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إعادة تشكيل مجلس صندوق
 الملك عبداهلل الثاني للتنمية

 - عمان 

 Úàæ°S IóŸ ,á«ªæà∏d  ÊÉãdG  ˆGóÑY ∂∏ŸG ¥hóæ°U AÉæeCG  ¢ù∏› π«µ°ûJ IOÉYEÉH  á«eÉ°ùdG  á«µ∏ŸG IOGQE’G  äQó°U
 ËôµdGóÑY øÁCG:øe πc ájƒ°†Yh ,…Rƒ∏dG óªMCG ô°UÉf ¢Sóæ¡ŸG ‹É©e á°SÉFôH ,2022/11/27 ïjQÉJ øe GQÉÑàYG
 ójR Ú°ùM ¢Sóæ¡ŸGh ,âcÉ°ùdG ÊƒY ≈°Sƒeh ,º°SÉ≤dG ¿Ghôe å«dh ,QGôL …RÉZ Qƒfh ,ôµH º«gGôHEG ô°ûHh ,âMÉàM

.¢ùë∏e

ولي العهد يخّرج فوجا من 
ضباط فرسان المستقبل

خالل استقبال جاللته رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

الملك يؤكد موقف االردن 
الداعم للشعب اليمني

 - عمان 

 ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  øY  ÉHhóæe
 ƒª°S  ≈YQ  ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ó¡©dG  ‹h  ÊÉãdG  ˆGóÑY  øH  Ú°ù◊G  ÒeC’G
 πØM  ,ÚæK’G  ,á«µ∏ŸG  ájôµ°ù©dG  á«∏µdG  ‘
 ¿É°Sôa  •ÉÑ°V  øe  ™HGôdG  êƒØdG  èjôîJ
 QƒHÉW  ó¡©dG  ‹h  ƒª°S  ó≤ØJh  .πÑ≤à°ùŸG
 á°üæŸG ΩÉeCG øe ¢Vô©à°SG …òdG ÚéjôÿG

.…OÉ©dGh A»£ÑdG Ò°ùŸG »eÉ¶æH á«µ∏ŸG
 ƒª°S  Qƒ°†ëH  èjôîàdG  πØM  º`̀«`̀bCGh
 ÒeC’G  ƒª°Sh  ,Ú°ù◊G  øH  π°ü«a  Ò`̀eC’G
 ô°ûH QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQh ,óYQ øH óYôe
 ácÎ°ûŸG ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQh ,áfhÉ°üÿG

.»£«æ◊G óªMCG ∞°Sƒj øcôdG AGƒ∏dG
 äGƒ`̀≤`̀dG  »àØe  ≈`̀≤`̀ dCG  ,π`̀ Ø`̀◊G  ∫Ó``̀Nh
 ø°ùM  ΩÉ```eEG  ó«≤©dG  á``̀«``̀fOQC’G  áë∏°ùŸG
 IOÉ«≤dG  ¢UôM  É¡«a  ó`̀ cCG  áª∏c  IôJÉîŸG
 á«ª∏©dG  ógÉ©ŸG  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ≈∏Y  á«ª°TÉ¡dG
 øjOÉ«eh º∏Y äGQÉæªc ,É¡àjÉYQh ájôµ°ù©dG
 áaô©ŸGh  º∏©dÉH  É¡«éjôN  OhõJ  ,ó›h  õY

2¢U ™HÉJ .Ö°SÉæŸG OGóYE’G ºgqó©Jh

-  عمان 

 ¿OQC’G ∞bƒe ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL ócCG
 Oƒ¡é∏dh  ≥«≤°ûdG  »æª«dG  Ö©°û∏d  º`̀YGó`̀dG
 »°SÉ«°S  πM  ≈dEG  π°UƒàdG  πLCG  øe  ádhòÑŸG

.øª«∏d QGô≤à°S’Gh øeC’G ó«©j
 ¢ù«FQ  ¬dÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ¬àdÓL  QÉ`̀°`̀TCGh
 »ª«∏©dG OÉ°TQ »æª«dG »°SÉFôdG IOÉ«≤dG ¢ù∏›
 IQhô°V  ≈`̀dEG  ,ÚæK’G  ,á«æ«°ù◊G  ô°üb  ‘
 ¬JóMh  øª°†j  ÉÃ  ,øª«dG  ‘  á``eRC’G  AÉ¡fEG

 ≈`̀dEG  Éàa’  ,¬`̀«`̀°`̀VGQCG  áeÓ°Sh  √QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh
 áfó¡dG  ójóéàd  ádhòÑŸG  Oƒ¡é∏d  ¿OQC’G  ºYO

.á«æª«dG
 ÚH  á`̀jƒ`̀NC’G  äÉbÓ©dG  AÉ≤∏dG  ∫hÉ`̀æ`̀Jh
 äGóéà°ùŸG  ô```̀NBGh  ,Ú≤«≤°ûdG  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G
 ≥«°ùæàdG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  iô`̀Lh
 ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG ∞∏à ∫É«M QhÉ°ûàdGh
 Ωóîjh  øjó∏ÑdG  ídÉ°üe  ≥≤ëj  ÉÃ  ,∑Î°ûŸG

.á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG

 IOÉ«≤dG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  OÉ°TCG  ,¬à¡L  øe
 É¡dòÑj  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀÷É`̀H  »æª«dG  »`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀dG
 AÉ¡fEG  π«Ñ°S  ‘  ∂∏ŸG  ádÓL  IOÉ«≤H  ¿OQC’G
 ÊOQC’G  Qhó∏d  √ôjó≤J  GócDƒe  ,á«æª«dG  áeRC’G
 ≈dEG  π°Uƒà∏d  á«dhódG  πaÉëŸG  πc  ‘  ¬JƒYOh
 øª«dG  øeCG  IOÉ©à°SG  ≈dEG  »°†Øj  »°SÉ«°S  πM
 ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  AÉ≤∏dG  ô°†Mh  .√QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh
 ÚHÎ¨ŸG ¿hDƒ°Th á«LQÉÿG ôjRhh AGQRƒdG
 ,∂∏ŸG  ádÓL  Öàµe  ôjóeh  ,…óØ°üdG  ø`̀ÁCG

.¿É°ùM ôØ©L QƒàcódG

 - عمان 

 ‘  ô¶sædÉH  á s°üàîŸG  á«FÉ°†≤dG  áÄ«¡dG  âfGO
 á°SÉFôH  ¿É sªY  ájGóH  áªµ iód  OÉ°ùØdG  äÉjÉæL
 QƒàcódG  ájƒ°†Yh  …ô`̀ª`̀©`̀dG  ó`̀ª`̀MCG  »°VÉ≤dG
 óMCG  ‘  ¿ƒ∏ª©j  ¢UÉî°TCG  8  ,¢Tƒª©dG  ¥hRô`̀e
 ºFGôéH  º t°üdG  ¢UÉî°TC’ÉH  á s°üàîŸG  á`̀jó`̀fC’G
 º¡dÉª©à°SG IAÉ°SEGh á«Ø«XƒdG º¡JÉÑLGƒH ∫ÉªgE’G
 áªµëŸG  ΩÉ`̀eCG  ±ÉæÄà°SÓd  kÓHÉb  G kQGô`̀b  ,á£∏°ù∏d
 á«æ∏Y  á°ù∏L  ∫ÓN  ,áªµëŸG  äQsôbh  .á s°üàîŸG
 ‘  ¿ƒ∏ª©j  ¢UÉî°TCG  5  ΩGõ`̀ dEG  ,ÚæKE’G  É¡Jó≤Y

 ÉkØdCG  229  ≈`̀dEG  ¬àª«b  π°üJ  ≠∏Ñe  ™aóH  …OÉ sædG
 ¬«∏Y  Gƒ∏°üM  …òdG  ≠∏ÑŸG  ƒgh  ,G kQÉæjO  369h
 ,…OÉ sædÉH  º¡∏ªY  ∫ÓN  ¿ƒfÉ≤∏d  áØdÉ  á≤jô£H
 º¡dÉªgEG  äƒ`̀Ñ`̀K  ó©H  øjô¡°T  Ió``Ÿ  º¡°ùÑMh
 á£∏°ù∏d º¡dÉª©à°SG IAÉ°SEGh á«Ø«XƒdG º¡JÉÑLGƒd

.¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ º¡d áMƒæªŸG
 øjôNBG  ¢UÉî°TCG  3  ≈∏Y  áªµëŸG  âªµMh
 8  ¬àª«b  ‹É`̀e  ≠∏Ñe  ™aóH  º¡eGõdEÉH  á«°†≤dG  ‘
 s”  Ö``̀JGhQ  áª«b  »`̀ gh  ,GQÉ`̀ æ`̀ jO  160h  ±’BG
 …OÉ sæ∏d  »∏NGódG  ΩÉ¶qæ∏d  áØdÉ  IQƒ°üH  É¡aô°U
 äQsôbh  ,á`̀jQGOE’G  áÄ«¡dÉH  AÉ°†YCG  ºg  Ú°üî°ûd

 º¡HÉµJQG  É¡d  âÑK  ¿CG  ó©H  Gô¡°T  º¡°ùÑM áªµëŸG
.á£∏°ùdG ∫Éª©à°SG IAÉ°SEG áÁôL

 ¢ù«FQ  ºg  ÚfGóŸG  s¿CG  ËôésàdG  QGô`̀b  Ú`̀Hh
 ∫ÓNh ájQGOE’G  áÄ«¡dG  AÉ°†YCG  øe OóYh …OÉ sædG
 …OÉ sæ∏d  äÉYÈJ  ¿ƒ©ªéj  GƒfÉc  º`̀¡`̀JQGOEG  IÎa
 GƒfÉc  º¡æµd  ,º t°üdG  ¢UÉî°TC’G  áÄØH  ¢ü u°üîàŸG
 40  áÑ°ùf  òNCÉH  ¿ƒeƒ≤jh  ¿ƒfÉ≤dG  ¿ƒØdÉîj
 å«M ¢UÉÿG º¡HÉ°ù◊ äÉYÈsàdG áª«b øe áÄŸÉH
 »àdGh  É¡«∏Y  Gƒ∏°üM  »àdG  ≠dÉÑŸG  áª«b  â∏°Uh
 G kQÉæjO  369h  É`̀ kØ`̀dCG  229  áªµëŸG  ió`̀d  âàÑK

.É k°ù∏a 616h

إدانة 8 أشخاص بعد ثبوت إهمالهم 
بواجبات الوظيفة العامة

في رسالة وجهها جاللته إلى رئيس لجنة الحقوق غير 
القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

الملك: القدس هي مركز وحدتنا
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ó````MGh QÉ````æjO á```î°ùædG ô````©°S

مو�﮲د�﮵ال ڡ�طر... 
ال للشذوذ

 القضية الفلسطينية • 
مفتاح سالم واستقرار 

الشرق األوسط

بذل كل الجهود إلبقاء • 
القضية الفلسطينية 

على سلم األولويات

سنواصل التنسيق • 
مع األشقاء 

والشركاء للدفع بحل 
الدولتين

ال بد من استمرار • 
تقديم الدعم لوكالة 

األمم المتحدة 
(األونروا)

تونس... انتقادات 
للتشـريعات التي 
العنــف  من  تحد 
ضــد النســــاء

 - تونس

 á``Ñ°SÉæÃ  ¢``ùfƒJ  â``æ∏YCG
 16{  á``«dhódG  á``∏ª◊G  ¥Ó``£fG
 ∞æ©dG á°†gÉæŸ •É°ûædG ø``e Éeƒj
 õcGôe 3 ìÉ``ààaG øY zICGô``ŸG ó°V
 É``jÉë°V AÉ``°ù qædG AGƒ``jE’ Ió``jóL
 äÉ``¶aÉ  ‘  qø``¡dÉØWCGh  ∞``æ©dG
 …ó«°Sh ø``jô°ü≤dGh ¢``ShôY ø``H
 äGô°TDƒe Qhó°U ó©H ∂dP h ójRƒH
 äGQÉ``©°TE’G  ±’BG  ø``Y  á``«ª°SQ
 ¬d ¢Vô©àJ …òdG ∞``æ©dG çOGƒëH
 h ¢``UÉÿG ø``jAÉ°†ØdG ‘ AÉ``°ùædG

.…QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN ΩÉ©dG
 ICGô``ŸG  IQGRh  â``ëààaG  h
 á``∏ªM  á``©ª÷G  Ωƒ``j  Iô``°SC’G  h
 ó``°V  ∞``æ©dG  ≈``∏Y  AÉ``°†≤dG{
 äÉ``°ù q°SDƒe QhO QÉ``©°ûH zAÉ``°ùædG
 ÜÉ``°ùcEG ‘ á`` q«YÉªàL’G á``Ä°ûæqàdG
 äGQÉ``¡e  äÉ``YÉª÷Gh  OGô``aC’G
 AÉ°ù qædG qó°V ∞æ©dG áehÉ≤Ÿ äÉq«dBGh
 äÉ``LÉéàMG  §``°Sh  äÉ``«àØdGh
 É``¡à©WÉ≤e h á``jƒ°ùædG äÉ``ª¶æŸG
 √hÈàYG Ée ÖÑ°ùH á«dhódG á∏ªë∏d
 äGô``°TDƒŸ  Ó``°UGƒàe  É``YÉØJQG
 ™ªàéŸG πNGO AÉ°ùædG ó°V ∞æ©dG
. IQƒ£àŸG ÚfGƒ≤dG ºZQ »°ùfƒàdG

 ó``«©°S  ø``H  IQÉ``°S  â``dÉb  h
 ¢``ùfƒJ äGƒ``°UCG á``ª¶æe á``°ù«FQ
 ‘ ájƒ°ùædG á``«µ«eÉæjódG ƒ``°†Yh
 Rƒ``«f …Éµ``°S ™``bƒŸ äÉ``ëjô°üJ
 ájƒ°ùf äÉ``«©ªL ™°ùJ ¿EG á``«HôY
 áehÉ≤Ÿ á«ª°SôdG á£°ûfC’G ™``WÉ≤J
 ≈∏Y ÉLÉéàMG ΩÉ``©dG Gò``g ∞æ©dG
 AÉ°ùæ∏d π``àb ºFGôL ™HQCG π``«é°ùJ
  ø``¡¡LƒJ º``ZQ ô``¡°T ø``e π``bCG ‘
 πÑb ájÉªë∏d ÉÑ∏W AÉ°†≤∏d h øeCÓd
 ¿CG ÒZ ∞æ©dG á``Áô÷ ø¡°Vô©J

.ø¡àjÉªM ‘ íéæJ ⁄ ádhódG
 ¿EG  ó``«©°S  ø``H  â``aÉ°VCGh
 á``«µ«eÉæjódG  ‘  º``¡JÉLÉéàMG
 ò«ØæàH áÑdÉ£ŸG π``LCG øe ájƒ°ùædG
 ó°V ∞``æ©dG á``ëaÉµŸ 58 ¿ƒ``fÉb
 øY Gó«©H ¬``∏«°UÉØJ πµ``H AÉ``°ùædG
 ájÉªM äGQÉ``©°T ≥``jƒ°ùJ Oô``›
 á``«µ«eÉæjódG  â``fÉch   .AÉ``°ùædG
 äÉ«©ª÷G ø``e á∏µ°ûŸG á``jƒ°ùædG
 AÉ°ùædG ¥ƒ``≤M ∫É› ‘ á``£°TÉædG
 á``Ñ°SÉæÃ É``¡d ¿É``«H ‘ â``YO ó``b
 ∞``æ©dG á``°†gÉæŸ »``ŸÉ©dG Ωƒ``«dG
 ∑Î°ûŸG º««≤àdG ≈``dEG AÉ°ùædG ó``°V
 ™``HÉJ  .á``«æWƒdG  á``«é«JGÎ°SÓd

5¢U

ان  - عمَّ

 ô¶sædÉH  á s°üàîŸG  á«FÉ°†≤dG  áÄ«¡dG  âfGO
 ¿É sªY  ájGóH  áªµ  iód  OÉ°ùØdG  äÉjÉæL  ‘
 ájƒ°†Yh  ÚMÓ s°üdG  ô°UÉf  »°VÉ≤dG  á°SÉFôH
 Ú«eƒµM  ÚØ sXƒe  ,í∏°üe  …OÉ`̀ a  »°VÉ≤dG
 ióMEG  øe  Iƒ°TQ  ∫ƒÑbh  Ö∏W  áÁôéH  ÚæKG
 áàbDƒŸG ∫É¨°TC’ÉH Éª¡©°Vh äQsôbh ,äÉcô s°ûdG

.äGƒæ°S  5
 ∫ÓN  ,ÚæK’G  ,ÉgQGôb  áªµëŸG  äQó°UCGh

 ∫hC’G ¿GóoŸG Ëô¨J É¡«a äQsôbh ,á«æ∏Y á°ù∏L
 ,QÉæjO  500h ÉØdCG  12  ¬àª«b  ≠∏ÑÃ á«°†≤dÉH
 ¿GóoŸG  Ëô¨Jh  ,Iƒ°TQ  øe  òNCG  Ée  áª«b  »gh
 ±ÉæÄà°SÓd ÓHÉb GQGôb ,QÉæjO 500 ≠∏Ñe ÊÉsãdG
 âfGOh .∫É◊G ‘ G kòaÉfh á s°üàîŸG áªµëŸG ΩÉeCG
 á«°†≤dG  ‘  áª¡àŸG  äÉcô s°ûdG  ió`̀MEG  áªµëŸG
 ¢ùÑMh  ,QÉæjO  700  ≠∏Ñe  É¡Áô¨J  äQsô`̀bh
 ¬Áô¨Jh  ô¡°TCG  3  á«°†≤dG  ‘  ™HG sôdG  ¿Gó`̀ŸG

.QÉæjO 500 ≠∏Ñe
 ‘ Úª¡àe á°ùªÿ áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCGh

 äÉHÉ°ùM  ≥bóeh  á°UÉN  ácô°T  ºgh  á«°†≤dG
 ájOÉ°üàb’G áÑ≤©dG á≤£æÃ ¿É«Ñjô°V ¿É≤bóeh
 áØ«XƒdG  QÉªãà°SG  ájÉæL  ,ôLÉJh  á°UÉÿG
 èàf áØ«XƒdG äÉÑLGƒH ¿hÉ¡àdGh ,É¡H πNóàdGh

.ádhódG ídÉ°üÃ Qô°V É¡æY
 ∫ƒÑb  áªµëª∏d  âÑK  äÉ°ù∏L  Ió`̀Y  ó©Hh
 äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJ ‘ ¿Óª©j Ú«eƒµM ÚØXƒe
 á°UÉÿG  áÑ≤©dG  á≤£æe  ió`̀ d  áÑjô s°†dGh
 ‘  øjôNBG  ÚæKG  áfGOEGh  ,Iƒ°TQ  ∫ƒÑbh  Ö∏£H

.É«gÉLh Éª¡≤ëH ºµ◊G Qó°Uh ,á«°†≤dG

 -  عمان 

 ¢ù«FQ  á``̀YGQõ``̀dG  ô``̀ jRh  í`̀à`̀à`̀aG
 ¢Sóæ¡ŸG  ,¿ƒàjõ∏d  ‹hó`̀ dG  ¢ù∏éŸG
 áæjóe  ‘  ,ÚæK’G  ,äÉØ«æ◊G  ódÉN
 116 IQhó```̀dG ,á`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SE’G ø`̀jÉ`̀N
 ≈dƒàj …òdG ¿ƒàjõ∏d ‹hódG ¢ù∏éª∏d

.‹É◊G ΩÉ©∏d ¬à°SÉFQ ΩÉ¡e ¿OQC’G
 ´É£b  á`̀«`̀ª`̀gCG  äÉØ«æ◊G  ó``̀ cCGh
 ø``̀ eC’G  Ωô``̀ g  ‘  √QhOh  ¿ƒ`̀ à`̀ jõ`̀ dG

 Ö`̀fÉ`̀÷G ≈```̀dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀ VEG ,»``FGò``¨``dG
 Gòg  ¬∏µ°ûj  …òdG  ÒÑµdG  …OÉ°üàb’G
 äÉ©ªàéŸG Ö∏ZCG ¢ùeÓj ƒgh ´É£≤dG

.AÉ°†YC’G ∫hódG ‘
 Oƒ¡÷G ∞JÉµJ á«ªgCG ≈∏Y Oó°Th
 ô`̀ WCG ™`̀ °`̀ Vhh ,äGÈ````̀ÿG ∫OÉ``̀Ñ``̀Jh
 ’  ,´É£≤dG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  áë°VGh
 »àdG  á«NÉæŸG  äGÒ¨àdG  πX ‘ Éª«°S

.⁄É©dÉH ∞°ü©J
 ∫hC’G  ´É``ª``à``L’G  Gò``̀ g  ó`̀ ©`̀ jh

 AÉ°†YCG ´ÉªàLG º°†jh ,116IQhó∏d
 ¬«∏«°Sh ,59  `dG ájQÉ°ûà°S’G áæé∏dG
 ∫hódG »∏ãªŸ áeÉ©dG á°ù∏÷G ´ÉªàLG
 ôjóŸG Qƒ°†ëH ,¢ù∏éŸG ‘ AÉ°†YC’G
 ¿ƒàjõ∏d  ‹hó`̀ dG  ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG
 áã©ÑdG  ¢ù«FQh  ,IôjóZ  ∞«£∏dGóÑY
 ,á£jÉ©ŸG  OGô`̀ e  QƒàcódG  á`̀«`̀fOQC’G
 ,¢ù∏éŸG  ‘  AÉ°†YC’G  ∫hódG  »∏ã‡h
 ájQÉ°ûà°S’G  áæé∏dG  »∏ã‡  ¢†©Hh

.¿OQC’G øe

حبس مدققي حسابات وضريبة حكوميين بعد قبولهما الرشوة

 - عمان 

 á«°†≤dG  ¿CG  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ócCG
 QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  ìÉàØe  »g  á«æ«£°ù∏ØdG
 âØd  ¿OQC’G  π°UGƒ«°Sh  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  ‘
 »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ¬«fÉ©j Ée ≈dEG ⁄É©dG QÉ¶fCG
 º«b  ™e  ≈aÉæàJ  áÑ©°U  ḿ É`̀°`̀VhCG  øe  ≥«≤°ûdG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh áeGôµdGh ádGó©dG
 ≈dEG  É¡¡Lh  ádÉ°SQ  ‘  ,∂∏ŸG  ádÓL  Oó°Th
 ±ô°üà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  ¥ƒ≤◊G  áæ÷  ¢ù«FQ
 ¿CG  ≈∏Y  ,≠fÉ«f  ï«°T  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d
 ≈≤Ñà°Sh  âdGR  Éeh  âfÉc  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG

.á≤£æŸG ‘ ájõcôŸG á«°†≤dG
 áÑ°SÉæÃ  ¬àdÓL  É¡¡Lh  »àdG  ádÉ°SôdG  ‘h
 »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ™e  »ŸÉ©dG  øeÉ°†àdG  Ωƒj
 øjô°ûJ  ô¡°T  øe  29  ±OÉ°üj  …òdG  ,≥«≤°ûdG
 Üƒ©°ûdG ™«ªL ≥M ¿CG ÈàYG ,ΩÉY πc øe ÊÉãdG
 QÉµfEG øµÁ ’h ,»‡CG ≥M ƒg Ò°üŸG ójó– ‘

.Ú«æ«£°ù∏ØdG ≈∏Y ≥◊G Gòg

 ∫òH π°UGƒ«°S ¿OQC’G ¿CG ∂∏ŸG ádÓL ócCGh
 á«°†≤dG  AÉ≤HEG  ≈∏Y  ™«ª÷G  å◊  Oƒ¡÷G  πc
 É°Uƒ°üN  ,äÉjƒdhC’G  º∏°S  ≈∏Y  á«æ«£°ù∏ØdG
 É¡JGÒKCÉJh  á«ŸÉ©dG  äÉ```̀eRC’G  Oó©J  π`̀X  ‘

.á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG
 Oƒ¡÷G  ∞«ãµJ  IQhô°V  ≈dEG  ¬àdÓL  âØdh
 AÉæH  äGAGô`̀LEG  ºYOh  ó«©°üàdG  ™æŸ  ádhòÑŸG
 ≥«≤°ûdG  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  IófÉ°ùŸ  á≤ãdG
 ≥«≤–  ¢Uôa  ¢Vƒ≤J  äÉcÉ¡àfG  á`̀ jCG  ™æeh

.ΩÓ°ùdG
 á≤£æŸG ¿CG  ≈∏Y ó«cCÉàdG  ∂∏ŸG  ádÓL OóLh
 π°üëjh ∫ÓàM’G ¬àæj ⁄ Ée ΩÓ°ùdÉH º©æJ ød
 ‘h  ,¬bƒ≤M  π`̀c  ≈∏Y  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG
 ¬àdhO  ΩÉ«bh  Ò°üŸG  ôjô≤J  ‘  ¬≤M  É¡àeó≤e
 ≈∏Y  IÉ«ë∏d  á∏HÉ≤dGh  IOÉ«°ùdG  äGP  á∏≤à°ùŸG
 1967 ΩÉ``̀Y ¿Gô`̀ jõ`̀ M ø`̀e ™`̀ HGô`̀ dG •ƒ`̀£`̀N
 πM  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ,á«bô°ûdG  ¢Só≤dG  É¡àª°UÉYh
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ΩÓ°Sh  øeCÉH  ¢û«©àd  ,ÚàdhódG

2¢U ™HÉJ.π«FGô°SEG

رئيس الوزراء يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العالقات الثنائية وجهود تحقيق االستقرار في اليمن
 -   عمان

 áfhÉ°üÿG ô°ûH QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈≤àdG 
 OÉ°TQ  »æª«dG  »°SÉFôdG  IOÉ«≤dG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ™e
 πÑ°S  ¬©e  åëHh  ÚæK’G   AÉ°ùe  ¿ÉªY  ‘  »ª«∏©dG
 Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J
 ó«©j  »°SÉ«°S  πM  ≈dEG  π°Uƒà∏d  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷Gh

.≥«≤°ûdG ¬Ñ©°Th øª«∏d QGô≤à°S’Gh øeC’G
 √ô°†M …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ócCGh
 ≈∏Y  ÚÑfÉ÷G  øe  ÚdhDƒ°ùŸGh  AGQRƒ``dG  øe  OóY

 Ö∏b  ‘  ¬FÉæHGh  ≥«≤°ûdG  øª«∏d  á°UÉÿG  áfÉµŸG
 ÒeC’G  ƒª°Sh  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ¿Gó`̀Lhh
 ≈∏Y  GócDƒe  ,ó¡©dG  ‹h  ÊÉãdG  ˆGóÑY  øH  Ú°ù◊G
 øjó∏ÑdG  §HôJ  »àdG  ájƒN’Gh  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG
 ¿OQC’G ∞bƒe ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ ócCG Éªc .Ú≤«≤°ûdG
 Oƒ¡é∏d  ºYGódG  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  IOÉ«≤H
 πØµj  »°SÉ«°S  πM  ≈dEG  π°Uƒà∏d  ádhòÑŸG  »YÉ°ùŸGh
 .≥«≤°ûdG  ¬Ñ©°Th  øª«∏d  QGô≤à°S’Gh  øeC’G  IOÉ`̀YEG
 ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  õjõ©J  ≈∏Y  ¢Uô◊G  ≈`̀dEG  âØdh

 øjó∏Ñ∏d  ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸG  Ωóîj  É`̀Ã  »FÉæãdG
 ¢ù«FQh AGQRƒdG ¢ù«FQ ≥ØJGh .Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdGh
 áæé∏dG äÉYÉªàLG ó≤Y ≈∏Y »°SÉFôdG IOÉ«≤dG ¢ù∏›
 ÜôbG  ‘ ¿ÉªY ‘ ácÎ°ûŸG á«æª«dG  á«fOQC’G  É«∏©dG
 IOÉ«≤dG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ¢Vô©à°SG  ¬à¡L  øe  .âbh
 ¬ª°SÉH ÉHô©e ,øª«dG ‘ ´É°VhC’G äGQƒ£J »°SÉFôdG
 ∂∏ŸG  ádÓL  ∞bGƒŸ  √ôjó≤J  øY  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YGh
 ‘  øª«dG  ‘  QGô≤à°S’Gh  ø`̀ eC’G  ≥«≤ëàd  áªYGódG

.á«dhódGh á«ª«∏b’G πaÉëŸG ∞∏à

 É¡eó≤j  »àdG  á«fÉ°ùf’G  äÓ«¡°ùàdÉH  OÉ`̀°`̀TCGh
.áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸG Ú«æª«∏d ¿OQ’G

 øY  »°SÉFôdG  IOÉ«≤dG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÜôYCG  Éªc
 õjõ©àd  á«aÉ°VG  á©aO  IQÉjõdG  √òg  πã“  ¿CÉH  ¬à≤K
 Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdGh øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
 ÖfÉ÷G  øe  AÉ≤∏dG  ô°†Mh  .ä’É`̀é`̀ŸG  ∞∏à  ‘
 á«LQÉÿG  ô`̀ jRhh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ÊOQC’G
 ádhO  ô`̀ jRhh  …óØ°üdG  ø`̀ÁG  ÚHÎ¨ŸG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 …RÉ÷G  º«gGôHG  QƒàcódG  AGQRƒ`̀dG  á°SÉFQ  ¿hDƒ°ûd

 áë°üdG  ô``jRhh  ájGôØdG  ¿RÉ`̀ e  á«∏NGódG  ô``jRhh
 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRhh …QGƒ¡dG ¢SGôa QƒàcódG
 ô`̀jRhh  ‹Éª°ûdG  ∞°Sƒj  πª©dG  ô`̀ jRhh  øjƒªàdGh
 øY  √ô°†Mh  ∫ƒÑ°ûdG  π°ü«a  »eƒµ◊G  ∫É°üJ’G
 »°SÉFôdG  IOÉ«≤dG  ¢ù∏›  Gƒ°†Y  »æª«dG  ÖfÉ÷G
 ôjóeh  ,»ª«∏©dG  ˆGóÑY  QƒàcódGh  ,ídÉ°U  ¥QÉW
 ,»Ñ«©°ûdG ≈«ëj QƒàcódG ájQƒ¡ª÷G á°SÉFQ Öàµe
 óªMG QƒàcódG ÚHÎ¨ŸG ¿hDƒ°Th á«LQÉÿG ôjRhh
.ÊGôª©dG »∏Y ¿OQ’G iód øª«dG ÒØ°Sh ,∑QÉÑe øH
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عمان 

 óFÉ≤dG  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  øY  ÉHhóæe
 Ò`̀ eC’G  ƒª°S  ≈`̀ YQ  ,áë∏°ùŸG  äGƒ`̀≤`̀∏`̀d  ≈`̀ ∏`̀YC’G
 á«∏µdG  ‘  ó¡©dG  ‹h  ÊÉãdG  ˆGóÑY  øH  Ú°ù◊G
 êƒØdG  èjôîJ  πØM  ,ÚæK’G  ,á«µ∏ŸG  ájôµ°ù©dG

.πÑ≤à°ùŸG ¿É°Sôa •ÉÑ°V øe ™HGôdG
 …òdG ÚéjôÿG QƒHÉW ó¡©dG ‹h ƒª°S ó≤ØJh
 Ò°ùŸG »eÉ¶æH á«µ∏ŸG á°üæŸG ΩÉeCG øe ¢Vô©à°SG

.…OÉ©dGh A»£ÑdG
 Ò`̀eC’G  ƒª°S  Qƒ°†ëH  èjôîàdG  πØM  º«bCGh
 ,óYQ  øH  óYôe  ÒeC’G  ƒª°Sh  ,Ú°ù◊G øH  π°ü«a
 ¢ù«FQh ,áfhÉ°üÿG ô°ûH QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQh
 óªMCG ∞°Sƒj øcôdG AGƒ∏dG ácÎ°ûŸG ¿ÉcQC’G áÄ«g
 äGƒ≤dG  »àØe  ≈`̀≤`̀dCG  ,π`̀Ø`̀◊G  ∫Ó`̀ Nh  .»£«æ◊G
 IôJÉîŸG  ø°ùM  ΩÉ`̀eEG  ó«≤©dG  á`̀«`̀fOQC’G  áë∏°ùŸG
 AÉ°ûfEG ≈∏Y á«ª°TÉ¡dG IOÉ«≤dG ¢UôM É¡«a ócCG áª∏c
 äGQÉæªc  ,É¡àjÉYQh  ájôµ°ù©dG  á«ª∏©dG  ógÉ©ŸG
 º∏©dÉH  É¡«éjôN  Ohõ`̀J  ,ó`̀›h  õY  øjOÉ«eh  º∏Y

.Ö°SÉæŸG OGóYE’G ºgqó©Jh áaô©ŸGh
 ¿É«Ø°S  ø`̀ cô`̀ dG  ó«ª©dG  á«∏µdG  ô``̀ eBG  ∫É``̀ bh
 áªLôJ  ≈∏Y  â∏ªY  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ¿EG  äÉë«∏°ùdG
 É°Uƒ°üN ,á«∏µdG áª¶fCG ôjƒ£J ‘ ∂∏ŸG ádÓL ájDhQ
 ¿É°Sôa OGóYE’ ,ÖjQóàdGh π«gCÉàdGh äGQÉÑàN’G ‘
 ¢û«÷G  óaôd  ,Éjôµ°ùYh  É«fóHh  ÉjOÉ«b  πÑ≤à°ùŸG

.¿Gó«ŸG •ÉÑ°V øe áÑîæH »Hô©dG
 πFGhC’ ájôjó≤àdG õFGƒ÷G ó¡©dG ‹h ƒª°S º∏°Sh
 AGƒ∏dG áeÉ©dG äGôHÉîŸG ôjóe Qƒ°†ëH ,ÚéjôÿG

 ó«ª©dG  áHÉfE’ÉH  ΩÉ©dG  øeC’G  ôjóeh ,»æ°ùM óªMCG
 Ú«fóŸG  ÚdhDƒ°ùŸG  øe  Oó`̀Yh  ,äÉ°û«ÑW  óª

.Újôµ°ù©dGh
 â°ù°SCÉJ  »àdG  á«µ∏ŸG  ájôµ°ù©dG  á«∏µdG  óaôJh

 –  á``̀«``̀fOQC’G  áë∏°ùŸG  äGƒ`̀ ≤`̀ dG  ,1950  ΩÉ``̀Y
 ,á≤«≤°T ∫hO ‘ áë∏°ùŸG äGƒ≤dGh »Hô©dG ¢û«÷G
 ÚHQóŸGh É«ª∏Y Ú∏gDƒŸG •ÉÑ°†dG øe ÚéjôÿÉH

.É«aGÎMG Éjôµ°ùY ÉÑjQóJ

عّمان 

 ,õjÉØdG  π°ü«a  ¿É«YC’G  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  iôLCG
 á«FÉæK äÉãMÉÑ oe ,ÚæK’G ,¿É«YC’G ¢ù∏› QGO ‘
 OÉ°TQ øª«dG ‘ »°SÉFôdG IOÉ«≤dG ¢ù∏› ¢ù«FQ ™e

.¬d ≥aGôŸG óaƒdGh ,»ª«∏©dG
 ÉæJÉbÓ©H  õà©f  ¿OQC’G  ‘  øëf{  õjÉØdG  ∫Ébh
 Iôªà°ùe äÉ¡«LƒàHh ,≥«≤°ûdG øª«dG ™e ájƒNC’G
 ≈∏Y  ¢Uôëfh  ,ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  øe
 ΩGÎ``M’G  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  √ò`̀g  Úà“
 É¡à«ªæJ  ≈`̀∏`̀Y  ∑Î`̀°`̀û`̀ŸG  ¢`̀ Uô`̀ ◊Gh  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀ŸG
 ídÉ°üŸ  áeóN  ä’ÉéŸG  ∞∏àîÃ  É¡H  AÉ≤JQ’Gh

.zÚ≤«≤°ûdG Éæ«Ñ©°Th Éæjó∏H
 Oƒ¡÷G Qó≤j ,¿É«YC’G ¢ù∏› ¿CG ≈dEG  QÉ°TCGh
 ¿hÉ©àdG  IOÉjõd  ¿É≤«≤°ûdG  ¿Gó∏ÑdG  Égòîàj  »àdG
 ,IQòéàŸG  ájƒNC’G  äÉbÓ©∏d  kGõjõ©J  ,∑Î°ûŸG
 ¥ÉaBG ƒëf ,Iôªãeh á∏YÉa ≈£îH Ò°ùJ ÉæJÉbÓ©a
 ≈∏Y  É kHÉéjEG  ¢ùµ©æj  …òdG  ,¿hÉ©àdG  øe  ™°ShCG

.Éæ«Ñ©°Th Éæjó∏H
 ≈dEG ∞≤j ,∂∏ŸG ádÓL IOÉ«≤H ¿OQC’G ¿CG ócCGh
 ,¬«a á«Yô°ûdG  ÖfÉL ≈dEGh ≥«≤°ûdG  øª«dG  ÖfÉL
 á«eGôdG  ,áaÉc  á«dhódGh  á«Hô©dG  Oƒ¡÷G  ºYójh
 ≈dEG  á«YÉ°ùdGh  ,¬d  QGô≤à°S’Gh  øeC’G  IOƒY  ≈dEG
 ¬Ñ©°T  IÉfÉ©e  AÉ`̀¡`̀fEGh  ,øª«dG  »`̀°`̀VGQCG  Ió`̀Mh

.≥«≤°ûdG
 øeC’G  IOƒY  ≈dEG  á«eGôdG  Oƒ¡÷G  QÉ`̀WEG  ‘h
 ¿OQC’G  ¿CG  õjÉØdG  í°VhCG  ,øª«∏d  QGô≤à°S’Gh

 á«ªgCG  ócDƒj  ,ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  IOÉ«≤H
 IQOÉÑª∏d  É k≤ah  á«æª«dG  áeRCÓd  »°SÉ«°ùdG  π◊G
 »æWƒdG  QGƒ`̀◊G  ô“Dƒe  äÉLôh  á«é«∏ÿG
 ,á∏°üdG  äGP  ‹hó``̀dG  ø``̀eC’G  ¢ù∏›  äGQGô```bh
 ƒYójh ,øª«dG ¿hDƒ°T ‘ ÊGôjE’G πNóàdG ¢†aôjh
 íàØH  ≥∏©àj  Éª«a  á°UÉN  áfó¡dÉH  ΩGõàd’G  ≈`̀dEG

.õ©J ≈dEG áæeB’G äGôªŸGh ¥ô£dG
 äÉ¡«LƒàHh  ¿OQC’G  ‘  É`̀ æ`̀ fCG{  ±É``̀°``̀VCGh
 øª«dG  ΩÉeCG  ÉæJÉ«fÉµeEG  ™«ªL  ™°†f  ,∂∏ŸG  ádÓL
 äÉjóëàdG  RhÉ`̀Œ  øe  ¬æ«µªàd  ,¬«a  á«Yô°ûdGh
 øe á«eGôdG ¬«YÉ°ùe ‘ ¬JófÉ°ùeh ,¬¡LGƒJ »àdG
 ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G  ≥«≤–  πLCG

.z»æª«dG Ö©°ûdG ∂°SÉ“
 ‘  ô“  á«Hô©dG  ÉæàeG{  ¿CG  ≈dEG  õjÉØdG  âØdh
 áeCÉc  øëfh  ,äÉYô°üdGh  äÉ`̀ eRC’G  øe  ójó©dG
 ,áÑ©°üdG  ±hô¶dG  √òg  ‘  á°SÉe  áLÉëH  á«HôY
 åÑ©dG ä’hÉëŸ …ó°üàdGh ÉæaƒØ°U ó«MƒJ ≈dEG

.zÉææeCGh ÉfQGô≤à°SÉH
 …C’  ¿OQC’G  ¢`̀†`̀aQ{  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  Oó``̀Lh
 Gògh ,á«HôY ádhO …CGh øª«dG ¿hDƒ°T ‘ äÓNóJ
 ,á«Hhô©dGh  á«eƒ≤dG  ¿OQC’G  ∞bGƒe  øe  ™HÉf
 ,á«Hô©dG  IóMƒdG  ≥«≤–  ≈dEG  ÉehO  ≈©°ùJ  »àdG
 ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCÉH  åÑ©dG  ä’hÉëŸ  …ó°üàdGh
 ≈°†e  É‡  ÌcCG  êÉàëf  Ωƒ«dG  øëæa  ,É¡JóMhh
 §`̀HGhQ  õjõ©Jh  ,»Hô©dG  ∞°üdG  Ió``Mh  ≈``dEG
 øe ¬¡LGƒJh ÉæàeCG ¬H ô“ ÉŸ ,Éææ«H Éª«a IƒNC’G

.zÉ¡fhDƒ°T ‘ äÓNóJ
 π°UGƒæ°S  ,¿OQC’G  ‘  É`̀æ`̀fCG{  õjÉØdG  ô`̀ cPh
 Rõ©j  ÉÃ  ,≥«≤°ûdG  øª«dG  ™e  ∑Î°ûŸG  Éæ≤«°ùæJ
 ,ácÎ°ûŸG  Éæ◊É°üe  Ωóîjh  á«FÉæãdG  ÉæJÉbÓY
 É¡æ«µ“h  ,ádOÉ©dG  ÉæàeCG  ÉjÉ°†b  ºYO  ‘  º¡°ùjh
 ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG  É¡JÉjó–  RhÉ`̀Œ  øe
 ≥ªY  ∫ qƒM  »ª«∏©dG  çó–  ,√Qhó`̀H  .zá«æeC’Gh
 äÉjƒà°ùŸG  πc  ≈∏Y  á«fOQC’G  á«æª«dG  äÉbÓ©dG
 ∞bƒŸG  É kæªãe  ,á«Ñ©°ûdGh  á«eƒµ◊Gh  ájOÉ«≤dG
 ,¬Ñ©°Th øª«∏d ºYGódG ∂∏ŸG ádÓL IOÉ«≤H ÊOQC’G
 √OÓH ‘ á«Yô°ûdG áeƒµë∏d ÊOQC’G ºYódG øªK Éªc

.áµ∏ªŸG ¢VQCG ≈∏Y Ú«æª«dG áaÉ°†à°SGh
 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J  á«ªgCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 äÉjƒà°ùŸG  ∞∏àfl  ≈∏Y  Ú≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ÚH
 ¿CG  ≈dEG  Ékàa’  ,á«æeC’Gh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG
 ÜÉ£≤à°S’  ÚÑfÉ÷G  øe  ácÎ°ûe  á≤aGƒe  ∑Éæg
 á«æª«dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG Ïe ≈∏Y ájƒL äÓMQ
 áYÉªL äÉ«°û«∏«e É¡«∏Y ô£«°ùJ »àdG ≥WÉæŸG øe

.»Kƒ◊G
 ºbÉØàJ  øª«dG  ‘  á``̀eRC’G  ¿CG  »ª«∏©dG  Ú`̀Hh
 â°†aQ  »àdG  ,»Kƒ◊G  áYÉªL  äÉaô°üJ  ÖÑ°ùH
 G kójó–h ájƒ«M äBÉ°ûæe âªLÉgh ,áfó¡dG ójóŒ
 øª«dG ‘ á«Yô°ûdG áeƒµ◊G ™aO Ée ƒgh ,á«£ØædG

.á«HÉgQEG áYÉªL É¡Ø«æ°üJ ≈dEG
 ‘  ôªà°ùà°S  øª«dG  ‘  á«Yô°ûdG  ¿CG  ó``̀cCGh
 øY  â`̀bƒ`̀dG  äGP  ‘  ´É`̀aó`̀dGh  ΩÓ°ù∏d  É¡JGƒYO

 πªY  ÈY  AÉæÑdG  ‘  QGôªà°S’Gh  ,øª«dG  ídÉ°üe
 ádhÉW ≈dEG IOƒ©dG á«ªgCG G kócDƒe ,ôªà°ùe …ƒªæJ
 √ÈàYG  …ò`̀ dG  ,ΩÓ°ùdG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  QGƒ``̀◊G

.øª«dG QGô≤à°S’ ó«MƒdG ≥jô£dG
 ÖFÉædG ,ÊOQC’G ÖfÉ÷G øe äÉãMÉÑoŸG ô°†Mh
 QƒàcódG  Ú©dG  ¿É`̀«`̀YC’G  ¢ù∏›  ¢ù«Fôd  ÊÉãdG
 ¿É«YC’G ¢ù∏› ¢ù«FQ GóYÉ°ùeh ,Qƒ°ùædG ˆGóÑY
 ¢ù«FQh  ,¿GQƒH  É«∏Y  IQƒàcódGh  »ª«MôdG  í∏Øe
 ÚHÎ¨ŸGh  á«dhódGh  á«Hô©dG  ¿hDƒ°ûdG  áæ÷

.»≤∏ŸG ÊÉg QƒàcódG Ú©dG
 ≥ªY  äÉãMÉÑŸG  ∫ÓN  ÊOQC’G  ÖfÉ÷G  ócCGh
 πM  OÉéjEG  á«ªgCGh  ,á«æª«dG  á«fOQC’G  äÉbÓ©dG
 Úàa’  ,√QGô≤à°SGh  øª«dG  øeCG  øª°†j  »°SÉ«°S
 âHÉãdG  ,∂∏ŸG  ádÓL  IOÉ«≤H  ,ÊOQC’G  ∞bƒŸG  ≈dEG

.≥«≤°ûdG ¬Ñ©°ûd ºYGódGh øª«dG √ÉŒ
 ¬àeƒµMh  øª«dG  º`̀ YO  ¿CG  ≈``̀dEG  GhQÉ``̀°``̀TCGh
 É¡©«ªL á«Hô©dG áeC’G áë∏°üe ‘ Ö°üj á«Yô°ûdG
 ∞bƒŸG ó«MƒJ á«ªgCG øjócDƒe ,§≤a øª«dG ¢ù«dh

 »Hô©dG  äƒ°üdG  ó«MƒJh  ,øª«∏d  ºYGódG  »Hô©dG
.áeC’G ÉjÉ°†b ∞∏à ∫É«M

 ÉÑFÉf  ,»æª«dG  ÖfÉ÷G øe  äÉãMÉÑŸG  ô°†Mh
 ¥QÉW  AGƒ∏dG  »°SÉFôdG  IOÉ«≤dG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ
 ˆGóÑY  ˆGóÑY  QƒàcódGh  ,ídÉ°U  ˆGóÑY  óª
 ¿hDƒ°Th  á«LQÉÿG  ôjRhh  ,»ª«∏©dG  QOÉ≤dGóÑY
 ,∑QÉÑe øH óªMG ¢VƒY óªMCG QƒàcódG ÚHÎ¨ŸG
 óªMCG »∏Y áµ∏ªŸG iód »æª«dG ÒØ°ùdG ÖfÉL ≈dEG

.ÊGôª©dG

مجلس األعيان ُيجري ُمباحثات مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني

مندوبا عن الملك، ولي العهد يخّرج 
فوجا من ضباط فرسان المستقبل

في رسالة وجهها جاللته إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

الملك: القدس هي مركز وحدتنا
المنطقة لن تنعم بالسالم • 

ما لم ينته االحتالل
القضية الفلسطينية • 

مفتاح سالم واستقرار 
الشرق األوسط

بذل كل الجهود إلبقاء • 
القضية الفلسطينية على 

سلم األولويات
سنواصل التنسيق مع • 

األشقاء والشركاء للدفع 
بحل الدولتين

ال بد من استمرار تقديم • 
الدعم لوكالة األمم 

المتحدة (األونروا)

 عمان 

 á«°†≤dG ¿CG ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL ócCG
 QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  ìÉàØe  »g  á«æ«£°ù∏ØdG
 ¿OQC’G  π°UGƒ«°Sh  ,§`̀ °`̀ ShC’G  ¥ô°ûdG  ‘
 Ö©°ûdG  ¬«fÉ©j  Ée  ≈`̀ dEG  ⁄É©dG  QÉ`̀¶`̀fCG  âØd
 áÑ©°U  ḿ É`̀ °`̀VhCG  ø`̀e  ≥«≤°ûdG  »æ«£°ù∏ØdG
 ¥ƒ≤Mh  áeGôµdGh  ádGó©dG  º«b  ™e  ≈aÉæàJ

.¿É°ùfE’G
 ≈dEG  É¡¡Lh ádÉ°SQ ‘ ,∂∏ŸG ádÓL Oó°Th
 ±ô°üà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  ¥ƒ≤◊G  áæ÷  ¢ù«FQ
 ¿CG  ≈∏Y  ,≠fÉ«f  ï«°T  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d
 ≈≤Ñà°Sh âdGR Éeh âfÉc á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG
 ádÉ°SôdG  ‘h  .á≤£æŸG  ‘  ájõcôŸG  á«°†≤dG
 øeÉ°†àdG  Ωƒj  áÑ°SÉæÃ  ¬àdÓL  É¡¡Lh  »àdG
 ,≥«≤°ûdG  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  ™e  »ŸÉ©dG
 ÊÉãdG  øjô°ûJ  ô¡°T  øe  29  ±OÉ°üj  …ò`̀dG
 ‘ Üƒ©°ûdG ™«ªL ≥M ¿CG ÈàYG ,ΩÉY πc øe
 QÉµfEG øµÁ ’h ,»‡CG ≥M ƒg Ò°üŸG ójó–

.Ú«æ«£°ù∏ØdG ≈∏Y ≥◊G Gòg
 ∫òH π°UGƒ«°S ¿OQC’G ¿CG ∂∏ŸG ádÓL ócCGh
 á«°†≤dG AÉ≤HEG  ≈∏Y ™«ª÷G å◊ Oƒ¡÷G πc
 É°Uƒ°üN  ,äÉjƒdhC’G  º∏°S  ≈∏Y  á«æ«£°ù∏ØdG
 É¡JGÒKCÉJh  á«ŸÉ©dG  äÉ``̀eRC’G  Oó©J  πX  ‘

.á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG
 Oƒ¡÷G ∞«ãµJ IQhô°V ≈dEG ¬àdÓL âØdh
 AÉæH  äGAGôLEG  ºYOh ó«©°üàdG  ™æŸ ádhòÑŸG
 ≥«≤°ûdG  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  IófÉ°ùŸ  á≤ãdG
 ≥«≤–  ¢Uôa  ¢Vƒ≤J  äÉcÉ¡àfG  á`̀jCG  ™æeh
 ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ∂∏ŸG  ádÓL  OóLh  .ΩÓ°ùdG
 ∫ÓàM’G ¬àæj ⁄ Ée ΩÓ°ùdÉH º©æJ ød á≤£æŸG

 πc  ≈`̀∏`̀Y  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  π°üëjh
 Ò°üŸG  ôjô≤J  ‘  ¬≤M  É¡àeó≤e  ‘h  ,¬bƒ≤M
 á∏HÉ≤dGh IOÉ«°ùdG äGP á∏≤à°ùŸG ¬àdhO ΩÉ«bh
 ΩÉY  ¿GôjõM øe ™HGôdG  •ƒ£N ≈∏Y IÉ«ë∏d
 ≈∏Y  ,á«bô°ûdG  ¢Só≤dG  É¡àª°UÉYh  1967
 ΩÓ°Sh  øeCÉH  ¢û«©àd  ,ÚàdhódG  πM  ¢SÉ°SCG
 ó«cCÉàdG  ¬àdÓL  OÉ`̀YCGh  .π«FGô°SEG  ÖfÉL  ≈dEG
 ¿Éµe ’h ,ÉæJóMh õcôe »g ¢Só≤dG{ ¿CG ≈∏Y
 ,á°Só≤ŸG  áæjóŸG  ‘  ΩÉ°ù≤f’Gh  á«gGôµ∏d
 ÊƒfÉ≤dGh  »îjQÉàdG  ™°VƒdG  ¢†jƒ≤J  ¿CGh
 ËRCÉàdG  øe  ójõe  ≈`̀dEG  …ODƒ«°S  É¡«a  ºFÉ≤dG
 ‘  ∂∏ŸG  ádÓL  ™HÉJh  .z±ô£àdGh  ∞æ©dGh
 ≈∏Y á«ª°TÉ¡dG ájÉ°UƒdG øe ÉbÓ£fG{ ádÉ°SôdG
 ,¢Só≤dG  ‘  á«ë«°ùŸGh  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸG
 á£∏°ùdG  ™e  ≥«°ùæàdÉHh  äÉÑK  πµH  ≈≤Ñæ°S
 ®ÉØ◊ÉH  Úeõà∏e  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«æWƒdG
 ,É¡«a ºFÉ≤dG ÊƒfÉ≤dGh »îjQÉàdG ™°VƒdG ≈∏Y

.zá°Só≤ŸG øcÉeC’G √òg ájÉYQh ájÉªMh
 áµ∏ªŸG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  Oó`̀ °`̀ T  É`̀ª`̀c
 ‘ AÉcô°ûdGh AÉ≤°TC’G ™e ≥«°ùæàdG π°UGƒà°S
 ∞bhh  ,ÚàdhódG  πëH  ™aó∏d  ‹hódG  ™ªàéŸG
 á«∏«FGô°SE’G  á«fÉ£«à°S’G  äÉWÉ°ûædG  ™«ªL
 IQOÉ°üeh  ,á«Yô°ûdG  ÒZh  á«fƒfÉ≤dG  ÒZ
 Ú«æ«£°ù∏ØdG Òé¡Jh ∫RÉæŸG Ωógh »°VGQC’G

.º¡Jƒ«H øe
 á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀dG ‘ ∂`̀ ∏`̀ ŸG á`̀ dÓ`̀ L ±É```°```VCGh
 øe AÉcô°ûdGh AÉ≤°TC’G ™e πª©dÉH ôªà°ùæ°S{
 íª°ùJ  »àdG  ,áªFÓŸG  ±hô¶dG  OÉéjEG  π`̀LCG
 á∏YÉah  IOÉ``L  äÉ°VhÉØe  ¥Ó``̀WEG  IOÉ`̀YEÉ`̀ H
 ¥ƒ≤M  øª°†j  πeÉ°Th  ∫OÉY  πM  ≈dEG  »°†ØJ

.zÚ«æ«£°ù∏ØdG AÉ≤°TC’G

 èFÉàf  ≥«≤–  øµÁ  ’  ¬fCG  ¬àdÓL  ÚHh
 ’EG  ΩGóà°ùŸG  ƒªædGh  QÉ``̀gOR’G  øe  Iôªãe
 ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG  ¿ƒµj  å«ëH  ,á«dƒª°T  Iô¶æH
 ájOÉ°üàb’G  ™jQÉ°ûŸG  ‘  É«°SÉ°SCG  GAõ`̀ L
 á£∏°ùdG  ºYO  á«ªgCG  øY  Ó°†a  ,á«ª«∏bE’Gh
 ΩÉ«≤dG  øe  É¡æµÁ  ÉÃ  á«æ«£°ù∏ØdG  á«æWƒdG
 Ö©°ûdG  √É`̀ Œ  É¡JÉ«dhDƒ°ùeh  É¡JÉÑLGƒH

.≥«≤°ûdG »æ«£°ù∏ØdG
 øe  ó`̀H  ’  ¬`̀ fCG  ≈`̀ dEG  ∂∏ŸG  ádÓL  QÉ`̀°`̀TCGh
 IóëàŸG  ºeC’G  ádÉcƒd  ºYódG  Ëó≤J  QGôªà°SG
 Ú«æ«£°ù∏ØdG  ÚÄLÓdG  π«¨°ûJh  á`̀KÉ`̀ZE’
 Ú◊  ,»```‡C’G  É¡Ø«∏µJ  ≥`̀ ah  (Ghô````̀ fhC’G)
 èdÉ©j ,π`̀eÉ`̀°`̀Th ∫OÉ``̀Y π`̀M ≈``̀dEG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG
 ßØëjh  ,»FÉ¡ædG  ™°VƒdG  ÉjÉ°†b  ™«ªL
 á«Yô°ûdG äGQGô≤d É≤ah ,Ú«æ«£°ù∏ØdG ¥ƒ≤M
 ÉÃ  ,194  QGô`̀≤`̀dG  É¡àeó≤e  ‘h  ,á`̀«`̀dhó`̀dG
 IOƒ©dG ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG ≥M øª°†j

.¢†jƒ©àdGh
 ≈``dEG ‹hó````dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ŸG ¬`̀à`̀dÓ`̀L É```̀YOh
 ÚÄLÓdG  ¥ƒ≤M  ºYO  ‘  ájƒb  ádÉ°SQ  å©H
 º«∏©àdG  Ò`̀aƒ`̀J  ¿Éª°†d  ,Ú«æ«£°ù∏ØdG

.∫ÉØWCÓd á°UÉNh ,á«ë°üdG äÉeóÿGh
 á`̀ HhDhó`̀ dG Oƒ`̀¡`̀÷G ∂`̀∏`̀ŸG á`̀dÓ`̀L ø`̀ª`̀Kh
 »àdG  ±GógC’G  ≥«≤– ‘ áæé∏dG  É¡dòÑJ  »àdG
 Ö©°ûdG  IQRGDƒe π«Ñ°S ‘ É¡∏LCG  øe â°ù°SCÉJ
 ¬bƒ≤M  π«f  ‘  ¬«YÉ°ùe  º`̀YOh  »æ«£°ù∏ØdG
 ,±ô°üà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  áYhô°ûŸGh  ádOÉ©dG
 ‹hó`̀dG  ºYódG  ó°ûM  ‘  º¡e  Qhó`̀ H  É¡eÉ«bh
 ≈≤Ñàd  ,ádOÉ©dG  ¬à«°†bh »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d
 ¿Gó`̀Lh  ‘  Iô°VÉM  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG

.‹hódG ™ªàéŸG

إدانة 8 أشخاص بعد ثبوت إهمالهم 
بواجبات الوظيفة العامة

عمان 

 áªµ iód OÉ°ùØdG äÉjÉæL ‘ ô¶sædÉH á s°üàîŸG á«FÉ°†≤dG áÄ«¡dG âfGO
 ¥hRôe  QƒàcódG  ájƒ°†Yh  …ôª©dG  óªMCG  »°VÉ≤dG  á°SÉFôH  ¿É sªY  ájGóH
 º t°üdG ¢UÉî°TC’ÉH á s°üàîŸG ájófC’G óMCG ‘ ¿ƒ∏ª©j ¢UÉî°TCG 8 ,¢Tƒª©dG
 G kQGôb  ,á£∏°ù∏d  º¡dÉª©à°SG  IAÉ°SEGh  á«Ø«XƒdG  º¡JÉÑLGƒH  ∫ÉªgE’G  ºFGôéH

.á s°üàîŸG áªµëŸG ΩÉeCG ±ÉæÄà°SÓd kÓHÉb
 ¢UÉî°TCG 5 ΩGõdEG ,ÚæKE’G É¡Jó≤Y á«æ∏Y á°ù∏L ∫ÓN ,áªµëŸG äQsôbh
 ,G kQÉæjO  369h  ÉkØdCG  229  ≈dEG  ¬àª«b  π°üJ  ≠∏Ñe  ™aóH  …OÉsædG  ‘  ¿ƒ∏ª©j
 ,…OÉsædÉH º¡∏ªY ∫ÓN ¿ƒfÉ≤∏d áØdÉ á≤jô£H ¬«∏Y Gƒ∏°üM …òdG ≠∏ÑŸG ƒgh
 IAÉ°SEGh  á«Ø«XƒdG  º¡JÉÑLGƒd  º¡dÉªgEG  äƒÑK  ó©H  øjô¡°T  IóŸ  º¡°ùÑMh
 3 ≈∏Y áªµëŸG âªµMh .¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ º¡d áMƒæªŸG á£∏°ù∏d º¡dÉª©à°SG
 160h ±’BG 8 ¬àª«b ‹Ée ≠∏Ñe ™aóH º¡eGõdEÉH á«°†≤dG ‘ øjôNBG ¢UÉî°TCG
 …OÉ sæ∏d »∏NGódG ΩÉ¶qæ∏d áØdÉ IQƒ°üH É¡aô°U s” ÖJGhQ áª«b »gh ,GQÉæjO
 ó©H Gô¡°T º¡°ùÑM áªµëŸG äQsôbh ,ájQGOE’G áÄ«¡dÉH AÉ°†YCG ºg Ú°üî°ûd

.á£∏°ùdG ∫Éª©à°SG IAÉ°SEG áÁôL º¡HÉµJQG É¡d âÑK ¿CG

وزيرة التنمية االجتماعية تبحث الشراكة 
والتعاون مع السفيرة اإليرلندية

عمان 

 ™e  ,ÚæK’G  ,≈Ø£°üe  »æH  AÉah  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  IôjRh  âãëH
 ácGô°ûdGh  ¿hÉ©àdG  ¬LhCG  ô÷ƒH  ¿ÉjQÉe  áµ∏ªŸG  iód  ájóædôjE’G  IÒØ°ùdG

.»YÉªàL’G πª©dG ä’É› ‘ øjó∏ÑdG ÚH
 ,ÚæWGƒª∏d  áeó≤ŸG  á«YÉªàL’G äÉeóÿG á«ªgCG  ≈Ø£°üe »æH  äócCGh
 ™ªàéŸG AÉØjEG á«ªgCG øY Ó°†a ,π°†aCG ƒg Ée Ëó≤àH É¡JOƒL Ú°ù– πÑ°Sh

.áØ«°†à°ùŸG äÉ©ªàéŸG h ÚÄLÓdG √ÉŒG ¬JÉeGõàdÉH ‹hódG
 ,Égôjƒ£J πÑ°Sh øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ª©H ¿ÉÑfÉ÷G OÉ°TCGh

.…ƒªæàdG »YÉªàL’G πª©dG ∫É› ‘ ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh

مختصون يناقشون عوامل االستقرار في 
العالم العربي وآفاقه المستقبلية

 عمان 

 kÉ«°SÉ«°S  kÉfƒdÉ°U  ,¿OQC’G  ‘  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  äÉ°SGQO  õcôe  ó≤Y
 ¬bÉaBGh  »Hô©dG  ⁄É©dG  ‘  QGô≤à°S’G  πeGƒY  ¬«a  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ∫hÉæJ
 OGƒL  ≥Ñ°SC’G  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  øe  πc  ¬«a  Ωó`̀bh  ,á«∏Ñ≤à°ùŸG
 …òdG ™bGƒ∏d É°VôY áÑbÉ°ûe ÚeCG ≥Ñ°SC’G ôjRƒdGh »ÁOÉcC’Gh ,ÊÉæ©dG

.É«YÉªàLGh ÉjOÉ°üàbGh É«°SÉ«°S »Hô©dG ⁄É©dG ¬°û«©j
 »Hô©dG  ⁄É©dG  Égó¡°T  »àdG  Ühô◊Gh  äÉYGõædG  ¿EG  ÊÉæ©dG  ∫Ébh
 ¢†©H  É¡°û«©J  »àdG  ájOÉ°üàb’G  ´É°VhC’Gh  IÒNC’G  ΩGƒ`̀YC’G  ∫ÓN
 ájOÉ°üàb’G  É¡∏cÉ°ûe  á÷É©e  ‘  É¡JÉ«é«JGÎ°SGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG
 ΩRCÉàŸG ‹hódG ™°VƒdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,É¡à÷É©e á«Ø«c ‘ Éjó– Èà©J
 ,(É«°ShQ  ,ÉHhQhCG  ,Ú°üdG  ,IóëàŸG  äÉj’ƒdG)  á©HQC’G  ÜÉ£bC’G  ÚH
 áYõYR  ‘  âª¡°SCG  ,á≤£æŸG  ‘  ÒKCÉàdG  á«ª«∏bE’G  iƒ≤dG  äÓNóJh
 ∞∏àîj Ωƒ¡ØÃ á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG á÷É©e ≈dEG É«YGO ,»Hô©dG QGô≤à°S’G

≥HÉ°ùdG ‘ ¿Éc ÉªY
 º°ùàJ á«Hô©dG ádÉ◊G{ ¿EG áÑbÉ°ûe ÚeCG ≥Ñ°SC’G ôjRƒdG ∫Éb ,√QhóH
 ∞°ü©J  äÉ`̀eRC’G  âdGR  Ée  PEG  ;»°SÉ«°ùdG  QGô≤à°S’G  ΩóY  äGô°TDƒÃ
 ‘  Ö°üj  ’  ≈ª¶©dG  iƒ≤∏d  »°SÉ«°ùdG  ∑ƒ∏°ùdGh  ,º«∏bE’Gh  á≤£æŸÉH
 äÉ`̀eRC’G  QGôªà°SÉH  ™aóJ  ,¢ùµ©dG  πH  ,QGô≤à°S’G  øe  ádÉM  çGó`̀MEG

.záehRCÉe á≤£æŸG AÉ≤H πLCG øe É¡jò¨Jh É¡≤ª©J πH ,»g Éªc áªFÉ≤dG
 ⁄É©dG  ‘  QGô≤à°S’G  ádÉM  ∞©°V  ,¿ƒdÉ°üdG  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  GõYh
 iƒb  ÚH  á«∏NGódG  äÉeÉ°ù≤f’ÉH  ≥∏©àJ  á«JGP  πeGƒY  ≈`̀dEG  »Hô©dG
 ÜÉ«Z ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«æ«ÑdG á«Hô©dG äÉaÓÿGh ,ádhO πc ‘ ™ªàéŸG

.áÑ©°üdG á«°û«©ŸG äÉeRC’Gh ájOÉ°üàb’G ±hô¶dGh á«WGô≤ÁódG
 Iô£«°ùdGh áæª«¡dG  ™aGóH  »bƒØdG  πeÉ©àdG  ¿CG  ¿ƒcQÉ°ûŸG  í°VhCGh
 ÉjÉ°†b ¢†©H ™e º«∏bE’G πeÉ©J ‘ ä’ qƒ– âKóMCG ,á«ŸÉY iƒb πÑb øe
 Üƒ∏£ŸG  QGô≤à°S’G  çhóM  ™æe  ‘  º¡°SCG  π«FGô°SEG  OƒLhh  ,á≤£æŸG
 AGò¨dGh AÉŸGh ábÉ£dG ä’É› ‘ »HôY ÜQÉ≤J AÉæH ≈dEG GƒYOh ,É«HôY
 ídÉ°üŸG ∫OÉÑJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«æ«ÑdG á«Hô©dG äÉbÓ©dG π«µ°ûJ IOÉYEGh ,

.™aÉæŸGh



3 2022 ÊÉãdG øjô°ûJ (29)  AÉKÓãdG
(2930) Oó©dG محلٮ﮵ات

 áÑ°ùædÉH ,§≤a Ωób Iôc â°ù«d ,∫ÉjófƒŸG ,Ωó≤dG Iôµd ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H
.»Hô¨dG ⁄É©dG ‘ áYƒæ°üe áæq«©e º«b èjhÎd áÑ°SÉæe »g ;Üô¨∏d

 ±ô£àŸG ‹GÈ«∏dG Üô¨dG øe kÉ«dÉààe kÉLÉYREGh áMÉbh ó¡°ûf øëfh móeCG òæe
 ,QƒcòdGh çÉfE’G ,Ú°ùæ÷G ÚH ,»°ùæ÷G Phò°ûdG z™«Ñ£J{ ∫É«M ,¬à«dGÈ«d ‘
 ,≈ãfC’Gh  ôcòdG  á«FÉæK  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  …ô°ûÑdG  ´ƒædG  AÉ¨dEG  ,∫É`̀◊G  º¡H  ≠∏Hh
 ∫ÉØWC’G Ú≤∏Jh πH ...á«fÉ°ùfE’G á©«Ñ£dGh IÉ«◊G ¢ù«eGƒf ‘ Ö«gôdG åÑ©dGh
 øe  ¿ƒ∏¨à°ûj  º¡a  ,ôeC’G  ‘  Ée  ô£NCG  Gògh ,á«bÓNC’G  Ωƒª°ùdG  √òg  QÉ¨°üdG

.ô°ûÑ∏d á«JÉ«◊G áHôéàdG ‘ ≈dhC’G áLQódG øe ,â–
 äGQÉ°T  AGó`̀JQG  ™æÃ  ,Ωó≤dG  Iôµd  ‹hódG  OÉ–’G  ,zÉØ«ØdG{  π©a  kÉæ°ùM
 ájQÉ÷G Ωó≤dG Iôc äÉjQÉÑe ‘ zóMGh ÖM{ IQÉ°T É¡«∏Y ¿ƒ≤∏£j »àdG Phò°ûdG

.ô£b ∫ÉjófƒÃ kÉ«dÉM
 »ÑY’  ™°Vh  Éfó¡°Th  ,á`̀«`̀HhQhC’G  äÉÑîàæŸG  ¢†©H  Ö°†ZCG  ô`̀eC’G  Gòg
 º¡JGQÉÑe ¥Ó£fG π«Ñb IQƒ°U •É≤àdG iód º¡gGƒaCG ≈∏Y º¡jójCG ÊÉŸC’G ÖîàæŸG
 Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G ™e ±ÓN á«Ø∏N ≈∏Y ∂dPh ,⁄É©dG ¢SCÉc ‘ ≈dhC’G

.zóMGh ÖM{ IQÉ°T AGóJQG ¿CÉ°ûH
 ¿Éch  ,…ƒ«°SB’G  ÊÉHÉ«dG  ÖîàæŸG  ΩÉ`̀eCG  ,IGQÉÑŸG  √òg  ‘  ¿É`̀ŸC’G  Ωõ¡fG
 kÉjÒJÉµjQÉc kÉª°SQ ,øjôNÉ°ùdG ¢†©H ±ôW øe ôeC’G Gòg ≈∏Y ´PÓdG ≥«∏©àdG
 zƒÑæjôdG{  PGƒ°ûdG  º∏Y  IQƒ°U  º¡°ShDhQ  ‘h  ÊÉ`̀ŸC’G  ÖîàæŸG  »ÑY’  ô¡¶j
 ¢ShDhQ  ‘  ,§≤a  Ωó≤dG  Iôch  ,Ωó≤dG  Iôc  IQƒ°U  âfÉc  Éªæ«H  ,ìõb  ¢Sƒb  hCG

!Ú«fÉHÉ«dG ÚÑYÓdG
 IOÉb  ™Ñ°S  …óJôj  ¿CG  ™bƒàŸG  øe  ¿Éc  ó≤a  ,z»°S  »H  »H{  ôjô≤J  Ö°ùM
 Ωó≤dG Iôc OÉ–G ∫Ébh ,ádƒ£ÑdG ∫ÓN zóMGh ÖM{ IQÉ°T á«HhQhCG äÉÑîàæŸ
 .ΩÓµdG  øe  ÉæfÉeôM  πãe  IQÉ°ûdG  AGóJQG  øe  ÉæfÉeôM{  ¿EG  ÎjƒJ  ÈY  ÊÉŸC’G
 º¡jójCG  ¿ƒ©°†j ºgh ÖîàæŸG AÉ°†YCG  IQƒ°U äô¡X ∂dòd  ,zÉæØbƒÃ ∂°ùªàf

.º¡gGƒaCG ≈∏Y
 ,zõ««ªà∏d ’{ IQÉ°T ™°Vh ƒg ,¥ôØdG IOÉ≤d ,zÉØ«ØdG{ ¬H íª°S Ée iQÉ°üb
 πjƒfÉe ≈eôŸG ¢SQÉM ,É«fÉŸCG Öîàæe ÏHÉc ¬∏©a Ée Gògh .ádƒ£ÑdG IÎa ∫GƒW

.¿ÉHÉ«dG ó°V IGQÉÑŸG ‘ ôjƒf
 äÉÑîàæŸG ‘ ÚÑYÓdG πc øY ≈àM IÈ©e â°ù«d ,á«Hô¨dG áMÉbƒdG √òg
 …óJôj  ød  ¬fCG  ø∏YCG  ,¢ùjQƒd  ƒZƒg  ,É°ùfôa  Öîàæe  óFÉb  ,kÓãªa  ,á«Hô¨dG

.ΩGÎM’G QÉ¡XEG ójôj ¬fC’ IQÉ°ûdG
 Qó°üe  ’h  ,¿ƒµdG  ájÉ¡f  Gƒ°ù«d  º¡fCG  ,IôŸG  √òg  ¿ƒ«Hô¨dG  Üôéj  ÉÃQ
 ,iôNCG º«b áªãa ,ô°ûÑdG IGóg ’h ,º«≤dG ™æ°üe ’h ,Ú≤«dG ™Ñf ’h ,á≤«≤◊G

.»ŸÉ©dG »Hô¨dG åÑ©dG Gòg ≈∏Y ≥aGƒJ ’ ,IôjÉ¨e äÉ©ªà›h
 AÉHBGh äÉ¡eCGh ∫ÉØWC’h ,º¡d »Kôfh ,º¡fCÉ°T ∑GP ,¬«∏Y ºg ÉÃ ¿ƒ©fÉb ºg
 å«æîJ ≈dEG  Qhô¨dG  º¡H  π°üj ¿CG  ,¢†aôdG  πc ¢Vƒaôe røµd  ,äÉ©ªàéŸG ∂∏J

.¬∏c ⁄É©dG
§°Sh’G ¥ô°ûdG

مو�﮲د�﮵ال ڡ�طر... 
ال للشذوذ

عمان 

 »æWƒdG  ô`̀“Dƒ`̀ŸG  ∫É`̀ª`̀YCG  ,Ú`̀æ`̀K’G  â≤∏£fG
 ájÉYôdG  ‘  ájQÉ°ùdG  ÒZ  ¢VGôeC’G  èeO  õjõ©àd
 IQGRh  øe  º«¶æàH  ,¿OQC’G  ‘  á«dhC’G  á«ë°üdG
 á«ë°üdG  á«Yƒà∏d  á«µ∏ŸG  á«©ª÷Gh  áë°üdG

.á«ŸÉ©dG …ôµ°ùdG á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH
 á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  IQGOEG  ôjóe  ∫Ébh
 ô`̀jRh  ø`̀Y  ÉHhóæe  ,ÜÉ«°ûdG  ¢`̀VÉ`̀jQ  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ,ìÉààa’G ∫ÓN …QGƒ¡dG ¢SGôa QƒàcódG áë°üdG
 í°ùŸG  èFÉàæd  É≤ah  ájQÉ°ùdG  ÒZ  ¢VGôeC’G  ¿EG
 ¢VGôeC’G ô£N πeGƒ©d ÊOQC’G »LQóàdG »æWƒdG
 ÖÑ°ùàJ  ,2019  ΩÉ`̀Y  QOÉ°üdG  ,ájQÉ°ùdG  ÒZ
 ôe’  ,¿OQC’G  ‘  äÉ«aƒdG  ´É`̀HQCG  áKÓK  øe  ÌcCÉH
.GÒÑc ÉjOÉ°üàbGh É«ë°U É«æWh ÉÄÑY πµ°ûj …òdG
 ó«cCÉà∏d  »JCÉj  ô“DƒŸG  Gòg  º«¶æJ  ¿CG  ±É°VCGh
 á¡LGƒe ‘ á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG á«ªgCG  ≈∏Y
 ™«ªL ¿hÉ©J IQhô°Vh ,ájQÉ°ùdG ÒZ ¢VGôeC’G
 äGÈÿG ∫OÉÑJh É¡à¡LGƒe ‘ Ú«æ©ŸG AÉcô°ûdG
 »àdG äÉjóëàdG øe ¢ShQódG ¢UÓîà°SGh ,∂dP ‘
 ájQÉ°ùdG ÒZ ¢VGôeCÓd á∏eÉµàŸG ájÉYôdG â¡LGh

.ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN
 áëaÉµe ‘ áë°üdG  IQGRh §£N ≈dEG  QÉ°TCGh
 ,É¡æe  ájÉbƒdG  ¥ô`̀Wh  ájQÉ°ùdG  ÒZ  ¢`̀VGô`̀eC’G
 øe π∏≤J á«ë°U •É‰CG ´ÉÑJG á«ªgCG ≈∏Y GOó°ûe
 §¨°V ´ÉØJQG  ¢VôÃ áHÉ°UEÓd  QÉ£àN’G πeGƒY
 Öæéàc  ÉeƒªY  …ôµ°ùdG  AGOh  ÊÉjô°ûdG  Ωó`̀ dG
 á«æ¨dG ájòZC’G ÖæéàH ¿RƒdG ¢†ØNh ,ÚNóàdG

