  م�شفي �شركة

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

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

ذ.م.م  لال�شمده  االرووبيه  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

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

الرقم )32643( بتاريخ )2013/5/16(

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

بتاريخ )2022/9/13(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم ال�طني للمن�شاأة:)200107067(

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

 ن�ر الدين ا�شماعيل م�شطفى حممد
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة  عبدالرزاق طبا�شه ون�رالدين حممد  وامل�شجلة 
يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة حتت الرقم )20951( بتاريخ  2021/6/15

بابالغ  قام  و   2022/9/20 بتاريخ  ال�شركة  من  لن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شريكه/�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته بالن�شحاب 

بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ2022/9/20
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من

.2008-2-1 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اخلفيفهذ.م.م  الغذائية  لل�شناعات  الروؤيا  �شركة   دائني  من  اأرجو 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )35293( بتاريخ 
�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2014/1/16
كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد احمد حامت  ابو الغنم
عنوان امل�شفي :مادبا الفي�شلية-هاتف 0795327568

  م�شفي �شركة

دع�ة حل�ش�ر اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة ال�شيدلية االوىل ذ.م.م

التاريخ: 2022/9/19

ح�شرة ال�شريك املحرتم

حتية طيبة وبعد ,,,

اأرجو ح�شوركم اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�شركة ال�شيدلية الوىل ذ.م.م املقرر عقده يوم 

اخلمي�ض املوافق 2022/9/29 ال�شاعة العا�شرة �شباحا يف مقر ال�شركة الكائن يف عمان-�شارع 

زهران- عمارة رقم )106( وذلك ملناق�شة واتخاذ القرارات يف المور التالية:

1- مناق�شة التقرير املايل والداري لل�شركة واقراره

2-مناق�شة ميزانية ال�شركة لعام 2020 املقدمة من مدقق احل�شابات واقرارها

3- انتخاب مدققي ح�شابات ال�شركة لعام 2021

4- اية امور اخرى

راجيا عدم التخلف عن احل�شور لالأهمية

واأقبلوا فائق الحرتام

ال�صحف:  �صدى وامم االربعاء  2022/9/21د-اجمد عزالدين عبدالرزاق العريان

الرقم: م �ش/64569/2 - التاريخ: 2022/9/20

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
ا�ص��تنادا الحكام امل��ادة )277/اأ( من قانون ال�ص��ركات رقم 
)22( ل�ص��نة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�صركات 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتج��ارة ب��ان �ص��ركة �ص��يتا خلدم��ات 
التو�ص��يل والطلبات ذ.م.م م�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات 
ذات امل�ص��وؤولية املحدودة/ حتت الرق��م )64569( بتاريخ 
)2022/8/30( وقد تقرر �ص��طبها من �صجل ال�صركات ذات 

امل�صوؤولية املحدودة بتاريخ )2022/9/19(
مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
العلمية  الهداية  )مدار�س  التجاري  ال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  التجارية يف 
الريادية( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )5790( با�شم )�شركة حممد �شليمان 
احلايف و�شريكته( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حممد �شليمان حممد احلايف(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية

اعالن
�شادر عن م�شفي �شركات الت�شامن والت��شية الب�شيطة

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قان�ن ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة عبدالهادي عبدالهادي وزيد 

عبدال�احد وامل�شجلة حتت الرقم )95492( يف �شجل �شركات 
)ت�شامن( تاريخ )2009/8/4( ورقمها ال�طني )200105014( 

بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفق�ا على حل ال�شركة وت�شفيتها 
بتاريخ )2022/9/20 ( وتعيني ح�شني ابراهيم ح�شني بابيه

 م�شفيًا لها وعن�انه للتبلغ والتبليغ :
املدينه:)الها�شمي ال�شمايل -�شارع البطحاء- بناية ال�شروق-ط3( 

هاتف :-)0796770156(
م�شفي ال�شركة      

حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا
اعالن تبليغ حكم �شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية /الق�شايا

اىل املدعى عليه: ان�ض علي حممد حممد علي/اردين اجلن�شية/ جمهول مكان القامة امريكا واخر مكان اقامه له يف الردن عمان ابو 
ال�شو�ض ا�شكان الدرب قرب م�شجد عبداهلل بن �شالم-عمارة رقم9-الطابق الول-�شارع ا�شماعيل حممد- حي ال�شنوبر

اعلمك انه يف الق�شية ا�شا�ض 2021100803854 قد �شدر بحقك القرار التايل )حيث ادعت املدعية اميان املذكورة على املدعى 
عليه ان�ض املذكور انه زوجها الداخل بها ب�شحيح العقد ال�شرعي وانه قد طلقها بتاريه 2020/1/11م بقوله لوالدتها املدعية 

نفي�شه حممد عبداحلميد امل�شري عرب ات�شال هاتفي وب�شماع منها )ا�شمعي يا خالتي بنتك اميان طالق طالق طالق( وكان ذلك يف 
بيت والد املدعية الكائن يف عمان-بيادر وادي ال�شري- خلف مدر�شة ام حبيبة ال�شا�شية-عمارة الرنج�ض--رقم9-الطابق الثالث. 

وانه كان باحلالة املعتربة �شرا واعيا ملا يقول وقا�شدا طالقها وانه مل يرجعها اىل ع�شمته وعقد نكاحه اثناء عدتها ال�شرعية ل 
بالقول ول بالفعل .وانه قد اآل اىل بائن بطرقها احلي�ض ثالث مرات كوامل حيث انها من ذوات احلي�ض .وقد انتهت عدتها بتاريخ 

2020/4/11م وخل�شت اىل طلب اثبات الطالق املدعى به.
وعليه وبناء على الدعوى والطلب والبينة اخلطية الر�شمية ونكول املدعى عليه عن حلف اليمني ال�شرعية وحلف املدعية 

اليمني ال�شرعية وعمال باملواد 1820 من جملة الحكام العدلية و75 من قانون ا�شول املحاكمات ال�شرعية و80و81و82و83/
اأو84و91و92 من قانون الحوال ال�شخ�شية فقد حكمت مبا يلي:

اول: تثبيت طالق املدعى عليه ان�ض املذكور لزوجته الداخل بها ب�شحيح العقد ال�شرعي املدعية اميان املذكورة بطلقة اوىل 
بتاريخ 2020/1/11م بقوله لوالدتها املدعوة نفي�شة املذكورة عرب ات�شال هاتفي وب�شماع منها )ا�شمعي يا خالتي بنتك اميان 

طالق طالق طالق( وكان ذلك يف بيت والد املدعية الكائن يف عمان-بيادر وادي ال�شري- خلف مدر�شة ام حبيبة ال�شا�شية-عمارة 
الرنج�ض--رقم9-الطابق الثالث.وانه كان باحلالة املعتربة �شركا واعيا ملا يقول قا�شدا طالقعا وقلد اآلت اىل بائن لنه مل يرجعها 

اىل ع�شمته وعقد نكاحه اثناء عدتها ال�شرعية لبالقول ول بالفعل.وذلك بطرقا احلي�ض كوامل حيث انها من ذوات احلي�ض وقد 
انتهت عدتها بتاريخ 2020/4/11م

ثانيا:ت�شمني املدعى عليه ان�ض املذكور الر�شوم وامل�شاريف القانونية
حكما غيابيا قابال لالعرتا�ض وال�شتئناف وموقوف النفاذ على ت�شديقه من قبل حمكمة ال�شتئناف ال�شرعية املوقرة افهم ملن 

ح�شر علنا حتريرا يف 23�شوال 1443هـاملوافق 2022/5/24 
الر�شوم وامل�شاريف القانونية )56.200دنانري(

اكت�شب احلكم الدرجة القطعية مبوجب القرار ال�شتئنايف رقم 2022/3432-129941 تاريخ 2022/8/21 وقد �شجل حتت 
الرقم 093/830/28 بتاريخ 2022/5/24 وعليه جرى تبليغك ذلك ح�شب ال�شول حتريرا يف 2022/9/15

قا�شي عمان ال�شرعي/الق�شايا
امني عبدالكرمي العالوين

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

ال�شناعة والتجارة 
والنريب  ا�شعد  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
الرقم )88873(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ 2008/1/23 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

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

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

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

باأن �شركة حممد عبدالفتاح غرير و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

بطلب  تقدمت   2009/1/22 بتاريخ   )93225( الرقم  حتت  ت�شامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :حممد عبدالفتاح غرير و�شريكه

اىل �شركة :حممد عبدالفتاح غرير و�شريكته

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

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

 اعالن

 �شادر عن م�شفي �شركات الت�شامن والت��شية الب�شيطة

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قان�ن ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة عبدالهادي م��شى و�شريكه وامل�شجلة حتت 

الرقم )65141( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ )2002/10/28( ورقمها 

ال�طني )200081132( بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفق�ا على حل 

ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ  ) 20/9/2022( وتعيني ح�شني ابراهيم ح�شني 

 بابيه  م�شفيًا لها وعن�انه للتبلغ والتبليغ :

 املدينة:)الها�شمي ال�شمايل ( هاتف :-)0796770156(

 م�شفي ال�شركة

ح�شني ابراهيم ح�شني بابيه

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

ال�شناعة والتجارة 

�شركة ح�شام وح�شن قنعري  عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية 

الرقم )48720(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ 1998/2/18  اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

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

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن  باأن �شركة  مازن �شلطان و�شريكه  

الرقم )120022( بتاريخ 2019/9/11 تقدمت بطلب لجراءات  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :مازن �شلطان و�شريكه

اىل �شركة :مازن �شلطان و�شركاه

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادتني)13(,)215(  لحكام  ا�شتنادا 
والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة 
بان �شركة ورثة �شعيد �شعبل� وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة 
حتت الرقم )18108( بتاريخ 2014/10/27 قد تقدمت بطلب لتحويل 
�شفتها من �شركة تو�شية ب�شيطة اىل �شركة ت�شامن وتغري ا�شم ال�شركة 

اىل  ورثة �شعيد �شعبلو .

دائرة  الغري مراجعة  او  الدائنني  له اعرتا�ض على ذلك من  يرجى ممن 
مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة .

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم ال�طني للمن�شاأة:)200118031(

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

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

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكته   احلايف  �شليمان  حممد 

حتت الرقم )101292( بتاريخ 2011/4/25قد تقدمت بطلب لت�شفية 

ال�شيد/ بتاريخ 2022/9/19 وقد مت تعيني  ال�شركة ت�شفية اختيارية 

ال�شيدة �شفاء عاطف �شعدات عبداجلواد  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : الزرقاء �شاحية املدينة-ت-0785117594

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

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

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

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

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  �شمره  وحممد  رمزي  �شركة  باأن 

لجراءات  بطلب  تقدمت  بتاريخ2015/7/30   )112236( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :رمزي وحممد �شمره

اىل �شركة :احمد ال�شاعر وحممد �شمره

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

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

انذار  بالع�دة للعمل 
اىل امل�ظف 

يزن امني احمد املحارمه
لدى  عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
و�شركاه  قا�شم  جودت  رامز  �شركة 
متتالية  ايام  ع�شرة  عن  تزيد  ملدة 
بدون مربر او �شبب قانوين م�شروع 
ب�شرورة  تنذرك  ال�شركة   فاإن 
 3 مدة  خالل  عملك  ملكان  العودة  
العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأيام 
ال�شركة  �شت�شطر  ذلك  وبعك�ض 
الفقره   )28( املادة  لحكام  وعمال 
)هـ( من قانون العمل انهاء خدماتك 
فاقداآ  تعترب  ذلك  وبعد  العمل  من 
جلميع حقوقك القانونية والعمالية 

�شركة رامز جودت قا�شم و�شركاه

ال�صحف:  اعادة �صدى االربعاء  2022/9/21

الرقم: م �ش/21220/6 - التاريخ: 2022/9/1

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
الرقم الوطني للمن�صاأة: )200082729(

ا�ص��تنادا الحكام امل��ادة )37( من قانون ال�ص��ركات رقم )22( ل�ص��نة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ص��ركات يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة بان 
�صركة مناف الطاهات و�صركاه وامل�صجلة يف �صجل �صركات تو�صية ب�صيطة 
حت��ت الرق��م )21220( بتاري��خ 2022/1/24 ق��د تقدم��ت بطل��ب 
لت�ص��يفة ال�صركة ت�ص��فية اختيارية بتاريخ 2022/9/1 وقد مت تعيني 
ال�صيد/ ال�صيدة املنذر عاطف حممود الطاهات او مناف ابراهيم يا�صني 

الطاهات م�صفيا لل�صركة
علما بان عنوان امل�صفي - اربد - ال�صريح - 0798104043

مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي

 انذار  بالع�دة للعمل 
اىل امل�ظف

 احمد جميل عبدالغني ال�شعبي
نظرا لتغيبك عن مكان عملك لدى 

موؤ �ش�شة توزيعات ابو را�شد 
لل�شجائر واملك�شرات من تاريخ 

16 / 7 / 2022 و ملدة تزيد عن 
ع�شرة ايام متتالية بدون مربر او 
�شبب قانوين م�شروع فاإن ال�شركة  

تنذركما ب�شرورة العودة  ملكان 
عملك خالل مدة 3 اأيام من تاريخ 

ن�شر هذا العالن وبعك�ض ذلك 
�شت�شطر املوؤ�ش�شة  وعمال لحكام 

املادة )28( الفقره )هـ( من قانون 
العمل انهاء خدماتك من العمل 

وبعد ذلك تعترب فاقداآ جلميع 
 حقوقك القانونية والعمالية .

 املنذر
موؤ�ش�شة توزيعات ابو را�شد 

لل�شجائر واملك�شرات

رقم  ال�شركات  قانون  من  امل���ادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا   
ال�شرق  اأرجو من دائني �شركة  )22(ل�شنة 1997 وتعديالته 
الدنى لت�شويق املعار�ض الدولية ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة 
مراقبة ال�شركات حتت الرقم 11222 تاريخ 2005/12/18، 
كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 
م�شتحقة الدفع اأم ل وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة الأردنية و ثالثة اأ�شهر للدائنني خارج اململكة
من خالل العنوان التايل: عمان - وادي �شقره - �شارع ال�شريف 
نا�شر بن جميل - عماره املرياد - رقم 39- الطابق الثاين - �ض 
هاتف   - الردن   11118 الربيدي  الرمز   - عمان   1219 ب 

065538218 - تلفون 0795527939 
ا�شم امل�شفي: »حممد جمال« ب�شر م�شطفى النوباين

م�شفي ال�شركة

اإعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة بالعودة اإىل العمل اإن������ذار 
اإىل املوظفني:

 �شامل حممود ون�ض اخلاليله
 خليل عيد كامل ح�شونه

 حممود ح�شام عبد العزيز حماد
 خليل ابراهيم حممد البغدادي

م�شطفى يو�شف �شعيد �شتات 
م�شروع  �شبب  دون  العمل  عن  لتغيبكم  نظرا 
 2022/9/6 منذ  متتالية  ايام  ع�شر  وملدة 
اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا  تاريخه،  ولغاية 
تاريخه  م��ن  �شاعه   24 م��دة  خ��الل  عملك 
وذل��ك  لوظيفتك  ف��اق��دا  تعترب  فانك  وال 
العمل  قانون  من   )28( املادة  باحكام  عمال 
بحقها  ال�����ش��رك��ة  اح��ت��ف��اظ  م��ع  الردين 
بذمتك  املرتتبة  حقوقها  بكافة  مبطالبتك 
العطل وال�شرر والتعوي�ض  ومطالبتك ببدل 
وفقا  بذمتك  ترتتب  و/او  املرتتبة  واملبالغ 

للعقد والقانون.
�شركةاللبان الردنية )مها(

رقم  ال�شركات  قانون  من  امل���ادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا   
ال�شرق  اأرجو من دائني �شركة  )22(ل�شنة 1997 وتعديالته 
الدنى لت�شويق املعار�ض الدولية ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة 
مراقبة ال�شركات حتت الرقم 11222 تاريخ 2005/12/18، 
كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 
م�شتحقة الدفع اأم ل وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة الأردنية و ثالثة اأ�شهر للدائنني خارج اململكة
من خالل العنوان التايل: عمان - وادي �شقره - �شارع ال�شريف 
نا�شر بن جميل - عماره املرياد - رقم 39- الطابق الثاين - �ض 
هاتف   - الردن   11118 الربيدي  الرمز   - عمان   1219 ب 

065538218 - تلفون 0795527939 
ا�شم امل�شفي: »حممد جمال« ب�شر م�شطفى النوباين

م�شفي ال�شركة

اإعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة بالعودة اإىل العمل اإن������ذار 
اإىل املوظفني:

 �شامل حممود ون�ض اخلاليله
 خليل عيد كامل ح�شونه

 حممود ح�شام عبد العزيز حماد
 خليل ابراهيم حممد البغدادي

م�شطفى يو�شف �شعيد �شتات 
م�شروع  �شبب  دون  العمل  عن  لتغيبكم  نظرا 
 2022/9/6 منذ  متتالية  ايام  ع�شر  وملدة 
اىل  بالعودة  ننذرك  فاننا  تاريخه،  ولغاية 
تاريخه  م��ن  �شاعه   24 م��دة  خ��الل  عملك 
وذل��ك  لوظيفتك  ف��اق��دا  تعترب  فانك  وال 
العمل  قانون  من   )28( املادة  باحكام  عمال 
بحقها  ال�����ش��رك��ة  اح��ت��ف��اظ  م��ع  الردين 
بذمتك  املرتتبة  حقوقها  بكافة  مبطالبتك 
العطل وال�شرر والتعوي�ض  ومطالبتك ببدل 
وفقا  بذمتك  ترتتب  و/او  املرتتبة  واملبالغ 

للعقد والقانون.
�شركةاللبان الردنية )مها(

 اعالن �شراء عطاء�شادر عن مديرية ا�شغال حمافظة الكرك 
املناق�شة   باال�شرتاك يف  الراغبون  والرابعة  اخلام�شة  الفئة  الطرق  امل�شنفون يف  جمال  املقاولون  يدعى 
املوافق  الثالثاء  يوم  �شباح  من  اعتبارا  الكرك  حمافظة  ا�شغال  مديرية  مراجعة  ادناه  املو�شحة 

2022/9/27م.
- اآخر موعد لبيع ن�شخ العطاء ال�شاعة الثانية من بعد ظهر يوم اخلمي�س املوافق 2022/10/6م. 

االحد   يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  ال�شاعة  اق�شاه  موعد  يف  املديرية  عطاءات  �شندوق  يف  العرو�س  -تودع 
املوافق 2022/10/9م. 

-يحدد يوم اخلمي�س املوافق 2022/10/6م زيارة ملوقع العمل ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
-على ان يرفق بكل  عر�س �شيك م�شدق باأ�شم معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان الأمره او كفالة بنكية 
باأ�شم عطوفة مدير ا�شغال حمافظة الكرك  بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء مع 

و�شع الكفالة يف مغلف منف�شل عن مغلف عر�س املناق�شة 
- يحق ل�شاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء اال�شباب ودون ان يرتتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية 

و قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�شعار

-حت�شب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
ي�شتبعد  لذلك  وخالفا  املناق�شه  عر�س  مغلف  خارج  منف�شل  مغلف  يف  العطاء  دخول  كفالة  و�شع  �شرورة   -

العر�س.

و�شف العملرقم العطاء 
قيمة 
كفالة 

ثمن الن�شخة 

�س ك /2022/41 
ب�شاأن توريد عبارات انبوبية وبي�س كور�س و�شبك جابيون ملديرية ا�شغال 

حمافظة الكرك
 1500
50 ديناردينار 

رئــــي�س جلنـــة �شراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�شرف لواء الق�شبة/ بالوكالة
خالد علي الق�شاه

اعالن  متديد دعوة العطاء لوازم رقم )2022/45( اخلا�س بتجديد رخ�س برامج الن�شخ االحتياطي ملدة 

ثالث �شنوات

تدعو �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة ال�شركات واملوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة الراغبة يف اال�شرتاك يف هذه الدعوة مراجعة  
ق�شم اللوازم واال�شغال يف ال�شلطة م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول وال�شجل التجاري ال�شتالم وثائق العطاء اعاله 

وفقا ملا يلي :
1- رقم  وا�شم العطاء :العطاء لوازم رقم )2022/45( اخلا�ص بتجديد رخ�ص برامج الن�شخ االحتياطي ملدة ثالث �شنوات ح�شب 

الكميات و ال�شروط الواردة يف وثائق العطاء .
2- ثمن ن�شخة العطاء  : )50( خم�شون دينار غري م�شرتدة .

ال�شجل  املوؤ�ش�شة ح�شب  او  ال�شركة  الف وخم�شمائة دينار من  بقيمة )1500(  او �شيك م�شدق  بنكية  : كفالة  3- كفالة الدخول 
التجاري ل�شالح ال�شلطة ويجب ان يكون با�شم املناق�ص املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

ن�شخة  واملايل  الفني  العر�ص  من   )2( عدد  ن�شخة  تقدمي  العر�ص  مقدم  على  العرو�س:  تقدمي  4.طريقة 
ا�شلية عدد)1(و�شورة عدد)1(وتو�شع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم وا�شم العطاء 
وا�شم ال�شركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ص الظرفني معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�شة يف 

مغلف ثالث و�شرورة تعبئة ملحق عر�ص املناق�شة وختم جميع وثائق العطاء
5- تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات الكائن يف ق�شم اللوازم واال�شغال يف مبنى ال�شلطه مبوعد اق�شاه ال�شاعة الثانية ع�شرة من 

بعد ظهر يوم االثنني املوافق 2022/10/3 .
www.aqabazone.com  6-لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا االلكرتوين

 tender@aseza.jo : 7- لال�شتف�شار املرا�شلة على الربيد االلكرتوين
م.نايف احمد البخيت

رئي�س جمل�س املفو�شني 

اعــــــــالن 
مبقت�شى املادة )21/ج(من قانون تطوير وادي االردن رقم )19( ل�شنة 1988 

وتعديالته
ال�شكنية رقم )739( الوحدة  قيمة  لتقدير  تاريخه جدول  يوماآ من  للعموم وملدة خم�شة ع�شر  يعلن 

وادي  �شلطة  ادارة  جمل�ص  قرار  مبوجب  وامل�شتملكة  املزرعة  غور  ارا�شي  من  املاحلة   )2( حو�ص 
تاريخ  رقم)1776/13/59/6(  بالكتاب  الرئا�شة  وموافقة  رقم)219(تاريخ1980/11/9  االردن 

1981/2/11
قد علق يوم االثنني املوافق 2022/9/19 على لوحة دائرة االرا�شي وامل�شاحة/االغوار اجلنوبية 
باعتباره حمالأ بارزاآ و�شلمت ن�شخة اخرى منه اىل رئي�ص بلدية االغوار اجلنوبية الطالع اجلميع ذوي 

احلقوق عليه .
ويحق لل�شلطة ولكل مت�شرف او �شاحب حق ان يعرت�ص على قرار اللجنة خالل خم�شة ع�شر يوماآ من 
تاريخ انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�شتئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ 
)خم�شة ع�شر ( ديناراآ كاأمانة لالعرتا�ص على التقدير عمال باحكام املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�س جلنة تقدير االرا�شي 
املهند�س �شامر حممد الدويري

دائرة قا�شي الق�شاه 
حمكمة عمان الو�شطى ال�شرعيه 

التوثيقات 
التاريخ 2022/9/20 

تبليغ �شادر عن حمكمة عمان 
ال�شرعيه الو�شطى / التوثيقات 

اىل املدعوة مي�شر حممد حممود خليل 
جمهول حمل االقامه 

اعلمك ان زوجك املدعو بالل �شادق 
ابراهيم خليل قد تزوج من املدعوة 

نفني هيثم نعيم النمر مبوجب ق�شيمة 
عقد زواج رقم 2270527 تاريخ 

2022/7/4 امل�شجل لدى هذه املحكمة 
وعليه تقرير تبليغك ذلك ح�شب 

اال�شول 
واقبلوا وافر االحرتام 

رئي�س حمكمة عمان ال�شرعيه الو�شطى / 
التوثيقات 
د. حممد حممود ابو �شنينه

تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية
الرقم 2008/1625 و 2009/799

تاريخ :2022/9/20
اعالن بيع باملزاد العلني �شادر عن حمكمة 

تنفيذ عمان ال�شرعية للمرة الثالثة
لقد تقرر يف الق�شية التنفيذية رقم 

2008/1625 ومو�شوعها نفقة زوجة
والق�شية رقم2009/799 ومو�شوعها نفقة بالغني

واملنفذتان لدى هذه املحكمة واملتكونة بني املحكوم لها 
)نربا�س خالد عبداملجيد القره غويل وكل من زيد ومهند 
�شامل ابناء مازن عبداهلل عبدالقادر ال�شعدون( واملحكوم 

عليه )مازن عبداهلل عبد القادر ال�شعدون �شويدي اجلن�شية 
ا�شمه باجلواز ال�شويدي مازن قارر(

حيث تقرر بعد االجراءات القانونية املتعلقة بالبيع باملزاد 
العلني حتديد يوم االربعاء 2022/10/5 ال�شاعة الثانية 

ع�شرة ظهرا بدء املزاد العلني على ال�شقة الغربية من 
الطابق الثاين وم�شاحتها 114م واملقامة على قطعة االر�س 

رقم 1124 حو�س 5 طرببور من ارا�شي �شرق عمان با�شم 
املالك مازن قادر واملحجوز  ل�شالح الق�شيتني التنفيذتني 

اعاله وذلك يف �شاحة حمكمة تنفيذ عمان ال�شرعية الواقعة 
خالل 30 يوما من بدء املزوادة دائرة قا�شي الق�شاه يف 

تالع العلي فمن يرغب باحل�شور لدخول املزاد العلني 
للعقار والذي قدرت معه ما ال يقل عن ع�شرة باملائة من 

القيمة املقدرة لل�شقة املذكورة علما بان  ر�شوم الن�شر وكافة 
امل�شاريف على من ير�شة عليه املزاد.

حتريرا يف 2022/9/20 علما بان ر�شوم امل�شقفات امل�شتحقة 
على ال�شقة املذكورة مبلغ 558,250 دينار فقط ال غري

رئي�س تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

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

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

باأن �شركة �شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته وامل�شجلة يف �شجل 

تقدمت   2022/6/22 بتاريخ   )122818( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات 

بطلب الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :�شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته

اىل �شركة :�شليمان �شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع جزء من الطريق 

االفرازي املحاذي لقطعة االر�ص رقم 12 حو�ص رقم 2 
البلد ارا�شي مزرعة املجدل والف�شلة املجاورة لل�شيد 

�شامح زريقات و�شركاه مالكي قطعة االر�ص رقم 12 حو�ص 
2البلد ارا�شي املجدل فعلى الراغبني من املجاورين 

للطريق االفرازي املراد بيعه والف�شلة املجاورة التقدم 
بطلب ال�شراء او االعرتا�ص على بيع الطريق والف�شلة 

ملكاتب البلدية خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شراالعالن.
املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع الطريق  
االفرازي املحاذي لقطعة االر�شي  ذوت االرقام 

)701/702/81/707( حو�ص 3 البلد ارا�شي برما ملالكي 
قطع االرا�شي املجاورين اأ�شحاب القطع ذوات االرقام 

اعاله فعلى الراغبني باالعرتا�ص على بيع الطريق التقدم 
بطلب االعرتا�ص لدى  مكاتب البلدية خالل ثالثون يوما من 

تاريخ ن�شراالعالن.
املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع الطريق 

االفرازي املحاذي لقطع االر�شي  ذوت االرقام 
)39/294/293( حو�ص رقم 3  ابو عمارة 

ارا�شي اجلزازة ملالكي القطعة املجاورة واجلزء 
املحاذي لقطعة االر�ص رقم 294 ملالكي القطع 
ح�شب نظام بيع الف�شالت والطرق املعمول به .

املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
االلب�شة  لتجارة  رابيدز  جراند  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 

/  حتت الرقم )46529( بتاريخ )2017/2/7(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/9/19(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
وتقنيات  العامه  للتجارة  املهلل  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
ال�شناعة ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية 

املحدودة /  حتت الرقم )44844( بتاريخ )2016/8/14(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/9/20(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200007299(

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

في�شل عادل عقل 
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة �شيمون عقل و�شائر مري�س وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )68047( بتاريخ 2003/8/25.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/9/19  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

باالرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شركائه 
املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/9/20.

وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم 
التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-
5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

اال�شماء  م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )مركز جوهرة عمان لال�شت�شارات ( 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )178719( با�شم )�شالح نبيل �شالح احمد( جرى عليه 
نقل ملكية لي�شبح با�شم )نبيل �شالح مو�شى احمد(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ 

م�شجل اال�شماء التجاريةن�شر هذا االعالن.
اكرام ح�شن ال�شكر

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

اال�شماء  م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
للع�شري  ( وامل�شجل  الفواكة  التجاري )اوان  بان اال�شم  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  التجارية يف وزارة 
لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )237953( با�شم )حممد عدنان علي طقاطقة ( جرى عليه نقل 
تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  القرنه(وتعتربعملية  حممد  عي�شى  )احمد  با�شم  لي�شبح  ملكية 

ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  ا�شتناد 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة 

و�شريكهم  ومن�شور  البدوي  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 

 )8966( الرقم  حتت  ب�شيطة  تو�شية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2001/4/22 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

 5600260

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
وامل�شجلة  وريان  عمران  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
بتاريخ   )17147( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

1986/6/14 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن �شراء عطاء�شادر عن مديرية ا�شغال حمافظة الكرك 
املناق�شة   باال�شرتاك يف  الراغبون  والرابعة  اخلام�شة  الفئة  الطرق  امل�شنفون يف  جمال  املقاولون  يدعى 
املوافق  الثالثاء  يوم  �شباح  من  اعتبارا  الكرك  حمافظة  ا�شغال  مديرية  مراجعة  ادناه  املو�شحة 

2022/9/27م.
- اآخر موعد لبيع ن�شخ العطاء ال�شاعة الثانية من بعد ظهر يوم اخلمي�س املوافق 2022/10/6م. 