 •É°ûædG  IOÉjõHh  IQƒëàŸG  ¿ƒgódGh  ôµ°ùdÉH
.ÊóÑdG

 á°ù°SDƒe  øe  ø°SOÉe  Üƒµ«L  ∫É`̀b  ,√Qhó``H
 äÉÄa á«YƒJ …Qhô°†dG øe ¿EG ,á«ŸÉ©dG …ôµ°ùdG
 ≈dEG  ,¢`̀VGô`̀eC’G  √òg  øe  ájÉbƒ∏d  áaÉc  ™ªàéŸG
 ôµÑŸG  ∞°ûµ∏d  áeRÓdG  äÉ°UƒëØdG  ÚeCÉJ  ÖfÉL
 Ée É¡à÷É©e øµÁ ’ á∏µ°ûe √òg ¿CG Éæ«Ñe ,É¡æY

.ô£ÿG πeGƒY øY á≤«bO äÉfÉ«H Éæjód øµj ⁄
 ÉHhóæe  ójGR  º°SÉH  QƒàcódG  í°VhG  ,√Qhó`̀H
 ¿OQC’G  ‘  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  πã‡  ø`̀Y
 ºYóJ  áª¶æŸG  ¿G  ,»ÑYGôdG  á∏«ªL  IQƒàcódG
 õjõ©àd  AÉcô°ûdG  ™«ªLh  áë°üdG  IQGRh  Oƒ¡L
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ‘  áæeõŸG  ¢VGôeC’G  äÉeóN
 ‘  äÉ«aƒdG  øe  áÄŸÉH  70  ¿CG  ≈dG  Éàa’  ,á«dhC’G
 ,É¡JÉØYÉ°†eh  áæeõŸG  ¢VGôeC’G  ÖÑ°ùH  ⁄É©dG
 ´É£≤d  É«≤«≤M  É«Yh  äódh  ÉfhQƒc  áëFÉL  ¿CGh
 ΩÉ¶ædG ájƒ≤àd …QÉ«©e π«dóH áHÓ°U ÌcCG »ë°U

.»ë°üdG
 á«©ªé∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  äó``cCG  ,É¡ÑfÉL  øe
 ,èØjôY  πeCG  IQƒàcódG  á«ë°üdG  á«Yƒà∏d  á«µ∏ŸG
 πª©dG  øe  ójõª∏d  ájGóH  ó©j  ô`̀“Dƒ`̀ŸG  Gò`̀g  ¿CG
 ájQÉ°ùdG  ÒZ  ¢VGôeCÓd  …ó°üàdG  ƒëf  ∑Î°ûŸG

.äÉcGô°ûdG AÉæHh áaô©ŸG ∫OÉÑJh
 Úeƒj  ôªà°ùj  …ò`̀dG  ô`̀“Dƒ`̀ŸG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ‘ ájQÉ°ùdG ÒZ ¢VGôeC’G èeO õjõ©J ≈dEG ±ó¡j
 øe  QÉWEG  ‘  ¿OQC’G  ‘  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 Ú«æ©ŸG ábÓ©dG ÜÉë°UCG ∞∏à ™e á«cQÉ°ûàdG
 AÖY  ¢Vô©à°ùj  ¬fG  Éªc  ,AÖ©dG  ∂dP  á¡LGƒŸ

 äÉjó–h äGƒéa øe ¬àØ°ûc Éeh ÉfhQƒc áëFÉL
 äGÈ`̀ÿGh  ,ájQÉ°ùdG  ÒZ  ¢`̀VGô`̀eC’G  á¡LGƒŸ
 øµÁ  »àdGh  É¡æe  IOÉØà°S’G  ”  »àdG  ¢ShQódGh
 ÒZ  ¢VGôeCÓd  áHÉéà°S’G  ôjƒ£àd  É¡«∏Y  AÉæÑdG

.ÓÑ≤à°ùe ájQÉ°ùdG
 ¬aGógCG ≥«≤– ≈dEG ≈©°ùj ô“DƒŸG ¿G âæ«Hh
 ∞∏e ‘ äÉjóëàdGh äÓNóàdG ´Ó£à°SG ∫ÓN øe
 äGƒéa  ‘  åMÉÑàdGh  ájQÉ°ùdG  ÒZ  ¢`̀VGô`̀eC’G

.ájQÉ°ùdG ÒZ ¢VGôeCÓd áHÉéà°S’G
 ™«°VGƒŸG øe OóY ìôW ô“DƒŸG ∫ÓN ºà«°Sh
 ,ájQÉ°ùdG  ÒZ  ¢VGôeC’G  ô£N  πeGƒ©H  á≤∏©àŸG
 ,á«ë°üdG  á`̀ dGó`̀ ©`̀ dGh  ,á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  á`̀ jÉ`̀ Yô`̀ dGh
 ¢VGôeC’G  äÉeóNh πNóJ èeGôH  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh
 áëFÉL  øe  IOÉØà°ùŸG  ¢ShQódGh  ájQÉ°ùdG  ÒZ
 ÒZ  ¢VGôeCÓd  áHÉéà°S’G  ¢üîj  Éª«a  ÉfhQƒc
 õ«côJ  ä’É``›  áKÓK  øª°V  ∂``dPh  ,ájQÉ°ùdG
 á`̀ «`̀ dhC’G  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀d  á«°ù«FQ
 ,äGOÉ«©dG  ≈dEG  Ióæà°ùŸG  πNóàdG  èeGôH)»gh
 èeGôHh  ¢SQGóŸG  ≈dEG  Ióæà°ùŸG  πNóàdG  èeGôH

.(™ªàéŸG ≈dEG Ióæà°ùŸG πNóàdG
 øe  É°üî°T  120  øe  ÌcCG  ô“DƒŸG  ô°†Mh
 äÉ°ù°SDƒŸGh  AÉcô°ûdGh  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G  ∞∏à
 ‘  á∏eÉ©dG  ÊóŸG  ™ªàéŸG  äÉ°ù°SDƒeh  á«æWƒdG
 ÊÉ°ùfE’G  ¥É«°ùdGh  ájQÉ°ùdG  ÒZ ¢VGôeC’G  ∫É›
 ô°†M  Éªc  ,á«ãëÑdGh  á«ÁOÉcC’G  äÉ°ù°SDƒŸGh
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  »°SQÉ‡h  »eó≤e  øe  ójó©dG
 ájQÉ°ùdG  ÒZ  ¢VGôeC’ÉH  ÚHÉ°üŸG  ¢UÉî°TC’Gh

.Ú«ª«∏bE’G AÉcô°ûdGh

عمان 

 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á°ù°SDƒŸG  â©bh
 AÉeó≤dG  ÚHQÉëŸGh  Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àª∏d
 Iô◊G  ≥WÉæª∏d  á«fOQC’G  áYƒªéŸG  ™e  á«bÉØJG
 ∂dPh  ;(¿ƒ∏éY  ∂jôØ∏J)  ,ájƒªæàdG  ≥WÉæŸGh
 º«¶æJh  ,ájÉª◊Gh  øeC’G  äÉeóN  Ëó≤J  ±ó¡H
 ìÉ«°ùdGh  QGhõ``̀dGh  øjôªãà°ùŸG  ∫ƒ`̀NO  á«∏ªY
 º¡JGQÉjR ∫ÓN º¡àeÓ°Sh º¡æeCG ≈∏Y á¶aÉëŸGh
 ôjóe  É¡©bh  »àdG  á«bÉØJ’G  ÖLƒÃh  .™bƒª∏d
 óYÉ≤àŸG  ó«ª©dG  á°ù°SDƒŸG  ‘  ájÉª◊Gh  ø`̀eC’G
 ájƒªæàdG  ≥WÉæª∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸGh ,áéYódG  óª
 ÚeCÉJ á°ù°SDƒŸG ≈dƒàJ ,…QÉ«◊G ihQCG á°Sóæ¡ŸG
 ¿Gƒ°üdG  á≤£æe  ™bƒŸ  ájÉª◊Gh  øeC’G  äÉeóN
 ∂jôØ∏àdG  ¥Ó£fG  á≤£æe  ≈∏Y  ÚYRƒe  ájƒªæàdG
 GóYÉ≤àe 12 ™bGƒH ¬d IóFÉ©dG äBÉ°ûæŸGh ÊÉÑŸGh

.ÖJôdG ∞∏à øe Éjôµ°ùY

 øcôdG  AGƒ`̀∏`̀dG  ,á°ù°SDƒŸG  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ó``cCGh
 ¿É«H  ‘  ,»µHƒ°ûdG  π«YÉª°SEG  QƒàcódG  óYÉ≤àŸG
 ádÓL  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ΩÉªàgGh  ¢UôM  ,ÚæK’G
 øH Ú°ù◊G ÒeC’G √ó¡Y ‹hh ,ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG
 πc ÒaƒJh Újôµ°ù©dG øjóYÉ≤àŸÉH ,ÊÉãdG ˆGóÑY
 ¿CÉH ¬àdÓL øe ÉfÉÁEG ,º¡jhòdh º¡d ºYódG ∫Éµ°TCG
 πãeC’G  ∞jOôdG  ≈≤Ñà°Sh  âdGR  Ée  áëjô°ûdG  √òg

.á∏°SÉÑdG á«æeC’G Iõ¡LC’Gh áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d
 ¿ƒ∏ãÁ  Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àŸG  ¿EG  ∫É`̀ bh
 ±ô°ûdGh  á`̀eGô`̀µ`̀dG  ÊÉ`̀©`̀Ÿ  ábô°ûŸG  IQƒ`̀°`̀ü`̀dG
 AGó¡°ûdG ä’ƒ£H Gôcòà°ùe ,AÉªàf’Gh AÉjÈµdGh
 º¡MGhQCGh º¡FÉeóH º¡æWh GhóàaG øjòdG ,QGôHC’G
 ,É¡àHGƒKh áeC’G ÇOÉÑeh ,¬FÉjÈch ¬JõY πLCG øe

.≈eÉ°ûædG äÉ«ë°†Jh
 äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  á°ù°SDƒŸG  OGó©à°SG  ócCGh

.ájÉª◊Gh øeC’ÉH øWƒdG äÉ°ù°SDƒe ™«ªL

 √òg  ™«bƒJ  ¿EG  …QÉ«◊G  âdÉb  ,É¡à¡L  øe
 á«eÉ°ùdG á«µ∏ŸG äÉ¡«Lƒà∏d Gò«ØæJ »JCÉj á«bÉØJ’G
 Újôµ°ù©dG øjóYÉ≤àª∏d ºYódG ∫Éµ°TCG πc ¬«LƒàH
 á°ù°SDƒe ¬«a º¡°ùJ …òdG …OÉjôdG QhódG õjõ©Jh
 ≥«≤–  ±ó¡H  ,á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  ‘  øjóYÉ≤àŸG
 QhO  õjõ©J  ≈``dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  á«æWƒdG  ±Gó```̀gC’G

.™ªàéŸG áeóNh øWƒdG AÉæH ‘ øjóYÉ≤àŸG
 á°ù°SDƒŸG  RGõ`̀ à`̀ YG  á`̀é`̀Yó`̀dG  ó``̀cCG  ,√Qhó```̀H
 Iô◊G ≥WÉæª∏d á«fOQC’G áYƒªéŸG ™e ¿hÉ©àdÉH
 á°ù°SDƒŸG OGó©à°SG ≈dEG Éàa’ ,ájƒªæàdG ≥WÉæŸGh
.ájÉª◊G øeC’G ∫É› ‘ º¡JÉLÉ«àMG ™«ªL á«Ñ∏àd

 äÉeóN  AGô°T  ájô°üM  ójóŒ  ”  ¬fCG  ôcòj
 ájOÉ°üàb’G  á°ù°SDƒŸG  ø`̀e  á`̀jÉ`̀ª`̀◊Gh  ø``̀eC’G
 ÚHQÉëŸGh Újôµ°ù©dG øjóYÉ≤àª∏d á«YÉªàL’Gh
 á«eƒµ◊G  ôFGhódGh  äGQGRƒ`̀dG  ™«ª÷  ,AÉeó≤dG

.Iô°TÉÑe áeƒµë∏d ácƒ∏ªŸG äÉcô°ûdGh

 عمان 

 ™e  á«bÉØJG  ,¿ÉWô°ù∏d  Ú°ù◊G  á°ù°SDƒe  â`̀©`̀bh
 á∏ªM  ájÉYQ  ±ó¡H  ,ábÉ£dG  äGQÉªãà°S’  áµ∏ªŸG  ácô°T
 iód  ÆÉ`̀eó`̀ dG  ¿ÉWô°ùH  á«Yƒà∏d  zHeadsmart{

.á∏eÉc áæ°S IóŸ ,∫ÉØWC’G
 øjô°ùf  ΩÉ©dG  Égôjóe  á°ù°SDƒŸG  øY  á«bÉØJ’G  ™bhh

.∑Éª°ùdG ÖdÉZ …ò«ØæàdG É¡°ù«FQ ácô°ûdG øYh ,¢ûeÉ£b
 á∏ª◊G  ±ó¡J  ,ÚæK’G  QOÉ°üdG  á°ù°SDƒŸG  ¿É«H  ≥ahh
 Ú°üàîŸG  ÒZ  øe  AÉÑWC’Gh  »∏ëŸG  ™ªàéŸG  ∞«≤ãJ  ≈dEG
 øe  ∫ÉØWC’G  iód  ÆÉeódG  ¿ÉWô°S  ¢VGôYCG  ∫ƒM  ,ΩGQhC’É`̀H
 π∏≤j É‡ ,ÒNCÉJ ¿hO º«∏°ùdG ¢ü«î°ûàdG ≈dEG ¬LƒàdG πLCG

.AÉØ°ûdG ¢Uôa ójõjh ¢VôŸG äÉØYÉ°†e øe
 ¢†©H  ‘  ¿ƒµJ  ób  »àdG  ¢`̀VGô`̀YC’G  ¿CÉ`̀H  ¿É«ÑdG  ô`̀cPh
 ÆÉeódG  ¿ÉWô°ùH  ∫É`̀Ø`̀WC’G  áHÉ°UE’  äGô°TDƒe  ¿É`̀«`̀MC’G
 IQƒ°üH  ¢`̀SCGô`̀dG  ¿Ó«e  -ô°ü◊G  ’  ∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y-
 ôªY ™e áªFÓàe ÒZ ¢SCGôdG §« ‘ IOÉjR ,á«©«ÑW ÒZ
 IOÉY  Üƒë°üŸG  Ò`̀Z)  QôµàŸG  A»≤dGh  ¿É«ã¨dG  ,πØ£dG
 ,ôªà°ùŸG  ´Gó°üdG  ,(∫É¡°SE’G  hCG  IQGô◊G  áLQO  ´ÉØJQÉH
 ,º«∏°S  πµ°ûH  »°ûŸG  ≈∏Y IQó≤dG  ΩóYh ¿RGƒàdG  ‘ ∫ÓàNG

 ,äÉéæ°ûJh  á`̀ jOGQEG  ’  äÉcôM  ,Ú©dG  áaôaQ  hCG  ∫ƒ`̀◊G
 áµ∏ªŸG  AÉHô¡c  ácô°T  º`̀YO  ¢ûeÉ£b  âæªKh  .É`̀gÒ`̀Zh
 IOÉjR  É¡fCÉ°T  øe  »àdG  ,á∏ª◊G  √ò¡d  ábÉ£dG  äGQÉªãà°S’
 OÉªàY’ÉH ∫ÉØWC’G iód ÆÉeódG ¿ÉWô°S øe IÉéædG ä’ó©e
 á¶MÓe IQhô°V ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,ôµÑŸG ∞°ûµdGh »YƒdG ≈∏Y
 πª©H ´Gô°SE’Gh ,ájOÉ«àYG  ÒZh Iô°ùØe ÒZ ¢VGôYCG  ájCG
 ‘  ≥«bódG  ¢ü«î°ûàdG  ≈dEG  π°Uƒà∏d  áeRÓdG  äÉ°UƒëØdG
 …òdG  ºYódG  ¿EG  ∑Éª°ùdG  ∫Éb  ,¬à¡L  øe  .Ö°SÉæŸG  âbƒdG
 ºYO  ‘  º¡°ùj  ábÉ£dG  äGQÉªãà°SE’  áµ∏ªŸG  ácô°T  ¬eó≤J
 á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùŸG  èeGôH  øe  Aõéc  ,»∏ëŸG  ™ªàéŸG
 Ú°ù◊G  á°ù°SDƒe  QÉ«àNG  ”  å«M  ,ácô°ûdÉH  á°UÉÿG
 ,É¡dÓN øe ºYódG ¬«Lƒàd ∫ÉéŸG Gòg ‘ ∂jô°ûc ¿ÉWô°ù∏d
 áëaÉµe  ‘  ÉgôKGh  á°ù°SDƒŸG  Oƒ¡L  ‘  IÒÑµdG  Éæà≤Kz`d

.záµ∏ªŸG ‘ ¿ÉWô°ùdG ¢Vôe êÓYh
 á`̀jÉ`̀YQ  ô`̀aƒ`̀j  ¿ÉWô°ù∏d  Ú`̀°`̀ù`̀◊G  õ`̀cô`̀e  ¿CG  ô`̀cò`̀j
 ≥jôa  ój  ≈∏Y  ÆÉeódG  ΩGQhCÉ`̀H  ÚHÉ°üŸG  ∫ÉØWCÓd  á«dƒª°T
 á©°TC’G  äÉ°UÉ°üàNG  πª°ûj  …òdG  äÉ°UÉ°üàN’G  Oó©àe
 ,ÜÉ°üYC’G  ΩGQhCGh  ,á«LÓ©dG  á©°TC’Gh  ,á«°ü«î°ûàdG
 øe ÉgÒZh ,á«°ü«î°ûàdG áé°ùfC’Gh ,ÜÉ°üYC’G áMGôLh

.¢†jôe πc áLÉM Ö°ùM äÉ°UÉ°üàN’G

اتفاقية أمن وحماية بين «المتقاعدين 
العسكريين» و«األردنية للمناطق الحرة»

انطالق مؤتمر تعزيز دمج األمراض غير 
السارية بالرعاية الصحية األولية

بحث سبل تعزيز التعاون السياحي 
بين األردن والسعودية

عمان 

 …Oƒ©°ùdG  ÒØ°ùdG  ≈≤àdG
 QóæH  ø`̀ H  ∞`̀jÉ`̀f  ¿OQC’G  ió``̀d
 ,Ú`̀æ`̀K’G  ¬Ñàµe  ‘  …ôjó°ùdG
 á£∏°S  »°VƒØe  ¢ù∏›  ¢ù«FQ
 »MÉ«°ùdG  …ƒªæàdG  GÎÑdG  º«∏bEG
 ,äÉ`̀Lô`̀Ø`̀dG  ¿Éª«∏°S  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ácô°ûd  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ô``̀ jó``̀ŸGh
 ≈¡°S ¿OQC’G äÉfÉLô¡e AÉbó°UCG

.ÜGƒÑdG
 åëH  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  iô``Lh
 ÚH  »MÉ«°ùdG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG
 íàa πÑ°Sh ,Úà≤«≤°ûdG Úàµ∏ªŸG
 ¿hÉ©àdG øe ójõª∏d IójóL ¥ÉaBG
 èjhÎdÉH  º¡°ùj  É`̀Ãh  ,Éª¡æ«H

.äGÈÿG ∫OÉÑJh »MÉ«°ùdG

تكريم  الفائزات بجائزة رياديات 
المياه للعام الحالي

 عمان 

 √É«ŸG ´É£b äÉjOÉjQ IQOÉÑÃ äGõFÉØdG ,ÚæK’G ,…ôdGh √É«ŸG IQGRh âeôc
 øe  ∫ƒªŸG  ,√É«ŸG  ´É£b  áªcƒM  ´hô°ûe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  IQGRƒ`̀dG  ÉgòØæJ  »àdG

.á«dhódG á«ªæà∏d á«cÒeC’G ádÉcƒdG
 »JCÉJ IQOÉÑŸG √òg ¿EG ,ó«eÉëŸG OÉ¡L QƒàcódG √É«ŸG IQGRh ΩÉY ÚeCG ∫Ébh
 ,äÉYÉ£≤dG ∞∏à ‘ á∏eÉ©dG ICGôŸG Úµ“h êÉeOEG á«ªgCÉH IQGRƒdG øe ÉfÉÁEG
 ∫OÉÑJ ‘ ó°ùéàJ »àdGh ,ICGôŸGh πLôdG ÚH á«∏eÉµàdGh á«cQÉ°ûàdG ábÓ©dG GócDƒe

.íLÉædG »°ù°SDƒŸG πª©dGh ™ªàéŸÉH ¢Vƒ¡æ∏d QGhOC’G
 ájOÉ«≤dG  õcGôŸG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  ‘  ICGô``ŸG  á«≤MCG  ≈`̀dEG  ó«eÉëŸG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ºYódG  Ëó≤J  GócDƒe  ,iòàëj  ’Éãe  ¿ƒµàd  áYóÑŸG  á∏eÉ©dG  á°UÉN  ,ájOÉjôdGh
 Ωó≤àdG ≈∏Y Égõ«Ø–h ´É£≤dG ‘ á∏eÉ©dG ICGôª∏d πeÉµdG …ƒæ©ŸGh …OÉŸGh »æØdG
 IOÉjõd  á∏YÉa  á«ÑjQóJ  èeGôHh  äGQhO  ó≤Y  ÖfÉL  ≈dEG  ,á«∏ª©dG  ä’ÉéŸG  ‘
 √É«ŸG ´É£b áªcƒM ´hô°ûe ôjóe øªK ,¬ÑfÉL øe .πª©dG ‘ ÉgRÉ‚EGh É¡JAÉØc
 ´É£b ºYOh ´hô°ûŸG ºYO ‘ IQGRƒdG Oƒ¡L ,‹Éæµe ¿ƒ°T á«cÒeC’G ádÉcƒdG ‘
 ,π°†aCG ƒg Ée Ëó≤àd AÉcô°ûdG ™e QGôªà°SÉH ¿hÉ©àJ IQGRƒdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,ICGôŸG
 ≥«≤–  ‘  ôKCG  øe  ¬d  ÉŸ  »YÉªàL’G  ´ƒædG  êÉeOEG  äÉ«°SÉ«°SCG  ò«ØæJ  øY  Ó°†a
 IQGOEG  ôjóe  :  øe πc ≈dhC’G  áKÓãdG  õcGôŸÉH  RÉah  .áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ±GógCG
 ájõcôŸG äGÈàîŸG ájôjóe ôjóeh ,»ÑYõdG IóLÉe ÉægÉ«e ácô°T ‘ √É«ŸG IOƒL
 ájôjóe ôjóe ådÉãdG õcôŸÉH RÉa Éª«a ,IójÉ©°ùdG ΩÉ«g á°Sóæ¡ŸG √É«ŸG á£∏°S ‘

.»æ«°UÉÑ÷G ÊÉ¡J á°Sóæ¡ŸG √É«ŸG á£∏°S ‘ »°ù°SDƒŸG ôjƒ£àdG

 مذكرة تفاهم لكشف 
تسريبات شبكات المياه

عمان 

 ,ÚæK’G   ,á«cÒeC’G  LWF  ácô°ThzÉægÉ«e{  ¿OQC’G  √É«e  ácô°T  â©bh
 áãjóM É«LƒdƒæµJ ≥ah √É«ŸG •ƒ£N äÉÑjô°ùJ øY ∞°ûc πª©d ºgÉØJ Iôcòe

.ácô°ûdG ≥WÉæe ‘ IQƒ£àe
 ™«bƒJ  √Qƒ°†M  ∫ÓN  QÉéædG  óª  ¢Sóæ¡ŸG  …ô`̀dGh  √É«ŸG  ô`̀jRh  ∫É`̀bh
 ,áµ∏ªŸG  ‘  »FÉŸG  óbÉØdG  ¢†ØN  á«é«JGÎ°SG  ò«Øæàd  QGôªà°SG  ¬`̀fEG  ,IôcòŸG
 äAÉL  ,äÉµÑ°ûdG  äÉHô°ùJ  øe  ó◊G  ‘  áãjó◊G  äÉ«æ≤àdGh  äGÈ`̀ÿG  π≤fh
 á«ŸÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸGh É¡JÉcô°Th √É«ŸG ´É£b IQGOEG ÚH πeÉµàdG ≥«≤ëàd IôcòŸG
 ±É°VCGh .áeó≤àŸG äÉjƒà°ùŸG çóMG ≥ah √É«ŸG äÉÑjô°ùJ ∞°ûc ‘ á°ü°üîàŸG
 á«FÉŸG  QOÉ°üŸG øe ìÉàŸG  ™LGôJh äÉjó– øe ÊÉ©j √É«ŸG  ´É£b ¿CG  ,QÉéædG
 ´É£≤dG iód ¿CG  GócDƒe ,ôNBG ó©H kÉeÉY É°übÉæJ ó¡°ûJ »àdGh ,Üô°û∏d á◊É°üdG
 »FÉŸG  óbÉØdG  á«é«JGÎ°SG  ¿Gh  á°UÉN  ,√É«ŸG  óbÉa  øe  óë∏d  áMƒªW  á£N
 ∫ƒ∏ëH »æWƒdG  ó«©°üdG  ≈∏Y áÄŸÉH  25  øe  πbCG  ≈dEG  ¬àÑ°ùf  ¢†«Øîàd  ≈©°ùJ
 ôjRƒdG  í°VhCGh .áØ∏àîŸG äÉeGóîà°SÓd  äÉ«ªµdG  √òg ÒaƒJh ,2040  ΩÉ©dG
 GÎeƒ∏«c 20 áaÉ°ùŸ á«fGó«e äÉMƒ°ùe πª©H ácô°ûdG ΩÉ«b øª°†àJ IôcòŸG ¿CG
 É¡àØ∏c πeÉc á«cÒeC’G ácô°ûdG πªëàJ ,ÉægÉ«e ácô°T ≥WÉæe ‘ √É«ŸG •ƒ£ÿ
 É«LƒdƒæµàdG  √òg  º««≤àH  ÉægÉ«eh  √É«ŸG  á£∏°S  Égó©H  Ωƒ≤àd  ,ájOÉjQ  áHôéàc

.™°ShCG ¥É£f ≈∏Y É¡æe IOÉØà°S’G á«fÉµeEG ‘ ÉgGhóLh É¡éFÉàfh áãjó◊G

مؤسسة المتقاعدين العسكريين تفتح باب 
التقدم لقروض مشروعات المحفظة اإلقراضية

عمان

 Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àª∏d  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á°ù°SDƒŸG  âæ∏YCG
 á«LÉàfE’G äÉYhô°ûª∏d ¢Vhô≤dG äÉÑ∏W ∫ÉÑ≤à°SG AóH øY ,AÉeó≤dG ÚHQÉëŸGh
 ô°ûY …OÉ◊G øe kGQÉÑàYG á°SOÉ°ùdG á∏Môª∏d (á«°VGôbE’G á¶ØëŸG) IÒ¨°üdG
 óYÉ≤àŸG  øcôdG  AGƒ∏dG  á°ù°SDƒŸG  ΩÉY  ôjóe  ∫Ébh  .πÑ≤ŸG  ∫hC’G  ¿ƒfÉc  ô¡°T  øe
 äÉYhô°ûŸG πjƒ“ áeóN ¿EG ,ÚæK’G ,Qó°U ¿É«H ‘ ,»µHƒ°ûdG π«YÉª°SEG QƒàcódG
 πãªàJh  ,Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àª∏d  áeó≤ŸG  äÉeóÿG  Rô`̀HCG  øe  ó©J  IÒ¨°üdG
 IÒ¨°üdG  äÉYhô°ûŸG  ºYód  á«eÓ°SE’G  á©jô°û∏d  É≤ah  Iô°ù«e  ¢Vhôb  Ëó≤àH
 áªgÉ°ùŸG É¡fCÉ°T øe áeƒYóŸG äÉYhô°ûŸG ¿CG ÚHh .ÉgDhÉ°ûfEG …ƒæŸG hCG áªFÉ≤dG
 πNódG äGP ô°SoC’G πNO IOÉjRh ,á«LÉàfE’G äGQó≤dG ôjƒ£Jh ,á«ªæàdG á«∏ªY ‘
 ,øWƒdG AÉæHCG  øe áª¡ŸG áëjô°ûdG √ò¡d »°û«©ŸG iƒà°ùŸG Ú°ù–h ,OhóëŸG
 ¬fCG  í°VhCGh  .ádÉ£ÑdGh  ô≤ØdG  »JôgÉX  øe  ó`̀◊Gh  ,º¡d  πªY  ¢Uôa  OÉéjEGh
 ™bƒŸG IQÉjR øµÁ •hô°ûdGh π«°UÉØàdG ≈∏Y ´ÓWE’Gh äÉÑ∏£dG Ëó≤J äÉjÉ¨d
 Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àª∏d  á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G  á°ù°SDƒŸG  ™bƒe) ÊhÎµdE’G
 ≈∏Y  ∫ƒNódG  ºK  øeh  ,(www.esarsv.com)  (AÉeó≤dG  ÚHQÉëŸGh

.(IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG πjƒ“) á«fhÎµdE’G äÉeóÿG

 النائبة الرواحنة: كتلة االئتالف 
الوطني تبحث آلية عملها

 عمان 

 á∏àµdG ¿EG ,áæMGhôdG AÉª°SCG áÑFÉædG ,»æWƒdG ±ÓàF’G á∏àc á°ù«FQ âdÉb
 á∏àµdG  π«µ°ûJ  IOÉ`̀YEG  »g  ¿B’G  ájƒdhC’G  ¿CGh  ,É¡d  πªY  á«dBG  ™°Vh  Oó°üH
 ¬Jó≤Y  áæé∏d  ÉYÉªàLG  É¡°SDhôJ  iód  ∂dP  AÉL  .ójóL  øe  É¡bGQhCG  Ö«JôJh
 á£Nh É¡dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y äGóéà°ùŸG ôNBG åëH ” å«M ,ÚæK’G ,á∏àµdG

.áªFGódG ¿Éé∏dG äÉHÉîàfG ¢Vƒÿ á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN á∏àµdG
 ΩÓ°ùdGóÑY  ,á∏jÓÿG  óªMCG  :ÜGƒædG  á∏àµdG  AÉ°†YCG  ´ÉªàL’G  ô°†Mh
 ,á°ûjGƒædG IOƒY ,¿Óª¡dG Ò¨eG ,…Oƒ©°ùdG óª ,áfhGô£dG »∏Y ,Ò°†ÿG

.áªbÓ©dG óªh äÉë«∏°ùdG ô‰

المملكة الستثمارات الطاقة تدعم حملة التوعية بسرطان الدماغ لدى األطفال

مجلس النواب يواصل 
تشكيل لجانه الدائمة

 عمان 

 ¢ù«FQ  á°SÉFôH  ÚæK’G  Égó≤Y  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ÜGƒædG  ¢ù∏›  π°UGh
.áªFGódG á«HÉ«ædG ¬fÉ÷ π«µ°ûJ ,…óØ°üdG óªMCG ¢ù∏éŸG

 ≈∏Yh ,äÉØjó°T ¿õj :ÜGƒædG ÜÉîàf’ÉH ájQGOE’G áæé∏dG ájƒ°†©H RÉah
 ,≈«ëj  ƒHCG  ¿Éª«∏°Sh  ,áÑbÉ°ûŸG  π«YÉª°SEGh  ,¿Óª¡dG  Ò¨eGh  ,áfhGô£dG
 π«ªLh  ,á°ûjGƒ©dG  øªMôdG  óÑYh  ,äÉjGôŸG  óªh  ,¿É°ùM  ƒHCG  ódÉNh

.¢Tƒ°û◊G π«ªLh ,OGƒY ˆG óÑYh ,´ÉHôdG óFGQh ,¢Tƒ°û©dG
 ,á©HGƒ≤dG  áeÉ°SCG  :ÜGƒædG  ÜÉÑ°ûdGh  º«∏©àdG  áæ÷  ájƒ°†©H  RÉa  Éªc
 ,OGóM  ójôah  ,øjó«©°ùdG  ÒgRh  ,áeQÉëŸG  óªh  ,IôjGô°üdG  ÖdÉWh
 ,äÉ°TÉÑ£dG  ΩÓ°SEGh  ,∫ƒ∏°ûdG  ódÉNh  ,äÉÑ«°†Y  IõjÉah  ,IÉ°†≤dG  ¢SGôah

.á©jÉ©ŸG º«MôdG óÑYh ,äÉjƒ°T ¿hó∏Nh ,»æeƒŸG AÉØ°Uh
 á°ù∏÷G  ,á°ü«◊G  QÉ°üf  ÜGƒædG  ¢ù∏›  ¢ù«Fôd  ÊÉãdG  ÖFÉædG  ™aQh
.áªFGódG ¢ù∏éŸG ¿É÷ π«µ°ûJ á«∏ªY ∫Éªµà°S’ πÑ≤ŸG AÉ©HQC’G Ωƒj ìÉÑ°üd

السفير األميركي يؤكد دعم بالده لرؤية 
الملك لإلصالحات في المجاالت كافة  

 عمان 

 ádÓL ájDhôd √OÓH ºYO ,Î°Shh …Ôg ¿ÉªY ‘ »cÒeC’G ÒØ°ùdG ócCG 
 ƒëf ¿OQC’G ™aóà°S »àdG ä’ÉéŸG ∞∏à ‘ äÉMÓ°UEÓd ÊÉãdG ˆG óÑY ∂∏ŸG

.iƒbCG πÑ≤à°ùe
 AÉ°ùe  IQÉØ°ùdG  ô≤e  ‘  Î°Shh  √ó≤Y  »Øë°U  ô“Dƒe  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 É¡àª«bh áfRGƒŸG ºYód ájƒæ°ùdG á«cÒeC’G áëæŸG á«bÉØJG ™«bƒJ Ö≤Y,óMC’G
 ádÉcƒdGh  ‹hódG  ¿hÉ©àdGh  §«£îàdG  IQGRh  ÚH  Q’hO  ¿ƒ«∏e  845.1
 äGóYÉ°ùŸG  èeÉfôH  øe  Aõéc  »JCÉJ  »àdGh  á«dhódG  á«ªæà∏d  á«cÒeC’G
 ÚH áãdÉãdG ºgÉØàdG Iôcòe øª°V ,á«fOQC’G áeƒµë∏d á«cÒeC’G ájOÉ°üàb’G

.2022-2018 ΩGƒYCÓd ÚÑfÉ÷G
 á«fOQC’G  áeƒµ◊G  ≈dEG  ‹ÉŸG  πjƒëàdG  Gòg  ¿EG  »cÒeC’G  ÒØ°ùdG  ∫Ébh
 á©Ñ°S ióe ≈∏Y óà“ »àdG ÉæàcGô°ûH IóëàŸG äÉj’ƒdG ΩGõàdG QGôªà°SG ócDƒj

.á«cÒeC’G äGóYÉ°ùª∏d »≤∏àe ÈcG ¿OQC’G ¿CG Éæ«Ñe Oƒ≤Y
 Iôcòe  ÖLƒÃ  πjƒ–  ôNBG  ƒg  Ωƒ«dG  πjƒ–h  á«bÉØJG  ¿CG  í°VhCGh
 »àdG  Iójó÷G ºgÉØàdG  Iôcòe ™e É¡›O óæY ,»àdGh 2018  ΩÉ©d ºgÉØàdG
 á«cÒeCG ájOÉ°üàbG IóYÉ°ùe èeÉfôH ÈcCG ∫OÉ©J ,∫ƒ∏jCG ‘ ÉæàeƒµM É¡à©bh

.⁄É©dG ‘
 É¡Jóe IójóL ºgÉØJ Iôcòe É©bh øjó∏ÑdG á«LQÉN …ôjRh ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ∫ƒWCG  »gh ,»°VÉŸG  ∫ƒ∏jCG  16  ‘ Q’hO QÉ«∏e  10.15  áª«≤H  äGƒæ°S  7

.á«cÒeC’G áeƒµ◊G πÑb øe á©bƒe ºgÉØJ Iôcòe ÈcCGh
 √ò¡d  á«é«JGÎ°S’G  á«ªgC’G  ¢ùµ©j  á«bÉØJ’G  ∫ƒWh  ºéM  ¿CG  ó`̀cCGh
 áÑ©°üdG äGQGô≤dG  ¿CG  ∑Qóf{ ±É°VCGh ,IóëàŸG äÉj’ƒ∏d áÑ°ùædÉH ábÓ©dG

.zäÉMÓ°UE’G ò«Øæàd ájQhô°V ¿ƒµà°S
 ≈dEG  ¿Éaó¡J  Iójó÷G ºgÉØàdG  Iôcòeh …ó≤ædG  πjƒëàdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 É¡aƒbh π°UGƒJ IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿CÉH , ¬«a ¢ùÑd ’ πµ°ûH ,Ú«fOQC’G ΩÓYEG
 õ«Øëàd  ¿OQC’G  Ö©°Th  áeƒµM  ™e  πª©à°S  √OÓH  ±É°VCGh  .º¡ÑfÉL  ≈dEG
 ójhõàd  ±hô¶dG  áÄ«¡Jh  »FÉŸG  ø`̀eC’G  õjõ©Jh  …OÉ°üàb’G  ¢TÉ©àf’G

.É¡«dEG ¿ƒLÉàëj »àdG πª©dG ¢Uôah á«ë°üdG ájÉYôdGh º«∏©àdÉH Ú«fOQC’G
 30  ¿ƒ∏µ°ûj  øjòdG  ÚÄLÓdG  AÖY  øe  ¿OQC’G  ¬∏ªëàj  Ée  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ‘  πjƒëàdG  Gòg  á«ªgCGh  AÉHƒdG  øe  êhôî∏d  ¬«©°Sh  ,¬fÉµ°S  øe  áÄŸÉH
 ÉgòØæJ  »àdG  ácÎ°ûŸG  ™jQÉ°ûŸG  ,ÒØ°ùdG  ¢Vô©à°SGh  .¿OQC’G  IóYÉ°ùe
 ™e  É¡fhÉ©J  QGôªà°SG  ≈∏Y  √OÓ`̀H  ¢UôMh  ,ä’ÉéŸG  ∞∏à  ‘  øjó∏ÑdG

.áµ∏ªŸG
 ´hô°ûŸ Q’hO ¿ƒ«∏e 300 áª«≤H áëæe âeób IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿CG ÚHh
 .  ¢Vôb  πµ°T  ≈∏Y  Q’hO  ¿ƒ«∏e  400  Ëó≤àH  äó¡©Jh  ,»æWƒdG  πbÉædG
 áeƒµ◊G Ωƒ≤à°S Ωƒ«dG É¡©«bƒJ ” »àdG á«bÉØJ’G ÖLƒÃh ¬fG ≈dG QÉ°ûj
 áeÉ©dG áæjõÿG ÜÉ°ùM ≈dEG ô°TÉÑŸG …ó≤ædG ºYódG áëæe πjƒëàH á«cÒeC’G
 :äÉYÉ£b øª°V ájƒdhCG  äGP ájƒªæJ ™jQÉ°ûe πjƒªàd  ,‹É◊G ô¡°ûdG  ∫ÓN
 Oƒ¡L ºYOh ,¿Éµ°SE’Gh áeÉ©dG ∫É¨°TC’Gh ,º«∏©àdGh ,√É«ŸGh ,áeÉ©dG á«dÉŸG
 ºYOh ,áeÉ©dG  áfRGƒŸG  õéY ¢†«ØîJ ‘ º¡°ù«°S  É‡ ,…OÉ°üàb’G  ‘É©àdG
 åjóëàdG  ájDhQ  ò«Øæàd  áªFÓŸG  áÄ«ÑdG  áÄ«¡J  ≈dEG  áaOÉ¡dG  áeƒµ◊G  §£N
 §£ÿG ò«ØæJ ºYOh ,ájƒªæàdG ¿OQC’G IÒ°ùe ºYO ‘ º¡°ùà°Sh ,…OÉ°üàb’G

.äÉYÉ£≤dG ∞∏à ‘ ájƒªæàdGh ájOÉ°üàb’G á«MÓ°UE’G èeGÈdGh



42022 ÊÉãdG øjô°ûJ (29)  AÉKÓãdG
(2930) Oó©dGر�﮵اضة

 ,Góæc  ≈∏Y  ádhÉ£dG  É«JGhôc  Öîàæe  Ö∏b
 ,(1-4) áé«àæH Rƒa ≈dEG ±ó¡H √ôNCÉJ ∫ƒë«d
 OÉà°SG  ≈∏Y  ó`̀MC’G  Éª¡à©ªL  »àdG  IGQÉÑŸG  ‘
 á«fÉãdG  ádƒ÷G äGAÉ≤d  QÉWEG  ‘  ,‹hódG  áØ«∏N

.⁄É©dG ¢SCÉµH äÉYƒªéŸG QhO øe
 …óæµdG  Öîàæª∏d  õ«ØjO  ƒ°ùfƒØdCG  Ωó≤J
 πc  É«JGhôc  á«YÉHQ  πé°S  Éª«a  ,2  á≤«bódG  ‘
 (70h  36)  Úaóg  ¢ûàjQÉeGôc  èjQófG  øe
.(4+90) ôLÉe hôaƒdh (44) ÉjÉØ«d ƒcQÉeh

 4  ≈dEG  √ó«°UQ  É«JGhôc  ™aQ  ,RƒØdG  Gò¡H
 ™e  …hÉ°ùàdÉH  Ö«JÎdG  ∫hóL  Qó°üàjh  •É≤f
 õcôŸÉH  …óæµdG  ÖîàæŸG  πX  Éª«a  ,Üô`̀¨`̀ŸG
.∫ÉjófƒŸG äÉ°ùaÉæe ´Oƒjh •É≤f ¿hóH ÒNC’G

 øe  áÄLÉØeh  á©jô°S  äAÉ``̀L  á`̀jGó`̀Ñ`̀dG
 á≤«bO  ó©H  øµ“  å«M  ,…ó`̀æ`̀µ`̀dG  ÖîàæŸG
 øY  ∫hC’G  ±ó©dG  π«é°ùJ  øe  §≤a  ∞°üfh
 äCGóH  á«dƒW  Iôc  ó©H  ,õ«ØjO  ƒ°ùfƒØdCG  ≥jôW
 áªég òØæàd Ö©∏ŸG ∞°üàæe ≈dEG  ¢SQÉ◊G øe
 á«°VôY Qôe …òdG ¿ÉfÉ°TƒH ≈dEG π°üJh IóJôe
 á«°SCGôH  õ«ØjO  É¡∏HÉb  ,Úª«dG  á¡L  øe  IRÉà‡

 .∑ÉÑ°ûdG ‘ á©FGQ
 ‘  ∫hÉ`̀ M  ,É`̀«`̀JGhô`̀c  ºLÉ¡e  ¢ûàjQÉeGôc
 øe  á«°VôY  Iô`̀c  ôjô“  á°SOÉ°ùdG  á≤«bódG
 âª£JQG  É¡æµd  √OÓH  ÖîàæŸ  ≈æª«dG  á«MÉædG
 øµd  ∑ÉÑ°ûdG  √É`̀ŒÉ`̀H  ôªàd  ô∏∏«e  ™`̀aGó`̀ŸÉ`̀H
 ∑É°ùeE’Gh  …ó°üàdG  ‘  í‚  ¿ÉjQƒH  ¢SQÉ◊G

.ÚJôe ≈∏Y É¡H
 ,»JGhôµdG  ÖîàæŸG  ºLÉ¡e  ÉjÉØ«d  ¿É`̀ch

 ¬à∏°Uh  Éeó©H  áé«àædG  πjó©àd  á°Uôa  ΩÉ`̀eCG
 ∫hÉë«d  ,IOQÉ``̀j  áà°ùdG  á≤£æe  ΩÉ``̀eCG  Iô`̀µ`̀dG
 øµd ,Ö©∏ŸG ¢VQCG ≈∏Y ¬Wƒ≤°S AÉæKCG Égójó°ùJ

.ìÉéæH É¡H ∂°ùeCG …óæµdG ¢SQÉ◊G
 ±óg  ¢ûàjQÉeGôc  RôMCG  ,26  á≤«bódG  ‘h
 ≈dEG  ¢ûàjQOƒe  Iôjô“  ó©H  É«JGhôµd  ∫OÉ©àdG
 Qôe  …ò`̀ dG  ÉjÉØ«d  ≈`̀ dEG  ºK  ø`̀eh  ¢ûà«ahRhôH
 á≤£æŸG πNGO πZƒà«d ¢ûàjQÉeGôµd á©FGQ Iôc
 ºµ◊G øµd ∑ÉÑ°ûdG ‘ á«°VQCG Iójó°ùJ ≥∏£jh

.π∏°ùJ ádÉM OƒLh »YGóH √É¨dCG
 ÚH  ¢ûàjQOƒe  ø`̀e  á`̀©`̀FGQ  Iô`̀jô`̀“  ø`̀eh
 ≈dEG  IôµdG  â∏°Uh  ,…óæµdG  ÖîàæŸG  •ƒ£N
 ÉjÉØ«d  ≈`̀dEG  √Qhó`̀ H  ÉgQôe  …ò`̀dG  ¢ûà«°SÉaƒc
 Iójó°ùJ  ≥∏£«d  ,á≤£æŸG  πNGO  Úª«dG  á¡éH

.á«æcQ ≈dEG Égó©HCGh ¿ÉjQƒH ≥dCÉJ á«NhQÉ°U
 ‘  ¢ûàjQÉeGôc  í`̀‚  ,36  á≤«bódG  ‘h
 øe IRÉà‡ Iôjô“ ó©H ,∫OÉ©àdG ±óg π«é°ùJ
 ,á≤£æŸG  πNGO  iô°ù«dG  á«MÉædÉH  ¢ûà«°ùjÒH
 ¬eó≤H IóMGh á°ùŸ øe Iójó°ùàH ºLÉ¡ŸG É¡∏HÉb

.∑ÉÑ°ûdG ‘ iô°ù«dG
 ‘  É`̀«`̀JGhô`̀µ`̀d  áé«àædG  ÉjÉØ«d  ∞`̀YÉ`̀°`̀Vh
 øe Iôjô“ ºLÉ¡ŸG º∏à°SG Éeó©H ,44 á≤«bódG
 ,Góæc ´ÉaO É¡H Üô°V ≥ª©dG ‘ ,¢ûà«aƒfGQƒj
 ≈∏Y  øe  áØMGR  á«°VQCG  Iójó°ùJ  ÉjÉØ«d  ≥∏£«d
 ¢SQÉ◊G  ÚÁ  øµ°ùJ  ,AGõ`̀÷G  á≤£æe  Ohó`̀M

.¿ÉjQƒH
 ≈eôe ¿ÉjQƒH ò≤fCG ,ÊÉãdG •ƒ°ûdG ájGóH ‘
 ó©H ,É«JGhôµd IójóL á°Uôa øe √OÓH Öîàæe

 ôªàd á≤£æŸG πNGód É°Sƒ°S ÉgQôe á«°VôY Iôc
 ÉgOÉ©HEG  øe  ¢SQÉ◊G  øµªàjh  ¢ûà«°ùjÒH  øe

.¢ûàjQÉeGôc ÉgOó°ùj ¿CG πÑb
 ±óg ò≤fCGh ¬≤dCÉJ …óæµdG ¢SQÉ◊G π°UGhh
 IôµdG ¬à∏°Uh …òdG ¢ûàjQÉeGôc ΩGóbCG øe ócDƒe
 ájƒb  Iójó°ùJ  ≥∏£«d  ∫,AGõ``̀÷G  áeÓY  óæY

.á«æcôd ¢SQÉ◊G Égó©Ñj
 Éeó©H  ,55  á≤«bódG  ‘  π°Uh  …óæµdG  OôdG
 áÑjƒ°üJ  ≥∏WCGh  IôµdG  ó«ØjO  ¿ÉKÉfƒL  º∏à°SG
 É¡«a  ≥`̀dCÉ`̀J  Ió«©H  áaÉ°ùe  ø`̀e  á`̀«`̀NhQÉ`̀°`̀U
 ±GôWCÉH Égó©HCGh ¢ûà«aƒcÉØ«d É«JGhôc ¢SQÉM

.á«æcôd ¬©HÉ°UCG
 É«JGhôµd  áé«àædG  ¢ûàjQÉeGôc  ∞YÉ°Vh
 Iôc øªa ,70 á≤«bódG ‘ ådÉK ±ó¡H ójóL øe
 ÖfÉ÷G ‘ ¢ûà«°ùjÒH ≈dEG ¢ûà«ahRhôH ÉgQôe
 ΩÉeCG øe ôªàd á«°VôY Iôc ÒNC’G Qôe ,ô°ùjC’G
 É¡∏HÉ≤jh  ô`̀NB’G  ÖfÉ÷G  ≈`̀dEG  π°üàd  ™«ª÷G

.∑ÉÑ°ûdG ‘ á«°VQCG Iójó°ùàH ¢ûàjQÉeGôc
 áªég É«JGhôc GƒÑY’ òØf ,90  á≤«bódG ‘
 IôµdG É¡«a â∏°Uh ,äÉ°ùŸ Ió©H á©jô°S IóJôe
 ≥∏£«d  ,AGõ÷G  á≤£æe  ΩÉeCG  ¢ûà«ahRhôH  ≈dEG
 â∏°Uh  É¡æµd  á«°VQCG  Iójó°ùJ  §°SƒdG  ÖY’

.…óæµdG ¢SQÉ◊G …ójC’ á∏¡°S
 ∫Éªc  …óæµdG  ™aGóª∏d  ìOÉ`̀ a  CÉ£N  ø`̀eh
 ¬H  º£JÎd  Iô`̀µ`̀ dG  OÉ`̀ ©`̀ HEG  ‘  CÉ`̀ £`̀ NCG  ,ô∏∏«e
 ≈eôÃ ÉeÉ“ OôØfG …òdG ¢ûà«°SQhCG É¡ª∏à°ùjh
 É¡©°†«d  ôLÉe  hôaƒd  ≈dEG  ÉgQôÁh  ,¿ÉjQƒH

.4+90 á≤«bódG ‘ ádƒ¡°S πµH ∑ÉÑ°ûdÉH

 å«M  ,π°ùchôH  ‘  ∞æY  ∫ÉªYCG  â©dófG
 áeÉY  É`̀ kcÓ`̀eCG  ¢UÉî°TC’G  zäGô°ûY{  ºLÉg
 ≈∏Y  Üô¨ŸG  Öîàæe  Rƒa  ô`̀KEG  ø`̀eCG  ô°UÉæYh
 ,ô£b  ∫Éjófƒe  ‘  (0/2)  »µ«é∏ÑdG  √Ò¶f

.áWô°ûdG äOÉaCG Ée Ö°ùëH
 πÑb Ée ≈àM ¬fCG ¿É«H ‘ áWô°ûdG äOQhCGh
 ¢UÉî°TC’G  äGô°ûY  ≈©°S{  IGQÉ`̀Ñ`̀ŸG  ájÉ¡f
 áWô°ûdG á¡LGƒŸ ¢SCGQ á«£ZCG …óJôj º¡°†©H
 øeC’ÉH  qπ`̀NCG  …òdG  ô`̀eC’G  ,(áæjóŸG  §°Sh  ‘)

.zΩÉ©dG
 äÉ©bôØe  ΩGóîà°SG  iôL  ¬`̀fCG  âaÉ°VCGh
 »°ü©H  ¢†©ÑdG  í∏°ùJ  Éª«a  ,äÉahò≤e  AÉ≤dEGh
 ΩÉ©dG  ≥jô£dG  ‘  É≤jôM  ¿hô```NBG  Ωô`̀ °`̀ VCGh

.Qhôe IQÉ°TEG GƒH qôNh
 Ö«°UCG  É«Øë°U{  ¿CG  áWô°ûdG  âë°VhCGh
 Égô°UÉæY  â∏NóJh  ,zäÉ©bôØÃ  ¬¡Lh  ‘
 π«°ùŸG  RÉ`̀¨`̀dGh  √É`̀«`̀ŸG  º«WGôN  ∫Éª©à°SÉH
 øeC’G ô°UÉæY øe 100 ƒëf πeÉ©Jh .´ƒeó∏d
 äÉahò≤Ã º¡°†©H Ö«°UCG  óbh ,çOGƒ◊G ™e

.πNóàdG AÉæKCG
 Ú©é°ûŸGh  ¿Éµ°ùdG  áWô°ûdG  âÑdÉWh
 ,áæjóŸG  §°Sh  ø`̀e  áæ«©e  ≥WÉæe  ÖæéàH

 øe  óë∏d  ´QGƒ`̀°`̀Th  hÎ`̀e  äÉ£  â≤∏ZCGh
.ΩÉMOR’G

 Rƒ∏c  Ö«∏«a  π°ùchôH  ájó∏H  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 »àdG çGóMC’G äGQÉÑ©dG ó°TCÉH øjOCG{ ÎjƒJ ÈY
 áWô°ûdG  â∏NóJ  ó≤d  .Ωƒ«dG  ô¡X  ó©H  â©bh

 ≈dEG Ú©é°ûŸG Ωhób Ωó©H í°üfCG ∂dòd .ΩõëH
 É¡©°Sh ‘ Ée πc ∫òÑJ áWô°ûdG .áæjóŸG §°Sh

.zΩÉ©dG ΩÉ¶ædG ≈∏Y ®ÉØë∏d
 ä’É≤àYG  ò«ØæàH  áWô°ûdG  äôeCG{  ±É°VCGh

.zÖ¨°ûdG …Òãe ≥ëH ájQGOEG

 äÉÄe  ¢SÉªM  ,»ª«µM  ±ô°TCG  Ö¡dCG
 Gƒ∏YÉØJ øjòdG ,Oƒ°SC’G QÉ°üfCG øe ±’C’G
 ƒgh ,∑ƒÑ°ù«ØdG ÈY ¬d Qƒ°ûæe ∫hCG ™e
 á∏Ñb  ™Ñ£H  ¬JódGh  ™e  ¬d  IQƒ°U  ô°ûæj
 Égó©Hh  áeÉªãdG  Ö©∏e  ‘  É¡°SCGQ  ≈∏Y

.z»JódGh ÖMCG{ Öàc
 ôgÉ¶e  RGôHEG  øY  »ª«µM  ôNCÉàj  ’h

 ¬`̀à`̀jGó`̀Hh ,¬`̀Jó`̀ dGƒ`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀dGh ìô`̀Ø`̀ dG
.É«fÉÑ°SEG ‘ É¡©e áÑ©°üdG

 øe ÌcCG ¢SÉª◊G π©°û«d É≤M’ OÉYh
 á«°VÉjôdG IÉæ≤d ÊƒjõØ∏J íjô°üJ ∫ÓN
 ∂∏ª∏d  AGó`̀gEG  QÉ°üàf’G  Gò`̀g{  :¬«a  ∫Éb
 Ö©°ûdh  √Éfó©°SCG  ó≤d  .¢SOÉ°ùdG  óª
 ´ƒ`̀HQ  È`̀Y  Üô`̀¨`̀ŸG  ÒgÉªLh  Üô`̀¨`̀ŸG

 √ò`̀¡`̀H Qƒ``̀î``̀a{ :π``̀ °``̀ UGhh .z⁄É``̀ ©``̀ dG
 ,É¡H  Ö©∏J  »`̀à`̀dG  ìhô```̀dGh  áYƒªéŸG
 ,Éµ«é∏H  ΩÉ`̀eCG  √Éæeób  ÉÃ  ÌcCG  Qƒîah
 GÒ`̀NCG  â≤≤M  ÊCÉ``H  IÒÑc  »JOÉ©°Sh
 ÉæÑ©d  Ö≤d  ,∫ÉjófƒŸG  ‘ ‹ QÉ°üàfG  ∫hCG
 ,…ƒb  Öîàæe  ÉæfCG  ÉfócCGh  ∫É°ùÑà°SÉH
 ó©HC’  á∏MôdG  á∏°UGƒŸ  ô£b  ‘  øëfh

 äÉjQÉÑe  3  Ö©∏d  §≤a  ¢ù«dh  á£≤f
 πgCÉàæ°S{  :ºàNh  .zäÉYƒªéŸG  Qhó`̀H
 .ìhôdÉH  Ö©∏f  ÉæfC’  ≈dÉ©J  ˆG  áÄ«°ûÃ
 …CG  Qó≤j  ø∏a  QGô°UEG  Gòµ¡H  Éæ∏°UGh  ƒd
 ábÉ«∏dG  ó«©à°ùæ°S  .ÉæaÉ≤jEG  ≈∏Y  Öîàæe
 ¬«∏Y  ¿ƒµ«°S  ÉŸ  ô¶æf  Égó©Hh  ,á«fóÑdG

.zÖ«JÎdG ™°Vh

حكيمي: لن يقدر أي منتخب على إيقافنا في هذه الحالة

 Góædƒg  Öîàæe  º‚  ô¶àæj
 á°Uôa ,ƒÑcÉL …Oƒc øaƒgóæjBGh
 óàjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe  ≈`̀dEG  ∫É≤àf’G

.á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN
 ¥Ó£fG  πÑb  ƒÑcÉL  AÉ`̀°`̀VCGh
 AÉª°S  ,2022  ⁄É`̀ ©`̀ dG  ¢`̀ SCÉ`̀ c
 ,º°SƒŸG  Gòg  …óædƒ¡dG  …Qhó`̀dG
 á∏gòŸG ¢Vhô©dG ¢†©H ∫ÓN øe
 ±Gó``gCG  9  πé°ùj  ¬à∏©L  »àdG
 14  ‘  áª°SÉM  Iô`̀jô`̀“  12h

.á≤HÉ°ùŸÉH IGQÉÑe
 ∫Éjófƒe ‘ É k°†jCG ìÉæ÷G RôHh
 Éaóg  πé°S  å«M  ,2022  ô£b
 ΩÉeCG  Góædƒg  »JGQÉÑe  øe  πc  ‘
 QhO  ‘  ,QhOGƒ````̀cE’Gh  ∫É¨æ°ùdG

.äÉYƒªéŸG
 ≥HÉ°ùdG  »æØdG  ôjóª∏d  É k≤ah
 ,„ƒ`̀j  …O  ¿ƒ`̀L  øaƒgóæjBG  ‘
 23  ôª©dG  øe ≠dÉÑdG  ÖYÓdG  ¿EÉa
 ¬∏Ñ≤à°ùŸ IÒÑc §£N ¬jód ,É keÉY
 ≈dEG  ∫É≤àf’G ¬«æ«Y Ö°üf ™°†jh

.óàjÉfƒj
 á≤Ø°üdG ¿CG ,„ƒj …O ºYõjh
 âfÉc  ,zô`̀ª`̀◊G  ÚWÉ«°ûdG{  ™e
 øµd  ,»°VÉŸG  ∞«°üdG  ‘  áÑjôb
 ´ƒÑ°SCG  πÑb  äQÉ¡fG  äÉ°VhÉØŸG

.ä’É≤àf’G IÎa AÉ¡àfG øe
 ‘  ≥HÉ°ùdG  ∫hDƒ°ùŸG  ô°üjh

 GP{  áØ«ë°U  É¡à∏≤f  äÉëjô°üJ
 ájƒdhC’G »£©j ºLÉ¡ŸG ¿CG ,zø°U
 ,óàjÉfƒj  Î°ù°ûfÉŸ  ÓÑ≤à°ùe
 IÎa  ô¶àæj  ¿Éc  …Oƒ`̀c{  :∫É`̀bh
 Î°ù°ûfÉe  ≈`̀dEG  ∫É≤àfÓd  á∏jƒW

.zΩOÉb ¬fCG hóÑjh óàjÉfƒj
 øe  ´ƒÑ°SCG  πÑb{  :±É`̀°`̀VCGh
 äQÉ¡fG  ä’É≤àf’G  IÎ`̀a  ájÉ¡f
 ¬jód  ¿Éc  ∂dP  ó©H  .äÉ°VhÉØŸG
 …õ«∏‚E’G  …Qhó``̀dG  ‘  ¿GQÉ`̀«`̀N
 ,(óàjÉfƒj  Ró«d  ÉªgóMCG)  RÉàªŸG

.zçóë«°S Ée ±ô©J ’ ∂æµd
 QGô`̀≤`̀dG ò`̀î`̀JG ó`̀≤`̀d{ :™`̀ HÉ`̀ Jh
 â`̀jô`̀LCG  ,á`̀jÉ`̀¡`̀æ`̀dG  ‘  .¬°ùØæH
 ∫ƒM ,IQGOE’G ¢ù∏› ™e á°ûbÉæe
 ó≤àYCG .’ ΩCG ™«ÑdG Öéj ¿Éc GPEG Ée

.zAÉ≤ÑdG É k≤M ¬d π°†aC’G øe ¬fCG
 á«Ø«c  ¿CG  ó`̀≤`̀à`̀YCG{  :º`̀ à`̀Nh
 Ò°ùdG  π°UGƒj  ,á`̀©`̀FGQ  √Qƒ`̀£`̀J
 ™e √CGó`````̀H …ò````̀dG §```̀ÿG ≈`̀ ∏`̀ Y
 ∫É©a  ¬fEG  ,º°SƒŸG  Gòg  øaƒgóæjBG
 ¢SCÉc  ‘  É`̀°`̀†`̀jCG  ,º`̀°`̀SÉ`̀Mh  Gó``L
 ,¬JógÉ°ûÃ  É≤M  ™àªà°SCG  ,⁄É©dG
 ¢UÉN  πµ°ûH  ™``̀ FGQ  ô``̀ eC’  ¬``̀ fEG
 πµ°ûH  …ODƒj  ¬fCG  …Oƒµd  áÑ°ùædÉH
 ójôf ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ øµdh ,ó«L
 øaƒgóæjBG ™e ∂dP çóëj ¿CG É k°†jCG

.zájóædƒ¡dG Ωó≤dG Iôch
 ¿CG  á≤HÉ°S  ô`̀jQÉ`̀≤`̀J  äó```̀cCGh
 ∂`̀jQEG  óàjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe  ÜQó`̀e
 ƒÑcÉ÷ ájƒdhC’G ≈£YCG ,êÉg ÚJ
 ‘ hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc πfi πë«d

.ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G IÎa
 ™e ¬égƒJ π°UGƒj OGDƒa Ëôc

»∏gC’G
 Ö`̀Y’ ,OGDƒ````̀a Ëô``̀c π`̀ °`̀ UGh
 ™e  »Øjó¡àdG  ¬égƒJ  ,»`̀ ∏`̀ gC’G
 òæe ,º°SƒŸG Gòg ,ôªMC’G ≥jôØdG
 ácQÉ°ûŸG  á°Uôa  ≈∏Y  ¬dƒ°üM
 ,…ô°ùjƒ°ùdG  ÜQóŸG  IOÉ«b  â–

.ôdƒc π«°SQÉe
 ΩÉeCG »∏gCÓd Éaóg OGDƒa RôMCGh
 ™HQ  ÜÉ°ù◊  ,Üô©dG  ¿ƒdhÉ≤ŸG
 á≤«bódG  ‘  ,ô°üe  ¢`̀SCÉ`̀c  »FÉ¡f
 øe á«æ«H Iôjô“ ¬«≤∏J ó©H ,68
 ∑ÉÑ°T  ‘  Oó°ù«d  ,…ô`̀î`̀a  óª

.Oƒ©°ùdG ƒHCG Oƒªfi ¢SQÉ◊G
 õcôe ‘ OGDƒ`̀ a Ëô`̀c ∑QÉ`̀°`̀Th
 ,Ωƒ«dG  AÉ≤d  ‘  ,ø``̀ÁC’G  Ò¡¶dG
 ,≥`̀«`̀aƒ`̀J Ωô```̀ cCG á````̀MGQEG π`̀ X ‘
 Ö∏b ‘ ÊÉg óª ≈∏Y OÉªàY’Gh

.´ÉaódG
 πÑb  øe í‚ ób  OGDƒ`̀a  ¿É`̀ch
 ΩÉeCG  ,»∏gCÓd  Úaóg  π«é°ùJ  ‘
 …ô°üŸG  …Qhó``̀ dG  ‘  á«∏NGódG
 ∑ÉÑ°T  ‘  ±ó`̀g  ÖfÉéH  ,RÉàªŸG

.»∏ëŸG ôHƒ°ùdÉH ∂dÉeõdG
 ‘ ‹ƒ```````chCG ¿ƒ````L í````‚h
 ídÉ°üd  (1-1)  ∫OÉ©àdG  ∑GQOEG

.76 á≤«bódG ‘ ,¿ƒdhÉ≤ŸG

موهبة المونديال ينتظر مانشستر يونايتد

أعمال شغب في بروكسل بعد 
خسارة بلجيكا أمام المغرب

كرواتيا تسحق كندا وتنتزع الصدارة من المغرب

مدرب بلجيكا يوضح أسباب 
الخسارة أمام المغرب

 IQÉ°ùÿG s¿CG ,Éµ«é∏H Öîàæe ÜQóe ,õ«æ«JQÉe ƒJôHhQ ÊÉÑ°SE’G ÈàYG
 äÉYƒªéŸG  QhO  ø`̀e  á«fÉãdG  ádƒ÷ÉH  ,ó``̀MC’G  ,(0-2)  Üô`̀¨`̀ŸG  ΩÉ``̀eCG

.∫ÉeBÓd áÑ« ,∫ÉjófƒŸÉH
 ÉfQógCG{  :IGQÉÑŸG  ájÉ¡f  Ö≤Y  »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ‘  ,õ«æ«JQÉe  ∫É`̀bh

.zÉfô°ùN ∂dòd ¬°Uôa øe OÉØà°SG »Hô¨ŸG ÖîàæŸGh ,¢UôØdG øe ójó©dG
 øëfh ™àªà°ùf ⁄ ÉæfCG Éªc ,ß◊G øe »Øµj Ée Éæjód øµj ⁄{ :±É°VCGh

.zΩƒ«dG Ö©∏f
 âfÉc  Üô¨ŸG  äÓcQ  ,√Éæ¡LGh  Ée  Ö©°UCG  áàHÉãdG  äÓcôdG{  :™HÉJh

.zÖ©°U ∞bƒe ‘ GƒJQƒc ™°Vh Ée ,Iô°TÉÑeh á≤«bO
 …ôHÉ°U  ó«ª◊G  óÑY  ≥jôW  øY  ∫hC’G  ¬aóg  »Hô¨ŸG  ÖîàæŸG  π qé°Sh
 IôM á∏cQ øe ôNBG É kaóg π qé°S ¢TÉjR º«µM ¿CG Éªc ,Iô°TÉÑe IôM á∏cQ øe
 ¢ùjÉ°S ÂÉZ π∏°ùJ »YGóH √DhÉ¨dEG ” øµd ,äÉ¶ë∏H ∫hC’G •ƒ°ûdG ájÉ¡f πÑb

 .ƒjó«ØdG á«æ≤J ≈dEG IOƒ©dG ó©H ,áÑ©∏dG ‘ πNGóàŸG
 âëæe  IGQÉÑŸG  äÉjô›h  ,»°VÉŸG  øe  º∏©àf  ¿CG  Éæ«∏Y{  :π°UGhh

.zÜô¨ª∏d QÉ°üàf’G
 Éæ∏©a IOQ øµd ,≈dhC’G Góæc IGQÉÑe øe π°†aCG á≤jô£H ÉæÑ©d{ :±OQCGh
 çÓãdG IQÉ°ùÿ Éæ©aO Ée ,ÈcCG πµ°ûH ádhÉëŸG Éæ«∏Y ¿Éch ,Ió«L øµJ ⁄
 É«JGhôc ΩÉeCG  á«dÉàdG  IGQÉÑª∏d  ÚÑYÓdG  ó©f{ :¬JÉëjô°üJ ºààNGh .z•É≤f
 IOƒ`̀÷Gh  ,ÖgGƒŸG  ∂∏‰  øëf  ,ádƒ£ÑdG  ‘  QGôªà°SÓd  RƒØf  ¿CG  Éæ«∏Yh

.zIOƒLƒe

بيراميدز يضرب موعدا مع الزمالك 
بنصف نهائي كأس مصر

 ô°üe ¢SCÉc ádƒ£H »FÉ¡f ∞°üf ≈dEG πgCÉàdG ábÉ£H Ró«eGÒH ≥jôa º°ùM
.0-1 áé«àæH »∏gC’G ∂æÑdG ≈∏Y ¬Ñ∏¨J ó©H (2022-2021 ) º°Sƒe

 •ƒ°T ôªY øe 15 á≤«bódG ‘ »ëÑ°U ¿É°†eQ ó«MƒdG AÉ≤∏dG ±óg πé°S
.»FÉ¡ædG ∞°üf ‘ ∂dÉeõdG ™e GóYƒe Ró«eGÒH Üô°†«d ,∫hC’G AÉ≤∏dG

∫hC’G •ƒ°ûdG
 »∏gC’G ∂æÑdG ÖfÉL øe á°UÉN á«°SÉªMh á©jô°S IGQÉÑŸG ájGóH äAÉL
 ¬H Ö∏≤j ±óg π«é°ùJ øY ÉãëH ôµÑe »eƒég §¨°†H Ró«eGÒH âZÉH …òdG
 »ÑY’ ¢SÉªM ¢UÉ°üàeG ‘ Ró«eGÒH í‚ âbƒdG QhôÃh .AÉ≤∏dG äÉHÉ°ùM

.Ró«eGÒH ≈dEG »Ñ°ùf πµ°ûH Iô£«°ùdG π≤àæàd »∏gC’G ∂æÑdG
 ‘  »ëÑ°U  ¿É°†eQ  í‚  á«eƒég  ádhÉ  ∫hCG  øeh  15  á≤«bódG  ‘h
 ájôjôM  Iôjô“  øe  ΩÉJ  OGôØfG  ó©H  Ró«eGÒH  ≥jôØd  Ωó≤àdG  ±óg  π«é°ùJ
 Oƒª  ¢SQÉ◊G  ∑ÉÑ°T  ‘  ádƒ¡°ùH  IôµdG  ™°†«d  »ëàa  ≈Ø£°üe  ¬∏«eõd
 ≈Ø£°üe ≈≤∏J ¿CG ó©H AÉ≤∏dG ‘ GójóL ÉØ£©æe 30 á≤«bódG äó¡°Th .»∏ØfõdG
 πªµ«d  »∏gC’G  ∂æÑdG  ÖY’  ≈∏Y  ∞«æ©dG  ¬∏NóJ  Ö≤Y  AGôªM  ábÉ£H  »ëàa

.ÚÑY’ Iô°û©H IGQÉÑŸG Ró«eGÒH
 ºµM  ≥∏WCG  ≈àM  ihóL  ¿hO  áé«àædG  ‘  IOƒ©dG  »∏gC’G  ∂æÑdG  ∫hÉM

.∫hC’G •ƒ°ûdG ájÉ¡f IôaÉ°U AÉ≤∏dG
ÊÉãdG •ƒ°ûdG

 Oó°Sh  ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  ájGóH  ™e  »eƒé¡dG  ¬£¨°V  »∏gC’G  ∂æÑdG  π°UGh
.…hÉæ°ûdG óªMCG á°VQÉY â∏Y ájƒb Iôc ∫Óg óª

 ∫OÉ©àdG ±óg ∫ÉÑ≤à°SG øe Ró«eGÒH øÁC’G ºFÉ≤dG ò≤fCG 54 á≤«bódG ‘h
 ≥≤  ±óg  QGógEÉH  Ró«eGÒH  OQh  ,QGõ÷G  Oƒª  øe  ájƒb  ójó°ùJ  ó©H
 »∏gC’G ∂æÑdG ƒÑY’ ÖdÉWh .ºFÉ≤dG QGƒéH Oó°S …òdG ¬jQƒàd ΩÉJ OGôØfG øe
 ΩóY äócCG QÉØdG á«æ≤J ¿CG ’EG 63 á≤«bódG ‘ º¡◊É°üd AGõL á∏cQ ÜÉ°ùàMÉH
 …hÉæ°ûdG óªMCG ió°üJ ºK ,Ró«eGÒH ™aGóe »eÉ°S óªMCG ≈∏Y áØdÉ OƒLh
 áeÉ°SCG πjóÑdG OÉch .»∏gC’G ∂æÑdG ÖY’ ¬«°ù«°S ¥GRQ øe IÒ£N á°UôØd
 äÉ¶ë∏dG  ‘  »eÉ°S  óªMCG  πNóJ  ’ƒd  áé«àædG  πjó©J  ‘  íéæj  ¿CG  π°ü«a
 Oƒª°üdG ‘ Ró«eGÒH í‚h .≥≤ ±óg øe Ró«eGÒH ≈eôe ò≤æ«d IÒNC’G
 øe á«≤ÑàŸG ≥FÉbódG ≈∏Y ¬“Q ¢Vôah »∏gC’G ∂æÑ∏d »eƒé¡dG §¨°†dG ΩÉeCG

.ájÉ¡ædG IôaÉ°U ºµ◊G ≥∏WCG ≈àM IGQÉÑŸG ôªY

بكاري جاساما حكما لمباراة قطر 
وهولندا.. وظهور عربي

 …QÉµH »ÑeÉ÷G ºµ◊G QÉ«àNG ,(ÉØ«a) Ωó≤dG Iôµd ‹hódG OÉ–’G ø∏YCG
 ,â«ÑdG Ö©∏e ≈∏Y πÑ≤ŸG AÉKÓãdG Ωƒj Góædƒgh ô£b IGQÉÑe IQGOE’ ÉeÉ°SÉL

.⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£ÑH ≈dhC’G áYƒªéŸG ΩÉàN ‘
 ºµë∏d  ∫hCG  …ô°üe  Qƒ¡X  ÉeÉ°SÉL  ºµë∏d  ¿hÉ`̀©`̀ŸG  ºbÉ£dG  ó¡°Th
 ,…ƒHƒf  ¢ù«ØdEG  ÊhÒeÉµdG  ºbÉ£dG  º°†j  Éªc  ,∫ÉLôdG  ƒHCG  Oƒª  óYÉ°ùŸG
 ¿Gƒ°VQ  »Hô¨ŸG  É°†jCG  ºbÉ£dG  º°†jh  .Ée  èæ«f  »æ«°üdG  ™HGôdG  ºµ◊Gh
 ¿Gôµe …ôFGõ÷Gh ,ƒjó«ØdG  á«æ≤àd  ¥GQhR ∫OÉY ¬æWGƒeh √óYÉ°ùeh ó«L

.π∏°ùàdG ä’É◊ ƒjó«ØdG ºµ◊ GóYÉ°ùe …QGQƒL
 ÚàÁõg ≈≤∏J Éeó©H ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H äÉ°ùaÉæe ô£b Öîàæe ´Ohh

.(3-1) áé«àæH ∫É¨æ°ùdGh (2-0) áé«àæH QhOGƒcE’G ój ≈∏Y
 ™e  …hÉ°ùàdÉH  •É≤f  4  ó«°UôH  IQGó°üdG  Góædƒg  Öîàæe  πàëjh

 .•É≤f 3 ó«°UôH ∫É¨æ°ùdG Éª¡Ø∏Nh QhOGƒcE’G

 أبو عرقوب ينضم للريان السعودي
 …Oƒ©°ùdG  ¿ÉjôdG  ≥jôa  ±ƒØ°U  ≈dEG  ÜƒbôY  ƒHCG  óª  º°†fG  