االحد   يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  ال�شاعة  اق�شاه  موعد  يف  املديرية  عطاءات  �شندوق  يف  العرو�س  -تودع 
املوافق 2022/10/9م. 

-يحدد يوم اخلمي�س املوافق 2022/10/6م زيارة ملوقع العمل ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
-على ان يرفق بكل  عر�س �شيك م�شدق باأ�شم معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان الأمره او كفالة بنكية 
باأ�شم عطوفة مدير ا�شغال حمافظة الكرك  بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء مع 

و�شع الكفالة يف مغلف منف�شل عن مغلف عر�س املناق�شة 
- يحق ل�شاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء اال�شباب ودون ان يرتتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية 

و قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�شعار

-حت�شب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
ي�شتبعد  لذلك  وخالفا  املناق�شه  عر�س  مغلف  خارج  منف�شل  مغلف  يف  العطاء  دخول  كفالة  و�شع  �شرورة   -

العر�س.

و�شف العملرقم العطاء 
قيمة 
كفالة 

ثمن الن�شخة 

�س ك /2022/41 
ب�شاأن توريد عبارات انبوبية وبي�س كور�س و�شبك جابيون ملديرية ا�شغال 

حمافظة الكرك
 1500
50 ديناردينار 

رئــــي�س جلنـــة �شراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�شرف لواء الق�شبة/ بالوكالة
خالد علي الق�شاه

اعالن  متديد دعوة العطاء لوازم رقم )2022/45( اخلا�س بتجديد رخ�س برامج الن�شخ االحتياطي ملدة 

ثالث �شنوات

تدعو �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة ال�شركات واملوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة الراغبة يف اال�شرتاك يف هذه الدعوة مراجعة  
ق�شم اللوازم واال�شغال يف ال�شلطة م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول وال�شجل التجاري ال�شتالم وثائق العطاء اعاله 

وفقا ملا يلي :
1- رقم  وا�شم العطاء :العطاء لوازم رقم )2022/45( اخلا�ص بتجديد رخ�ص برامج الن�شخ االحتياطي ملدة ثالث �شنوات ح�شب 

الكميات و ال�شروط الواردة يف وثائق العطاء .
2- ثمن ن�شخة العطاء  : )50( خم�شون دينار غري م�شرتدة .

ال�شجل  املوؤ�ش�شة ح�شب  او  ال�شركة  الف وخم�شمائة دينار من  بقيمة )1500(  او �شيك م�شدق  بنكية  : كفالة  3- كفالة الدخول 
التجاري ل�شالح ال�شلطة ويجب ان يكون با�شم املناق�ص املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

ن�شخة  واملايل  الفني  العر�ص  من   )2( عدد  ن�شخة  تقدمي  العر�ص  مقدم  على  العرو�س:  تقدمي  4.طريقة 
ا�شلية عدد)1(و�شورة عدد)1(وتو�شع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم وا�شم العطاء 
وا�شم ال�شركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ص الظرفني معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�شة يف 

مغلف ثالث و�شرورة تعبئة ملحق عر�ص املناق�شة وختم جميع وثائق العطاء
5- تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات الكائن يف ق�شم اللوازم واال�شغال يف مبنى ال�شلطه مبوعد اق�شاه ال�شاعة الثانية ع�شرة من 

بعد ظهر يوم االثنني املوافق 2022/10/3 .
www.aqabazone.com  6-لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا االلكرتوين

 tender@aseza.jo : 7- لال�شتف�شار املرا�شلة على الربيد االلكرتوين
م.نايف احمد البخيت
رئي�س جمل�س املفو�شني 

اعــــــــالن 
مبقت�شى املادة )21/ج(من قانون تطوير وادي االردن رقم )19( ل�شنة 1988 

وتعديالته
ال�شكنية رقم )739( الوحدة  قيمة  لتقدير  تاريخه جدول  يوماآ من  للعموم وملدة خم�شة ع�شر  يعلن 
وادي  �شلطة  ادارة  جمل�ص  قرار  مبوجب  وامل�شتملكة  املزرعة  غور  ارا�شي  من  املاحلة   )2( حو�ص 
تاريخ  رقم)1776/13/59/6(  بالكتاب  الرئا�شة  وموافقة  رقم)219(تاريخ1980/11/9  االردن 

1981/2/11
قد علق يوم االثنني املوافق 2022/9/19 على لوحة دائرة االرا�شي وامل�شاحة/االغوار اجلنوبية 
باعتباره حمالأ بارزاآ و�شلمت ن�شخة اخرى منه اىل رئي�ص بلدية االغوار اجلنوبية الطالع اجلميع ذوي 

احلقوق عليه .
ويحق لل�شلطة ولكل مت�شرف او �شاحب حق ان يعرت�ص على قرار اللجنة خالل خم�شة ع�شر يوماآ من 
تاريخ انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�شتئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ 
)خم�شة ع�شر ( ديناراآ كاأمانة لالعرتا�ص على التقدير عمال باحكام املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�س جلنة تقدير االرا�شي 
املهند�س �شامر حممد الدويري

دائرة قا�شي الق�شاه 
حمكمة عمان الو�شطى ال�شرعيه 

التوثيقات 
التاريخ 2022/9/20 

تبليغ �شادر عن حمكمة عمان 
ال�شرعيه الو�شطى / التوثيقات 

اىل املدعوة مي�شر حممد حممود خليل 
جمهول حمل االقامه 

اعلمك ان زوجك املدعو بالل �شادق 
ابراهيم خليل قد تزوج من املدعوة 

نفني هيثم نعيم النمر مبوجب ق�شيمة 
عقد زواج رقم 2270527 تاريخ 

2022/7/4 امل�شجل لدى هذه املحكمة 
وعليه تقرير تبليغك ذلك ح�شب 

اال�شول 
واقبلوا وافر االحرتام 

رئي�س حمكمة عمان ال�شرعيه الو�شطى / 
التوثيقات 
د. حممد حممود ابو �شنينه

تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية
الرقم 2008/1625 و 2009/799

تاريخ :2022/9/20
اعالن بيع باملزاد العلني �شادر عن حمكمة 

تنفيذ عمان ال�شرعية للمرة الثالثة
لقد تقرر يف الق�شية التنفيذية رقم 

2008/1625 ومو�شوعها نفقة زوجة
والق�شية رقم2009/799 ومو�شوعها نفقة بالغني

واملنفذتان لدى هذه املحكمة واملتكونة بني املحكوم لها 
)نربا�س خالد عبداملجيد القره غويل وكل من زيد ومهند 
�شامل ابناء مازن عبداهلل عبدالقادر ال�شعدون( واملحكوم 

عليه )مازن عبداهلل عبد القادر ال�شعدون �شويدي اجلن�شية 
ا�شمه باجلواز ال�شويدي مازن قارر(

حيث تقرر بعد االجراءات القانونية املتعلقة بالبيع باملزاد 
العلني حتديد يوم االربعاء 2022/10/5 ال�شاعة الثانية 

ع�شرة ظهرا بدء املزاد العلني على ال�شقة الغربية من 
الطابق الثاين وم�شاحتها 114م واملقامة على قطعة االر�س 

رقم 1124 حو�س 5 طرببور من ارا�شي �شرق عمان با�شم 
املالك مازن قادر واملحجوز  ل�شالح الق�شيتني التنفيذتني 

اعاله وذلك يف �شاحة حمكمة تنفيذ عمان ال�شرعية الواقعة 
خالل 30 يوما من بدء املزوادة دائرة قا�شي الق�شاه يف 

تالع العلي فمن يرغب باحل�شور لدخول املزاد العلني 
للعقار والذي قدرت معه ما ال يقل عن ع�شرة باملائة من 

القيمة املقدرة لل�شقة املذكورة علما بان  ر�شوم الن�شر وكافة 
امل�شاريف على من ير�شة عليه املزاد.

حتريرا يف 2022/9/20 علما بان ر�شوم امل�شقفات امل�شتحقة 
على ال�شقة املذكورة مبلغ 558,250 دينار فقط ال غري

رئي�س تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

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

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

باأن �شركة �شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته وامل�شجلة يف �شجل 

تقدمت   2022/6/22 بتاريخ   )122818( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات 

بطلب الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :�شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته

اىل �شركة :�شليمان �شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع جزء من الطريق 

االفرازي املحاذي لقطعة االر�ص رقم 12 حو�ص رقم 2 
البلد ارا�شي مزرعة املجدل والف�شلة املجاورة لل�شيد 

�شامح زريقات و�شركاه مالكي قطعة االر�ص رقم 12 حو�ص 
2البلد ارا�شي املجدل فعلى الراغبني من املجاورين 

للطريق االفرازي املراد بيعه والف�شلة املجاورة التقدم 
بطلب ال�شراء او االعرتا�ص على بيع الطريق والف�شلة 

ملكاتب البلدية خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شراالعالن.
املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع الطريق  
االفرازي املحاذي لقطعة االر�شي  ذوت االرقام 

)701/702/81/707( حو�ص 3 البلد ارا�شي برما ملالكي 
قطع االرا�شي املجاورين اأ�شحاب القطع ذوات االرقام 

اعاله فعلى الراغبني باالعرتا�ص على بيع الطريق التقدم 
بطلب االعرتا�ص لدى  مكاتب البلدية خالل ثالثون يوما من 

تاريخ ن�شراالعالن.
املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع الطريق 

االفرازي املحاذي لقطع االر�شي  ذوت االرقام 
)39/294/293( حو�ص رقم 3  ابو عمارة 

ارا�شي اجلزازة ملالكي القطعة املجاورة واجلزء 
املحاذي لقطعة االر�ص رقم 294 ملالكي القطع 
ح�شب نظام بيع الف�شالت والطرق املعمول به .

املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
االلب�شة  لتجارة  رابيدز  جراند  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 

/  حتت الرقم )46529( بتاريخ )2017/2/7(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/9/19(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
وتقنيات  العامه  للتجارة  املهلل  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
ال�شناعة ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية 

املحدودة /  حتت الرقم )44844( بتاريخ )2016/8/14(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/9/20(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200007299(

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

في�شل عادل عقل 
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة �شيمون عقل و�شائر مري�س وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )68047( بتاريخ 2003/8/25.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/9/19  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

باالرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شركائه 
املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/9/20.

وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم 
التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-
5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

اال�شماء  م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )مركز جوهرة عمان لال�شت�شارات ( 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )178719( با�شم )�شالح نبيل �شالح احمد( جرى عليه 
نقل ملكية لي�شبح با�شم )نبيل �شالح مو�شى احمد(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ 

م�شجل اال�شماء التجاريةن�شر هذا االعالن.
اكرام ح�شن ال�شكر

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

اال�شماء  م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
للع�شري  ( وامل�شجل  الفواكة  التجاري )اوان  بان اال�شم  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  التجارية يف وزارة 
لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )237953( با�شم )حممد عدنان علي طقاطقة ( جرى عليه نقل 
تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  القرنه(وتعتربعملية  حممد  عي�شى  )احمد  با�شم  لي�شبح  ملكية 

ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  ا�شتناد 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة 

و�شريكهم  ومن�شور  البدوي  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 

 )8966( الرقم  حتت  ب�شيطة  تو�شية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2001/4/22 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

 5600260

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
وامل�شجلة  وريان  عمران  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
بتاريخ   )17147( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

1986/6/14 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن �شراء عطاء�شادر عن مديرية ا�شغال حمافظة الكرك 
املناق�شة   باال�شرتاك يف  الراغبون  والرابعة  اخلام�شة  الفئة  الطرق  امل�شنفون يف  جمال  املقاولون  يدعى 
املوافق  الثالثاء  يوم  �شباح  من  اعتبارا  الكرك  حمافظة  ا�شغال  مديرية  مراجعة  ادناه  املو�شحة 

2022/9/27م.
- اآخر موعد لبيع ن�شخ العطاء ال�شاعة الثانية من بعد ظهر يوم اخلمي�س املوافق 2022/10/6م. 

االحد   يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  ال�شاعة  اق�شاه  موعد  يف  املديرية  عطاءات  �شندوق  يف  العرو�س  -تودع 
املوافق 2022/10/9م. 

-يحدد يوم اخلمي�س املوافق 2022/10/6م زيارة ملوقع العمل ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
-على ان يرفق بكل  عر�س �شيك م�شدق باأ�شم معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان الأمره او كفالة بنكية 
باأ�شم عطوفة مدير ا�شغال حمافظة الكرك  بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء مع 

و�شع الكفالة يف مغلف منف�شل عن مغلف عر�س املناق�شة 
- يحق ل�شاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء اال�شباب ودون ان يرتتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية 

و قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�شعار

-حت�شب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
ي�شتبعد  لذلك  وخالفا  املناق�شه  عر�س  مغلف  خارج  منف�شل  مغلف  يف  العطاء  دخول  كفالة  و�شع  �شرورة   -

العر�س.

و�شف العملرقم العطاء 
قيمة 
كفالة 

ثمن الن�شخة 

�س ك /2022/41 
ب�شاأن توريد عبارات انبوبية وبي�س كور�س و�شبك جابيون ملديرية ا�شغال 

حمافظة الكرك
 1500
50 ديناردينار 

رئــــي�س جلنـــة �شراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�شرف لواء الق�شبة/ بالوكالة
خالد علي الق�شاه

اعالن  متديد دعوة العطاء لوازم رقم )2022/45( اخلا�س بتجديد رخ�س برامج الن�شخ االحتياطي ملدة 

ثالث �شنوات

تدعو �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة ال�شركات واملوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة الراغبة يف اال�شرتاك يف هذه الدعوة مراجعة  
ق�شم اللوازم واال�شغال يف ال�شلطة م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول وال�شجل التجاري ال�شتالم وثائق العطاء اعاله 

وفقا ملا يلي :
1- رقم  وا�شم العطاء :العطاء لوازم رقم )2022/45( اخلا�ص بتجديد رخ�ص برامج الن�شخ االحتياطي ملدة ثالث �شنوات ح�شب 

الكميات و ال�شروط الواردة يف وثائق العطاء .
2- ثمن ن�شخة العطاء  : )50( خم�شون دينار غري م�شرتدة .

ال�شجل  املوؤ�ش�شة ح�شب  او  ال�شركة  الف وخم�شمائة دينار من  بقيمة )1500(  او �شيك م�شدق  بنكية  : كفالة  3- كفالة الدخول 
التجاري ل�شالح ال�شلطة ويجب ان يكون با�شم املناق�ص املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

ن�شخة  واملايل  الفني  العر�ص  من   )2( عدد  ن�شخة  تقدمي  العر�ص  مقدم  على  العرو�س:  تقدمي  4.طريقة 
ا�شلية عدد)1(و�شورة عدد)1(وتو�شع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم وا�شم العطاء 
وا�شم ال�شركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ص الظرفني معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�شة يف 

مغلف ثالث و�شرورة تعبئة ملحق عر�ص املناق�شة وختم جميع وثائق العطاء
5- تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات الكائن يف ق�شم اللوازم واال�شغال يف مبنى ال�شلطه مبوعد اق�شاه ال�شاعة الثانية ع�شرة من 

بعد ظهر يوم االثنني املوافق 2022/10/3 .
www.aqabazone.com  6-لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا االلكرتوين

 tender@aseza.jo : 7- لال�شتف�شار املرا�شلة على الربيد االلكرتوين
م.نايف احمد البخيت
رئي�س جمل�س املفو�شني 

اعــــــــالن 
مبقت�شى املادة )21/ج(من قانون تطوير وادي االردن رقم )19( ل�شنة 1988 

وتعديالته
ال�شكنية رقم )739( الوحدة  قيمة  لتقدير  تاريخه جدول  يوماآ من  للعموم وملدة خم�شة ع�شر  يعلن 

وادي  �شلطة  ادارة  جمل�ص  قرار  مبوجب  وامل�شتملكة  املزرعة  غور  ارا�شي  من  املاحلة   )2( حو�ص 
تاريخ  رقم)1776/13/59/6(  بالكتاب  الرئا�شة  وموافقة  رقم)219(تاريخ1980/11/9  االردن 

1981/2/11
قد علق يوم االثنني املوافق 2022/9/19 على لوحة دائرة االرا�شي وامل�شاحة/االغوار اجلنوبية 
باعتباره حمالأ بارزاآ و�شلمت ن�شخة اخرى منه اىل رئي�ص بلدية االغوار اجلنوبية الطالع اجلميع ذوي 

احلقوق عليه .
ويحق لل�شلطة ولكل مت�شرف او �شاحب حق ان يعرت�ص على قرار اللجنة خالل خم�شة ع�شر يوماآ من 
تاريخ انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�شتئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ 
)خم�شة ع�شر ( ديناراآ كاأمانة لالعرتا�ص على التقدير عمال باحكام املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�س جلنة تقدير االرا�شي 
املهند�س �شامر حممد الدويري

دائرة قا�شي الق�شاه 
حمكمة عمان الو�شطى ال�شرعيه 

التوثيقات 
التاريخ 2022/9/20 

تبليغ �شادر عن حمكمة عمان 
ال�شرعيه الو�شطى / التوثيقات 

اىل املدعوة مي�شر حممد حممود خليل 
جمهول حمل االقامه 

اعلمك ان زوجك املدعو بالل �شادق 
ابراهيم خليل قد تزوج من املدعوة 

نفني هيثم نعيم النمر مبوجب ق�شيمة 
عقد زواج رقم 2270527 تاريخ 

2022/7/4 امل�شجل لدى هذه املحكمة 
وعليه تقرير تبليغك ذلك ح�شب 

اال�شول 
واقبلوا وافر االحرتام 

رئي�س حمكمة عمان ال�شرعيه الو�شطى / 
التوثيقات 
د. حممد حممود ابو �شنينه

تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية
الرقم 2008/1625 و 2009/799

تاريخ :2022/9/20
اعالن بيع باملزاد العلني �شادر عن حمكمة 

تنفيذ عمان ال�شرعية للمرة الثالثة
لقد تقرر يف الق�شية التنفيذية رقم 

2008/1625 ومو�شوعها نفقة زوجة
والق�شية رقم2009/799 ومو�شوعها نفقة بالغني

واملنفذتان لدى هذه املحكمة واملتكونة بني املحكوم لها 
)نربا�س خالد عبداملجيد القره غويل وكل من زيد ومهند 
�شامل ابناء مازن عبداهلل عبدالقادر ال�شعدون( واملحكوم 

عليه )مازن عبداهلل عبد القادر ال�شعدون �شويدي اجلن�شية 
ا�شمه باجلواز ال�شويدي مازن قارر(

حيث تقرر بعد االجراءات القانونية املتعلقة بالبيع باملزاد 
العلني حتديد يوم االربعاء 2022/10/5 ال�شاعة الثانية 

ع�شرة ظهرا بدء املزاد العلني على ال�شقة الغربية من 
الطابق الثاين وم�شاحتها 114م واملقامة على قطعة االر�س 

رقم 1124 حو�س 5 طرببور من ارا�شي �شرق عمان با�شم 
املالك مازن قادر واملحجوز  ل�شالح الق�شيتني التنفيذتني 

اعاله وذلك يف �شاحة حمكمة تنفيذ عمان ال�شرعية الواقعة 
خالل 30 يوما من بدء املزوادة دائرة قا�شي الق�شاه يف 

تالع العلي فمن يرغب باحل�شور لدخول املزاد العلني 
للعقار والذي قدرت معه ما ال يقل عن ع�شرة باملائة من 

القيمة املقدرة لل�شقة املذكورة علما بان  ر�شوم الن�شر وكافة 
امل�شاريف على من ير�شة عليه املزاد.

حتريرا يف 2022/9/20 علما بان ر�شوم امل�شقفات امل�شتحقة 
على ال�شقة املذكورة مبلغ 558,250 دينار فقط ال غري

رئي�س تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

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

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

باأن �شركة �شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته وامل�شجلة يف �شجل 

تقدمت   2022/6/22 بتاريخ   )122818( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات 

بطلب الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :�شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته

اىل �شركة :�شليمان �شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع جزء من الطريق 

االفرازي املحاذي لقطعة االر�ص رقم 12 حو�ص رقم 2 
البلد ارا�شي مزرعة املجدل والف�شلة املجاورة لل�شيد 

�شامح زريقات و�شركاه مالكي قطعة االر�ص رقم 12 حو�ص 
2البلد ارا�شي املجدل فعلى الراغبني من املجاورين 

للطريق االفرازي املراد بيعه والف�شلة املجاورة التقدم 
بطلب ال�شراء او االعرتا�ص على بيع الطريق والف�شلة 

ملكاتب البلدية خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شراالعالن.
املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع الطريق  
االفرازي املحاذي لقطعة االر�شي  ذوت االرقام 

)701/702/81/707( حو�ص 3 البلد ارا�شي برما ملالكي 
قطع االرا�شي املجاورين اأ�شحاب القطع ذوات االرقام 

اعاله فعلى الراغبني باالعرتا�ص على بيع الطريق التقدم 
بطلب االعرتا�ص لدى  مكاتب البلدية خالل ثالثون يوما من 

تاريخ ن�شراالعالن.
املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع الطريق 

االفرازي املحاذي لقطع االر�شي  ذوت االرقام 
)39/294/293( حو�ص رقم 3  ابو عمارة 

ارا�شي اجلزازة ملالكي القطعة املجاورة واجلزء 
املحاذي لقطعة االر�ص رقم 294 ملالكي القطع 
ح�شب نظام بيع الف�شالت والطرق املعمول به .

املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
االلب�شة  لتجارة  رابيدز  جراند  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 

/  حتت الرقم )46529( بتاريخ )2017/2/7(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/9/19(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
وتقنيات  العامه  للتجارة  املهلل  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
ال�شناعة ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية 

املحدودة /  حتت الرقم )44844( بتاريخ )2016/8/14(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/9/20(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200007299(

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

في�شل عادل عقل 
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة �شيمون عقل و�شائر مري�س وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )68047( بتاريخ 2003/8/25.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/9/19  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

باالرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شركائه 
املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/9/20.

وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم 
التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-
5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

اال�شماء  م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )مركز جوهرة عمان لال�شت�شارات ( 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )178719( با�شم )�شالح نبيل �شالح احمد( جرى عليه 
نقل ملكية لي�شبح با�شم )نبيل �شالح مو�شى احمد(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ 

م�شجل اال�شماء التجاريةن�شر هذا االعالن.
اكرام ح�شن ال�شكر

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

اال�شماء  م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
للع�شري  ( وامل�شجل  الفواكة  التجاري )اوان  بان اال�شم  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  التجارية يف وزارة 
لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )237953( با�شم )حممد عدنان علي طقاطقة ( جرى عليه نقل 
تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  القرنه(وتعتربعملية  حممد  عي�شى  )احمد  با�شم  لي�شبح  ملكية 

ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  ا�شتناد 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة 

و�شريكهم  ومن�شور  البدوي  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 

 )8966( الرقم  حتت  ب�شيطة  تو�شية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2001/4/22 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

 5600260

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
وامل�شجلة  وريان  عمران  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
بتاريخ   )17147( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

1986/6/14 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200113515(

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  امل��ادة)37(  الحكام  ا�ستنادا 
1997 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة  
حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  عامر   و�ساهره  اللحام  كاملة 
ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2010/9/8 بتاريخ   )99381( الرقم 
ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد   2022/9/20 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

�ساهره اني�ض �سحاده عامر  م�سفيا لل�سركة .
ال���زرق���اء اجل���دي���دة ح��ي امل�سفاة  ب���ان ع��ن��وان امل�����س��ف��ي   ع��ل��م��ا 

ت-0787992952
الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

 5600260
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)20013٨2٦5(

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  امل��ادة)37(  الحكام  ا�ستنادا 
1997 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة   
تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه  ح�سونه  ابو  ذي��اب  بالل 
بطلب  تقدمت  قد   2/1/201٤ بتاريخ   )17663( الرقم  حتت  ب�سيطة 
لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 20/9/2022 مت تعيني ال�سيد/ال�سيدة 

بالل ذياب عبداهلل ابو ح�سونه م�سفيا لل�سركة .
ع��ل��م��ا ب�����ان ع����ن����وان امل�������س���ف���ي ارب��������د- خ���ل���ف م�����س��ت�����س��ف��ى 

الراهبات-07865٤1528
الرقم  على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  االت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

 5600260
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأه : )20015٦912(

ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من   )37( املادة  الحكام  اإ�ستنادا   
1997 يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن �سركة 

عمار الرواحنه و�سركاه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن
بطلب  تقدمت  قد   2016/10/06 بتاريخ   )115025( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2022/09/0٤
وقد مت تعيني ال�سيد / ال�سيدة مو�سى توفيق �سليم الرواحنة م�سفيا 

لل�سركة.
 علما بان عنوان امل�سفي مادبا ذيبان ت 077720٤088

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

 مراقب عام ال�سركات
 د. وائل علي العرموطي

عمان 

النزاهة  هيئة  جمل�ض  رئي�ض  قال 
ال��دك��ت��ور مهند  ال��ف�����س��اد  وم��ك��اف��ح��ة 
تقرير  اإع��داد  �سيجري  اإن��ه  حجازي، 
والدوائر  ال��وزارات  ي�سنف  تناف�سي 
يعك�ض  ن�سبي  ترتيب  �سمن  العامة 
موؤ�سر  لعنا�سر  امتثالها  م�ستوى 

النزاهة الوطني.
�سيكون  ال��ت��ق��ري��ر  اأن  واأ����س���اف 
موؤ�سر  تقييم  نتائج  اإل���ى  م�ستندا 
به  �ستقوم  وال��ذي  الوطني،  النزاهة 
الهيئة ب�سكل �سنوي، لتقدير اإجنازات 
ومعاجلة  العامة  املوؤ�س�سات  جهود 
تطبيقات  يف  اخللل  ومواطن  الثغرات 
و�سيكون  الوطنية،  النزاهة  معايري 
على  وت��اأث��ري  اأب��ع��اد  املوؤ�سر  لنتائج 
لكل  والتنظيمي  املوؤ�س�سي  امل�ستوى 

موؤ�س�سة.
احل��واري  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع مركز 
و�سارك  الثالثاء،  را�سد،   – احلياة 
العامون  واالأمناء  الدوائر  مدراء  فيه 
من  جهة   100 م�����س��وؤويل  م��ن  وع��دد 
والتي  العامة،  االإدارة  موؤ�س�سات 
العام  هذا  امتثالها  مدى  قيا�ض  �سيتم 

ملعايري النزاهة الوطنية.
اللقاء  ه���ذا  اأن  ح��ج��ازي  واأك����د 
�سيوؤ�س�ض ملرحلة جديدة ومتقدمة، يف 
اجلهود الوطنية لتعزيز بيئة النزاهة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي م��ن اأج��ل 
مثمنا  كافة،  الف�ساد  اأ�سكال  حماربة 
من  اجلهود  لهذه  الوزراء  رئي�ض  دعم 
موؤ�س�سات  جميع  على  التعميم  خالل 
االلتزام  على  حلثها  العامة،  االإدارة 

بتطبيق معايري النزاهة الوطنية.

حر�ست  الهيئة  اأن  واأو����س���ح 
خالل ال�سنوات االأخرية على مواكبة 
االإطارين  يف  وامل�ستجدات  التطورات 
للمار�سات  والتطبيقي  املفاهيمي 
تعزيز  جمال  يف  واالإقليمية  العاملية 
احلكومية،  االإدارة  بيئة  يف  النزاهة 
واالأدوات  الرقمية  الو�سائل  وتطبيق 
من  واحلد  الف�ساد  ظهر  لك�سر  الفاعلة 

اآثاره.
الوطنية  امل�����س��وؤول��ي��ة  اأك���د  كما 
الف�ساد  اآف���ة  حم��ارب��ة  يف  امل�سرتكة 
ملوؤ�س�سات  والناجز  الفاعل  وال��دور 
معايري  تكري�ض  يف  العامة  االإدارة 
مب�ستوى  لالرتقاء  الوطنية  النزاهة 
ك��ف��اءة  ورف���ع  امل��وؤ���س�����س��ي،  االأداء 
امل�ستوى  ع��ل��ى  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات 

الوطني.
واأ���س��اد م��دي��ر م��رك��ز احل��ي��اة – 
را�سد الدكتور عامر بني عامر، بجهود 
و�سباط  العامني  واالأم��ن��اء  امل���دراء 
يف  االإعالميني  والناطقني  االرت��ب��اط 
والذين  العامة  االإدارة  موؤ�س�سات 
هذا  لتحقيق  جنب  اإلى  جنبا  يعملون 

املنجز الوطني.
النزاهة  اإن تعبئة م�سفوفة  وقال 
اخلطوة  ه��و  امل��وؤ���س�����س��ات،  قبل  م��ن 
االأولى يف منهجية العمل التي اعتمدت 
بناء على اخلربات النوعية املرتاكمة 
لهيئة النزاهة وجمموعة من اخلرباء، 
ملوؤ�سر  اجلغرايف  النطاق  اأن  اإلى  الفتا 
النزاهة الوطني �سيكون �سامال جلميع 
حمافظات ومناطق اململكة، ومبختلف 
ل�سمان  وال��ق��ط��اع��ات  امل�����س��ت��وي��ات 

الو�سول للجميع.
اللجنة  رئي�ض  ق��دم  جهته،  م��ن 
مديرية  مدير  للموؤ�سر،  التوجيهية 
الدكتور  الهيئة  يف  والوقاية  النزاهة 
ت�سمن  ع��ر���س��ا  اجل�����دوع  ع��ا���س��م 
ال��ت��ع��ري��ف ب��امل��و���س��ر وم�����س��ادره 
معه  التعامل  واآل��ي��ات  وحمتوياته 
لعامة،  االإدارة  موؤ�س�سات  قبل  من 
م�سفوفة  تعبئة  كيفية  مو�سحا 
اإحدى  التي تعد  االإلكرتونية  االمتثال 
النزاهة  ملوؤ�سر  االأ�سا�سية  امل�سادر 
امتثال  مدى  لقيا�ض  واأعدت  الوطني، 

املوؤ�س�سات ملعايري النزاهة الوطنية.
وت����رك����زت حم������اور اجل��ل�����س��ة 
النقا�سية التي اأدارها اأمني عام الهيئة 
عا�سم الطروانة، حول اأهداف املوؤ�سر 
ال�سهر  منت�سف  الهيئة  اأطلقته  الذي 
املا�سي، بهدف دفع موؤ�س�سات االإدارة 
باأعمال حقيقية  اإلى االنخراط  العامة 
الف�ساد  ملكافحة  ملمو�سة  وفعلية 
تطبيقها  خ���الل  م��ن  م��ن��ه  وال��وق��اي��ة 
اأقرها  التي  الوطنية  النزاهة  ملعايري 
ب�سيادة  وتتمثل  ال��ه��ي��ئ��ة،  جمل�ض 
واملحا�سبة،  وامل�����س��اءل��ة  ال��ق��ان��ون، 
وامل�����س��اواة  وال��ع��دال��ة  وال�سفافية، 
وتكافوؤ الفر�ض، واحلوكمة الر�سيدة.