.Qƒ¡°T á©HQCG IóŸ ¬∏ãª«d
 äÉ°VhÉØŸG  ó©H  ÖYÓdG  IQÉYG  ≈∏Y óHQEG  Ú°ù◊G …OÉf  ≥aGhh
 ™e  »°VÉŸG  º°SƒŸG  ‘  Ö©d  ÜƒbôY  ƒHCG  ¿Éch  .GôNDƒe  â“  »àdG
 …QhO  ádƒ£H  ÜÉgP  á∏Môe  ‘  ±GógCG  5  ¬d  πé°Sh  íjô°üdG  ≥jôa
 ‘ ¬≤jôa πãe å«M √ó≤Y AGô°ûH óHQG Ú°ù◊G …OÉf Ωƒ≤«d ÚaÎëŸG
 GôNDƒe GhRôH øjòdG ÚÑYÓdG øe ÜƒbôY ƒHCG Èà©jh .ÜÉj’G á∏Môe
 ÌcCG ±Îëj ¿CG ™bƒàjh .ájófCG Ió©d ÉÑ∏£e íÑ°UCGh áàa’ IQƒ°üH
 á∏jƒ£dG ∞bƒàdG IÎa πX ‘ á°UÉîHh ájOƒ©°ùdG ‘ ÊOQCG ÖY’ øe
 ≥∏£æJ ¿CG ™bƒàj »àdG á«∏ëŸG äÉ≤HÉ°ùŸG IóæLCG óYƒe Ò«¨J ÖÑ°ùH

.πÑ≤ŸG ΩÉ©dG øe ¿GôjõM /ƒ«fƒj ‘

اتحاد السلة والتربية يطلقان 
دوري المدارس 2022

 ,º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉHh ,á∏°ùdG Iôc OÉ–G ø∏YCG
 .2022  º°Sƒª∏d  (äÉÑdÉWh  ÜÓ`̀W)  ¢SQGóŸG  …QhO  ¥Ó`̀WEG  øY
 ø∏YCG Ée Ö°ùëH ,‹É◊G ô¡°ûdG 22 ≥∏£fG …òdG ,…QhódG ôªà°ù«°Sh
 áæjóÃ  IõªM  ÒeC’G  ádÉ°U  ‘  √ó≤Y  »Øë°U  ô“Dƒe  ∫ÓN  OÉ–’G
 »eõY  QƒàcódG  º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjRh  Qƒ°†ëH  ÜÉÑ°û∏d  Ú°ù◊G
 ÚeCGh  ¿É«∏Y  óª  á∏°ùdG  Iôµd  ÊOQC’G  OÉ`̀–’G  ¢ù«FQh  á¶aÉ
 ,πÑ≤ŸG ΩÉ©dG øe QÉjCG 30 ≈àM ,É£Y ƒHCG π«Ñf ¢Sóæ¡ŸG ΩÉ©dG ô°ùdG
 á°SQóe  74  ¿ƒ∏ãÁ  áÑdÉWh  ÉÑdÉW  888`d  á«°SÉ«b  ácQÉ°ûe  §°Sh
 74 º¡ÑjQóJ ≈∏Y ±Gô°TE’G áª¡e ≈dƒàj ¿CG ≈∏Y ,á°UÉNh á«eƒµM
 IGQÉÑe  211  á©ªà›  ácQÉ°ûŸG  ¥ôØdG  ¢Vƒîà°Sh  .áHQóeh  ÉHQóe
 ádƒ£ÑdG  äÉ«dÉ©a  º¶æjh  ,Ö©d  áYÉ°S  422  ≠∏Ñj  äÉYÉ°S  Oó©Hh

.º«∏©àdGh  á«HÎdG  IQGRhh  áÑ©∏dG  OÉ–G  QOGƒc  øe  ÓeÉY  290

عرض خرافي على طاولة 
كريستيانو رونالدو

 ,hódÉfhQ ƒfÉ«à«°ùjôc ‹É¨JÈdG ≈≤∏J ÊÉÑ°SEG »Øë°U ôjô≤J ócCG 
 …Qhó``dG  ø`̀e  »ª°SQ  ¢Vô©d  ,≥HÉ°ùdG  óàjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe  º`̀‚
 √óbÉ©J ï°ùa ,á∏«∏b ΩÉjCG πÑb ,óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe ø∏YCGh .…Oƒ©°ùdG
 á«fƒjõØ«∏àdG á∏HÉ≤ŸG á«Ø∏N ≈∏Y ,Úaô£dG ÚH ¥ÉØJ’ÉH hódÉfhQ ™e
 ÜQóeh …OÉædG ‹hDƒ°ùe É¡dÓN ºLÉgh ,‹É¨JÈdG ºéædG ÉgGôLCG »àdG
 zƒØ«JQƒÑjO  hófƒe{  áØ«ë°U  Ö°ùëHh  .êÉ`̀g  ÚJ  ∂jôjEG  ≥jôØdG
 »∏ã‡ ™e ¬JÉ°VhÉØe ,…Oƒ©°ùdG ô°üædG …OÉf ∞ãc ó≤a ,á«fÉÑ°SE’G
 ¿ƒfÉc/ôjÉæj ‘ ≥jôØ∏d ¬ª°V πLCG øe ,á«°VÉŸG ΩÉjC’G ∫ÓN hódÉfhQ
 …QhódG  øe  É°VhôY  hódÉfhQ  »≤∏J  ºZQ{  :âaÉ°VCGh  .πÑ≤ŸG  ÊÉãdG

.zájÉ¨∏d Éjô¨e É°VôY Ωób ô°üædG øµd ,»µjôeC’G

لفتة تضامنية مميزة بين 
حمد اهلل والنصيري

 ≥«≤–  ó©H  ,¢ù∏WC’G  Oƒ°SCG  Ωƒ‚  ÚH  ìôØdG  øe  ádÉM  äOÉ°S
 äÉ°ùaÉæe øª°V ,óMC’G AÉ°ùe ,(0-2) »µ«é∏ÑdG ÖîàæŸG ≈∏Y RƒØdG
 ó©H  äÓHÉ≤ŸG  á≤£æe  ‘h  .2022  ∫ÉjófƒÃ  á°ùeÉÿG  áYƒªéŸG
 ,õcôŸG  ¢ùØf  ‘ ¬∏«eR  …Ò°üædG  ∞°Sƒj  ºLÉ¡ŸG  ø°†àMG  ,IGQÉÑŸG
 âfCG{  :ÒNC’G  OÒd  z™Ñ°ùdG  ƒg  Gòg{  :ÓFÉb  ,ˆG  óªM  ¥GRôdG  óÑY
 :ájô£≤dG z¢SCÉµdG{ IÉæ≤d äÉëjô°üJ ‘ ,ˆG óªM ±É°VCGh .z™Ñ°ùdG
 ∑QÉ°ûj øe º¡ŸG ¢ù«d ..RƒØdG Gò¡H IÒÑc áMôØdG ,óª◊G ∂d º¡∏dG{
 :…Oƒ©°ùdG IóL OÉ–G º‚ π°UGhh .zÖîàæŸG áeóN º¡ŸG ,É«°SÉ°SCG
 Éæµ“ ˆ óª◊Gh ,ÉæJófÉ°S »àdG á«Hô©dGh á«Hô¨ŸG ÒgÉªé∏d Gôµ°T{
 ΩÉeCG) áeOÉ≤dG á¡LGƒŸG Ö©∏æ°S ˆG ¿PEÉHh ,IGQÉÑŸG •É≤f ó°üM øe

.zπgCÉàdG ¿Éª°†d RƒØdG πLCG øe (Góæc



5 2022 ÊÉãdG øjô°ûJ (29)  AÉKÓãdG
(2930) Oó©dG اڡ�تصاد

 ترحيب أممي باالتفاق بين 
حكومة فنـزويال والمعارضة

 نيويورك 

 á«°VÉŸG  á∏«∏dG  ,¢ùjÒJƒZ  ƒ«fƒ£fCG  IóëàŸG  ºeCÓd  ΩÉ©dG  Ú`̀eC’G  ÖMQ
 ÈæŸGzIÉª°ùlŸG  á°VQÉ©ŸGh  á«∏jhõ`æØdG  áeƒµ◊G  ¬àæ∏YCG  …ò`̀dG  ¥ÉØJ’ÉH

.»à«°S ƒµ«°ùµe áæjóe ‘ ¬©«bƒJ ” …òdG z…hóMƒdG
 AGò¨dGh  áë°üdG  äGQOÉÑŸ  ádhódG  OQGƒe  ¢ü«°üîJ  ≈dEG  ¥ÉØJ’G  ±ó¡jh
 á«fÉ°ùfE’G  IóYÉ°ùŸGh  á«YÉªàL’G  ájÉª◊G  ÒaƒJh  ,AÉHô¡µdGh  º«∏©àdGh

.¿Éµ°ù∏d
 ºeC’G  IóYÉ°ùe  ±Gô`̀ WC’G  Ö∏£H  ,¬ª°SÉH  Qó°U  ¿É«H  ‘  ,¢SÒJƒZ  ô`̀bCGh
 ºeC’G äÉj’ƒd É≤ah ,¥ÉØJ’G ò«ØæJ ‘ Éª¡ªYóH áª¶æŸG ΩGõàdG øY ÉHô©e ,IóëàŸG

.á∏°üdG äGP É¡JÉ£∏°Sh IóëàŸG
 ¿CG ≈∏Y Ójhõæa ‘ á«°ù«FôdG á«°SÉ«°ùdG á∏YÉØdG äÉ¡÷G ΩÉ©dG ÚeC’G ™é°Th
 IójóL äÉbÉØJG ≈dEG π°UƒàdÉHh ∂«°ùµŸG äÉ°VhÉØÃ ÓeÉc ÉeGõàdG áeõà∏e π¶J
 »àdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  äÉjó–h  á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdG  äÉjóëà∏d  ió°üàJ

.ó∏ÑdG ¬LGƒJ
 ≈∏Y  ∂«°ùµŸG  ∂dòch  ,É¡dòÑJ  »àdG  Ò°ù«àdG  Oƒ¡L  ≈∏Y  èjhÔdG  ôµ°Th

.äÉ°VhÉØŸG áaÉ°†à°SG
 …ƒ£æj  ÉeÉg  Éª∏©e  πµ°ûj  »YÉªàL’G  ¥ÉØJ’G{  ¿CG  ≈∏Y  ¢ùjÒJƒZ  Oó°Th

.zÓjhõæa Ö©°ûd ÉbÉ£f ™°ShCG óFGƒa ≥«≤– á«fÉµeEG ≈∏Y
 ™ªàéŸG øe ¿ƒµàj ¢VQÉ©e »∏jhõ`æa »°SÉ«°S ∞dÉ– ƒg …hóMƒdG ÈæŸGh
 á«©ª÷G ÜGƒfh á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’Gh øjóYÉ≤àŸG Újôµ°ù©dGh äÉHÉ≤ædGh ÊóŸG

.á«æWƒdG

 أوكرانيا تطالب بزيادة عدد الموانئ 

األوكرانية ضمن اتفاقية الحبوب
عمان 

 »àdG ÅfGƒŸG OóY IOÉjõH ,»µ°ùæ«∏jR ÒÁOƒdƒa ,ÊGôchC’G ¢ù«FôdG ÖdÉW
.Oƒ°SC’G ôëÑdG ÜƒÑM IQOÉÑe ¥É£f øª°V πNóJ

 áª≤dG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  ,(ΩQƒa  øjôchCG)  á«fGôchC’G  AÉÑfC’G  ádÉcƒd  É≤ahh
 »àdGh ,âÑ°ùdG Ωƒ«dG ∞««c ‘ zÉ«fGôchCG øe ÜƒÑ◊G{ »FGò¨dG øeCÓd á«dhódG
 πLCG ≈dEG IQOÉÑŸG √òg QGôªà°SGh ójóªàH kÉ°†jCG »µ°ùæ«∏jR ¢ù«FôdG É¡dÓN ÖdÉW

.≈ª°ùe ÒZ
 Éª«a ájôjó°üàdG É¡JÉeGõàdÉH »Øà°S √OÓH ¿CG  ≈∏Y ÊGôchC’G ¢ù«FôdG Oó°Th
 kGÒ°ûe ,á«ŸÉ©dG ¥ƒ°ùdG ≈dEG iôNC’G á«FGò¨dG OGƒŸGh ÜƒÑ◊G ójQƒàH ≥∏©àj
 .áæ«Ø°S  500  øe  Üô≤j  Ée  á«fGôchC’G  ÅfGƒŸG  äQOÉZ  ,¿B’G  ≈àMh  ¬fCG  ≈dEG

.ádhO 40 ƒëæd á«FGò¨dG OGƒŸG øe øW ¿ƒ«∏e 12 πª–

  اليمن.. «أوتاوا» توافق على تمديد 
الدعم بمجال نزع االلغام

صنعاء

 Ëó≤J ,zGhÉJhCG{ ΩÉ¨dC’G ô¶M á«bÉØJG ≈∏Y á©bƒŸG ±GôWC’G ∫hódG äOóe
 øª«dG AÉØjEGh Oƒ¡L Ò¶f ∂dPh äGƒæ°S 5 IóŸ ΩÉ¨dC’G ´õf ∫É› ‘ øª«∏d ºYódG

.ΩÉ¨dC’G ô¶M á«bÉØJG √ÉŒ É¡JÉeGõàdÉH
 ô“Dƒe ∫ÉªYCG ‘ zGhÉJhCG{ á«bÉØJG ≈∏Y á©bƒŸG ∫hódG ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL

.á«eƒµ◊G CÉÑ°S ádÉch ≥ah ,ájô°ùjƒ°ùdG ∞«æL áæjóÃ ó≤©æŸG ΩÉ¨dC’G ô¶M
 áª∏c ‘ ,»∏«≤©dG ÚeCG ,ΩÉ¨dC’G ™e πeÉ©à∏d »æWƒdG èeÉfÈdG ôjóe QÉ°TCGh
 AGôL øª«dG  É¡¡LGƒj »àdG  äÉHƒ©°üdG  ≈dEG  ,ô“DƒŸG  ∫ÓN á«æª«dG  ájQƒ¡ª÷G

.É¡àYGQR ‘ »Kƒ◊G áYÉªL QGôªà°SG É¡æeh ΩÉ¨dC’ÉH á≤∏©àŸG ∫ÉªYC’G
 ≈∏Y §¨°†dG ≈dEG á«dhódG äÉª¶æŸGh ácQÉ°ûŸG ∫hódG ™«ªL »∏«≤©dG ÉYOh

.É¡àYGQõH âeÉb »àdG ΩÉ¨dC’G §FGôN º«∏°ùàd »Kƒ◊G áYÉªL
 ≈∏Y kÉ«fóe 68¿CG »°VÉŸG ƒ«dƒj ‘ âæ∏YCG á«HhQhC’G á«°VƒØŸG ¿CG ≈dEG QÉ°ûj
 ΩÉ¨dCG  QÉéØfG ‘ ,ÓØW 21  º¡æ«H ,§≤a ƒ«fƒj ô¡°T ∫ÓN øª«dG ‘ Gƒ∏àb πbC’G

.Üô◊G äÉØ∏ øe ∞FGòbh
 ´QR á«∏ªY ÈcCG ó¡°T øª«dG ¿CG ≈dEG ,á«∏h á«dhO äÉª¶æe ôjQÉ≤J äQÉ°TCGh
 øe ójó©dG ‘ ôKÉæàj å«M ,á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G ájÉ¡f òæe ¢VQC’G ‘ ΩÉ¨dCÓd
 øeÉãdG ΩÉ©∏d Iôªà°ùŸG Üô◊G ±GôWCG É¡àYQR »àdG ΩÉ¨dC’G ±’BG á«æª«dG ¿óŸG

.‹GƒàdG ≈∏Y
 º¨d Êƒ«∏e øe ÌcCG âYQR »Kƒ◊G äÉ«°û«∏e ¿CÉH ,á«æª«dG áeƒµ◊G ócDƒJh

.Üô◊G ájGóH òæe øª«dG äÉ¶aÉ ‘

  احتجاجات طالبية على القيود 
الصارمة لمكافحة كورونا في بكين

بكين

 ≈∏Y ÉLÉéàMG IôgÉ¶J »Øæ«µH ‘ Gƒ¡¨æ«°ùJ á©eÉL øe ÜÓ£dG äÉÄe ∑QÉ°T
 Ée ≈∏Y ,-19ó«aƒc AÉHh áëaÉµŸ äÉ£∏°ùdG É¡≤Ñ£J »àdG áeQÉ°üdG äGAGôLE’G

.á«°ùfôØdG áaÉë°üdG ádÉch äOÉaCG
 ‘  óMC’G  ≈dEG  âÑ°ùdG  π«d  âLôN  IôgÉ¶J  ÜÉ≤YCG  ‘  êÉéàM’G  Gòg  »JCÉj
 ÒHGóàdG  ó°V  ,Ú°üdG  ‘  IóY  ¿óeh  …É¡¨æ°T  ‘  á∏KÉ‡  iôNCGh  ÚµH  á©eÉL

.OÓÑdG ‘ ájQÉ°ùdG áeQÉ°üdG á«ë°üdG
 ,¢ûàæjôZ â«bƒàH 03:30  áYÉ°ùdG  óæY{ ábƒeôŸG á©eÉ÷ÉH ÖdÉW ∫Ébh
 kÉYÉÑJ  º¡«dEG  º°†fG  ºK  »©eÉ÷G  º©£ŸG  πNóe  óæY  äÉàa’  ™aQ  ‘  ÜÓ£dG  CGóH

.z¢UÉî°TC’G øe ójõe
 kÉLÉéàMG íÑ°UCG ±ô°üJ ‘ ,AÉ°†«H ábQh πªëH äCGóH áÑdÉW ¿CG ≈dEG QÉ°TGh

.äÉjôNCG AÉ°ùf É¡«dEG âª°†fGh ,Ú°üdG ‘ áHÉbôdG ≈∏Y kÉjõeQ
 ájô◊G ‘  ÉæØàgh á«‡C’G  ó«°ûfh »æWƒdG  ó«°ûædG  ÉæjOCG{  ógÉ°ûdG  ±É°VCGh
 ójôf  ,¥ÓZEÓd  ’‘  ,’kÉeÉ©W  ójôf‘  ,’QBG  »°S  »H‘`dG  äGQÉÑàN’  ’  ,’ô°üàæà°S

.{’ájô◊G
 ,á©eÉ÷G º©£e ΩÉeCG Gó°ûM ô¡¶J âfÎfE’G ≈∏Y ƒjó«a ™WÉ≤e ∫hGóJ ”h 
 ÉæJÉ«M ,ÉæªÄ°S ó≤d ,á«©«ÑW IÉ«M â°ù«d É¡fEG{ kÓFÉb ñô°üj çóëàe ∫ƒM ∞à∏j

.zπÑb øe ∂dòc øµJ ⁄
 º¶©e ¬«a ∫hÉëj …òdG âbƒdG ‘ ≈àM ó«aƒc ôØ°U á°SÉ«°ùH Ú°üdG Ωõà∏Jh
 Ú°üdÉH äÉHÉ°UE’G OóY ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh .ÉfhQƒc ¢ShÒa ™e ¢ûjÉ©àdG ⁄É©dG
 äÉjƒà°ùe  äÉHÉ°UE’G  â∏é°S  ó≤a  ,á«ŸÉ©dG  ÒjÉ©ª∏d  É≤ÑW  á°†Øîæe  Èà©J
 áHÉ°UEG ∞dCG 40 øe Üô≤j Ée π«é°ùJ á«ë°üdG äÉ£∏°ùdG ¿ÓYEG ™e ΩÉjC’ á«°SÉ«b

.âÑ°ùdG Ωƒj

بكين 

 øe á«Øë°Uh É«Øë°U 80 ≈∏Y ójõj Ée ≈¡fCG
 É«≤jôaEGh …OÉ¡dG §«ëŸGh É«°SBGh á«Hô©dG á≤£æŸG
 ,É«ÑjQóJ É›ÉfôH ,É«°SBGhQhCGh á«æ«JÓdG ÉµjôeCGh
 á«æ«°üdG  áeÉ©dG  á«°SÉeƒ∏HódG  á«©ªL  ¬àª¶f
 ∫OÉÑà∏d  ‹hó``dG  »æ«°üdG  õcôŸG  ™e  ¿hÉ©àdÉH

.ÚµH á«æ«°üdG áª°UÉ©dG ‘ »eÓYE’G
 ≈∏Y ó≤©fG …òdG ,»ÑjQóàdG èeÉfÈdG øª°†Jh
 äÉ°ù°SDƒŸ äGQÉjõdG øe ójó©dG ,Éeƒj 163 QGóe
 õcGôŸh ,iÈc á«æ«°U ∫ÉªYCG äÉcô°ûdh á«eƒµM
 Rô`̀HC’h  ,á«aÉ≤Kh  á«eÓYEG  äÉ°ù°SDƒeh  çÉëHCG
 ,á«MÉ«°ùdGh  á«îjQÉàdGh  á«°SÉ«°ùdG  ⁄É`̀©`̀ŸG
 ¿ƒ≤HÉ°S  AGôØ°S  É¡e qób  äGô°VÉëŸ  áaÉ°VE’ÉH
 äGQÉjR  º«¶æJ  øY  Ó°†a  ,¿ƒ«ÁOÉcCGh  AGÈNh
 QÉ°ùe  ≈∏Y  É¡«a  ´Ó`̀ WE’G  ”  á«æ«°U  äÉ©WÉ≤Ÿ
 ájQƒ¡ªL √ó¡°ûJ »àdG á°†¡ædGh Ωó≤àdGh Qƒ£àdG
 iƒà°ùŸG ≈∏Y OÉ°üàbG ÈcCG ÊÉK ,á«Ñ©°ûdG Ú°üdG
 ájOÉ°üàb’G  ä’É``é``ŸG  ∞∏à  ‘  ,»`̀ŸÉ`̀©`̀dG
 á«°SÉ«°ùdGh  ájƒªæàdGh  á«ª∏©dGh  á«LƒdƒæµàdGh

.ÉgÒZh
 ,»æ«°üdG  á«LQÉÿG  ôjRh  IóYÉ°ùe  ä qÈYh
 â°VôY  É¡d  áHƒàµe  áª∏c  ‘  ,≠æ«fƒ°ûJ  Gƒ`̀g
 ,èeÉfÈ∏d  »°VGÎa’G  »eÉàÿG  πØ◊G  ∫Ó`̀N
 øjòdG  Ú«Øë°ü∏d  Égôµ°T  øY  ,á©ª÷G  ¢ùeCG
 á«Øë°üdG  á«£¨àdÉH  GƒeÉbh èeÉfÈdG  ‘ GƒcQÉ°T

 áª¡e  ájOÉ°üàbGh  á«°SÉ«°S  çGó``̀MC’  á«dÉ©ØH
 20  ```dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ô`̀“Dƒ`̀ŸÉ`̀c  ,Ú`̀°`̀ü`̀dG  É¡Jó¡°T
 ô¡°T  ‘  ó≤©fG  …òdG  »æ«°üdG  »Yƒ«°ûdG  Üõë∏d
 ,ÚµH á«æ«°üdG áª°UÉ©dÉH »°VÉŸG ∫hC’G øjô°ûJ
 OGÒà°SÓd  ¢ùeÉÿG  ‹hó``̀dG  Ú°üdG  ¢Vô©eh
 ,≠æ«fƒ°ûJ  Gƒ`̀g  äOÉ`̀°`̀TCGh  .…É¡¨æ°T  áæjóe  ‘
 äõ«“  »àdGh  Ú«eÓYEÓd  á«Øë°üdG  äÉ«£¨àdÉH
 :á∏FÉb  ,ábódGh  á«dÉ©dG  á«æ¡ŸGh  á«Yƒ°VƒŸÉH
 ôjQÉ≤àdG √òg øe ójó©dG äCGôbh ≈∏Y â©∏WG ó≤d{
 IÒ°ûe  ;zájÉ¨∏d  ÜÉéYEÓd  IÒãe  É¡JóLhh
 Ú°üdG  ‘  á«ªæàdG  âdhÉæJ  »àdG  ôjQÉ≤àdG  ¿CG  ≈dEG
 â£Zh âdhÉæJ »àdG ôjQÉ≤àdGh ,á«Yƒ°Vƒe âfÉc
 »Yƒ«°ûdG Üõë∏d 20 `dCG »æWƒdG ô“DƒŸG äÉ«dÉ©a
 âfÉc  Éª«a  ,á© q°Sƒeh  á«eGQƒfÉH  âfÉc  »æ«°üdG

.á«HÉéjEG Ú°üdG ™e ¿hÉ©à∏d ôjQÉ≤àdG √òg √ô¶f
 ‘  èeÉfÈdG  Gòg  á«ªgCG  ,≠æ«fƒ°ûJ  äó`̀ qcCGh
 á«YGO ,»eÓYE’G ¿hÉ©àdGh ábGó°üdG Qƒ°ùL AÉæH
 ádÉ°SôdG  ∫É°üjEG  ‘  QGôªà°S’G  ≈`̀dEG  Ú«Øë°üdG
 º¡HQÉŒh º¡JGógÉ°ûe ≥ah Ú°üdG øY á«≤«≤◊G
 º¡àcQÉ°ûe  IÎ``̀a  ∫Ó``̀N  ™``bGƒ``dG  ¢```̀VQCG  ≈`̀∏`̀Y
.iôNCG Iôe ÉgOÓH IQÉjõd º¡H áÑMôe ,èeÉfÈdÉH

 á«°SÉeƒ∏HódG á«©ªL á∏ã‡ âæKCG ,É¡ÑfÉL øe
 á«æ¡ŸG  ≈∏Y  ,É¡d  áª∏c  ‘  ,á«æ«°üdG  áeÉ©dG
 »àdG  á«Øë°üdG  ôjQÉ≤à∏d  á«dÉ©dG  á`̀«`̀aô`̀◊Gh
 º¡JógÉ°ûe  øY  äÉ«Øë°üdGh  ¿ƒ«Øë°üdG  ÉgóYCG
 á£°ûfC’Gh  äÉ«dÉ©ØdG  ∞∏àfl  ‘  º¡àcQÉ°ûeh

 ÚµH  πNGO  º¡d  èeÉfÈdG  É¡ª¶f  »àdG  äGQÉjõdGh
 âªgÉ°S  »àdGh  ,á«°VÉŸG  ô¡°TC’G  ∫ÓN É¡LQÉNh
 É¡JQÉ°†◊h  Ú°ü∏d  í°VhCG  º¡a  ‘  º¡e  πµ°ûH
 ,ÉgQƒ£J  ÖfGƒL  ∞∏àh  ájó«∏≤àdG  É¡àaÉ≤ãdh

.ábGó°üdG Qƒ°ùL AÉæH ‘ É¡àªgÉ°ùe øY Ó°†a
 øe  äÉ«Øë°üdGh  ¿ƒ«Øë°üdG  ó`̀ qcCG  ºghQóH
 øeh  èeÉfÈdÉH  ácQÉ°ûŸG  ⁄É©dG  ≥WÉæe  ∞∏à
 èeÉfÈdG  á«ªgCG  ,á«Hô©dG  áYƒªéŸG  º¡æª°V
 ,»°üî°ûdGh »æ¡ŸG Újƒà°ùŸG ≈∏Y º¡d áÑ°ùædÉH
 äÉ«dÉ©ØdGh  èeGÈdGh  äÉWÉ°ûædG  â∏µ°T  å«M
 »æ«°üdG  õcôŸG  ÉgÉjEG  º¡d  É¡ª¶f  »àdG  äGQÉjõdGh
 ‘ É¡LQÉNh ÚµH πNGO »eÓYE’G ∫OÉÑà∏d  ‹hódG
 Ú°üdG  áaô©Ÿ  áª¡e  IòaÉf  á«æ«°üdG  äÉ©WÉ≤ŸG
 ,πeÉ°Th π«°UCG πµ°ûH Üôb øY É¡∏«°UÉØJ ∞∏àîÃ
 ‘ Iô°VÉM ≈≤Ñà°S ájƒb äÉYÉÑ£fG º¡jód âcôJh

.»æ¡ŸG º¡∏ªY ∫É›
 ≈∏Y  ±qô©àdG  ‘  èeÉfÈdG  á«ªgCG  Ghó``̀ qcCG  h
 Ú°üdG  √ó¡°ûJ  …ò`̀dG  á«ªæàdGh  á°†¡ædG  QÉ°ùe
 á«°SÉ«°ùdGh  á«°û«©ŸG  Ió©°UC’G  ∞∏àfl  ≈∏Y
 ∞«ch  ,á«LƒdƒæµàdGh  ájƒªæàdGh  ájOÉ°üàb’Gh
 ÉMƒ°Vh  Ì`̀cCG  IQƒ°U  øjƒµJ  ‘  ∂`̀dP  ºgóYÉ°S
 É¡àaÉ≤Kh É¡îjQÉJh É¡JQÉ°†Mh Ú°üdG øY É≤ªYh
 øY  Gƒ`̀ Hô`̀ YCG  Éªc  ,É¡Ñ©°ûd  á«eƒ«dG  IÉ`̀«`̀◊Gh
 Qƒ£àdGh  Ωó≤àdG  øe  ójõÃ  èeÉfÈ∏d  º¡JÉ«æ“
 ∞∏àfl øe Ú«Øë°üdG øe ÈcCG OGóYCG ÜÉ£≤à°SGh

.¬«a ácQÉ°ûª∏d ∫hódG

اختتام فعاليات البرنامج التدريبي للمركز 
الصيني الدولي للتبادل اإلعالمي ببكين

عمان 

 á©«aQ  áYƒªéŸG  ¢ù«FQ  ¿É°ùM  ƒHCG  ódÉN  ÖFÉædG  Ωób
 ‘  »ªbôdG  ∫ƒëàdGh  QÉµàH’Gh  É«Lƒdƒæµà∏d  iƒà°ùŸG
 AGô`̀KE’  IôµàÑeh  á«Yƒf  èeGôH  á£N  ,»Hô©dG  ¿ÉŸÈdG
 ∫ƒëàdGh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ QÉWEG ‘ á«Hô©dG äÉfÉŸÈdG

.»ªbôdG
 ¿ÉŸÈdG  ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH  áª∏c  ‘  ¿É°ùM  ƒ`̀HCG  ∫É`̀bh
 ájô°üŸG áª°UÉ©dÉH ¿ÉŸÈdG ô≤e ‘ »eƒ°ù©dG ∫OÉY »Hô©dG
 ∂∏ŸG  ádÓL  äÉ¡«LƒJh  IOÉ«≤H  ¿OQC’G  ‘  ÉæfEG  IôgÉ≤dG

 ,»ªbôdG ∫ƒëàdG ‘ ôKC’G ÒÑc É¡d ¿Éc áª¡e äGƒ£N Éfƒ£N
 »gh IOÉjôdGh »ªbôdG OÉ°üàb’G IQGRh Ωƒ«dG Éæjód å«M
 äÉ°ù°SDƒŸG  ™«ª÷  »ªbôdG  ∫ƒëàdÉH  áªgÉ°ùŸG  ‘  á«æ©e
 ƒªædG IÒJh ™jô°ùJh ÚæWGƒŸG ≈∏Y π«¡°ùà∏d ,á«eƒµ◊G
 íÑ°UCG  ÜÉÑ°ûdG  øe  π«L  Éæjód  {  ±É°VCGh  .…OÉ°üàb’G
 kGõjõ©Jh  ,á«ªbôdG  ájOÉjôdG  ™jQÉ°ûŸG  ‘  πãŸG  nÜô°† ne
 √òg π≤æd ¿hó©à°ùe øëf ,QÉWE’G Gòg ‘ »Hô©dG ¿hÉ©à∏d

.∫ÉéŸG Gòg ‘ AÉ≤°TC’G ÜQÉŒ øe IOÉØà°S’Gh áHôéàdG
 º°†N  ‘  äÉ°ù°SDƒŸG  ìÉ`̀‚  Ö∏£àj  :∫ƒ≤dÉH  ™HÉJh

 É«LƒdƒæµàdG  ΩGóîà°SG  ,áYQÉ°ùàŸGh  Ió≤©ŸG  äGÒ¨àŸG
 áÑcGƒeh ƒªædG ≈∏Y ®ÉØë∏d ;º¡eh ó«Mh mQÉ«î nc á«ªbôdG
 ¿CG  äÉ°ù°SDƒŸG  √òg  êÉà–  Gòd  ,áãjó◊G  É«LƒdƒæµàdG
 ∫ƒëàdGh  âfÎfE’G  ÈY  nπª©J  ¿CG  …CG  ,zá«cP{  íÑ°üJ
 ,É«LƒdƒæµàdGh áaô©ŸG ‹É› ‘ Ωó≤àdÉH káYƒaóe ,»ªbôdG
 IôµàÑe QÉµaCG  OGóYEG  ≈∏Y É¡JQób ‘ ∞«µàdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

.á«LQÉÿG ¢UôØdG ∫Ó¨à°SGh πNGódG øe á©HÉf
 {  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  â`̀–  á«ªbQ  á°üæe  çGóëà°SÉH  Ö`̀dÉ`̀Wh
 ∫OÉÑàd  »Hô©dG  ¿ÉŸÈ∏d  ™ÑàJ  ,  z»ªbôdG  »Hô©dG  ¿ÉŸÈdG

 á«Hô©dG  äÉfÉŸÈdG  ¿ƒµàd  ,É¡æ«H  Ée  ‘  á«ªbôdG  áaô©ŸG
 »YÉæ£°U’G AÉcòdÉH πª©Jh »ªbôdG ∫ƒëàdÉH káYƒaóe á«cP
 ¿G  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th  .Ió``̀MGh  á°üæe  ‘  Ió`̀Mƒ`̀eh
 ≈æ©J  »Hô©dG  ¿ÉŸÈ∏d  ™ÑàJ  á`̀ª`̀FGO  ¿É`̀÷  ∑Éæg  ¿ƒµj
 ÉgôKCGh  QÉµàH’Gh  É«LƒdƒæµàdGh  Ωƒ∏©dG  á«ªgCÉH  á«YƒàdÉH
 øeC’G ô°ûf ‘ áªgÉ°ùŸGh OGôaC’Gh ,™ªàéŸG ≈∏Y »HÉéjE’G
 ègÉæŸG  Ò«¨J  ‘  ºgÉ°ùJh  ,á«Hô©dG  á≤£æŸÉH  QGô≤à°S’Gh
 ≈dG …ó«∏≤àdG º«∏©àdG øe äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóŸG ‘ á«°SGQódG

.π«∏ëàdGh ÒµØàdG ≈∏Y ºFÉ≤dG º«∏©àdG

النائب أبو حسان: األردن اتخذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمي

تونس.. انتقادات للتشريعات التي 
تحد من العنف ضد النساء

تونس

 á∏ª◊G  ¥Ó`̀£`̀fG  áÑ°SÉæÃ  ¢ùfƒJ  âæ∏YCG
 ∞æ©dG á°†gÉæŸ •É°ûædG øe Éeƒj 16{ á«dhódG
 AGƒjE’ IójóL õcGôe 3  ìÉààaG  øY zICGôŸG ó°V
 äÉ¶aÉ  ‘  qø¡dÉØWCGh  ∞æ©dG  ÉjÉë°V  AÉ°ù qædG
 ó©H ∂dP h ójRƒH …ó«°Sh øjô°ü≤dGh ¢ShôY øH
 äGQÉ©°TE’G  ±’BG  øY  á«ª°SQ  äGô°TDƒe  Qhó°U
 ‘  AÉ°ùædG  ¬d  ¢Vô©àJ  …ò`̀dG  ∞æ©dG  çOGƒëH
.…QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN ΩÉ©dG h ¢UÉÿG øjAÉ°†ØdG

 Ωƒj  Iô`̀°`̀SC’G  h  ICGô``̀ŸG  IQGRh  âëààaG  h
 zAÉ°ùædG ó°V ∞æ©dG ≈∏Y AÉ°†≤dG{ á∏ªM á©ª÷G
 ‘  áq«YÉªàL’G  áÄ°ûæqàdG  äÉ°ù q°SDƒe  QhO  QÉ©°ûH
 äÉq«dBGh  äGQÉ¡e  äÉYÉª÷Gh  OGô``̀aC’G  ÜÉ°ùcEG
 §°Sh  äÉ«àØdGh  AÉ°ù qædG  qó°V  ∞æ©dG  áehÉ≤Ÿ
 É¡à©WÉ≤e  h  ájƒ°ùædG  äÉª¶æŸG  äÉLÉéàMG
 ÉYÉØJQG  √hÈ`̀à`̀YG  É`̀e  ÖÑ°ùH  á«dhódG  á∏ªë∏d
 πNGO  AÉ°ùædG  ó°V  ∞æ©dG  äGô°TDƒŸ  Ó°UGƒàe

. IQƒ£àŸG ÚfGƒ≤dG ºZQ »°ùfƒàdG ™ªàéŸG
 áª¶æe  á°ù«FQ  ó«©°S  ø`̀H  IQÉ`̀°`̀S  âdÉb  h
 ‘ ájƒ°ùædG  á«µ«eÉæjódG  ƒ°†Yh ¢ùfƒJ  äGƒ°UCG
 ™°ùJ  ¿EG  á«HôY  Rƒ«f  …Éµ°S  ™bƒŸ  äÉëjô°üJ
 á«ª°SôdG  á£°ûfC’G  ™WÉ≤J  ájƒ°ùf  äÉ«©ªL
 π«é°ùJ ≈∏Y ÉLÉéàMG ΩÉ©dG Gòg ∞æ©dG áehÉ≤Ÿ
 ºZQ  ô¡°T  øe  π`̀bCG  ‘  AÉ°ùæ∏d  πàb  ºFGôL  ™`̀HQCG
 πÑb  ájÉªë∏d  ÉÑ∏W  AÉ°†≤∏d  h  øeCÓd   ø¡¡LƒJ
 ⁄  á`̀dhó`̀dG  ¿CG  Ò`̀Z  ∞æ©dG  áÁô÷  ø¡°Vô©J

.ø¡àjÉªM ‘ íéæJ
 ‘  º¡JÉLÉéàMG  ¿EG  ó«©°S  ø`̀H  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 ò«ØæàH  áÑdÉ£ŸG  πLCG  øe  ájƒ°ùædG  á«µ«eÉæjódG
 πµH  AÉ°ùædG  ó°V  ∞æ©dG  áëaÉµŸ  58  ¿ƒfÉb
 äGQÉ©°T  ≥jƒ°ùJ  Oô`̀›  øY  Gó«©H  ¬∏«°UÉØJ

 .AÉ°ùædG ájÉªM

 øe  á∏µ°ûŸG  ájƒ°ùædG  á«µ«eÉæjódG  âfÉc  h
 ób  AÉ°ùædG  ¥ƒ≤M  ∫É›  ‘  á£°TÉædG  äÉ«©ª÷G
 á°†gÉæŸ »ŸÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæÃ É¡d ¿É«H ‘ âYO
 ∑Î°ûŸG  º««≤àdG  ≈``̀dEG  AÉ°ùædG  ó°V  ∞æ©dG
 ó°V  ∞æ©dG  á°†gÉæŸ  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°SÓd
 π`̀LCG  ø`̀e  ,á°UÉN  πªY  á£N  IQƒ`̀∏`̀Hh  ICGô``̀ ŸG
 ∞æ©dG øe ó◊Gh AÉ°ùædG πàb ºFGôL øe ájÉbƒdG
.¬æe äÉ«LÉædG ≈∏Y √QÉKBG øe ∞«ØîàdGh »LhõdG
 áªFÓeh  á«aÉc  á«fGõ«e  ó°UôH  âÑdÉWh  
 »æÑŸG  ∞æ©dG  áëaÉµeh AÉ°ùæ∏d  ájÉª◊G Òaƒàd
 Éª«°ùŒ  ,¬dÉµ°TCG  áaÉµH  »YÉªàL’G  ´ƒædG  ≈∏Y
 2017  áæ°ùd 58  OóY ¿ƒfÉ≤∏d »∏©ØdG ≥«Ñ£à∏d

.ICGôŸG ó°V ∞æ©dG ≈∏Y AÉ°†≤dÉH ≥∏©àŸG
 h  ICGô`̀ŸG  á«©ªL  á°ù«FQ  âYO  É¡à¡L  øe  h
 ≈∏Y πª©dG IQhô°V ≈dEG »æjÈdG áÁôc áæWGƒŸG
 ¢üîj  Ée  πc  ‘  ™ªàéŸG  πNGO  äÉ«∏≤©dG  Ò«¨J
 ∞æY  øe  AÉ°ùædG  ≈∏Y  §∏°ùŸG  ∞æ©dG  ∫Éµ°TCG
 ∞æ©dG  ôjÈJ  ¿C’  ,…OÉ°üàbG  h  »°ùØf  h  …OÉe
 ºFGô÷G  π°UGƒJ  ≈dEG  …ODƒj  á°UÉÿG  IÉ«◊G  ‘
 Ú∏Nóàª∏d  áÑ«£dG  ÉjGƒædG  ºZQ{  ,AÉ°ùædG  ó°V
 êGhõdG  ájÉªM  πLCG  øe  ™ªàéŸG  h  Iô°SC’G  øe
 äÉaÓÿG  ÚH  ≥jôØàdG  ÖLh  ¬fCG  ’EG  ∫ÉØWC’G  h

,»LhõdG ∞æ©dG h á«LhõdG
 πNGO  ∞æ©∏d  ¢Vô©àJ  ¿CG  øµÁ  ’  ICGôŸÉa
 ≈∏Y  h  á«LhõdG  äÉaÓÿG  AÉ£Z  â–  É¡dõæe
 Gƒ¡Ñàæj ¿CG ¿ƒfÉ≤dG …òØæe h ™ªàéŸG h Iô°SC’G
 ¢ùfƒJ É¡àaôY »àdG πà≤dG ä’ÉM ¿C’ ¥RCÉŸG Gò¡d
 âfÉc  º¡FÉcô°T  …ó`̀jCG  ≈∏Y  AÉ°ùæ∏d  2022  ‘
 h  ¿ƒfÉ≤dG  É¡æY  ≈°VÉ¨J  ∞æY  ºFGôL  É¡≤Ñ°ùJ
 É¡ãjóM ‘ ájƒ°ùædG á£°TÉædG äócCG h .z™ªàéŸG
 á«YƒàdG èeGôH π«©ØàH áÑdÉ£e ádhódG ¿CG ™bƒª∏d
 ÉgÒZ  h  ΩÓYE’G  h  ¢SQGóŸG  ‘  ∞æ©dG  òÑf  ≈∏Y

.á«YÉªàL’G áÄ°ûæàdG äÉ°ù°SDƒe øe

 áØ«£d  ´ÉªàLE’G  º∏Y  ‘  á°üàîŸG  â≤∏Y  h
 ∂jô°ûdG  ∞æY  áé«àf  AÉ°ùædG  πàb  ¿CÉH  …QƒLÉJ
 ¢ùfƒJ  ‘  á«YÉªàL’G  ôgGƒ¶dG  ô£NCG  øe  ó©j
 øª°†J É«dÉM IOƒLƒŸG á«fƒfÉ≤dG äÉ«dB’G πc ¿C’
 ∞æ©dG  ∫Éµ°TCG  π`̀c  á¡LGƒe  ‘  ICGô``̀ŸG  ¥ƒ≤M
 h  ,±Gô`̀WC’G  πµd  πNóàdG  äÉeõ«fÉµ«e  §Ñ°†Jh
 h äÉ©jô°ûàdG ÚH Iƒéa øY ∞°ûµj ™ªàéŸG øµd
 äÉ«dBG πc π«©ØJ øe øµªàJ ⁄ ádhódG ¿C’ ™bGƒdG
 ä’ƒcƒJhôH ‘ Ú«æeC’G øjƒµJ h ¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG

.∞æ©dG ÉjÉë°V AÉ°ùædG AGƒjEGh ájÉªMh OÉ°TQEG
 ¿CG  ´ÉªàL’G  º∏Y  ‘  á°üàîŸG  äÈàYG  h
 ¿ƒfÉ≤dG  ¿C’  É¡dÉµ°TCG  äQƒW  h  âªbÉØJ  IôgÉ¶dG
 ó©ÑdG  π©Øj  ⁄  h  á«HÉ≤©dG  áHQÉ≤ŸG   ≈∏Y  õcQ
 IôgÉ¶dG  ™e  πeÉ©àdG   Ωó©d  á«YGO  ,»FÉbƒdG
 §≤a  ÉjÉë°†∏d  ¬`̀Lƒ`̀à`̀dGh  á`̀«`̀YOô`̀dG  áHQÉ≤ŸÉH
 ∞æ©dÉH  ÚªFÉ≤∏d  ájƒYƒJ  èeGôH  áZÉ«°üH  πH,
 ÖæŒh  ∞æ©dG  ºFGôL  ÜÉ`̀µ`̀JQG  øe  º¡àjÉbƒd
 h  É«YÉªàLG  h  ÉjOÉ°üàbG  á«ë°†dG  ≈∏Y  √QÉ`̀ KBG
 QÉ°ûàfÉH  ™ªàéŸG  h  á∏FÉ©dG  ≈∏Y  ¬àØ∏ch  É«°ùØf

.áÁô÷G
 ∑ƒ∏°S  ∞æ©dG  ¿CG  …Qƒ`̀LÉ`̀à`̀dG  â`̀aÉ`̀°`̀VCG  h
 á«YÉªàL’G  áÄ°ûæàdG  È`̀Y  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¬Ñ°ùàµj
 h Iô``°``SC’G ‘ á`̀«`̀HÎ`̀dG ø`̀e ¥Ó`̀ £`̀ f’G Ö`̀é`̀jh
 á«æ¡ŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  h  ÜÉÑ°ûdG  QhO  h  ¢SQGóŸG

 .IôgÉ¶dG øe ÉæØbGƒe á©LGôŸ
 äGƒæ°ùdG ‘ ó¡°ûJ ¢ùfƒJ ¿CG ôcòdÉH ôjó÷Gh
 »°ùØædG h …OÉŸG ∞æ©dG ºFGô÷ ÉYÉØJQG IÒNC’G
 ™`̀HQCG  Qhô``e  º`̀ZQ  AÉ°ùædG  √É`̀Œ  ÊGÈ«°ùdG  h
 ó°V ∞æ©dG á°†gÉæe ¿ƒfÉb ∫ƒNO ≈∏Y  äGƒæ°S
 ÖÑ°ùH ∂dP h PÉØædG õ«M ¬dÉµ°TCG ∞∏àîÃ AÉ°ùædG
 áHQÉ≤ŸG  ≈∏Y  õ«cÎdG  ΩóY  h  ¿ƒfÉ≤dG  PÉØf  A§H
 ôjQÉ≤J  ôNBG ‘ AÉL Ée ≥ah ,∞æ©dG øe á«FÉbƒdG

.AÉ°ùædG ó°V ∞æ©dG áëaÉµŸ »æWƒdG ó°UôŸG

الرئيس الصيني يعرض على الزعيم الكوري 
الشمالي التعاون من أجل السالم في العالم

 سيول

 º«c ‹Éª°ûdG …QƒµdG º«YõdG ≈∏Y ≠æ«Ñæ«L »°T »æ«°üdG ¢ù«FôdG ¢VôY
 Éªc ,⁄É©dG  ‘ zΩÓ°ùdG  ™jô°ùJ{ πLCG  øe ¿hÉ©àdG  ,ádÉ°SQ ‘ ,¿hCG  ≠fƒL

.á«ª°SôdG á«dÉª°ûdG ájQƒµdG AÉÑfC’G ádÉch äôcP
 ájQƒµdG Iôjõ÷G ¬Ñ°T ‘ ¬JhQP ôJƒàdG ≠∏H Éªæ«H Iƒ£ÿG √òg »JCÉJh 
 ,≠fÉj  ≠fƒ«H  É¡JôLCG  »àdG  á«NhQÉ°üdG  ÜQÉéàdG  øe  á«°SÉ«b  á∏°ù∏°S  ó©H

 .É¡æ«H …ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdG ƒ«cƒWh ø£æ°TGhh ∫ƒ«°S äRõY Éªæ«H
 18 ‘ äGQÉ≤∏d kGôHÉY kÉ«à°ùdÉH kÉNhQÉ°U É°Uƒ°üN ≠fÉj ≠fƒ«H â≤∏WCGh 
 äÉj’ƒdG  ¿hCG  ≠fƒL  º«c  Oógh  .¿ÉHÉ«dG  øe  §≤°S  Èªaƒf/ÊÉãdG  øjô°ûJ

 .Ωƒé¡d √OÓH â°Vô©J GPEG …hƒf OôH IóëàŸG
 ≈∏Y ¬æ««©J IOÉYEG ≈∏Y √CÉæg …òdG º«c øe ádÉ°SQ ≈∏Y GOQ »°T ∫Ébh 
 ¿EG  ôHƒàcCG/∫hC’G  øjô°ûJ  ‘  ádhódGh  »æ«°üdG  »Yƒ«°ûdG  Üõ◊G  ¢`̀SCGQ

 .z¥ƒÑ°ùe ÒZ πµ°ûH Ò¨àJ ïjQÉàdGh ô°ü©dGh ⁄É©dG{
 ó©à°ùe ÉfCG ,ójó÷G ™°VƒdG Gòg á¡LGƒe ‘{ »æ«°üdG ¢ù«FôdG ±É°VCGh 
 QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG ∫ÓMEG ™jô°ùJ ‘ (...) »HÉéjEG πµ°ûH ºµ©e áªgÉ°ùª∏d

.z⁄É©dG á«≤Hh á≤£æŸG ‘ QÉgOR’Gh á«ªæàdGh
 ™°†îJ »àdG á«dÉª°ûdG ÉjQƒµd …QÉŒ ∂jô°Th ∞«∏M ºgCG »g Ú°üdGh 
.»NhQÉ°üdGh …hƒædG É¡«›ÉfôH ÖÑ°ùH IóëàŸG ºeC’G øe áeQÉ°U äÉHƒ≤©d

 É«°ShQh  Ú°üdG  â°†aQ  ÚæKE’G  ‹hódG  øeC’G  ¢ù∏éŸ  ´ÉªàLG  ó©Hh  
 äÉj’ƒdG É¡æ«H - ¢ù∏éŸG ‘ AÉ°†YC’G iôNC’G 13∫G ∫hódG ≈dEG ΩÉª°†f’G
 ïjQGƒ°U ≠fÉj ≠fƒ«H ¥ÓWEG âfGO »àdG - É«fÉ£jôHh É°ùfôah óæ¡dGh IóëàŸG

 .Èªaƒf/ÊÉãdG øjô°ûJ 18 ‘ äGQÉ≤∏d IôHÉY á«à°ùdÉH
 ó°V  (ƒà«ØdG)  ¢†≤ædG  ≥M  ƒµ°Sƒeh  ÚµH  âeóîà°SG  ƒjÉe/QÉjCG  ‘h  

 .á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ó°V äÉHƒ≤©dG õjõ©àd ø£æ°TGh ¬àeób QGôb ´hô°ûe
 øjô°û©dG  áYƒª›  áªb  ¢ûeÉg  ≈∏Y  »°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G  á∏HÉ≤e  ∫ÓNh  
 ÉjQƒc ≠∏Ñj ¿CG ≠æ«Ñæ«L »°T øe ¿ójÉH ƒL »cÒeC’G ¢ù«FôdG Ö∏W ,‹ÉH ‘
 ó≤à©J  IójóL  ájhƒf  áHôŒ  AGôLEG  ΩóY  IQhô°†H  zìƒ°VƒH{  á«dÉª°ûdG

 .É¡d ó©j ¬fCG ø£æ°TGhh ∫ƒ«°S
 ≈dEG ó«cCÉàdÉH ≈©°ùà°S Éæà«°SÉeƒ∏HO{ ¿EG ∂dP ó©H »cÒeCG ∫hDƒ°ùe ∫Ébh 
 ΩGóîà°SGh Éæ∏Y Ωƒ«dG ∂dP øjóJ »àdG ∫hódG ≈dEG ΩÉª°†f’G ≈dEG Ú°üdG ™aO

.á«dÉª°ûdG ÉjQƒc z´ÉæbE’ ÉgPƒØf

زيادة عدد متسوقي الجمعة 
السوداء في بريطانيا

 لندن 

 á©ª÷G »bƒ°ùàe OóY IOÉjR õæ°Tƒdƒ°S ∂JÉeQƒ°ùæ«°S ácô°T äÉfÉ«H âØ°ûc
.…ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄŸÉH 3.7 áÑ°ùæH É«fÉ£jôH AÉëfCG ™«ªL ‘ AGOƒ°ùdG

 Ωƒj ‘ Úbƒ°ùàŸG  OóY ¿CG  ácô°ûdG  øY kÓ≤f  á«fÉ£jôH ΩÓYEG  πFÉ°Sh âdÉbh
 πÑb Ée äÉjƒà°ùe øY áÄŸÉH 21.3  áÑ°ùæH É°†Øîæe ∫Gõj ’ AGOƒ°ùdG á©ª÷G

.ÉfhQƒc áëFÉL
 á«°ù«FôdG ´QGƒ°ûdG ‘ áæFÉµdG ôLÉàŸG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ¿CG ≈dEG ácô°ûdG äQÉ°TCGh
 Ωó≤dG Iôµd ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H äÉjQÉÑe IógÉ°ûŸ äÉ©ªéàdG ÖÑ°ùH É°†jCG ™ØJQG

.äÉfÉ«Ñ∏d É≤ah …ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y áÄŸÉH 13.9 áÑ°ùæH

األمم المتحدة تدين مقتل جندي 
مغربي بأفريقيا الوسطى

 نيويورك 

 ™bh  …òdG  Ωƒé¡dG  ¢ûjÒJƒZ  ƒ«fƒ£fCG  ,IóëàŸG  ºeCÓd  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ¿GO
 øY ôØ°SCG …òdGh ,≈£°SƒdG É«≤jôaEG ájQƒ¡ªL ¥ô°T ÜƒæL ‘ ƒHhCG QÉ£e ‘ ¢ùeCG

.á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG øe ΩÓ°ùdG á¶ØM óMCG πà≤e
 IOó©àŸG á∏eÉµàŸG IóëàŸG ºeC’G áã©H ¿EG ΩÉ©dG ÚeC’G øY QOÉ°U ¿É«H ∫Ébh
 âëàa  (Éµ°Sƒæ«e)  ≈£°SƒdG  É«≤jôaCG  ájQƒ¡ªL  ‘  QGô≤à°S’G  ≥«≤ëàd  OÉ©HC’G

.ΩÓ°ùdG ßØM …óæL IÉaƒH á£«ëŸG á∏eÉµdG ≥FÉ≤◊G äÉÑKE’ kÉ≤«≤–
 ¿CG{  ≈`̀dEG  ,…óæ÷G  Iô°SC’  …RÉ©àdG  ô`̀MCG  Ωób  …ò`̀dG  ,¢ûjÒJƒZ  QÉ°TCGh
 πµ°ûJ  ób  IóëàŸG  ºeCÓd  á©HÉàdG  ΩÓ°ùdG  ßØM  äGƒb  ±ó¡à°ùJ  »àdG  äÉªé¡dG
 ≈dEG  ≈£°SƒdG  É«≤jôaCÉH  äÉ£∏°ùdG  É«YGO ,z‹hódG  ¿ƒfÉ≤dG  ÖLƒÃ ÜôM ºFGôL
 º¡Áó≤J øµÁ ≈àM IÉ°SCÉŸG √òg »ÑµJôe ájƒg ójó– ‘ ó¡L …CG QÉNOG ΩóY

.âbh ´ô°SCÉH ádGó©dG ≈dEG

األمم المتحدة تدعو الجماعات المسلحة 
الكونغولية واألجنبية إلى إلقاء األسلحة

 نيويورك 

 á«°VÉŸG  á∏«∏dG  ¢ùjÒJƒZ  ƒ«fƒ£fCG  ,IóëàŸG  ºeCÓd  ΩÉ©dG  Ú`̀eC’G  ÖMQ
 ájQƒ¡ªL  øe  á«bô°ûdG  á≤£æŸG  ‘  ø`̀eC’Gh  ΩÓ°ùdG  ∫ƒM  Iô¨°üŸG  áª≤dÉH{
 ¢ù«FôdG  øe  IƒYóH  ΩÉjCG  πÑb  GófGƒd  ‘  äó≤Y  »àdG  ,zá«WGô≤ÁódG  ƒ¨fƒµdG
 QÉædG ¥ÓWEG ∞bh ¿CÉ°ûH ¿ƒ«ª«∏bE’G IOÉ≤dG ÉgòîJG »àdG äGQGô≤dÉHh ,‹ƒ¨fC’G

.á∏àëŸG ≥WÉæŸG øe º«e 23 ácôM ÜÉë°ùfGh
 Ú©bƒŸG ™e ¬Jƒ°U{ º°†j ¬fCG  ¬ª°SÉH Qó°U ¿É«H Ö°ùM ¢ùjÒJƒZ ∫Ébh
 á«ÑæLC’Gh á«dƒ¨fƒµdG áë∏°ùŸG äÉYÉª÷G ™«ªL IƒYód »eÉàÿG ¿É«ÑdG ≈∏Y
 ìÓ°ùdG ´õfh íjô°ùàdG äÉ«∏ªY ≈dEG ΩÉª°†f’Gh QƒØdG ≈∏Y áë∏°SC’G AÉ≤dEG ≈dEG

.zAÉ°†àb’G Ö°ùM ,øWƒdG ≈dEG IOÉYE’G / êÉeOE’G IOÉYEGh
 QGô≤à°S’G ≥«≤ëàd IóëàŸG ºeC’G áª¶æe áã©H OGó©à°SG ΩÉ©dG ÚeC’G Qôch
 QÉWEG  ‘  êQóæJ  »àdG  ΩÉµMC’G  ™«ªL  ò«Øæàd  πeÉµdG  ºYódG  Ëó≤àd  ƒ¨fƒµdG  ‘
 Ëó≤àd É«≤jôaCG ¥ô°T áYÉª÷ á«ª«∏bE’G Iƒ≤dG ™e ≥«°ùæà∏d ÉgOGó©à°SGh É¡àj’h
 ≥jôW áWQÉN ÖLƒÃ ICÉ°ûæŸG á°ü°üîŸG ≥≤ëàdG á«dB’ ™jô°ùdG π«¨°ûàdG ºYO

.»HhÒf á«∏ªY IóYÉ°ùe á∏°UGƒeh GófGƒd
 ≈dEG  ÚMRÉædG  IOƒY  ºYód  IóëàŸG  ºeC’G  OGó©à°SG  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ócCG  Éªc
 ôWC’G øª°V ,á∏°üdG äGP á«æWƒdG äÉ£∏°ùdG ™e ≥«°ùæàdÉH ,á«∏°UC’G º¡≤WÉæe

.‹hódG ÊÉ°ùfE’G ¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCGh ÇOÉÑe ™e ≈°TÉªàj ÉÃh ,áªFÉ≤dG

 عشرات المستوطنين اليهود 

يقتحمون باحات األقصى
 القدس المحتلة 

 ≈°übC’G  óé°ùŸG  äÉMÉH  Oƒ¡«dG  Úaô£àŸG  ÚæWƒà°ùŸG  äGô°ûY  ºëàbG
.∞jô°ûdG »°Só≤dG Ωô◊G - ∑QÉÑŸG

 äGô°ûY  ¿EG  ,¿É«H  ‘  ¢Só≤dÉH  áeÉ©dG  á«eÓ°SE’G  ±É`̀ bhC’G  Iô`̀FGO  âdÉbh
 πµ°T  ≈∏Y  áHQÉ¨ŸG  ÜÉH  á¡L  øe  ≈°übC’G  GƒªëàbG  Úaô£àŸG  ÚæWƒà°ùŸG
 á°UÉÿG »∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G áWô°T øe IOó°ûe á°SGôëH á«dÉààe äÉYƒª›
 ájRGõØà°SG ájOƒª∏J É°Sƒ≤W GhOCGh ágƒÑ°ûe ä’ƒL GhòØfh ìÓ°ùdÉH áéLóŸG
 øe á«LÉéàM’G ÒÑµàdG äÉaÉàgh Oô£dÉH º¡d …ó°üàdG §°Sh óé°ùŸG äÉMÉH ‘

.Ú£HGôŸGh Ú∏°üŸG πÑb
 á©ª÷G GóY Ée É«eƒj ∑QÉÑŸG ≈°übC’G óé°ùŸG äÉMÉH ¿ƒæWƒà°ùŸG ºëà≤jh
 ÊÉeõdG  º«°ù≤àdG  ¢VôØd  ádhÉ  ‘  á«FÉ°ùeh  á«MÉÑ°U  äGÎa  ≈∏Y  ,âÑ°ùdGh

.¬«a ÊÉµŸGh



62022 ÊÉãdG øjô°ûJ (29)  AÉKÓãdG
(2930) Oó©dGاڡ�تصاد

عمان 

 ∞«¶æJ  ∫ƒ`̀∏`̀◊  zƒ`̀ µ`̀ HQO{  ácô°T  â`̀©`̀ qbh
 â«H ácô°T ™e á«bÉØJG  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  áª¶fCG
 á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¢VÉjôdG ‘ áª¶fCÓd AÉHô¡µdG
 IQƒ£àe  áeƒ¶æe  Ö«côJh  ójQƒàd  ,ájOƒ©°ùdG

.á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ìGƒdCG ∞«¶æàd
 ôjóŸG á«bÉØJ’G ™ qbh øjR ácô°ûd ¿É«H ≥ahh
 π°VÉa Qòæe ¢Sóæ¡ŸG zƒµHQO{ ácô°ûd …ò«ØæàdG
 áª¶fCÓd AÉHô¡µdG â«H ácô°ûd …ò«ØæàdG ôjóŸGh

. íéëL ódÉN ¢Sóæ¡ŸG
 zƒµHQO{ ácô°T Ωƒ≤à°S á«bÉØJ’G ÖLƒÃh
 -  á«µ«JÉeƒJhCG  á`̀ª`̀¶`̀fCG  Ö`̀«`̀cô`̀Jh  ôjó°üàH
 á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  ìGƒ``̀dCG  ∞«¶æàd  äÉ`̀Jƒ`̀HhQ
 ™aQh  Ú°ùëàd  ,áª¶fCÓd  AÉHô¡µdG  â«H  ácô°ûd

.º¡jód áª¶fC’G IAÉØch á«LÉàfEG
 ájOÉjQ á«fOQCG ácô°T zƒµHQO{ ¿CG ≈dG QÉ°ûj
 ábÉ£dG  É«LƒdƒæµJ  ‘  IôµàÑe  k’ƒ`̀∏`̀M  Ω qó`̀≤`̀J
 ™«æ°üJh  º«ª°üJ  ‘  á°ü°üîàeh  ,IOóéàŸG
 Éªc  ,ábÉ£dG  ìGƒdCG  ∞«¶æàd  äÉJƒHhQ  ôjƒ£Jh
 Éª«a  ,Ióªà©e  ¿É`̀eCG  ôjQÉ≤J  ≈∏Y  á∏°UÉM  É¡fCG
 á«µ«JÉeƒJhCG  äÉ`̀Jƒ`̀HhQ  ™«æ°üJ  ≈∏Y  πª©J

.á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ìGƒdCG ∞«¶æàd

عمان 

 ÚeCÉàdG  äÉcô°ûd  ÊOQ’G  OÉ``̀–’G  íààaG
 ÚeCÉà∏d  »Hô©dG  ΩÉ©dG  OÉ``–’G  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IQGOEG  {  ¿GƒæY  â–  á«Hô©dG  IhóædG  ∫ÉªYCG
 ∫Gƒ`̀ eC’G  π«°ùZ  áëaÉµeh  ∫Éãàe’Gh  ôWÉîŸG
 ôNBGh á«dhódG á«dÉŸG ÒjÉ©ŸGh ÊGÈ«°ùdG øeC’Gh
 17 ºbQ »Ñ°SÉëŸG QÉ«©ŸG ≥«Ñ£J ¬«dG π°UƒJ Ée

.zIFRS
 ∫Éb  ,ó``M’G  Ωƒ«dG  »Øë°U  ¿É«H  Ö°ùëHh
 ,äGÒª°S  óLÉe  OÉ`̀–’G  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ
 √òg  ó≤Y  Iôµa  ¿EG  ,ìÉààa’G  πØëH  ¬d  áª∏c  ‘
 ¢ù∏› πªY á«é¡æe QGôªà°SG êÉàf »JCÉJ IhóædG
 ∫ÓN øe ¬«a ájò«ØæàdG IQGOE’Gh OÉ–’G IQGOEG
 á«ŸÉ©dG äGóéà°ùŸG ∞∏à ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ
 IhóædG á«ªgCG ≈dG Éàa’ å«M ,ä’ÉéŸG ™«ªL ‘
 øe  É¡dhÉæàà°S  »àdG  ™«°VGƒŸG  ¢ûbÉæJ  É¡fƒc
 ÚeCÉàdG  ´É£≤d  …QGO’Gh  »æ¡ŸG  πª©dG  äÉÑ∏£àe
 QÉ«©ŸG ≥«Ñ£J ‘ äGóéà°ùŸG ôNBG åëÑà°S å«M
 ‘  ¬≤«Ñ£J  Üôb  ™e  á°UÉNh  (17)  ºbQ  ‹É`̀ŸG
 ∫ÓN  ø`̀e  ∂`̀ dPh  ,2023  πÑ≤ŸG  ΩÉ`̀©`̀dG  ™∏£e
 ™e  ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  IÈÿG  ÜÉë°UCÉH  áfÉ©à°S’G

.á«HÉbôdG ô¶ædG á¡Lh QÉÑàY’G Ú©H òNC’G
 ∫OÉÑJ  IhóædG  √òg  ∫ÓN  ºà«°S  ¬fCG  ±É°VCGh
 ≥«Ñ£J  ∫ƒ`̀M  á«Hô©dG  ¥Gƒ`̀°`̀S’G  ÚH  äGÈ`̀ÿG
 ΩÉY  πµ°ûH  á«é«∏ÿG  áHôéàdG  ¢VôYh  QÉ«©ŸG

.É¡æe IOÉØà°SÓd ¢UÉN πµ°ûH á«JGQÉe’Gh
 Qhó°üd  kGô¶fh  ¬fCG  äGÒª°S  ¢Sóæ¡ŸG  ÚHh
 ´É£b  ≈∏Y  É¡≤«Ñ£Jh  GÒNG  áeƒµ◊G  äÉª«∏©J
 IQGOG  ´ƒ°Vƒe  ∫hÉæJ  øe  óH  ’  ¿Éµa  ÚeCÉàdG
 ´Ó`̀W’Gh  á«HÉbQ  á¡L  øe  ∫Éãàe’Gh  ôWÉîŸG
 á«fÉµeG  åëÑd  á«Hô©dG  äÉ¡÷G  ÜQÉ`̀Œ  ≈∏Y

.™bGƒdG ¢VQG ≈∏Y É¡≤«Ñ£Jh É¡æe IOÉØà°S’G
 ΩÉ©dG  OÉ–Ód  ΩÉ©dG  Ú`̀eC’G  OÉ°TCG  ,√Qhó`̀ H
 ¬àª∏c  ‘  ,ó``̀jR  ƒ`̀ HG  Ö«µ°T  ÚeCÉà∏d  »`̀Hô`̀©`̀dG
 §°ûfCG øe ¬fƒc ÚeCÉàdG äÉcô°ûd ÊOQ’G OÉ–’ÉH
 Éª«a ,»Hô©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á«æ«eCÉàdG äGOÉ–’G
 èeGÈdGh  äGô“DƒŸGh  äGhóædG  º«¶æàH  ≥∏©àj
 …òdG  ôgÉÑdG  ìÉéædG  ó©H  á°UÉNh  á«ÑjQóàdG

.2022 øeÉãdG áÑ≤©dG ô“Dƒe ¬≤≤M
 »Hô©dG  ΩÉ`̀©`̀dG  OÉ``̀–’G ¿CG  ó`̀jR  ƒ`̀ HCG  ó``̀cCGh
 ÊOQ’G  OÉ–’G  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ôªà°ù«°S  ÚeCÉà∏d
 ∫ÓN  ø`̀e  2023  ™°SÉàdG  áÑ≤©dG  ô`̀“Dƒ`̀e  ‘
 Qƒ°†◊  á«Hô©dG  ¥Gƒ°S’G  IƒYO  ‘  ácQÉ°ûŸG
 øe  Èà©j  …òdGh  ÚeCÉà∏d  ‹hódG  ô“DƒŸG  ∫ÉªYCG
 »Hô©dGh  »∏ëŸG  ó«©°üdG  ≈∏Y  äGô“DƒŸG  ºgCG

.»ŸÉ©dGh
 IhóædG √òg äÉYƒ°Vƒe ¿CG ójR ƒHCG í°VhCGh
 á«æ«eCÉàdG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  áMhô£e  É¡fƒc  áª¡e
 äOCG  »àdG  ÉfhQƒc  á`̀eRCG  ó©H  á°UÉN  á«ŸÉ©dGh
 äÉªé¡dGh  á«fGÈ«°ùdG  ôWÉîŸG  ´É`̀Ø`̀JQG  ≈`̀dG

 ¿CG  äÉ©bƒàdG  ô`̀NBG  Ò°ûJ  å«M  ,á«fhÎµd’G
 áÑ°ùæH ƒªæJ á«ŸÉ©dG á«fhÎµd’G ºFGô÷G ∞«dÉµJ
 πª©dG  Ωõ∏à°ùj  …òdG  ôeC’G  Éjƒæ°S  ,áÄŸÉH  15
 ájÉª◊G  Òaƒàd  äÉªé¡dG  √ò`̀g  øe  ó`̀◊G  ≈∏Y

.äÉ©ªàéŸG É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG äÉ°ù°SDƒª∏d
 áëaÉµe  ´ƒ°Vƒe  ¿CG  ó`̀jR  ƒ`̀HCG  í°VhCG  Éªc
 ∫ÉªYG  ∫hó``L  ≈∏Y  ìhô`̀£`̀ŸG  ∫Gƒ```eC’G  π«°ùZ
 ΩóY πX ‘ á°UÉN iÈc á«ªgCG  ¬d  IhóædG  √òg
 ÜÉ`̀gQ’G  Iô`̀FGO  ´É°ùJGh  »°SÉ«°ùdG  QGô≤à°S’G
 äCGóH å«M ∫GƒeC’G π°ùZ äÉ«∏ª©H §ÑJôj …òdG
 QGó°UG  ∫ÓN  øe  ºFGô÷G  √òg  áëaÉµÃ  ∫hódG
 ΩGõàd’G  ≈dEG  áaÉ°V’ÉH  Ú«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG
 iOCG  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  äÉÄ«¡dG  ÒjÉ©eh  äÉª«∏©àH
 äÉ°ù°SDƒŸG  ≈∏Y  á«dhDƒ°ùŸG  ºéM  IOÉ`̀ jR  ≈`̀dG
 äÉ¡÷G  iód  ∫Éãàe’G  ΩóY  ¢ùLÉg  íÑ°UCG  »àdG
 ¿ƒfÉ≤dG ÚH ¢ùfÉéàdG ióe áaô©Ÿ GÒÑc á«HÉbôdG
 äÉcô°ûd ÊOQ’G OÉ–’G ¿CG ≈dEG QÉ°ûj .á°SQÉªŸGh
 äÉWÉ°ûædGh  è`̀eGÈ`̀dG  ò«Øæ nJ  π°UGƒ oj  ÚeCÉàdG
 èeGÈdG ìÉéæd k’Éªµà°SG ‹É◊G ΩÉ©∏d á«ÑjQóàdG
 á«ÑjQóJ èeGôHh äGhófh äGô“Dƒe øe á≤HÉ°ùdG
 ´hôa  ∞∏à  »£¨J  »àdGh  ,πª©dG  äÉ°TQhh
 º¶æj  Éªc  ,á«æ«eCÉàdG  äGóéà°ùŸG  ôNBGh  ÚeCÉàdG
 √ó≤©j …òdG ÚeCÉà∏d áÑ≤©dG ô“Dƒe …QhO πµ°ûH
 øe ™°SÉàdG ô“DƒŸG ¿ƒµ«°S Éª«a áÑ≤©dG áæjóe ‘

.2023 QÉjCG

 عمان 

 ,±É≤°ùdG  Oƒ∏N  QÉªãà°S’G  Iô`̀jRh  âãëH  
 ¿ƒgôe  øH  ∫Óg  ¿OQC’G  iód  ÊÉª o©dG  ÒØ°ùdGh
 ¿OQC’G ÚH …QÉªãà°S’G ¿hÉ©àdG πÑ°S ,…ôª©ŸG

.Égôjƒ£Jh Égõjõ©J πÑ°Sh ¿Éª oYh
 ,ÊÉª©dG ÒØ°ùdG É¡FÉ≤d ∫ÓN IôjRƒdG äócCGh
 ô`̀gGR  QÉªãà°S’G  IQGRh  ΩÉ`̀Y  Ú`̀ eCG  Qƒ°†ëH
 IQòéàŸG  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ≥ªY  ,áfQÉ£≤dG
 ó¡°ûJ  É¡fCG  ≈dEG  IÒ°ûe  ,øjó∏ÑdG  ÚH  áæ«àŸGh
 ká°UÉN  ä’ÉéŸG  øe  ójó©dG  ‘  kGôªà°ùe  kGQƒ£J

.ájQÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’G
 »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  iƒà°ùe  π«©ØJ  ¿CG  äócCGh
 ¢ùµ©æ«°S  ä’É`̀é`̀ŸG  ∞∏à  ‘  øjó∏ÑdG  Ú`̀H
 ¬«YGO ,Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdG ídÉ°üe ≈∏Y ÉHÉéjG
 Iõ«ªàŸG  §`̀HGhô`̀dGh  äÉbÓ©dG  QÉªãà°SG  ≈`̀ dEG
 Éª¡◊É°üe  ø`̀e  ó`̀jõ`̀ŸG  ≥«≤ëàd  øjó∏ÑdG  Ú`̀H

.ácÎ°ûŸG
 …OÉ°üàb’Gh  ‹ÉŸG  ìÓ°UE’G  Oƒ¡L  øª°Vh
 äQÉ°TCG  ,á`̀ «`̀ fOQC’G  áeƒµ◊G  É¡àé¡àfG  »àdG
 ‘  »HÉéjE’Gh  ¢Sƒª∏ŸG  ø°ùëàdG  ≈dEG  ±É≤°ùdG
 ÉgôNBGh  ájOÉ°üàb’G  áµ∏ªŸG  äGô°TDƒe  º`̀gCG
 π°üM  …ò`̀dG  ÊÉªàF’G  ∞«æ°üàdG  ‘  ø°ùëàdG
 õ`̀jOƒ`̀e  á`̀ dÉ`̀ch  Ö°ùM  GÒ```̀NCG  ¬«∏Y  ¿OQC’G
 ºgC’  â°VôY  Éªc  .ÊÉªàF’G  ∞«æ°üà∏d  á«ŸÉ©dG
 ≈`̀dEG  â°†aCG  »àdG  ájOÉ°üàb’G  äÉ`̀MÓ`̀°`̀UE’G
 â∏ã“  ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéŸG  ‘  áª¡e  äGQƒ£J
 ≥∏©àj Ée á°UÉN äÉ©jô°ûàdGh ÚfGƒ≤dG πjó©àH
 ¿ƒfÉb QGôbEG ≈dEG IÒ°ûe ,ájQÉªãà°S’G á«∏ª©dÉH
 áÑcGƒŸ  AÉL  …òdG  ójó÷G  ájQÉªãà°S’G  áÄ«ÑdG
 ájQÉªãà°S’G  á«∏ª©dG  ‘  á∏°UÉ◊G  äGQƒ£àdG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCG  øª°Vh
 π«©ØJh  õjõ©J  ±ó¡H  QÉªãà°S’G  IQGRh  AÉ°ûfEG
 ájQÉªãà°SG  áÄ«H  ≥∏Nh  ájQÉªãà°S’G  á«∏ª©dG