مكافحة الفساد تبدأ قياس امتثال 
زاهة سات اإلدارة العامة لمعايير النَّ مؤسَّ
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اعالناتالعدد )2861(

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

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

ال�شناعة والتجارة باأن �شركة الهدود للتجارة واال�شكان  ذ.م.م 

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

الرقم )11430( بتاريخ )2006/2/1(

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

بتاريخ )2022/9/19(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

ال�شادة ال�شركاء املحرتمني,,,
عمان-الردن                                          

العادي)امل�ؤجل( غري  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�ش�ر  دع�ة 
ذ.م.م لال�شتثمارات  ال�طنية  الديار  ل�شركة 

امل�شجلة حتت الرقم)8750( بتاريخ 2004/4/20 براأ�س مال )50000(دينار
ب�شفتك �شريك يف �شركة الديار الوطنيه لال�شتثمارات ذ.م.م ي�شرين دعوتكم حل�شور 

اجتماع الهيئة العامة غري العادي )املوؤجل(لل�شركة والذي �شيعقد يف مقر ال�شركة 
الرئي�شي يف متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم الثنني املوافق 2022/9/26 وذلك 

ملناق�شة المور التالية واتخاذ القرارات ب�شاأنها:
1- مناق�شة تقرير هيئة املديرين عن اعمال ال�شركة وخطتها امل�شتقبلية

2- مناق�شة امليزانية ال�شنوية لل�شركة وح�شاب الرباح واخل�شائر واحل�شابات 
اخلتامية والقوائم املالية املوحدة عن ال�شنة املالية 2019 وامل�شادقة عليها

3-انتخاب مدققي ح�شابات ال�شركة لل�شنة املالية 2020 وحتديد اتعابهم او تفوي�ض 
هيئة املديرين بتحديد اتعابهم

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام والتقدير
يا�شني خليل التلهوين 
رئي�ض هيئة املديرين

اعالن �شادر عن مراقب  �شركات
ا�شتنادا لأحكام املادة)264/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

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

وامل�شجله  اخلفيفه  الغذائية  لل�شناعات  الروؤيا  ل�شركة  العامة  الهيئة 

)35293( الرقم  حتت  حمدودة  م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا 

بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2014/1/16 بتاريخ 

ال�شياب  حممود  مو�شى  حممد  املحامي  عزل  على  املوافقة   2022/9/15

وتعيني ال�شيد احمد حامت  ابو الغنم م�شفيا لل�شركة , وان عنوان امل�شفي 

هو : مادبا الفي�شلية-هاتف 0795327568

مراقب عام ال�شركات 

د. وائل علي العرم�طي

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
ا�شتنادا الأحكام املادة)264/ب( من قان�ن ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

 1997 وتعديالته.
اأرج� من دائني �شركة اللم�شه النهائيه لالدوات ال�شحيه ذ.م.م 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )54186( بتاريخ 
2019/4/15�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �ش�اء 

كانت م�شتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 
 داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة .

 وذلك على العن�ان التايل :
 ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد ابراهيم ن�اف �شعيد الع�اد

عن�ان امل�شفي :عمان-دوار احلرمني-عمارة ج�ر�شال 140 ط4 مكتب 
 402 خل�ي 0795637601

  م�شفي �شركة

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

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

ذ.م.م  لال�شمده  االرووبيه  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

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

الرقم )32643( بتاريخ )2013/5/16(

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

بتاريخ )2022/9/13(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم ال�طني للمن�شاأة:)200107067(

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

 ن�ر الدين ا�شماعيل م�شطفى حممد
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة  عبدالرزاق طبا�شه ون�رالدين حممد  وامل�شجلة 
يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة حتت الرقم )20951( بتاريخ  2021/6/15

بابالغ  قام  و   2022/9/20 بتاريخ  ال�شركة  من  لن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شريكه/�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته بالن�شحاب 

بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ2022/9/20
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من

.2008-2-1 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اخلفيفهذ.م.م  الغذائية  لل�شناعات  الروؤيا  �شركة   دائني  من  اأرجو 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )35293( بتاريخ 
�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2014/1/16
كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد احمد حامت  ابو الغنم
عنوان امل�شفي :مادبا الفي�شلية-هاتف 0795327568

  م�شفي �شركة

دع�ة حل�ش�ر اجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة ال�شيدلية االوىل ذ.م.م

التاريخ: 2022/9/19

ح�شرة ال�شريك املحرتم

حتية طيبة وبعد ,,,

اأرجو ح�شوركم اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�شركة ال�شيدلية الوىل ذ.م.م املقرر عقده يوم 

اخلمي�ض املوافق 2022/9/29 ال�شاعة العا�شرة �شباحا يف مقر ال�شركة الكائن يف عمان-�شارع 

زهران- عمارة رقم )106( وذلك ملناق�شة واتخاذ القرارات يف المور التالية:

1- مناق�شة التقرير املايل والداري لل�شركة واقراره

2-مناق�شة ميزانية ال�شركة لعام 2020 املقدمة من مدقق احل�شابات واقرارها

3- انتخاب مدققي ح�شابات ال�شركة لعام 2021

4- اية امور اخرى

راجيا عدم التخلف عن احل�شور لالأهمية

واأقبلوا فائق الحرتام

ال�صحف:  �صدى وامم االربعاء  2022/9/21د-اجمد عزالدين عبدالرزاق العريان

الرقم: م �ش/64569/2 - التاريخ: 2022/9/20

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
ا�ص��تنادا الحكام امل��ادة )277/اأ( من قانون ال�ص��ركات رقم 
)22( ل�ص��نة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�صركات 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتج��ارة ب��ان �ص��ركة �ص��يتا خلدم��ات 
التو�ص��يل والطلبات ذ.م.م م�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات 
ذات امل�ص��وؤولية املحدودة/ حتت الرق��م )64569( بتاريخ 
)2022/8/30( وقد تقرر �ص��طبها من �صجل ال�صركات ذات 

امل�صوؤولية املحدودة بتاريخ )2022/9/19(
مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
العلمية  الهداية  )مدار�س  التجاري  ال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  التجارية يف 
الريادية( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )5790( با�شم )�شركة حممد �شليمان 
احلايف و�شريكته( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حممد �شليمان حممد احلايف(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية

اعالن
�شادر عن م�شفي �شركات الت�شامن والت��شية الب�شيطة

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قان�ن ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة عبدالهادي عبدالهادي وزيد 

عبدال�احد وامل�شجلة حتت الرقم )95492( يف �شجل �شركات 
)ت�شامن( تاريخ )2009/8/4( ورقمها ال�طني )200105014( 

بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفق�ا على حل ال�شركة وت�شفيتها 
بتاريخ )2022/9/20 ( وتعيني ح�شني ابراهيم ح�شني بابيه

 م�شفيًا لها وعن�انه للتبلغ والتبليغ :
املدينه:)الها�شمي ال�شمايل -�شارع البطحاء- بناية ال�شروق-ط3( 

هاتف :-)0796770156(
م�شفي ال�شركة      

حمكمة عمان ال�شرعية الق�شايا
اعالن تبليغ حكم �شادر عن حمكمة عمان ال�شرعية /الق�شايا

اىل املدعى عليه: ان�ض علي حممد حممد علي/اردين اجلن�شية/ جمهول مكان القامة امريكا واخر مكان اقامه له يف الردن عمان ابو 
ال�شو�ض ا�شكان الدرب قرب م�شجد عبداهلل بن �شالم-عمارة رقم9-الطابق الول-�شارع ا�شماعيل حممد- حي ال�شنوبر

اعلمك انه يف الق�شية ا�شا�ض 2021100803854 قد �شدر بحقك القرار التايل )حيث ادعت املدعية اميان املذكورة على املدعى 
عليه ان�ض املذكور انه زوجها الداخل بها ب�شحيح العقد ال�شرعي وانه قد طلقها بتاريه 2020/1/11م بقوله لوالدتها املدعية 

نفي�شه حممد عبداحلميد امل�شري عرب ات�شال هاتفي وب�شماع منها )ا�شمعي يا خالتي بنتك اميان طالق طالق طالق( وكان ذلك يف 
بيت والد املدعية الكائن يف عمان-بيادر وادي ال�شري- خلف مدر�شة ام حبيبة ال�شا�شية-عمارة الرنج�ض--رقم9-الطابق الثالث. 

وانه كان باحلالة املعتربة �شرا واعيا ملا يقول وقا�شدا طالقها وانه مل يرجعها اىل ع�شمته وعقد نكاحه اثناء عدتها ال�شرعية ل 
بالقول ول بالفعل .وانه قد اآل اىل بائن بطرقها احلي�ض ثالث مرات كوامل حيث انها من ذوات احلي�ض .وقد انتهت عدتها بتاريخ 

2020/4/11م وخل�شت اىل طلب اثبات الطالق املدعى به.
وعليه وبناء على الدعوى والطلب والبينة اخلطية الر�شمية ونكول املدعى عليه عن حلف اليمني ال�شرعية وحلف املدعية 

اليمني ال�شرعية وعمال باملواد 1820 من جملة الحكام العدلية و75 من قانون ا�شول املحاكمات ال�شرعية و80و81و82و83/
اأو84و91و92 من قانون الحوال ال�شخ�شية فقد حكمت مبا يلي:

اول: تثبيت طالق املدعى عليه ان�ض املذكور لزوجته الداخل بها ب�شحيح العقد ال�شرعي املدعية اميان املذكورة بطلقة اوىل 
بتاريخ 2020/1/11م بقوله لوالدتها املدعوة نفي�شة املذكورة عرب ات�شال هاتفي وب�شماع منها )ا�شمعي يا خالتي بنتك اميان 

طالق طالق طالق( وكان ذلك يف بيت والد املدعية الكائن يف عمان-بيادر وادي ال�شري- خلف مدر�شة ام حبيبة ال�شا�شية-عمارة 
الرنج�ض--رقم9-الطابق الثالث.وانه كان باحلالة املعتربة �شركا واعيا ملا يقول قا�شدا طالقعا وقلد اآلت اىل بائن لنه مل يرجعها 

اىل ع�شمته وعقد نكاحه اثناء عدتها ال�شرعية لبالقول ول بالفعل.وذلك بطرقا احلي�ض كوامل حيث انها من ذوات احلي�ض وقد 
انتهت عدتها بتاريخ 2020/4/11م

ثانيا:ت�شمني املدعى عليه ان�ض املذكور الر�شوم وامل�شاريف القانونية
حكما غيابيا قابال لالعرتا�ض وال�شتئناف وموقوف النفاذ على ت�شديقه من قبل حمكمة ال�شتئناف ال�شرعية املوقرة افهم ملن 

ح�شر علنا حتريرا يف 23�شوال 1443هـاملوافق 2022/5/24 
الر�شوم وامل�شاريف القانونية )56.200دنانري(

اكت�شب احلكم الدرجة القطعية مبوجب القرار ال�شتئنايف رقم 2022/3432-129941 تاريخ 2022/8/21 وقد �شجل حتت 
الرقم 093/830/28 بتاريخ 2022/5/24 وعليه جرى تبليغك ذلك ح�شب ال�شول حتريرا يف 2022/9/15

قا�شي عمان ال�شرعي/الق�شايا
امني عبدالكرمي العالوين

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

ال�شناعة والتجارة 
والنريب  ا�شعد  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
الرقم )88873(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ 2008/1/23 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

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

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

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

باأن �شركة حممد عبدالفتاح غرير و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

بطلب  تقدمت   2009/1/22 بتاريخ   )93225( الرقم  حتت  ت�شامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :حممد عبدالفتاح غرير و�شريكه

اىل �شركة :حممد عبدالفتاح غرير و�شريكته

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

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

 اعالن

 �شادر عن م�شفي �شركات الت�شامن والت��شية الب�شيطة

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قان�ن ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة عبدالهادي م��شى و�شريكه وامل�شجلة حتت 

الرقم )65141( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ )2002/10/28( ورقمها 

ال�طني )200081132( بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفق�ا على حل 

ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ  ) 20/9/2022( وتعيني ح�شني ابراهيم ح�شني 

 بابيه  م�شفيًا لها وعن�انه للتبلغ والتبليغ :

 املدينة:)الها�شمي ال�شمايل ( هاتف :-)0796770156(

 م�شفي ال�شركة

ح�شني ابراهيم ح�شني بابيه

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

ال�شناعة والتجارة 

�شركة ح�شام وح�شن قنعري  عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية 

الرقم )48720(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ 1998/2/18  اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

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

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن  باأن �شركة  مازن �شلطان و�شريكه  

الرقم )120022( بتاريخ 2019/9/11 تقدمت بطلب لجراءات  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :مازن �شلطان و�شريكه

اىل �شركة :مازن �شلطان و�شركاه

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادتني)13(,)215(  لحكام  ا�شتنادا 
والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة 
بان �شركة ورثة �شعيد �شعبل� وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة 
حتت الرقم )18108( بتاريخ 2014/10/27 قد تقدمت بطلب لتحويل 
�شفتها من �شركة تو�شية ب�شيطة اىل �شركة ت�شامن وتغري ا�شم ال�شركة 

اىل  ورثة �شعيد �شعبلو .

دائرة  الغري مراجعة  او  الدائنني  له اعرتا�ض على ذلك من  يرجى ممن 
مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة .

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم ال�طني للمن�شاأة:)200118031(

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

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

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكته   احلايف  �شليمان  حممد 

حتت الرقم )101292( بتاريخ 2011/4/25قد تقدمت بطلب لت�شفية 

ال�شيد/ بتاريخ 2022/9/19 وقد مت تعيني  ال�شركة ت�شفية اختيارية 

ال�شيدة �شفاء عاطف �شعدات عبداجلواد  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : الزرقاء �شاحية املدينة-ت-0785117594

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

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

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

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

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  �شمره  وحممد  رمزي  �شركة  باأن 

لجراءات  بطلب  تقدمت  بتاريخ2015/7/30   )112236( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :رمزي وحممد �شمره

اىل �شركة :احمد ال�شاعر وحممد �شمره

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

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

انذار  بالع�دة للعمل 
اىل امل�ظف 

يزن امني احمد املحارمه
لدى  عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
و�شركاه  قا�شم  جودت  رامز  �شركة 
متتالية  ايام  ع�شرة  عن  تزيد  ملدة 
بدون مربر او �شبب قانوين م�شروع 
ب�شرورة  تنذرك  ال�شركة   فاإن 
 3 مدة  خالل  عملك  ملكان  العودة  
العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأيام 
ال�شركة  �شت�شطر  ذلك  وبعك�ض 
الفقره   )28( املادة  لحكام  وعمال 
)هـ( من قانون العمل انهاء خدماتك 
فاقداآ  تعترب  ذلك  وبعد  العمل  من 
جلميع حقوقك القانونية والعمالية 

�شركة رامز جودت قا�شم و�شركاه

ال�صحف:  اعادة �صدى االربعاء  2022/9/21

الرقم: م �ش/21220/6 - التاريخ: 2022/9/1

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
الرقم الوطني للمن�صاأة: )200082729(

ا�ص��تنادا الحكام امل��ادة )37( من قانون ال�ص��ركات رقم )22( ل�ص��نة 
1997 يعل��ن مراقب عام ال�ص��ركات يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة بان 
�صركة مناف الطاهات و�صركاه وامل�صجلة يف �صجل �صركات تو�صية ب�صيطة 
حت��ت الرق��م )21220( بتاري��خ 2022/1/24 ق��د تقدم��ت بطل��ب 
لت�ص��يفة ال�صركة ت�ص��فية اختيارية بتاريخ 2022/9/1 وقد مت تعيني 
ال�صيد/ ال�صيدة املنذر عاطف حممود الطاهات او مناف ابراهيم يا�صني 

الطاهات م�صفيا لل�صركة
علما بان عنوان امل�صفي - اربد - ال�صريح - 0798104043

مراقب عام ال�صركات/د. وائل علي العرموطي

 انذار  بالع�دة للعمل 
اىل امل�ظف

 احمد جميل عبدالغني ال�شعبي
نظرا لتغيبك عن مكان عملك لدى 

موؤ �ش�شة توزيعات ابو را�شد 
لل�شجائر واملك�شرات من تاريخ 

16 / 7 / 2022 و ملدة تزيد عن 
ع�شرة ايام متتالية بدون مربر او 
�شبب قانوين م�شروع فاإن ال�شركة  

تنذركما ب�شرورة العودة  ملكان 
عملك خالل مدة 3 اأيام من تاريخ 

ن�شر هذا العالن وبعك�ض ذلك 
�شت�شطر املوؤ�ش�شة  وعمال لحكام 

املادة )28( الفقره )هـ( من قانون 
العمل انهاء خدماتك من العمل 

وبعد ذلك تعترب فاقداآ جلميع 
 حقوقك القانونية والعمالية .

 املنذر
موؤ�ش�شة توزيعات ابو را�شد 

لل�شجائر واملك�شرات

 اعالن �شراء عطاء�شادر عن مديرية ا�شغال حمافظة الكرك 
املناق�شة   باال�شرتاك يف  الراغبون  والرابعة  اخلام�شة  الفئة  الطرق  امل�شنفون يف  جمال  املقاولون  يدعى 
املوافق  الثالثاء  يوم  �شباح  من  اعتبارا  الكرك  حمافظة  ا�شغال  مديرية  مراجعة  ادناه  املو�شحة 

2022/9/27م.
- اآخر موعد لبيع ن�شخ العطاء ال�شاعة الثانية من بعد ظهر يوم اخلمي�س املوافق 2022/10/6م. 

االحد   يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  ال�شاعة  اق�شاه  موعد  يف  املديرية  عطاءات  �شندوق  يف  العرو�س  -تودع 
املوافق 2022/10/9م. 

-يحدد يوم اخلمي�س املوافق 2022/10/6م زيارة ملوقع العمل ال�شاعة العا�شرة �شباحا.
-على ان يرفق بكل  عر�س �شيك م�شدق باأ�شم معايل وزير اال�شغال العامة واال�شكان الأمره او كفالة بنكية 
باأ�شم عطوفة مدير ا�شغال حمافظة الكرك  بالقيمة املبينه ادناه وال يقبل النقد كتاأمني لدخول العطاء مع 

و�شع الكفالة يف مغلف منف�شل عن مغلف عر�س املناق�شة 
- يحق ل�شاحب العمل الغاء العطاء دون ابداء اال�شباب ودون ان يرتتب على هذا االلغاء اية مطالبات مالية 

و قانونية.
-يرفق بكل عر�س ورقة حتليل اال�شعار

-حت�شب تكلفة االعالن على املقاول الذي يحال عليه العطاء مهما تكرر.
ي�شتبعد  لذلك  وخالفا  املناق�شه  عر�س  مغلف  خارج  منف�شل  مغلف  يف  العطاء  دخول  كفالة  و�شع  �شرورة   -

العر�س.

و�شف العملرقم العطاء 
قيمة 
كفالة 

ثمن الن�شخة 

�س ك /2022/41 
ب�شاأن توريد عبارات انبوبية وبي�س كور�س و�شبك جابيون ملديرية ا�شغال 

حمافظة الكرك
 1500
50 ديناردينار 

رئــــي�س جلنـــة �شراء مــحافظة الكرك 
نائب املحافظ ومت�شرف لواء الق�شبة/ بالوكالة
خالد علي الق�شاه

اعالن  متديد دعوة العطاء لوازم رقم )2022/45( اخلا�س بتجديد رخ�س برامج الن�شخ االحتياطي ملدة 

ثالث �شنوات

تدعو �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة ال�شركات واملوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة الراغبة يف اال�شرتاك يف هذه الدعوة مراجعة  
ق�شم اللوازم واال�شغال يف ال�شلطة م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية املفعول وال�شجل التجاري ال�شتالم وثائق العطاء اعاله 

وفقا ملا يلي :
1- رقم  وا�شم العطاء :العطاء لوازم رقم )2022/45( اخلا�ص بتجديد رخ�ص برامج الن�شخ االحتياطي ملدة ثالث �شنوات ح�شب 

الكميات و ال�شروط الواردة يف وثائق العطاء .
2- ثمن ن�شخة العطاء  : )50( خم�شون دينار غري م�شرتدة .

ال�شجل  املوؤ�ش�شة ح�شب  او  ال�شركة  الف وخم�شمائة دينار من  بقيمة )1500(  او �شيك م�شدق  بنكية  : كفالة  3- كفالة الدخول 
التجاري ل�شالح ال�شلطة ويجب ان يكون با�شم املناق�ص املتقدم للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .

ن�شخة  واملايل  الفني  العر�ص  من   )2( عدد  ن�شخة  تقدمي  العر�ص  مقدم  على  العرو�س:  تقدمي  4.طريقة 
ا�شلية عدد)1(و�شورة عدد)1(وتو�شع جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم وا�شم العطاء 
وا�شم ال�شركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ص الظرفني معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�شة يف 

مغلف ثالث و�شرورة تعبئة ملحق عر�ص املناق�شة وختم جميع وثائق العطاء
5- تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات الكائن يف ق�شم اللوازم واال�شغال يف مبنى ال�شلطه مبوعد اق�شاه ال�شاعة الثانية ع�شرة من 

بعد ظهر يوم االثنني املوافق 2022/10/3 .
www.aqabazone.com  6-لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا االلكرتوين

 tender@aseza.jo : 7- لال�شتف�شار املرا�شلة على الربيد االلكرتوين
م.نايف احمد البخيت

رئي�س جمل�س املفو�شني 

اعــــــــالن 
مبقت�شى املادة )21/ج(من قانون تطوير وادي االردن رقم )19( ل�شنة 1988 

وتعديالته
ال�شكنية رقم )739( الوحدة  قيمة  لتقدير  تاريخه جدول  يوماآ من  للعموم وملدة خم�شة ع�شر  يعلن 
وادي  �شلطة  ادارة  جمل�ص  قرار  مبوجب  وامل�شتملكة  املزرعة  غور  ارا�شي  من  املاحلة   )2( حو�ص 
تاريخ  رقم)1776/13/59/6(  بالكتاب  الرئا�شة  وموافقة  رقم)219(تاريخ1980/11/9  االردن 

1981/2/11
قد علق يوم االثنني املوافق 2022/9/19 على لوحة دائرة االرا�شي وامل�شاحة/االغوار اجلنوبية 
باعتباره حمالأ بارزاآ و�شلمت ن�شخة اخرى منه اىل رئي�ص بلدية االغوار اجلنوبية الطالع اجلميع ذوي 

احلقوق عليه .
ويحق لل�شلطة ولكل مت�شرف او �شاحب حق ان يعرت�ص على قرار اللجنة خالل خم�شة ع�شر يوماآ من 
تاريخ انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�شتئنافية وبعد ان يودع املعرت�ص مبلغ 
)خم�شة ع�شر ( ديناراآ كاأمانة لالعرتا�ص على التقدير عمال باحكام املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�س جلنة تقدير االرا�شي 
املهند�س �شامر حممد الدويري

دائرة قا�شي الق�شاه 
حمكمة عمان الو�شطى ال�شرعيه 

التوثيقات 
التاريخ 2022/9/20 

تبليغ �شادر عن حمكمة عمان 
ال�شرعيه الو�شطى / التوثيقات 

اىل املدعوة مي�شر حممد حممود خليل 
جمهول حمل االقامه 

اعلمك ان زوجك املدعو بالل �شادق 
ابراهيم خليل قد تزوج من املدعوة 

نفني هيثم نعيم النمر مبوجب ق�شيمة 
عقد زواج رقم 2270527 تاريخ 

2022/7/4 امل�شجل لدى هذه املحكمة 
وعليه تقرير تبليغك ذلك ح�شب 

اال�شول 
واقبلوا وافر االحرتام 

رئي�س حمكمة عمان ال�شرعيه الو�شطى / 
التوثيقات 
د. حممد حممود ابو �شنينه

تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية
الرقم 2008/1625 و 2009/799

تاريخ :2022/9/20
اعالن بيع باملزاد العلني �شادر عن حمكمة 

تنفيذ عمان ال�شرعية للمرة الثالثة
لقد تقرر يف الق�شية التنفيذية رقم 

2008/1625 ومو�شوعها نفقة زوجة
والق�شية رقم2009/799 ومو�شوعها نفقة بالغني

واملنفذتان لدى هذه املحكمة واملتكونة بني املحكوم لها 
)نربا�س خالد عبداملجيد القره غويل وكل من زيد ومهند 
�شامل ابناء مازن عبداهلل عبدالقادر ال�شعدون( واملحكوم 

عليه )مازن عبداهلل عبد القادر ال�شعدون �شويدي اجلن�شية 
ا�شمه باجلواز ال�شويدي مازن قارر(

حيث تقرر بعد االجراءات القانونية املتعلقة بالبيع باملزاد 
العلني حتديد يوم االربعاء 2022/10/5 ال�شاعة الثانية 

ع�شرة ظهرا بدء املزاد العلني على ال�شقة الغربية من 
الطابق الثاين وم�شاحتها 114م واملقامة على قطعة االر�س 

رقم 1124 حو�س 5 طرببور من ارا�شي �شرق عمان با�شم 
املالك مازن قادر واملحجوز  ل�شالح الق�شيتني التنفيذتني 

اعاله وذلك يف �شاحة حمكمة تنفيذ عمان ال�شرعية الواقعة 
خالل 30 يوما من بدء املزوادة دائرة قا�شي الق�شاه يف 

تالع العلي فمن يرغب باحل�شور لدخول املزاد العلني 
للعقار والذي قدرت معه ما ال يقل عن ع�شرة باملائة من 

القيمة املقدرة لل�شقة املذكورة علما بان  ر�شوم الن�شر وكافة 
امل�شاريف على من ير�شة عليه املزاد.

حتريرا يف 2022/9/20 علما بان ر�شوم امل�شقفات امل�شتحقة 
على ال�شقة املذكورة مبلغ 558,250 دينار فقط ال غري

رئي�س تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

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

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

باأن �شركة �شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته وامل�شجلة يف �شجل 

تقدمت   2022/6/22 بتاريخ   )122818( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات 

بطلب الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :�شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته

اىل �شركة :�شليمان �شامي �شليمان جمعه ابو خرمه و�شريكته

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع جزء من الطريق 

االفرازي املحاذي لقطعة االر�ص رقم 12 حو�ص رقم 2 
البلد ارا�شي مزرعة املجدل والف�شلة املجاورة لل�شيد 

�شامح زريقات و�شركاه مالكي قطعة االر�ص رقم 12 حو�ص 
2البلد ارا�شي املجدل فعلى الراغبني من املجاورين 

للطريق االفرازي املراد بيعه والف�شلة املجاورة التقدم 
بطلب ال�شراء او االعرتا�ص على بيع الطريق والف�شلة 

ملكاتب البلدية خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شراالعالن.
املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع الطريق  
االفرازي املحاذي لقطعة االر�شي  ذوت االرقام 

)701/702/81/707( حو�ص 3 البلد ارا�شي برما ملالكي 
قطع االرا�شي املجاورين اأ�شحاب القطع ذوات االرقام 

اعاله فعلى الراغبني باالعرتا�ص على بيع الطريق التقدم 
بطلب االعرتا�ص لدى  مكاتب البلدية خالل ثالثون يوما من 

تاريخ ن�شراالعالن.
املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اإعـــــــــالن 
تعلن بلدية برما اجلديدة عن نيتها ببيع الطريق 

االفرازي املحاذي لقطع االر�شي  ذوت االرقام 
)39/294/293( حو�ص رقم 3  ابو عمارة 

ارا�شي اجلزازة ملالكي القطعة املجاورة واجلزء 
املحاذي لقطعة االر�ص رقم 294 ملالكي القطع 
ح�شب نظام بيع الف�شالت والطرق املعمول به .