.á«°ùaÉæJh áHPÉL
 ™jQÉ°ûŸG  ºgCG  ¢VôY  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ,iôLh
 ºgCGh ,áµ∏ªŸG ‘ IóYGƒdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdGh
 áÄ«ÑdG  ¿ƒfÉb  ÉgôbCG  »àdG  ájQÉªãà°S’G  äGõ«ŸG
 ,¿OQC’G  ¬H  ™àªàj  É`̀eh  ójó÷G  ájQÉªãà°S’G
 äÉ«bÉØJ’G  øe  ójó©dG  ¬©«bƒJ  πX  ‘  á°UÉN
 πª©à°S  »àdG  ájQÉªãà°S’Gh  Iô◊Gh  ájQÉéàdG
 øe  ójó©∏d  á«æWƒdG  äGQOÉ°üdG  IOÉ`̀ jR  ≈∏Y

.á«HhQhC’Gh á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG ∫hódG
 áfÉàe  ,¬à¡L  øe  ,ÊÉª o©dG  ÒØ°ùdG  ó``cCGh
 ‘ ¿Éª oYh ¿OQC’G ÚH áªFÉ≤dG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
 kGócDƒe ,ájOÉ°üàb’G É¡°SCGQ ≈∏Yh áaÉc ä’ÉéŸG
 ÉÃ  É¡«∏Y  AÉæÑdGh  Égôjƒ£J  ≈∏Y  √OÓH  ¢UôM

.ÚÑfÉ÷G áë∏°üe ‘ Ö°üj
 á«fÉª o©dG äGQÉªãà°S’G ºéM ¿CG √ôcP ôjóL
 »cÒeCG  Q’hO ¿ƒ«∏e 56  ≈dEG  π°Uh ¿OQC’G  ‘
.ájQÉªãà°S’G äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG ≈∏Y áYRƒe

ندوة تناقش إدراة المخاطر واألمن السيبراني 

السقاف تبحث مع السفير الُعماني تعزيز 
التعاون في المجال االستثماري

دربكو توّقع مع بيت الكهرباء اتفاقية 
لتوريد وتركيب أنظمة أوتوماتيكية

 ارتفاع المستوردات النفطية للمملكة 
إلى 2.6 مليار دينار في 9 أشهر

 عمان  

 ájÉ¡æd ‹É◊G ΩÉ©dG  ™∏£e òæe á«£ØædG  áµ∏ªŸG äGOQƒà°ùe áª«b â©ØJQG
 ≈dEG ’ƒ°Uh ,áÄŸÉH 67.5  áÑ°ùæHh QÉæjO QÉ«∏e 1.075 ™bGƒH ;∫ƒ∏jCG ô¡°T
 øe É¡°ùØf IÎØ∏d QÉæjO QÉ«∏e 1.592 ™e áfQÉ≤e ,QÉæjO QÉ«∏e 2.667 ƒëf

.»°VÉŸG ΩÉ©dG
 äÉ≤à°ûŸG øe áµ∏ªŸG äGOQƒà°ùe º∏°S á«fó©ŸG äƒjõdGh OƒbƒdG Qó°üJh
 ¿ƒ«∏e 693 ≈dEG π°ü«d ‹É◊G ΩÉ©dG øe á«°VÉŸG á©°ùàdG ô¡°TC’G ‘ á«£ØædG
 ΩÉÿG  §ØædGh  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  675  ƒëf  zøjõæH{  §ØædG  ìGhQCG  √ÓJ  ,QÉæjO
 ∫õjódG  øe  äGOQƒà°ùŸG  â¨∏H  Éª«a  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  673  ƒëæH  z∫hÎ`̀ H{
 äƒjRh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 13 ƒëf RÉµdGh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 588 ‹GƒM zQ’ƒ°ùdG{

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 25 ‹GƒM º«ë°ûàdG

  البنك االسالمي يختتم خطة التوسع 
الجغرافي للعام الحالي في العقبة

 عمان 

 ‹É◊G  ΩÉ©∏d  ‘Gô¨÷G  ™°SƒàdG  á£N  ÊOQC’G  »eÓ°SE’G  ∂æÑdG  ºààNG  
 ´QÉ°T ´ôa{ º°SÉH 89 ´ôØdG ≈dEG áÑ≤©dG á¶aÉ ‘ ¬Ñàµe πjƒëàH ,(2022)
 ,á«°ùfƒàdG äÉeÉª◊G ´QÉ°T ‘ øFÉµdG ¬°ùØf ™bƒŸÉHh ,zá«°ùfƒàdG äÉeÉª◊G

.2022ÊÉãdG øjô°ûJ 27 óMC’G Ωƒj øe kGQÉÑàYG ∂dPh
 ‘  ,ó«©°S  Ú°ùM  QƒàcódG  ,∂æÑ∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  /…ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Ébh
 á°UÉN á«ªgCG øe áÑ≤©dG á¶aÉ ¬H ≈¶– ÉŸ kGó«cCÉJ{ ¬fEG ,óMC’G Ωƒ«dG ,¿É«H
 ájôëÑdG ¿OQC’G IòaÉfh á°UÉN ájOÉ°üàbG á≤£æe ÉgQÉÑàYÉH Éæaô°üŸ áÑ°ùædÉH
 ™HÉ°ùdG  ´ôØdG  ¿ƒµ«d  1982  ΩÉY òæe É¡«a  Éæaô°üe óLGƒJ ó≤a ,á«MÉ«°ùdGh
 ,´ôa  ≈dEG  ¬∏jƒ–  Ωƒ«dG  ºà«d  2014  ΩÉ©dG  ‘  Öàµe  ìÉààaG  ”  Éªc  ,∂æÑ∏d
 ‘  áYRƒŸG  äÓjƒªàdGh  áÑ≤©dG  É¡H  â«¶M  »àdG  äGQÉªãà°S’G  ºéëH  Égƒæe
 äÓjƒªàdGh äÉÑcôŸGh »°VGQC’Gh AÉæÑdG OGƒeh ájQÉ≤©dÉc ;äÉYÉ£≤dG ∞∏à
 á«bóæØdGh  ájQÉéàdG  ÊÉ`̀Ñ`̀ŸGh  áØ∏àîŸG  á«ë°üdGh  á«YGQõdGh  ájQÉéàdG

.zÉgÒZh
 Gò¡d ‘Gô¨÷G ™°SƒàdG á«é«JGÎ°SG ò«Øæàd ∂æÑdG IQGOEG Oƒ¡L ó«©°S øªKh
 ÖfÉL ≈dEG ∂æÑ∏d ÚYôa º°†J âëÑ°UCG »àdG áÑ≤©dG á¶aÉ ‘ ºààîoàd ,ΩÉ©dG
 ƒªædG ™e Ö°SÉæààd …ó≤ædG ´GójE’G áeóN πÑ≤J É¡æe ÚæKG ;á«dBG äÉaGô°U10

.áÑ≤©dG á¶aÉëŸ ´QÉ°ùàŸG
 ∫É°üjEÉH ‹ÉŸG ∫Éªà°T’G CGóÑŸ kÉ≤«≤– ;‘Gô¨÷G ™°SƒàdÉH QGôªà°S’G ócCGh
 Ú∏eÉ©àŸG  äÉLÉ«àM’  á«Ñ∏J  ,íFGô°ûdG  ™«ªL  ≈dEG  áØ∏àîŸG  ∂æÑdG  äÉeóN
.á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ÇOÉÑeh ΩÉµMCG ™e ≥aGƒàJ »àdG äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤Jh

 ∂æÑ∏d íÑ°UCG ,‹É◊G ΩÉ©dG ∫ÓN ∂æÑ∏d ‘Gô¨÷G ™°SƒàdG á£N AÉ¡àfÉHh
 ìÉààaÉH ∂dPh ,áµ∏ªŸG AÉëfCG ™«ªL ‘ Iô°ûàæe kÉ«aô°üe kÉÑàµe 22h kÉYôa 89
 ≈dEG ÖJÉµe 5 πjƒ–h ÉãeôdGh á«eÓ°SE’G Ωƒ∏©dG á©eÉL ‘ øjójóL ÚÑàµe
 ,¥ôØŸG áHGƒH ,áª°UÉ©dG á¶aÉ/ó«°TôdG á«MÉ°V ,¿GQóH ÉØ°T) â∏ª°T ´hôa
 ÉãeôdG  ´ôa  π≤f  ”  Éªc  (á«°ùfƒàdG  äÉeÉª◊G  ´QÉ°T  áÑ≤©dGh  ‹Éª°ûdG  QGõŸG

.ójóL ™bƒŸ

السياحة تدعو الشركات المتخصصة لتقديم رسائل 
اهتمام إلقامة فعاليات وأنشطة في جرش

 عمان  

 äÉ«dÉ©ØdG áeÉbEG ‘ á°ü°üîàŸG äÉcô°ûdG ,QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IQGRh âYO
 áeÉbE’  äÉMÎ≤e  øª°†àJ  ,ΩÉªàgG  πFÉ°SQ  Ëó≤J  ≈dEG  ,á«MÉ«°ùdG  á£°ûfC’Gh
 …ôKC’G  ¢TôL  ™bƒe  ‘  ,ájQÉ¡fh  á«∏«d  áª¶àæe  hCG  áªFGO  á£°ûfCGh  äÉ«dÉ©a

.ΩÉY πµ°ûH ¢TôL á¶aÉh ¢UÉN πµ°ûH
 ∫É› ‘ á°ü°üîàe äÉcô°T ÜÉ£≤à°SGh IƒYódG √òg ¿EG  IQGRƒdG âdÉbh
 ¢TôL ‘ áMÉ«°ùdG ôjƒ£J á£N ™e kÉ«°TÉ“ »JCÉj ,á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG áeÉbEG
 ôFGõdG  áHôŒ  Ú°ù–h  AÉ«MEG  IOÉYEGh  π«©ØJh  ,2025  -  2021  ΩGƒYCÓd

.á¶aÉëŸG ‘ ¬àeÉbEG ádÉWEGh
 Aƒ°†dGh  äƒ°üdG  á«dÉ©a  ìÎ≤Ÿ  QÉÑàY’G  Ú©H  òNC’G  IQhô°V  äócCGh
 ™bƒŸG π«©ØJh AÉ«ME’ áÑ°SÉæe á£°ûfCGh äÉ«dÉ©a ájCG hCG ,kÓ«d ¢TôL á«dÉ©ah
 Ú©H  òNC’G  ™e  ,áæ«©e  º°SGƒÃ  á£ÑJôe  hCG  ájQhO  á«eƒj  äÉWÉ°ûæH  AGƒ°S
 ∂dP ‘ ÉÃ ¬«∏Y ®ÉØ◊G äÉÑ∏£àeh á«Ä«ÑdGh ájôKC’G ™bGƒŸG á«ªgCG QÉÑàY’G

.á£«ëŸG á≤£æŸG
 äÉ«dÉ©Ød  QÉ`̀µ`̀aC’Gh  äÉ`̀MGÎ`̀b’G  Ëó≤J  äÉcô°ûdG  ≈∏Y  ¿CG  âë°VhCGh
 »àdG  ácô°ûdG  Ωƒ≤J å«ëH ,ò«Øæà∏d  á∏HÉb ,kGQÉ¡fh kÓ«d  QGhõ∏d  áHPÉL á£°ûfCGh
 É¡àeGóà°SGh á«dÉ©ØdG áeÉbE’ á«∏«°üØJ á£N Ëó≤àH ò«Øæà∏d kÉ≤M’ ÉgQÉ«àNG ºàj

.IQGRƒdG äÉÑ∏£àe Ö°ùM É¡≤jƒ°ùJh
 º¡∏FÉ°SôH Ωó≤àdG ≈dEG ,ΩÉªàg’G πFÉ°SQ Ëó≤àH Úªà¡ŸG IQGRƒdG âYO Éªc
 äÉ«dÉ©ØdG áeÉbEG ‘ á«aÉc áeÉY äGÈN ôaƒJ :»∏j Ée øª°†àJ å«ëH á«FóÑŸG
 äÉ«dÉ©ØdG  áeÉbEG  ∫É›  ‘  á°ü°üîàe  IÈN  ôaƒJh  ,á«MÉ«°ùdG  á£°ûfC’Gh
 ‘  kÉ«dhO  hCG  kÉ«∏  áeÉY  IÈN  ôaƒJh  ,ájôKC’G  ™bGƒŸÉH  á£ÑJôŸG  á«MÉ«°ùdG
 Qƒ°üJh  á`̀jDhQ  Ëó≤J  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á°ü°üîàŸG  á«MÉ«°ùdG  ÜQÉéàdG  ∫É›
 ™bƒe  ‘  Égò«ØæJ  øµÁ  »àdG  áMÎ≤ŸG  äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’G  ∫ƒM  í°VGh
 ,™bƒŸG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  äÉÑ∏£àe  ≥≤ëj  É`̀Ãh  ¬£«  hCG/h  …ô`̀ KC’G  ¢TôL
 á«fOQCG ÒZ ácô°ûdG ¿CG ∫ÉM ‘h ,áeó≤àŸG ácô°ûdG iód á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑKEGh

.áÄŸÉH 51 øY π≤J ’ áÑ°ùæHh ÊOQCG ∂jô°T OƒLh ÖLƒà°ùj
 ¢TôL ™bƒe IQÉjõd Úªà¡ŸG ™e Ö«JÎdG ºà«°S ¬fCG ≈dEG IQGRƒdG äQÉ°TCGh
 áæª°†àe  ΩÉªàg’G  πFÉ°SQ  º«∏°ùJ  Úªà¡ŸG  ≈∏Y  ¬fCG  áæ«Ñe  ,¬£«fih  …ôKC’G
 iód QÉªãà°S’G ¥hóæ°U ‘ ,∫hC’G ¿ƒfÉc 14 ≥aGƒŸG ÚæK’G Ωƒj äÉÑ∏£àŸG

.QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IQGRh

اتفاقية بين اتحاد شركات التأمين 
والعالمي للتكافل اإلسالمي

 عمان 

 πaÉµàdG äÉcô°ûd »ŸÉ©dG OÉ–’Gh ÚeCÉàdG äÉcô°ûd ÊOQC’G OÉ–’G ™bh
 ≥«≤–h äGÈÿG ∫OÉÑJ ±ó¡H ,∑Î°ûe ¿hÉ©J á«bÉØJG ,»eÓ°SE’G ÚeCÉàdGh

.ácÎ°ûŸG ±GógC’G
 IQGOG{  á«Hô©dG  IhóædG  ∫ÉªYCG  äÉ«dÉ©a  ¢ûeÉg  ≈∏Y  á«bÉØJ’G  äAÉLh

.zÊGÈ«°ùdG øeC’Gh ∫GƒeC’G π«°ùZ áëaÉµeh ∫Éãàe’Gh ôWÉîŸG
 øe º¶æŸG π«gCÉàdGh ÖjQóàdG ´ƒ°Vƒe ≈∏Y ¢UÉN πµ°ûH á«bÉØJ’G äõcQh
 QOGƒµ∏d ÖjQóàdG ä’É› íàah ájô°ûÑdG OQGƒŸG IAÉØc ™aôd ,øjOÉ–’G ∫ÓN

.iôNC’G äÉYÉ£≤dG øe ÉgÒZh ÚeCÉàdG ∫É› ‘ á∏eÉ©dG
 å«M  øe  á°UÉN  á∏eÉ©e  øjOÉ–’G  »∏ã‡  íæe  ”  á«bÉØJ’G  ÖLƒÃh
 øjOÉ–’G AÉ°†YCG øe ÚcQÉ°ûª∏d ájõ«Ø– äÉeƒ°üN íæeh ,∑GÎ°T’G Ωƒ°SQ
 »àdG  πª©dG  ¢TQhh  ,á«ÑjQóàdG  èeGÈdGh  äGhóædGh  äGô“DƒŸG  ‘  ácQÉ°ûª∏d
 πaÉµàdG äÉcô°ûd »ŸÉ©dG OÉ–’G hCG ÚeCÉà∏d äÉcô°ûd ÊOQC’G OÉ–’G É¡ª¶æj
 ‘ øjOÉ–’ÉH Ú∏eÉ©dG øe ≈°übCG óëc øjƒ°†Y AÉØYEGh ,»eÓ°SE’G ÚeCÉàdGh

.ácÎ°ûŸG äÉWÉ°ûædG
 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ,ÚeCÉàdG  äÉcô°ûd  ÊOQC’G  OÉ`̀–’G  øY  á«bÉØJ’G  ™`̀bhh
 πaÉµàdG  äÉcô°ûd  »ŸÉ©dG  OÉ`̀–’G  øYh  ,äGÒª°S  óLÉe  ¢Sóæ¡ŸG  IQGOE’G
 ΩÉ©dG  Ú`̀eC’G  Qƒ°†ëH  ,QƒÑMO  É°VQ  OÉ`̀–’G  ¢ù«FQ  ,»eÓ°SE’G  ÚeCÉàdGh
 ájôjóe  /…ò«ØæàdG  ôjóŸGh  ,ójR  ƒHCG  Ö«µ°T  ÚeCÉà∏d  »Hô©dG  ΩÉ©dG  OÉ–Ód

.ÜƒÑ¡W ÉfQ ÊOQC’G …õcôŸG ∂æÑdG ‘ ÚeCÉàdG ∫ÉªYCG ≈∏Y áHÉbôdG

ارتفاع العجز التجاري للمملكة 
حتى أيلول الماضي

 عمان 

 ∫ƒ∏jCG  ájÉ¡f  ≈àMh ‹É◊G ΩÉ©dG  ™∏£e òæe áµ∏ªª∏d  …QÉéàdG  õé©dG  ™ØJQG
 É¡°ùØf IÎØdÉH áfQÉ≤e ,QÉæjO QÉ«∏e 8.137 ≠∏Ñ«d áÄŸÉH 32.8 áÑ°ùæH »°VÉŸG

.QÉæjO QÉ«∏e 6.125 á¨dÉÑdGh ,»°VÉŸG ΩÉ©dG øe
 á«LQÉÿG IQÉéàdG ∫ƒM áeÉ©dG äGAÉ°üME’G IôFGód …ô¡°ûdG ôjô≤àdG QÉ°TCGh
 Gòg øe á«°VÉŸG á©°ùàdG ô¡°TC’G ‘ á«∏µdG äGQOÉ°üdG áª«b ´ÉØJQG ≈dEG ¿OQC’G ‘
 ΩÉ©dG øe IÎØdG ¢ùØæH áfQÉ≤e ,QÉæjO QÉ«∏e 6.7 ≠∏Ñàd ,áÄŸÉH 42 áÑ°ùæH ,ΩÉ©dG

.QÉæjO QÉ«∏e 4.719 á¨dÉÑdGh »°VÉŸG
 ΩÉ©dG øe á«°VÉŸG á©°ùàdG ô¡°TC’G ‘ á«æWƒdG äGQOÉ°üdG áª«b â©ØJQG Éªc
 IÎØdÉH áfQÉ≤e ,QÉæjO QÉ«∏e 6.169 √QGó≤e Ée …CG ,áÄŸÉH 44 áÑ°ùæH ,‹É◊G

.QÉæjO QÉ«∏e 4.283 É¡àª«b â¨∏H »àdGh »°VÉŸG ΩÉ©dG øe É¡JGP
 »°VÉŸG  ∫ƒ∏jCG  ô¡°T  ájÉ¡æd  √ôjó°üJ  OÉ©ŸG  áª«b  â¨∏H  ,ôjô≤àdG  Ö°ùëHh
 øe IÎØdG  ¢ùØæH  áfQÉ≤e ,áÄŸÉH  21.6  ¬àÑ°ùf  ´ÉØJQÉH  ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 530.7

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 436 á¨dÉÑdGh »°VÉŸG ΩÉ©dG
 á©°ùJ  ∫ÓN  QÉæjO  QÉ«∏e  14.837  É¡àª«b  â¨∏H  äGOQƒà°ùª∏d  áÑ°ùædÉHh
 IÎØdG ¢ùØæH áfQÉ≤e ,áÄŸÉH 36.8 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH ,ΩÉ©dG Gòg øe á«°VÉŸG ô¡°TCG

.QÉæjO QÉ«∏e 10.844 ‹GƒM á¨dÉÑdGh »°VÉŸG ΩÉ©dG øe
 ∫ƒ∏jCG  ô¡°T  ∫ÓN  á«∏µdG  äGQOÉ°üdG  áª«b  â¨∏H  ,…ô¡°ûdG  ó«©°üdG  ≈∏Yh
 áfQÉ≤e ,áÄŸÉH 30.7 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 773.2 √QGó≤e Ée »°VÉŸG
 ∫ƒ∏jCG  ∫ÓN á«æWƒdG  äGQOÉ°üdG  áª«b  â¨∏Hh .»°VÉŸG  ΩÉ©dG  øe ô¡°ûdG  ¢ùØæH
 ,áÄŸÉH  33.0  ¬àÑ°ùf  ´ÉØJQÉH  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  714.8  √QGó≤e  Ée  ΩÉ©dG  Gòg øe
 ô¡°T ‘ √ôjó°üJ OÉ©ŸG áª«b â¨∏H Éª«a ,»°VÉŸG ΩÉ©dG øe ô¡°ûdG ¢ùØæH áfQÉ≤e
 áfQÉ≤e ,áÄŸÉH 7.9 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH QÉæjO ¿ƒ«∏e 58.4 ‹É◊G ΩÉ©dG øe ∫ƒ∏jCG
 Gòg  øe  ∫ƒ∏jCG  ô¡°T  äGOQƒà°ùe  áª«b  â¨∏Hh  .»°VÉŸG  ΩÉ©dG  øe  ô¡°ûdG  ¢ùØæH
 ô¡°ûdG ¢ùØæH áfQÉ≤e ,áÄŸÉH 30.5 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH ,QÉæjO QÉ«∏e 1.823 ΩÉ©dG
 ∫ƒ∏jCG ô¡°T ‘ …QÉéàdG ¿Gõ«ŸG ‘ õé©dG ≠∏H ,ôjô≤àdG Ö°ùëHh .»°VÉŸG ΩÉ©dG øe
 áfQÉ≤e ,áÄŸÉH 30.3 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH ,QÉæjO QÉ«∏e 1.050 ƒëf ‹É◊G ΩÉ©dG øe

.»°VÉŸG ΩÉ©dG øe ô¡°ûdG ¢ùØæH

  54  %  من العاملين بالقطاع 
السياحي عالميا من النساء

عمان 

 ‘ á∏eÉ©dG iƒ≤dG øe áÄŸÉH 54 ¿CG ,áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏éŸG ∞°ûc
 øe áMÉ«°ù∏d ôjRh Ö°üæe IóMGh ICGôeG ≈dƒàJ Éª«a ,AÉ°ùædG øe áMÉ«°ùdG ´É£b

.⁄É©dG ∫hO ‘ áMÉ«°S AGQRh 5 πc ÚH
 áYÉæ°U ‘ ÉjQƒ GQhO Ö©∏j »FÉ°ùædG  ô°üæ©dG ¿CG  ¿É«H ‘ ¢ù∏éŸG ócCGh
 ‘ äÉª¡∏ŸG AÉ°ùædG øe ójó©dG ácQÉ°ûe ≈dG kÉàa’ ,⁄É©dG AÉëfCG πc ‘ áMÉ«°ùdG
 øjô°û©dGh  á«fÉãdG  á«ŸÉ©dG  áª≤dG  ‘  ∫ÉªYC’Gh  á«eƒµ◊Gh  á«fÉ°ùfE’G  ä’ÉéŸG

.‹É◊G ´ƒÑ°SC’G ¢VÉjôdG ‘ ≥∏£æà°S »àdG áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏éª∏d
 ¢ù∏éª∏d á«ŸÉ©dG áª≤dG ‘ äÉª¡∏ŸG äÉjOÉ«≤dG A’Dƒg πãe ácQÉ°ûe ¿CG ,ÚHh
 ,…Ée  GõjÒJ  á≤HÉ°ùdG  á«fÉ£jÈdG  AGQRƒdG  á°ù«Fôc  ,ôØ°ùdGh  áMÉ«°ù∏d  »ŸÉ©dG
 ,z≠æ«∏«g{ ¥OÉæa áYƒªéŸ ájò«ØæàdG á°ù«FôdGh ,Oƒ©°S ∫BG AÉØ«g IÒeC’G ƒª°Sh
 Gó∏«L áaÉ«°†dG QhOh ¥OÉæa áYƒªéŸ á«ŸÉ©dG ájò«ØæàdG á°ù«FôdGh ,èæ«é«H ¿BG
 IOÉ«≤dGh QGô≤dG áYÉæ°U ‘ ICGôŸG Úµ“ á«ªgCG õjõ©J ‘ ºgÉ°ù«°S ,hOGQÉØdCG õjÒH

.áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ´É£b ‘
 áMÉ«°ùdG  ôjRh ÖFÉf  ,Oƒ©°S  ∫BG  AÉØ«g IÒeC’G  ƒª°S  âdÉb  ¿É«ÑdG  Ö°ùëHh
 »àdG  á∏«∏≤dG  á«ŸÉ©dG  äÉYÉæ°üdG  øe  Ió`̀MGh  áMÉ«°ùdG  Èà© oJ{  :…Oƒ©°ùdG
 ôØ°ùdÉH ¿ƒaƒ¨°ûdG ÉæHÉÑ°T ≥≤ë«°Sh ,É¡«a á∏eÉ©dG iƒ≤dG á«ÑdÉZ AÉ°ùædG π qµ°ûJ
 ‘  øjôµàÑeh  IOÉbh  ∫ÉªYCG  OG qhôc  ,ä’ÉéŸG  ∞∏à  ‘  á«∏Ñ≤à°ùŸG  º¡JÉMƒªW

.z»¡£dG ¿ƒæah áaÉ«°†dG ä’É›
 ôØ°ùdG  ´É£b  πÑ≤à°ùŸ  ¢SÉ°SCG  ôéM  ƒg  ø¡eÉ¡dEGh  AÉ°ùædG  ºYO  ¿CG  äó`̀cCGh
 ¢UôØdG øe ºµdG Gòg ¬jód áMÉ«°ùdÉc ôNBG ´É£b óLƒj ’ ¬fCG  áæ«Ñe ,áMÉ«°ùdGh
 ‘  ∞qãµeh  ÒÑc  mπµ°ûH  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  äôªãà°SG  ∂dòdh  ,ÜÉÑ°û∏d
.áMÉ«°ùdG ´É£b ‘ Iójó©dG á«Ø«XƒdG ¢UôØdG øe ÜÉÑ°ûdG Úµ“ ±ó¡H ÖjQóàdG

 ºeC’G  á«bÉØJ’  ≥HÉ°ùdG  …ò«ØæàdG  ÚeC’G  øe  πc  ácQÉ°ûe  áª≤dG  ó¡°ûà°Sh
 áMÉ«°ùdG  IôjRhh  ,GRƒæ«Ñ°SEG  É«°ûjôJÉH  ñÉæŸG  Ò¨J  ¿CÉ°ûH  ájQÉWE’G  IóëàŸG

.GQƒàfƒc Éæ«∏jEG »HhQhC’G ¿ÉŸÈdG ƒ°†Yh ,¢ûfÉàfÉ°S Ó««fGO á«dÉ£jE’G
 äÉ°ù∏÷G øe ójó©dG ‘ Ék«ŸÉY IóFGôdG á«FÉ°ùædG äÉq«°üî°ûdG √òg ∑QÉ°ûà°Sh
 áMÉ«°ùdG áYÉæ°U IOÉb ÖfÉL ≈dEG áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d »ŸÉ©dG ¢ù∏éŸG ‘ ájQGƒ◊G
 ºYód ácÎ°ûŸG Oƒ¡÷G ó«MƒJ ±ó¡H ,⁄É©dG ∫hO πc øe Ú«eƒµ◊G Ú∏ãªŸGh
 ôØ°ùdG  ´É£b  É¡«a  ¿ƒµj  á«∏Ñ≤à°ùe  á∏Môe  ≈dEG  ∫É≤àf’G  πLCG  øe  ´É£≤dG  ‘É©J

.áeGóà°SGh á«dƒª°Th áfhôeh É kfÉeCG ÌcCG áMÉ«°ùdGh

 11 شركة أردنية تشارك في معرض 

المنتجات المصنعة لألسواق في شيكاغو
عمان 

 äÉéàæŸG ¢Vô©e ‘ ºé◊G á£°Sƒàeh IÒ¨°U á«fOQCG ácô°T 11  âcQÉ°T
 áaôZ ¬àª¶f …òdGh ,GÒNCG (PLMA) ƒZÉµ«°T ‘ ájQÉéàdG ¥Gƒ°SCÓd á©æ°üŸG
 ádÉcƒdG øe ∫ƒªŸG ∫ÉªYC’G ƒ‰ ´hô°ûe øe ºYóH ¿OQC’G ‘ á«cÒeC’G IQÉéàdG

.QÉªãà°S’G IQGRh øe áªgÉ°ùeh ,á«dhódG á«ªæà∏d á«cÒeC’G
 QÉÑc  øe  GOóY  Ö£≤à°SG  ÊOQC’G  ìÉæ÷G  ¿CG  ≈dEG  ¿É«H  ‘  áaô¨dG  äQÉ°TCGh
 ,⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªLh á«cÒeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  øe  Ú«YÉæ°üdGh  øjÎ°ûŸG
 ,ájô©°ùdG á«°ùaÉæàdG IQó≤dG äGPh ,IOƒ÷G á«dÉY á«fOQC’G äÉéàæŸÉH Úªà¡ŸG

.∫hódG øe OóYh ¿OQC’G ÚH Iô◊G IQÉéàdG äÉ«bÉØJG øe IOÉØà°S’Gh
 ,IOƒL ôeÉ°S ,¿OQC’G ‘ á«cÒeC’G IQÉéàdG áaôZ IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∫Ébh
 è¡f øª°V »JCÉj  á«dhódGh á«cÒeC’G  ¢VQÉ©ŸG ‘ á«fOQC’G  ácQÉ°ûŸG  º«¶æJ ¿EG
 á¡L 37  º°†j …òdG  ,»æWƒdG  IQÉéàdG  ±ÓàFG  ájGQ  â– ,º¶æe »é«JGÎ°SG
 ≈dEG á«æWƒdG äGQOÉ°üdG ™«°SƒJh ™jƒæJ ±ó¡H É©e πª©J ,á°UÉNh áeÉY á«æWh

.á«dhódG ¥Gƒ°SC’Gh á«cÒeC’G ¥ƒ°ùdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh ,⁄É©dG
 ,ºYO øe áeƒµ◊G √ôaƒJ Éeh ¢UÉÿG ´É£≤dG Oƒ¡L ó«MƒJ ¿CG IOƒL ócCGh
 á«ªæà∏d  á«cÒeC’G  ádÉcƒ∏d  ™HÉàdG  ∫ÉªYC’G  ƒ‰  ´hô°ûe  áªgÉ°ùe  ÖfÉL  ≈dEG
 á«≤«≤M  ¢Uôa  íàa  ¿Éª°Vh  ,áHPÉL  á«fOQCG  ácQÉ°ûe  ÒaƒJ  ‘  ºgÉ°S  ;á«dhódG
 á«°ù«FQ ¢VQÉ©e 3 ‘ ÊOQCG ìÉæL º«¶æJ áaô¨dG á«f ≈dEG kGÒ°ûe ,äÉcô°ûdG ΩÉeCG
 ∫ÉªYC’G  ƒ‰ ´hô°ûe  Iôjóe  äQÉ°TCGh  .πÑ≤ŸG  ΩÉ©dG  ∫ÓN IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘
 ¿Éª°Vh á«fOQC’G äÉcô°ûdG ºYO ≈dEG ±ó¡j ´hô°ûŸG ¿CG ≈dEG »µfôY AÉah ∫ƒªŸG
 øe kGOóY ,áaô¨dG ™e ¿hÉ©àdÉH Ωób PEG ,á«dhódG ¢VQÉ©ŸG ‘ áëLÉædG É¡àcQÉ°ûe
 á«≤jƒ°ùJ  á£°ûfCG  OGóYEGh  ,ájÒ°†–  πªY  äÉ°TQh  âæª°†J  ,á«æØdG  äÉeóÿG
 äÉcô°ûdG  §Hôd  (B2B)  á«FÉæK  äÉYÉªàLG  º«¶æJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,äÉcô°û∏d

.á«dhódG ¥Gƒ°SC’G ‘ Ú∏ªàëŸG øjÎ°ûŸÉH á«fOQC’G
 ¿EG ,‹É«c IOÉÑY ,ájòZC’G ™«æ°üàd ájQÉéàdG π°SÓ°ùdG ácô°T ÖMÉ°U ∫Ébh
 áëFÉL ÜÉ≤YCG ‘ ÚeÉY ΩGO ´É£≤fG ó©H ¬àeÉbE’ ,kGõ«ªàe ¿Éc ΩÉ©dG Gòg ¢Vô©ŸG
 IôµàÑe  äÉéàæeh  OóL  øjOQƒe  OÉéjEÉH  øjÎ°ûŸG  ΩÉªàgG  ≈dEG  kGÒ°ûe  ,ÉfhQƒc

.¥ƒ°ùdG äÉgÉŒGh ∂∏¡à°ùŸG ∑ƒ∏°S ‘ äGÒ¨àdG ≈dEG áHÉéà°SÓd
 ,¢Vô©ŸG  ‘  Iôe  ∫hC’  ∑QÉ°ûJ  »àdG  äÉjhÉª«µ∏d  ¿É«d  ácô°T  Ühóæe  ∫Ébh
 øe ÉæJGQób  ™aQ ‘ âªgÉ°S  á«dhódG  ¢VQÉ©ŸG  ‘ ÉæàcQÉ°ûe  ¿EG{  ∫É°S  ƒHCG  OÉjR
 øjÎ°ûŸG ™e íLÉædG πª©dG äÉ«dBG ójó–h ,øjÎ°ûŸG ™e ô°TÉÑŸG §HôdG ∫ÓN
 äÉjƒ∏M â∏ª°T á«FGòZ äÉéàæe ÊOQC’G ìÉæ÷G ¢VôYh zÚ«dhódGh Ú«cÒeC’G
 ¿ÉfóY  äÉcô°T  øe  ,áÑ∏©e  áª©WCGh  ,πHGƒJh  ÜÉ°ûYCGh  ,∫ƒ¡éŸG  ô“h  ,á«HôY
 ,ájQÉéàdG π°SÓ°ùdGh ,…hÉàÑæY äÉjƒ∏Mh ,á«ŸÉ©dG IQódGh ,√O’hCGh …ô°†ÿG
 ÖfÉL ≈dEG ,QƒªàdG IQÉŒh áYGQõd GÒŸÉHh ,á°ù«Øf äÉjƒ∏Mh ,»ÑgòdG Ò£dGh
 á«YÉæ°üdG  ¥Óª©dG  áYƒª›  ºgh  ,∞«¶æàdG  OGƒªc  iô`̀NCG  á«cÓ¡à°SG  ™∏°S

.AGò¨∏d á°ùeÓŸG ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG äÉéàæeh ,äÉjhÉª«µ∏d ¿É«d ácô°Th

  المفرق

 á«ª°TÉ¡dG á©eÉ÷G áÑ∏W òØf 
 áMÉ«°ù∏d  É«fGQ  áµ∏ŸG  á«∏c  h
 ¿hÉ©àdÉH  ,Ú`̀æ`̀K’G   çGÎ```̀dGh
 ¢û«÷G  -áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ™e
 áMÉ«°ùdG  IQGRhh  ,»`̀Hô`̀©`̀dG
 ,…hÉØ°üdG  á`̀jó`̀∏`̀Hh  QÉ```̀ KB’Gh
 ∞«¶æJh  π«gCÉJ  IOÉ`̀YEG  IQOÉÑe
 »àdGh  ¿OQC’G  ‘  Éªæ«°S  Ωó`̀ bCG
 ‘1932  ájÉ¡f  ™`̀e  âÄ°ûfCG
 âª«bCG  »àdG  …hÉØ°üdG  á£
 π°UƒŸG  ∫hÎ`̀Ñ`̀dG  §`̀N  øª°V
 ΩÉ``̀bh .É`̀ Ø`̀ «`̀ Mh ∑ƒ``̀cô``̀c Ú``̀H

 ádGREGh  ∞«¶æàdG  ∫ÉªYCÉH  áÑ∏£dG
 áªcGÎŸG  á`̀Hô`̀JC’Gh  ÜÉ°ûYC’G
 ΩÓ`̀aC’G  áaÉc  ™ªLh  Éªæ«°ùdÉH
 ÒãµdG  â∏ªM  »àdG  ≥FÉKƒdGh
 ójó©dG  ∫ƒ``M  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ŸG  ø`̀e
 ¢Vô©J  âfÉc  »àdG  ΩÓ`̀aC’G  øe
 ≈dG  IQOÉÑŸG  âaógh  .  ∑Gò`̀fBGh
 á«ªgCG  ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  §«∏°ùJ
 »YÉæ°üdGh  …QÉª©ŸG  çGÎ`̀ dG
 »àdGh  ¿OQC’G  ‘  »FÉªæ«°ùdG
 ÉLPƒ‰  …hÉØ°üdG  á£  πã“

.¿OQC’G ‘ çGÎdG Gò¡d Gójôa
 øe  Ö«£ÿG  á©ªL  ó``̀cCGh

 IQGRƒdG ¢UôM áMÉ«°ùdG IQGRh
 á«Yƒ£àdG  äGQOÉÑŸG  ºYO  ≈∏Y
 øY  ÉHô©e  ,Ú«©eÉ÷G  áÑ∏£∏d
 á«∏ch á«ª°TÉ¡dG á©eÉé∏d √ôµ°T

.IQOÉÑŸG √òg ≈∏Y É«fGQ áµ∏ŸG
 AÉbQõdG  áMÉ«°S  ôjóe  ócCG  h
 ¢`̀Uô`̀M á`̀æ`̀°`̀TÉ`̀°`̀û`̀ÿG Qhô``̀°``̀S
 èàæe  OÉ``̀é``̀jEG  ≈`̀∏`̀Y  IQGRƒ````̀ dG
 AÉ`̀æ`̀HCG  Ωó`̀î`̀j  »`̀ KGô`̀ oJ  »MÉ«°S
 Ωƒ¡Øe  ï°Sôjh  »∏ëŸG  ™ªàéŸG
 ∞jô©àdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á`̀æ`̀WGƒ`̀ŸG

.¿OQC’ÉH á«KGÎdG ™bGƒª∏d
 ¿É°ù«e  áÑdÉ£dG  äQÉ`̀ °`̀ TCGh

 É`̀«`̀fGQ  á`̀µ`̀∏`̀ŸG  á«∏c  ø`̀e  ó`̀ª`̀
 á`̀«`̀ª`̀gCG çGÎ````̀ dGh á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 »Yƒ£àdG πª©dG Gòg ‘ ácQÉ°ûŸG
 …ô¶ædG  º∏©àdGh  πª©dG  êõeh
 É¡JOÉ©°S øY áHô©e ,»≤«Ñ£àdÉH

.IQOÉÑŸG √òg ‘ ácQÉ°ûŸÉH
 á`̀£`̀  ¿CG  ≈`````̀dEG  QÉ``̀°``̀û``̀j
 ájGóH  ‘  âÄ°ûfCG  …hÉ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG
 »°VÉŸG  ¿ô`̀ ≤`̀ dG  äÉ«æ«KÓãdG
 ≈∏Y  á°ù«FôdG  á£ëŸG  âfÉch
 ÚH  É`̀e  π°UƒŸG  ∫hÎ`̀Ñ`̀dG  §`̀N
 º°S’G  â∏ªMh  ÉØ«Mh  ∑ƒcôc
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 ΩÉªàg’G  IOÉ``̀ jR  ≈``̀dEG  ¿ƒ`̀æ`̀WGƒ`̀e  É``YO
 ‘  zÚà°ùdG  ´QÉ°T{  á«HôY  ¢Só≤dG  ´QÉ°ûH
 É«MÉ«°S Gó°ü≤e íÑ°UCG ¿CG ó©H ,§∏°ùdG áæjóe
 á«MÉ«°ùdG  äGQÉ`̀°`̀ù`̀ŸG  ø`̀e  É°ù«FQ  GAõ``̀Lh
 á«MÉ«°S  êGƒ``̀aCG  ¬«∏Y  óaGƒàJ  PEG  áæjóª∏d
 ó©H  Éª«°S  ’  IÒÑc  OGóYCÉH  á«ÑæLCGh  á«∏fi
 §∏°ùdG  º°V  GÒ`̀NCG  ƒµ°ùfƒ«dG  áª¶æe  QGô`̀b
 ¿ƒæWGƒŸG  ócCGh  .»ŸÉ©dG  çGÎdG  áªFÉb  ≈dEG
 ≈∏Y  áHÓN  ä’Ó`̀WEÉ`̀ H  RÉàÁ  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  ¿CG
 ,â«ŸG  ôëÑdGh  QGƒ```̀ZC’Gh  Ú£°ù∏a  ∫ÉÑL
 ìÉààaG  ≈∏Y  øjôªãà°ùŸG  øe  GÒãc  â©é°T
 ºYÉ£e  ø`̀e  á«MÉ«°ùdG  ™jQÉ°ûŸG  ø`̀e  Oó`̀Y
 á«aGô¨÷G ¬°üFÉ°üN øe IOÉØà°SÓd »gÉ≤eh
 Ée  ,¬«∏Y  QGhõ`̀dG  ∫ÉÑbEGh  Iõ«ªŸG  ¬à©«ÑWh
 Öéj  á«MÉ«°S  áfƒ≤jCG  ≈dEG  ™bƒŸG  Gòg  ∫ƒM

.É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh Égôjƒ£Jh É¡àjÉYQ
 áLÉëH  â``̀dGR  É`̀e  á≤£æŸG  ¿CG  Gƒæ«Hh
 ∞∏àfl  ‘  ÈcCG  πµ°ûH  ΩÉªàgGh  ájÉYQ  ≈dEG
 ,á«àëàdG  á«æÑdG  hCG  áaÉ¶ædG  AGƒ°S  ä’ÉéŸG
 »àdG çOGƒ◊G ‘Óàd äÉeóN ´QÉ°T AÉ°ûfEG hCG
 »ÑfÉL  ≈∏Y  äÉÑcôŸG  ±ÉØ£°UG  øY  èàæJ

.´QÉ°ûdG
 õ«cÎdG ≈dEG ,»ÑYõdG AÓY øWGƒŸG ÉYOh
 ≈¶ëj »àdG á«MÉ«°ùdG á«ªgC’G ∫Ó¨à°SG ≈∏Y
 øe  ìÉ«°ù∏d  Gó°ü≤e  √QÉÑàYÉH  ´QÉ°ûdG  É¡H

 AÉ°ûfEG  ºYOh ,É¡LQÉNh §∏°ùdG áæjóe πNGO
 ¥Gƒ`̀°`̀SCGh  ájQÉªãà°SGh  á«MÉ«°S  ™jQÉ°ûe

.á≤£æŸG AÉæHC’ πªY ¢Uôa Òaƒàd ájQÉŒ
 ,äÉ°ùjôN ËôµdG óÑY øWGƒŸG ÚH Ée ‘
 Úà°ùdG  ´QÉ°T  IQÉ`̀jR  ≈∏Y  ¢Uôëj  øe  ¬`̀fCG
 ,á∏«ªL ä’ÓWG øe ¬H RÉàÁ ÉŸ ºFGO πµ°ûH
 ,áµ∏ªŸG  iƒà°ùe  ≈∏Y  Gójôa  É©bƒe  ¬à∏©L
 IÒÑc  á«MÉ«°S  á©ª°ùH  ≈¶ëj  íÑ°UCGh
 ¢UÉî°TC’G øe Òãch ¬LQÉNh ¿OQC’G πNGO
 ó≤àØj  ∫GR  ’  ¬æµdh  ,  QGôªà°SÉH  ¬`̀fhQhõ`̀j

.äÉeóÿG øe Òãµd
 º«¶æàH ,IôjÉªY Oƒª øWGƒŸG ÖdÉWh
 AGóàHG  ´QÉ°ûdG  ∫ƒW ≈∏Y á©bGƒdG  »°VGQC’G
 á≤£æŸÉH  AÉ`̀¡`̀à`̀fGh  §∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe  ø`̀e
 ÉÃ  É¡eGóîà°SG  §‰  ójó–h  ,á«YÉæ°üdG
 É¡JÉLÉ«àMGh  á≤£æŸG  á©«ÑW  ™e  ≈°TÉªàj
 π≤f  πFÉ°Sh  è`̀eó`̀H  á£ÑJôŸG  á«∏Ñ≤à°ùŸG

. IÉ°ûª∏d äGô‡ OÉéjEGh IQƒ£àe
 ∫ÓL  ¢Só≤dG  á∏W  º©£e  ∂`̀dÉ`̀e  ∫É``̀bh
 ÒaƒJ  ≈`̀dEG  áLÉëH  á≤£æŸG  ¿EG  ,á∏MÉMôdG
 ,´QGƒ°ûdG  º«¶æJh  áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  πFÉ°Sh
 ΩRÓdG ºYódG Ëó≤Jh ,IÉ°ûª∏d äGô‡ OÉéjEGh
 øjôªãà°ùª∏d  äÓ«¡°ùàdG  Ëó≤J  ∫Ó`̀N  øe

.áYƒæàe ájQÉªãà°SG ™jQÉ°ûe AÉ°ûfE’
 á¶aÉ  áMÉ«°S  ô`̀jó`̀e  ó``̀cCG  ,√Qhó```̀ H
 IOÉ``̀YEG  á`̀«`̀ª`̀gCG  ,äÉ`̀«`̀Hô`̀Y  Oƒ`̀ª`̀  AÉ≤∏ÑdG
 ¢Só≤dG  ´QÉ°ûd  ájPÉëŸG  »`̀°`̀VGQC’G  º«¶æJ

 QÉªãà°S’  äÉeóN  ´QGƒ°T  AÉ°ûfEGh  ,á«HôY
 áeÉbE’ øjôªãà°ùŸG ¬«LƒJh É«MÉ«°S á≤£æŸG
 á≤£æŸG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,É¡≤jƒ°ùJ øµÁ ™jQÉ°ûe

.É«LQÉNh É«∏NGO QGhõ∏d áHPÉL âëÑ°UCG
 §∏°ùdG  ájó∏H  ¢ù«FQ  ó``̀cCG  ,¬à¡L  ø`̀e
 OGó©à°SG  ,…QÉ«◊G  óª  ¢Sóæ¡ŸG  iÈµdG
 ´QÉ°T  ‘  ¢`̀VQCG  á©£b  …CG  º«¶æàd  ájó∏ÑdG

 ôªãà°ùŸG hCG øWGƒŸG Ωó≤àj Ée Ö°ùM Úà°ùdG
 áeAÓe  á«fÉµeEGh  Ö∏£dG  á°SGQO  ó©H  ∂dPh
 …QÉªãà°SG  ´hô°ûe  AÉ°ûfE’  á©£≤dG  √ò`̀g
 ihó`̀÷Gh  ´hô°ûŸG  ∂dòd  áLÉ◊G  Ö°ùM
 ™é°ûJ ájó∏ÑdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,¬æe ájOÉ°üàb’G
 §∏°ùdG  ‘  ájQÉªãà°SG  ™jQÉ°ûe  áeÉbEG  ≈∏Y
 π«¨°ûàdG  ¢Uôa  Òaƒàd  á«MÉ«°ùdG  á°UÉN

.áæjóŸG AÉæHCG øe ÜÉÑ°û∏d
 πª©J  ájó∏ÑdG  ¿CG  …QÉ`̀«`̀◊G  ±É`̀ °`̀VCGh
 ™jQÉ°ûª∏d  äÉeóÿG  ™«ªL  Òaƒàd  IógÉL
 Ö°ùM  á«HôY  ¢Só≤dG  ´QÉ°T  ‘  á«MÉ«°ùdG
 ÖfÉL  ‹ƒ`̀J  É¡fCG  Éªc  ,áMÉàŸG  äÉ«fÉµeE’G
 πÑ≤à°ùj ´QÉ°ûdG ¿ƒc GÒÑc ÉeÉªàgG áaÉ¶ædG

. É«eƒj ìÉ«°ùdGh QGhõdG øe IÒÑc GOGóYCG

 معان

 ,¿É©e ‘ ájÒÿG Ò«¨àdG AÉ°ùf á«©ªL â≤∏WCG 
 á°†gÉæe  ∫ƒ`̀M  ájƒYƒJ  á∏ªM  ¿É©e  ‘  ,Ú`̀æ`̀K’G
 16  `dG  á∏ªM  áÑ°SÉæÃ  ∂`̀dPh  ,ICGô``ŸG  ó°V  ∞æ©dG
 ≈àM ôªà°ùJ »àdGh ,ICGôŸG ó°V ∞æ©dG á°†gÉæŸ Éeƒj

.∫hC’G ¿ƒfÉc øe ô°TÉ©dG
 ádÉcƒd  äÉª«©ædG  ôë°S  á«©ª÷G  á°ù«FQ  âdÉbh
 øª°†àJ  á∏ª◊G  ¿EG  ,Ωƒ«dG  (GÎH)  á«fOQC’G  AÉÑfC’G
 AÉ°ùædG  ±ó¡à°ùJ  ájƒYƒJ  ájQGƒM  äÉ°ù∏L  ó≤Y
 ¿É©e  á¶aÉëÃ  Êó`̀ŸG  ™ªàéŸG  äÉª¶æe  äÓã‡h
 á«eƒµ◊G  äÉ°ù°SDƒŸG  ø`̀e  Oó`̀ Y  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀Hh
 ∞æ©dG  á°†gÉæe{  ¿GƒæY  á∏ª◊G  πª–h  á«∏gC’Gh
 …ô°SC’Gh …ó°ù÷G ∞æ©dG ∂dP ‘ ÉÃ ,zAÉ°ùædG ó°V
 á«ªgCG  ≈dEG  áàa’  ,»ªbôdGh  …OÉ°üàb’Gh  »°ùØædGh

 QÈJ  »àdG  á«Ñ∏°ùdG  á«©ªàéŸG  äÉgÉŒ’G  Ò«¨J
 ¿hO  √QhóH  ∫ƒëj  …òdGh  ,¬æY  ≈°VÉ¨àJh  ∞æ©dG
 á«fÉ°ùfE’G  ø¡bƒ≤M øe IOÉØà°S’G øe AÉ°ùædG  ø qµ“
 ≥«≤–h  OQGƒ`̀ŸGh  ¢UôØdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh  á∏eÉµdG

.á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG
 áHhDhódGh  IóFGôdG  á«µ∏ŸG  Oƒ¡÷G  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ™«°SƒJh  É`̀gQGhOCG  õjõ©Jh  á«fOQC’G  ICGô`̀ŸG  Úµªàd
 ájÉª◊G  áeƒ¶æe  ôjƒ£Jh  áeÉ©dG  É¡àcQÉ°ûe  ¥É£f
 âª¡°SCG  ;πØ£dGh  Iô`̀°`̀SC’Gh  ICGôª∏d  á«YÉªàL’G
 ,¢UÉN πµ°ûH á«fOQC’G ICGôŸG IÉ«M á«Yƒf Ú°ùëàH
 ,ä’ÉéŸG  ∞∏à  ‘  Ωó≤àdG  øe  ÒãµdG  É¡d  â≤≤Mh
 ,á«æWƒdGh  á«©ªàéŸG  ÉgGQhOCÉH  á≤ãdG  É¡d  äOÉYCGh
 ∫ÓN øe âª pLô oJ á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG ∂∏J ¿CG áæ«Ñe
 ¬Lh  »àdG  AÉæÑdGh  ôjƒ£àdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  äGQÉ°ùe

.ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL Égò«Øæàd
 Oƒ¡÷G  ∞JÉµJ  á«ªgCG  ≈dEG  äÉª«©ædG  äQÉ°TCGh
 á°†gÉæŸ  á°UÉÿGh  á«∏gC’Gh  á«ª°SôdG  á«æWƒdG
 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  õ««ªàdGh  IGhÉ°ùŸG  ΩóYh ∞æ©dG
 ôWÉ  øe  ÊOQC’G  ™ªàéŸG  Ú°ü–h  ,¢ùæ÷G
 á«HÉÑ°ûdG  äÉÄØdG  ¬«LƒJh  ,¬dÉµ°TCG  ™«ªéH  ∞æ©dG
 áØ«°†e  ,±É°üfE’Gh  IGhÉ°ùŸGh  ádGó©dG  º«b  ƒëf
 á«é«JGÎ°S’G π«©ØJ ∫ÓN øe ≥≤ëàj ôeC’G ∂dP ¿CG
 ,  2020  2022-  ¿OQC’G  ‘  ICGôª∏d  á«æWƒdG
 ≈∏Yh á°üàîŸG á«æWƒdG õcGôŸG äÉ«°UƒàH òNC’Gh
 ¢ù∏éŸGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤◊  »æWƒdG  õcôŸG  É¡°SCGQ
 ‘  ICGô`̀ŸG  ¿É÷h  ÊOQC’G  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G
 äGP äÉ¡÷G øe ÉgÒZh ¿É«YC’Gh ÜGƒædG »°ù∏›

.ábÓ©dG

معان: إطالق حملة مناهضة العنف ضد المرأة

السلط 

 AÉ`̀≤`̀∏`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀L ¢`̀ù`̀«`̀FQ ∫É```b
 ,Êƒ∏é©dG  óªMCG  QƒàcódG  á«≤«Ñ£àdG
 §£ ™°Vh ≈∏Y πª©J á©eÉ÷G ¿EG
 AÉ°ûfEGh  á©eÉ÷G  á©°Sƒàd  ‹ƒª°T

.á«ãëH õcGôeh äÉ«∏µ∏d ÊÉÑe
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG ,¬`̀FÉ`̀≤`̀d ∫Ó``̀N QÉ``̀°``̀TCGh
 äÉ«∏µd ájQGOE’Gh á«°ùjQóàdG ÚàÄ«¡dG
 ˆGóÑY  Ò`̀eC’Gh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG
 É«LƒdƒæµJh  ä’É°üJÓd  …RÉ`̀Z  øH
 §∏°ùdGh  á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ŸG
 º«ª°üJ  AÉ£Y  ìô`̀W  ≈``dEG  ,á«æ≤àdG
 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  »à«∏µd  Ú«æÑe
 …RÉ`̀ Z ø`̀ H ˆGó`̀ Ñ`̀ Y Ò```̀ eC’G á`̀«`̀∏`̀ch
 äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJh  ä’É°üJÓd

.™Hôe Îe ∞dCG 16 áMÉ°ùÃ
 á©eÉ÷G  ¿CG  Êƒ∏é©dG  ±É°VCGh
 ôjƒ£àd  áë°VGh  á£N  øª°V  πª©J
 á«àëàdG ÉgÉæH Ú°ù–h É¡JÉ«∏c ™«ªL
 ô°ü©dG  ìhQ  ÖcGƒàd  á«LƒdƒæµàdGh
 ≥ah  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dÉH  AÉ≤JQ’Gh
 á£ÿG ¿CG ≈dEG GÒ°ûe ,ÒjÉ©ŸG çóMCG
 äÉ«∏µdG øe Oó©d ¿ÉÑe AÉ°ûfEG øª°†àJ
 åjó–h ôjƒ£Jh ,á©eÉ÷G õcôe ‘

 çó``MCÉ``H É``̀gó``̀jhõ``̀Jh äGÈ``̀à``̀î``̀ŸG
 ≈`̀dEG á`̀aÉ`̀°`̀VEG ,äGó``©``ŸGh Iõ`̀ ¡`̀ LC’G
 áMÉ°ùe ≈∏Y äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒe AÉ°ûfEG
 ÚØXƒŸGh  áÑ∏£dG  áeóÿ  äÉ‰hO  6

.á©eÉ÷G QGhRh »©LGôeh

 á©eÉ÷G  ¢UôM  ,Êƒ∏é©dG  ócCGh
 øe  Úã©àÑŸG  OGó```̀ YCG  IOÉ```̀jR  ≈`̀∏`̀Y
 ™«ªL  ‘  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 á©eÉ÷G É¡LÉà– »àdG äÉ°ü°üîàdG
 ,á«ª«∏©àdG  IOƒ``̀÷G  ôjƒ£J  ±ó¡H

 OóY çÉ©àHG  …ôé«°S ¬fCG  ≈dEG  GÒ°ûe
 ∞∏à  ‘  á°ShQóe  á£N  ≥ah  ÒÑc
 äÉ°ü°üîàdG  á`̀°`̀UÉ`̀N  ä’É``̀é``̀ŸG
 äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJh  á«°Sóæ¡dG
.πÑ≤à°ùŸG ø¡eh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh

إربد 

 äÉ«dÉ©a óHQG ‘ ÉjGô°ùdG GQGO ‘ â≤∏£fG 
 Iô°SC’G  áÑàµe)  ™«ªé∏d  IAGô≤dG  ¿ÉLô¡e
 ôjóe ∫É`̀ bh .16  ``̀dG  ¬``̀JQhO ‘ (á`̀ «`̀ fOQC’G
 ,äÉª«æZ  OÉ`̀jR  ó`̀HQG  á¶aÉ  QÉ`̀KG  ájôjóe
 QGO ¿EG ,Ωƒ«dG ,(GÎH)á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd
 πÑb  øe  GÒÑc  ’ÉÑbEG  Ωƒ«dG  äó¡°T  ÉjGô°ùdG
 ∫hC’h ¬fCG Éàa’ ,IAGô≤dÉH Úªà¡ŸGh ÚØ≤ãŸG
 ‘  øjhÉæ©dG  IOó©àe  Öàc  ¢VôY  ºàj  Iôe
 IQGRh  øe  É kªYO  ∂dPh  óHQEG  ‘  …ôKG  ∞ëàe
 áª°UÉY  óHQG  á«dÉØàMG  ™e  ÉæeGõJh  áaÉ≤ãdG
 çGÎdG  ÚH  §Hô∏d  Gó«cCÉJ  h  2022  áaÉ≤ã∏d
 äÉYƒª› ≈∏Y ¿ÉLô¡ŸG πªà°TGh  .áaÉ≤ãdGh
 á«ª∏©dGh  á«îjQÉàdG  ÖàµdG  ø`̀e  áYƒæàe
 á«Hô©dG  äÉ`̀ jGhô`̀ dG  ÖfÉL  ≈``dEG  á`̀ «`̀ HOC’Gh
 »àdGh ,∫ÉØWC’G äÓ›h ¢ü°übh á«ŸÉ©dGh

.ájõeQ QÉ©°SCÉH ´ÉÑJ

إربد: انطالق فعاليات مهرجان 
القراءة للجميع في دار السرايا

العجلوني: مخطط شمولي لتوسعة 
جامعة البلقاء التطبيقية

شارع القدس عربية في السلط مقصد سياحي للزوار

1.5
M اعــالنـــات
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عــطــــاءات
مركز احل�سني لل�سرطان

يعلن مركز الحسين للسرطان
عن طرح العطاء التالي:

سعر نسخة رقم العطاءالعطاءالرقم
العطاء/ دينار

40331-اكياس بالستيك1
2022
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العطاء  هذا  في  االشتراك  في  والراغبة  المختصة  الشركات  على 
في  الكائن  الشرقي  اإلدارية  المكاتب  مبنى  المواد(  )إدارة  مراجعة 
من  ابتداءاً   23 رقم  عمارة  اليازوري  باسل  شارع  الرشيد،  حي 
يوم االحد الموافق 2022/11/27 للحصول على نسخة من دعوة 
وشروط العطـاء العامة والخاصة وكشف المواصفات على أن يكون 
مصطحبا معه رخصة مزاولة المهن، وشهادة تسجيل غرفة تجارة 
عمان ساريتي المفعول، نسخه مطبوعه تحتوي على ارقام هواتف 
الشركة والمندوب المسؤول عن تقديم العطاء والبريد االلكتروني، 
الساعة  بين  ما  هو  العطاء  وثائق  لشراء  المحدد  الوقت  بأن  علماً 

)8:00-11( صباحاً.
بإمكان  اعاله،  العنوان  حسب  العطاء  وثائق  على  الحصول  بعد 
في  العطاء  ومواصفات  شروط  على  االستفسارات  تقديم  الشركات 

موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2022/12/01
لتقديم االستفسارات ُيرجى التواصل على االيميالت

osalah@khcc.jo و Hafif@khcc.jo
أو على فاكس المركز: 5150999

أو على هاتف المركز 5300460 فرعي 2323/2322
يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  هو  العروض  لتسليم  موعد  آخر 

االثنين الموافق 2022/12/12

وزارة العدل/ دائرة التنفيذ/ تنفيذ غرب عمان
الرقم: 2021/118 اإنابات

اعالن بيع باملزاد العلني )للمرة االولى( �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
غرب عمان يف الق�سية التنفيذية ذات الرقم 2021/118 اإنابات

قطعة االرض رقم 246  بيع  التنفيذية  القضية  في  المزاد  في  للبيع  بأنه مطروح  للعموم  يعلن 
حوض رقم 4 من اراضي قرية ناعور في مرج الحمام على شارع القدس مباشرة ضمن مشروع 
ملكيتها  والعائدة  الحمام  مرج  منطقة  ترقيم  حسب   624 الرقم  يحمل  والمبنى  الضباط  اسكان 

للمحكوم عليه انور يوسف حسان ابو شلفة.
بين  والمتكونة  عمان  غرب  محكمة  لدى   2021/118 رقم  التنفيذية  القضية  في  تقرر  لقد   -

المحكوم له: بنك االسكان للتجارة والتمويل
والمحكوم عليه: انور يوسف حسان ابو شلفة

وصف قطعة االرض:
1- تم مطابقة المخططات وسند التسجيل المبرزة مع الموقع تبين لنا انها تنطبق تمام االنطباق 

مع بعضها البعض من جهة ومع قطعة االرض/ لشقة من جهة اخرى.
2- تقع الشقة موضوع الدعوى على قطعة االرض والتي تحمل الرقم 246 حوض رقم 4 الطوال 
من اراضي قرية ناعور في مرج الحمام على شارع القدس مباشرة ضمن مشروع اسكان الضباط 

والمبنى يحمل الرقم 624 حسب ترقيم منطقة مرج الحمام.
3- القطعة منتظمة الشكل واالضالع مخدومة بشارع القدس من الجهة الجنوبية وشارع بسام 
نظام  قائم مؤلف من عدة طوابق مفرز حسب  بناء  الشمالية ويوجد عليها  الجهة  عرفات من 

الطوابق والشقق.
4- القطعة منظمة )سكن ج( وكافة الخدمات االساسية متوفرة.

4- الشقة موضوع الدعوى والتي تحمل الرقم )101/ 246( وهي عبارة عن )الطابق االرضي 
عدا سطحه( وتبلغ مساحتها االجمالية )332(م2 ومسجلة باسم المحكوم عليه )انور يوسف 
 )2014 NA-24953( كامال حسب سند التسجيل المبرز والذي يحمل الرقم )حسان ابو شلفة

والصادر من مديرية تسجيل اراضي ناعور بتاريخ 2014/12/2
6- الشقة مكونة من صالة وصالون ومعيشة و4 غرف نوم احدها ماستر وحمام اوالد وحمام 
ولها مدخل خاص من شارع  بالكامل  والشقة مجددة  وبلكون عدد 2  ضيوف ومطبخ وموزع 

القدس مباشرة.
7- الشقة مشغولة من قبل المالك.

8- المحكوم لهم/ شركة بنك االسكان للتجارة والتمويل.
مواصفات البناء/ الشقة:

تقدير قطعة االرض وما عليها:
بطريقة  الدعوى هي  هذه  الشقة موضوع  العقار/  قيمة  تقدير  في  اتباعها  تم  التي  األسس  ان 
العقارات  بين  التقدير  في  الفرق  تسوية  مع  المنطقة  في  للعقار  المماثلة  للعقارات  )المقارنة( 
المماثلة من حيث الموقع والمساحة وشكل وطبوغرافية االرض والتنظيم والبناء وعمره ودرجة 

تشطيبه والبيوعات في تلك المنطقة وبناء على الكشف الحسي الذي تم اجراؤه.
وبناء على ما تقدم من وصف للعقار وبعد االستئناس بأسعار العقارات المجاورة والقريبة منها 
وبموجب خبرتنا في هذا المجال فإننا نقدر قيمة الشقة وما يتبعها من خدمات من ارض العقار 

بمبلغ وقدره )500 دينار(/م2 وبذلك تصبح اجمالي قيمة الشقة التقديرية=
)332(م2 * )500( دينار= 166000 دينار )مائة وستة وستون الف دينار(.

فعلى من يرغب بالدخول في المزاد متابعة البيع على الموقع االلكتروني لوزارة العدل
تاريخ نشر هذا االعالن على  تلي  يوما  https://auctions.moj.gov.jo خالل ثالثون 
ان ال تقل قيمة المزاودة عن 50٪ مع دفع 10٪ من القيمة المقدرة للعقار كتأمينات علما بان 

الطوابع تعود على المزاود االخير وسيتم افتتاح المزاد خالل المدة اعاله ولغاية نهايتها.
ماأمور تنفيذ حمكمة غرب عمان

حوالي 35 عام تاريخ انشاء البناءحجرالواجهات الخارجية
تقريبا

بالط الغرف 
والصالونات

رخام وسيراميك 
للغرف

بالط وجدران 
المطبخ والحمامات.

سيراميك مع وجود 
اطقم في الحمامات 
وجاكوزي في حمام 
الماستر وخزائن في 

المطبخ.

سكناالستعمالخشب نوعية جيدةاالبواب

المنيومالشبابيكيوجداباجورات

يوجدشبك حمايةاملشن/ الوانالدهان

يوجدديكوراتيوجدتدفئة مركزية

يوجدحديقةموجود/ خزانبئر ماء

جيدةاالطاللةمن االسمنتاالسوار

الشقة مشغولة عند مالحظاتال يوجدمصعد
الكشف

اجلامعة الها�سمية
جلنة ال�سراء الفرعية لال�سغال واخلدمات الفنية
تعلن الجامعة الهاشمية عن طرح العطاء التالي:

فعلى الراغبين في االشتراك في العطاء مراعاة ما يلي:
نسخة  قيمة  دفع  لغايات   epay.hu.edu.jo الموحد  الدفع  بوابة  مراجعة  اوال: 

دعوة العطاء
ثانياً: مراجعة مدير دائرة الشراء في الجامعة الزرقاء خالل اوقات الدوام الرسمي 

الستالم المواصفات والوثائق الخاصة بالعطاءات مصطحبين معهم ما يلي:
1- نسخة عن وصل دفع قيمة نسخة دعوة العطاء

2- رخصة مهن سارية المفعول
3- شهادة تسجيل للسنة المالية 2022م

الموافق 12/11/ 2022  العطاء يوم االحد  لبيع نسخة دعوة  ثالثاً: - اخر موعد 
وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً

- زيارة ميدانية للمناقصين يوم االثنين الموافق 2022/12/12 والتجمع الساعة 
العاشرة صباحاً في دائرة الشراء الجامعة الهاشمية

- اخر موعد لالستفسار حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء الموافق 
2022/12/14

- موعد الرد على االستفسارات يوم الخميس الموافق 2022/12/22
- اخر موعد اليداع وتسليم العروض يوم الخميس الموافق 2022/12/29 وحتى 

الساعة الحادية عشرة صباحاً
- موعد فتح العروض يوم الخميس الموافق 2022/12/29 الساعة الثانية عشرة 

ظهراً
رابعاً: يرفق بالعرض كفالة بنكية او شيك مصدق يرفق مع الشيك كتاب من البنك 
العرض  اجمالي  قيمة  بنسبة 3٪ من  العطاء  لدخول  تاميناً  المصدق  الشيك  بصحة 

المقدم لصالح الجامعة وتوضع في مغلف منفصل
خامسا: اجور االعالن على من يحال عليه/عليهم العطاء مهما تكرر

دائرة  مراجعة صفحة  يمكنهم  العطاء  مواصفات  على  باالطالع  للراغبين   : سادساً 
https://hu.edu.jo/unitcenter/tender-anno. الشراء على االنترنت

aspx
سابعاً: لن ينظر في كل عرض غير مستوف لهذه الشروط

رئي�س جلنة ال�سراء الفرعية لال�سغال واخلدمات الفنية

ثمن النسخة بالدينار موضوعهرقم العطاء
غير مستردة

تعبيد ساحة عدد 2 بمساحة 2022/68
1250م2، 1200م2
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اعالن طرح عطاء رقم 2022/6
�سادر عن بلدية طبقة فحل )للمرة الثانية(

�سراء وتوريد �سيارة بك اب دبل كابني 4*4عدد )1(
تعلن بلدية طبقة فحل لواء االغوار الشمالية عن طرح العطاء رقم 2022/6 لشراء وتوريد 

سيارة بك اب دبل كابين 4*4 عدد )1( حسب الشروط والمواصفات المعدة لذلك0
الرئيسية في  الشراء  العطاء مراجعة سكرتير لجنة  الراغبة والمؤهلة لدخول  الشركات  فعلى 
مبنى رئاسة بلدية طبقة فحل/ المشارع للحصول على نسخة العطاء مقابل خمسون ديناراً ثمن 

النسخة غير مستردة
من  2.30م   - ص   8.30 الرسمي  الدوام  خالل  يبدأ  العطاء  نسخة  شراء  موعد  بان  علما 
يوم االحد الموافق 2022/11/27 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 
2022/12/17 شريطة ابراز تفويض رسمي لمندوب الشركة، علما بان اخر موعد الستقبال 
العروض تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االحد الموافق 2022/12/18 وهو موعد 
فتح العروض حيث سيتم فتح العروض الساعة الحادية عشر والنصف في مبنى رئاسة البلدية 

المشارع.
وذلك حسب المواصفات المعدة من قبل وزارة االدارة المحلية ضمن الشروط التالية:

1- ارفاق صورة عن رخصة المهن للشركة الموردة سارية المفعول
2- ارفاق كفالة بنكية لدخول العطاء بقيمة 3٪ من قيمة العرض المقدم باسم بلدية طبقة فحل

3- على المناقص تقديم العروض الفنية والمالية وكفالة دخول المناقصة بشكل منفصل وعلى 
اية  تتضمن  التي  العروض  في  ينظر  قبله ولن  العطاء مختومة وموقعة من  وثائق  تكون  ان 
شروط او تحفظات مخالفة لشروط العطاء والسعر شامل التوريد والتسليم والرسوم الجمركية 

وضريبة المبيعات واية رسوم اخرى
4- تقديم الكتالوجات والنشرات الفنية االصلية موقعة ومختومة من المناقص

5- غرامة التأخير حسب المادة )78( من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية
6- مبدأ االلتزام بالعرض ال يقل عن 120 يوما

اية  االلغاء  علي  يترتب  ان  ودون  االسباب  ابداء  دون  العطاء  الغاء  العمل  لصاحب  يحق   -7
مطالبات مالية او قانونية

8- اجور نشر االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت
9- البلدية غير ملزمة باالحالة على اقل االسعار وال تعتبر االحالة قطعية اال بعد موافقة المجلس 

البلدي ومصادقة المرجع المختص
رئي�س بلدية طبقة فحل/ كثيب عبداهلل احمد الغزاوي

اعالن طرح عطاء �سادر عن وزارة ال�سحة
م�ساريع املنحة اال�سبانية

تعلن وزارة الصحة عن طرح عطاء رقم ص/2022/83 بخصوص اعمال صيانة عامة للمركز 
الصحية مركز صحي المنصورة الشامل ومركز صحي حوشا االولى المفرق

فعلى من يود االشتراك من المقاولين المصنفين فئة خامسة ورابعة انشاء ابنية وثالثة صيانة 
ابنية مراجعة قسم العطاءات في مديرية االبنية والصيانة الطابق الثامن في مبنى وزارة الصحة 
مصطحباً معه صورة مصدقة من شهادة التصنيف سارية المفعول مختومة بالختم االحمر من 
دائرة العطاءات الحكومية غير مستردة الستالم نسخة من المواصفات مقابل 125 مائة وخمسة 

وعشرون ديناراً ويتم بيع النسخ لصاحب الشركة او مندوبه بوجود تفويض مختوم من البنك
يتم تقديم تامين دخول العطاء كفالة بنكية او شيك مصدق بقيمة 3000 دينار بمغلف منفصل 

حسب المتطلبات التالية:
رقم العطاء: �س/2022/83

ا�سم العطاء اعمال �سيانة عامة للمركز ال�سحية مركز �سحي املن�سورة ال�سامل ومركز �سحي حو�سا االولى املفرق
تامني دخول العطاء: با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة لوظيفته

مدة �سريان تامني دخول العطاء 90 ت�سعون يوم من تاريخ ايداع العرو�س
ا�سم املقاول كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية

مالحظة:
1. يحق للجنة الشراء الرئيسية في وزارة الصحة الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان 

يترتب على هذا االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية
2.اجور النشر على من ترسو عليه العطاء مهما تكرر النشر

3. يبدا بيع نسخ العطاء يوم االحد الموافق 2022/11/27 من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 
الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

4. اخر موعد للشراء يوم االربعاء الموافق 2022/11/30
5. اخر يوم اليداع العروض يوم الثالثاء الموافق 2022/12/6 من الساعة التاسعة صباحاً 

لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً
6. تودع العروض على نسخة واحدة االصل فقط في صندوق العطاءات في مبنى وزارة الصحة 

الطابق الثامن قسم العطاءات
7. يعتبر تطبيق الواتس اب وسيلة رسمية في المخاطبات والتبليغات عن جميع اعمال العطاء 

قبل االحالة على هاتف رقم 0781300440
8. يتم استبعاد اي مناقص غير ملتزم بشروط كفالة الدخول

االمني العام لل�سوؤون االدارية والفنية/ رئي�س جلنة ال�سراء الرئي�سية/ الدكتورة الهام عبد الرحمن خري�سات
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عــطــــاءات
مركز احل�سني لل�سرطان

يعلن مركز الحسين للسرطان
عن طرح العطاء التالي:

سعر نسخة رقم العطاءالعطاءالرقم
العطاء/ دينار

40331-اكياس بالستيك1
2022
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العطاء  هذا  في  االشتراك  في  والراغبة  المختصة  الشركات  على 
في  الكائن  الشرقي  اإلدارية  المكاتب  مبنى  المواد(  )إدارة  مراجعة 
من  ابتداءاً   23 رقم  عمارة  اليازوري  باسل  شارع  الرشيد،  حي 
يوم االحد الموافق 2022/11/27 للحصول على نسخة من دعوة 
وشروط العطـاء العامة والخاصة وكشف المواصفات على أن يكون 
مصطحبا معه رخصة مزاولة المهن، وشهادة تسجيل غرفة تجارة 
عمان ساريتي المفعول، نسخه مطبوعه تحتوي على ارقام هواتف 
الشركة والمندوب المسؤول عن تقديم العطاء والبريد االلكتروني، 
الساعة  بين  ما  هو  العطاء  وثائق  لشراء  المحدد  الوقت  بأن  علماً 

)8:00-11( صباحاً.
بإمكان  اعاله،  العنوان  حسب  العطاء  وثائق  على  الحصول  بعد 
في  العطاء  ومواصفات  شروط  على  االستفسارات  تقديم  الشركات 

موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2022/12/01
لتقديم االستفسارات ُيرجى التواصل على االيميالت

osalah@khcc.jo و Hafif@khcc.jo
أو على فاكس المركز: 5150999

أو على هاتف المركز 5300460 فرعي 2323/2322
يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  هو  العروض  لتسليم  موعد  آخر 

االثنين الموافق 2022/12/12

وزارة العدل/ دائرة التنفيذ/ تنفيذ غرب عمان
الرقم: 2021/118 اإنابات

اعالن بيع باملزاد العلني )للمرة االولى( �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
غرب عمان يف الق�سية التنفيذية ذات الرقم 2021/118 اإنابات

قطعة االرض رقم 246  بيع  التنفيذية  القضية  في  المزاد  في  للبيع  بأنه مطروح  للعموم  يعلن 
حوض رقم 4 من اراضي قرية ناعور في مرج الحمام على شارع القدس مباشرة ضمن مشروع 
ملكيتها  والعائدة  الحمام  مرج  منطقة  ترقيم  حسب   624 الرقم  يحمل  والمبنى  الضباط  اسكان 

للمحكوم عليه انور يوسف حسان ابو شلفة.
بين  والمتكونة  عمان  غرب  محكمة  لدى   2021/118 رقم  التنفيذية  القضية  في  تقرر  لقد   -

المحكوم له: بنك االسكان للتجارة والتمويل
والمحكوم عليه: انور يوسف حسان ابو شلفة

وصف قطعة االرض:
1- تم مطابقة المخططات وسند التسجيل المبرزة مع الموقع تبين لنا انها تنطبق تمام االنطباق 

مع بعضها البعض من جهة ومع قطعة االرض/ لشقة من جهة اخرى.
2- تقع الشقة موضوع الدعوى على قطعة االرض والتي تحمل الرقم 246 حوض رقم 4 الطوال 
من اراضي قرية ناعور في مرج الحمام على شارع القدس مباشرة ضمن مشروع اسكان الضباط 

والمبنى يحمل الرقم 624 حسب ترقيم منطقة مرج الحمام.
3- القطعة منتظمة الشكل واالضالع مخدومة بشارع القدس من الجهة الجنوبية وشارع بسام 
نظام  قائم مؤلف من عدة طوابق مفرز حسب  بناء  الشمالية ويوجد عليها  الجهة  عرفات من 

الطوابق والشقق.
4- القطعة منظمة )سكن ج( وكافة الخدمات االساسية متوفرة.