املحامي
عقاب علي ال�شالمات
رئي�ص بلدية برما اجلديدة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
االلب�شة  لتجارة  رابيدز  جراند  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 

/  حتت الرقم )46529( بتاريخ )2017/2/7(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/9/19(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
وتقنيات  العامه  للتجارة  املهلل  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
ال�شناعة ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية 

املحدودة /  حتت الرقم )44844( بتاريخ )2016/8/14(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/9/20(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200007299(

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

في�شل عادل عقل 
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة �شيمون عقل و�شائر مري�س وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )68047( بتاريخ 2003/8/25.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/9/19  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
باالرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شركائه 

املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/9/20.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم 

التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

اال�شماء  م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )مركز جوهرة عمان لال�شت�شارات ( 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )178719( با�شم )�شالح نبيل �شالح احمد( جرى عليه 
نقل ملكية لي�شبح با�شم )نبيل �شالح مو�شى احمد(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ 

م�شجل اال�شماء التجاريةن�شر هذا االعالن.
اكرام ح�شن ال�شكر

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

اال�شماء  م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
للع�شري  ( وامل�شجل  الفواكة  التجاري )اوان  بان اال�شم  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  التجارية يف وزارة 
لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )237953( با�شم )حممد عدنان علي طقاطقة ( جرى عليه نقل 
تاريخ  من  الغري  على  حجة  امللكية  نقل  القرنه(وتعتربعملية  حممد  عي�شى  )احمد  با�شم  لي�شبح  ملكية 

ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)1/40(  الحكام  ا�شتناد 

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة 

و�شريكهم  ومن�شور  البدوي  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 

 )8966( الرقم  حتت  ب�شيطة  تو�شية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2001/4/22 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 

 5600260

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
وامل�شجلة  وريان  عمران  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
بتاريخ   )17147( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

1986/6/14 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي



االربعاء  )21( اأيلول 82022
العدد )2861(

تحديد أسعار تذاكر بطولة 
األردن الرباعية

 حدد االحتاد االأردين لكرة القدم، اأ�سعار تذاكر مباريات البطولة 
الثاين  عبداهلل  امللك  �ستاد  على  ي�ست�سيفها  التي  الرباعية  الودية 

بالقوي�سمة اعتبارا من اجلمعة املقبل.
ومت حتديد �سعر تذكرة الدرجة اخلا�سة ب »10« دنانري، مقابل 
وطالب  الثانية.  للدرجة  دنانري   »3« و  االأولى  للدرجة  دنانري   »4«
عدد من اجلماهري على مواقع التوا�سل االجتماعي فتح اأبواب امللعب 
الدولية  االأردن  الودية. وت�ستمل بطولة  البطولة  باملجان يف مباريات 
جتمع  مباراتان  املقبل  اجلمعة  �ستقام  حيث  فقط،  مباريات   4 على 
االأولى العراق وعمان ويليها مباراة االأردن و�سوريا. ويلتقي الفائزان 
26 �سبتمرب/اأيلول اجلاري، لتحديد هوية البطل، فيما يتواجه  يوم 

اخلا�سران بذات اليوم، ملعرفة �ساحب املركز الثالث.

تثبيت إقامة مباراة الفيصلي 
والحسين إربد من دون جمهور

قررت جلنة اال�ستئناف يف احتاد كرة القدم رد اال�ستئناف املقدم 
من النادي الفي�سلي وبالتايل اإقامة مباراة الفي�سلي واحل�سني املقبلة 

بدوري املحرتفني دون جمهور.
وكانت اللجنة التاأديبية قررت اإقامة اأول مباراتني للفي�سلي دون 

جمهور ب�سبب خمالفات جمهوره يف مباراة الفريق اأمام معان.
اأمام  جمهوره  اعادة  يف  اأمال  العقوبة  با�ستئناف  الفي�سلي  وقام 
احل�سني لياأتي الرد اليوم برف�ض الطلب وبالتايل اإقامة املباراة من دو 

ن جمهور.

 الحسين إربد يستعد للفيصلي 
والوحدات من العقبة

اإلى  االإثنني،  م�ساء  القدم،  لكرة  اربد  احل�سني  فريق  وفد  و�سل   
ال�سوري  الفني  املدير  بقيادة  تدريبي  مع�سكر  الإقامة  العقبة،  مدينة 

اأمين احلكيم.
وياأتي املع�سكر يف ظل �سعي اجلهاز الفني للمحافظة على جاهزية 

الفريق وجتنب التاأثر بفرتة توقف امل�سابقات املحلية.
وي�ستمل مع�سكر العقبة على خو�ض تدريبات �سباحية وم�سائية، 
�سعود  يف  الطامح  للفريق  والبدنية  الفنية  اجلاهزية  على  للمحافظة 

من�سات التتويج.
بع�ض  ملعاجلة  الفني  للجهاز  فر�سة  كذلك  املع�سكر  وي�سكل 
على  تناف�سه  فرقا  املقبلة  املرحلة  يف  �سيقابل  اأنه  خا�سة  االأخطاء، 

ح�سد االألقاب، مثل الفي�سلي والوحدات على وجه التحديد.
اأف�سل عرو�سه يف امل�سابقات املحلية، حيث  اإربد  ويقدم احل�سني 

يتطلع للظفر بلقب دوري املحرتفني الأول مرة بتاريخه.
 40 الدوري بر�سيد  الفي�سلي والوحدات قائمة ترتيب  ويت�سدر 

نقطة لكل منهما، يليهما احل�سني اإربد ب38 نقطة.
وتبدو كذلك فر�سة احل�سني اإربد قوية يف املناف�سة على لقب كاأ�ض 

االأردن، حيث �سيواجه يف دور الثمانية فريق �سباب العقبة.

 منتخب المالكمة يشارك في 
بطولة البوسنة والهرسك

  غادر املنتخب الوطني للمالكمة، للم�ساركة يف البطولة التذكارية 
دولة  يف  �ستقام  والتي  تاليجان«،  اللهوفيت�ض  هاجر  »م�سطفى  ال�20 

البو�سنة والهر�سك خالل الفرتة من 19 – 25 ال�سهر احلايل.
وتاأتي م�ساركة املنتخب الوطني، ا�ستعدادا لبطولة اآ�سيا للمالكمة 

لفئة الرجال وال�سيدات.
بعد  املنتخب  �سي�سارك  حيث  العبا،   12 املنتخب  قائمة  وت�سم 
املنتخب  مع  امل�سرتك  التدريبي  املع�سكر  يف  مبا�سرة  البطولة  انتهاء 
 10 ولغاية  احلايل   26 من  الفرتة  خالل  وذلك  تايلند  يف  التايلندي 
االأخرية  اخلارجية  االإعدادية  املحطة  يعترب  وال��ذي  املقبل  ال�سهر 
قبيل ا�ست�سافة البطولة االآ�سيوية يف العا�سمة االأردنية عمان، مطلع 

ت�سرين الثاين املقبل.

هل تعمد رونالدو الرد 
على إبراهيموفيتش؟

يونايتد،  مان�س�سرت  جنم  رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل  اأث��ار   
مواقع  على  الر�سمية  ح�ساباته  عرب  ن�سرها  �سورة  خالل  من  اجلدل 

التوا�سل االجتماعي، االثنني.
على  رد  قد  ميالن،  جنم  اإبراهيموفيت�ض،  زالتان  ال�سويدي  وكان 
مني  اأق��وى  العبا  راأي��ت  »اإذا  وق��ال:  باالعتزال،  طالبته  ت�سريحات 

�ساأعتزل. لكنني مل اأر ذلك بعد«.
املالكمة  قفازات  يرتدي  وهو  اليوم،  له  �سورة  رونالدو  ون�سر 
التعليقات  خالل  من  للتاأكيد  متابعيه  دفع  مما  البدنية،  قوته  ويظهر 

على اأنه اأقوى ريا�سي يف العامل.
وكتب رونالدو معلقا على ال�سورة »حول ال�سلبيات اإلى حوافز، 
حاول  رونالدو  اأن  بالذكر،  جدير  انت�سارات«.  اإلى  االأخطاء  وحول 
الرحيل عن مان�س�سرت يونايتد هذا ال�سيف، لكن ناديه مت�سك ببقائه.  
وكان النجم الربتغايل قد جنح يف ك�سر �سيامه التهديفي هذا املو�سم، 
تريا�سبول  �سرييف  فريق  مرمى  يف  هدفا  �سجل  اإذ  املا�سي،  اخلمي�ض 

املولدويف، باجلولة الثانية من جمموعات م�سابقة الدوري االأوروبي.

اتحاد جدة يستعد للنصر 
بمواجهة الوحدة

بعدما  النادي،  ملعب  على  تدريباته  ال�سعودي  االحت��اد  ع��اود 
متتع الالعبون براحة ملدة 4 اأيام، عقب الفوز على اخلليج )0-2(، 
اخلمي�ض املا�سي، �سمن مناف�سات اجلولة الرابعة من دوري رو�سن 
نونو  الربتغايل  بقيادة  للعميد،  الفني  اجلهاز  وو�سع  للمحرتفني. 
الفيفا،  اأي��ام  مع  تزامنا  ال��دوري  توقف  فرتة  خالل  برناجما  �سانتو، 

يت�سمن خو�ض مباراة جتريبية اأمام الوحدة، االأحد املقبل.
الثاين  املقررة يف  الن�سر،  الكال�سيكو مع  ا�ستعدادا ملواجهة  وذلك 
قمة  يف  ب��ارك،  مر�سول  ملعب  على  املقبل،  اأول  اأكتوبر/ت�سرين  من 

اجلولة اخلام�سة من الدوري.
بام�سعود  اأحمد  من:  كال  الفيفا  اأيام  خالل  �سانتو  نونو  و�سيفتقد 
الثنائي  بجانب  ال�سعودي،  املنتخب  مع  لتواجدهما  كمارا،  وهارون 

امل�سري الدويل، اأحمد حجازي وطارق حامد.
الدوري  ترتيب  جدول  يف  الثالث،  املركز  حاليا  االحت��اد  ويحتل 
من  جوالت   4 مرور  بعد  نقاط،   10 بر�سيد  للمحرتفني،  ال�سعودي 

امل�سابقة.

يرة � اال�ن 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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انطالق الجولة األخيرة من 
سباق الكارتينغ الجمعة

بطولة  من  ماك�ض(  روتاك�ض  )حتدي  الكارتينغ  �سباق  مناف�سات  تنطلق 
االأردن ل�سباقات الكارتينغ، يوم اجلمعة املقبل، يف حلبة �سبيد �سنرت طريق 

املطار لفئات )ال�سينيور - ماك�ض(.
مراكز  نحو  التقدم  اأج��ل  من  الزمن  مع  حت��دي  يف  ال�سائقون  ويدخل 
ال�سدارة يف �سباق الكارتينغ اجلولة اخلام�سة واالأخرية من البطولة، والتي 

تاأتي بدعم من �سركة زين االأردن.
10.25 �سباحا، فيما تبداأ  وتبداأ اجلوالت احلرة لل�سباق عند ال�ساعة 
15 لفة، ومن ثم  11.15 �سباحا، وت�سم  جولة )بري فاينل( عند ال�ساعة 

جولة )فاينل( وت�سم 20 لفة عند ال�ساعة 11.45 ظهرا.
ويعترب ال�سباق مهما للم�ساركني من اأجل تعزيز ر�سيدهم من النقاط على 
ي�سكل اجلولة  كونه  الكارتينغ  ل�سباقات  االأردن  لبطولة  العام  الرتتيب  �سلم 

االأخرية من البطولة، مما يجعله اأكرث ال�سباقات ت�سويقا.
الرتتيب  يف  مراكزهم  لتبديل  الفر�سة  لل�سائقني  القوي  التناف�ض  ويتيح 

العام يف فئة ال�سينيور - ماك�ض.
 - ال�سينيور  فئة  يف  انت�سارات   4 فريج  الرحمن  عبد  املت�سابق  وحقق 

ماك�ض، وهو على اأعتاب ح�سم لقب بطولة االأردن للكارتينغ لعام 2022.

مبابي يربح معركته مع
 االتحاد الفرنسي

االحت��اد  مع  معركته  جريمان،  �سان  باري�ض  جنم  مبابي  كيليان  رب��ح 
الفرن�سي لكرة القدم، ب�ساأن حقوق ال�سور، بعد اإعالن احتاد الكرة الفرن�سي 

اليوم االإثنني عن »تعديل« االتفاق مع الالعبني الفرن�سيني.
ون�سب خالف بني مبابي واحتاد الكرة الفرن�سي منذ اآذار/مار�ض املا�سي، 

عندما رف�ض الظهور يف جل�سة ت�سوير لالعبي املنتخب الفرن�سي االأول.
وكان مبابي حري�سا على التحكم ب�سكل اأكرب يف حقوق ال�سور اخلا�سة 
رئي�ض  لو جريت  نويل  ولكن  بعالمات جتارية معينة،  االرتباط  لتجنب  به، 
االحتاد الفرن�سي لكرة القدم مل ينجح يف التو�سل التفاق مع ممثلي الالعب 

خالل لقاء جمع بينهم يف حزيران/يونيو املا�سي.
التغيريات  لتحقيق  كاف  وقت  هناك  »ليكيب«  ل�سحيفة  جريت  لو  وقال 
اأنه  االثنني  اليوم  مبابي  عمل  فريق  اأكد  حيث  العامل،  كاأ�ض  قبل  املن�سودة 
قرر مقاطعة جل�سة ت�سوير مقررة غدا الثالثاء، على هام�ض جتمع الالعبني 

ا�ستعدادا ملالقاة النم�سا والدمنارك يف دوري االأمم االأوروبي.
االثنني،  اليوم  القدم  لكرة  الفرن�سي  اأع�ساء االحتاد  لقاء جمع  بعد  لكن 

تقرر املوافقة على طلبات مبابي.
واأو�سح احتاد الكرة الفرن�سي يف بيان: »بعد حمادثات حا�سمة يف ح�سور 
ومدير  وامل��درب  االحت��اد  ورئي�ض  الفرن�سي  للمنتخب  التنفيذيني  املديرين 
الت�سويق، تعهد احتاد الكرة الفرن�سي يف اأ�سرع وقت ممكن مبراجعة االتفاق 

االأ�سلي حلقوق ال�سور اخلا�سة بالالعبني الذين مت اختيارهم«.
العري�سة  اخلطوط  على  العمل  ي�سعده  الفرن�سي  الكرة  »احتاد  وختم: 
االعتبار  يف  االأخذ  مع  م�ساحله،  �سمان  �ساأنه  من  والذي  اجلديد،  لالتفاق 

املخاوف واالإدانات امل�سروعة التي عرب عنها الالعبون باالإجماع«.