4- الشقة موضوع الدعوى والتي تحمل الرقم )101/ 246( وهي عبارة عن )الطابق االرضي 
عدا سطحه( وتبلغ مساحتها االجمالية )332(م2 ومسجلة باسم المحكوم عليه )انور يوسف 
 )2014 NA-24953( كامال حسب سند التسجيل المبرز والذي يحمل الرقم )حسان ابو شلفة

والصادر من مديرية تسجيل اراضي ناعور بتاريخ 2014/12/2
6- الشقة مكونة من صالة وصالون ومعيشة و4 غرف نوم احدها ماستر وحمام اوالد وحمام 
ولها مدخل خاص من شارع  بالكامل  والشقة مجددة  وبلكون عدد 2  ضيوف ومطبخ وموزع 

القدس مباشرة.
7- الشقة مشغولة من قبل المالك.

8- المحكوم لهم/ شركة بنك االسكان للتجارة والتمويل.
مواصفات البناء/ الشقة:

تقدير قطعة االرض وما عليها:
بطريقة  الدعوى هي  هذه  الشقة موضوع  العقار/  قيمة  تقدير  في  اتباعها  تم  التي  األسس  ان 
العقارات  بين  التقدير  في  الفرق  تسوية  مع  المنطقة  في  للعقار  المماثلة  للعقارات  )المقارنة( 
المماثلة من حيث الموقع والمساحة وشكل وطبوغرافية االرض والتنظيم والبناء وعمره ودرجة 

تشطيبه والبيوعات في تلك المنطقة وبناء على الكشف الحسي الذي تم اجراؤه.
وبناء على ما تقدم من وصف للعقار وبعد االستئناس بأسعار العقارات المجاورة والقريبة منها 
وبموجب خبرتنا في هذا المجال فإننا نقدر قيمة الشقة وما يتبعها من خدمات من ارض العقار 

بمبلغ وقدره )500 دينار(/م2 وبذلك تصبح اجمالي قيمة الشقة التقديرية=
)332(م2 * )500( دينار= 166000 دينار )مائة وستة وستون الف دينار(.

فعلى من يرغب بالدخول في المزاد متابعة البيع على الموقع االلكتروني لوزارة العدل
تاريخ نشر هذا االعالن على  تلي  يوما  https://auctions.moj.gov.jo خالل ثالثون 
ان ال تقل قيمة المزاودة عن 50٪ مع دفع 10٪ من القيمة المقدرة للعقار كتأمينات علما بان 

الطوابع تعود على المزاود االخير وسيتم افتتاح المزاد خالل المدة اعاله ولغاية نهايتها.
ماأمور تنفيذ حمكمة غرب عمان

حوالي 35 عام تاريخ انشاء البناءحجرالواجهات الخارجية
تقريبا

بالط الغرف 
والصالونات

رخام وسيراميك 
للغرف

بالط وجدران 
المطبخ والحمامات.

سيراميك مع وجود 
اطقم في الحمامات 
وجاكوزي في حمام 
الماستر وخزائن في 

المطبخ.

سكناالستعمالخشب نوعية جيدةاالبواب

المنيومالشبابيكيوجداباجورات

يوجدشبك حمايةاملشن/ الوانالدهان

يوجدديكوراتيوجدتدفئة مركزية

يوجدحديقةموجود/ خزانبئر ماء

جيدةاالطاللةمن االسمنتاالسوار

الشقة مشغولة عند مالحظاتال يوجدمصعد
الكشف

اجلامعة الها�سمية
جلنة ال�سراء الفرعية لال�سغال واخلدمات الفنية
تعلن الجامعة الهاشمية عن طرح العطاء التالي:

فعلى الراغبين في االشتراك في العطاء مراعاة ما يلي:
نسخة  قيمة  دفع  لغايات   epay.hu.edu.jo الموحد  الدفع  بوابة  مراجعة  اوال: 

دعوة العطاء
ثانياً: مراجعة مدير دائرة الشراء في الجامعة الزرقاء خالل اوقات الدوام الرسمي 

الستالم المواصفات والوثائق الخاصة بالعطاءات مصطحبين معهم ما يلي:
1- نسخة عن وصل دفع قيمة نسخة دعوة العطاء

2- رخصة مهن سارية المفعول
3- شهادة تسجيل للسنة المالية 2022م

الموافق 12/11/ 2022  العطاء يوم االحد  لبيع نسخة دعوة  ثالثاً: - اخر موعد 
وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً

- زيارة ميدانية للمناقصين يوم االثنين الموافق 2022/12/12 والتجمع الساعة 
العاشرة صباحاً في دائرة الشراء الجامعة الهاشمية

- اخر موعد لالستفسار حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء الموافق 
2022/12/14

- موعد الرد على االستفسارات يوم الخميس الموافق 2022/12/22
- اخر موعد اليداع وتسليم العروض يوم الخميس الموافق 2022/12/29 وحتى 

الساعة الحادية عشرة صباحاً
- موعد فتح العروض يوم الخميس الموافق 2022/12/29 الساعة الثانية عشرة 

ظهراً
رابعاً: يرفق بالعرض كفالة بنكية او شيك مصدق يرفق مع الشيك كتاب من البنك 
العرض  اجمالي  قيمة  بنسبة 3٪ من  العطاء  لدخول  تاميناً  المصدق  الشيك  بصحة 

المقدم لصالح الجامعة وتوضع في مغلف منفصل
خامسا: اجور االعالن على من يحال عليه/عليهم العطاء مهما تكرر

دائرة  مراجعة صفحة  يمكنهم  العطاء  مواصفات  على  باالطالع  للراغبين   : سادساً 
https://hu.edu.jo/unitcenter/tender-anno. الشراء على االنترنت

aspx
سابعاً: لن ينظر في كل عرض غير مستوف لهذه الشروط

رئي�س جلنة ال�سراء الفرعية لال�سغال واخلدمات الفنية

ثمن النسخة بالدينار موضوعهرقم العطاء
غير مستردة

تعبيد ساحة عدد 2 بمساحة 2022/68
1250م2، 1200م2
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اعالن طرح عطاء رقم 2022/6
�سادر عن بلدية طبقة فحل )للمرة الثانية(

�سراء وتوريد �سيارة بك اب دبل كابني 4*4عدد )1(
تعلن بلدية طبقة فحل لواء االغوار الشمالية عن طرح العطاء رقم 2022/6 لشراء وتوريد 

سيارة بك اب دبل كابين 4*4 عدد )1( حسب الشروط والمواصفات المعدة لذلك0
الرئيسية في  الشراء  العطاء مراجعة سكرتير لجنة  الراغبة والمؤهلة لدخول  الشركات  فعلى 
مبنى رئاسة بلدية طبقة فحل/ المشارع للحصول على نسخة العطاء مقابل خمسون ديناراً ثمن 

النسخة غير مستردة
من  2.30م   - ص   8.30 الرسمي  الدوام  خالل  يبدأ  العطاء  نسخة  شراء  موعد  بان  علما 
يوم االحد الموافق 2022/11/27 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 
2022/12/17 شريطة ابراز تفويض رسمي لمندوب الشركة، علما بان اخر موعد الستقبال 
العروض تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االحد الموافق 2022/12/18 وهو موعد 
فتح العروض حيث سيتم فتح العروض الساعة الحادية عشر والنصف في مبنى رئاسة البلدية 

المشارع.
وذلك حسب المواصفات المعدة من قبل وزارة االدارة المحلية ضمن الشروط التالية:

1- ارفاق صورة عن رخصة المهن للشركة الموردة سارية المفعول
2- ارفاق كفالة بنكية لدخول العطاء بقيمة 3٪ من قيمة العرض المقدم باسم بلدية طبقة فحل

3- على المناقص تقديم العروض الفنية والمالية وكفالة دخول المناقصة بشكل منفصل وعلى 
اية  تتضمن  التي  العروض  في  ينظر  قبله ولن  العطاء مختومة وموقعة من  وثائق  تكون  ان 
شروط او تحفظات مخالفة لشروط العطاء والسعر شامل التوريد والتسليم والرسوم الجمركية 

وضريبة المبيعات واية رسوم اخرى
4- تقديم الكتالوجات والنشرات الفنية االصلية موقعة ومختومة من المناقص

5- غرامة التأخير حسب المادة )78( من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية
6- مبدأ االلتزام بالعرض ال يقل عن 120 يوما

اية  االلغاء  علي  يترتب  ان  ودون  االسباب  ابداء  دون  العطاء  الغاء  العمل  لصاحب  يحق   -7
مطالبات مالية او قانونية

8- اجور نشر االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت
9- البلدية غير ملزمة باالحالة على اقل االسعار وال تعتبر االحالة قطعية اال بعد موافقة المجلس 

البلدي ومصادقة المرجع المختص
رئي�س بلدية طبقة فحل/ كثيب عبداهلل احمد الغزاوي

اعالن طرح عطاء �سادر عن وزارة ال�سحة
م�ساريع املنحة اال�سبانية

تعلن وزارة الصحة عن طرح عطاء رقم ص/2022/83 بخصوص اعمال صيانة عامة للمركز 
الصحية مركز صحي المنصورة الشامل ومركز صحي حوشا االولى المفرق

فعلى من يود االشتراك من المقاولين المصنفين فئة خامسة ورابعة انشاء ابنية وثالثة صيانة 
ابنية مراجعة قسم العطاءات في مديرية االبنية والصيانة الطابق الثامن في مبنى وزارة الصحة 
مصطحباً معه صورة مصدقة من شهادة التصنيف سارية المفعول مختومة بالختم االحمر من 
دائرة العطاءات الحكومية غير مستردة الستالم نسخة من المواصفات مقابل 125 مائة وخمسة 

وعشرون ديناراً ويتم بيع النسخ لصاحب الشركة او مندوبه بوجود تفويض مختوم من البنك
يتم تقديم تامين دخول العطاء كفالة بنكية او شيك مصدق بقيمة 3000 دينار بمغلف منفصل 

حسب المتطلبات التالية:
رقم العطاء: �س/2022/83

ا�سم العطاء اعمال �سيانة عامة للمركز ال�سحية مركز �سحي املن�سورة ال�سامل ومركز �سحي حو�سا االولى املفرق
تامني دخول العطاء: با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة لوظيفته

مدة �سريان تامني دخول العطاء 90 ت�سعون يوم من تاريخ ايداع العرو�س
ا�سم املقاول كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية

مالحظة:
1. يحق للجنة الشراء الرئيسية في وزارة الصحة الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان 

يترتب على هذا االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية
2.اجور النشر على من ترسو عليه العطاء مهما تكرر النشر

3. يبدا بيع نسخ العطاء يوم االحد الموافق 2022/11/27 من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 
الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

4. اخر موعد للشراء يوم االربعاء الموافق 2022/11/30
5. اخر يوم اليداع العروض يوم الثالثاء الموافق 2022/12/6 من الساعة التاسعة صباحاً 

لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً
6. تودع العروض على نسخة واحدة االصل فقط في صندوق العطاءات في مبنى وزارة الصحة 

الطابق الثامن قسم العطاءات
7. يعتبر تطبيق الواتس اب وسيلة رسمية في المخاطبات والتبليغات عن جميع اعمال العطاء 

قبل االحالة على هاتف رقم 0781300440
8. يتم استبعاد اي مناقص غير ملتزم بشروط كفالة الدخول

االمني العام لل�سوؤون االدارية والفنية/ رئي�س جلنة ال�سراء الرئي�سية/ الدكتورة الهام عبد الرحمن خري�سات

10
 االثنين 4 جمادى األولى 1444هـ- 28 تشرين الثاني 2022 م

�إعالن
امل�شرتكة  اللوائية  اللجنة  ب�أن  العموم  الطالع  يعلن 

رقم  بقراره�  قررت  قد  اربد  ملح�فظة  واالبنية  للتنظيم 

املخطط  على  اطالعه�  وبعد   2022/10/9 ت�ريخ   )10/40(

قطعة  واملت�شمن  امل�ء  كفر  منطقة  من  املقدم  التعديلي 

كفر  ارا�شي  من  احلدائق   )17( رقم  حو�ض   )244( رقم 

اجلهة  من  )12(م  �شعة  تنظيمي  �ش�رع  الغ�ء  واملت�شمن  امل�ء 

املراد  ال�ش�رع  ب�أن  علمً�   )244( رقم  القطعة  من  الغربية 

الغ�وؤه مقتطع من القطعة رقم )244( كون ا�شح�ب القطعة 

على  ذلك  ويوؤثر  ال�شيوع  على  ح�ش�ض  لديهم   )244( رقم 

االفراز وا�شتبداله ب�آخر ب�شعة )8(م من منت�شف القطعة 

يجوز لذوي العالقة تقدمي اعرتا�ش�تهم لدى بلدية دير 

ن�شره  ت�ريخ  من  �شهر  خالل  وذلك  اجلديدة  �شعيد  ابي 

مدعمً�  االعرتا�ض  يكون  اأن  �شريطة  الر�شمية  ب�جلريدة 

ب�ملخطط�ت الالزمة.

بكر عبد �حلفيظ �لكعابنة/مت�صرف لو�ء �لكورة

رئي�س �للجنة �للو�ئية �مل�صرتكة للتنظيم و�البنية

�إعالن �صادر عن جمرك عمان
يعلن مدير مركز جمرك عم�ن الى جميع من لديه ب�ش�ئع و�شي�رات حمجوزة 
لدى املركز، املراجعة لت�شويب او�ش�عهم، علمً� ب�أن مدة االحتف�ظ ب�لب�ش�ئع 
�شوف  ذلك  وخالف  فقط.  ا�شهر  ثالثة  اجلمركية  ال�ش�ح�ت  يف  وال�شي�رات 
يوجد  )كم�  االعالن  ت�ريخ  من  ا�شبوعني  بعد  العلني  ب�ملزاد  بيعه�  يتم 
�شكراب ولواقط م�ش�فرين( وعلى الت�لية اأ�شم�وؤهم مراجعة املركز لت�شويب 

او�ش�عهم.

ا�شم �ش�حب العالقةا�شم �ش�حب العالقة

امني كم�ل امني ن�شراويحممد �شليم�ن عب��ض الطوي�شي

رائد جوزيف اخلوري�ش�لح مفلح حم�د البدات

علي عيد �شويلم اأبو ق��شوريزن �ش�لح ا�شح�ق حج�زين

احمد طه �ش�مل الزع�ريرعالوي عيد �ش�مل االحوي�ت

بثينه عي�شى حممد برغ�ضعم�ر حممد �ش�مل احلويطي

�شالمه عيد �شالمه الك�ش��شبهليث امين مفلح ال�شرم�ن

عط� اهلل توفيق �شعيدعلي هوميل فرح العون�ت

مقبول  فرح�ن  الكرمي  عبد 
امل�شبحني

رائد يحيى فرح�ن امل�شبحني

ايهم مفلح ال�شرم�نليث ع�ش�م عو�ض اخللف�ن

عط� اهلل عوده عتيق املراعيه�شريه عط� اهلل الركيب�ت

اأبو  حممد  الق�در  عبد  �شحب�ن 
الهيج�ء

عبد اهلل حبيب نزال ال�شمري

البنك االهلي التج�ري /ال�شعوديةحممد حممود حممد عي��ض

عمر في��ض بني حمدم�جد عبد اهلل عن�د العنزي

التبغ ج��شر ابراهيم يعقوب النرب ل�شن�عة  الغرب  �شركة 
وال�شج�ئر

هذال رعد مدحت اخلطيب
ب�ش�ئع خمتلفة

م�شروب�ت 
روحية عدد 

 12136(
زج�جة(

تويوت� 1990 + كي� 2015
 2006  +  1994

ميت�شوبي�شي 
 + 1996  +  2008
 +  1994  +  2003
2002  +  1997

هونداي �شون�ت� 
2010

ح�وي�ت ف�رغة  
عدد 3

مر�شيد�ض فورد +1999
2003

دوج 
2009+2007

اوبل 2002

كم� تعلن دائرة اجلم�رك االردنية للراغبني مبت�بعة قوائم املزاد التي �شوف 
 http://www.CUSTOMS.GOV.JO االنرتنت  موقع  على  بيعه�  يتم 

ولال�شتف�ش�ر االت�ش�ل على جلنة البيع على الرقم 4739836
عميد جمارك
مدير جمرك عمان
طالل خالد �لدبوبي

�إعادة �عالن �صر�ء عطاء �صادر عن مديرية ��صغال 
حمافظة �لكرك

والط�قة  الكهروميك�نيك  اخت�ش��ض  يف  امل�شنفون  املق�ولون  يدعى 
املن�ق�شة  يف  ب�ال�شرتاك  الراغبون  والث�نية  الث�لثة  الفئة  املتجددة 
من  اعتب�راً  الكرك  حم�فظة  ا�شغ�ل  مديرية  مراجعة  ادن�ه  املو�شحة 

�شب�ح يوم االثنني املوافق 2022/11/28م.
* اآخر موعد لبيع ن�شخ العط�ء ال�ش�عة الث�نية من بعد ظهر يوم االحد 

املوافق 2022/12/4م.
* تودع العرو�ض يف �شندوق عط�ءات املديرية يف موعد اق�ش�ه ال�ش�عة 

الث�نية من بعد ظهر يوم االثنني املوافق 2022/12/5م.
ال�ش�عة  العمل  ملوقع  زي�رة  م   2022/12/4 املوافق  االحد  يوم  يحدد   *

الع��شرة �شب�حً�.
اال�شغ�ل  وزير  مع�يل  ب��شم  م�شدق  �شيك  عر�ض  بكل  يرفق  اأن  على   *
ا�شغ�ل  مدير  عطوفة  ب��شم  بنكية  كف�لة  اأو  والأمره  واال�شك�ن  الع�مة 
حم�فظة الكرك ب�ال�ش�فة الى وظيفته ب�لقيمة املبينة اأدن�ه وال يقبل 

النقد كت�أمني لدخول العط�ء.
اأن  ودون  االأ�شب�ب  اإبداء  دون  العط�ء  اإلغ�ء  العمل  ل�ش�حب  يحق   *

يرتتب على هذا االلغ�ء اأية مط�لب�ت م�لية اأو ق�نونية.
* يرفق بكل عر�ض ورقة حتليل اال�شع�ر.

* حت�شب تكلفة االعالن على املق�ول الذي يح�ل عليه العط�ء مهم� تكرر.
مغلف  خ�رج  منف�شل  مغلف  يف  العط�ء  دخول  كف�لة  و�شع  �شرورة   *

عر�ض  املن�ق�شة وخالفً� لذلك ي�شتبعد العر�ض.

قيمة و�شف العملرقم العط�ء
الكف�لة

ثمن 
الن�شخة

�ض 
ك/2022/44

ب�ش�أن توريد وتركيب نظ�م 
الط�قة ال�شم�شية املتجددة 

قدرة 15 كيلو واط لنادي 
ال�شه�بية/م�ش�ريع جمل�ض 

حم�فظة الكرك - الالمركزية

 450
دين�راً

 25
دين�راً

رئي�س جلنة �صر�ء حمافظة �لكرك
نائب �ملحافظ ومت�صرف لو�ء �لق�صبه

حمد �لكر�زنة

�إعالن طرح عطاء �صر�ء
�صادر عن بلدية �لر�صيفة )للمرة �لثانية(

ح�وي�ت  �شراء  عط�ء   )2022/9( رقم  عط�ء  طرح  عن  الر�شيفة  بلدية  تعلن 
وفق  عجالت  بدون  ح�وية   )200( عدد  لرت   )1100( �شعة  معدنية  نف�ي�ت 
بدخول  الراغبني  فعلى  الغاية،  لهذه  املعدة  والكميات  واملوا�صفات  ال�صروط 
العط�ء من اأ�شح�ب االخت�ش��ض مراجعة دائرة العط�ءات ل�شراء ن�شخة العط�ء 

وفق ال�صروط التالية:
�ش�رية  ال�شراء  عند  التج�ري  ال�شجل   + املهن  رخ�شة  عن  �شورة  اإح�ش�ر   -1

املفعول.
ال�شركة  تفو�شه  من  اأو  مب��شرة  العالقة  الأ�شح�ب  العط�ء  ن�شخ  بيع  يتم   -2

مبوجب كت�ب ر�شمي.
ال�ش�عة  لغ�ية   2022/12/18 املوافق  االأحد  يوم  هو  الن�شخ  لبيع  موعد  اآخر   -3

الواحدة والن�شف ظهراً.
 2022/12/19 املوافق  االثنني  يوم  هو  وفتحه�  العرو�ض  الإيداع  موعد  اآخر   -4

ال�ش�عة احل�دية ع�شرة �شب�حً�.
اأو  بنكية  كف�لة  املقدم  العر�ض  قيمة  من   )٪3( عط�ء  دخول  كف�لة  تقدمي   -5
�شيك م�شدق مبني عليه� ا�شم العط�ء والأمر رئي�ض البلدية ب�ال�ش�فة لوظيفته.

6- ثمن ن�شخة العط�ء )50( خم�شون دين�راً غري م�شرتدة.
7- لن يتم النظر يف اأي عر�ض �شعر يحتوي على �شطب اأو ا�ش�فة اأو اإلغ�ء واعتب�ر 

العر�ض )الغيً�(.
فتح  جل�شة  ح�شور  للعط�ء  املتقدمني  مندوبيهم  اأو  للمن�ق�شني  يحق   -8

العرو�ض.
9- للبلدية احلق ب�إلغ�ء العط�ء دون اأن يرتتب عليه� اأية م�شوؤولية ق�نونية اأو 

م�لية.
10- اأجور االعالن�ت على من ير�شو عليه العط�ء مهم� تكررت.

�صادي �صالح �لزيناتي
رئي�س بلدية �لر�صيفة

�إعالن
تنويه �صادر عن بلدية �لر�صيفة

ورد ب�العالن ال�ش�در عن بلدية الر�شيفة لت�أجري املخ�زن الع�ئدة له� بج�نب 

حديقة احليوان�ت وعدده� )69( خمزنً�

املوافق  االثنني  يوم  �شب�ح  هو  وفتحه�  العرو�ض  ال�شتالم  موعد  اآخر  اأن 

2022/12/26 ال�ش�عة الع��شرة �شب�حً�

االثنني  يوم  �شب�ح  هو  وفتحه�  العرو�ض  ال�شتالم  موعد  اآخر  ان  وال�شواب 

2022/12/19 ال�ش�عة الع��شرة �شب�حً�

لذ� �قت�صى �لتنويه.
�صادي �صالح �لزيناتي

رئي�س بلدية �لر�صيفة
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 محاضرة بالهاشمية حول 

الذكاء االصطناعي
 الزرقاء 

 »eGQ  QƒàcódG  πÑ≤à°ùŸG  äGhOCGh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  º∏Y  ‘ QÉ°ûà°ùe  ócCG
 á°üNôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G IQhô°V á«ª°TÉ¡dG á©eÉ÷ÉH Iô°VÉ ∫ÓN ,ÚgÉ°T
 ¿óŸÉH É¡æe ≥∏©àj Ée á°UÉN áØ∏àîŸG É¡JÉ≤«Ñ£Jh »YÉæ£°U’G AÉcò∏d á«dhódG
 ¿É≤JEG  á«ªgCG  ≈dEG  ,  QÉ°TCGh .πÑ≤à°ùŸG ≈dEG  Iƒ≤H ¥Ó£fÓd ≈dhCG  Iƒ£îc á«còdG
 ∑ƒ∏ÑdG ≈∏Y πª°ûJ »àdGh πÑ≤à°ùŸG IQGOEG äGhOCGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG äGQÉ¡e
 ™bGƒdGh  ,OÉ©HC’G  á«KÓK  áYÉÑ£dGh  ,äÉJƒHhôdGh  ,AÉ«°TC’G  âfÎfEGh  ,Ú°ûJ
 º∏Yh á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh ,Rõ©ŸG ™bGƒdGh ,»°VGÎa’G
 .á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdÉH  á≤∏©àŸG  º«gÉØŸG  øe  ÉgÒZh  áªî°†dG  äÉfÉ«ÑdG
 ≈∏Y  IQOÉ≤dG  äGAÉØµdGh  ÖgGƒŸGh  äGQó≤∏d  á°û£©àe  πª©dG  ¥ƒ°SCG  ¿EG  ∫Ébh
 IQó≤dG É¡jódh πÑ≤à°ùŸG IQGOEG äGhOCGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG äGhOCG ™e πeÉ©àdG
 ÒµØàdG ≈dEG á©eÉ÷G áÑ∏W É«YGO ,äÉéàæŸGh äÉeóÿGh äÉ°ù°SDƒŸG ôjƒ£J ≈∏Y
 áaÉ°†ŸG  áª«≤dG  AÉæH  ∫ÓN  øe  á«ŸÉ©dG  πª©dG  ¥Gƒ°SCG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  »ŸÉ©dG

. á«°VGÎa’Gh á«ªbôdG É«LƒdƒæµàdG äGQÉ¡e ¿É≤JEGh áaô©ª∏d

 حملة في الطفيلة لمناهضة 

العنف ضد النساء
الطفيلة 

 á∏«Ø£dG  äÉHÉ°T  õcôÃ  ,á∏«Ø£dG  ‘  á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  ájôjóe  âª¶f
 ,ICGôŸG  ó°V  ∞æ©dG  á°†gÉæŸ  ájƒæ°ùdG  á«dhódG  á∏ª◊G  äÉ«dÉ©a  ,»LPƒªædG

.á«©ªàéŸG äÉÄØdG ∞∏àîŸ á«Ø«≤ãJ äÉ°ù∏L âæª°†J »àdGh
 ∫hCG ¿CG ,Qƒ≤°üdG ˆG óÑY á∏«Ø£dG ‘ á«YÉªàL’G á«ªæàdG ájôjóe ôjóe ÚHh
 øe ICGôª∏d ≥FÓdG πª©dG ≈∏Y õcQ ,Éeƒj 16 IóŸ ôªà°ùà°S »àdG á∏ª◊G èeGôH
 ¢UÉî°TC’G ¿ƒfÉ≤d 20 ºbQ 25 IOÉŸG øY åjó◊G ∫ÓN øe ∂dPh ábÉYE’G …hP
 äÉ©jô°ûàdG  ¬à∏Øch  ≥◊G  Gòg  âæª°†J  »àdGh  ,2017  ΩÉ©d  ábÉYE’G  …hP
 áÄ«ÑdG  ÒaƒJ  IQhô°Vh  ,¢UÉN  πµ°ûH  ábÉYE’G  …hP  πª©d  áªXÉædG  ÚfGƒ≤dGh
 ™ªàéŸG  ‘  Ú∏YÉa  AÉ°†YCG  º¡àØ°üH  πª©dG  ‘  º¡≤M  á°SQÉªŸ  º¡d  ájÒ°ù«àdG
 á«ªæJ ‘ á«YÉªàL’G á«FÉ°üNC’G  á∏ª◊G á≤°ùæe âæ«Hh .¬æe CGõéàj ’ AõLh
 á°†gÉæŸ Éeƒj 16  `dG  á∏ªM øª°V »JCÉJ  á∏ª◊G ¿CG  ,IóeGƒ◊G ádƒN á∏«Ø£dG
 ¥ƒ≤◊ áªXÉædG äÉ©jô°ûàdG{ øjhÉæY øª°V äÉ«dÉ©a πª°ûàd ,ICGôŸG ó°V ∞æ©dG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  ,äÉëLÉf  äGó«°Sh  ,πÑ≤à°ùŸG  AÉ°ùf  Ωƒ«dG  äÉ©aÉjh  ,ICGôŸG

.Ú«bƒ≤◊G øe ¬Yƒª› ácQÉ°ûÃ

 بدء فعاليات مهرجان مكتبة األسرة في مادبا
مادبا 

 áÑàµe{ ™«ªé∏d IAGô≤dG ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a ,ÉHOÉe áaÉ≤K ájôjóe áYÉb ‘ äCGóH
.¿Ghó©dG ¿ÉcGQ ÉHOÉe ßaÉ óYÉ°ùe ájÉYôH zá«fOQC’G Iô°SC’G

 â°ü°üN  áaÉ≤ãdG  IQGRh  ¿EG  ,áæMGhôdG  óª  ÉHOÉe  áaÉ≤K  ôjóe  ∫É`̀bh
 Öd  ájó∏H  ádÉ°Uh  ,ÉHOÉe  áaÉ≤K  ájôjóe  áYÉb  :»gh  ÖàµdG  ™«Ñd  õcGôe  áKÓK
 ÖàµdG  øe  áYƒª›  ≈∏Y  ¿ÉLô¡ŸG  πªà°TGh  .  á«fÉŸC’G  á©eÉ÷Gh  ,í«∏eh
 ,QÉ¨°üdGh  QÉÑµ∏d  á«aÉ≤ãdG  äÓéŸGh  á«îjQÉàdGh  á«KGÎdGh  á«ª∏©dGh  á«HOC’G
 ™bGƒH ájõeQ QÉ©°SCÉH ´ÉÑJ »àdGh ,Iô°SC’G áÑàµeh áaÉ≤ãdG IQGRh äGQGó°UEGh
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تنظم  الكرك  بلدية 
تقييـــم  جلســـة 
ــا ــه ــــي ألدائ ذات

 الكرك 

 iÈ`̀µ`̀dG ∑ô``µ``dG á`̀jó`̀∏`̀H â`̀ª`̀¶`̀f
 ºYO  ´hô°ûe  ≥`̀jô`̀a  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH
 »JGP º««≤J á°ù∏L ¿OQC’G ‘ äÉjó∏ÑdG
 ¢SÉ«b  IGOCG  ≈∏Y  OÉªàY’ÉH  ájó∏Ñ∏d
 ácQÉ°ûÃ  MCA  äÉjó∏ÑdG  äGQób
 ájó∏ÑdG  ‘  ΩÉ°ùbC’G  AÉ°SDhQh  …ôjóe

.»∏ëŸG ™ªàéŸG OGôaCG øe OóYh
 ¢Sóæ¡ŸG  ájó∏ÑdG  ¢ù«FQ  ∫É`̀ bh
 AÉ`̀ Ñ`̀ fC’G á`̀dÉ`̀cƒ`̀d á`̀£`̀jÉ`̀©`̀ŸG ó`̀ª`̀
 á°ù∏÷G  √ò`̀g  ¿EG  (GÎ``̀H)  á`̀ «`̀ fOQC’G
 ≈dEG ±ó¡Jh ájó∏ÑdG á£N øª°V »JCÉJ
 ÚæWGƒª∏d  áeó≤ŸG  äÉeóÿG  ôjƒ£J
 »ØXƒŸ  »°ù°SDƒŸG  AGOC’G  ôjƒ£Jh
 ±hô`̀X  π`̀X  ‘  É°Uƒ°üN  ájó∏ÑdG
 GÒKCÉJ  äô`̀ KCG  »àdG  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 ‘  äÉYÉ£≤dG  ∞∏à  ≈∏Y  Éë°VGh

.áµ∏ªŸG

افتتاح معرض كتاب القراءة 
للجميع بكلية إربد الجامعية

 إربد 

 AÉ≤∏ÑdG  á©eÉ÷  á©HÉàdG  á«©eÉ÷G  ó``HQEG  á«∏c  ‘  äCGó``H
 ,z™«ªé∏d IAGô≤dG{ ¿Gƒæ©H ÜÉàµdG ¢Vô©e äÉ«dÉ©a ,á«≤«Ñ£àdG

.á«∏µdG ™e ¿hÉ©àdÉH óHQEG á¶aÉ áaÉ≤K ájôjóe ¬ª¶æJ …òdGh
 á«ª∏©dGh á«HOC’G ÖàµdG øe áYƒª› ≈∏Y ¢Vô©ŸG πªà°TGh
 ,QÉ¨°üdGh  QÉÑµ∏d  á«aÉ≤ãdG  äÓéŸGh  á«îjQÉàdGh  á«KGÎdGh
 áÑàµeh  áaÉ≤ãdG  IQGRh  äGQGó`̀°`̀UEG  øe  áYƒª›  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG

.ájõeQ QÉ©°SCÉH ´ÉÑJ »àdGh ,Iô°SC’G
 ∫ÓN  ,äÉëjôa  Ëô`̀e  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  á«∏µdG  Ió«ªY  äó``̀cCGh
 ‘  ¢Vô©ŸG  á«ªgCG  ,ΩÉ`̀jCG  5  `d  ôªà°ùj  …òdG  ¢Vô©ŸG  É¡MÉààaG
 øY  äÉeƒ∏©ŸG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊Gh  IAGô≤dG  ≈∏Y  áÑ∏£dG  ™«é°ûJ
 áaô©ŸG  ≥«≤–h  ,áª¡ŸG  ™LGôŸGh  ÖàµdG  ‘  åëÑdG  ≥jôW
 QÉ©°SCÉH ™LGôŸGh ÖàµdG ÒaƒJ ∫ÓN øe äÉ©eÉ÷G áÑ∏W iód

.ájõeQ
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عــطــــاءات
مركز احل�سني لل�سرطان

يعلن مركز الحسين للسرطان
عن طرح العطاء التالي:

سعر نسخة رقم العطاءالعطاءالرقم
العطاء/ دينار

40331-اكياس بالستيك1
2022
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العطاء  هذا  في  االشتراك  في  والراغبة  المختصة  الشركات  على 
في  الكائن  الشرقي  اإلدارية  المكاتب  مبنى  المواد(  )إدارة  مراجعة 
من  ابتداءاً   23 رقم  عمارة  اليازوري  باسل  شارع  الرشيد،  حي 
يوم االحد الموافق 2022/11/27 للحصول على نسخة من دعوة 
وشروط العطـاء العامة والخاصة وكشف المواصفات على أن يكون 
مصطحبا معه رخصة مزاولة المهن، وشهادة تسجيل غرفة تجارة 
عمان ساريتي المفعول، نسخه مطبوعه تحتوي على ارقام هواتف 
الشركة والمندوب المسؤول عن تقديم العطاء والبريد االلكتروني، 
الساعة  بين  ما  هو  العطاء  وثائق  لشراء  المحدد  الوقت  بأن  علماً 

)8:00-11( صباحاً.
بإمكان  اعاله،  العنوان  حسب  العطاء  وثائق  على  الحصول  بعد 
في  العطاء  ومواصفات  شروط  على  االستفسارات  تقديم  الشركات 

موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2022/12/01
لتقديم االستفسارات ُيرجى التواصل على االيميالت

osalah@khcc.jo و Hafif@khcc.jo
أو على فاكس المركز: 5150999

أو على هاتف المركز 5300460 فرعي 2323/2322
يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  هو  العروض  لتسليم  موعد  آخر 

االثنين الموافق 2022/12/12

وزارة العدل/ دائرة التنفيذ/ تنفيذ غرب عمان
الرقم: 2021/118 اإنابات

اعالن بيع باملزاد العلني )للمرة االولى( �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
غرب عمان يف الق�سية التنفيذية ذات الرقم 2021/118 اإنابات

قطعة االرض رقم 246  بيع  التنفيذية  القضية  في  المزاد  في  للبيع  بأنه مطروح  للعموم  يعلن 
حوض رقم 4 من اراضي قرية ناعور في مرج الحمام على شارع القدس مباشرة ضمن مشروع 
ملكيتها  والعائدة  الحمام  مرج  منطقة  ترقيم  حسب   624 الرقم  يحمل  والمبنى  الضباط  اسكان 

للمحكوم عليه انور يوسف حسان ابو شلفة.
بين  والمتكونة  عمان  غرب  محكمة  لدى   2021/118 رقم  التنفيذية  القضية  في  تقرر  لقد   -

المحكوم له: بنك االسكان للتجارة والتمويل
والمحكوم عليه: انور يوسف حسان ابو شلفة

وصف قطعة االرض:
1- تم مطابقة المخططات وسند التسجيل المبرزة مع الموقع تبين لنا انها تنطبق تمام االنطباق 

مع بعضها البعض من جهة ومع قطعة االرض/ لشقة من جهة اخرى.
2- تقع الشقة موضوع الدعوى على قطعة االرض والتي تحمل الرقم 246 حوض رقم 4 الطوال 
من اراضي قرية ناعور في مرج الحمام على شارع القدس مباشرة ضمن مشروع اسكان الضباط 

والمبنى يحمل الرقم 624 حسب ترقيم منطقة مرج الحمام.
3- القطعة منتظمة الشكل واالضالع مخدومة بشارع القدس من الجهة الجنوبية وشارع بسام 
نظام  قائم مؤلف من عدة طوابق مفرز حسب  بناء  الشمالية ويوجد عليها  الجهة  عرفات من 

الطوابق والشقق.
4- القطعة منظمة )سكن ج( وكافة الخدمات االساسية متوفرة.

4- الشقة موضوع الدعوى والتي تحمل الرقم )101/ 246( وهي عبارة عن )الطابق االرضي 
عدا سطحه( وتبلغ مساحتها االجمالية )332(م2 ومسجلة باسم المحكوم عليه )انور يوسف 
 )2014 NA-24953( كامال حسب سند التسجيل المبرز والذي يحمل الرقم )حسان ابو شلفة

والصادر من مديرية تسجيل اراضي ناعور بتاريخ 2014/12/2
6- الشقة مكونة من صالة وصالون ومعيشة و4 غرف نوم احدها ماستر وحمام اوالد وحمام 
ولها مدخل خاص من شارع  بالكامل  والشقة مجددة  وبلكون عدد 2  ضيوف ومطبخ وموزع 

القدس مباشرة.
7- الشقة مشغولة من قبل المالك.

8- المحكوم لهم/ شركة بنك االسكان للتجارة والتمويل.
مواصفات البناء/ الشقة:

تقدير قطعة االرض وما عليها:
بطريقة  الدعوى هي  هذه  الشقة موضوع  العقار/  قيمة  تقدير  في  اتباعها  تم  التي  األسس  ان 
العقارات  بين  التقدير  في  الفرق  تسوية  مع  المنطقة  في  للعقار  المماثلة  للعقارات  )المقارنة( 
المماثلة من حيث الموقع والمساحة وشكل وطبوغرافية االرض والتنظيم والبناء وعمره ودرجة 

تشطيبه والبيوعات في تلك المنطقة وبناء على الكشف الحسي الذي تم اجراؤه.
وبناء على ما تقدم من وصف للعقار وبعد االستئناس بأسعار العقارات المجاورة والقريبة منها 
وبموجب خبرتنا في هذا المجال فإننا نقدر قيمة الشقة وما يتبعها من خدمات من ارض العقار 

بمبلغ وقدره )500 دينار(/م2 وبذلك تصبح اجمالي قيمة الشقة التقديرية=
)332(م2 * )500( دينار= 166000 دينار )مائة وستة وستون الف دينار(.

فعلى من يرغب بالدخول في المزاد متابعة البيع على الموقع االلكتروني لوزارة العدل
تاريخ نشر هذا االعالن على  تلي  يوما  https://auctions.moj.gov.jo خالل ثالثون 
ان ال تقل قيمة المزاودة عن 50٪ مع دفع 10٪ من القيمة المقدرة للعقار كتأمينات علما بان 

الطوابع تعود على المزاود االخير وسيتم افتتاح المزاد خالل المدة اعاله ولغاية نهايتها.
ماأمور تنفيذ حمكمة غرب عمان

حوالي 35 عام تاريخ انشاء البناءحجرالواجهات الخارجية
تقريبا

بالط الغرف 
والصالونات

رخام وسيراميك 
للغرف

بالط وجدران 
المطبخ والحمامات.

سيراميك مع وجود 
اطقم في الحمامات 
وجاكوزي في حمام 
الماستر وخزائن في 

المطبخ.

سكناالستعمالخشب نوعية جيدةاالبواب

المنيومالشبابيكيوجداباجورات

يوجدشبك حمايةاملشن/ الوانالدهان

يوجدديكوراتيوجدتدفئة مركزية

يوجدحديقةموجود/ خزانبئر ماء

جيدةاالطاللةمن االسمنتاالسوار

الشقة مشغولة عند مالحظاتال يوجدمصعد
الكشف

اجلامعة الها�سمية
جلنة ال�سراء الفرعية لال�سغال واخلدمات الفنية
تعلن الجامعة الهاشمية عن طرح العطاء التالي:

فعلى الراغبين في االشتراك في العطاء مراعاة ما يلي:
نسخة  قيمة  دفع  لغايات   epay.hu.edu.jo الموحد  الدفع  بوابة  مراجعة  اوال: 

دعوة العطاء
ثانياً: مراجعة مدير دائرة الشراء في الجامعة الزرقاء خالل اوقات الدوام الرسمي 

الستالم المواصفات والوثائق الخاصة بالعطاءات مصطحبين معهم ما يلي:
1- نسخة عن وصل دفع قيمة نسخة دعوة العطاء

2- رخصة مهن سارية المفعول
3- شهادة تسجيل للسنة المالية 2022م

الموافق 12/11/ 2022  العطاء يوم االحد  لبيع نسخة دعوة  ثالثاً: - اخر موعد 
وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً

- زيارة ميدانية للمناقصين يوم االثنين الموافق 2022/12/12 والتجمع الساعة 
العاشرة صباحاً في دائرة الشراء الجامعة الهاشمية

- اخر موعد لالستفسار حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء الموافق 
2022/12/14

- موعد الرد على االستفسارات يوم الخميس الموافق 2022/12/22
- اخر موعد اليداع وتسليم العروض يوم الخميس الموافق 2022/12/29 وحتى 

الساعة الحادية عشرة صباحاً
- موعد فتح العروض يوم الخميس الموافق 2022/12/29 الساعة الثانية عشرة 

ظهراً
رابعاً: يرفق بالعرض كفالة بنكية او شيك مصدق يرفق مع الشيك كتاب من البنك 
العرض  اجمالي  قيمة  بنسبة 3٪ من  العطاء  لدخول  تاميناً  المصدق  الشيك  بصحة 

المقدم لصالح الجامعة وتوضع في مغلف منفصل
خامسا: اجور االعالن على من يحال عليه/عليهم العطاء مهما تكرر

دائرة  مراجعة صفحة  يمكنهم  العطاء  مواصفات  على  باالطالع  للراغبين   : سادساً 
https://hu.edu.jo/unitcenter/tender-anno. الشراء على االنترنت

aspx
سابعاً: لن ينظر في كل عرض غير مستوف لهذه الشروط

رئي�س جلنة ال�سراء الفرعية لال�سغال واخلدمات الفنية

ثمن النسخة بالدينار موضوعهرقم العطاء
غير مستردة

تعبيد ساحة عدد 2 بمساحة 2022/68
1250م2، 1200م2
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اعالن طرح عطاء رقم 2022/6
�سادر عن بلدية طبقة فحل )للمرة الثانية(

�سراء وتوريد �سيارة بك اب دبل كابني 4*4عدد )1(
تعلن بلدية طبقة فحل لواء االغوار الشمالية عن طرح العطاء رقم 2022/6 لشراء وتوريد 

سيارة بك اب دبل كابين 4*4 عدد )1( حسب الشروط والمواصفات المعدة لذلك0
الرئيسية في  الشراء  العطاء مراجعة سكرتير لجنة  الراغبة والمؤهلة لدخول  الشركات  فعلى 
مبنى رئاسة بلدية طبقة فحل/ المشارع للحصول على نسخة العطاء مقابل خمسون ديناراً ثمن 

النسخة غير مستردة
من  2.30م   - ص   8.30 الرسمي  الدوام  خالل  يبدأ  العطاء  نسخة  شراء  موعد  بان  علما 
يوم االحد الموافق 2022/11/27 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 
2022/12/17 شريطة ابراز تفويض رسمي لمندوب الشركة، علما بان اخر موعد الستقبال 
العروض تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االحد الموافق 2022/12/18 وهو موعد 
فتح العروض حيث سيتم فتح العروض الساعة الحادية عشر والنصف في مبنى رئاسة البلدية 

المشارع.
وذلك حسب المواصفات المعدة من قبل وزارة االدارة المحلية ضمن الشروط التالية:

1- ارفاق صورة عن رخصة المهن للشركة الموردة سارية المفعول
2- ارفاق كفالة بنكية لدخول العطاء بقيمة 3٪ من قيمة العرض المقدم باسم بلدية طبقة فحل

3- على المناقص تقديم العروض الفنية والمالية وكفالة دخول المناقصة بشكل منفصل وعلى 
اية  تتضمن  التي  العروض  في  ينظر  قبله ولن  العطاء مختومة وموقعة من  وثائق  تكون  ان 
شروط او تحفظات مخالفة لشروط العطاء والسعر شامل التوريد والتسليم والرسوم الجمركية 

وضريبة المبيعات واية رسوم اخرى
4- تقديم الكتالوجات والنشرات الفنية االصلية موقعة ومختومة من المناقص

5- غرامة التأخير حسب المادة )78( من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية
6- مبدأ االلتزام بالعرض ال يقل عن 120 يوما

اية  االلغاء  علي  يترتب  ان  ودون  االسباب  ابداء  دون  العطاء  الغاء  العمل  لصاحب  يحق   -7
مطالبات مالية او قانونية

8- اجور نشر االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت
9- البلدية غير ملزمة باالحالة على اقل االسعار وال تعتبر االحالة قطعية اال بعد موافقة المجلس 

البلدي ومصادقة المرجع المختص
رئي�س بلدية طبقة فحل/ كثيب عبداهلل احمد الغزاوي

اعالن طرح عطاء �سادر عن وزارة ال�سحة
م�ساريع املنحة اال�سبانية

تعلن وزارة الصحة عن طرح عطاء رقم ص/2022/83 بخصوص اعمال صيانة عامة للمركز 
الصحية مركز صحي المنصورة الشامل ومركز صحي حوشا االولى المفرق

فعلى من يود االشتراك من المقاولين المصنفين فئة خامسة ورابعة انشاء ابنية وثالثة صيانة 
ابنية مراجعة قسم العطاءات في مديرية االبنية والصيانة الطابق الثامن في مبنى وزارة الصحة 
مصطحباً معه صورة مصدقة من شهادة التصنيف سارية المفعول مختومة بالختم االحمر من 
دائرة العطاءات الحكومية غير مستردة الستالم نسخة من المواصفات مقابل 125 مائة وخمسة 

وعشرون ديناراً ويتم بيع النسخ لصاحب الشركة او مندوبه بوجود تفويض مختوم من البنك
يتم تقديم تامين دخول العطاء كفالة بنكية او شيك مصدق بقيمة 3000 دينار بمغلف منفصل 

حسب المتطلبات التالية:
رقم العطاء: �س/2022/83

ا�سم العطاء اعمال �سيانة عامة للمركز ال�سحية مركز �سحي املن�سورة ال�سامل ومركز �سحي حو�سا االولى املفرق
تامني دخول العطاء: با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة لوظيفته

مدة �سريان تامني دخول العطاء 90 ت�سعون يوم من تاريخ ايداع العرو�س
ا�سم املقاول كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية

مالحظة:
1. يحق للجنة الشراء الرئيسية في وزارة الصحة الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان 

يترتب على هذا االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية
2.اجور النشر على من ترسو عليه العطاء مهما تكرر النشر

3. يبدا بيع نسخ العطاء يوم االحد الموافق 2022/11/27 من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 
الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

4. اخر موعد للشراء يوم االربعاء الموافق 2022/11/30
5. اخر يوم اليداع العروض يوم الثالثاء الموافق 2022/12/6 من الساعة التاسعة صباحاً 

لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً
6. تودع العروض على نسخة واحدة االصل فقط في صندوق العطاءات في مبنى وزارة الصحة 

الطابق الثامن قسم العطاءات
7. يعتبر تطبيق الواتس اب وسيلة رسمية في المخاطبات والتبليغات عن جميع اعمال العطاء 

قبل االحالة على هاتف رقم 0781300440
8. يتم استبعاد اي مناقص غير ملتزم بشروط كفالة الدخول

االمني العام لل�سوؤون االدارية والفنية/ رئي�س جلنة ال�سراء الرئي�سية/ الدكتورة الهام عبد الرحمن خري�سات

1.5
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عــطــــاءات
مركز احل�سني لل�سرطان

يعلن مركز الحسين للسرطان
عن طرح العطاء التالي:

سعر نسخة رقم العطاءالعطاءالرقم
العطاء/ دينار

40331-اكياس بالستيك1
2022
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العطاء  هذا  في  االشتراك  في  والراغبة  المختصة  الشركات  على 
في  الكائن  الشرقي  اإلدارية  المكاتب  مبنى  المواد(  )إدارة  مراجعة 
من  ابتداءاً   23 رقم  عمارة  اليازوري  باسل  شارع  الرشيد،  حي 
يوم االحد الموافق 2022/11/27 للحصول على نسخة من دعوة 
وشروط العطـاء العامة والخاصة وكشف المواصفات على أن يكون 
مصطحبا معه رخصة مزاولة المهن، وشهادة تسجيل غرفة تجارة 
عمان ساريتي المفعول، نسخه مطبوعه تحتوي على ارقام هواتف 
الشركة والمندوب المسؤول عن تقديم العطاء والبريد االلكتروني، 
الساعة  بين  ما  هو  العطاء  وثائق  لشراء  المحدد  الوقت  بأن  علماً 

)8:00-11( صباحاً.
بإمكان  اعاله،  العنوان  حسب  العطاء  وثائق  على  الحصول  بعد 
في  العطاء  ومواصفات  شروط  على  االستفسارات  تقديم  الشركات 

موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2022/12/01
لتقديم االستفسارات ُيرجى التواصل على االيميالت

osalah@khcc.jo و Hafif@khcc.jo
أو على فاكس المركز: 5150999

أو على هاتف المركز 5300460 فرعي 2323/2322
يوم  ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  هو  العروض  لتسليم  موعد  آخر 

االثنين الموافق 2022/12/12

وزارة العدل/ دائرة التنفيذ/ تنفيذ غرب عمان
الرقم: 2021/118 اإنابات

اعالن بيع باملزاد العلني )للمرة االولى( �سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة 
غرب عمان يف الق�سية التنفيذية ذات الرقم 2021/118 اإنابات

قطعة االرض رقم 246  بيع  التنفيذية  القضية  في  المزاد  في  للبيع  بأنه مطروح  للعموم  يعلن 
حوض رقم 4 من اراضي قرية ناعور في مرج الحمام على شارع القدس مباشرة ضمن مشروع 
ملكيتها  والعائدة  الحمام  مرج  منطقة  ترقيم  حسب   624 الرقم  يحمل  والمبنى  الضباط  اسكان 

للمحكوم عليه انور يوسف حسان ابو شلفة.
بين  والمتكونة  عمان  غرب  محكمة  لدى   2021/118 رقم  التنفيذية  القضية  في  تقرر  لقد   -

المحكوم له: بنك االسكان للتجارة والتمويل
والمحكوم عليه: انور يوسف حسان ابو شلفة

وصف قطعة االرض:
1- تم مطابقة المخططات وسند التسجيل المبرزة مع الموقع تبين لنا انها تنطبق تمام االنطباق 

مع بعضها البعض من جهة ومع قطعة االرض/ لشقة من جهة اخرى.
2- تقع الشقة موضوع الدعوى على قطعة االرض والتي تحمل الرقم 246 حوض رقم 4 الطوال 
من اراضي قرية ناعور في مرج الحمام على شارع القدس مباشرة ضمن مشروع اسكان الضباط 

والمبنى يحمل الرقم 624 حسب ترقيم منطقة مرج الحمام.
3- القطعة منتظمة الشكل واالضالع مخدومة بشارع القدس من الجهة الجنوبية وشارع بسام 
نظام  قائم مؤلف من عدة طوابق مفرز حسب  بناء  الشمالية ويوجد عليها  الجهة  عرفات من 

الطوابق والشقق.
4- القطعة منظمة )سكن ج( وكافة الخدمات االساسية متوفرة.

4- الشقة موضوع الدعوى والتي تحمل الرقم )101/ 246( وهي عبارة عن )الطابق االرضي 
عدا سطحه( وتبلغ مساحتها االجمالية )332(م2 ومسجلة باسم المحكوم عليه )انور يوسف 
 )2014 NA-24953( كامال حسب سند التسجيل المبرز والذي يحمل الرقم )حسان ابو شلفة

والصادر من مديرية تسجيل اراضي ناعور بتاريخ 2014/12/2
6- الشقة مكونة من صالة وصالون ومعيشة و4 غرف نوم احدها ماستر وحمام اوالد وحمام 
ولها مدخل خاص من شارع  بالكامل  والشقة مجددة  وبلكون عدد 2  ضيوف ومطبخ وموزع 

القدس مباشرة.
7- الشقة مشغولة من قبل المالك.

8- المحكوم لهم/ شركة بنك االسكان للتجارة والتمويل.
مواصفات البناء/ الشقة:

تقدير قطعة االرض وما عليها:
بطريقة  الدعوى هي  هذه  الشقة موضوع  العقار/  قيمة  تقدير  في  اتباعها  تم  التي  األسس  ان 
العقارات  بين  التقدير  في  الفرق  تسوية  مع  المنطقة  في  للعقار  المماثلة  للعقارات  )المقارنة( 
المماثلة من حيث الموقع والمساحة وشكل وطبوغرافية االرض والتنظيم والبناء وعمره ودرجة 

تشطيبه والبيوعات في تلك المنطقة وبناء على الكشف الحسي الذي تم اجراؤه.
وبناء على ما تقدم من وصف للعقار وبعد االستئناس بأسعار العقارات المجاورة والقريبة منها 
وبموجب خبرتنا في هذا المجال فإننا نقدر قيمة الشقة وما يتبعها من خدمات من ارض العقار 

بمبلغ وقدره )500 دينار(/م2 وبذلك تصبح اجمالي قيمة الشقة التقديرية=
)332(م2 * )500( دينار= 166000 دينار )مائة وستة وستون الف دينار(.

فعلى من يرغب بالدخول في المزاد متابعة البيع على الموقع االلكتروني لوزارة العدل
تاريخ نشر هذا االعالن على  تلي  يوما  https://auctions.moj.gov.jo خالل ثالثون 
ان ال تقل قيمة المزاودة عن 50٪ مع دفع 10٪ من القيمة المقدرة للعقار كتأمينات علما بان 

الطوابع تعود على المزاود االخير وسيتم افتتاح المزاد خالل المدة اعاله ولغاية نهايتها.
ماأمور تنفيذ حمكمة غرب عمان

حوالي 35 عام تاريخ انشاء البناءحجرالواجهات الخارجية
تقريبا

بالط الغرف 
والصالونات

رخام وسيراميك 
للغرف

بالط وجدران 
المطبخ والحمامات.

سيراميك مع وجود 
اطقم في الحمامات 
وجاكوزي في حمام 
الماستر وخزائن في 

المطبخ.

سكناالستعمالخشب نوعية جيدةاالبواب

المنيومالشبابيكيوجداباجورات

يوجدشبك حمايةاملشن/ الوانالدهان

يوجدديكوراتيوجدتدفئة مركزية

يوجدحديقةموجود/ خزانبئر ماء

جيدةاالطاللةمن االسمنتاالسوار

الشقة مشغولة عند مالحظاتال يوجدمصعد
الكشف

اجلامعة الها�سمية
جلنة ال�سراء الفرعية لال�سغال واخلدمات الفنية
تعلن الجامعة الهاشمية عن طرح العطاء التالي:

فعلى الراغبين في االشتراك في العطاء مراعاة ما يلي:
نسخة  قيمة  دفع  لغايات   epay.hu.edu.jo الموحد  الدفع  بوابة  مراجعة  اوال: 

دعوة العطاء
ثانياً: مراجعة مدير دائرة الشراء في الجامعة الزرقاء خالل اوقات الدوام الرسمي 

الستالم المواصفات والوثائق الخاصة بالعطاءات مصطحبين معهم ما يلي:
1- نسخة عن وصل دفع قيمة نسخة دعوة العطاء

2- رخصة مهن سارية المفعول
3- شهادة تسجيل للسنة المالية 2022م

الموافق 12/11/ 2022  العطاء يوم االحد  لبيع نسخة دعوة  ثالثاً: - اخر موعد 
وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً

- زيارة ميدانية للمناقصين يوم االثنين الموافق 2022/12/12 والتجمع الساعة 
العاشرة صباحاً في دائرة الشراء الجامعة الهاشمية

- اخر موعد لالستفسار حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء الموافق 
2022/12/14

- موعد الرد على االستفسارات يوم الخميس الموافق 2022/12/22
- اخر موعد اليداع وتسليم العروض يوم الخميس الموافق 2022/12/29 وحتى 

الساعة الحادية عشرة صباحاً
- موعد فتح العروض يوم الخميس الموافق 2022/12/29 الساعة الثانية عشرة 

ظهراً
رابعاً: يرفق بالعرض كفالة بنكية او شيك مصدق يرفق مع الشيك كتاب من البنك 
العرض  اجمالي  قيمة  بنسبة 3٪ من  العطاء  لدخول  تاميناً  المصدق  الشيك  بصحة 

المقدم لصالح الجامعة وتوضع في مغلف منفصل
خامسا: اجور االعالن على من يحال عليه/عليهم العطاء مهما تكرر

دائرة  مراجعة صفحة  يمكنهم  العطاء  مواصفات  على  باالطالع  للراغبين   : سادساً 
https://hu.edu.jo/unitcenter/tender-anno. الشراء على االنترنت

aspx
سابعاً: لن ينظر في كل عرض غير مستوف لهذه الشروط

رئي�س جلنة ال�سراء الفرعية لال�سغال واخلدمات الفنية

ثمن النسخة بالدينار موضوعهرقم العطاء
غير مستردة

تعبيد ساحة عدد 2 بمساحة 2022/68
1250م2، 1200م2
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اعالن طرح عطاء رقم 2022/6
�سادر عن بلدية طبقة فحل )للمرة الثانية(

�سراء وتوريد �سيارة بك اب دبل كابني 4*4عدد )1(
تعلن بلدية طبقة فحل لواء االغوار الشمالية عن طرح العطاء رقم 2022/6 لشراء وتوريد 

سيارة بك اب دبل كابين 4*4 عدد )1( حسب الشروط والمواصفات المعدة لذلك0
الرئيسية في  الشراء  العطاء مراجعة سكرتير لجنة  الراغبة والمؤهلة لدخول  الشركات  فعلى 
مبنى رئاسة بلدية طبقة فحل/ المشارع للحصول على نسخة العطاء مقابل خمسون ديناراً ثمن 

النسخة غير مستردة
من  2.30م   - ص   8.30 الرسمي  الدوام  خالل  يبدأ  العطاء  نسخة  شراء  موعد  بان  علما 
يوم االحد الموافق 2022/11/27 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 
2022/12/17 شريطة ابراز تفويض رسمي لمندوب الشركة، علما بان اخر موعد الستقبال 
العروض تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم االحد الموافق 2022/12/18 وهو موعد 
فتح العروض حيث سيتم فتح العروض الساعة الحادية عشر والنصف في مبنى رئاسة البلدية 

المشارع.
وذلك حسب المواصفات المعدة من قبل وزارة االدارة المحلية ضمن الشروط التالية:

1- ارفاق صورة عن رخصة المهن للشركة الموردة سارية المفعول
2- ارفاق كفالة بنكية لدخول العطاء بقيمة 3٪ من قيمة العرض المقدم باسم بلدية طبقة فحل

3- على المناقص تقديم العروض الفنية والمالية وكفالة دخول المناقصة بشكل منفصل وعلى 
اية  تتضمن  التي  العروض  في  ينظر  قبله ولن  العطاء مختومة وموقعة من  وثائق  تكون  ان 
شروط او تحفظات مخالفة لشروط العطاء والسعر شامل التوريد والتسليم والرسوم الجمركية 

وضريبة المبيعات واية رسوم اخرى
4- تقديم الكتالوجات والنشرات الفنية االصلية موقعة ومختومة من المناقص

5- غرامة التأخير حسب المادة )78( من تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية
6- مبدأ االلتزام بالعرض ال يقل عن 120 يوما

اية  االلغاء  علي  يترتب  ان  ودون  االسباب  ابداء  دون  العطاء  الغاء  العمل  لصاحب  يحق   -7
مطالبات مالية او قانونية

8- اجور نشر االعالن على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت
9- البلدية غير ملزمة باالحالة على اقل االسعار وال تعتبر االحالة قطعية اال بعد موافقة المجلس 

البلدي ومصادقة المرجع المختص
رئي�س بلدية طبقة فحل/ كثيب عبداهلل احمد الغزاوي

اعالن طرح عطاء �سادر عن وزارة ال�سحة
م�ساريع املنحة اال�سبانية

تعلن وزارة الصحة عن طرح عطاء رقم ص/2022/83 بخصوص اعمال صيانة عامة للمركز 
الصحية مركز صحي المنصورة الشامل ومركز صحي حوشا االولى المفرق

فعلى من يود االشتراك من المقاولين المصنفين فئة خامسة ورابعة انشاء ابنية وثالثة صيانة 
ابنية مراجعة قسم العطاءات في مديرية االبنية والصيانة الطابق الثامن في مبنى وزارة الصحة 
مصطحباً معه صورة مصدقة من شهادة التصنيف سارية المفعول مختومة بالختم االحمر من 
دائرة العطاءات الحكومية غير مستردة الستالم نسخة من المواصفات مقابل 125 مائة وخمسة 

وعشرون ديناراً ويتم بيع النسخ لصاحب الشركة او مندوبه بوجود تفويض مختوم من البنك
يتم تقديم تامين دخول العطاء كفالة بنكية او شيك مصدق بقيمة 3000 دينار بمغلف منفصل 

حسب المتطلبات التالية:
رقم العطاء: �س/2022/83

ا�سم العطاء اعمال �سيانة عامة للمركز ال�سحية مركز �سحي املن�سورة ال�سامل ومركز �سحي حو�سا االولى املفرق
تامني دخول العطاء: با�سم معايل وزير ال�سحة باال�سافة لوظيفته

مدة �سريان تامني دخول العطاء 90 ت�سعون يوم من تاريخ ايداع العرو�س
ا�سم املقاول كما هو وارد يف �سهادة الت�سنيف ال�سادرة عن دائرة العطاءات احلكومية

مالحظة:
1. يحق للجنة الشراء الرئيسية في وزارة الصحة الغاء العطاء دون ابداء االسباب وبدون ان 

يترتب على هذا االلغاء اي مطالبة مالية او قانونية
2.اجور النشر على من ترسو عليه العطاء مهما تكرر النشر

3. يبدا بيع نسخ العطاء يوم االحد الموافق 2022/11/27 من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 
الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً

4. اخر موعد للشراء يوم االربعاء الموافق 2022/11/30
5. اخر يوم اليداع العروض يوم الثالثاء الموافق 2022/12/6 من الساعة التاسعة صباحاً 

لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً
6. تودع العروض على نسخة واحدة االصل فقط في صندوق العطاءات في مبنى وزارة الصحة 

الطابق الثامن قسم العطاءات
7. يعتبر تطبيق الواتس اب وسيلة رسمية في المخاطبات والتبليغات عن جميع اعمال العطاء 

قبل االحالة على هاتف رقم 0781300440
8. يتم استبعاد اي مناقص غير ملتزم بشروط كفالة الدخول

االمني العام لل�سوؤون االدارية والفنية/ رئي�س جلنة ال�سراء الرئي�سية/ الدكتورة الهام عبد الرحمن خري�سات

10
 االثنين 4 جمادى األولى 1444هـ- 28 تشرين الثاني 2022 م

�إعالن
امل�شرتكة  اللوائية  اللجنة  ب�أن  العموم  الطالع  يعلن 

رقم  بقراره�  قررت  قد  اربد  ملح�فظة  واالبنية  للتنظيم 

املخطط  على  اطالعه�  وبعد   2022/10/9 ت�ريخ   )10/40(

قطعة  واملت�شمن  امل�ء  كفر  منطقة  من  املقدم  التعديلي 

كفر  ارا�شي  من  احلدائق   )17( رقم  حو�ض   )244( رقم 

اجلهة  من  )12(م  �شعة  تنظيمي  �ش�رع  الغ�ء  واملت�شمن  امل�ء 

املراد  ال�ش�رع  ب�أن  علمً�   )244( رقم  القطعة  من  الغربية 

الغ�وؤه مقتطع من القطعة رقم )244( كون ا�شح�ب القطعة 

على  ذلك  ويوؤثر  ال�شيوع  على  ح�ش�ض  لديهم   )244( رقم 

االفراز وا�شتبداله ب�آخر ب�شعة )8(م من منت�شف القطعة 

يجوز لذوي العالقة تقدمي اعرتا�ش�تهم لدى بلدية دير 

ن�شره  ت�ريخ  من  �شهر  خالل  وذلك  اجلديدة  �شعيد  ابي 

مدعمً�  االعرتا�ض  يكون  اأن  �شريطة  الر�شمية  ب�جلريدة 

ب�ملخطط�ت الالزمة.

بكر عبد �حلفيظ �لكعابنة/مت�صرف لو�ء �لكورة

رئي�س �للجنة �للو�ئية �مل�صرتكة للتنظيم و�البنية

�إعالن �صادر عن جمرك عمان
يعلن مدير مركز جمرك عم�ن الى جميع من لديه ب�ش�ئع و�شي�رات حمجوزة 
لدى املركز، املراجعة لت�شويب او�ش�عهم، علمً� ب�أن مدة االحتف�ظ ب�لب�ش�ئع 
�شوف  ذلك  وخالف  فقط.  ا�شهر  ثالثة  اجلمركية  ال�ش�ح�ت  يف  وال�شي�رات 
يوجد  )كم�  االعالن  ت�ريخ  من  ا�شبوعني  بعد  العلني  ب�ملزاد  بيعه�  يتم 
�شكراب ولواقط م�ش�فرين( وعلى الت�لية اأ�شم�وؤهم مراجعة املركز لت�شويب 

او�ش�عهم.

ا�شم �ش�حب العالقةا�شم �ش�حب العالقة

امني كم�ل امني ن�شراويحممد �شليم�ن عب��ض الطوي�شي

رائد جوزيف اخلوري�ش�لح مفلح حم�د البدات

علي عيد �شويلم اأبو ق��شوريزن �ش�لح ا�شح�ق حج�زين

احمد طه �ش�مل الزع�ريرعالوي عيد �ش�مل االحوي�ت

بثينه عي�شى حممد برغ�ضعم�ر حممد �ش�مل احلويطي

�شالمه عيد �شالمه الك�ش��شبهليث امين مفلح ال�شرم�ن

عط� اهلل توفيق �شعيدعلي هوميل فرح العون�ت

مقبول  فرح�ن  الكرمي  عبد 
امل�شبحني

رائد يحيى فرح�ن امل�شبحني

ايهم مفلح ال�شرم�نليث ع�ش�م عو�ض اخللف�ن

عط� اهلل عوده عتيق املراعيه�شريه عط� اهلل الركيب�ت

اأبو  حممد  الق�در  عبد  �شحب�ن 
الهيج�ء

عبد اهلل حبيب نزال ال�شمري

البنك االهلي التج�ري /ال�شعوديةحممد حممود حممد عي��ض

عمر في��ض بني حمدم�جد عبد اهلل عن�د العنزي

التبغ ج��شر ابراهيم يعقوب النرب ل�شن�عة  الغرب  �شركة 
وال�شج�ئر

هذال رعد مدحت اخلطيب
ب�ش�ئع خمتلفة

م�شروب�ت 
روحية عدد 

 12136(
زج�جة(

تويوت� 1990 + كي� 2015
 2006  +  1994

ميت�شوبي�شي 
 + 1996  +  2008
 +  1994  +  2003
2002  +  1997

هونداي �شون�ت� 
2010

ح�وي�ت ف�رغة  
عدد 3

مر�شيد�ض فورد +1999
2003

دوج 
2009+2007

اوبل 2002

كم� تعلن دائرة اجلم�رك االردنية للراغبني مبت�بعة قوائم املزاد التي �شوف 
 http://www.CUSTOMS.GOV.JO االنرتنت  موقع  على  بيعه�  يتم 

ولال�شتف�ش�ر االت�ش�ل على جلنة البيع على الرقم 4739836
عميد جمارك
مدير جمرك عمان
طالل خالد �لدبوبي

�إعادة �عالن �صر�ء عطاء �صادر عن مديرية ��صغال 
حمافظة �لكرك

والط�قة  الكهروميك�نيك  اخت�ش��ض  يف  امل�شنفون  املق�ولون  يدعى 
املن�ق�شة  يف  ب�ال�شرتاك  الراغبون  والث�نية  الث�لثة  الفئة  املتجددة 
من  اعتب�راً  الكرك  حم�فظة  ا�شغ�ل  مديرية  مراجعة  ادن�ه  املو�شحة 

�شب�ح يوم االثنني املوافق 2022/11/28م.
* اآخر موعد لبيع ن�شخ العط�ء ال�ش�عة الث�نية من بعد ظهر يوم االحد 

املوافق 2022/12/4م.
* تودع العرو�ض يف �شندوق عط�ءات املديرية يف موعد اق�ش�ه ال�ش�عة 

الث�نية من بعد ظهر يوم االثنني املوافق 2022/12/5م.
ال�ش�عة  العمل  ملوقع  زي�رة  م   2022/12/4 املوافق  االحد  يوم  يحدد   *

الع��شرة �شب�حً�.
اال�شغ�ل  وزير  مع�يل  ب��شم  م�شدق  �شيك  عر�ض  بكل  يرفق  اأن  على   *
ا�شغ�ل  مدير  عطوفة  ب��شم  بنكية  كف�لة  اأو  والأمره  واال�شك�ن  الع�مة 
حم�فظة الكرك ب�ال�ش�فة الى وظيفته ب�لقيمة املبينة اأدن�ه وال يقبل 

النقد كت�أمني لدخول العط�ء.
اأن  ودون  االأ�شب�ب  اإبداء  دون  العط�ء  اإلغ�ء  العمل  ل�ش�حب  يحق   *

يرتتب على هذا االلغ�ء اأية مط�لب�ت م�لية اأو ق�نونية.
* يرفق بكل عر�ض ورقة حتليل اال�شع�ر.

* حت�شب تكلفة االعالن على املق�ول الذي يح�ل عليه العط�ء مهم� تكرر.
مغلف  خ�رج  منف�شل  مغلف  يف  العط�ء  دخول  كف�لة  و�شع  �شرورة   *

عر�ض  املن�ق�شة وخالفً� لذلك ي�شتبعد العر�ض.

قيمة و�شف العملرقم العط�ء
الكف�لة

ثمن 
الن�شخة

�ض 
ك/2022/44

ب�ش�أن توريد وتركيب نظ�م 
الط�قة ال�شم�شية املتجددة 

قدرة 15 كيلو واط لنادي 
ال�شه�بية/م�ش�ريع جمل�ض 

حم�فظة الكرك - الالمركزية

 450
دين�راً

 25
دين�راً

رئي�س جلنة �صر�ء حمافظة �لكرك
نائب �ملحافظ ومت�صرف لو�ء �لق�صبه

حمد �لكر�زنة

�إعالن طرح عطاء �صر�ء
�صادر عن بلدية �لر�صيفة )للمرة �لثانية(

ح�وي�ت  �شراء  عط�ء   )2022/9( رقم  عط�ء  طرح  عن  الر�شيفة  بلدية  تعلن 
وفق  عجالت  بدون  ح�وية   )200( عدد  لرت   )1100( �شعة  معدنية  نف�ي�ت 
بدخول  الراغبني  فعلى  الغاية،  لهذه  املعدة  والكميات  واملوا�صفات  ال�صروط 
العط�ء من اأ�شح�ب االخت�ش��ض مراجعة دائرة العط�ءات ل�شراء ن�شخة العط�ء 

وفق ال�صروط التالية:
�ش�رية  ال�شراء  عند  التج�ري  ال�شجل   + املهن  رخ�شة  عن  �شورة  اإح�ش�ر   -1

املفعول.
ال�شركة  تفو�شه  من  اأو  مب��شرة  العالقة  الأ�شح�ب  العط�ء  ن�شخ  بيع  يتم   -2

مبوجب كت�ب ر�شمي.
ال�ش�عة  لغ�ية   2022/12/18 املوافق  االأحد  يوم  هو  الن�شخ  لبيع  موعد  اآخر   -3

الواحدة والن�شف ظهراً.
 2022/12/19 املوافق  االثنني  يوم  هو  وفتحه�  العرو�ض  الإيداع  موعد  اآخر   -4

ال�ش�عة احل�دية ع�شرة �شب�حً�.
اأو  بنكية  كف�لة  املقدم  العر�ض  قيمة  من   )٪3( عط�ء  دخول  كف�لة  تقدمي   -5
�شيك م�شدق مبني عليه� ا�شم العط�ء والأمر رئي�ض البلدية ب�ال�ش�فة لوظيفته.

6- ثمن ن�شخة العط�ء )50( خم�شون دين�راً غري م�شرتدة.
7- لن يتم النظر يف اأي عر�ض �شعر يحتوي على �شطب اأو ا�ش�فة اأو اإلغ�ء واعتب�ر 

العر�ض )الغيً�(.
فتح  جل�شة  ح�شور  للعط�ء  املتقدمني  مندوبيهم  اأو  للمن�ق�شني  يحق   -8

العرو�ض.
9- للبلدية احلق ب�إلغ�ء العط�ء دون اأن يرتتب عليه� اأية م�شوؤولية ق�نونية اأو 

م�لية.
10- اأجور االعالن�ت على من ير�شو عليه العط�ء مهم� تكررت.

�صادي �صالح �لزيناتي
رئي�س بلدية �لر�صيفة

�إعالن
تنويه �صادر عن بلدية �لر�صيفة

ورد ب�العالن ال�ش�در عن بلدية الر�شيفة لت�أجري املخ�زن الع�ئدة له� بج�نب 

حديقة احليوان�ت وعدده� )69( خمزنً�

املوافق  االثنني  يوم  �شب�ح  هو  وفتحه�  العرو�ض  ال�شتالم  موعد  اآخر  اأن 

2022/12/26 ال�ش�عة الع��شرة �شب�حً�

االثنني  يوم  �شب�ح  هو  وفتحه�  العرو�ض  ال�شتالم  موعد  اآخر  ان  وال�شواب 

2022/12/19 ال�ش�عة الع��شرة �شب�حً�

لذ� �قت�صى �لتنويه.
�صادي �صالح �لزيناتي

رئي�س بلدية �لر�صيفة
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عمان 

 ´ qƒæJ  ∫ƒM á«ª«∏bEG  Ihóf ∫ÉªYG ¿ÉªY ‘ äCGóH
 á°ù°SDƒe  ‘  QÉªãà°S’G  ¢Uôah  πjƒªàdG  QOÉ°üe
 ájÉª◊G  èeGÈd  kGõjõ©J  á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdG

.á«YÉªàL’G
 á«©ª÷Gh á«Hô©dG πª©dG áª¶æe IhóædG º¶æJh
 á°ù°SDƒŸG ™e ∑QÉ°ûàdÉH »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d á«Hô©dG

.»YÉªàL’G ¿Éª°†∏d áeÉ©dG
 IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG  ô``̀ jRh  Ühó`̀ æ`̀e  ∫É``̀ bh
 ¿Éª°†dG  á°ù°SDƒe  ΩÉ`̀Y  ôjóe  πª©dGh  øjƒªàdGh
 ¿G  IhóædG  ìÉààaG  ∫ÓN  áfhGô£dG  óª  QƒàcódG
 ⁄ »àdG äGOÉ°üàb’G á°TÉ°ûg âØ°ûc ÉfhQƒc áëFÉL
 ´É°ùJÉH  ÖqÑ°ùJ Ée  á«YÉªàL’G É¡JÉæ«eCÉàH  ºà¡J øµJ
 É¡jód »àdG ∫hódÉH áfQÉ≤e ,∫hódG ∂∏J ‘ ô≤ØdG á©bQ

.á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG ≈æ©J äÉ°ù°SDƒ oe
 ôjƒ£Jh  èeGÈdG  ´ƒæJ  ¿G  ,áfhGô£dG  ±É°VGh
 ÈcCG É¡d ¿Éch ,É¡aGógCG ≥«≤– ‘ âë‚ äÉæ«eCÉàdG
 äÉeRC’G øe ÉgGƒ°Sh áëFÉ÷G QÉKBG ∞«ØîJ ‘ ôKC’G
 ,ôNB’ ÚM øe äÉ©ªàéŸÉH ∂àØJ OÉµJ »àdG á«ŸÉ©dG
 Òaƒàd á°SÉŸG áLÉ◊G ¬°ùØf âbƒdG ‘ äô¡XCG  Éªc
 ádƒª°ûŸG  Ò`̀Z  äÉYÉ£≤∏d  á«YÉªàL’G  ájÉª◊G
 ÒZ  ´É£≤dG  á°UÉN  ,á«YÉªàL’G  ájÉª◊G  áª¶fCÉH
 äÉ°SÉ«°ùdGh  èeGÈdG  øe ΩõM çGóëà°SGh ,º¶æŸG
 ≈dG  ∫ƒ°Uƒ∏d  πª©dG  ¥Gƒ`̀°`̀SCG  IAÉØc  õjõ©J  »àdG

.»YÉªàL’G ¿ÉeC’G
 ≥«≤–  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  ¿G  ≈dG  QÉ°TCGh
 äÉæ«eCÉàdG  äÉ°ù°SDƒŸ  á«æ«eCÉàdG  á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’G
 âØ∏àNG  ¿EGh  IÒÑc  »Hô©dG  ⁄É©dG  ‘  á«YÉªàL’G
 πµ°ûj  …ò``dG  π`̀ ◊G  ¿CG  ’EG  ,ó∏H  π`̀c  á«°Uƒ°üN
 á«°SÉ°SC’G  ™aGhôdG  óMCGh  ÈcC’G  ∑Î°ûŸG  º°SÉ≤dG

 ‘ É¡àjQGôªà°SGh á«æ«eCÉàdG ™aÉæŸG áª¶fCG áeGóà°S’
 AGôLEGh ,ßaÉënŸG ‘ QÉªãà°S’G ƒg É¡JÉÑLGh ájOCÉJ

. ájQGƒàc’G äÉ°SGQódG
 á«Hô©dG  á«©ª÷G  ¢ù«FQ  OÉ`̀°`̀TG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 Oƒ¡÷ÉH  »côc  óª  QƒàcódG  »YÉªàL’G  ¿Éª°†∏d
 èeGôH  õjõ©àd  á`̀ë`̀FÉ`̀÷G  IÎ`̀ a  ∫Ó`̀ N  á`̀dhò`̀Ñ`̀ŸG
 ∫GõJ  ’  á«£¨àdG  √òg  øµd  ,á«YÉªàL’G  ájÉª◊G
 Éª«°S  á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG  øe  ójó©dG  ‘  á°†Øîæe
 kÉ«æeG  Iô≤à°ùe  ÒZ  kÉahôX  ¢û«©J  »àdG  ¿Gó∏ÑdG

.kÉjOÉ°üàbGh kÉ«°SÉ«°Sh
 äÉæ«eCÉàdGh  ¿Éª°†dG  äÉ°ù°SDƒe  »côc  É`̀YOh
 ΩÉª°†f’G  ≈`̀ dG  »`̀Hô`̀©`̀dG  ⁄É`̀©`̀dG  ‘  á«YÉªàL’G
 áªgÉ°ùª∏d á«©ª÷G äÉWÉ°ûfh ∫ÉªYCG ‘ ácQÉ°ûŸGh
 πª©dG  õjõ©Jh  IOƒ°ûæŸG  ±Gó```̀gC’G  ≥«≤–  ‘
 äGô`̀°`̀TDƒ`̀ŸG  ¿CG  ≈``dG  GÒ°ûe  ,∑Î`̀°`̀û`̀ŸG  »`̀Hô`̀©`̀dG
 ƒ‰  ∫ó©e  ‘  kÉ°VÉØîfG  ô¡¶J  á«dÉ◊G  ájOÉ°üàb’G
 óFGƒY  QƒgóJh  ,ºî°†àdG  Ö°ùæH  nÉYÉØJQGh  QƒLC’G

,á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G øe Òãc ‘ QÉªãà°S’G
 õjÉa  á«Hô©dG  πª©dG  áª¶æŸ  ΩÉ`̀©`̀dG  ô`̀jó`̀ŸG
 óMCÉc  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  á«ªgG  ó`̀cG  …Ò£ŸG
 øe  ≥Mh  á«YÉªàL’G  ájÉª◊G  áeƒ¶æe  äGõµJôe
 πH §≤a ∫Éª©∏d ¢ù«d ájÉªM á∏¶eh ¿É°ùf’G ¥ƒ≤M

.πµc ™ªàéª∏d
 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ‘  QÉªãà°S’G  ¿EG  ,∫É`̀bh
 »æWƒdG  OÉ°üàb’G õjõ©J ‘ QÉªãà°SG  ƒg √ôjƒ£Jh
 QÉgORGh Ωó≤Jh ôjƒ£àd √GOCGh »YÉªàL’G ΩÓ°ùdGh

.™ªàéŸG
 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  áª¶fCG  ¿CG  …Ò£ŸG  ÚHh
 øe áYƒª› ¬LGƒJ á«Hô©dG  ¿Gó∏ÑdG  øe ójó©dG  ‘
 É¡°†©H ,áKóëà°ùŸG äGÒ¨àŸGh áægGôdG äÉjóëàdG
 AÉ°ùædGh  øjóYÉ≤àŸG  πãe  áæ«©e  äÉÄa  ¢üîj

 á«£¨àdÉH  ≥∏©àj  ô`̀NB’G  É¡°†©Hh  ábÉYE’G  …hPh
 ΩÉ¶f áeƒÁO Oó¡J »àdG á«dÉŸG äÉfRGƒàdG ∫ÓàNGh
 äÉ≤ØædG áØ∏c ´ÉØJQ’ áé«àf á«YÉªàL’G äÉæ«eCÉàdG
 πeGƒY  ÖÑ°ùH  OQGƒ`̀ŸG  ™LGôJ  πHÉ≤e  Ú≤ëà°ùª∏d
 á«∏Ñ≤à°ùŸG  á«aGô¨ÁódG  äGÒ¨àŸÉH  ≥∏©àJ  IójóY

. QÉªãà°S’G óFGƒY ¢VÉØîfGh
 ∫ƒM  ƒjó«a  ¢VôY  IhóædG  äÉ°ù∏L  ∫ÓN  ”h
 ¿Éª°†dG  ΩÉY  ôjóe  Ωób  Éªc  á«YÉªàL’G  ájÉª◊G
 πjƒ“  ∫ƒ`̀ M  É°VôY  á`̀fhGô`̀£`̀dG  óª  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ájÉªë∏d  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’Gh  ájÉª◊G  èeGôH

. ¿OQ’G ‘ ájÉª◊G èeGôHh á«YÉªàL’G
 πª©dG  äGQGRh øe ¿ƒ∏ã‡ IhóædG  ‘ ∑QÉ°ûjh
 ‘  ∫Éª©dG  äÉª¶æeh  πª©dG  ÜÉë°UCG  äÉª¶æeh
 á«Hô©dG ±ô¨dG OÉ–G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«Hô©dG ∫hódG
 äÉ°ù°SDƒeh ,Üô©dG ∫Éª©dG äÉHÉ≤æd ‹hódG OÉ–’Gh
 ‘  á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdGh  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG
 ¢ù∏éŸ  …ò«ØæàdG  ÖàµŸG  ∂dòch  ,á«Hô©dG  ∫hó`̀dG
 ∫hO ‘ á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ¢ù∏›h πª©dG AGQRh
 áª¶æeh  á«Hô©dG  è«∏ÿG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›

.Gƒµ°SE’Gh á«dhódG πª©dG
 ¥É``̀aB’G  Ú`̀eƒ`̀j  ió`̀ e  ≈∏Y  Ihó`̀æ`̀ dG  ¢ûbÉæJh
 á«YÉªàL’G  ájÉª◊G  áª¶fCG  πjƒªàd  á«∏Ñ≤à°ùŸG
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  ,á«dÉŸG  áeGóà°SÓd  kÉ≤«≤–
 ¿Éª°†d  ÖFGô°†dG  øe  ád qƒªŸG  ájóYÉ≤àdG  äÉ°TÉ©ŸG

.,πNódG øe ≈fOCG xóM
 ácQÉ°ûeh  »YÉªàL’G  QGƒ◊G  QhO  ¢ûbÉæJ  Éªc
 ájÉª◊G º¶f ò«ØæJh ™°Vh ‘ Ú«YÉªàL’G AÉcô°ûdG
 äÉ°ù°SDƒŸ  ∫ƒª°ûdG  á∏¶e  ™«°SƒJh  á«YÉªàL’G
 äÉYÉ£≤dG  áaÉc  ‘  Ú∏eÉ©∏d  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG
 á«Hô©dG  ÜQÉéàdG  øe  IOÉØà°S’Gh  ájOÉ°üàb’G

.IóFGôdG á«dhódGh

وكاالت

 áëaÉµe  Oƒ«b  øe  á«æ«°üdG  äÉ£∏°ùdG  âØØN
 ≈∏Y äócCG É¡æµd ,ábôØàe ≥WÉæe ‘ ÉfhQƒc ¢ShÒa
 ,ÚæK’G  ,áeQÉ°üdG  zó«aƒc  ôØ°U{  á«é«JGÎ°SG
 ≠æ«H  Ú`̀L  »°T  ¢ù«FôdG  Oƒ°ûM  âÑdÉW  Éeó©H
 »àdG  Oƒ«≤∏d  á°†gÉæe  äÉLÉéàMG  ∫ÓN  ádÉ≤à°S’ÉH

.º¡dRÉæe ‘ AÉ≤ÑdÉH ¢UÉî°TC’G ÚjÓe Ωõ∏J
 ¢ù«Fô∏d  äGOÉ`̀≤`̀à`̀f’G  ≈∏Y  áeƒµ◊G  ≥∏©J  ⁄
 ™°ShC’G IôgÉ¶àdG ó©J »àdG äÉLÉéàM’Gh »æ«°üdG
 ∫ÓN  ºcÉ◊G  »Yƒ«°ûdG  Üõ`̀◊G  á°VQÉ©Ÿ  ÉbÉ£f
 OóY  øY  á«ª°SQ  äÉeƒ∏©e  …CG  óLƒJ  ’h  .Oƒ≤Y

 âeóîà°SG  ¿CG  ó©H  ,º¡dÉ≤àYG  ”  øjòdG  ¢UÉî°TC’G
 ‘  ÚéàëŸG  á¡LGƒe  ‘  πØ∏ØdG  PGPQ  áWô°ûdG
 ,iôNCG  ¿óe ‘ äGôgÉ¶àdG  ™ª≤d  âëaÉch …É¡¨æ°T
 É¡fCG ÚµH áæjóe áeƒµM âæ∏YCG .áª°UÉ©dG ÚµH É¡æe
 á«æµ°ùdG äÉ©ªéª∏d ∫ƒ°UƒdG ™æŸ äÉHGƒH ™°†J ød
 ≈dEG  äÉ£∏°ùdG  ô°ûJ  ⁄h  .äÉHÉ°UEG  É¡H  ∞°ûàcG  »àdG
 äÉLÉéàM’G π©°TCG  »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G â«‡ ≥jôM
 GPEG  ∫ƒM  âfÎfE’G  ÈY  ä’DhÉ°ùJ  ô°ûf  ÜÉ≤YCG  ‘
 øe  º¡©æe  ”  ÉjÉë°†dG  hCG  AÉØWE’G  ∫É`̀LQ  ¿Éc  Ée
 iôNCG  ºµ–  äGhOCÉ`̀H  hCG  ÜGƒ`̀HC’G  ¥ÓZEÉH  Ühô¡dG

.ÉfhQƒc ¢ShÒa áëaÉµe ‘ Ωóîà°ùJ
 áëaÉµe øY áæjóŸG ∫hDƒ°ùe ,≠fGƒZGO ≠fGh ∫Éb

 :á«ª°SôdG  á«æ«°üdG  QÉÑNC’G  áeóÿ  É≤ah  áÄHhC’G
 »Ñ£dG π≤ædG πLCG øe áMƒàØe π¶J ¿CG Öéj äGôªŸG{

.zÇQGƒ£dG ä’ÉM ‘ PÉ≤fE’Gh Ühô¡dG äÉ«∏ªYh
 ±ó¡J  »àdG  zó«aƒc  ôØ°U{  á°SÉ«°S  äóYÉ°S
 ä’ó©e ¢†ØN ‘ Ú°üdG ,ÜÉ°üe ¢üî°T …CG ∫õ©d
 iÈµdG  ∫hó``̀dGh  IóëàŸG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  øY  áHÉ°UE’G
 ‘ GhõéàMG ≥WÉæŸG ¢†©H ‘ ¿Éµ°ùdG øµd .iôNC’G
 ¿hô≤àØj º¡fEG ¿ƒdƒ≤jh ,ô¡°TCG á©HQCG AÉgR º¡dRÉæe

.É¡«∏Y ¿hóªà©j »àdG á«FGò¨dG äGOGóeEÓd
 ó◊ÉH  ºcÉ◊G  Üõ◊G  óYh  ,»°VÉŸG  ô¡°ûdG  ‘
 zó«aƒc ôØ°U{ á«é«JGÎ°SG øY ºLÉædG ∑ÉÑJQ’G øe

.iôNCG óYGƒbh »ë°üdG ôé◊G Ò«¨J ∫ÓN øe

عمان 

 äÓjõæJh  ¢`̀Vhô`̀Y  ø`̀e  ¿ƒæWGƒe  ≈µà°TG
 ™∏°ùdG  ¢†©H  ≈∏Y  á«∏ëŸG  ¥Gƒ°SC’G  ‘  á«ªgh

.á«°VÉŸG ΩÉjC’G ∫ÓN
 ∫ÓN  (GÎH)  á«fOQC’G  AÉÑfC’G  ádÉcƒd  GƒdÉbh
 ⁄ ájQÉéàdG õcGôŸG ¢†©H ¿EG ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y ádƒL
 äÉ«ªµdG  å«M  øe  É¡àæ∏YCG  »àdG  ¢Vhô©dÉH  Ωõà∏J
 ¢†©H ≈∏Y (GÎH) â©∏WGh .QÉ©°SC’Gh IOƒ÷Gh
 π°UGƒàdG πFÉ°Sh ÈY É¡éjhôJ ” »àdG äÉfÓYE’G
 Qƒ°üdG  Ú`̀H  ÉaÓàNG  â¶M’  PEG  ,»YÉªàL’G
 ¢ùHÓŸG ´É£b Éª«°S’ IôaƒàŸG ™∏°ùdGh á°Vhô©ŸG
 ≥WÉædG ∫Éb , √QhóH .ájQÉéàdG õcGôŸG ¢†©H óæY
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  º°SÉH  »`̀ eÓ`̀ YE’G
 â£Ñ°V  IQGRƒ`̀dG  ¿EG  ,…hÉeÈdG  ∫Éæj  øjƒªàdGh
 ΩÉµMCG  ÉgRhÉéàd  ájQÉŒ  äÓëŸ  ,áØdÉ  70
 á©ª÷G  ‘  ™∏°ùdG  ≈∏Y  äÉ°†«ØîàdGh  äÓjõæàdG

 ,IQGRƒ`̀dG  QOGƒ`̀c  ¿CG  …hÉeÈdG  ó`̀cCGh  .AÉ°†«ÑdG
 òæe  ¥Gƒ°SC’G  ≈∏Y  á«HÉbQ  ádƒL  ∞dCG  11  äòØf
 áØdÉ  ±’BG  5  øe  ÌcCG  äQô`̀Mh  ,ΩÉ©dG  ájGóH
 …ôŒ  IQGRƒ`̀dG  ¿CG  ≈dEG  GÒ°ûe  ,É¡dÓN  á«æjƒ“
 ΩGõàd’G á©HÉàŸ áaÉc ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y áØãµe áHÉbQ
 ÚæWGƒŸG  ihÉµ°T  πÑ≤à°ùJh  ,¿ƒfÉ≤dG  ΩÉµMCÉH

(06//5661176 ) ≈∏Y ¥Gƒ°SC’G ¿CÉ°ûH
 QÉæjO  500  ÚH  ìhGÎJ  äÉHƒ≤©dG  ¿CG  ócGh
 ∞dÉîj  øe  πµd  QÉæjO  ±’BG  áKÓK  ≈∏Y  ójõJ  ’h
 øY  IQOÉ°üdG  äÓjõæàdG  h  ¢Vhô©dG  äÉª«∏©J
 π πµd áMÉàe ¢Vhô©dG ¿CG ≈dEG GÒ°ûe ,IQGRƒdG
 Ωõà∏j ¿G h á≤«≤M ¿ƒµJ ¿G á£jô°T …QÉŒ õcôeh
 ∂∏¡à°ùŸG ájÉªM á«©ªL ¢ù«FQ ∫Éb ,¬ÑfÉL øe . É¡H
 äõcôJ ihÉµ°ûdG Ö∏ZG ¿EG äGó«ÑY óª QƒàcódG
 π«∏°†Jh ¢ûZ äÉ«∏ªY ≈dEG ÚæWGƒŸG ¢Vô©J ≈∏Y
 äÓjõæJ πª©H Gƒeƒ≤j å«M QÉéàdG ¢†©H πÑb øe
 ¿hôNBGh ,É¡fƒ©«Ñj »àdG ™∏°ùdG ¢†©H ≈∏Y á«ªgh

 QÉ©°SÉH ´ÉÑàd ™∏°ùdG √òg ≈∏Y äÉeƒ°üN Gƒ©°†j
 ócCÉàdG ó©Hh ¬fG ’G ,≥HÉ°ùdG ‘ ¬«∏Y âfÉc É‡ πbG
 ´ÉÑJ âdGR Ée É¡fG ÚÑàj ¥Gƒ°S’G ‘ ÉgQÉ©°SG øe

.Ëó≤dG ô©°ùdG ¢ùØæH
 iôNG  ihÉµ°T  ∂dÉæg  ¿CG  zäGó«ÑY  ±É°VGh
 IOƒLƒŸG  äÉ«ªµdG  OÉØæH  ≥∏©àJ  á«©ª÷G  É¡à≤∏J
 ø‡  ÚæWGƒŸG  ¢†©H  ¿CÉH  Éª∏Y  äÓëŸG  √òg  ‘
 AGô°û∏d  GƒÑgP  ób  º¡fÉH  ƒdÉb  ihÉµ°ûdG  Gƒeób
 á©ª÷ÉH ±ô©j Ée AóH øe ≈dh’G äÉYÉ°ùdG ∫ÓN

.   äÉ«ªµdG OÉØæH GhCÉLÉØJ º¡æµd AÉ°†«ÑdG
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  ¿G  ≈`̀dG  QÉ°ûj
 ÈY  É°†jCG  ÚæWGƒŸG  ihÉµ°T  πÑ≤à°ùJ  øjƒªàdGh

IQGRƒdÉH á°UÉÿG »YÉªàL’G π°UGƒàdG äGƒæb
https://www.)  ∑ƒ```̀ H  ¢`̀ ù`̀ «`̀ Ø`̀ dG

 ,(facebook.com/mit.gov.jo
https://www.mit.)  IQGRƒ``̀dG  ™bƒeh

.(gov.jo

موسكو

 QÉ©°SCG  É¡Jó¡°T  »àdG  IOÉ`̀◊G  äÉÑ∏≤àdG  â`̀NQCG
 π©ØH  »°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G  äÓeÉ©J  ‘  §ØædG  äÉeÉN
 äÉ°ûbÉæe  ≈∏Y  É¡dÓ¶H  ,Ö∏£dG  ¢ü≤f  ±hÉ``
 ¥ÉØJG ≈dEG π°UƒàdG ‘ â∏°ûa »àdG »HQhC’G OÉ–’G
 ∫ƒ≤æŸG  »°ShôdG  §ØædG  ô©°ùd  ∞≤°S  ójó–  ∫ƒM
 ™«ª÷ IQÉ°ùÿGh íHôdG äÉHÉ°ùM øe kÉbÓ£fG ,kGôëH
 ø¡µàdG  Ö©°üj  »àdG  Iƒ£ÿG  √òg  AGôL  ±Gô`̀WC’G

 .É¡H §ØædG ¥Gƒ°SCG ôKCÉJ á«Ø«µH
 …ô©°S ∞≤°S ¢Vôa ∫ƒM äQƒë“ äÉ°ûbÉæŸGh
 å«ëH  ¥ƒ°ùdG  QÉ©°SCG  øª°V  »°ShôdG  §ØædG  ≈∏Y
 ¿hO »°ShôdG §ØædG ≥aóJ QGôªà°SÉH ∞≤°ùdG íª°ùj
 AGQB’G  ähÉØàJ  øµd  á«ŸÉ©dG  ¥Gƒ°SC’G  ≈dEG  ´É£≤fG
 PEG  ,»``HQhC’G  OÉ`̀–’G  ±ƒØ°U  øª°V  ô©°ùdG  ∫ƒM
 ìÎ≤e  ¿CG  GóædƒHh  É«fGôchCGh  ≥«£∏ÑdG  ∫hO  iôJ
 kGQ’hO 70h 65 ÚH ìhGÎj …òdG ™Ñ°ùdG áYƒª›
 ∫hódG  √òg  ójôJ  å«M  ,kGó`̀L  kÉ©ØJôe  ó©j  π«eÈ∏d
 ™e ¬fCG áéëH ,kGQ’hO 30 iƒà°ùe óæY ô©°S ¢Vôa
 ƒëæH ¢†©ÑdG ÉgQó≤j »àdG á«°ShôdG êÉàfE’G ∞«dÉµJ
 ™Ñ°ùdG  áYƒª›  ìGÎbG  ¿EÉa  ,π«eÈ∏d  GQ’hO  20

.kGÒÑc kÉëHQ ƒµ°SƒŸ í«à«°S
 ød  »°ShôdG  §ØædG  ô©°S  ∞≤°S  ójó–  √ÉŒÉa
 çGóMEG  ‘  ÖÑ°ùà«°Sh  kÉHGô£°VG  ’EG  ¥Gƒ°SC’G  ójõj
 QÉ°ûà°ùe »µHƒ°ûdG ôeÉY Ö°ùëH ,É¡«a áàbDƒe ≈°Vƒa
 Iƒ£ÿG  √òg  èFÉàf  ¿CG  ó`̀cCG  …ò`̀dG  ,‹hó`̀ dG  ábÉ£dG
 áfGõÿG  IQGRh  πÑb  øe  á©bƒàŸG  ÉgQÉªK  »JDƒJ  ød
 OÉ–’G  øe  ≈àM  hCG  ™Ñ°ùdG  áYƒª›h  á«cÒeC’G
 ÚH  ¥É`̀Ø`̀J’G  ºàj  ⁄  ¬`̀ fCG  kÉ°Uƒ°üNh  ,»```̀HhQhC’G
 kÉ≤ah  äÉaÓÿG  áé«àf  ∞≤°ùdG  ∫ƒ`̀M  Ú`̀«`̀HhQhC’G

.ádhO πµd IQÉ°ùÿGh íHôdG äÉHÉ°ù◊
 Rƒ«f  …Éµ°S  OÉ°üàbG{  ™bƒŸ  »µHƒ°ûdG  ìô°ûjh
 ô©°S  ∞≤°S  ≈∏Y  ¢VÎ©J  »àdG  GóædƒH  ¿CG  zá«HôY
 QÉ©°SC’G øe ≈∏YCGh ¢Shô∏d kÉ«î°S √GôJ kGQ’hO 70
 É¡à«æH  ó«Øà°ùJ  »àdG  ¿Éfƒ«dG  Éªæ«H  ,¿B’G  IQó≤ŸG
 »°ShôdG  §ØædG  π≤æH  øë°ûdG  øØ°S  øe  á«àëàdG
 øe kÉaƒîJ kGQ’hO 65 øe πbCG QÉ©°SCG ≈∏Y ¢VÎ©J
 óæY »°ShôdG  §ØædG  π≤f ‘ É¡dƒ£°SCG  ΩGóîà°SG ΩóY
 kGOóY  ¿EG{  :»µHƒ°û∏d  ∞«°†jh  .¿óàe  ∞≤°S  ¢Vôa
 §ØædG QÉ©°SCG ÖbGôJ »àdG äÉ°üæŸGh äÉ°ù°SDƒŸG øe
 ,S&P globalh Argus »à°üæe πãe á«ŸÉ©dG
 ¥Gƒ°SC’G ‘ ´ÉÑj »°ShôdG ∫GQhC’G ΩÉN ¿CG ≈dEG Ò°ûJ

 ∑Éæg  ¿ƒµj  ød  ‹ÉàdÉHh  ,π«eÈ∏d  kGQ’hO  52  óæY
 ≈àMh  ¬£Øf  π≤f  óæY  »°ShôdG  ÖfÉ÷G  ≈∏Y  ÒKCÉJ
 ôKCÉàJ  ø`̀d  »`̀°`̀Shô`̀dG  §ØædG  OQƒà°ùJ  »àdG  ∫hó``̀dG
 §ØædG  AGô°T  ‘  ôªà°ùà°Sh  ∞≤°ùdG  ójóëàH  kÉ°†jCG
 √òg  ¿CG  »æ©j  Éeh  Öjô≤dGh  §°SƒàŸG  ÚjóŸG  ≈∏Y
 ÖfÉ÷G  øe  IƒLôŸG  èFÉàædG  ≥≤–  ød  äÉHƒ≤©dG

.zá«£ØædG É«°ShQ äGOGôjEG ¢†«ØîJ ‘ »Hô¨dG
 §ØædG QÉ©°SCG â©ØJQG GPEG Éª«a ∫GDƒ°S ≈∏Y kGOQh
 ábÉ£dG  QÉ°ûà°ùe  ÜÉLCG  π«eÈ∏d  Q’hO  100  ¥ƒa
 ôFÉ°ùÿG  ¢†©H  ∑Éæg  ¿ƒµ«°S{  :»µHƒ°ûdG  ‹hó`̀dG
 ò«ØæJ  ó©H  á°UÉN  »°ShôdG  ÖfÉ÷G  ≈∏Y  áØ«Ø£dG
 ™e  øeGõàdÉH  Èª°ùjO  øe  ¢ùeÉÿG  ‘  äÉHƒ≤©dG
 IQÉ°ùN  ∑Éæg  ¿ƒµà°S  Éªc  ,…ô©°ùdG  ∞≤°ùdG  ¢Vôa
 kÉæªK ™aó«°S √QÉÑàYÉH »HhQhC’G ÖfÉ÷G ≈∏Y kÉ°†jCG
 §ØædG øY kÓjóH IOQƒà°ùŸG §ØædG äÉæë°ûd kÉ«aÉ°VEG
 kGAõL ¿CG GPEG ,Èª°ùjO øe ¢ùeÉÿG ó©H Ée »°ShôdG
 §N ÈY ÉHhQhCG  ≈dEG  π°üj ¿Éc »°ShôdG  §ØædG  øe
 ¿QÉ≤J ’ π≤ædG ∞«dÉµJ ¿EÉa ‹ÉàdÉHh ‹Éª°ûdG ÉÑLhQO
 §°ShC’G ¥ô°ûdG øe äÓbÉædG ÈY øë°ûdG ∞«dÉµJ ™e
 §°SƒàŸG  ôëÑdG  ≈àM  ¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  ``̀H  kGQhô``̀e

.zá«HhQhC’G IQÉ≤dGh

شكاوى من تنزيالت وهمية في 
األسواق والمراكز التجارية

ندوة إقليمية حول برامج الحماية 
االجتماعية العربية

الصين تخفف قيود كورونا بعد احتجاجات 
قوية تطالب باستقالة «شي»

مقترحات سقف سعر النفط الروسي 
بين حسابات الربح والخسارة
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اعالناتالعدد )2930(

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  ال�شاطئ لال�شكان ذ.م.م م�شجلة 

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

)28394( بتاريخ )2012/4/24(

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

بتاريخ )2022/11/27(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200127104(

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

ال�شيد/ال�شادة عمر عبدالروؤوف عمر عابدين
�شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكه  عابدين  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك   

�شركات ت�شامن حتت الرقم )104719( بتاريخ 2012/6/24
قام  و   2022/11/27 بتاريخ  ال�شركة  من  لن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه  بابالغ 
رغبته بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2022/11/27

وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 
من اليوم التايل من ن�شر هذا العالن يف ال�شحف اليومية.

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز الت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 

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

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف

 حممد خري ب�سام يون�س ربابعه
نظرا لغيابك عن العمل مدة 10 ايام متتالية دون عذر ر�سمي 

عن عملك يف 

ماركت هايرب  كرمي  �سركة 
 و بناء على املادة 28 الفقرة )هـ( و التي تن�ص " اذا تغييب 

موظف عن العمل مدة 10 ايام مت�سلة او ع�سرون يوم متقطعه 

فانه يف�سل من العمل, فاين انذرك انذارا نهائيا و يجب عليك 

العودة اىل العمل خالل 3 ايام من تاريخه و اال �سيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقك و الزامك مبا يرتبه عليك عقد العمل و 

النظام الداخلي لل�سركة 

و لكم جزيل ال�سكر و االحرتام

مدير املوارد الب�سرية

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
وامل�شاهمة العامة واخلا�شة واالجنبية العاملة 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 
ل�شنة 1997 وتعديالته.

اأرجو من دائني �شركة ع�شر املوارد الب�شرية للخدمات املحا�شبية 
دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  االدارية  اال�شت�شارات  وخدمات 
 2021/8/19 بتاريخ   )60749( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة 
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء 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 عبدالرحمن نادر ر�شاد بركات
عنوان امل�شفي : خلدا-هاتف 0797826829

  م�شفي �شركة

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

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �شركة  الثقة املطلقة لالكل اجلاهز ذ.م.م م�شجلة 

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

)63358( بتاريخ )2022/5/17(

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

بتاريخ )2022/11/27(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
وامل�شاهمة العامة واخلا�شة واالجنبية العاملة 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 
ل�شنة 1997 وتعديالته.

ذ.م.م  الغذائي  لالنتاج  احللزون  �شركة  دائني  من  اأرجو 
 )35072( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 
جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  2013/12/31�شرورة  بتاريخ 
ال�شركة �شواء 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 :  الدكتور وائل عبداهلل الدويك

عنوان امل�شفي : عمان.�ص.ب 330416-رمز بريدي 11134 -تلفون 
0795551425

  م�شفي �شركة

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
باجل�شم  للعناية  االردنية  العيون  نور  �شركة   دائني  من  اأرجو 
ال�شركات  دائرة مراقبة  لدى  وامل�شجلة  واليدين ذ.م.م  والب�شر 
تقدمي  �شرورة   2014/1/28 بتاريخ   )35465( الرقم  حتت 
مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء 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 : املحامي �شالح غيا�ص الربيعات
عنوان امل�شفي : �شارع اجلامعة الردنية-مقابل جمموعة لبنى جممع 

العيد التجاري 320 الطابق 3-هاتف 0796348830
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
للعناية  االردنية  العيون  نور  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  واليدين  والب�شر  باجل�شم 
قد  بتاريخ2014/1/28   )35465( الرقم  حتت  حمدودة   م�شوؤولية 
قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2022/10/20 املوافقة 
على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني املحامي �شالح غيا�ص 

الربيعات م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
�شارع اجلامعة الردنية-مقابل جمموعة لبنى جممع العيد التجاري 

320 الطابق 3-هاتف 0796348830
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
وامل�شاهمة العامة واخلا�شة واالجنبية العاملة 

ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 
1997 وتعديالته.

ذ.م.م  الزيوت  ل�شناعة  االخ�شر  الوادي  �شركة   دائني  من  اأرجو 

بتاريخ   )2595( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 

�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة    1991/10/22
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 حممود عبدالرحمن يو�شف ابو الرب
عنوان امل�شفي :جبل احل�شني-كرمي �شنرت- مقابل خمابز غيث 

�ص.ب 921844 الرمز الربيدي 11192 هاتف 5861427
  م�شفي �شركة

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة الغري عادي املوؤجل
ل�شركة دار الزهراء للم�شنني

 امل�شاهمة العامة املحدودة رقم املن�شاأة )200169197(

ح�شرة ال�شريك املحرتم,,
اإ�شارة ملح�شر اجتماع الهيئة العامة غري العادي واملنعقد بتاريخ 2022/11/23 مبوجب 
الدعوة ال�شادرة من قبل املدير العام بتاريخ 2022/11/13 ونظرا لعدم توافر الن�شاب 

القانوين بذلك االجتماع فقد تقرر دعوتكم حل�شور االجتماع الثاين املوؤجل ل�شركة 
دار الزهراء للم�شنني املقرر عقده يف مقر ال�شركة يف عمان-مرج احلمام-�شارع االمرية 

تغريد-بناية الزهراء للم�شنني يوم الثالثاء 2022/12/6 ال�شاعة الثانية ظهرا
وذلك لبحث :

1-مناق�شة ميزانية )2020( .    2-انتخاب مدقق ح�شابات لل�شركة
لذا يرجى احل�شور يف املوعد املحدد 

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
املدير العام
�شعاد �شليم

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي 
ل�شركة احلجر االزرق االردن لال�شتثمارات م.ع.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2022/11/16 من م�شاهمني ميلكون اكرث من 30% من 

راأ�شمال ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة غري العادية لالجتماع ا�شتنادا لحكام البند 
رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�ص الدارة وهيئات املديرين لل�شركات 

امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة 
عن وزير ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا لحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا 

من امر الدفاع رقم)5( ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 
،  فقد قررت دعوتكم حل�شور الجتماع يوم  اخلمي�ص املوافق2022/12/8 ال�شاعة الثانية ع�شر 
ظهرا بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي واللكرتوين من خالل تقنية ANYMEETING على 

الرابط التايل:
 https://meeting.anymeeting.com/407-374-473 ?
 skipAppDetection=true

، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :
-اقالة جمل�ص الدارة .- انتخاب جمل�ص ادارة جديد

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

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

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

ا�شتنادا الحكام املادة)٣7( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة  امني املومني و�شركاه وامل�شجلة 

حتت الرقم )14002( يف �شجل �شركات )تو�شية ب�شيطة( تاريخ 
)2022/11/28( ورقمها الوطني )200096786( بان جميع 
ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 

)2022/11/28( وتعيني حممد علي فالح املومني
 م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان/�شحاب( هاتف :-)0786221٣14(
م�شفي ال�شركة      

حممد علي فالح املومني

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

ا�شتنادا الحكام املادة)٣7( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة  يا�شر �شديفات و�شركاه 

وامل�شجلة حتت الرقم )20471( يف �شجل �شركات )تو�شية ب�شيطة( 
تاريخ )2019/12/12( ورقمها الوطني )200175417( بان 

جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 
)2022/11/28( وتعيني يا�شر عبدالكرمي اليا�س �شديفات

 م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :
املدينه:)املفرق( هاتف :-)079509٣025(

م�شفي ال�شركة      
يا�شر عبدالكرمي اليا�س

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 
يحيى  علي  عدي  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
ت�شامن  �شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  و�شريكاته   ال�شوالقه 
من  اعتبارا   2016/8/28 بتاريخ   )114378( الرقم  حتت 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
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 
احللو  حممد  �شعيد  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  �شلمان   عيال  عطيه  وحممد 
 2022/4/24 بتاريخ   )122666( الرقم  حتت  ت�شامن 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
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 
واحمد  �شربي  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  خ�شر  وعبدالنا�شر 
من  اعتبارا    2003/8/14 بتاريخ   )67923( الرقم  حتت 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن

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

ا�شتنادا الحكام املادة)٣7( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997وتعديالته يعلن م�شفي �شركة  كراج تركي قعوار لتجلي�س  ودهان 

ال�شيارات وامل�شجلة حتت الرقم )14882( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ 

)1985/1/5( ورقمها الوطني )2000٣8٣٣8( بان جميع ال�شركاء بال�شركة 

قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )2022/11/22(

 وتعيني  فوؤاد �شليبا فوؤاد ام�شيح

 م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان( - هاتف :-)0795785111(

م�شفي ال�شركة     

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 
ا�شماعيل  حممود  �شركة   ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت  كنعان و�شريكه  
الرقم )112050( بتاريخ 2015/6/17 اعتبارا من تاريخ 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة �شامر واحمد ال�شعدي 
 )56187( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2000/5/24 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
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 

باأن �شركة يو�شف عدنان الرباع و�شركاوؤه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

تو�شية ب�شيطة حتت الرقم )18946( بتاريخ 2016/9/1  تقدمت بطلب 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :يو�شف عدنان الرباع و�شركاوؤه

اىل �شركة : عدنان احمد الرباع و�شريكه

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
اعالن اخري 

ا�شتنادا لحكام املادة 68/ب من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديالته 

يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة  ال�شناعة والتجارة والتموين ان الهيئة غري 

العادية ل�شركة  الكراده لال�شترياد والت�شدير امل�شجلة لدينا ك�شركة ذ.م.م حتت 

الرقم 13668 بتاريخ 2007/2/6 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ   

2022/10/9  املوافقة بالجماع على تخفي�ص را�شمال ال�شركة من )200.000( 

دينار اردين لي�شبح )18.000( دينار اردين 

ويحق لكل من دائني ال�شركة العرتا�ص خطيا على تخفي�ص را�شمال ال�شركة لدى 

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن

مراقب عام ال�شركات 
د- وائل علي العرموطي

رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�شتنادا 
حمارنه  �شروق  �شركة  م�شفي  يعلن   1997 ل�شنة   )22(
�شجل  يف   108977 الرقم  حتت  وامل�شجلة  جميعان  ورنى 
الوطني  ورقمها   2014/2/19 تاريخ  الت�شامن  �شركات 
اتفقوا   قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  بان   200139466
 2022/11/28 بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على 
وعنوانه  لها  م�شفيا  حمارنه  عي�شى  اهلل  عبد  وتعيني 
للتبلغ والتبليغ : املدينة مادبا - هاتف: 0777757514

م�شفي ال�شركة/ عبد اهلل عي�شى حمارنه

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي املوؤجلاعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ل�شركة العناية للتوظيف ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
اإ�شارة اىل حم�شر اجتماع الهيئة العامة غري العادي املوؤجل واملنعقد بتاريخ 

2022/11/27 مبوجب الدعوة ال�شادرة من قبلنا بتاريخ 2022/11/16 
ونظرا لعدم توافر الن�شاب القانوين يف ذلك الجتماع فقد قررت دعوتكم 
حل�شور الجتماع الثاين للهيئة العامة غري العادي يوم ال�شبت املوافق 

2022/12/3 ال�شاعة العا�شرة �شباحا 
يف مقر ال�شركة الكائن يف عمان-ال�شمي�شاين-�شارع ال�شعري-جممع الر�شيد 

-الطابق 3 ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية: 
-انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�شركة

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

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات
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مطلوب موظفة للعمل
مطلوب موظفة جرافيك ديزاين  ذات خربة بالت�صميم 
ا�صارات  خلدا  ال�صركة  مبقر  للدوام  واجلرافيك 
ار�صي  طابق  التجاري  اريج  جممع  الع�صاف  الب�صيتي 
العمل  موقع  من  قريبة  تكون  اأن  على  خطوات    �صركة 
على من جتد نف�صها باملوا�صفات املطلوبة االت�صال على 

الرقم للمقابلة
ت : 0799044559

�صقه للبيع يف اجلبل االخ�صر

 �صقه للبيع يف اجلبل االخ�صر م�صاحة 
87م - بحالة جيدة - دوار النت�صه - 

املطلوب 21 الف دينار 
للتوا�صل  ت : 0797732878

ار�ض ا�صتثمارية للبيع
 ار�ض ا�صتثمارية للبيع من ارا�صي 

 - الرجي  منطقة  عمان  جنوب 

عن  تبعد  دومن   200 م�صاحتها 

كم   25 علياء  امللكة  مطار  �صرق 

للدومن  دينار   650 الدومن  �صعر 

الواحد من املالك مبا�صرة 

ت : 0797195627

عمارة يف طرببور للبيع
عمارة يف طرببور للبيع - ا�صكان اجلمعية 
عمارة  837م2   االر�ض  م�صاحة  امللكية 
3 �صقق طابقية م�صاحة كل طابق 187م 
كو�صان واحد ال�صعر املطلوب 240 الف 

 ت : 0780102015
 0795532113     

قطعة ار�ض للبيع يف خلدا م�صاحتها 1020 مرت مربع 
العلى   ومطله  مرتفعه  فلل  منطقة   - خا�ض  �صكن 
اب  وات�ض   - الو�صطاء  تدخل  عدم  املالك  من  �صعر 

فقط رقم - ت : 0781616894

قطعة ار�ض للبيع يف خلدا

برامج  ا�صتخدام  جتيد  بيانات  مدخلة  مطلوب 
التوا�صل  مهارات  جتيد   MS Office الكمبيوتر 
�صويلح  منطقة  �صكان  تكون  ان  على  االجتماعي 

ار�صال الطلبات على االمييل التايل :
 behappydelivery.jo@gmail.com 

ال يتم النظر يف الطلبات التي الحتقق ال�صروط اعاله

مطلوب مدخلة بيانات

فيال للبيع يف عبدون
فيال للبيع يف عبدون - فيال م�صتقله �صوبر ديلوك�ض - 
موا�صفات اأوربية - البناء 700 م - تربيد + تدفئة 
حديقة   - اأ�صباين  رخام   - �صباحة  بركة   - مركزية 

وا�صعة - ب�صعر مغري - جديدة مل ت�صكن 
ت : 079/6109590
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اختتام دورة حول الديموقراطية 
والمشاركة العامة بالمزار الجنوبي

 لواء المزار الجنوبي 

 ájƒfÉãdG ájôØ©÷G á°SQóe ‘ »Hƒæ÷G QGõŸG AGƒd á«HôJ ájôjóe âªààNG 
 øe Égò«ØæJ ” »àdGh záeÉ©dG ácQÉ°ûŸGh á«WGôbƒÁódGz¿Gƒæ©H IQhO äÉæÑ∏d
 ¢ùfƒj QƒàcódGh á°ùjGƒædG ìÉ‚ IQƒàcódG ájôjóŸG ‘ ÚjƒHÎdG Úaô°ûŸG πÑb
 AÉÑfC’G  ádÉcƒd  IójÉª◊G  QÉ°üàfG  IQƒàcódG  á«HÎdG  Iôjóe  âdÉbh  .áfhGô£dG
 Úª∏©ŸG ÖjQóJ ≈∏Y â∏ªà°TG ΩÉjCG 5 äôªà°SG »àdG IQhódG ¿EG ,(GÎH) á«fOQC’G
 äÉHÉîàfÓd ájQƒ°U IÉcÉh »∏ªY ≥«Ñ£Jh á«WGô≤Áó∏d IOó©àe QhÉ ≈∏Y
 á«ªæàdGh  »∏ª©dG  ≥«Ñ£àdGh  á«HÉÑ°ûdG  äGQOÉÑŸG  ≈∏Y  º¡ÑjQóJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

.á«æ¡ŸG

دورة تدريبية في الطفيلة 
حول التربية اإلعالمية

 الطفيلة 

 ºYódG  ´hô°ûe  øª°Vh  á∏«Ø£dG  ‘  ÚÄLÓd  »©ªàéŸG  ºYódG  áæ÷  äó≤Y  
 zó¡L{  ájô°ûÑdG  á«ªæà∏d  »ª°TÉ¡dG  ÊOQC’G  ¥hóæ°üdG  √òØæj  …òdG  »©ªàéŸG
 ÚjQƒ°S Ú©aÉ«d á«ÑjQóJ IQhO ÚÄLÓdG ¿hDƒ°ûd á«eÉ°ùdG á«°VƒØŸG øe ºYóHh

.á«JÉeƒ∏©ŸGh á«eÓYE’G á«HÎdG äGQÉ¡eh º«gÉØe ∫É«M Ú«fOQCGh
 πª©∏d AÉ«∏Y áµ∏ŸG õcôe /¥hóæ°üdG áYÉb ‘ äó≤Y »àdG IQhódG âaó¡à°SGh
 áYƒª›  ∫ƒM  áaô©ŸG  ÚcQÉ°ûŸG  ÜÉ°ùcEG  ,áª°ùH  IÒeC’G  õcôe  /»YÉªàL’G
 äGQÉ¡eh  º«gÉØe  ‘  ¢SQGóŸG  áÑ∏W  äGQó`̀b  AÉæH  ±ó¡à°ùJ  »àdG  QhÉëŸG  øe
 QOÉ°üe ™e πeÉ©àdG ‘ º¡JGQÉ¡e Ú°ù– á¡÷ á«JÉeƒ∏©ŸGh á«eÓYE’G á«HÎdG

.äÉYÉ°TE’G á¡LGƒeh ,äÉeƒ∏©ŸG
 ∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G πFÉ°Sh ™e πeÉ©àdG äÉ«dBG ¿É«H ≈∏Y äÉÑjQóàdG â∏ªà°TGh
 ,ÊhÎµdE’G ôªæàdG ,á«fhÎµdE’G ºFGô÷Gh ,á«eÓYE’G á«HÎdG äGQÉ¡eh ,»ªbôdG
 øY ÒÑ©àdG õjõ©Jh ±OÉ¡dG …ó≤ædG ÒµØàdG äGQÉ¡e AÉæHh ,äÉYÉ°TE’G áHQÉh
 π°UGƒàdG πFÉ°Shh ,âfÎfE’G ™e øeC’G πeÉ©àdGh ÊhÎµdE’G ôªæàdG òÑfh äGòdG
 ÜÉ©dCÓd  á«Ñ∏°ùdG  QÉKB’ÉH  áÑ∏£dG  ∞jô©Jh  äÉYÉ°T’G  áHQÉh  »YÉªàL’G

. á«fhÎµdE’G

 انطالق مهرجان القراءة للجميع في معان
 معان 

 ,¿É©e  ‘  ‘É≤ãdG  ÊÉãdG  ˆGóÑY  øH  Ú°ù◊G  ÒeC’G  ƒª°S  õcôe  ‘  â≤∏£fG  
.(á«fOQC’G Iô°SC’G áÑàµe) ™«ªé∏d IAGô≤dG ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a

 ,Ωƒ«dG ,(GÎH)`d …ôª°ûdG ∞°Sƒj QƒàcódG ¿É©e á¶aÉ áaÉ≤K ôjóe ∫Ébh
 ÖàµdG øjhÉæ©d Gô¶f áÄ°TÉædGh ÚØ≤ãŸG πÑb øe GÒÑc ’ÉÑbEG ó¡°ûj ¿ÉLô¡ŸG ¿EG
 ¿CG  ≈dEG  GÒ°ûe  ,áaÉ≤ãdG  IQGRh  øe  ºYóc  ájõeQ  QÉ©°SCÉH  ´ÉÑJ  »àdG  Iõ«ªŸG
 ∞∏à iód IAGô≤dG  áaÉ≤K º«ª©J ‘ º¡°ùj …ƒæ°S πµ°ûH ΩÉ≤j …òdG  ¿ÉLô¡ŸG

.á¶aÉëŸG ‘ ‘É≤ãdG ∑Gô◊G ºYOh ™ªàéŸG äÉÄa
 á«îjQÉàdGh  á«HOC’G  ÖàµdG  øe  áYƒæàe  äÉYƒª›  ≈∏Y  ¿ÉLô¡ŸG  πªà°TGh
 äÓ›h ¢ü°übh á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG äÉjGhôdG ÖfÉL ≈dEG á«Ø°ù∏ØdGh á«ª∏©dGh

.ájõeQ QÉ©°SCÉH ´ÉÑJ »àdGh ,∫ÉØWC’G

 انطالق فعاليات مهرجان 

القراءة للجميع بجرش
 جرش 

 ¬JQhO äÉ«dÉ©a íààaG …òdG ™«ªé∏d IAGô≤dG ¿ÉLô¡e Öàc ™«H õcôe ó¡°T 
 AÉ°ùæÿG  á°SQóe  ‘  IôeGƒ©dG  óª  QƒàcódG  ¢TôL  ßaÉ  ÖFÉf  ,16  `dG

.™ªàéŸG äÉÄa ∞∏à øe kÉàa’ ’ÉÑbEG ,ájƒfÉãdG
 IAGô≤dG ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a ¿EG ,…QOÉ≤dG á∏≤Y QƒàcódG ¢TôL áaÉ≤K ôjóe ∫Ébh
 ™ªàéŸG  ±ó¡à°ùJ  á«fOQC’G  Iô°SC’G  áÑàµe  ¿GƒæY  â–  Ωƒ«dG  â≤∏£fG  »àdG
 øe  ¬jƒëj  ÉŸ  äÉ©eÉ÷Gh  ¢SQGóŸG  ÜÓWh  Úªà¡ŸGh  AGô≤dG  ™«ªLh  »∏ëŸG

.áYƒæàe øjhÉæY
 51  ≈∏Y  πªà°ûj  ,ΩÉ`̀jCG  5  IóŸ  ôªà°ùj  …òdG  ¿ÉLô¡ŸG  ¿CG  …QOÉ≤dG  ÚHh
 çGÎdG ‘ øjhÉæY øª°†àJ Éª«a , QÉÑµ∏d 40 h ,∫ÉØWC’ÉH ¢UÉN É¡æe 11 ,kÉfGƒæY

É«LƒdƒæµàdGh ±QÉ©ŸGh Ωƒ∏©dGh ¿ƒæØdGh ÜGO’Gh á«fOQ’G äÉ°SGQódGh
 ´ÉÑJ  »àdG  ÖàµdG  AÉæàbG  øe ™ªàéŸG  AÉæHCG  Úµ“ ¿ÉLô¡ŸG  ±óg ¿CG  ócCGh
 ≈∏Y  ÜÉàµdGh  IAGô≤dÉH  Úªà¡ŸG  ™«é°ûàd  áaÉ≤ãdG  IQGRh  øe  áeƒYóe  QÉ©°SCÉH

.É¡«∏Y ∫ÉÑb’G

 المفرق: إطالق حملة 16 يوما 
لوقف العنف ضد المرأة

 المفرق 

 ICGôŸG  ó°V  ∞æ©dG  á°†gÉæŸ  Éeƒj  16  á∏ªM  â«ÑdG  ∫BG  á©eÉL  ‘  â≤∏£fG
 IôFGOh äÉ«Hô©dG AÉ°ùædG á«©ªL ™e ¿hÉ©àdÉH ICGôŸG äÉ°SGQO õcôe ácQÉ°ûÃ

.áÑ∏£dG ¿hDƒ°T IOÉªY ‘ »YÉªàL’Gh ‘É≤ãdG •É°ûædG
 äGRÉ‚EG ≈dEG áæ°SÉëŸG ΩÉ°ùH QƒàcódG â«ÑdG ∫BG á©eÉL ¢ù«FQ ÖFÉf QÉ°TCGh
 á°†gÉæe ‘ É¡ÑfÉL ≈dEG ±ƒbƒdG ¿CG GÈà©e ,øjOÉ«ŸGh πaÉëŸG ∞∏à ‘ ICGôŸG
 ICGôŸG ËôµJ ¿CGh ,ÚfGƒ≤dG ¬«ª–h ™ªàéŸG √ójDƒj …ó°ù÷Gh »°ùØædG ∞æ©dG
 AÉ°ùædG á«©ªL ‘ èeGÈdG Iôjóe äócCGh .∞«æ◊G ÉææjO º«dÉ©J Ö∏°U øe ƒg
 AÉ°ùædG  ó°V  ∞æ©dG  á°†gÉæe  ‘  AÉ°ùædG  Oƒ¡éH  AÉØàM’G  ´ÉØf  ≈∏«d  äÉ«Hô©dG
 ájƒ°ùf äÉª¶æeh Êóe ™ªà› äÉ°ù°SDƒeh äÉeƒµM øe ™«ª÷G Oƒ¡L ó«MƒJh
 ‘ º¡JóYÉ°ùeh á«ªæàdG øY ÚdhDƒ°ùŸG áÑWÉ πLCG øe ΩÓYEGh ¢UÉN ´É£bh

.ICGôŸG ó°V ∞æ©dG øe ó◊G É¡fCÉ°T øe »àdG äGQGô≤dG PÉîJG
 øe  äGƒæ°S{  ¿Gƒæ©H  É¡HÉàc  ‘  »æ«°ù◊G  ÉfQ  á«eÓYE’G  â°Vô©à°SGh
 ≈àM »°VÉŸG ¿ô≤dG äÉæ«°ùªN òæe ¿OQC’G ‘ ájƒ°ùædG ácô◊G IÒ°ùe z∫É°†ædG
 »°VÉŸG  ¿É«H  IQƒàcódG  ICGôŸG  äÉ°SGQO  õcôe  Iôjóe  äócCGh  .ô°VÉ◊G  âbƒdG
 ÜÉë°UCG  øe  IOÉØà°S’Gh  ™ªàéŸGh  áÑ∏£dG  á«YƒJ  á∏ª◊G  √òg  øe  ±ó¡dG  ¿CG
 Ú°ü–h äÉ«àØdGh AÉ°ùædG ó°V ∞æ©dG á°†gÉæe ‘ á«©ªàéŸG IOÉ«≤dGh IÈÿG

.¬dÉµ°TCG ™«ªéH ∞æ©dG øe ™ªàéŸG OGôaCG
 ™«ªé∏d  IAGô≤dG  ¿ÉLô¡e  áæ°SÉëŸG  QƒàcódG  íààaG  á∏ª◊G  ¢ûeÉg  ≈∏Yh
 ¥ôØŸG  áaÉ≤K  ôjóeh  ¿ÉMô°ùdG  πjÉ°U  QƒàcódG  áÑ∏£dG  ¿hDƒ°T  ó«ªY  Qƒ°†ëH
 ‘É≤ãdG •É°ûædG IôFGO øe º«¶æàH AÉL …òdG ¢Vô©ŸG í«àj å«M ¿É«é©dG π°ü«a
 Úªà¡ŸGh  áÑ∏£∏d  á°UôØdG  ¥ôØŸG  áaÉ≤K  ájôjóe  ™e  ¿hÉ©àdÉHh  »YÉªàL’Gh

. ΩOÉ≤dG ô¡°ûdG øe ∫h’G ájÉ¨d ôªà°ùjh ájõeQ QÉ©°SCÉH ÖàµdG AÉæàbG

عجلون 

 ¿hDƒ°û∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  Ú``̀ eC’G  äó``̀ cCG
 á«HÎdG  IQGRh  ‘  á«dÉŸGh  á`̀ jQGOE’G
 ,äÓ«Ñb  iƒ‚  IQƒàcódG  ,º«∏©àdGh
 º∏©ŸG  áÑ«g  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀◊G  á`̀«`̀ª`̀gCG

.¬àeGôc ¿ƒ°Uh

 É`̀gQƒ`̀°`̀†`̀M ∫Ó``̀ N ,â``̀aÉ``̀°``̀VCGh
 √ôî°U  á°SQóŸ  »MÉÑ°üdG  QƒHÉ£dG
 ¿ƒ∏éY  á¶aÉëÃ  ÚæÑ∏d  ájƒfÉãdG
 ¢SQGóŸG  QhO  ≈∏Y õ«cÎdG  Öéj ¬fCG
 ,¬Ñ∏£∏d  áæeBG  á«ª«∏©J  áÄ«H  ÒaƒJ  ‘
 •É`̀Ñ`̀°`̀†`̀f’G á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y IOó`̀°`̀û`̀e
 ádhDƒ°ùŸG  ÒZ  äÉaô°üàdG  á≤MÓeh

.áÑ∏£dG øe OóY πÑb øe
 IQÉjõdG  ∫ÓN  ,äÓ«Ñb  âfCÉªWGh
 á¶aÉëŸG á«HôJ ôjóe É¡H É¡≤aGQ »àdG
 ôjóeh  …QGƒ``¡``dG  π°ü«a  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ∫ÓH á`̀«`̀dÉ`̀ŸGh á````̀jQGOE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG
 á«ª«∏©àdG  ¿hDƒ°ûdG  ôjóeh  »æeƒŸG
 Úaô°ûŸG øe OóYh IójÉ©°ùdG Ú°SÉj

 áë°U  ≈∏Y  ,ájôjóŸG  ‘  ÚjƒHÎdG
 ¢Vô©J  …ò`̀dG  Iôî°U  á°SQóe  ôjóe
 äOó°Th ,áÑ∏£dG óMCG πÑb øe AGóàY’
 ∫hÉ£àdÉH  íª°ùJ  ød  IQGRƒdG  ¿CG  ≈∏Y
 Ö°SÉëà°Sh ,äÉª∏©ŸGh Úª∏©ŸG ≈∏Y
 ∫Éæ«d  π«eR  …CG  ≈∏Y  …óà©j  øe  πc
.ÊOQC’G ¿ƒfÉ≤dG ¬«∏Y ¢üf Éªc √AGõL

جرش 

 ógÉ°ûe  ™`̀e  ¢TôL  á¶aÉ  AÉ`̀æ`̀HCG  πYÉØJ
 ôWÉ  ∫ƒ`̀ M  …ƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG  »Mô°ùŸG  ¢`̀Vô`̀©`̀dG
 ÉjÉë°Vh  äGQó`̀î`̀ŸG  º o°S{  ¿Gƒæ©H  äGQó`̀î`̀ŸG
 ™HÉàdG  »Mô°ùŸG ≥jôØdG  √ó°ùL …òdG{ ™ªàéŸG
 ≈∏Y  á«©ªàéŸG  áWô°ûdGh  ΩÓ``̀Y’G  ájôjóŸ
 ∫ÓN ±ƒ°S º« äÉeóN áæ÷ ìô°ùe áÑ°ûN
 ‘  á«©ªàéŸG  áWô°ûdG  πÑb  ø`̀e  ¬àaÉ°†à°SG

.¢TôL
 ßaÉ  É`̀gÉ`̀YQ  »`̀à`̀dG  á«Mô°ùŸG  ±ó`̀¡`̀Jh
 ôjóe  Qƒ°†ëHh  QƒYÉØdG  ¢SGôa  QƒàcódG  ¢TôL

 ¢ù«FQh  ,äÉµjQƒdG  π«∏N  ó«≤©dG  ¢TôL  áWô°T
 AÉæHCG øe ÒÑc OóYh ,Ωƒà©dG óªMG ¢TôL ájó∏H
 º¡Øjô©J  ≈dG  ,¢SQGóŸG  áÑ∏Wh  »∏ëŸG  ™ªàéŸG
 ‘ ´ƒbƒ∏d ÜÉÑ°û∏d áéFGôdG êGQóà°S’G Ö«dÉ°SCÉH
 ÚWÉ©àŸG Oƒ≤J »àdG á«Ñ∏°ùdG QÉKB’Gh ,áaB’G √òg

. QÉeódGh ´É«°†dG ≈dG ájÉ¡ædG ‘
 ájó«eƒc á≤jô£H á«Mô°ùŸG çGóMCG âcÉMh
 á`̀bhQCG  øe  IPƒ`̀NCÉ`̀e  á«©bGh  ¢ü°üb  IôNÉ°S
 Gƒ≤dCG  ¢UÉî°TC’  äGQó`̀î`̀ŸG  áëaÉµe  IQGOG
 OGƒŸG  »WÉ©J  ∫ÓN  øe  áµ∏¡àdG  ≈dG  º¡jójCÉH
 »àdG  áª«NƒdG  QGô`̀°`̀V’G  ∞°ûµJh  ,  IQó`̀î`̀ŸG
 Iô°SC’Gh OôØdG ó«©°U ≈∏Y äGQóîŸG áaBG É¡Ø∏îJ

 Ò«¨Jh ,ÜÉÑ°ûdG äÉbÉ£d ¢†jƒ≤J øe ,™ªàéŸGh
 »JÉ«◊G  ºgQÉ°ùe  ø`̀Y  º¡aGôëfGh  º¡cƒ∏°S
 á°üb  ∫ƒM  á«Mô°ùŸG  çGóMCG  QhóJh  .  q…ƒ°ùdG
 Iô°SG  ‘  ¢û«©j  …òdG  Ú«©eÉ÷G  ÜÉÑ°ûdG  óMCG
 Aƒ°ùdG AÉ≤aQ π©ØH OÉ≤æj …òdGh ,É«YÉªàLG áµµØe
 óMG íÑ°ü«d ∫ƒëàj ºKh äGQóîŸG »WÉ©J ≈dG
 QÉŒ øe áYƒªéŸ ¬eÉª°†fG Ö≤Y É¡d ÚLhôŸG
 ógÉ°ûe  â°VôY  Éªc  ,  É¡«WÉ©àeh  äGQó`̀î`̀ŸG
 ™bh  …òdG  ∫ÉªY’G  ∫ÉLQ  óMCG  á°üb  á«Mô°ùŸG
 ≈∏ZCÉH  ¬àë«°†Jh  ,IQó`̀î`̀ŸG  OGƒ``̀ŸG  á«ë°V
 øe  ∞«ØîàdGh  ¬àÑZQ  á«Ñ∏J  π`̀LCG  øe  ∂∏Á  Ée

.äGQóîŸG »WÉ©J É¡ÑÑ°ùj »àdG ¬JÉfÉ©e

 الطفيلة 

 á«æ≤àdG  á∏«Ø£dG  á©eÉL  ¢ù«FQ  ø`̀∏`̀YCG  
 áÑ©°T  çGóëà°SG  øY ,á£jÉ©ŸG  ôªY QƒàcódG
 ,áÑ∏£dG ¿hDƒ°T IOÉªY ‘ á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G
 »°SÉ«°ùdG  πª©∏d  ≥```aC’Gh  ä’É`̀é`̀ŸG  íàØd
 ¬H  âëª°S  É`̀e  ≥`̀ah  á©eÉ÷G  ‘  »HÉÑ°ûdG
 ájDhQh  äÉ¡«Lƒàd  kGPÉØfEG  ,ÚfGƒ≤dGh  áª¶fC’G

 Ú°ù◊G  ø``HG  ÊÉ`̀ã`̀dG  ˆG  óÑY  ∂`̀∏`̀ŸG  á`̀dÓ`̀L
 á`̀jƒ`̀bh  á`̀ë`̀°`̀VGh  á`̀«`̀Hõ`̀M  IÉ`̀«`̀M  ≥«≤ëàH

.ÜÉÑ°ûdG ácQÉ°ûÃ
 ÉæfEG  ,»Øë°U  íjô°üJ  ‘  á£jÉ©ŸG  ∫Ébh
 á«eÓYEGh  á«ÁOÉcCG  äÉ°ù°SDƒªc  Ωƒ«dG  πªëàf
 ™ªàéŸG  äÉ°ù°SDƒe  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,á«eƒµMh
 ÜÉÑ°ûdG  ácQÉ°ûe  õjõ©J  á«dhDƒ°ùe  ,Êó`̀ ŸG
 QÉªãà°SGh  ,»°SÉ«°ùdG  πª©dGh  ÜGõ``MC’G  ‘

 »YÉª÷G πª©dG ôµa ô°ûfh ,º¡JGQóbh º¡JÉbÉW
 ÜÉ£ÿ  kÓ`̀jó`̀H  ¿ƒµ«d  ;ÜGõ```̀MC’G  ∫Ó`̀N  ø`̀e

.ÜÉÑ°ûdG iód ±ô£àdGh á«gGôµdG
 §≤à∏J  ¿CG  âYÉ£à°SG  á©eÉ÷G  ¿CG  ó`̀cCGh
 ¢üîj Éª«a á«eÉ°ùdG á«µ∏ŸG iDhôdGh πFÉ°SôdG
 º¡H  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh  ÜÉÑ°ûdG  ácQÉ°ûe  õjõ©J
 ¿ƒµàd á«YÉ°S »°†“h ,º¡JGQÉ¡Ã AÉ≤JQ’ÉHh
 øe ,…ôµØdGh »YÉª÷G »°SÉ«°ùdG πª©∏d kGÈæe

 ,äÉWÉ°ûædG  øe  ójó©∏d  πeÉµàe  èeÉfôH  ∫ÓN
 ∞«≤ãàH ≈æ©J »àdG äGhóædGh ,πª©dG ¢TQhh
 áæWGƒŸGh ,á«WGôbƒÁódG  ä’É› ‘ áÑ∏£dG
 äÉHÉîàf’G QhO ≈dEG GÒ°ûe ,¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°Sh
 Ωƒ¡Øe  õjõ©J  ‘  »∏ëŸG  º`̀µ`̀◊Gh  ádOÉ©dG
 ¿OQC’G  AÉæH  ‘  »°†ª∏d  á«°SÉ«°ùdG  IÉ«◊G

.¬à°†¡fh
 äÉ«dÉ©a  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ¬`̀fCG  á£jÉ©ŸG  ÚHh

 »àdG  z+∑QÉ``̀°``̀TCGzh  z∑QÉ`̀ °`̀ TCG  É``̀fCG{  èeÉfôH
 á«∏ª©dG  ‘  º¡àaô©eh  ÜÉÑ°ûdG  äGQób  Rõ©J
 ≈∏Y  ∞µ©J  á©eÉ÷G  ¿EÉ`̀ a  ,á«WGôbƒÁódG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ÜÉÑ°ûdG  á«ªæàd  Öàµe  AÉ°ûfEG
 kÉ`̀ YGQPh  kGó``̀aGQ  ¿ƒµ«d  ,ó¡©dG  ‹h  á°ù°SDƒe
 ÜÉÑ°ûdG á«ªæJ ‘ É¡JÒ°ùe ‘ á©eÉé∏d kGófÉ°ùe
 ‘  º¡àcQÉ°ûe  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  º¡JGQÉ¡e  π≤°Uh

.áaÉc ä’ÉéŸG ‘ QÉgOR’Gh á«ªæàdG IÒ°ùe

استحداث شعبة األحزاب السياسية في الطفيلة التقنية

مسرحية توعوية حول مخاطر المخدرات بجرش

قبيالت تؤكد أهمية الحفاظ على 
هيبة المعلم وكرامته

 إربد 

 ICGôŸG  äÉ°SGQód  áª°ùH  IÒ`̀eC’G  õcôe  º¶f  
 áæé∏dG ™e ¿hÉ©àdÉH ∑ƒeÒdG á©eÉL ‘ á«fOQC’G
 ,…Ò`̀ÿG  …ôKƒ∏dG  OÉ``–’Gh  áKÉZEÓd  á«dhódG
 zAÉ°ùædG ó°V ∞æ©dG ∞bƒd ó«H Gój{ πØM äÉ«dÉ©a
 ∞æ©dG  á°†gÉæŸ  Éeƒj  16  `dG  á∏ªM  øª°V  ∂dPh

.ICGôŸG ó°V
 ¿EG{ ¿É°ùM ƒHCG ËQ á≤HÉ°ùdG IôjRƒdG âdÉbh
 IôgÉX  πH  á«fOQCG  ádÉM  ¢ù«d  ICGôŸG  ó°V  ∞æ©dG
 ‘  Éæ°ùd  Éææµd  ,É¡«a  ô£NC’G  ¿ƒµf  ’  ób  ,á«ŸÉY

.z¿OQC’G É¡≤ëà°ùj »àdG á«dÉãŸG ádÉ◊G
 »YÉªàLG ∞æY øe √Éfó¡°T Ée ¿CG{ âaÉ°VCGh
 ±ƒ`̀bƒ`̀dG  É`̀æ`̀e  ÖLƒà°ùj  kGÒ```̀NCG  ICGô```̀ŸG  ó`̀°`̀V

 á«YƒàdÉH á¡LGƒŸGh ,∫ƒ∏◊G OÉéjEGh á°SGQódGh
 ºYOh Iô°SC’G ájÉªM áeƒ¶æe õjõ©Jh ™jô°ûàdGh

.zÉ¡«∏Y áªFÉ≤dG äÉ°ù°SDƒŸG
 QƒàcódG  ∑ƒeÒdG  á©eÉL ¢ù«FQ ócCG  ,√QhóH
 õcôe  ∫Ó`̀ N  ø`̀ eh  á©eÉ÷G  ¿CG  OÉ°ùe  ΩÓ`̀°`̀SEG
 å–  ,á«fOQC’G  ICGôŸG  äÉ°SGQód  áª°ùH  IÒeC’G
 Éeƒj  16`dG  á∏ªM  äÉ«dÉ©ØH  ácQÉ°ûŸG  ≈∏Y
 ¿CG øe ÉbÓ£fG ∂dPh ,ICGôŸG ó°V ∞æ©dG á°†gÉæŸ
 á∏eÉc  É¡bƒ≤M  ¿Éª°Vh  É¡àjÉªMh  ICGôŸG  ÉjÉ°†b

.¬∏ªcCÉH ™ªà› á«°†b »g á°Uƒ≤æe ÒZ
 áKÉZEÓd á«dhódG áæé∏d …ò«ØæàdG ôjóŸG âdÉbh
 ¿EG  ,É¡àª∏c  ‘  ¿OQƒ`̀ H  ¿Rƒ°S  ¿OQC’G  Öàµe  ‘
 ¬H ±Î©e ,»YÉªàL’G ´ƒædG ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dG
 G kôªà°ùeh  ¥É£ædG  ™°SGh  É kcÉ¡àfG  √QÉÑàYÉH  kÉ«ŸÉY

.äÉ«àØdGh AÉ°ùædG ¥ƒ≤◊
 äÉeóÿG  øe  áYƒª›  ¿OQƒH  â°Vô©à°SGh
 ±ó¡H  á«dhódG  áæé∏dG  É¡eó≤J  »àdG  á∏eÉ°ûdG
 AÉ°ùædG  ¿CG  ¿Éª°†d  ,É¡æ«µ“h  ICGôŸG  ájÉªM  ºYO
 äÉª∏©àeh äÉn«ë°Uh äÉæeBG  ¿OQC’G  ‘ äÉ«àØdGh
 ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  ø¡jódh  É kjOÉ°üàbG  äGô`̀ gOõ`̀ eh
 ¢UôØH  ø©àªàjh  øgQó≤j  ™ªà›  ‘  áªgÉ°ùŸG

.ájhÉ°ùàe
 IÒ`̀ eC’G  õcôe  Iô`̀jó`̀e  äQÉ`̀°`̀TCG  É¡à¡L  ø`̀e
 ÉjOÉf  IQƒàcódG  á«fOQC’G  ICGôŸG  äÉ°SGQód  áª°ùH
 Gò¡d  á«dhódG  á∏ª◊G  QÉ©°T  ¿CG  ≈`̀dEG  äÉ°UÉ«M
 ∂dPh  ,zAÉ°ùædG  ó°V  ∞æ©dG  ∞`̀bh{  ƒg  ΩÉ©dG
 ∞æ©dG  ä’É`̀M  OGó`̀YC’  IOô£ŸG  IOÉjõdG  ÖÑ°ùH

.á≤HÉ°ùdG ΩGƒYC’ÉH áfQÉ≤e 2022 ΩÉ©d …ô°SC’G

مادبا 

 z¥É°û©dG  ´QÉ°T{  É¡àjGhQ  QÉ°ü≤dG  ∫Gƒf  á«FGhôdG  äô¡°TCG
 øe  áÑîf  Qƒ°†ëH  ÉHOÉe  ‘  ÚJÓdG  ôjO  á°SQóe  ìô°ùe  ≈∏Y

.ÉHOÉe ‘ »∏ëŸG ™ªàéŸG AÉæHCGh ÚØ≤ãŸG
 ¬àjÉYQ ∫ÓN ,…QGÈdG ´Gõg áaÉ≤ãdG IQGRh ΩÉY ÚeCG ∫Ébh
 ¥É°û©dG  ´QÉ°T  ájGhQ  QÉ¡°TÉH  Ωƒ«dG  πØàëf  ÉæfEG  ,QÉ¡°TE’G  πØM
 πµ°T  ≈∏Y  ÉYGóHGh  ÉîjQÉJ  ÉHOÉŸ  ¿hóJ  »àdG  QÉ°ü≤dG  á«FGhô∏d
 ôcP  ºàj  ¿G  É«æªàe  ,Oƒª÷G  øY  Ió«©H  IÉ«◊ÉH  áÄ«∏e  ájGhQ
 ´QÉ°T  É¡æeh  ¬JÉjôcòdh  ¬d  ñQDƒJ  áMƒd  ≈∏Y  ´QÉ°T  πc  ïjQÉJ
 ¬«∏Y  ±QÉ©àŸG  º°S’ÉH  ´QÉ°ûdG  º°SG  â«ÑãJ  ºàj  ¿Gh  ¥É°û©dG

.¥É°û©dG ´QÉ°ûH
 Ωó≤J  ¥É°û©dG  ´QÉ°T  á`̀jGhQ  ¿CG  QÉ°ü≤dG  á«FGhôdG  âæ«Hh
 IOÉYEG ñQDƒàd Öjô≤dG »°VÉŸG ≈dEG Oƒ©Jh ô°UÉ©ŸG ÉHOÉe ïjQÉJ
 ∑ôµdG øe É¡«dG á«ë«°ùŸG äÓFÉ©dG ∫ƒ°Uh ó©H ÉHOÉe áHôN AÉæH
 â∏©L »àdG IQhÉéŸG iô≤dGh ÉHOÉe ‘ á«fGôª©dG á°†¡ædG AóHh

.É¡fÉµ°S ÚH ¢ùfÉéàdGh ¢ûjÉ©à∏d É«dÉãe ÉæWƒe áæjóŸG øe

انطالق فعاليات «يدا بيد» في 
اليرموك لوقف العنف ضد النساء

اشهار رواية شارع العشاق للروائية قصار بمادبا

 العلوم والتكنولوجيا تطلق حملة لمناهضة 
العنف القائم على النوع االجتماعي

 الرمثا 

 É«LƒdƒæµàdGh  Ωƒ∏©dG  á©eÉL  ‘  áÑ∏£dG  ¿hDƒ°T  IOÉªY  âª¶f  
 …òdGh ,z∞æ©dG òÑf{ ¿ƒKGQÉe ,äÉ«Hô©dG AÉ°ùædG á«©ªL ™e ¿hÉ©àdÉH
 ≈∏Y ºFÉ≤dG ∞æ©dG á°†gÉæŸ á£°ûfC’G øe Éeƒj 16 á∏ªM ¥É«°S ‘ »JCÉj