تقليص قائمة العراق
 لبطولة األردن الرباعية

النهائية  الالعبني  قائمَة  تقلي�ض  العراقي،  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 
23 العباً، بعد ا�ستبعاد  اإلى  املُ�ستدعاة للُم�ساركة يف ُبطولة االأردن الدولّية 
عدٍد من الالعبني الذين تواجدوا موؤخرًا يف مع�سكر بغداد املغلق، واأبرزهم 

علي فائز ووكاع رم�سان وح�سني عمار.
 وجاءت القائمة النهائية التي اختارها املدرب را�سي �سني�سل كالتايل:

حرا�سة املرمى : جالل ح�سن ، دلوان مهدي ، ح�سن اأحمد. 
الدفاع : مناف يون�ض ، كرار عامر ، زيد حت�سني ، اأحمد عبد احل�سني ، 

حمزه عدنان .مريخا�ض دو�سكي، االآي فا�سل، عبا�ض حممد.
اإبراهيم   ، علي  ح�سني   ، رزاق  �سهاب   ، عبود  علي  حممد   : الو�سط  خط 

باي�ض ، ح�سن عبد الكرمي ، ، اأمري العماري ،  اأجمد عطوان ، هريان اأحمد. 
الهجوم : ريوان اأمني ،  اأمين ح�سني ،اآ�سو ر�ستم ، �سريكو كرمي.

�سد  جتريبّية  مباراة  االإثنني،  اليوم  خا�ض  العراقي،  املنتخب  اأن  يذكر 
وانتهت  بغداد،  بالعا�سمة  الدويل  املدينة  ملعُب  احت�سنها  ال�سرطة  فريق 

بفوزه بهدف وحيد، حمل اإم�ساء الالعب ا�سو ر�ستم .
ومن املوؤمل اأن يغادر وفُد املنتخب العراقي بعد غٍد االأربعاء اإلى اململكة 

االأردنّية، قبل اأن يخو�َض غدًا اآخر وحداته التدريبّية يف مع�سكر بغداد.

ارتفاع األرباح في ميزانية برشلونة
مو�سم  ميزانية  على  ر�سميا  وافق  االإدارة  جمل�ض  اأن  بر�سلونة،  اأعلن 

.23/2022
وك�سف بيان بر�سلونة، اأن ميزانية الدخل الت�سغيلي للنادي تبلغ 1255 
مليون يورو، مع توقع وجود اأرباح قدرها 274 مليون يورو، وهو ما يفوق 

حتقيق ربح قدره 98 مليون يورو باملو�سم املا�سي.
 22/2021 املالية  ال�سنة  بر�سلونة  اإدارة  جمل�ض  اأنهى  واأن  و�سبق 

باإيرادات بلغت 1017 مليون يورو واأرباح 98 مليون يورو.
كما اأعلن بر�سلونة، االنتهاء من تطوير امل�سروع االأ�سا�سي املتقدم واأكمل 
النادي عملية تقدمي العطاءات لبناء اال�ستاد اجلديد، مبا يتوافق مع اإدارة 
العمل. كما اختار بر�سلونة يوم االأحد، 9 اأكتوبر/ت�سرين االأول املقبل، لعقد 
و�سيح�سر  بعد  عن  االجتماع  و�سيكون  لالأع�ساء،  العادية  العامة  اجلمعية 

�سريكا.  4451

مانشستر يونايتد يهدر
 238 مليون يورو

احتل  االإجنليزي،  يونايتد  مان�س�سرت  نادي  اأن  حديثة  درا�سة  اأظهرت 
الر�سوم املقدرة  اأكرب من  اأنفقت مبالغ  التي  االأندية  قائمة  االأولى يف  املرتبة 
للتعاقد مع العبني جدد خالل العقد املا�سي على م�ستوى الدوريات االأوروبية 

اخلم�ض الكربى.
انتقال  33 �سفقة  التعاقد مع  اإنفاق مان�س�سرت يونايتد على  وكان حجم 
العبني، اأكرب مبقدار 238 مليون يورو من القيمة االإجمالية املقدرة لهوؤالء 
الالعبني، قبل اإمتام �سفقات انتقالهم، بح�سب منوذج اإح�سائي طوره مر�سد 

»�سي اآي اإي اأ�ض«.
اأنفقت  التي  االأندية  قائمة  الثانية يف  املرتبة  االإيطايل يف  يوفنتو�ض  وحل 
م�ستوى  على  املا�سي  العقد  خالل  لالعبني  املقدرة  القيمة  من  اأكرب  مبالغ 
الدوريات االأوروبية اخلم�ض الكربى باإجمايل 234 مليون يورو يليه باري�ض 

�سان جريمان الفرن�سي يف املركز الثالث باإجمايل 162 مليون يورو.
واحتل اأ�ستون فيال املركز الثاين يف قائمة االأندية االإجنليزية فيما يتعلق 
باإنفاق مبالغ اأكرب من القيمة املقدرة لالعبني، باإجمايل 149 مليون يورو يليه 

ت�سيل�سي باإجمايل 135 مليون يورو.
املمتاز  االإجنليزي  بالدوري  املناف�سني  من  فقط  اأندية  ثالثة  وان�سمت 
الإمتام  املتوقعة  القيمة  من  اأقل  مبالغ  اأنفقت  التي  ال�36  االأندية  قائمة  اإلى 

ال�سفقات.
القيمة  عن  يورو  ماليني  �سبعة  باإجمايل  فائ�سا  وولفرهامبتون  وحقق 
املقدرة لل�سفقات التي اأبرمها باإجمايل �سبعة ماليني يورو مقابل �ستة ماليني 

يورو لتوتنهام ثم برايتون باإجمايل مليون يورو.

اأ�سدر نادي الرمثا االأردين، بيانا يو�سح من 
العبه  بق�سية  املتعلقة  التطورات  اآخ��ر  خالله 
ب�سرارة،  وامللقب  زري��ق  اأب��و  حممد  ال�سابق 
والذي انتقل موؤخرا ل�سفوف الرتجي التون�سي.

كافة  يف  الرمثا  »جمهور  البيان:  يف  وج��اء 
واال�ستف�سارات  للتوا�سل  ونظرا  اململكة،  اأنحاء 
عن اآخر م�ستجدات الق�سية املرفوعة من النادي 
بخ�سو�ض  الدولية  الريا�سية  املحكمة  ل��دى 
التطورات  ب�سورة  ن�سعكم  فاإننا  ���س��رارة، 

االأخرية«.
النهائي  للحكم  الق�سية  حجز  »مت  واأ�ساف: 
�سادر  كونه  طعن  الأي  قابل  غري  �سيكون  الذي 
ومل  دولية،  ريا�سية  ق�سائية  جهة  اأعلى  من 
للقانون  وفقا  وذلك  باحلكم  للنطق  تاريخ  يحدد 
الريا�سي الدويل فيما يتعلق مبثل هذه الق�سايا«.
واأو�سح: »تركز دفاع نادي الرمثا بالق�سية 
الالعب وعدم  عقد  ف�سخ  اإج��راءات  بعدم �سحة 
بتوكيل  قام  وال��ذي  حماميه  اإج��راءات  قانونية 
حمامي اإ�سباين حيث قام االأخري بكتابة املذكرات 
وحده  اال�ستماع  جل�سة  يف  والرتافع  الدفاعية 

فقط«.
يف  وحماميه  الالعب  »ا�ستند  الرمثا:  واأ�سار 
دفاعاته على عدم �سحة العقد املربم بني الالعب 
اجليد  غري  التعامل  وعلى  الرمثا،   نادي  وبني 
الذي كان يالقيه الالعب من اإدارات النادي خالل 
الالعب  ا�ستند  حيث  ال�سابقة  تعاقده  �سنوات 
وبني  بينه  ج��دا  قدمية  م��را���س��الت  ال��ى  اأي�سا 

النادي«.
ننتظر  »واأخ��ريا  بيانه:  الرمثا  نادي  وختم 
الأ�سحاب  احلق  وعودة  باحلكم  النطق  جميعا 

احلق«.

ليفاندوف�سكي،  روب��رت  البولندي  اأع��رب 
باالن�سمام  �سعادته  ع��ن  بر�سلونة،  مهاجم 

ل�سفوف الفريق الكتالوين.
ليفاندوف�سكي )34 عاًما( ل�سفوف  وان�سم 
بر�سلونة هذا ال�سيف، قادًما من بايرن ميونخ، 

مقابل 45 مليون يورو.
�سحيفة  اأبرزتها  ت�سريحات  يف  ليفا،  وقال 
االأول��ى  اأي���ام  »منذ  الكتالونية:  »���س��ب��ورت« 
املنا�سب  املكان  يف  اأنني  �سعرت  بر�سلونة  يف 

والوقت املنا�سب«.
واأ�ساف: »اأنا فخور بتواجدي يف بر�سلونة، 
با�سمي يف ملعب  اأن يغني اجلمهور  اأتوقع  ومل 
اأ�سعر  يجعلني  هذا  كل  ال�سرعة،  بهذه  كامب 

وكاأنني يف بر�سلونة منذ فرتة طويلة«.
ب�سكل  االإ�سبانية  اللغة  »اأحت��دث  وتابع: 
بنف�سي،  الطعام  طلب  االآن  وميكنني  اأف�سل، 
مع  واأتكيف  واملدينة  الثقافة  على  اأت��ع��رف 

احلياة يف بر�سلونة ب�سكل يومي«.
بر�سلونة  بالعبي  ليفاندوف�سكي  واأ���س��اد 

ال�سباب، وقال: »بيدري وجايف وفاتي وفريان، 
ب�سكل  وال�����س��وؤال  ال��ت��ح��دث  على  حري�سون 
اأرى  الأين  وخربتي  معرفتي  اأ�ساركهم  م�ستمر.. 

مدى �سرعة تطورهم مع الفريق«.
ميونخ  بايرن  ال�سابق  ناديه  مواجهة  وعن 
يف دوري االأبطال، قال: »كانت مواجهة ال يجب 
مل  كنا  واإذا  نفوز،  اأن  يجب  كان  نخ�سرها،  اأن 
لكنه در�ًسا  اأال نخ�سر،  بد  ن�ستطع ذلك، فكان ال 

�سنتعلم منه لنهاية املو�سم«.
االأخ��ط��اء  بع�ض  »ارت��ك��ب��ن��ا  واأو����س���ح: 
كنا  الهدف  هذا  وبعد  االأول،  الهدف  فا�ستقبلنا 
با�ستقبال  بنا املطاف  انتهى  لكن  التعادل،  نريد 

الهدف الثاين«.
»مل  قال:  له،  بايرن  جمهور  ا�ستقبال  وعن 
تواجدت  الأنني  اال�ستهجان،  �سافرات  اأخ�ض 
والتقيت  بر�سلونة  اإلى  االنتقال  بعد  ميونخ  يف 
ببع�ض االأ�سخا�ض يف ال�سارع و�سمعت ما قالوه 

عني وراأيت كيف عاملوين«.
للغاية،  ذك��ي  ب��اي��رن  »م�سجع  ووا���س��ل: 

ومي��ك��ن��ه ال��ف��ه��م وال��ت��م��ي��ي��ز ب���ني احل��ق��ي��ق��ة 
هو  ما  ويتذكرون  يعرفون  اإنهم  وال�سائعات، 
ال�سخ�ض الذي كنت عليه وكيف ت�سرفت وماذا 

فعلت وما قلته«.
اأدخل  اأن  غريًبا  �سعوًرا  كان  »لقد  وزاد: 
امللعب )األيانز اآرينا( واأذهب اإلى غرفة مالب�ض 
يف  االإح��م��اء  عمليات  واأوؤدي  ال�سيف  الفريق 

الن�سف االآخر من امللعب«.
ون���وه: »ك��ان��ت اأك���رث م��ن جم��رد م��ب��اراة 
يف  ال��ت��ح��ك��م  امل�ستحيل  م��ن  ك���ان  ري��ا���س��ي��ة، 
العواطف، كنت اأرغب يف الفوز والت�سجيل ومل 
العواطف  عن  احلديث  عند  ولكن  ذلك،  يحدث 
كان من امل�ستحيل اإ�سكاتها الأن الوقت الذي مر 

على رحيلي من بايرن ق�سري«.
وعن ا�ستعداده للمونديال االأخري له، قال: 
�سيكون  قطر  يف  العامل  كاأ�ض  اأن  يف  اأفكر  »مل 
يعد  اأن��ه  فقط  اأعتقد  املنتخب..  مع  يل  االأخ��ري 
ا ينتظرنا هناك، ويختلف عن كل ما  حدًثا خا�سً

�سبقه يف التاريخ«.

ليفاندوفسكي: لم أتوقع 
تصرف جمهور برشلونة

الرمثا: ننتظر صدور الحكم
 النهائي بقضية شرارة

اأن�سيلمو دي موراي�ض، جنم  ك�سف الربازيلي 
املغربي  مع  م�ساكله  حقيقة  عن  احلايل،  الوحدة 

عبد الرزاق حمد اهلل، خالل فرتتهما يف الن�سر.
)برا  لربنامج  ت�سريحات  يف  اأن�سيلمو  وق��ال 
اأول  SSC NEWS: »خ�سرنا  قناة  18( عرب 
ا�ستطعنا  ثم  املو�سم  ه��ذا  ال��دوري  يف  مباراتني 
اإلى  للو�سول  امل�سرية  نكمل  اأن  وناأمل  االنت�سار، 

مركز جيد يف الدوري«.
البقاء  واأ�ساف: »�سيكون الوحدة قادرا على 

بالدوري، رغم �سعوبة املهمة«.
وزاد: »كان لدي عر�ض من الن�سر واالحتاد، 
وعرو�ض اأخرى يف املو�سم املا�سي، در�ستها اإدارة 
االأك��رث  ك��ان  الن�سر  وعر�ض  والوكيل،  الوحدة 

ا�ستيفاء للمتطلبات وال�سروط«.
ال�سعودية  االأن��دي��ة  كافة  »اأح���رتم  وت��اب��ع: 
وحدي،  علي  متوقفا  يكن  مل  )للعاملي(  وانتقايل 
�سببها  ك��ان  وال�سعوبات  جيدة  الن�سر  وبيئة 
نقاط  وهناك  املو�سم،  خ��الل  الكثرية  التوقفات 

كانت باأيدينا وفقدناها لكن هذه كرة القدم«.
حمد  وبني  بينه  م�ساكل  وج��ود  حقيقة  وعن 
اهلل يف الن�سر، رد: »مل تكن لدي م�سكلة معه، فقد 

ح�سرت للن�سر وبعد �سهر خرج هو«.
ووا�سل: »مت جتهيزي يف الن�سر ب�سكل �سريع 
للعودة من االإ�سابة وجنحت، ومل يرغب الفريق 
يف ا�ستمراري ب�سفوفه بعد نهاية املو�سم املا�سي، 

ورغب الوحدة يف ا�ستعادتي، وعدت«.
االأف�سل  الن�سر  جنم  تالي�سكا  »اأعترب  وختم: 
من  ال��ف��رج  و�سلمان  ب���ال���دوري،  االأج��ان��ب  م��ن 
مل��اذا  ال����دوري،  �سيحقق  وال��وح��دة  املحليني، 

تبت�سم؟«.

أنسيلمو: الوحدة قادر على البقاء.. 
وهذه حقيقة مشاكلي مع حمد اهلل