.»YÉªàL’G ´ƒædG
 ¥Ó£fG ∫ÓN ,…óæ÷G OÉ¡°S IQƒàcódG á©eÉ÷G ¢ù«FQ ÖFÉf âdÉbh
 äÉ«dÉ©ah  á£°ûfCG  ‘  É¡àÑ∏W  ∑Gô°TEG  ≈dEG  ±ó¡J  á©eÉ÷G  ¿EG  ,¿ƒKGQÉŸG
 á«cƒ∏°ùdGh  ájó°ù÷Gh  á«∏≤©dG  º¡àeƒ¶æe  AÉæH  ‘  º¡°ù oJ  á«é¡æe  ’
 »YÉªàL’G  ´ƒædG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  ∞æ©dG  á¡LGƒe  ¿CG  áØ«°† oe  ,á«aô©ŸGh
 …òdGh ,AÉ©ªL á«fÉ°ùfE’G äÉ©ªàéŸG ÚH ácÎ°ûŸG âHGƒãdG ºgCG øe ó©j

.á«dhódGh á«∏ëŸG äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl ≈∏Y ÒÑµdG ºYódÉH ≈¶ëj
 á«°ùjQóàdG  áÄ«¡dG  AÉ°†YCGh  áÑ∏£dG  øe  ó°ûM  ¿ƒKGQÉŸG  ‘  ∑QÉ°Th

.á©eÉ÷G ‘ Ú∏eÉ©dGh

  المستقلة لالنتخاب تلتقي الكتل 
المترشحة لغرفة تجارة الزرقاء

 الزرقاء 

 ,AÉbQõdG IQÉŒ áaôZ äÉHÉîàfG ≈∏Y ±Gô°TE’G áæ÷ ¢ù«FQ ™∏WG 
 äÉHÉîàf’  Úë°TôŸG  ,ÜÉîàfÓd  á∏≤à°ùŸG  áÄ«¡dG  øe  ,áfQÉ£≤dG  ôeÉ°S
 »àdG  §HGƒ°†dGh  äGAGôLE’G  ≈∏Y  ájQÉéàdG  äÉYÉ£≤dG  »∏ã‡h  áaô¨dG

.´GÎb’G Ωƒj á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ºµ–
 πµd  ¿ÉHhóæe  ∑Éæg  ¿ƒµj  ¿CG  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ”  ¬fEG  áfQÉ£≤dG  ∫Ébh
 ,RôØdGh ´GÎb’G áaôZ πNGO ájQÉéàdG äÉYÉ£≤dG í°TôŸ Ühóæeh á∏àc
.´GÎb’G ±ôZ ÚH π≤æàdÉH óLGƒàŸG Ühóæª∏d ìÉª°ùdG ΩóY ≈∏Y ó«cCÉàdGh

 kÉMÉÑ°U áæeÉãdG áYÉ°ùdG ΩÉ“ ‘ CGóÑà°S ´GÎb’G á«∏ªY ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ÉgOÉªàYG ” …òdGh ,AÉbQõdG IQÉŒ áaôZ ≈æÑe ‘ kAÉ°ùe á©HÉ°ùdG ≈àMh

.ÜÉîàfÓd á∏≤à°ùŸG áÄ«¡dG πÑb øe á«HÉîàf’G á«∏ª©dG AGôLE’ ÉfÉµe
 ´GÎ``̀b’G  á`̀«`̀dBG  ∫ƒ`̀ M  Úë°TôŸG  äGQÉ°ùØà°SG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ¢`̀û`̀bÉ`̀fh

.É¡ë«°VƒJh á©ÑàŸG äGAGôLE’Gh

  تزويد 8 مساجد في العقبة 
والقويرة بمكيفات

 العقبة 

 ájOÉ°üàb’G áÑ≤©dG á≤£æe á£∏°S ‘ óLÉ°ùŸG ájÉYQ áæ÷ äô°TÉH 
 á¶aÉ  ‘  óLÉ°ùŸ  ¢Tôa  åjó–h  äÉØ«µe  Ö«côJ  ∫ÉªYCÉH  ,á°UÉÿG
 ,äGOÉéædG ˆG óÑY º«∏bE’Gh áæjóŸG ¢VƒØe áæé∏dG ¢ù«FQ ócCGh .áÑ≤©dG
 äÉLÉ«àMG ÒaƒJ ≈∏Y …ƒæ°S πµ°ûH á£∏°ùdG ¢UôM »Øë°U íjô°üJ ‘
 áfRGƒe øe ¢Vô¨dG Gò¡d á°ü°ü á«dÉe ≠dÉÑe ≥ah óLÉ°ùŸG äÉÑ∏£àeh
 áÄ«ÑdG  ÒaƒJh  Égõ«¡Œh  ≥FÓdG  ¬LƒdG  ≈∏Y  ÉgQÉ¡XEG  ±ó¡H  á£∏°ùdG

.É¡«a IÓ°üdG AGOC’ áªFÓŸG
 áæjóe ‘ É¡æe 4 ,óLÉ°ùe 8 â∏ª°T äÉØ«µŸG Ö«côJ á∏ªM ¿CG ÚHh
 ¢Tôa  IOÉYEG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,Iôjƒ≤dG  AGƒd  ‘  iôNCG  óLÉ°ùe  4h  ,áÑ≤©dG

.AGƒ∏dG ‘ óLÉ°ùŸG óMCG OÉé°S ójóŒh
 ájôjóe ™e ¿hÉ©àdÉH â∏µ o°T á£∏°ùdG ‘ óLÉ°ùŸG ájÉYQ áæ÷ ¿CG ôcòj
 äÉLÉ«àMG  á°SGQód  ;ábÓ©dG  äGP  äÉ¡÷Gh  áÑ≤©dG  á¶aÉ  ±É`̀bhCG
 ¿ƒµJ  ¿CG  øª°†j  ÉÃ  ¥ÉØfE’G  äÉjƒdhCG  ójó–h  á¶aÉëŸG  ‘  óLÉ°ùŸG

.≥WÉæŸG ≈à°T øe ¢SÉædG É¡eDƒ«d IõgÉL á¶aÉëŸG ‘ óLÉ°ùŸG ™«ªL

ورشة حول السالمة الرقمية 
للنساء المنتخبات في معان

 معان 

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,ÖjQóàdGh  äGQÉ°ûà°SÓd  ∑ôµdG  á©∏b  õcôe  º¶f  
 AÉ°ùæ∏d  á«ÑjQóJ  á°TQh ,¿É©e á¶aÉ ‘ ,…óæµdG  äGQOÉÑŸG  ¥hóæ°U
 ,õcôŸG  Iôjóe  âdÉbh  .á«ªbôdG  áeÓ°ùdG  ∫ƒM  á¶aÉëŸG  ‘  äÉÑîàæŸG
 »JCÉJ á°TQƒdG ¿EG ,Ωƒ«dG (GÎH) á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd ,øjOÉëŸG AGô°SEG
 ,Üƒæ÷G äÉ¶aÉ ‘ äÉÑîàæŸG AÉ°ùæ∏d á«ªbôdG áeÓ°ùdG ´hô°ûe øª°V
 øeC’Gh áeÓ°ùdG äGQÉ¡e äÉÑîàæŸG AÉ°ùædG ÜÉ°ùcEG ≈dEG ±ó¡J É¡fCG áæ«Ñe
 .á«còdG  ∞JGƒ¡dGh  â`̀fÎ`̀fE’Gh  É«LƒdƒæµàdG  ΩGóîà°SG  óæY  »ªbôdG
 ˆGóÑY øH Ú°ù◊G ÒeC’G ƒª°S õcôe ‘ äó≤Y »àdG ,á°TQƒdG âdhÉæJh
 ¢ù∏›h  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéŸG  äGƒ°†Y  ácQÉ°ûÃ  ,¿É©Ã  ‘É≤ãdG  ÊÉãdG
 :ÉgRôHCG IóY QhÉ ;»ªbôdG øeC’G ‘ äGÒÑN É¡àeóbh ¿É©e á¶aÉ
 ójÈdG πãe äÉeóîà°ùª∏d äÉfÉ«ÑdGh ,á«fhÎµdE’G äÉHÉ°ù◊G ájÉªM πÑ°S
 π°SGÎdG  äÉ≤«Ñ£Jh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  äÉHÉ°ùMh  ÊhÎµdE’G
 â°ûbÉfh  .IOó©àŸG  ôWÉîŸGh  á«fhÎµdE’G  äÉcÉ¡àf’G  øe  á«còdG
 »àdG á«fhÎµdE’G äGƒ£ÿGh äÉ≤«Ñ£àdG ¢†©H ΩGóîà°SG πÑ°S á°TQƒdG
 ∂∏J  øe  ájÉbƒdG  πÑ°Sh  ,áaÉc  ôWÉîŸG  øe  ájÉª◊G  ∂∏J  ≥«≤–  π¡°ùJ
 ≈∏Y á«∏ªY äÉ≤«Ñ£J ÖfÉL ≈dEG ,É¡Yƒbh ∫ÉM ‘ É¡æY ÆÓHE’Gh ôWÉîŸG
 ∫ƒM iôNCG  äÉeƒ∏©eh ,É¡©e πeÉ©àdG  πÑ°Sh á∏ªàëŸG äÉcÉ¡àf’G ∂∏J

.áæeB’G á«còdG äÉ≤«Ñ£àdGh ™bGƒŸG ¢†©H äGõ«e

 العقبة: ورشة لتقييم األثر البيئي 
لمشروع مستودع البوتاس األحمر

 العقبة 

 πªY  á°TQh  ,á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G  áÑ≤©dG  á≤£æe  á£∏°S  âª¶f
 ¢SÉJƒÑdG  IOÉŸ ójó÷G ´Oƒà°ùŸG{ ´hô°ûŸ »Ä«ÑdG  ôKC’G º««≤J á°SGQód
 »HGhôdGh ,á«Hô©dG  ¢SÉJƒÑdG  »àcô°T ™e ¿hÉ©àdÉH  ,záÑ≤©dG  ‘ ôªMC’G

.ábÉ£dGh áÄ«ÑdG äGQÉ°ûà°S’
 √òg  ¿EG  á£jÉ©ŸG  ójô¨J  á£∏°ùdG  ‘  áÄ«ÑdG  ájôjóe  ôjóe  âdÉbh
 ôKC’G º««≤J á°SGQO πMGôe øe IÒNC’G á∏MôŸG ó©J ájQhÉ°ûàdG á≤∏◊G
 »HGhôdG  ácô°T  ‘  …QÉ°ûà°S’G  ≥jôØdG  ÉgóYCG  »àdGh  ´hô°ûª∏d  »Ä«ÑdG
 »àdG  á«Ä«ÑdG  á≤aGƒŸG  ¬ëæe ∂dP ó©H ºà«°S  ¬fG  áë°Vƒe ,ájQÉ°ûà°S’G
 áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ÉgôKCG  øe  ∞«ØîàdGh  á«Ñ∏°ùdG  QÉ`̀KB’G  øe  ó◊G  É¡fCÉ°T  øe
 áÄ«ÑdG ΩÉ¶f Ö°ùM ∂dPh , ÉgÒZh ábÉ£dGh √É«ŸG QOÉ°üe ≈∏Yh á£«ëŸG

. 2001áæ°ùd 21 ºbQ á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G áÑ≤©dG á≤£æe á£∏°ùd
 øª°V »JCÉj ´hô°ûª∏d »Ä«ÑdG ôKC’G º««≤J ¿CG ≈dEG á£jÉ©ŸG äQÉ°TCGh
 á«é¡æe  øª°Vh  Égô°UÉæYh  áÄ«ÑdG  ájÉªM  ¿Éª°†d  á£∏°ùdG  äÉÑ∏£àe
 äÉ¡÷G  ≈∏Y  É°VôY  Ö∏£àJ  »àdG  äÉYhô°ûª∏d  »Ä«ÑdG  ô`̀ KC’G  º««≤J

.áeRÓdG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh á°üàîŸG
 IQƒàcódG  »HGhôdG  ácô°T  ‘  á«Ä«ÑdG  IÒÑÿG  â°VôY  ,É¡ÑfÉL  øe
 á°SGQód á«FÉ¡ædG  á«©LôŸG ¢ù°SC’Gh ´hô°ûŸG πMGôe áeQÉé©dG á«eGQ
 »©jô°ûàdG  QÉ`̀WE’Gh  á«°SÉ°SC’G  á°SGQódG  ô°UÉæY)  »Ä«ÑdG  ôKC’G  º««≤J
 á«YÉªàL’Gh  á«Ä«ÑdG  QÉ`̀KB’G  º««≤àd  ¢üî∏e  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,(ÊƒfÉ≤dGh
 á«MÉf  øe  äÉjÉØædG  IQGOEG  á£Nh  á«Ä«ÑdG  IQGOE’G  á£ÿ  á©bƒàŸG

.á«Ä«ÑdG áÑbGôŸG èeÉfôHh á«FÉbƒdG äGAGôLE’G
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Minister calls for leveraging 4th industrial 
revolution tech through S.Korean expertise

Senate Head, Yemen Presidential 
Council team discuss ties

Minister, Irish envoy talk social 
development cooperation

Conference on integrating NCDs 
into primary health care opens
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Amman
Minister of Industry, Trade 

and Supply and Minister 
of Labor Youssef Shamali 
called for establishing joint 
projects with South Korea 
that employ the technologies 
of the Fourth Industrial 
Revolution.

The minister made the 
remarks at the opening of a 
symposium on the Fourth 
Industrial Revolution's 
present and future that was 
jointly organized by the 
Korean Embassy in Amman 
and the Ministry of Industry, 
Trade, and Supply in honor 
of the 60th anniversary of the 
start of diplomatic relations 
between Jordan and Korea.

Since 1962, Jordan and 
South Korea have been 
committed to working 
together in a number of 
areas of shared interest, 
particularly in the areas of 
energy, communications, 
water, and community and 
youth empowerment, the 
minister said.

Shamali referred to South 
Korea's substantial experience 
with the fourth industrial 
revolution's applications and 
noted that Jordan, which 
is rapidly advancing with 
digital transformation, might 
profit from this knowledge, 

which includes greener 
automobiles, information 
technologies, and 5G 
networks.

Regarding digital 
transformation, the minister 
noted that the Kingdom 
has emerged as a pioneer in 
the Middle East and North 
Africa region when it comes 
to fostering innovation, 
expanding job opportunities, 

and developing digital and 
information systems. It has 
also served as a hub for some 
of the biggest international 
businesses in this sector.

In addition, he noted 
that Jordan has emerged 
as one of the top nations 
for competent experts in 
information technology, 
artificial intelligence, cyber-
security, and other areas 

connected to the Fourth 
Industrial Revolution.

The Jordanian 
government established 
the "Jordanian Policy for 
Artificial Intelligence" and 
created the "National Charter 
for Artificial Intelligence 
Ethics," which addresses 
the best application of 
artificial intelligence 
technologies, in recognition 

of the significance of the 
industrial revolution and 
its role in enhancing lives 
and achieving sustainable 
economic development.

He added that the 
government was committed 
to implementing initiatives 
for small and medium-sized 
businesses to enhance the 
capabilities of entrepreneurs, 
facilitate access to financing 

sources, encourage them to 
adopt modern technologies 
for their businesses, and 
showcase their products and 
services through electronic 
commerce, with the goals 
of reducing production 
costs, maximizing resource 
utilization, increasing 
output and exports, 
achieving higher profit 
margins, and achieving 
greater competitiveness. 
"We recognize Fourth 
Industrial Revolution 
technologies as a means to 
achieving these goals, and 
we look forward to using 
the 60th anniversary of 
Jordan-Korea diplomatic 
relations as a new beginning 
in building a Jordanian-S.
Korean partnership to 
establish joint projects that 
employ Fourth Industrial 
Revolution technologies," 
Shamali said.

Korean Ambassador 
Lee Jae-wan, for his part, 
emphasized the importance 
of joint action to increase 
cooperation between the 
two countries in various 
fields and fully leverage 
Fourth Industrial Revolution 
technologies in light of the 
opportunities available 
in both Jordan and South 
Korea.

Amman
Senate President Faisal 

Fayez met with Chairman 
of Yemen's Presidential 
Leadership Council 
Rashad Al-Alimi and an 
accompanying delegation.

Fayez noted the 
"brotherly" and deep-
rooted relations with 
Yemen, and said Jordan, 
upon directives by His 
Majesty King Abdullah 
II, is keen on further 
cementing ties based 
on mutual respect and 
a common interest to 
develop and advance 
cooperation in various 
fields.

He said Jordan stands by 
Yemen and its legitimate 
government and supports 
all Arab and international 
efforts to restore security 
and stability to the country, 
safeguard its territorial 
integrity and end the 
suffering of its people.

Jordan, he added, 
underlines a political 
solution to the Yemeni 
crisis based on the Gulf 
Initiative, the outcomes 
of the National Dialogue 
Conference and relevant 
UN Security Council 
resolutions, rejects 
Iranian interference in 
Yemen’s affairs and calls 
for adhering to the truce, 
especially opening roads 
and safe passages to Taiz.

"We in Jordan, under 
the directives of His 
Majesty the King, put 
all our resources at the 
disposal of the legitimate 
Yemeni government, 
to help it overcome 
challenges and achieve 
security, stability and the 
unity of its people," he 
said.

For his part, Al-
Alimi noted the deep 
relations, and thanked 
Jordan 's support of 
the legitimate Yemini 
government and the 
Kingdom 's hosting of 
Yemeni people.

He stressed the 
importance of 
strengthening political, 
economic and security 
relations, adding that 
Jordan and Yemen agreed 
on the need to operate 
Yemeni Airlines flights 

from Houthi-controlled 
areas, blaming the 
Iranian-backed militia for 
exacerbating the crisis by 
rejecting the renewal of 
the truce and attacking 
oil and other vital 
installations.

Amman
Minister of Social Development 

Wafa Bani Mustafa and Irish 
Ambassador Marianne Bolger met 
on Monday to discuss prospects of 
cooperation in social work fields.

The minister stressed the 
importance of developing social 

services, urging the international 
community to shoulder its 
responsibilities toward refugees 
and host communities. The two 
officials praised the "deep-rooted 
and exceptional" bilateral ties and 
affirmed coordination in social 
development fields.

Amman
A conference organized by 

the Ministry of Health and the 
Royal Health Awareness Society 
(RHAS), in cooperation with 
the World Diabetes Foundation 
(WDF), kicked off in Amman 
to promote the integration of 
noncommunicable diseases 
(NCDs) into primary health 
care.

Director of the ministry's 
Primary Health Care 
Department Riyadh Shayyab, 
who opened the two-day 
conference on behalf of 
Minister Firas Hawari, said 
non-communicable diseases 
were responsible for more 
than three quarters of deaths 
in Jordan, according to 
results of the Jordan National 
STEPwise Survey (STEPs) of 
noncommunicable diseases 
and their risk factors, issued in 
2019.

He added the conference 
stresses the need for cooperation 
between stakeholders to 
combat such diseases and learn 
from challenges posed by the 
Covid-19 pandemic.

Pointing to the ministry's 
plans to fight and prevent 
diseases, he called for a healthy 
lifestyle to reduce the risks of 
being diagnosed with arterial 

hypertension and diabetes.
Jakob Madsen, Senior 

Advisor at WDF, urged 
providing tests required for 
an early diagnosis, as  "this 
problem cannot be solved 
without accurate data," 
and educating the public 
on non-communicable 
diseases.

Deputizing for World 
Health Organization (WHO) 
representative in Jordan Jamela 
Al-Raiby, Dr. Bassem Zayed 
said 70 percent of global deaths 
are caused by chronic diseases, 
adding that WHO supports the 
ministry and partners' efforts in 
this regard.

Director General of RHAS 
Amal Ireifij said the conference 
seeks to achieve its objectives 
by examining interventions, 
challenges, and gaps in the 
file of non-communicable 
diseases.

During the conference, 
topics such as risk factors, 
preventive care, health justice, 
access to noncommunicable 
disease intervention programs 
and services, and lessons 
learned from the Coronavirus 
pandemic will be raised under 
three main focus areas: clinic-
based, school-based and 
community-based intervention 
programs.
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وزراء الداخلية األوروبيون يوافقون على خطة 
طارئة لتجنب تكرار أزمة «أوشن فايكنغ»

 بروكسل

 áq«fÉ°ùfE’G  áæ«Ø°ùdG  ¿CÉ°ûH  áq«dÉ£jE’G  áq«°ùfôØdG  áeRC’G  ≈∏Y  ÚYƒÑ°SCG  ó©H
 π°ùchôH  ‘  º¡YÉªàLG  ‘  ¿ƒ« qHhQhC’G  áq«∏NGódG  AGQRh  ≥aGh  ,≠æµjÉa  ø°ThCG

.z™°VƒdG Gòg QGôµJ ΩóY{ ≈dEG º¡æe Ék«©°S πªY á q£N ≈∏Y á©ª÷G
 áeRC’G  ÜÉ≤YCG  ‘  ,¢ùjQÉH  Ö∏£H  π°ùchôH  ‘  ó≤ oY  …òdG  ´ÉªàL’G  »JCÉjh  
 G kôLÉ¡e  234h  z≠æ«µjÉa  ø°ThCG{  áq«fÉ°ùfE’G  áæ«Ø°ùdG  ∫ƒM  ÉehQ  ™e  IÒNC’G
 øjô°ûJ 11 ‘ É°ùfôa ‘ ±É£ŸG ájÉ¡f ‘ áæ«Ø°ùdG â°SQ óbh .É¡æàe ≈∏Y GƒfÉc
 áq«æ«ª«dG  áq«dÉ£jE’G  áeƒµ◊G  â°†aQ  Éeó©H  z»FÉæãà°SG  πµ°ûH{  Èªaƒf/ÊÉãdG

.É¡dÉÑ≤à°SG Êƒ∏«e É«LQƒL IOÉ«≤H áa qô£àŸG
 ¿CG  ÚfÉeQGO  ódGÒL  »°ùfôØdG  ôjRƒdG  Q qôc  ,´ÉªàL’G  ≈dEG  ¬dƒ°Uh  iódh  
 ’ ÉehQ âeGO Ée É«dÉ£jEG  ≈dEG  ¿ƒ∏°üj øjòdG  Aƒé∏dG  »ÑdÉW πÑ≤à°ùJ ød  É°ùfôa

.zQÉëÑdG ¿ƒfÉb{ ΩÎ–
 ÚæK’G  á« qHhQhC’G  á«°V qƒØŸG  É¡à°VôY »àdG  áFQÉ£dG  πª©dG  á q£N ìÎ≤Jh 
 ∫hO  ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  É k°Uƒ°üN  É¡æe  ±ó¡dG  , kAGôLEG  20  ,AGQRƒdG  Égó qjCGh
 ∂dòch ,É¡«°VGQCG øe IQOÉ¨ŸG äÉq«∏ªY ™æe πLCG øe ô°üe hCG É«Ñ«d hCG ¢ùfƒJ πãe

.Úq«Yô°ûdG ÒZ øjôLÉ¡ŸG π«MôJ äÉq«∏ªY ∞«ãµJ
 ∫hódG ÚH äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh ≥«°ùæàdG Ú°ù– ≈∏Y πª©dG á q£N q¢üæJ Éªc 
 á q£ÿG Ωõà©Jh .QÉëÑdG ‘ øjôLÉ¡ŸG PÉ≤fEÉH áq«æ©ŸG áq«eƒµ◊G ÒZ äÉª q¶æŸGh
 áq«¡«LƒJ  ÇOÉÑe{  ¿CÉ°ûH  záq«dhódG  á qjôëÑdG  áª q¶æŸG  πNGO  äÉ°ûbÉæŸG  õjõ©J{

 .zôëÑdG ‘ PÉ≤fEG äÉq«∏ªY òqØæ oJ »àdG øØ°ù∏d
 ¿CG  É k°†jCG  Öéj  § q°SƒàŸG  ¢†«HC’G  ôëÑdG  ÜƒæL  ∫hO{  q¿EG  ÚfÉeQGO  ∫Ébh  

.záq«ª«∏bE’G É¡gÉ«e ‘ ôëÑ oJ »àdG{ øjôLÉ¡ŸG PÉ≤fEG øØ°ùd zÉ¡ÄfGƒe íàØJ
 q¿EG  ¢SÉæ«°T ¢ù«àjôZQÉe á« qHhQhC’G á«°V qƒØŸG ¢ù«FQ ÖFÉf ∫Éb ,¬à¡L øe 
 .z∫É`̀ŒQ’G  øe  É kYƒf  âfÉc  ≠æµjÉa  ø°ThCG  áæ«Ø°S  á`̀eRCG{  ™e  πeÉ©àdG  á≤jôW
 ,G kO qó`̀  kAGô``̀LEG  øjô°ûY  Éæjód{  ÉkØ«°†e  ,z»HÉéjE’Gz`H  ´ÉªàL’G  ∞°Uhh
 ´ƒædG  Gòg  QGôµJ  IOÉYEG  ΩóY  ≈∏Y  πª©dG  Ωõà∏e  ™«ª÷G  .º¡e  »°SÉ«°S  ¥ÉØ qJGh

 .z∞bGƒŸG øe
 ™aódG ≈dEG AÉ°†YC’G ∫hódG Ék«YGO ,z»FÉ¡ædG qπ◊G ¢ù«d Gòg{ q¿CÉH qôbCG ¬ qæµd 
 OÉ q–’G  ‘  Aƒé∏dGh  Iôé¡dG  q∞∏e  ‘  äÉMÓ°UE’ÉH  á≤q∏©àŸG  äÉ°VhÉØŸÉH  É keó ob

.ÚeÉY øe ÌcCG òæe I qÌ©àŸGh »qHhQhC’G

النقد العربي يوقع اتفاقًا مع الحكومة 
اليمنية لدعم برنامج اإلصالح بمليار دوالر

عمان 

 ájQƒ¡ª÷G  áeƒµM  ™e  kÉbÉØJG  ,¢VÉjôdG  ‘  »Hô©dG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  ™bh
 QÉ«∏e ≠∏ÑÃ ∂dPh ,πeÉ°T …ó≤fh ‹Éeh …OÉ°üàbG ìÓ°UEG èeÉfôH ºYód á«æª«dG

.»cÒeCG Q’hO
 øH óª ,ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ôjRh í°VhCG ,ájOƒ©°ùdG AÉÑfC’G ádÉcƒd kÉ≤ahh
 ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ºYO ‘ áªgÉ°ùŸÉH èeÉfÈdG ≈∏Y ∫ƒ©lj ¬fCG  ,¿ÉYó÷G ˆGóÑY
 ôjƒ£Jh ,á«æª«dG áeƒµë∏d ‹ÉŸG ™°VƒdG ájƒ≤J ≈dEG áaOÉ¡dG äÉMÓ°UE’G ò«Øæàd
 ,¢UÉÿG ´É£≤dG  QhO  õjõ©àd  á«JGƒŸG  áÄ«ÑdG  áÄ«¡Jh  ,‘ô°üŸGh  ‹ÉŸG  ´É£≤dG

.áeGóà°ùŸG ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG IÒ°ùe ‘ ¬cGô°TEGh
 øe  IÎØdG  ∫ÓN  á«æa  á¡éc  ¥hóæ°üdG  √Oƒ≤j  …ò`̀dG  èeÉfÈdG  ±ó¡jh
 …ó≤ædGh ‹ÉŸGh …OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G äÉeƒ≤e AÉ°SQEG ≈dEG 2025 ≈dEG 2022

.á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G ‘

الصين: قطاع االتصاالت يسجل 
نموا بقيمة 185 مليار دوالر أميركي

 بكين 

 ≈∏Y  â¶aÉM  ä’É°üJ’G  áYÉæ°U  ¿EG  ,á«æ«°üdG  á«ª°SôdG  äÉfÉ«ÑdG  âdÉb  
 Éªc  ,2022  ΩÉY  øe  ≈`̀dhC’G  10  `dG  Qƒ¡°ûdG  ‘  äGOGô`̀ jE’G  ‘  ô≤à°ùe  ™°SƒJ

.kÉ©jô°S kGƒ‰ á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G πãe áÄ°TÉf ájQÉŒ ∫ÉªYCG â∏é°S
 á«∏«¨°ûàdG  äGOGôjE’G  ¿CG  äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJh áYÉæ°üdG  IQGRh äôcPh
 QÉ«∏e  185  ‹GƒM)  ¿Gƒj  ¿ƒ«∏jôJ  1.32  øe  ÌcCG  â¨∏H  ´É£≤dG  ‘  á∏eÉ°ûdG
 ´ÉØJQÉH ,»°VÉŸG ∫hC’G øjô°ûJ ≈àMh ÊÉãdG ¿ƒfÉc øe IÎØdG ‘ (»cÒeCG Q’hO

.…ƒæ°S  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  áÄŸÉH  8
 ,á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh ,iÈµdG äÉfÉ«ÑdG πãe áÄ°TÉf ájQÉŒ ∫ÉªYCG äó¡°Th
 ∫ÓN  É¡JGOGôjEG  ‘  á©jô°S  IOÉjR  ,AÉ«°TC’G  âfÎfEGh  âfÎfE’G  äÉfÉ«H  õcGôeh
 ‘  3`dG  ä’É°üJ’G  á≤dÉª©d  áÄ°TÉædG  ∫ÉªYC’G  äGOGô`̀jEG  äõØbh  ,É¡JGP  IÎØdG
 33.1  áÑ°ùæH  ,Ωƒµ«fƒj  ÉæjÉ°ûJh  πjÉHƒe  ÉæjÉ°ûJh  Ωƒµ«∏«J  ÉæjÉ°ûJ  ,Ú°üdG
 â©ØJQG  ,¢UÉN  πµ°ûHh  .¿Gƒj  QÉ«∏e  256.3  ≈dEG  ≥Ñ°SC’G  ΩÉ©dG  øY  áÄŸÉH
 áÄŸÉH  127.8  »àÑ°ùæH  iÈµdG  äÉfÉ«ÑdGh  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  ‘  äGOGôjE’G
 äGOGôjE’G â∏é°S Éªæ«H ,≈dhC’G 10`dG Qƒ¡°ûdG ‘ ,‹GƒàdG ≈∏Y áÄŸÉH 59.3h
 ä’É°üJG áµÑ°T Qƒ£J ôªà°SGh .áÄŸÉH 12.7 áÑ°ùæH IOÉjR äÉfÉ«ÑdG õcGôe øe
 π«é∏d  ájóYÉ≤dG  äÉ£ëŸG  OóY  ≠∏H  å«M  ,Ωó≤àdÉH  OÓÑdG  ‘  ¢ùeÉÿG  π«÷G
 á«aÉ°U IOÉjõH ,∫hC’G øjô°ûJ ájÉ¡f ≈àM ájóYÉb á£ ¿ƒ«∏e 2.25 ¢ùeÉÿG

.2021 ΩÉY ájÉ¡f ‘ πé°ùŸG ºbôdG ™e áfQÉ≤e á£ ∞dCG 825`H

إضراب عمال النظافة بوسائل 
النقل البريطانية بسبب األجور

 لندن 

 øe  ÉgAÉ°†YCG  ¿CG  π≤ædGh  ájôëÑdGh  ájójó◊G  ∂µ°ùdG  ∫ÉªY  áHÉ≤f  âæ∏YCG
 ∫hCG  ≈∏Y  á≤aGƒŸÉH  Éàjƒ°üJ  GhôLCG  π≤ædG  áµÑ°T  iƒà°ùe  ≈∏Y  áaÉ¶ædG  ∫ÉªY

.OÓÑdG iƒà°ùe ≈∏Y º¡d ÜGô°VEG
 ∞dCG  øe ÌcCG  ¿CG  á«fÉ£jôH ΩÓYEG  πFÉ°Sh ¬JOQhCG  ¿É«H  ‘ áHÉ≤ædG  âaÉ°VCGh
 ≥aGôŸG  IQGOEG  äÉeóN Ωó≤J äÉcô°T ÜÉ°ù◊ Oƒ≤©H Ú∏eÉ©dG  øe áaÉ¶f πeÉY
 √óYƒe  øY  ¿Ó``̀YE’G  ºà«°S  …ò`̀ dGh  ,ÜGô`̀°`̀VE’G  ‘  ácQÉ°ûª∏d  Ú∏gDƒe  GƒJÉH
 á≤aGƒŸG  øY  ¿Ó`̀YE’G  AÉL  ,á«fÉ£jôH  á«∏  ôjQÉ≤àd  kÉ≤ahh  .πÑ≤ŸG  ´ƒÑ°SC’G
 »∏¨°ûe  øe  11  iód  ¿ƒ∏eÉY  ¿ƒ≤FÉ°S  ¬«a  CGóH  …òdG  âbƒdG  ‘ ÜGô°VE’G  ≈∏Y
 ôªà°ùe ±ÓN QÉWEG  ‘ âÑ°ùdG Ωƒ«dG πª©dG øY ÉHGô°VEG  Ú«fÉ£jÈdG äGQÉ£≤dG

.QƒLC’G ¿CÉ°ûH

دمشق

 É¡Ø°üb  ,óMC’G  Ωƒj  ,á«cÎdG  äGƒ≤dG  äOóL
 ÉjQƒ°S  äGƒ`̀ b  ™`̀bGƒ`̀e  ≈∏Y  »©aóŸGh  …ƒ`̀ ÷G
.ÉjQƒ°S ∫Éª°T ,Ö∏M ∞jQ ‘ (ó°ùb) á«WGô≤ÁódG
 Rƒ«f  …Éµ°S  {  `d  á«fGó«e  QOÉ°üe  âdÉbh
 ±ó¡à°SG  qÒ°ùŸG  »cÎdG  ¿GÒ£dG  ¿EG  zá«HôY

 ™°VÉÿG  …ôµ°ù©dG  ≠æe  QÉ£e  ïjQGƒ°U  Ió©H
 øeGõàdÉH  ,‹Éª°ûdG  Ö∏M  ∞jôH  (ó°ùb)  Iô£«°ùd
 IõcôªàŸG  á«cÎdG  äGƒ≤∏d  »©aóe  ∞°üb  ™e
 ™bGƒŸG ≈∏Y ¢ù∏HGôL áæjóÃ á£«ëŸG óYGƒ≤dÉH
 ∞jQ  ‘  á«WGô≤ÁódG  ÉjQƒ°S  äGƒ≤d  ájôµ°ù©dG

.»bô°ûdG Ö∏M
 á°UÉN  QOÉ°üe  äOÉ`̀aCG  ,π°üàe  ¥É«°S  ‘h  

 ∫ÓN ,»cÎdG ¢û«é∏d IójóL äGõjõ©J ∫ƒ°UƒH
 áeOÉb ájQƒ°ùdG »°VGQC’G ≈dEG ,á«°VÉŸG äÉYÉ°ùdG

.É«côJ ™e …Ohó◊G áeÓ°ùdG ÜÉH È©e ÈY
 á«cÎdG  äGójó¡àdG  óYÉ°üJ  πX ‘ ∂dP  »JCÉj
 ÉjQƒ°S  äGƒb  ó°V  ájôµ°ùY  á«∏ªY  ø°ûH  kGôNDƒe
 ∫Éª°T Ö∏M ∞jQ ≥WÉæe ‘  (ó°ùb) á«WGô≤ÁódG

.ÉjQƒ°S

قصف تركي متجدد على مواقع 
«قسد» وتعزيزات عسكرية

وكاالت

 º«YõdG  á≤«≤°T  áæHG  ,ÊÉ`̀NOGô`̀e  Iójôa  â`̀YO
 ™£≤d  á«ÑæLC’G  äÉeƒµ◊G  ,»ÄæeÉN  »∏Y  ÊGôjE’G
 áØ«æ©dG  ™ª≤dG  á∏ªM  ÖÑ°ùH  ¿Gô¡£H  É¡JÉbÓY  πc
 Ió°TÉM  äÉLÉéàMG  íÑµd  äÉ£∏°ùdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG
 RÉéàMG  ó«b  »`̀gh  áHÉ°T  IÉ`̀ah  É¡JQGô°T  â≤∏WCG

.áWô°ûdG
 »gh  ,IójôØd  ƒjó«a  ™£≤e  ‘  ¿É«H  »¶Mh
 á°VQÉ©ŸG  ‘  IRQÉH  á«°üî°T  ÉgódGh  ¿Éc  á°Sóæ¡e
 ≈∏Y  ™`̀°`̀SGh  QÉ°ûàfÉH  ,»ÄæeÉN  á≤«≤°T  êhõ``̀Jh
 ¥ƒ≤M AÉ£°ûf AÉÑfCG  ádÉch ¬JôcP Ée ó©H âfÎfE’G

.Èªaƒf 23 ‘ É¡dÉ≤àYG øY zÉfGôg{ ¿É°ùfE’G
 ,Iô`̀◊G  Üƒ©°ûdG  É¡àjCG{  ƒjó«ØdG  ‘  âdÉbh
 ºYO  øY  ∞bƒàJ  ¿CÉH  ºµJÉeƒµM  Gƒ¨∏HCGh  ÉfhófÉ°S
 ¢ù«d ΩÉ¶ædG Gòg ..∫ÉØWC’G πJÉb …ƒeódG ΩÉ¶ædG Gòg
 óYGƒb  …CG  ±ô©j  ’h á«æjódG  ¬FOÉÑe  øe …C’  É«ah
 ¬JôcP  ÉŸ  É≤ah  ,zá£∏°ùdÉH  åÑ°ûàdGh  Iƒ≤dG  iƒ°S
 øe Ö∏W ≈∏Y ó©H »ÄæeÉN Öàµe Oôj ⁄h .RÎjhQ

.Ö«≤©J ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d RÎjhQ
 26 ≈àM Gƒ∏àb Ééà 450 ¿EG zÉfGôg{ âdÉbh
 Iôªà°ùe  ¿GôjEG  AÉëfCG  ‘  äÉHGô£°VG  ∫ÓN  Èªaƒf

.Gô°UÉb 63 º¡æ«H øe ,øjô¡°T øe ÌcCG òæe
 øeC’G äGƒb øe GOôa 60  ¿CG  ádÉcƒdG âaÉ°VCGh

.18173 äÉ£∏°ùdG â∏≤àYGh Gƒ∏àb
 πà≤e  ôKEG  â©dófG  »àdG  ,äÉLÉéàM’G  πµ°ûJh
 ¿CG  ó©H  »æ«eCG  É°ù¡e  á«fGôjE’G  ájOôµdG  áHÉ°ûdG
 zá≤F’ ÒZ ¢ùHÓe{ ÖÑ°ùH ¥ÓNC’G áWô°T É¡à∏≤àYG
 á«æjódG á°ù°SDƒŸG É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG ÈcCG óMCG
.1979 ‘ á«eÓ°SE’G IQƒãdG òæe OÓÑdG ‘ áªcÉ◊G
 ,ºFÉ≤dG  ÊGô``̀jE’G  ΩÉ¶ædG  á«Yhô°ûŸ  ó–  ‘h
 »ÄæeÉÿ GQƒ°U ±É«WC’G ≈à°T øe ¿ƒéà ¥ôMCG

.OÓÑ∏d »©«°ûdG »æjódG ºµ◊G •ƒ≤°ùH GƒÑdÉWh
 ‘ º«≤ŸG Iójôa ≥«≤°T ,ÊÉNOGôe Oƒª ô°ûfh

.á©ª÷G Ωƒj Üƒ«Jƒj ≈∏Y ƒjó«ØdG ,É°ùfôa
 ÎjƒJ ≈∏Y ¬HÉ°ùM ≈∏Y ¬°ùØf Oƒª ±ô©jh

.zá«eÓ°SE’G ájQƒ¡ªé∏d ¢VQÉ©e{ ¬fCÉH
 ¿hRQÉH  ¿ƒ«fGôjEG  AÉ£°ûf  ƒjó«ØdG  ô°ûf  OÉYCGh

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY ´ÉaódÉH ¿ƒ«æ©e
 ¬à≤«≤°T  ¿CG  Oƒ`̀ª`̀  ô`̀ cP  ,È`̀ª`̀aƒ`̀f  23  ‘h
 ΩÉeCG  ∫ƒãŸÉH  »FÉ°†b  ô`̀eC’  É¡dÉãàeG  iód  â∏≤àYG

.¿Gô¡W ‘ AÉYO’G Öàµe
 ób  á`̀«`̀fGô`̀jE’G  äGQÉÑîà°S’G  IQGRh  â`̀fÉ`̀ch
 ádÉØµH  É¡æY  âLôaCG  ºK  ΩÉ©dG  Gòg  Iójôa  â∏≤àYG

.ó©H Éª«a
 ÚØjEG øé°S ‘ Iójôa ¿EG zÉfGôg{ ádÉch âdÉbh
 áHƒ≤Y πÑb øe â¡LGh Iójôa ¿CG áØ«°†e ,¿Gô¡W ‘

.IOófi ÒZ äÉeÉ¡JG ≈∏Y ÉeÉY 15 øé°ùdG
 »©«°T øjO πLQ ƒgh ,ÊÉNOGôe »∏Y ÉgódGhh
 ‘  GôNDƒe  ‘ƒJh  »ÄæeÉN  á≤«≤°T  øe  ÉLhõàe  ¿Éc
 ¬Øbƒe ÖÑ°ùH ádõY ‘ ÉeGƒYCG ≈°†b ¿CG ó©H ¿Gô¡W
 ¬©bƒe  √ô`̀cP  ÉŸ  É≤ah  »ÄæeÉN  ΩÉ¶æd  ¢VQÉ©ŸG

.âfÎfE’G ≈∏Y ÊhÎµdE’G
 âbƒdG  ¿É`̀M{  ƒjó«ØdG  ™£≤e  ‘  Iójôa  âdÉbh
 »Yóà°ùJ  ¿CG  á«WGô≤ÁódGh  Iô◊G  ∫hódG  πµd  ¿B’G
 »∏ã‡ Oô£J ¿CGh ájõeQ IQOÉÑc ¿GôjEG  øe É¡«∏ã‡

.zÉ¡«°VGQCG øe »°ûMƒdG ΩÉ¶ædG Gòg
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¢ù∏›  ó`̀jCG  ,¢ù«ªÿG  Ωƒ`̀jh
 ≥«≤–  íàa  íjôe  ¢ûeÉ¡H  IóëàŸG  ºeCÓd  ™HÉàdG

.äÉLÉéàMÓd ¢Sô°ûdG ¿GôjEG ™ªb ‘ π≤à°ùe
 äGOÉ≤àfG  QÉÑc  ÚdhDƒ°ùŸ  ÜQÉ``̀ bCG  ¬«LƒJh
 ,2012  »Øa  ,ójó÷G  ôeC’ÉH  ¢ù«d  ÊGôjE’G  ΩÉ¶æ∏d
 áæHG  ,ÊÉéæ°ùaQ  »ª°TÉg  Iõ`̀FÉ`̀a  ≥ëH  äQó`̀°`̀U
 ,ÊÉéæ°ùaQ  »ª°TÉg  ÈcCG  πMGôdG  ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG
 á°†gÉæŸG  ájÉYódG{ áª¡àH É¡àfGOE’ øé°ùdÉH  áHƒ≤Y

.zádhó∏d

وكاالت

 IQOÉ¨Ÿ  É«°ShQ  OGó©à°SG  RQÉH  ÊGôchCG  ∫hDƒ°ùe  ™bƒJ
 ô£«°ùJ  »àdG  ájhƒædG  ábÉ£∏d  áªî°†dG  É«éjQƒHGR  á£
 ájhƒædG  ábÉ£dG  ácô°T  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh  .¢SQÉe  òæe  É¡«∏Y
 äGƒ≤dG  ¿CG  ≈∏Y  äGô°TDƒe  ∑Éæg  ¿EG  á«fGôchC’G  á«eƒµ◊G

.É«éjQƒHGR á£ IQOÉ¨Ÿ ó©à°ùJ ÉÃQ á«°ShôdG
 áMÉ°S  ‘  GÒÑc  ’ƒ–  Iƒ£ÿG  √òg  πãe  πµ°ûà°Sh
 ,É«°ShQ  É¡«∏Y  ô£«°ùJ  »àdG  É«éjQƒHGR  á≤£æe  ‘  ácô©ŸG
 .Qƒ¡°T  òæe ôcòj  GÒ¨J É¡«a  á¡Ñ÷G §N ó¡°ûj  ⁄ »àdGh
 ´ƒbh øe ±hÉîŸG É¡£« ‘ QôµàŸG ∞°ü≤dG QÉKCG ÉŸÉ£dh

.ájhƒf áKQÉc
 Ωƒ``̀JCG ƒ`̀ Lô`̀ fEG á`̀cô`̀°`̀T ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ú`̀Jƒ`̀c hÎ`̀«`̀H ∫É``̀ bh

 IÒ`̀NC’G  ™«HÉ°SC’G  ‘{  »æWƒdG  ¿ƒjõØ∏à∏d  á«fGôchC’G
 ÉÃQ º¡fCG ≈∏Y äô¡X äGô°TDƒe ¿CÉH äÉeƒ∏©e É«∏©a ≈≤∏àf

.z(á£ëŸG) IQOÉ¨Ÿ ¿hó©à°ùj
 ájhƒædG  ábÉ£dG  áWô°T  ¢ù«FQ  øY  õJôjhQ  â∏≤fh  
 πFÉ°Sh  ‘  ôjQÉ≤àdG  øe  Gó`̀L  ÒÑc  Oó`̀Y  ∑Éæg  ,É«FóÑe{
 (á£ëŸG) AÓNEG ≥ëà°ùj ôeC’G ¿CÉH ó«ØJ á«°ShôdG ΩÓYE’G
 z(ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒ∏d)  Iô£«°ùdG  π≤f  ÉÃQh
 ¿ƒeõëj º¡fCÉH ´ÉÑ£fG ∑Éæg{ ™HÉJh .IóëàŸG ºeCÓd á©HÉàdG

.z¿ƒ©«£à°ùj Ée πc ¿ƒbô°ùjh º¡ÑFÉ≤M
 áKOÉM  CGƒ°SCG  äó¡°T  »àdG  ,É«fGôchCGh  É«°ShQ  ∫OÉÑàJh
 òæe äÉeÉ¡J’G ,1986 ΩÉY π«Hƒfô°ûJ ‘ ⁄É©dG ‘ ájhƒf
 ódƒJ  ó©J  ⁄  »àdG  ,É«éjQƒHGRá£  ™ª›  ∞°ü≤H  ô¡°TCG

.ábÉW

 ¬`̀fGhC’  ≥HÉ°ùdG  øe  ¿É`̀c  GPEG  ÉªY  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y  GOQh
 ÚJƒc ∫Éb ,á£ëª∏d á«°ShôdG äGƒ≤dG IQOÉ¨e øY åjó◊G
 º¡æµd  ,¿B’G  ¬KhóM  ™bƒàf  ’  .GóL  ôµÑe  Gòg{  ¿ƒjõØ∏à∏d

.z(IQOÉ¨ª∏d) ¿hó©à°ùj
 ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒ∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ≈≤àdGh
 áeÉbEG  åëÑd  Èªaƒf  23  ‘  ∫ƒÑæ£°SEG  ‘  »°ShQ  óaƒH
 ™æŸ ,ÉHhQhCG  ‘ ÈcC’G  »gh ,á£ëŸG ∫ƒM ájÉªM á≤£æe
 20  ƒëf  ôaƒJ  É«éjQƒHGR  âfÉch  .ájhƒf  áKQÉc  ´ƒ`̀bh

.É«fGôchC’ AÉHô¡µdG øe áÄŸÉH
 ô`̀jRh  Ö`̀FÉ`̀f  ø`̀Y  á«°ShôdG  ΩÓ```̀YE’G  á`̀dÉ`̀ch  â∏≤fh
 øe  Ωƒ`̀j  ó©H  ±ƒµHÉjQ  »ZÒ°S  ,»`̀°`̀Shô`̀dG  á«LQÉÿG
 á≤£æe  ¿CÉ°ûH  QGô≤dG  PÉîJG  Ú©àj  ¬`̀fEG  ¬dƒb  ´ÉªàL’G

.zGóL É©jô°S{ ájÉª◊G

هل تغادر روسيا محطة زابوريجيا؟.. مسؤول أوكراني يعلق

ابنة شقيقة خامنئي تدعو العالم 
لمقاطعة طهران

القوات الروسية تقصف خيرسون 
والجيش األوكراني يتصدى

عر�﮳�� ودول��
موسكو: مقتل 200 جندي 
أوكراني و100 مرتزق أجنبي

وكاالت

 äÉ«∏ª©dG ‘ º¡Yô°üe »ÑæLCG ¥õJôeh ÊGôchCG …óæL 300  øe ÌcCG »≤d
 ,É«fGôchCG ‘ áØ∏àîŸG ∫Éà≤dG ≥WÉæe ‘ á«°ShôdG äGƒ≤dG ÉgòØæJ »àdG ájôµ°ù©dG

.óMC’G Ωƒ«dG á«°ShôdG ´ÉaódG IQGRh ¬JôcP ÉŸ É≤ah
 …óæL 200 øe ÌcCG ¿EG á«eƒ«dG IOÉaE’G ‘ ,á«°ShôdG ´ÉaódG IQGRh âdÉbh
 ÒeóJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»°VÉŸG Ωƒ«dG ∫ÓN Gƒ∏àb »ÑæLCG ¥õJôe 100h ÊGôchCG

.ájôµ°ù©dG äÉ«dB’G äGô°ûY
 áë∏°SCÉH âaó¡à°SG á«°ShôdG á«FÉ°†a-ƒ÷G äGƒ≤dG ¿CG IQGRƒdG âë°VhCGh
 ôeC’G  ,∂°ùà«fhO  Qƒ  ‘  áàbDƒŸG  ÖfÉLC’G  ábõJôŸG  õcô“  •É≤f  ábódG  á«dÉY

.»ÑæLCG ¥õJôe 100 ƒëf πà≤e ¬æY º‚ …òdG
 Ωƒég ádhÉ á«°ShôdG äGƒ≤dG â£ÑMCG  ∂°ùfÉZƒd Qƒ ‘ ¬fCG  âaÉ°VCGh

.É«fGôchCG ÉjóæL 30 ≈∏Y AÉ°†≤dG øe âæµ“h á«fGôchC’G äGƒ≤∏d
 ≈∏Y á«fGôchC’G  äGƒ≤∏d  Ωƒég ádhÉ •ÉÑMEG  ∂dòc ” ¬fCG  ≈dEG  äQÉ°TCGh

.¿Éª«d ƒæ°SGôc Qƒfi
 äGƒ≤∏d á©HÉJ äGóMh ≥jôØJ ” ,á«©aóŸG ∞°ü≤d áé«àf ¬fEG IQGRƒdG âdÉbh

.á«∏°UC’G É¡©bGƒe ≈dEG IOƒ©dG ≈∏Y ÉgQÉÑLEGh á«fGôchC’G
 á«fGôchC’G  äGƒ≤dG  ôFÉ°ùN  â¨∏H  ó≤a  ,á«°ShôdG  ´ÉaódG  IQGRh  Ö°ùëHh
 äÉÑcôe 3 ÒeóJ ” Éªc ,íjôLh π«àb ÚH ÉjóæL 50 øe ÌcCG QƒëŸG Gòg ≈∏Y

.á°UÉÿG äÉÑcôŸG øe äGóMh 4h áYQóe á«dÉàb
 ‘  ,á«fGôchC’G  äGƒ≤∏d  IOÉ°†ŸG  äÉªé¡dG  ó°U  ”  ,∂°ùà«fhO  √ÉŒG  ‘h
 ƒëf  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh  ,∂°SQƒjÉeh  ÉµaƒeƒjOQƒch  ƒæà«HhCGh  QGó«dƒ°S  ≥WÉæe
 äÉæMÉ°T 5h ÚàëØ°üe Úà«dÉàb ÚàHôYh ÚàHÉHO ÒeóJh É«fGôchCG ÉjóæL 70

.IQGRƒdG øY Ωƒ«dG É«°ShQ ™bƒe π≤f Ée Ö°ùëH ,IÒ¨°U
 ÊGô``̀chC’G  ¢û«÷G  ä’hÉ`̀   •É`̀Ñ`̀MEG  ”  ,∂°ùà«fhO  ÜƒæL  Qƒ`̀  ‘h
 ÉjóæL  60  √ÉŒ’G  Gòg  ‘  √ôFÉ°ùN  â¨∏Hh  ,Égô°ùN  »àdG  ™bGƒŸG  IOÉ©à°SG
.ÚàYQóe ÚàÑcôeh ,IÉ°ûe ∫Éàb áHôY ÒeóJ ” Éªc ,íjôLh π«àb ÚH É«fGôchCG

 z¢SQÉª«g{ ´ƒf øe ÚNhQÉ°U á«°ShôdG …ƒ÷G ´ÉaódG áª¶fCG â°VÎYGh
.¿ƒ°SÒN á©WÉ≤e ‘ ÉµaƒfGóZƒH ájôb øe Üô≤dÉH

 االحتالل يعتقل 15 فلسطينيا 

بالضفة الغربية المحتلة
 رام ا� 

 ‘  á©°SGh  äÉeÉëàbGh  äÉªgGóe  á∏ªM  »∏«FGô°SE’G  ∫ÓàM’G  äGƒb  âæ°T
.É«æ«£°ù∏a 15 ∫É≤àYG É¡∏∏îJ ,á∏àëŸG á«Hô¨dG áØ°†dÉH áØ∏à ≥WÉæe

 ¥ÓWEG  §°Sh âªëàbG ∫ÓàM’G äGƒb ¿CÉH  »æ«£°ù∏ØdG  Ò°SC’G  …OÉf OÉaCGh
 ÚæLh ¢ù∏HÉfh π«∏ÿGh IÒÑdGh ˆG ΩGQ ¿óe ‘ ábôØàe ≥WÉæe ¿GÒæ∏d ∞«ãc
 ºYõH  ÚæWGƒŸG  â∏≤àYGh  ,á∏àëŸG  á«bô°ûdG  ¢Só≤dÉH  IóY  AÉ«MCGh  º◊  â«Hh

.¿ƒHƒ∏£e º¡fCG
 ábóëŸG ôWÉîŸG øe á«æ«£°ù∏ØdG á«LQÉÿG IQGRh äQòM ,iôNCG á¡L øe
 á¨dÉH IQƒ£îH ô¶æJh ,ÒØZ øH h ƒgÉ«æàf ºµM πX ‘ ∑QÉÑŸG ≈°übC’G óé°ùŸÉH
 äÉ£∏°S  É¡°SQÉ“  »àdG  ájó««≤àdG  äGAGô`̀LE’Gh  äÉeÉëàb’G  äÉ«YGóJh  èFÉàæd

.Éª¡©bh »àdG äÉ«bÉØJ’G πX ‘ á°UÉN ,√ó°V »∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G
 »àdG  äÉ«bÉØJ’G  πX  ‘  ¬`̀fCG  ,ó`̀MC’G  Ωƒ«dG  ,¿É«H  ‘  IQGRƒ`̀ dG  âë°VhCGh
 ¬à°SÉ«°S á°SQÉªŸ á©°SGh äÉ«MÓ°U ¬ëæ“ »àdGh ,ÒØZ øH ™e ƒgÉ«æàf É¡©bh
 ≈∏Y  ¥É£ædG  á©°SGh  ájQòL  äGÒ«¨J  çGóME’  ¬«©°Sh  ,ájô°üæ©dG  ¬ØbGƒeh
 äÉeÉëàb’G  ∂∏àd  á«aÉ°VEG  ôWÉ  øªµJ  ,ºFÉ≤dG  ÊƒfÉ≤dGh  »îjQÉàdG  ™bGƒdG
 ‘  ±ô£àŸG  Úª«dGh  Úª«dG  ¬≤≤M  …òdG  ìÉéædG  ‘  áægGôdG  á∏MôŸG  ‘  πãªàJ
 ´Gô°üdG ™HÉW πjƒëàd ƒYóJ iDhQh º«gÉØe øe ¬∏ªëj ÉÃ ,IÒNC’G äÉHÉîàf’G

.»æjO ≈dEG »°SÉ«°S øe
 Gójó¡J  Èà©J  ≈°übC’G  óé°ùŸG  ™bGh  ‘  äGÒ«¨J  …CG  AGô`̀LEG  ¿CG  äó`̀cCGh
 »Hô©dG  ÚŸÉ©dG  áÑdÉ£e  ,É¡àeôH  á≤£æŸGh  ´Gô°üdG  áMÉ°S  ÒéØàH  Gô°TÉÑe
 »£¨j πªY èeÉfôH ≈∏Y ¥ÉØJ’Gh ÉªgOƒ¡L ≥«°ùæàd ∑ôëàdG áYô°ùH »eÓ°SE’Gh
 ájÉª◊G Òaƒàd ,‹hódG ÊƒfÉ≤dGh »°SÉeƒ∏HódGh »°SÉ«°ùdG πª©dG äÉMÉ°ùe áaÉc
 á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ºª≤dG äGQGôb ò«ØæJh ,É¡JÉ°Só≤eh ¢Só≤∏d áeRÓdG á«dhódG
.Ú£°ù∏a ádhO áª°UÉY ‘ Ú«°Só≤ŸG ÚæWGƒŸG Oƒª°U øe Rõ©j ÉÃ ,á∏°üdG äGP

 äÉYÉªL{ É¡≤∏£J »àdG ájó«°ûëàdG äGƒYódG á«æ«£°ù∏ØdG á«LQÉÿG âfGOh
 ±ó¡à°ùŸG  Qƒ¡ª÷G  Iô`̀ FGO  ™«°SƒJh  ,äÉeÉëàb’G  √ò`̀g  ó«©°üàd  zπµ«¡dG
 ó«©°üàd  ,áØ∏àîŸG  á«æjódG  OÉ«YC’Gh  ,äÉÑ°SÉæª∏d  É¡dÓ¨à°SGh  ,É¡«a  ácQÉ°ûª∏d
 ÒZ  äÉeÉëàb’G  ∂∏J  ¿CG  ≈∏Y  äOó°Th  .∑QÉÑŸG  ≈°übC’G  óé°ùª∏d  É¡aGó¡à°SG
 É¡«∏Y ±ô°ûJ ¿CG Öéj »àdG äGQÉjõdG Ωƒ¡ØŸ á∏°üH â“ ’ á«fƒfÉb ÒZh á«Yô°T
 ∫ÓàM’G ádhO ä’hÉ QÉWEG ‘ êQóæJh ,á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G IôFGO É¡ª¶æJh
 ¬eóg  øµj  ⁄  ¿EG  É«fÉµe  ¬ª«°ù≤J  ºàj  ÉªãjQ  ,óé°ùª∏d  ÊÉeõdG  º«°ù≤àdG  ¢ùjôµJ

.¬fÉµe zΩƒYõŸG πµ«¡dG{ AÉæHh ,πeÉµdÉH

ضغوط الستكمال مخطط بناء 
9000 وحدة استيطانية بقلنديا

القدس المحتلة 

 IôjRh ¿G QOÉ°üdG ÉgOóY ‘ á«∏«FGô°S’G zΩƒ«g π«FGô°ùj{ áØ«ë°U âØ°ûc
 áæé∏dG{  `H  ≈ª°ùj  É‡  âÑ∏W  ,ó«µ°T  â∏«jCG  É¡àj’h  á«¡àæŸG  ∫ÓàM’G  á«∏NGO
 ≈∏Y  á≤aGƒŸG  äGAGô`̀LEG  ™jô°ùàH  z¢Só≤dG  AGƒd  ‘  AÉæÑdGh  §«£îà∏d  á«FGƒ∏dG

.zähô£Y{ ºî°†dG AÉæÑdG ´hô°ûe
 IóMh  9000  ‹GƒM  º°†j  ÊÉ£«à°SG  ™ª›  AÉæÑH  ´hô°ûŸG  Gòg  ≥∏©àjh
 ¢Só≤dG  áæjóe  ∫Éª°T  Éjóæ∏b  QÉ£e  ¬«a  Ωƒ≤j  ¿Éc  …ò`̀dG  ¿ÉµŸG  ‘  á«fÉ£«à°SG
 ‘  É¡dÉªµà°SÉH  É¡∏ªY  IÎa  ∫ÓN  á£î∏d  âLhQ  »àdG  ,ó«µ°T  ÖZôJh  .á∏àëŸG

.É¡Ñ°üæe É¡«dƒJ IÎa øe ÒNC’G ´ƒÑ°SC’G
 ⁄ á≤£æª∏d á«Ä«ÑdG á©LGôŸG ¿CG ó«µ°T zá«FGƒ∏dG áæé∏dG zâ¨∏HCG ,É¡à¡L øe

.ô¡°TCG á©°†H ≈dG ìÉà–h ,ó©H πªàµJ
 â°ù«d  ‹É◊G  ™°VƒdG  ‘  É¡fEG  ,áØ«ë°ü∏d  ó«µ°T  øe  ¿ƒHô≤e  ∫Éb  ,ºgQhóH
 Éª¡æe …CG øe §¨°†dG ≈°ûîJ ’ ‹ÉàdÉHh ,ó«H’ hCG ƒgÉ«æàf √ÉŒ É«°SÉ«°S áeõà∏e

.ºgÒÑ©J Ö°ùëH ,»cÒeCG Ö∏W ÖÑ°ùH èeÉfÈdG ±É≤jE’
 §£îŸG  ∫Éªµà°SG  á«fÉµeEG  ΩóY  øe  ºZôdG  ≈∏Yh{  ¬fEÉa  ,QOÉ°üŸG  Ö°ùëHh
 Gòg ≥∏©àj å«M ,óM ≈°übCG ≈dEG á£ÿG â©aO ó«µ°T ¿CG ’EG ,‹É◊G âbƒdG ‘
 ±’BG  äGô°ûY  AÉ°ûfEGh  ,¢Só≤dG  ∫Éª°T  ≈∏Y  ∫ÓàM’G  Iô£«°S  ¢VôØH  ´hô°ûŸG

.á∏àëŸG áæjóŸG ‘ á«fÉ£«à°S’G ≥≤°ûdG

كييف

 ¿CG  ÊGôchC’G  ¿ƒ°SÒN  á©WÉ≤e  ºcÉM  ø∏YCG
 54  ¿ƒ°SÒN  á≤£æe  âØ°üb  á«°ShôdG  äGƒ≤dG
 ,á«°VÉŸG  áYÉ°S  øjô°û©dGh  ™`̀HQC’G  ∫ÓN  Iôe
 ¿CG  ÊGô``̀ chC’G  ¢û«÷G  ¿É``̀cQCG  áÄ«g  âdÉb  Éª«a
 5  Üôb  á«°ShQ  Ωó≤J  ä’hÉëŸ  äó°üJ  É¡JGƒb

.É«fGôchCG »bô°T ¢SÉÑfhódG ‘ äÉæWƒà°ùe
 ¿ƒ°SÒN  á≤WÉ≤e  º`̀cÉ`̀M  ∫É``̀b  ,Ó«°üØJ
 äGƒ≤dG  ¿EG  ,¢ûà«Ø«°TƒfÉj  ±Ó°ShQÉj  ,ÊGôchC’G
 Iôe  54  ¿ƒ°SÒN  á≤£æe  âØ°üb  á«°ShôdG
 ¢üî°T πà≤e øY ôØ°SCG É‡ ,»°VÉŸG Ωƒ«dG ∫ÓN

.πØW º¡æ«H øe ,ÚæKG áHÉ°UEGh
 âaó¡à°SG  É«°ShQ  ¿EG  ¢ûà«Ø°TƒfÉj  ∫É`̀ bh

.Ú«fóŸGh á«fóŸG á«àëàdG á«æÑdG zkGóªY{
 á«æµ°ùdG  ÊÉÑŸG  øe  GOóY  Qô°†J  ≈dEG  QÉ°TCGh

 Éªæ«H  ,∞°ü≤dG  AGô`̀L  øe  á«ª«∏©J  á°ù°SDƒeh
.∞°ü≤∏d IQhÉ› iôb 8 â°Vô©J

 á«°ShôdG  äGƒ≤dG{  ¿EG  ¢ûà«Ø«°TƒfÉj  ∫É`̀bh
.zÜÉgQE’G Ö«dÉ°SCG ΩGóîà°SG π°UGƒJ

 ¿ƒ°SÒN  áæjóe  ¢ù∏›  ¢ù«Fôd  É`̀≤`̀ahh
 20  ÚH  Ée  IÎØdG  ∫Ó`̀N  ¬fEÉa  Éaƒgƒd  Éæ«dÉg
 ‘ É k°üî°T 15  øY π≤j ’ Ée πàb ,Èªaƒf 25h
 º¡æ«H  ,¿ƒ°SÒN  áæjóe  ±ó¡à°SG  »°ShQ  ∞°üb
 á«MÉf øe .É≤ah ,É k°üî°T 35 Ö«°UCG Éªæ«H ,πØW
 ¿CG á«fGôchC’G ¢û«÷G ¿ÉcQCG áÄ«g âæ∏YCG ,á«fÉK
 äGƒ≤dG Ωó≤J ä’hÉëŸ ió°üJ ÊGôchC’G ¢û«÷G

.¥ô°ûdG ‘ äÉæWƒà°ùe 5 Üôb á«°ShôdG
 äGƒ≤∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ¿É````cQC’G  áÄ«g  äOÉ````aCGh
 á«fGôchC’G  äGƒ`̀≤`̀dG  ¿CG  á`̀«`̀fGô`̀chC’G  áë∏°ùŸG
 á«°ShQ  äÉªég  »°VÉŸG  Ωƒ`̀«`̀dG  ∫Ó`̀N  äó°U
 ,∂°ùfÉZƒd á©WÉ≤e ‘ zÉµØ«NÉª∏à°S{ øe Üô≤dÉH

 ∂°ùfÉ«eÉcƒæcÒah  ÉµæjQÉeh  ÉµØjQƒZƒ∏«Hh
 áÄ«g  âdÉbh  .∂°ùà«fhO  á©WÉ≤e  ‘  ¿ÒÑ°Sh
 øjõcôe  Üô°V  ÊGô``̀chC’G  ¢û«÷G  ¿EG  ¿É``cQC’G
 OGôaC’Gh  äGó©ª∏d  Ék«°ShQ  G kõcôe  11h  ,IOÉ«≤∏d
 ¢û«é∏d zôNBG É«é«JGÎ°SG É©bƒezh ,Újôµ°ù©dG

.IÎØdG ¢ùØf ∫ÓN »°ShôdG
∞««c ≈dEG AÉHô¡µdG IOƒY

 ájôµ°ù©dG  IQGOE’G  âdÉb  ,ôNBG  ó«©°U  ≈∏Yh
 √É«ŸGh  AÉHô¡µdG  ¿EG  óMC’G  Ωƒ«dG  ∞««c  áæjóe  ‘
 â`̀“{ …ƒ`̀ ∏`̀ ÿG ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG á`̀ eó`̀ Nh á`̀Ä`̀aó`̀à`̀dGh
 ,∞««c  áª°UÉ©dG  ‘  zÉÑjô≤J  πeÉµdÉH  É¡JOÉ©à°SG
 AÉHô¡µdG áµÑ°T ‘ ìÓ°UE’G ∫ÉªYCG â∏°Uh ¿CG ó©H

.á«FÉ¡ædG É¡à∏Môe ≈dEG
 º¶©e  ¿CG  ≈dEG  ájôµ°ù©dG  IQGOE’G  äQÉ°TCGh
 ≈∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀◊G  º`̀gQó`̀≤`̀Ã  äÉ``̀H  ∞««c  ¿É`̀µ`̀°`̀S

.Ωƒ«dG ìÉÑ°U øe G kQÉÑàYG ∫õæŸG ‘ AÉHô¡µdG



15 2022 ÊÉãdG øjô°ûJ (29)  AÉKÓãdG
(2930) Oó©dG محلٮ﮵ات

صدى الشعب - حمزة شاهين 

 á«dÉŸGh  á``̀ jQGOE’G  ¿hDƒ°û∏d  Ú`̀e’G  âeÉb  
 Iôjóe  É¡≤aGôJh  ,  äÓ«Ñb  iƒ`̀‚  √QƒàcódG
 á«dÉª°ûdG  á`̀jOÉ`̀Ñ`̀dG  AGƒ`̀∏`̀d  º«∏©àdGh  á«HÎdG
 ,  Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  ,  »ÑYõdG  Éæ«d  Ió«°ùdG  á«Hô¨dG
 ájOÉÑdG AGƒd ‘ ¢SQGóŸG øe Oó©d ájó≤ØJ IQÉjõH

.á«Hô¨dG á«dÉª°ûdG
 äÓ«Ñb  iƒ`̀‚  QƒàcódG  áaƒ£Y  â≤àdGh
 »∏ëŸG ‘ ™ªàéŸG AÉæHG øe Oó©H ádƒ÷G ∫ÓN
 äócCG å«M , ¢SQGóŸG äÉLÉ«àMG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d
 ≈∏Y  πª©dGh  äÉLÉ«àM’G  ™«ªL  á©HÉàe  ≈∏Y

 âaÉ°VGh  ,  É¡d  á∏jóÑdG  ∫ƒ∏◊G  OÉéjEGh  É¡∏M
 á©HÉàe ≈∏Y πª©J º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh ¿CÉH
 á«HÎdG äGôjóe ™e É¡à©HÉàeh äÉ¶MÓŸG ™«ªL

. º«∏©àdGh
 ≈∏Y  πª©J  IQGRƒ``̀ dG  ¿CÉ`̀ H  äÓ«Ñb  äó``̀cGh
 ‘  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ,  áÑ∏£∏d  á`̀ æ`̀eB’G  áÄ«ÑdG  Ò`̀aƒ`̀J
 äÉ¶MÓŸG  ™«ªL  ¿CÉH  âaÉ°VGh  .  AÉà°ûdG  π°üa
 AÉæHCG ™e Ωƒ«dG É¡à°ûbÉæe ” »àdG äÉLÉ«àM’Gh
 Ö°ùM  É¡à°SGQO  ºàj  ±ƒ°S  ,  »∏ëŸG  ™ªàéŸG

. áÑ°SÉæŸG äÉ«fÉµeE’G
 á∏eR  á°SQóe  ájó≤ØàdG  IQÉjõdG  â∏ªà°TGh
 ôHÉL  á`̀°`̀SQó`̀eh  ,  äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG  »bô£dG

 Ò¨e  á°SQóeh  ,  ÚæÑ∏d  ájƒfÉãdG  ¿ÉMô°ùdG
 Ò¨e  á°SQóeh  ,  äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG  ¿ÉMô°ùdG
 á°SQóeh  ,  á£∏àîŸG  á«°SÉ°SC’G  ¿ÉMô°ùdG

.Iójó÷G á«°SÉ°SC’G AGôª◊G
 äÉ¶MÓe  ™«ªL  ≈`̀dG  äÓ«Ñb  â©ªà°SGh

.ájó≤ØàdG ádƒ÷G ∫ÓN ÚæWGƒŸG
 ≥aGôe ≈∏Y âdƒŒ ájó≤ØJ  IQÉHõdG ∫ÓNh

. áÑ∏£dG iƒà°ùe ≈∏Y â©∏WGh , ¢SQGóŸG
 ôjó≤àdGh ôµ°ûdG πc âeób IQÉjõdG ájÉ¡f ‘h
 ™«ª÷h , »ÑYõdG Éæ«d  º«∏©àdGh á«HÎdG IôjóŸ
 ‘  ádhòÑŸG  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  äÓ«eõdGh  AÓeõdG

.á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG Ò°S ìÉ‚G

قبيالت تزور مدارس البادية الشمالية الغربية 
وتؤكد على متابعة جميع المالحظات 

عمان 

 ,¿Éµ°ù∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  Ú`̀ eC’G  ∫É`̀b
 Ée  ¿OQC’G  ‘  ∞æ©dG  ä’ÉM  ¿EG  ,IhQÉ°üe  ≈°ù«Y
 á«©ªà› á∏µ°ûe á«°†≤dG √òg ó©Jh ,OÉjORÉH âdGR
 ≈dEG GÒ°ûe ,Qô°†dGh iPC’G øe ¬≤ë∏J ÉŸ á«ë°Uh

.√QÉ°ûàfGh ∞æ©dG OƒLh ócDƒJ äÉaGÎYG OƒLh
 ∞æ©dG{ :¿Gƒæ©H ájQGƒM á°ù∏L AÉæKCG ∂dP AÉL
 á«YÉªàL’G  áeƒ¶æŸG  ÚH  Ée  ¿OQC’G  ‘  …ô°SC’G
 ÊOQC’G  ¥hóæ°üdG  É¡ª¶f  ,zá`̀jÉ`̀ª`̀◊G  äÉ`̀ «`̀ dBGh
 ó¡©e ‘ ,ÚæK’G ,(ó¡L) ájô°ûÑdG á«ªæà∏d »ª°TÉ¡dG

.…ƒªæàdG ±ô°ûdG øjR áµ∏ŸG
 IOÉjõdG √òg äGô°TDƒe ºgCG ≈dEG IhQÉ°üe âØdh
 ¿hO  ,ô°SC’G  Oó`̀Yh  ¿Éµ°ùdG  OóY  IOÉjõH  á∏ãªàŸG
 øe Éª¡æµÁ ÉÃ ÚLhõdG ‘ á∏eÉµdG •hô°ûdG ôaƒJ
 äÉHƒ©°üdGh ,É¡JÉ«dhDƒ°ùÃ ΩÉ«≤dGh Iô°SC’G  ájÉYQ
 ,É¡JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  ≈∏Y  IQó≤dG  Ωó`̀Yh  á«°û«©ŸG
 áaÉ≤Kh ,äOGR ∞æ©dG øY ÆÓHE’G ä’ÉM ¿CG ÉØ«°†e
 ôgÉ¶e  º`̀gCG  ¿CG  í°VhCGh  .∞©°†J  äCGó`̀H  âª°üdG
 Éeh IÉàØdG ájÉªM ‘ á¨dÉÑŸG »g ICGôŸG ó°V ∞æ©dG
 ,äGô°UÉ≤dG  êGhRh  ,ájô◊G  ó««≤J  øe  ¬æY  èàæj
 É¡JÉÑ∏£àe øe ¢ü∏îà∏d ø°ùdG ÒÑc øe É¡éjhõJ hCG
  .áLhõdG ÜÉ‚EG Ωó©d áaÉ°VE’ÉH ,ô≤ØdG ÖÑ°ùH á«dÉŸG
 á≤°ùæeh Ú°ù◊G ΩCG IÈe Iôjóe âdÉb ,É¡à¡L øe
 ájÉª◊  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Yh  (ó¡L)  ‘  º«∏©àdG
 á°ù∏÷G √òg ¿EG  ,»côµdG áæjR ,∞æ©dG øe Iô°SC’G
 ájƒæ°ùdG  á«dhódG  á∏ª◊G  äÉ«dÉ©a  øª°V  »JCÉJ
 »àdGh ,¢ùæ÷G ¢SÉ°SCG ≈∏Y »æÑŸG ∞æ©dG á°†gÉæŸ
 ≥jôØdGh  ,ICGô`̀ŸG  ¿hDƒ°ûd  á«æWƒdG  áæé∏dG  ÉgOƒ≤J

.∞æ©dG øe Iô°SC’G ájÉª◊ »æWƒdG
 ÉæWh{  áæ°ùdG  √ò¡d  á∏ª◊G  QÉ©°T  ¿EG  âdÉbh

 ƒg  Ée  zôª©àH  ∞æ©dG  ¿hóH  Éfô°SCGh  ÈµHh  Ωó≤àH
 ±ó¡H  ,É¡H  øeDƒfh  É¡∏ªëf  á∏«Ñf  á«æWh  ádÉ°SQ  ’EG
 áàa’  ,ÉæFÉ°ùfh  ÉæHÉÑ°T  AÉæHh  Ωó≤àdGh  Qƒ£àdG
 …ô°SC’G  ∞æ©dG  É¡Ø∏îj  »àdG  á¶gÉÑdG  áØ∏µdG  ≈dEG
 »ë°üdGh  …OÉ°üàb’Gh  »YÉªàL’G  iƒà°ùŸG  ≈∏Y

.»ë°üdGh »°SÉ«°ùdGh
 ≈dEG Gôªà°ùe ÉgôKCG ≈≤Ñj á∏ª◊G √òg ¿CG äócCGh
 í«°VƒJh  »YƒdG  ™aQ  ∫ÓN  øe  ,Éeƒj  16  ó©H  Ée

,∫ÉØWC’Gh AÉ°ùæ∏d ájÉª◊G äGQÉ«N
 πµ°ûH ∞æ©dG á°†gÉæe »Yóà°ùj ∂dP ¿CG âæ«Hh
 ¢ùæ÷G ¢SÉ°SCG  ≈∏Y »æÑŸG ∞æ©dG á°†gÉæeh ,ΩÉY
 .¬H  ΩGõ`̀à`̀d’G  Éæ«∏Y  »æWh  ÖLGƒc  ¢UÉN  πµ°ûH
 Úµªàd  á«ª«∏bE’G  áµÑ°ûdG  Iôjóe  âdÉb  ,É`̀gQhó`̀H
 á«°†b  ¿EG  ,äÓdGóÑ©dG  ∫Éæe  ,¿ÉªY  áfÉeCG  ‘  ICGôŸG
 á«æH ≈∏Y ôKDƒJ á«©ªà› á«°†b ICGôŸG ó°V ∞æ©dG
 á«ªæàdG ≥«≤ëàd Oƒ¡› …CG ¿EÉa Gòd ,¬FÉ‰h ™ªàéŸG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  á∏KÉ‡  GOƒ¡L  »Yóà°ùj  á«≤«≤◊G
 øe ¢UÓÿG π«Ñ°S ¿CG ≈dEG IÒ°ûe ,äÉ¡÷G ™«ªL
 ™«ª÷G ¿ƒµj ¿CG  ,ƒªædG ¿hO ∫ƒ– »àdG ÜÉÑ°SC’G

.AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG øe ,ÖæL ≈dEG ÉÑæL
 …òdG  QÉ©°ûdG  ƒg  ∂dP  ócDƒj  Ée  ¿CG  ≈dEG  âàØdh
 ¿CG áæ«Ñe ,zGhóMƒJ{ IóëàŸG ºeC’G ΩÉY ÚeCG ¬©aQ
 Aƒ°†dG §«∏°ùàd á°Uôa iƒ°S â°ù«d Éeƒj 16 á∏ªM
 ,É¡à÷É©e  πÑ°Sh  ICGô`̀ŸG  ó°V  ∞æ©dG  á«°†b  ≈∏Y
 ICÉ°ûf  ¿Éª°†dh  ,™ªàéŸG  áeÓ°Sh  á©æe  õjõ©àd

.IÉaÉ©e áª«∏°S ICÉ°ûf ¬∏«L
 ¥hóæ°üdG  ™e  ¿hÉ©àdG  äÓdGóÑ©dG  âæªKh
 ≈`̀dEG  áµ∏ªŸG  ∫Éª°T  ø`̀e  óLGƒàj  …ò`̀ dG  »ª°TÉ¡dG
 Iõ«ªàŸG  º¡JÈÿ  ,Gõcôe  51  ∫ÓN  øe  É¡HƒæL
 ICGôŸG  ÉjÉ°†bh  ™ªàéŸG  áeóN  ‘  πjƒ£dG  º¡YÉHh
 Gòg  QGôªà°SG  ≈dEG  á©∏£àe  ,∞æ©dG  øe  É¡àjÉªMh

 ≥«≤ëàd  ,á∏ª◊G  ó©H  Ée  ≈àM  √OGóàeGh  ¿hÉ©àdG
 á«ªgCÉH  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓ÷G  ÖMÉ°U  ájDhQ
 ≥«≤ëàd  ¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  ÚH  Ée  ¿hÉ©àdG

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ±GógCG
 »àdG  ΩÓ``YE’G  πFÉ°Sh  ™e  ¿hÉ©àdG  âæªK  Éªc
 §«∏°ùJh  ,»YƒdG  ô°ûf  ‘  É«°SÉ°SCG  Éµjô°T  Èà©J
 ≥«∏j ÉÃ Oƒ¡÷G ó«Mƒàd ,ÉjÉ°†≤dG ºgCG ≈∏Y Aƒ°†dG

.á«fOQC’G ICGôŸG áfÉµÃ
 á`̀jQGOE’G  áÄ«¡dG  á°ù«FQ  â°VôY  ,É¡à«MÉf  øe
 ,õjô  ≈¡f  ,ÊOQC’G  AÉ°ùædG  øeÉ°†J  ó¡©e  ‘
 ≈∏Y õ«cÎ∏d âYO »àdG ,≈dhC’G á°ù∏÷G äÉ«°UƒJ
 ô°üæY π«©ØàH  πgC’G  ™«é°ûJh ,õ«ØëàdGh á«YƒàdG
 ≈∏Y Gƒ∏°üëj ’ »µd ,Ú≤gGôŸG AÉæHC’G ≈∏Y áHÉbôdG

.áWƒ∏¨e á«HÉ‚EG áë°Uh á«°ùæL äÉeƒ∏©e
 ≥∏©àj  Éª«a  ¢``SQGó``ŸG  QhO  á`̀«`̀ª`̀gCG  âæ«Hh
 á£°ûfC’G  ∫ÓN  øe  ,á«HÉ‚E’Gh  á«°ùæ÷G  áaÉ≤ãdÉH
 ,IôµÑe  πMGôÃh  ,∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y  á«é¡æeÓdG
 Ú«YÉªàLG  øjó°Tôeh  Ú∏gDƒe  ÚHQóe  ∫ÓN  øe

.áª«∏°S á≤jô£H äÉeƒ∏©ŸG π«°Uƒàd
 ™ªàéŸG  QhO  π«©ØJ  IQhô°V  õjô  äó`̀cCGh
 êhôÿGh  âª°üdG  áaÉ≤K  AÉ¨dEÉH  ≥∏©àH  Éª«a  ÊóŸG
 ™«£à°ùJ å«ëH ,AÉ°ùæ∏d áª°UƒdGh ±ƒÿG ádÉM øe
 ,…ô°SC’G  ∞æ©∏d  É¡°Vô©J  ádÉM  ‘  ÆÓ`̀HE’G  ICGô`̀ŸG
 ¢SÉædG ÚH »YƒdG ô°ûf ‘ óLÉ°ùŸG QhO ≈dEG IÒ°ûe
 á°†gÉæeh  …ô°SC’G  π°UGƒàdG  áaÉ≤ãH  ≥∏©àj  Éª«a

.∞æ©dG
 äÉ«ah  ôWÉîÃ  á«YƒàdG  IQhô°V  ≈dEG  âàØdh
 êGhR  ôWÉh  ,QôµàŸG  πª◊G  áé«àf  ;äÉ¡eC’G
 ácÎ°ûŸG  IQƒ°ûŸG  QhO  õjõ©J  ∫ÓN  øe  ,ÜQÉbC’G
 øe  ájÉbƒ∏d  á«HÉ‚E’G  áë°üdG  õcGôe  ‘  ÚLhõ∏d

.ôWÉîŸG √òg

 

 

ٮ﮵ر. صدى الشعب..... أد�﮵ب شڡ�
ــاري طب األشعة التدا﮲حلٮ﮵ة الدكتور  ٮ﮵نا �﮳إستش إلتڡ�
ــازم حٮ﮳وب الذي هو ���� ﮲عىن عن التعر�﮵ف حٮ﮵ث أ�﮲ه  ح
ــاءة العالٮ﮵ة ���� م﮳حال  ــرة الطو�﮵لة والكڡ� �﮵تمتع �﮳ال﮲حٮ﮳
ــن �﮴عامله مع  ــا�﮲ٮ﮵ة عدا عن حس ـ﮵ـة اإل�﮲س ــه الطٮ﮳ٮ مهنت
ــرام و�﮴ڡ�د�﮵ر ال﮳حم�﮵ع،  ــٮ﮳ه ذلك إحت المرىض، وڡ�د أكس
ــذه المنطلڡ�ات إر�﮴أ�﮵نا التحدث معه من ﮲حالل  ومن ه
ــٮ﮵ر�﮴ه العلمٮ﮵ة والعملٮ﮵ة  ــوار التال��  المتعلق �﮳مس الح

ٮ﮵ة التواصل معه. وكٮ﮵ڡ�
صدى الشعب: حدثنا عن مسٮ﮵رة حٮ﮵ا�﮴كم العلمٮ﮵ة.
ــٮ﮵رة علمٮ﮵ة طو�﮵لة حىت  ــوب: لڡ�د مررت �﮳مس د. حٮ﮳

أصٮ﮳حت إستشار�﮵اً ���� طب األشعة التدا﮲حلٮ﮵ة.
ــهادة الطب األولى من  ــ�� الٮ﮳دا�﮵ة حصلت عىل ش ��
ــات الطٮ﮳ٮ﮵ة  ــت �﮳ال﮲حدم ﮶ــم إلتحڡ� ـ﮵ـة � ــة األرد�﮲ٮ ال﮳حامع
ــ﮲حٮ﮵صٮ﮵ة  التش ــعة  األش ــ��  �� ــت  و�﮲﮴حصص ـ﮵ـة  الملكٮ
﮶ــم �﮴ا�﮳عت ����  ــا، � ــورد األرد�﮲�� ڡ��﮵ه ــىل الٮ﮳ ــت ع وحصل
ــ﮲حٮ﮵صٮ﮵ة ���� �﮳ر�﮵طا�﮲ٮ﮵ا وحصلت  ــعة التش �﮲﮴حصص األش
عىل الزمالة الٮ﮳ر�﮵طا�﮲ٮ﮵ة ڡ��﮵ها.�﮳عد ذلك �﮴ا�﮳عت دراسيت 

���� الوال�﮵ات المتحدة األمر�﮵كٮ﮵ة وحصلت عىل الٮ﮳ورد 
األمر�﮵ك�� ���� األشعة التدا﮲حلٮ﮵ة.

ــت �﮲﮴حصصات ڡ�رعٮ﮵ة �﮳عد الت﮲حصص  �﮳عد ذلك عمل
الر�ٔٮ﮵يس، ڡ�ت﮲حصصت ���� األشعة التدا﮲حلٮ﮵ة لألعصاب 
ــرا، �﮶م عملت  ــك ���� ﮳حامعة ز�﮵ورخ ���� سو�﮵س وكان ذل
ــعة األورام الدا﮲حلٮ﮵ة ����  ــ�� أش ــر �� ــا ڡ�رعٮ﮵ا أ﮲ح �﮲﮴حصص

ألما�﮲ٮ﮵ا.
ــ��  ــك �� ــكل عمل ــد ش ـ﮵ـا، لڡ� ــعب: مهنٮ ــدى الش ص
ــٮ﮵ر�﮴ك،  ال﮲حدمات الطٮ﮳ٮ﮵ة الملكٮ﮵ة مرحلة هامة ���� مس

وضح لنا شارحا طٮ﮳ٮ﮵عة هذه المرحلة؟
ــيل كا�﮲ت ����  ــرة زمنٮ﮵ة ���� عم ــوب: أطول ڡ�ت د. حٮ﮳
ــت ڡ�﮲حورا �﮳أ�﮲ين واحد  ــات الطٮ﮳ٮ﮵ة الملكٮ﮵ة، وكن ال﮲حدم
ــعة  ــم األش ــهموا �﮳تطو�﮵ر ڡ�س ـ﮵ـن أس ــاء الذ� ــن األطٮ﮳ م
التدا﮲حلٮ﮵ة ���� هذا الصرح الطيب الكٮ﮳ٮ﮵ر، وكذلك كنت 
ــر ووضع ڡ�اعدة لهذا الت﮲حصص  ــهموا ���� �﮲ش ممن أس

محلٮ﮵ا.
ــٮ﮳اڡ�ة  س ــة  دول كان  األردن  أن  ــره  ذك ــدر  �﮳﮵ح ــا  ومم
ــة �﮳دول  ــذا الت﮲حصص مڡ�ار�﮲ ــتڡ�ٮ﮳ال ورعا�﮵ة ه ــ�� إس ��

المنطڡ�ة.
ــوم  العل ــة  ﮳حامع ــ��  �� ــت  عمل ــرى  أ﮲ح ـ﮵ـة  �﮲احٮ ــن  م
ــارك ���� كلٮ﮵ة  ــتاذ مش ــا �﮳ر�﮴ٮ﮳ة أس والتكنولو﮳حٮ﮵ا مدرس
ــارا زا�ٔرا ���� كلٮ﮵ة  ــم األشعة وكذلك مستش الطب، ڡ�س

الطب �﮳ال﮳حامعة األرد�﮲ٮ﮵ة.
ـ﮵ـة  ــات الطٮ﮳ٮ ــ�� ال﮲حدم ــيل �� ـ﮵ـت عم ــد أ�﮲هٮ ــذا وڡ� ه
ــكل  ﮶ــم �﮳دأت مرحلة العمل �﮳ش ــة لواء، � ﮳ ـ﮵ـة �﮳ر�﮴ٮ الملكٮ
مستڡ�ل من ﮲حالل عٮ﮵اد�﮴�� ال﮲حاصة، كما أسست مركزا 
ــى ذلك عميل  ــاف إل ـ﮵ـة، �﮵ض ــعة التدا﮲حلٮ ــا لألش ﮲حاص
ــٮ﮵ن للسرطان كإستشاري  الحال�� أ�﮵ضا ���� مركز الحس

أشعة �﮴دا﮲حلٮ﮵ة لألورام.
ــعة التدا﮲حلٮ﮵ة  ــعب: �﮵عتٮ﮳ر �﮲﮴حصص األش صدى الش
ــ�� العالم، ڡ�ما ه��  ــٮ﮳ٮ﮵ا �� من الت﮲حصصات الحد�﮵ثة �﮲س

أهمٮ﮵ة هذا الت﮲حصص؟ 
ـ﮵ـرا من  ــزءا كٮ﮳ٮ ــظ أن ﮳ح ــا �﮲الح ــد �﮳دأ�﮲ ــوب: لڡ� د. حٮ﮳
ــا من ﮲حالل  ـ﮵ـة الطٮ﮳ٮ﮵ة �﮴م �﮴طو�﮵ره ــراءات العال﮳حٮ اال﮳ح
ــعة التدا﮲حلٮ﮵ة ، و�﮵ڡ�وم �﮳ها  األشعة و�﮳شكل ﮲حاص األش
ــاء الڡ�لب واألوعٮ﮵ة الدمو�﮵ة والت﮲حصصات الطٮ﮳ٮ﮵ة  أطٮ﮳

ــاء  ــطرة ألطٮ﮳ ــالج �﮳الڡ�س ــكار الع ــود إ�﮳ت ــرى. و�﮵ع األ﮲ح
ا  ــت﮲حدما كوسٮ﮵لة عال﮳حٮ﮵ة الحڡ� األشعة ، �﮶م أص�﮳ح مس
ــال اول من  ــٮ﮳ٮ﮵ل المث ـ﮵ـن ڡ�عىل س ــاء اآل﮲حر� ــن األطٮ﮳ م
ــعة  ــطرة الڡ�لب كا�﮲وا   أطٮ﮳اء األش ــرى عملٮ﮵ات ڡ�س ا﮳ح

ولٮ﮵س الڡ�لب واألوعٮ﮵ة الدمو�﮵ة.
ــراءات للمر�﮵ض،  ــذه اإل﮳ح ــت ﮳حدوى ه ــد أن �﮶ٮ﮳ و�﮳ع
ــ�� عالج  ــن األطٮ﮳اء �� ـ﮵ـر م ــا الكثٮ ــد عل�﮵ه ــح �﮵عتم أص�﮳

مرضاهم.
ــام ١٩٩٣م  ــذ ع ــه من ـ﮵ـه أ�﮲ ــارة إلٮ ــدر اإلش ــا �﮳﮴ح ومم
ــن الت﮲حصصات  ــعة التدا﮲حلٮ﮵ة م أص�﮳ح �﮲﮴حصص األش
ــع  ــت م ــرد، وعمل ــص منڡ� ـ﮵ـاً كت﮲حص ــدة محلٮ المعتم
ـ﮵ـر اإل﮳حراءات اليت  ــرة عىل �﮴طو� ت ــالء ���� �﮴لك الڡ� الزم
ــمل أعضاء ال﮳حسم  ــعة التدا﮲حلٮ﮵ة لتش �﮴ست﮲حدم األش

ة. الم﮲حتلڡ�
صدى الشعب: كٮ﮵ف �﮵مكن التواصل معكم؟ 

ــالل ز�﮵ارتنا ���� عٮ﮵ادتنا  د. حٮ﮳وب: �﮵كون ذلك من ﮲ح
ــق األول أو  ــن الهٮ﮵ثم الطا�﮳ ى إ�﮳ ــڡ� ــة ���� مستش الواڡ�ع

اإل�﮴صال عىل :(٠٧٩٩٠١٨١٠٦)(٠٧٩٥٥٤٠٣٠١).

إستشاري طب األشعة التدا﮲حلٮ﮵ة �﮵تحدث لصدى الشعب

د.حازم حٮ﮳وب: أعتز �﮳إ�﮳﮲حازا�﮴�� و﮲حدما�﮴�� للمرىض ���� م﮳حال األشعة التدا﮲حلٮ﮵ة وهم موضع إهتمام�� دا�ٔما

  عمان

 ™HÉàdG ,OÉ°TQE’Gh ßYƒdG ¢ù∏› ¢ûbÉf 
 äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±É``̀bhC’G  IQGRƒ``d
 ,ÚæK’G   ó≤Y  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N  ,á«eÓ°SE’G
 óª  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ±É```̀bhC’G  ô``jRh  á°SÉFôH
 ßYƒdG  ∫É›  ‘  IQGRƒ`̀ dG  á£N  ,á∏jÓÿG

.2023ΩÉ©∏d OÉ°TQE’Gh
 èeGÈdGh äGQhódG ∞∏e ¢ù∏éŸG åëHh
 ΩÉ©dG  IQGRƒ```̀dG  ÉgòØæà°S  »àdG  á«ª∏©dG
 ‘É≤ãdGh »ª∏©dG iƒà°ùŸG ™aQ ±ó¡H ,πÑ≤ŸG
 ®É`̀Yƒ`̀dGh  Ú`̀ fPDƒ`̀ ŸGh  AÉ`̀Ñ`̀£`̀ÿGh  áªFCÓd

.äÉ¶YGƒdGh

 á«ª∏©dG  »°SGôµdG  ¢ù∏éŸG  ¢ûbÉfh
 á«dBGh  óLÉ°ùŸG  ‘  »©aÉ°ûdG  ¬≤ØdG  ¢ùjQóàd
 ≈∏Y ±ÉbhC’G IQGRh â∏ªY »àdGh ,Égôjƒ£J
 øe áÑcƒc ácQÉ°ûÃ ≥HÉ°S âbh ‘ É¡ª«¶æJ

.É¡LQÉNh ,IQGRƒdG πNGO øe AÉª∏©dG
 ßYƒdG  äÉ«≤à∏e  åjó–  á`̀jDhQ  åëHh
 QGóe  ≈∏Y  IQGRƒ`̀dG  É¡ª«≤J  »àdG  OÉ°TQE’Gh
 ácQÉ°ûÃ ,áµ∏ªŸG ≥WÉæe ∞∏à ‘ ΩÉ©dG
 ≈∏Y  AÉÑ£ÿGh  ®ÉYƒdGh  áªFC’G  äGô°ûY
 ÉgOóY  ¿CG  Éª∏Y  ,≈≤à∏e  πµd  ΩÉ`̀jCG  5  QGó`̀e

.Éjƒæ°S ≈≤à∏e 25 RhÉéàj
 OÉ°TQE’Gh  ßYƒdG  ¢ù∏›  ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûj
 »àØe  áMÉª°S  :øe  πc  ¬àjƒ°†Y  ‘  º°†j

 ,áfhÉ°üÿG ËôµdG óÑY ï«°ûdG áµ∏ªŸG ΩÉY
 óÑY  ï«°ûdG  IÉ°†≤dG  »°VÉb  áMÉª°Sh
 Iô°†◊G  ΩÉeEG  áMÉª°Sh  ,á£HôdG  ßaÉ◊G
 ÚeCGh  ,á∏jÓÿG  óªMCG  QƒàcódG  á«ª°TÉ¡dG
 ˆG  óÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ±É```̀bhC’G  IQGRh  ΩÉ`̀ Y
 ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG  Ú`̀ eC’G  óYÉ°ùeh  ,π«≤©dG
 ï«°ûdG  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh  Iƒ`̀ Yó`̀ dG
 á©jô°ûdG  PÉ`̀à`̀°`̀SCGh  ,É`̀Ñ`̀£`̀ÿG  π«YÉª°SEG
 ,…ôª©dG  IOÉë°T  QƒàcódG  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ,á«fOQC’G á©eÉ÷G ‘ á©jô°ûdG á«∏c ó«ªYh
 ßYGƒdGh  ,ÊÓ«µdG  øªMôdG  óÑY  QƒàcódG
 óÑY  ï«°ûdG  ,»Wƒ«°ùdG  ΩÉeE’G  »°Sôc  ≈∏Y

.IQƒªY øªMôdG

األعلى للسكان: حاالت العنف 
األسري في األردن بازدياد

مجلس الوعظ واإلرشاد
 يناقش خطة األوقاف لعام 2023
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*وكاالت
�صباح  ال�صادرة  الإجنليزية  ال�صحف  اهتمت 
بلجيكا  على  اأم�س  املغرب  بانت�صار  الإثنني،  اليوم 
)2-0( وتعادل اإ�صبانيا واأملانيا )1-1( يف مونديال 
هاري  رغبة  على  ال�صوء  ت�صليط  جانب  اإىل  قطر، 
على  ويلز  اأم��ام  امل�صاركة  يف  اإجنلرتا،  قائد  كني، 
لياقته  ح��ول  حت��وم  ال��ت��ي  ال�صكوك  م��ن  ال��رغ��م 

البدنية.
"فولكروج  "اجلارديان":  �صحيفة  وعنونت 
اأملانيا  تعادل  هدف  م�صجل  اإىل  اإ�صارة  يف  املنقذ"، 

اإ�صبانيا. اأمام 
واجب  يريد  "را�صفورد  كتبت:  الأ�صفل  ويف 
رك���ات اجل����زاء م��ع اإجن���ل���رتا رغ���م الإه�����دار يف 
امل��غ��رب..  "�صحر  كتبت:  الأع��ل��ى  ويف  اليورو". 

بلجيكا يف مهب الريح يف اأحدث �صدمة كربى".
ولكن  التاريخ  يكتب  "ديفيز  اأي�صا:  وكتبت 
كرواتيا تق�صيهم"، يف اإ�صارة اإىل ت�صجيل األفون�صو 
اأول هدف يف تاريخ كندا باملونديال ولكنها  ديفيز 

ودعت بعد اخل�صارة اأم�س.
متلك  الربازيل  ل..  اأو  "نيمار  اأي�صا:  وعنونت 
اإىل  اإ���ص��ارة  يف  بعيدا"،  للذهاب  والعمق  ال��ق��وة 

جونينيو. ت�صريحات 
اأما �صحيفة "ديلي ميل" فعنونت: "ل ت�صتبعد 

اأبدا الأملان".
يف  يرغب  املكافح  "كني  كتبت:  اجل��ان��ب  ويف 

مواجهة ويلز".
النجاة  "حبل  تلجراف":  "ديلي  عنونت  كما 
حلمه  على  يبقي  م��رات   4 اللقب  حامل  لاأملان.. 
"تو�صل كني.. القائد ل  حيا". ويف الأعلى كتبت: 

يرغب يف الراحة يف �صدام ويلز".
"مي�صي  "التاميز":  �صحيفة  عنونت  وبدورها 

يقرتب من اتفاق مع ميامي".
ومن جانبها كتبت �صحيفة "مريور": "را�صفورد 
اأريد تنفيذ ركلة  اإ�صقاط ويلز ويعرتف:  يرغب يف 

ل  "هاري:  كتبت:  اجل��ان��ب  ويف  اأخرى".  ج��زاء 
اأرغب يف الراحة يف �صدام ويلز".
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يعتمدون  العامل  يف  النا�س  غالبية  اأن  �صحيح 
على الطائرة لل�صفر بني البلدان، اإل اأن فئة اأخرى 
بني  جتمع  وال��ت��ي  الكبرية  ال��ب��اخ��رات  تف�صل  ق��د 
واملنتجات  الفاخرة  واملطاعم  التجارية  امل��ولت 
لعبي  و�صديقات  زوج���ات  وبينهم  ال�صياحية، 

منتخب اجنلرتا. 

ما هي هذه السفينة؟
راي�س  وديكان  كني  هاري  اأمثال  يحاول  بينما 
العامل  لكاأ�س  بطولة  باأول  الفوز  ماجواير  وهاري 
زوجاتهن  �صتعي�س   ،1966 ع��ام  منذ  اإجن��ل��رتا  يف 
و�صديقاتهن على منت �صفينة �صياحية بقيمة اأكرث 

من مليار دولر. 
من  واح��دة   MSC Europa �صفينة  تعترب 
يف  لل�صفر  عليها  العتماد  ميكن  التي  ال�صفن  اأب��رز 
ح�صرية  مدينة  وتعد  كما  واملحيطات  البحار  مياه 
تكلفة  ت�صل  حيث  ذات��ه��ا،  بحد  احل��داث��ة  فائقة 

)نحو  اإ�صرتليني  جنيه   6000 اإىل  فيها  الإق��ام��ة 
ال�صفينة  و�صوف تر�صو  اأمريكي(. هذا  7150 دولر 
قبالة �صواحل الدوحة خال كاأ�س العامل يف دولة 

قطر يف العام 2022. 
تتمتع هذه ال�صفينة العماقة ب� 2633 كابينة، 
�صرير  على  الأ�صا�صية  الغرف  معظم  حتتوي  حيث 
اأن  ح��ني  يف  وتلفزيون،  وح��م��ام  ماب�س  وخ��زان��ة 
 MSC Yacht Club اأفخم غرفة معرو�صة هي 

على  الكابينة  هذه  حتتوي   .Owner's Suite
بانورامية  ونوافذ  ا�صتحمام  وحو�س  كبرية  �صرفة 
منف�صلة  ومنطقة  ال�صقف  حتى  الأر���س  من  ممتدة 
يكون  و�صوف  هذا  املعي�صة.  وغرفة  الطعام  لتناول 
مذهل  جلو�س  ومكان  مطعًما   33 الركاب  بقية  لدى 

لاختيار من بينها لتناول الع�صاء.

أنشطة خمتلفة
 MSC �صفينة  يف  ذك��رن��ا،  م��ا  اإىل  اإ�صافة 

ملتعة  ن�����ص��ط��ة  الأ م���ن  جم��م��وع��ة   Europa
�صباحة  حمامات  �صتة  تت�صمن  وهي  مثالية، 
ومم�����ص��ى  امل��ح��ي��ط  ع��ل��ى  م��ط��ل��ة  دوام����ة   14 و 
للتزحلق  مكان  ا  ي�صً اأ هناك  قدًما.   643 بطول 
اأي  على  منزلق  اأط��ول  وهو  م��رًتا   75 ارتفاعه 

العامل. يف  �صفينة 
ي�صم  م�صرًحا  للرتفيه  الأخرى  الأ�صكال  ت�صمل 
حتى  اأو  بالأفام  لا�صتمتاع  لل�صيوف  مقعًدا   1153
من  ا  اأي�صً العائات  �صتتمكن  العامل.  كاأ�س  مباريات 

ي�صتمتعون  بينما  �صغري  ن��ادي  يف  اأطفالها  ت��رك 
م�صبح  مثل  للبالغني  اأماكن  يف  الرتفيه  من  مبزيد 

داخلي. ومم�صى   Zen

أفضل مكان لتناول الطعام
وق����ال ج���اك ف���ان ���ص��ت��ادن، ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س 
 :MSC Cruises يف  وامل�����ص��روب��ات  ل��اأغ��ذي��ة 
منت  على  وال�صراب  الطعام  جتربة  ت�صميم  "مت 
مع  نف�صها  ال�صفينة  مثل  متاًما    MSC Europa
امل�صادر  "من  م�صيفًا:  العتبار"  يف  امل�صتقبل  و�صع 
اإىل  امل��زرع��ة  من  الطازجة  واملكونات  امل�صتدامة 
متنوعة  ط��ع��ام  ع��رو���س  بتقدمي  ن��ق��وم  امل��ح��ي��ط، 
حري�صون  نحن  تقريبًا،  البلدان  كافة  ومن  و�صهية 
على اأن يكت�صف ال�صيوف ما لدينا يف املتجر وتذوق 

العامل اأثناء ال�صفر معنا".
 ،World Europa من بني املطاعم الكثري يف
 Chef’s Garden تعجبك:  �صوف  بالتاأكيد 
لل�صيف  مفتوح  م��ائ��دة  مطبخ  وه��و   Kitchen
وخلفية من اخل�صراوات املائية املو�صمية ال�صغرية 
يتم  والتي  مبا�صرًة،  املركب  ظهر  على  امل��زروع��ة 
تقدميها  يتم  التي  الطازجة  الأط��ب��اق  يف  عر�صها 
هناك. هذا و�صيعر�س La Pescaderia املاأكولت 
البحرية يف جو ي�صبه ال�صوق، حيث ميكن لل�صيوف 
اختيار الأ�صماك الكاملة من العر�س ليتم حت�صريها 
مطعم  اأما  املتو�صطية.  املقبات  مع  جنب  اإىل  جنًبا 
Luna Park Pizza & Burger فهو عبارة عن 

بوفيه من الطعام الكا�صيكي الأمريكي.

سحر المغرب وأمل األلمان األبرز في الصحف اإلنجليزية

تمتعون صتمتعون صتمتعون يخوت ي� بينما  �صغري  ن��ادي  يف  ي�صأطفالها  بينما  �صغري  ن��ادي  يف  ي�صأطفالها  بينما  �صغري  ن��ادي  يف  ي�اأطفالها  بينما  �صغري  ن��ادي  يف  أطفالها  ت��رك 

زوجات وصديقات العبي انجلترا
 في سفينة من الخيال خالل مونديال قطر

*وكاالت
منتخب  مل��درب  بالن�صبة  مميزا"  "يوما  الأح��د  اأم�س  ك��ان 
يف   1-1 اأملانيا  مع  التعادل  ب�صبب  لي�س  اإنريكي،  لوي�س  اإ�صبانيا 
للمونديال،  اخلام�صة  املجموعة  مناف�صات  من  الثانية  اجلولة 
بل لأن ابنته الراحلة كانت لتحتفل بعيد ميادها ال�13، لو اأنها 

على قيد احلياة.
وقال اإنريكي بعد املباراة: "اإنه يوم مميز يل ولعائلتي.. كما 
هو معروف. ابنتنا مل تعد معنا ج�صديا، لكنها ما زالت حا�صرة 

كل يوم.. ن�صتذكرها كثرًيا".
وتابع: "ن�صحك ونفكر كيف كانت لتت�صرف يف كل موقف منر 

به".
اأعوام،   9 عن   2019 يف  احلياة  اإنريكي،  ابنة  �صانا،  وفارقت 

بعد �صراع مع مر�س �صرطان العظام.
وا�صطر اإنريكي، لرتك املنتخب، الذي ا�صتلم الإ�صراف عليه 
عن  عجز  بعدما  رو�صيا،  مونديال  عقب   2018 متوز/يوليو  يف 
اآب/ اأواخ��ر  يف  ُتوفيت  التي  ابنته،  مر�س  ب�صبب  مهمته  اإكمال 

اأغ�صط�س 2019.
اأبطال  قيادة  يف  وجنح  مورينو،  روبرت  م�صاعده  عنه  فناب 

مونديال 2010 اإىل نهائيات كاأ�س اأوروبا 2020.
ت�صرين  يف  الإ�صباين،  املنتخب  على  لا�صراف  اإنريكي  وعاد 

الثاين/نوفمرب 2019.
و�صبيحة مباراة الأحد، ن�صر �صاحب ال�52 عاما مقطع فيديو 
على "اإن�صتجرام"، قال فيه "اليوم ل نلعب �صد اأملانيا وح�صب، بل 
كانت �صانا لتحتفل بعيد ميادها الثالث ع�صر"، متمنيا لها "يوما 

جميا" اأينما هي حاليا.
وراأى اأن "هذه �ُصنَّة احلياة.. لي�صت كلها �صعادة، بل عليك اأن 

تتعلم كيف تتعامل اأي�صا مع حلظات من هذا النوع".

*وكاالت
ينتظر املنتخب الأملاين عقوبة من جانب الحتاد الدويل 

القادمة. ال�صاعات  يف  )فيفا(  القدم  لكرة 
خاله  اأك��د  الثنني،  اليوم  ر�صميا،  بيانا  الفيفا  واأ�صدر 
الإج���راءات  يف  التحقيق  فتح  ق��ررت  الن�صباط  جلنة  اأن 
لعبي  غياب  ب�صاأن  القدم  لكرة  الأملاين  الحتاد  اتبعها  التي 

اإ�صبانيا. لقاء  قبل  ال�صحفي  املوؤمتر  عن  املان�صافت 
ملباراة  التقدميي  ال�صحفي  املوؤمتر  عن  اأملانيا  لعبو  وغاب 
ببطولة  اخلام�صة  للمجموعة  الثانية  اجلولة  يف  اإ�صبانيا، 

املقامة حاليا يف قطر. العامل  كاأ�س 
اأملانيا،  ملنتخب  الفني  امل��دي��ر  فليك،  هانز  امل��درب  وب��رر 
من  حالة  بفر�س  ال�صحفي  املوؤمتر  عن  الاعبني  غياب  قرار 

اإ�صبانيا. لقاء  قبل  الرتكيز 
يعد  ال�صحفي  املوؤمتر  عن  الاعبني  غياب  اأن  الفيفا  واأكد 
بجانب   2022 العامل  كاأ�س  بلوائح   44 للمادة  حمتما  انتهاكا 

2.7.2 من لوائح و�صائل الإعام والت�صويق. املادة 

*وكاالت
نيكا�س  مب�صاركة  ال�صابقني  الأملاين  املنتخب  لعبو  طالب 
املقبل  اخلمي�س  اإقامتها  املقرر  كو�صتاريكا  اأم��ام  فولكروج 
ببطولة  اخلام�صة  املجموعة  من  الأخ��رية  الثالثة  باجلولة 
املنتخب  اأمام  التعادل  �صجل هدف  بعدما  العامل، خا�صة  كاأ�س 

الإ�صباين.
الدولية  مباراته  يف  برمين  فريدر  فريق  مهاجم  و�صارك 
مناف�صات  انطاق  قبل  عمان  اأمام  ودية  مباراة  خال  الأوىل 

اأي�صا.  خالها  و�صجل  العامل،  كاأ�س 
اع��ت��زال  منذ  �صريح  ملهاجم  الأمل���اين  املنتخب  واف��ت��ق��د 
قبل  فرينر  تيمو  ل�صتبعاد  بالإ�صافة  ك��ل��وزه،  مريو�صاف 

الإ�صابة. ب�صبب  قطر  يف  املقامة  البطولة  انطاق 
لقناة   ،2014 العامل  بكاأ�س  الفائز  مريت�صاكر،  بري  وقال 
به  يقوم  الذي  العمل  بنف�س  ملتزم  "فولكروج  "زد.دي.اإف": 
مع برمين. قدم عر�صا جيدا يوؤهله للعب يف املباراة املقبلة".
يوم  كو�صتاريكا  على  للفوز  الأمل���اين  املنتخب  ويحتاج 
اأمام  الياباين  املنتخب  يخ�صر  اأن  اأمل  على  املقبل،  اخلمي�س 

الإ�صباين. نظريه 
الياباين، وفاز املنتخب الأملاين �صيتم  واإذا تعادل املنتخب 

منهما. املتاأهل  لتحديد  الأهداف  لفارق  الحتكام 
هذا  الأمل���اين  ال���دوري  يف  اأه���داف   10 ف��ول��ك��روج  و�صجل 
يف  لاأهداف  ت�صجيا  الأمل��ان  الاعبني  اأكرث  لي�صبح  املو�صم، 

البوند�صليجا.
نيكا�س  ك��ان  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  خ��ال  ال��ت��وق��ي��ت  ه��ذا  ويف 

الثانية. فولكروج )29 عاما( يلعب يف دوري الدرجة 
له.  القبعات  نرفع  الزخم،  "لديه  ب��الك:  مايكل  وق��ال 
اأن  ينبغي  ال��دوري  يف  جيدا  اأداء  يقدمون  الذين  الاعبون 

الهجوم؟" ملاذا ل ندفع به يف  يح�صلوا على فر�صهم. 
لقناة  ال�صابقة  الأمل��ان��ي��ة  الاعبة  كيمي  تابي  وق��ال��ت 
املباراة  يف  الأ�صا�صي  الت�صكيل  يف  �صاأ�صعه  " كنت  "ماجينتا": 
الأوىل. دائما يثبت روحه الهجومية، واأظهر اأنه من ال�صحيح 

يتواجد هنا". اأن 

إنريكي يتذكر ابنته 
الراحلة بعد مباراة ألمانيا

عقوبة منتظرة 
نجوم ألمانيا السابقين ضد ألمانيا من الفيفا

يوجهون طلبا يخص فولكروج

*وكاالت
اأح��د  ال��ق��اف،  ها�صم  ال�صعودي  يعد 
اأ�صهر امل�صجعني يف ال�صعودية، وذلك ب�صبب 
اخلا�صة  امل��ب��اري��ات  يف  ال��اف��ت  ح�����ص��وره 
الريا�صات،  خمتلف  يف  ال�صرقية  باأندية 
العديد  يف  ال�صعودي  للمنتخب  وموؤازرته 

من املنا�صبات العاملية. 
ويف مونديال قطر 2022، زادت �صهرة 
املميزة  ت�صجيعه  طريقة  ب�صبب  القاف 
للمنتخب، وارتداء زي غري تقليدي لدعم 
هذا  وراء  ولكن  امل��درج��ات،  من  الأخ�صر 

احل�صور املميز، ق�صة مثرية.
يف  القاف  لقاء  على  كووورة،  وحر�س 
الدوحة، ملعرفة ما يخفيه هذا امل�صجع من 
دعم  يف  رغبته  �صبيل  يف  خمتلفة  م�صاعر 

املنتخب ال�صعودي. 
ل��ك��ووورة:  حديثه  يف  ال��ق��اف  وق��ال 
احل�صور  اأجل  من  كبري  معاناة  "تكبدت 
وم�����ص��ان��دة  دع���م  اأج����ل  م���ن  ق��ط��ر،  اإىل 
املنتخب، حاولت جاهدًا ت�صجيل ا�صمي يف 
لل�صفر  وا�صطررت  جدوى،  دون  الرابطة 
اإىل الدوحة على نفقتي  من �صرق اململكة 

اخلا�صة." 
وتابع: "كنت اأعمل على ت�صميم الزي 
من  �صهرين  قبل  املنتخب  لت�صجيع  اخلا�س 
بداية كاأ�س العامل، والزي الواحد يكلفني 

مل  لكن  �صعودي،  ري��ال   500 من  يقرب  ما 
العائق  ب�صبب  مبكرا  احل�صور  من  اأمتكن 

املادي، ومل اأجد دعمًا من اأحد." 
يواجهها  ال��ت��ي  ال��ع��وائ��ق  اأب���رز  وح���ول 
املنتخب  وم�صاندة  دعم  اأج��ل  من  قطر،  يف 
يف  كبرية  �صعوبة  "اأجد  ق��ال:  ال�صعودي، 

الإقامة، قمت بال�صكن برفقة جمموعة من 
اإىل  بالنتقال  قمت  ذلك  وبعد  الأ�صدقاء 
املادية  القدرة  اأملك  �صكن خا�س، لكنني ل 
التي ت�صاعدين على دفع م�صاريف الإقامة 
اأمتكن من  لذلك اقرت�صت مبلغا ماليا حتى 

البقاء يف الدوحة." 
وخ��ت��م ال���ق���اف ح��دي��ث��ه ل���ك���ووورة: 

ال�صعودي  املنتخب  ت�صجيع  اإىل  "بالإ�صافة 
املنتخبات  جميع  خلف  بالوقوف  اآمل  كنت 
فهناك  ذلك  على  اأق��در  ل  لكنني  العربية، 
العديد من املعوقات منعتني من ذلك.. لكن 
يبقى حب الوطن هو اأ�صا�س تكبدي كل هذه 
املعاناة واأنا اأرى اأين اأخدم وطني واأمتنى كل 

التوفيق للمنتخب." 

حكاية مشجع: هاشم القالف.. 
حب السعودية يكسر كل الحواجز

عربي دولي  الثالثاء )29( تشرين الثاني 2022
العدد )2454( 10NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

تنويـــه: يمنع نقل او نسخ  او تصوير ما ينشر بصحيفة االمم اال بأذن رسمي وخطي من ادارة الصحيفة
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(2930) Oó©dG0اڡ�تصاد الثالثاء  )29(ت�شرين الثاين  2022

العدد )2930( اعالنات

الرقم:2021100811024
و2021100811023(

التاريخ: 30�صفر1444هـ
 املوافق: 26ايلول 2022م

حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية الق�صايا
اعالن تبليغ حكم غيابي

�صادر عن حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية/الق�صايا
اىل املدعى عليه: غاندي ابراهيم �صلمان الق�صاه/ جمهول حمل 

االقامة حاليا- واخر حمل اقامه له يف االردن كان يف عمان الها�صمي 
ال�صمايل �صارع �صليمان احللبي-عمارة رقم 40-الطابق الرابع

اعلمك انه يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811024(ومو�صوعها 
)نفقة زوجة( واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية: )�صوزان 

جمال �صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب والبينة اخلطية الر�صمية املربزة وحلف املدعية اليمني 

ال�صرعية واالخبار وعمال باملواد )1818( من املجلة و)75(
و)84( من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية و)59(و)64(و)65(

و)68( من قانوناالحوال ال�صخ�صية فقد حكمت املدعى عليه 
)غاندي( مببلغ)65(خم�صة و�صتني دينارا �صهريا نفقة لزوجته 

املدعية )�صوزان( املذكورةباحلد االدنى بقدر ال�صرورة من 
القوت والك�صوة والتطبيب والزمته بدفعها لها اعتبارا من تاريخ 

الطلب الواقع يف )2021/10/27م( و�صمنته الر�صوم وامل�صاريف 
القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف افهم ملن ح�صر 

علنا حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26 ايلول 2022م وقد 
�صجل باعالم احلكم بالرقم)2022008180186( كما واعلمك انه 

يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811023(ومو�صوعها )نفقة 
�صغار( واملقامة عليك من قبل زوجتم املدعية )�صوزان جمال 
�صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب البينة اخلطية الر�صمية املربزة والبينة ال�صخ�صية 

امل�صتمعة واليمني ال�صرعية وعمال باملواد 1818 من جملة االحكام 
العدليةو11و75و84 من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية 

و187و189و200 من قانون االحوال ال�صخ�صية رقم )15(ل�صنة 
2019م فقد حكمت املدعى عليه املذكور بدفع خم�صني دينار �صهريا 

)50د.اأ( نفقة لل�صغرية تاال املذكورة وذلك ح�صب حالة واأمرت 
املدعى عليه بدفع ذلك لوالدتها املدعية �صوزان املذكورة اعتبارا 

من تاريخ الطلب الواقع يف 2021/10/27م و�صمنته الر�صوم 
وامل�صاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف 

افهم للحا�صر علنا حتريرا يف 2022/6/15م قد �صجل باعالم احلكم 
بالرقم )37/37/834(وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب اال�صول 

حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26ايلول2022م
قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا

انذار بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

�صهيب فرا�س عطاهلل العاتقي 
املحرتم

نظرا لتغيبكم عن العمل الكرث 
من ع�صرة اأيام متتالية دون اي 

�صبب او مربر قانوين، لذا ننذرك 
ب�صرورة العودة اىل العمل 

خالل مدة يومني من تاريخة 
واال تعترب فاقدًا لوظيفتك 

ا�صتنادًا لن�س املادة )28( فقره 
)هـــــ( من قانون العمل االردين 

 رقم )8( ل�صنة 1996.
�صركة ميما�س للمطاعم 

ال�صياحية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200185249(

ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
والتجارة:بان  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   1997

ال�صيد/ال�صادة حممود �صمري �صربي بدير
 ال�صريك /ال�صركاء يف �صركة حممود بدير و�صريكه  وامل�صجلة يف �صجل 

�صركات ت�صامن حتت الرقم )122369( بتاريخ 2022/1/12
قام  و   2022/11/28 بتاريخ  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 
بابالغ �صريكه/�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته 

باالن�صحاب باالرادة املنفردة من ال�صركة بتاريخ 2022/11/28
وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

الهند�صية  لال�صت�صارات  العا�صي  و  اخلري�س  �صركة 
الثاين)املوؤجل( العادي  العامة غري  الهيئة  اجتماع  اعالن دعوة ح�صور 

ي�ضر املدير العام ل�ضركة اخلري�س و العا�ضي لال�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م دعوة ال�ضادة ال�ضركاء حل�ضور 
اجتماع الهيئة العامة غري العادي الثاين)املوؤجل( لل�ضركة والذي �ضيتم عقده بتمام ال�ضاعة التا�ضعة 

�ضباحا من يوم االحد املوافق )2022/12/4( يف مكاتب ال�ضركةالواقعه يف )عمان – �ضارع امللكة رانيا 
العبداهلل – جممع عبداهلل مو�ضى ا�ضليم – الطابق الثاين عمارة رقم 29 مكتب 206(  للنظر يف االأمور 

التالية :-
اوال:- االجتماع االأول الذي �ضينعقد ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا للنظر يف االأمور التالية:-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2019( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2019( 

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2020( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2019( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

ثانيا:- االجتماع الثاين الذي �ضينعقدال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا للنظر يف االمور التالية :-
1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2020( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 

2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2020( 
ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 

3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2021( 
4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2020( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 

5-اأية اأمور اأخرى 
ثالثا:- االجتماع الثالث والذي �ضينعقد ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا  للنظر يف االمور التالية :-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2021( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2021(  

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-تعيني مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2022( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2021( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

يف حال تعذر ح�ضوركم فيمكنكم توكيل من تودون عنكم من ال�ضركاء حل�ضور االجتماع واإرفاق االوراق 
الثبوتية

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,,,
املدير العام   

املهند�س جمال حمداهلل العا�ضي  

الرقم:2021100811024
و2021100811023(

التاريخ: 30�صفر1444هـ
 املوافق: 26ايلول 2022م

حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية الق�صايا
اعالن تبليغ حكم غيابي

�صادر عن حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية/الق�صايا
اىل املدعى عليه: غاندي ابراهيم �صلمان الق�صاه/ جمهول حمل 

االقامة حاليا- واخر حمل اقامه له يف االردن كان يف عمان الها�صمي 
ال�صمايل �صارع �صليمان احللبي-عمارة رقم 40-الطابق الرابع

اعلمك انه يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811024(ومو�صوعها 
)نفقة زوجة( واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية: )�صوزان 

جمال �صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب والبينة اخلطية الر�صمية املربزة وحلف املدعية اليمني 

ال�صرعية واالخبار وعمال باملواد )1818( من املجلة و)75(
و)84( من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية و)59(و)64(و)65(

و)68( من قانوناالحوال ال�صخ�صية فقد حكمت املدعى عليه 
)غاندي( مببلغ)65(خم�صة و�صتني دينارا �صهريا نفقة لزوجته 

املدعية )�صوزان( املذكورةباحلد االدنى بقدر ال�صرورة من 
القوت والك�صوة والتطبيب والزمته بدفعها لها اعتبارا من تاريخ 

الطلب الواقع يف )2021/10/27م( و�صمنته الر�صوم وامل�صاريف 
القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف افهم ملن ح�صر 

علنا حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26 ايلول 2022م وقد 
�صجل باعالم احلكم بالرقم)2022008180186( كما واعلمك انه 

يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811023(ومو�صوعها )نفقة 
�صغار( واملقامة عليك من قبل زوجتم املدعية )�صوزان جمال 
�صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب البينة اخلطية الر�صمية املربزة والبينة ال�صخ�صية 

امل�صتمعة واليمني ال�صرعية وعمال باملواد 1818 من جملة االحكام 
العدليةو11و75و84 من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية 

و187و189و200 من قانون االحوال ال�صخ�صية رقم )15(ل�صنة 
2019م فقد حكمت املدعى عليه املذكور بدفع خم�صني دينار �صهريا 

)50د.اأ( نفقة لل�صغرية تاال املذكورة وذلك ح�صب حالة واأمرت 
املدعى عليه بدفع ذلك لوالدتها املدعية �صوزان املذكورة اعتبارا 

من تاريخ الطلب الواقع يف 2021/10/27م و�صمنته الر�صوم 
وامل�صاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف 

افهم للحا�صر علنا حتريرا يف 2022/6/15م قد �صجل باعالم احلكم 
بالرقم )37/37/834(وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب اال�صول 

حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26ايلول2022م
قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا

انذار بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

�صهيب فرا�س عطاهلل العاتقي 
املحرتم

نظرا لتغيبكم عن العمل الكرث 
من ع�صرة اأيام متتالية دون اي 

�صبب او مربر قانوين، لذا ننذرك 
ب�صرورة العودة اىل العمل 

خالل مدة يومني من تاريخة 
واال تعترب فاقدًا لوظيفتك 

ا�صتنادًا لن�س املادة )28( فقره 
)هـــــ( من قانون العمل االردين 

 رقم )8( ل�صنة 1996.
�صركة ميما�س للمطاعم 

ال�صياحية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200185249(

ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
والتجارة:بان  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   1997

ال�صيد/ال�صادة حممود �صمري �صربي بدير
 ال�صريك /ال�صركاء يف �صركة حممود بدير و�صريكه  وامل�صجلة يف �صجل 

�صركات ت�صامن حتت الرقم )122369( بتاريخ 2022/1/12
قام  و   2022/11/28 بتاريخ  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 
بابالغ �صريكه/�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته 

باالن�صحاب باالرادة املنفردة من ال�صركة بتاريخ 2022/11/28
وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

الهند�صية  لال�صت�صارات  العا�صي  و  اخلري�س  �صركة 
الثاين)املوؤجل( العادي  العامة غري  الهيئة  اجتماع  دعوة ح�صور  اعالن 

ي�ضر املدير العام ل�ضركة اخلري�س و العا�ضي لال�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م دعوة ال�ضادة ال�ضركاء حل�ضور 
اجتماع الهيئة العامة غري العادي الثاين)املوؤجل( لل�ضركة والذي �ضيتم عقده بتمام ال�ضاعة التا�ضعة 

�ضباحا من يوم االحد املوافق )2022/12/4( يف مكاتب ال�ضركةالواقعه يف )عمان – �ضارع امللكة رانيا 
العبداهلل – جممع عبداهلل مو�ضى ا�ضليم – الطابق الثاين عمارة رقم 29 مكتب 206(  للنظر يف االأمور 

التالية :-
اوال:- االجتماع االأول الذي �ضينعقد ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا للنظر يف االأمور التالية:-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2019( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2019( 

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2020( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2019( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

ثانيا:- االجتماع الثاين الذي �ضينعقدال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا للنظر يف االمور التالية :-
1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2020( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 

2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2020( 
ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 

3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2021( 
4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2020( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 

5-اأية اأمور اأخرى 
ثالثا:- االجتماع الثالث والذي �ضينعقد ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا  للنظر يف االمور التالية :-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2021( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2021(  

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-تعيني مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2022( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2021( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

يف حال تعذر ح�ضوركم فيمكنكم توكيل من تودون عنكم من ال�ضركاء حل�ضور االجتماع واإرفاق االوراق 
الثبوتية

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,,,
املدير العام   

املهند�س جمال حمداهلل العا�ضي  

الرقم:2021100811024
و2021100811023(

التاريخ: 30�صفر1444هـ
 املوافق: 26ايلول 2022م

حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية الق�صايا
اعالن تبليغ حكم غيابي

�صادر عن حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية/الق�صايا
اىل املدعى عليه: غاندي ابراهيم �صلمان الق�صاه/ جمهول حمل 

االقامة حاليا- واخر حمل اقامه له يف االردن كان يف عمان الها�صمي 
ال�صمايل �صارع �صليمان احللبي-عمارة رقم 40-الطابق الرابع

اعلمك انه يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811024(ومو�صوعها 
)نفقة زوجة( واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية: )�صوزان 

جمال �صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب والبينة اخلطية الر�صمية املربزة وحلف املدعية اليمني 

ال�صرعية واالخبار وعمال باملواد )1818( من املجلة و)75(
و)84( من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية و)59(و)64(و)65(

و)68( من قانوناالحوال ال�صخ�صية فقد حكمت املدعى عليه 
)غاندي( مببلغ)65(خم�صة و�صتني دينارا �صهريا نفقة لزوجته 

املدعية )�صوزان( املذكورةباحلد االدنى بقدر ال�صرورة من 
القوت والك�صوة والتطبيب والزمته بدفعها لها اعتبارا من تاريخ 

الطلب الواقع يف )2021/10/27م( و�صمنته الر�صوم وامل�صاريف 
القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف افهم ملن ح�صر 

علنا حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26 ايلول 2022م وقد 
�صجل باعالم احلكم بالرقم)2022008180186( كما واعلمك انه 

يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811023(ومو�صوعها )نفقة 
�صغار( واملقامة عليك من قبل زوجتم املدعية )�صوزان جمال 
�صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب البينة اخلطية الر�صمية املربزة والبينة ال�صخ�صية 

امل�صتمعة واليمني ال�صرعية وعمال باملواد 1818 من جملة االحكام 
العدليةو11و75و84 من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية 

و187و189و200 من قانون االحوال ال�صخ�صية رقم )15(ل�صنة 
2019م فقد حكمت املدعى عليه املذكور بدفع خم�صني دينار �صهريا 

)50د.اأ( نفقة لل�صغرية تاال املذكورة وذلك ح�صب حالة واأمرت 
املدعى عليه بدفع ذلك لوالدتها املدعية �صوزان املذكورة اعتبارا 

من تاريخ الطلب الواقع يف 2021/10/27م و�صمنته الر�صوم 
وامل�صاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف 

افهم للحا�صر علنا حتريرا يف 2022/6/15م قد �صجل باعالم احلكم 
بالرقم )37/37/834(وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب اال�صول 

حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26ايلول2022م
قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا

انذار بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

�صهيب فرا�س عطاهلل العاتقي 
املحرتم

نظرا لتغيبكم عن العمل الكرث 
من ع�صرة اأيام متتالية دون اي 

�صبب او مربر قانوين، لذا ننذرك 
ب�صرورة العودة اىل العمل 

خالل مدة يومني من تاريخة 
واال تعترب فاقدًا لوظيفتك 

ا�صتنادًا لن�س املادة )28( فقره 
)هـــــ( من قانون العمل االردين 

 رقم )8( ل�صنة 1996.
�صركة ميما�س للمطاعم 

ال�صياحية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200185249(

ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
والتجارة:بان  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   1997

ال�صيد/ال�صادة حممود �صمري �صربي بدير
 ال�صريك /ال�صركاء يف �صركة حممود بدير و�صريكه  وامل�صجلة يف �صجل 

�صركات ت�صامن حتت الرقم )122369( بتاريخ 2022/1/12
قام  و   2022/11/28 بتاريخ  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 
بابالغ �صريكه/�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته 

باالن�صحاب باالرادة املنفردة من ال�صركة بتاريخ 2022/11/28
وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

الهند�صية  لال�صت�صارات  العا�صي  و  اخلري�س  �صركة 
الثاين)املوؤجل( العادي  العامة غري  الهيئة  اجتماع  دعوة ح�صور  اعالن 

ي�ضر املدير العام ل�ضركة اخلري�س و العا�ضي لال�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م دعوة ال�ضادة ال�ضركاء حل�ضور 
اجتماع الهيئة العامة غري العادي الثاين)املوؤجل( لل�ضركة والذي �ضيتم عقده بتمام ال�ضاعة التا�ضعة 

�ضباحا من يوم االحد املوافق )2022/12/4( يف مكاتب ال�ضركةالواقعه يف )عمان – �ضارع امللكة رانيا 
العبداهلل – جممع عبداهلل مو�ضى ا�ضليم – الطابق الثاين عمارة رقم 29 مكتب 206(  للنظر يف االأمور 

التالية :-
اوال:- االجتماع االأول الذي �ضينعقد ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا للنظر يف االأمور التالية:-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2019( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2019( 

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2020( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2019( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

ثانيا:- االجتماع الثاين الذي �ضينعقدال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا للنظر يف االمور التالية :-
1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2020( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 

2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2020( 
ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 

3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2021( 
4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2020( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 

5-اأية اأمور اأخرى 
ثالثا:- االجتماع الثالث والذي �ضينعقد ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا  للنظر يف االمور التالية :-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2021( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2021(  

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-تعيني مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2022( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2021( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

يف حال تعذر ح�ضوركم فيمكنكم توكيل من تودون عنكم من ال�ضركاء حل�ضور االجتماع واإرفاق االوراق 
الثبوتية

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,,,
املدير العام   

املهند�س جمال حمداهلل العا�ضي  

الرقم:2021100811024
و2021100811023(

التاريخ: 30�صفر1444هـ
 املوافق: 26ايلول 2022م

حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية الق�صايا
اعالن تبليغ حكم غيابي

�صادر عن حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية/الق�صايا
اىل املدعى عليه: غاندي ابراهيم �صلمان الق�صاه/ جمهول حمل 

االقامة حاليا- واخر حمل اقامه له يف االردن كان يف عمان الها�صمي 
ال�صمايل �صارع �صليمان احللبي-عمارة رقم 40-الطابق الرابع

اعلمك انه يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811024(ومو�صوعها 
)نفقة زوجة( واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية: )�صوزان 

جمال �صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب والبينة اخلطية الر�صمية املربزة وحلف املدعية اليمني 

ال�صرعية واالخبار وعمال باملواد )1818( من املجلة و)75(
و)84( من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية و)59(و)64(و)65(

و)68( من قانوناالحوال ال�صخ�صية فقد حكمت املدعى عليه 
)غاندي( مببلغ)65(خم�صة و�صتني دينارا �صهريا نفقة لزوجته 

املدعية )�صوزان( املذكورةباحلد االدنى بقدر ال�صرورة من 
القوت والك�صوة والتطبيب والزمته بدفعها لها اعتبارا من تاريخ 

الطلب الواقع يف )2021/10/27م( و�صمنته الر�صوم وامل�صاريف 
القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف افهم ملن ح�صر 

علنا حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26 ايلول 2022م وقد 
�صجل باعالم احلكم بالرقم)2022008180186( كما واعلمك انه 

يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811023(ومو�صوعها )نفقة 
�صغار( واملقامة عليك من قبل زوجتم املدعية )�صوزان جمال 
�صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب البينة اخلطية الر�صمية املربزة والبينة ال�صخ�صية 

امل�صتمعة واليمني ال�صرعية وعمال باملواد 1818 من جملة االحكام 
العدليةو11و75و84 من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية 

و187و189و200 من قانون االحوال ال�صخ�صية رقم )15(ل�صنة 
2019م فقد حكمت املدعى عليه املذكور بدفع خم�صني دينار �صهريا 

)50د.اأ( نفقة لل�صغرية تاال املذكورة وذلك ح�صب حالة واأمرت 
املدعى عليه بدفع ذلك لوالدتها املدعية �صوزان املذكورة اعتبارا 

من تاريخ الطلب الواقع يف 2021/10/27م و�صمنته الر�صوم 
وامل�صاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف 

افهم للحا�صر علنا حتريرا يف 2022/6/15م قد �صجل باعالم احلكم 
بالرقم )37/37/834(وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب اال�صول 

حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26ايلول2022م
قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا

انذار بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

�صهيب فرا�س عطاهلل العاتقي 
املحرتم

نظرا لتغيبكم عن العمل الكرث 
من ع�صرة اأيام متتالية دون اي 

�صبب او مربر قانوين، لذا ننذرك 
ب�صرورة العودة اىل العمل 

خالل مدة يومني من تاريخة 
واال تعترب فاقدًا لوظيفتك 

ا�صتنادًا لن�س املادة )28( فقره 
)هـــــ( من قانون العمل االردين 

 رقم )8( ل�صنة 1996.
�صركة ميما�س للمطاعم 

ال�صياحية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200185249(

ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
والتجارة:بان  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   1997

ال�صيد/ال�صادة حممود �صمري �صربي بدير
 ال�صريك /ال�صركاء يف �صركة حممود بدير و�صريكه  وامل�صجلة يف �صجل 

�صركات ت�صامن حتت الرقم )122369( بتاريخ 2022/1/12
قام  و   2022/11/28 بتاريخ  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 
بابالغ �صريكه/�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته 

باالن�صحاب باالرادة املنفردة من ال�صركة بتاريخ 2022/11/28
وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

الهند�صية  لال�صت�صارات  العا�صي  و  اخلري�س  �صركة 
الثاين)املوؤجل( العادي  العامة غري  الهيئة  اجتماع  دعوة ح�صور  اعالن 

ي�ضر املدير العام ل�ضركة اخلري�س و العا�ضي لال�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م دعوة ال�ضادة ال�ضركاء حل�ضور 
اجتماع الهيئة العامة غري العادي الثاين)املوؤجل( لل�ضركة والذي �ضيتم عقده بتمام ال�ضاعة التا�ضعة 

�ضباحا من يوم االحد املوافق )2022/12/4( يف مكاتب ال�ضركةالواقعه يف )عمان – �ضارع امللكة رانيا 
العبداهلل – جممع عبداهلل مو�ضى ا�ضليم – الطابق الثاين عمارة رقم 29 مكتب 206(  للنظر يف االأمور 

التالية :-
اوال:- االجتماع االأول الذي �ضينعقد ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا للنظر يف االأمور التالية:-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2019( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2019( 

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2020( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2019( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

ثانيا:- االجتماع الثاين الذي �ضينعقدال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا للنظر يف االمور التالية :-
1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2020( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 

2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2020( 
ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 

3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2021( 
4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2020( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 

5-اأية اأمور اأخرى 
ثالثا:- االجتماع الثالث والذي �ضينعقد ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا  للنظر يف االمور التالية :-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2021( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2021(  

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-تعيني مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2022( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2021( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

يف حال تعذر ح�ضوركم فيمكنكم توكيل من تودون عنكم من ال�ضركاء حل�ضور االجتماع واإرفاق االوراق 
الثبوتية

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,,,
املدير العام   

املهند�س جمال حمداهلل العا�ضي  

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 ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات 
بطلب  تقدمت   2020/11/25 بتاريخ   )121263( الرقم  حتت  ت�شامن 

الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه

اىل �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شركاه
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع للعموم  مبقتضى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم )79( لسنة 1966 بان 

جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية املشتركة للواء قصبة الزرقاء ، قررت مبوجب قرارها 

رقم )10/111( لسنة 2022 تاريخ 2022/10/5 املوافقه على :- قرار اللجنة احمللية لبلدية 

الزرقاء رقم )9/3/3( تاريخ 2022/9/20 واملتضمن الغاء املنحنى القائم على القطعة رقم 

)4990( حوض )7( بركة برخ لوحة )7( من اراضي البتراوي ضمن لوحة )2( التنظيمية حيث 

يتعذر تنفيذ املنحنى لوجود بناء قائم على القطعة وحسب اخملطط املعد لذلك .

و يجوز الصحاب  الرسمية و جريدتني محليتني  باجلريدة  و اعالن ذلك لالعتراض ملدة شهر 

العالقة تقدمي اعتراضاتهم خالل الفترة القانونية لدى رئيس اللجنة احمللية  لبلدية الزرقاء 

خالل ساعات الدوام الرسمي وضمن املدة القانونية .

عاصم موسى النهار

رئيس جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية 

اللوائية املشتركة للواء القصبة 

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن للعموم  مبقتضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم )79(لسنة 

1966 ان مجلس التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم )12/1362( تاريخ 2022/9/20 املوافقه على 

)4( البتراوي اجلنوبي وذلك في بلدية  مخطط تعديل مسار شوارع تنظيمية ضمن احلوض رقم 

الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء .

تاريخ نشر هذا  اعتبارا من  واعالنه لالعتراض ملدة شهر  الغاية  املعد لهذه  وذلك حسب اخملطط 

االعالن في اجلريدة الرسمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على اخملطط املذكور في مكاتب اللجنة اللوائية 

للتنظيم في لواء قصبة الزرقاء ومكاتب بلدية الزرقاء وتقدمي اعتراضاتهم  الى اللجنة احمللية في 

بلدية الزرقاء خالل مدة شهر من تاريخ نشره في اجلريده الرسمية .

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

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة 
تنفيذ عمان ال�شرعية 

رقم الق�شية التنفيذية 
2022/3269و2019/647

التاريخ :2022/11/28
عبداحلفيظ  خالد  جمدي   : عليه  املحكوم  اىل 

زهران 
عنوانه : عمان /جمهول حمل االقامة 

ا�شم املحكوم له : �شو�شن ايوب حممد �شرور 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
تعليم(  )نفقة  ومو�شوعها   )2022/3269(
�شهرياآ  دينار   )20( وقدره  مبلغ  بدفع  اإالزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2021/8/30( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
�شغار(  )نفقة  ومو�شوعها   )2019/647(
�شهرياآ  دينار   )40( وقدره  مبلغ  بدفع  اإلزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2019/2/5( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية
خالل  االخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  ان  وعليك 
فرتة اأق�شاها �شبعة اأيام من تاريخ تبليغك واذا 
االخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه  انق�شت 
�شيقوم ق�شم التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية 

قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية 

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )94380( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شدر  العامودي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن تاريخ 2009/7/2 ورقمها الوطني )200102750( باأن جميع 

ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 2022/11/28 

وتعيني خالد )حممد جمال( نايف العامودي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

: املدينه )عمان( رقم الهاتف )0790179196( 

Khaled_amd@hotmail.com الربيد االلكرتوين 
  م�شفي �شركة
خالد )حممد جمال( نايف العامودي

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )57( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شريكه  ال�شيفي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن/مدنيه تاريخ 2003/9/23 ورقمها الوطني )200082064( 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

2019/12/11 وتعيني حممد ح�شن حممد ال�شيفي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ 

والتبليغ : املدينه )عمان - �شارع اجلاردنز - عمارة املا�شي ( 

رقم الهاتف )079552186( 
  م�شفي �شركة
حممد ح�شن حممد ال�شيفي

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

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

وتعديالته.

يف   )96961( الرقم  حتت  امل�شجلة  وحامد  الوهداين  �شركة  م�شفي   يعلن 

 )200108211( الوطني  ورقمها   2010/1/10 تاريخ  ت�شامن  �شركات  �شجل 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

ح�شن  اهلل  �شيف  ح�شن   / حامد  علي  حممود  فادي  وتعيني   2022/11/28

الوهداين منفردين م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ : املدينه )عمان( رقم 

رقم الهاتف )0772544410/0777754897( 

  م�شفي �شركة
فادي حممود علي حامد وح�شن �شيف اهلل ح�شن الوهداين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200176837(

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

احمد ابو عبا�س
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة حافظ حممد زكي حتامله و�شركاه وامل�شجلة 

يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )120730( بتاريخ 2020/3/15.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/27  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 
من ال�شركة بتاريخ 2022/2/27.

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

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته : 
دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  –االردن  فيزا  ميدى  �شركة  دائني  من  ارجو 
مراقبة ال�شركات حتت الرقم 10688 بتاريخ 2005/9/4  �شرورة تقدمي 
مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال وذلك خالل 
خارج  للدائنني  ا�شهر  وثالثة  اململكة  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين 

اململكة
وذلك على العنوان التايل :عمان ال�شمي�شاين �شارع رفيق العظم مبنى رقم 

)1( – الطابق الثاين هاتف )5667895 )5667896( )5667897(
ا�شم م�شفي ال�شركة : ابراهيم نعيم ابراهيم ع�شاف 

�س.ب )3329( الرمز الربيدي )11181(
هاتف )5667895( فاك�س )5667875( خلوي )0799993882(

م�شفي ال�شركة 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200007222(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
خالد  �شليمان  ال�شيد/ال�شادة  والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب 
 ، ال�شبيحي  ، خالد داود خالد  انوار حممد طه حم�شن اجلواهري   ، ال�شبيحي  احمد 
علي داود خالد ال�شبيحي ، االء داود خالد ال�شبيحي ، �شفاء داود خالد ال�شبيحي ، 

ورثة داود خالد احمد ال�شبيحي
يف  وامل�شجلة  احمد  وعبدالغفور  ال�شبيحي  �شالح  حممد  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )76039( بتاريخ 2005/5/25.
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28 و قام بابالغ �شريكه/
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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 )مطعم جدو مر�شد ( وامل�شجل لدينا يف 
�شجل اال�شماء التجارية بالرقم )240016( با�شم )حممود عبد القادر مر�شد حممد( جرى عليه نقل ملكية 
لي�شبح با�شم )�شركة مطعم كريتاي للماأكوالت ال�شعبية ذ.م.م(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

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

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �شركة مركز ا�شناد لل�شحه املجتمعيه ذ.م.م م�شجلة لدينا 

يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة  ال تهدف اىل ربح/  حتت 

الرقم )1117( بتاريخ )2018/3/27(

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

اىل ربح   بتاريخ )2022/11/22(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200113670(

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

�شعيد �شفوري
يف  وامل�شجلة  و�شريكه  العطار  رزق  حممد  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )99452( بتاريخ 2010/9/20.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/28  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
حتية وتقدير ،،،

ا�شتناداآ الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب 
الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل   ( �شركة  دمج  عن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام 
التفاوؤل  �شركة  هي  الداجمة  ال�شركة  تكون  بحيث  ذ.م.م(  العقارات  الدارة  )االنعاك�س  و�شركة  ذ.م.م( 

لت�شويق م�شروبات الطاقة ذ.م.م و�شطب ت�شجيل ال�شركة املندجمة .
باأحكام املادة )228( من قانون ال�شركات فقد �شكل معايل وزير ال�شناعة والتجارة و التموين جلنة  وعمال 
لتقدير �شايف حقوق امل�شاهمني يف ال�شركتني املذكورتني اأعاله ، وكانت نتائج التقدير التي تو�شلت لها اللجنة 

على النحو التايل :- 
- بلغ جمموع حقوق امللكية يف ال�شركة الناجتة عن االندماج التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه ذ.م.م مبلغ 

)58101( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املوجودات  جمموع  بلغ   -

)6480137( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املطلوبات  جمموع  بلغ   -

)6422036( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
- اعتماد راأ�شمال ال�شركة الداجمة مببلغ )5000( دينار / �شهم ، كما يف 2021/1/1

وقد قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2022/9/29 املوافقة على ما يلي :-
-اأوال : املوافقة واقرار عقد التاأ�شي�س والنظام اال�شا�شي املعدلني .

- ثانيا : املوافقة على نتائج اإعادة تقدير موجودات ال�شركة ح�شبما  جاء يف تقرير االندماج .
- ثالثا : املوافقة على اعتماد املركز املايل االفتتاحي الناجت عن االندماج كما هو بتاريخ 2021/1/1 . 

- رابعا : املوافقة النهائية على االندماج .
وا�شتنادا الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات فقد وافق مراقب عام ال�شركات على قرارات 
الهيئة العامة لل�شركة ، وتنفيذاآ الأحكام املادة 238 من قانون ال�شركات امل�شار اليه فاأن جميع حقوق والتزامات 
ال�شركتني املندجمتني قد انتقلت حكماآ اىل ال�شركة  الداجمة وهي �شركة التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه 
باحكام  وااللتزامات وعمالآ  املندجمتني وحتل حملها يف جميع احلقوق  لل�شركتني  قانونيا  وتعترب خلفاآ  ذ.م.م 
املادة 234 من القانون املذكور فاإن لكل ذي م�شلحة االعرتا�س اىل معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين 
خالل ثالثني يوماآ من تاريخ هذا االعالن وعلى املعرت�س اأن يبني مو�شوع اعرتا�شه واال�شباب التي ي�شتند 
اأن االندماج قد احلقها به على وجه التحديد و�شوف تتبع االجراءات املن�شو�س  التي يرى  اليها واال�شرار 

عليها يف قانون ال�شركات لت�شوية هذه االعرتا�شات 
واقبلوا فائق االحرتام ،،،

د.وائل علي العرموطي
مراقب عام ال�شركات

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 ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات 
بطلب  تقدمت   2020/11/25 بتاريخ   )121263( الرقم  حتت  ت�شامن 

الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه

اىل �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شركاه
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع للعموم  مبقتضى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم )79( لسنة 1966 بان 

جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية املشتركة للواء قصبة الزرقاء ، قررت مبوجب قرارها 

رقم )10/111( لسنة 2022 تاريخ 2022/10/5 املوافقه على :- قرار اللجنة احمللية لبلدية 

الزرقاء رقم )9/3/3( تاريخ 2022/9/20 واملتضمن الغاء املنحنى القائم على القطعة رقم 

)4990( حوض )7( بركة برخ لوحة )7( من اراضي البتراوي ضمن لوحة )2( التنظيمية حيث 

يتعذر تنفيذ املنحنى لوجود بناء قائم على القطعة وحسب اخملطط املعد لذلك .

و يجوز الصحاب  الرسمية و جريدتني محليتني  باجلريدة  و اعالن ذلك لالعتراض ملدة شهر 

العالقة تقدمي اعتراضاتهم خالل الفترة القانونية لدى رئيس اللجنة احمللية  لبلدية الزرقاء 

خالل ساعات الدوام الرسمي وضمن املدة القانونية .

عاصم موسى النهار

رئيس جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية 

اللوائية املشتركة للواء القصبة 

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن للعموم  مبقتضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم )79(لسنة 

1966 ان مجلس التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم )12/1362( تاريخ 2022/9/20 املوافقه على 

)4( البتراوي اجلنوبي وذلك في بلدية  مخطط تعديل مسار شوارع تنظيمية ضمن احلوض رقم 

الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء .

تاريخ نشر هذا  اعتبارا من  واعالنه لالعتراض ملدة شهر  الغاية  املعد لهذه  وذلك حسب اخملطط 

االعالن في اجلريدة الرسمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على اخملطط املذكور في مكاتب اللجنة اللوائية 

للتنظيم في لواء قصبة الزرقاء ومكاتب بلدية الزرقاء وتقدمي اعتراضاتهم  الى اللجنة احمللية في 

بلدية الزرقاء خالل مدة شهر من تاريخ نشره في اجلريده الرسمية .

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

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة 
تنفيذ عمان ال�شرعية 

رقم الق�شية التنفيذية 
2022/3269و2019/647

التاريخ :2022/11/28
عبداحلفيظ  خالد  جمدي   : عليه  املحكوم  اىل 

زهران 
عنوانه : عمان /جمهول حمل االقامة 

ا�شم املحكوم له : �شو�شن ايوب حممد �شرور 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
تعليم(  )نفقة  ومو�شوعها   )2022/3269(
�شهرياآ  دينار   )20( وقدره  مبلغ  بدفع  اإالزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2021/8/30( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
�شغار(  )نفقة  ومو�شوعها   )2019/647(
�شهرياآ  دينار   )40( وقدره  مبلغ  بدفع  اإلزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2019/2/5( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية
خالل  االخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  ان  وعليك 
فرتة اأق�شاها �شبعة اأيام من تاريخ تبليغك واذا 
االخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه  انق�شت 
�شيقوم ق�شم التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية 

قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية 

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )94380( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شدر  العامودي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن تاريخ 2009/7/2 ورقمها الوطني )200102750( باأن جميع 

ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 2022/11/28 

وتعيني خالد )حممد جمال( نايف العامودي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

: املدينه )عمان( رقم الهاتف )0790179196( 

Khaled_amd@hotmail.com الربيد االلكرتوين 
  م�شفي �شركة
خالد )حممد جمال( نايف العامودي

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )57( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شريكه  ال�شيفي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن/مدنيه تاريخ 2003/9/23 ورقمها الوطني )200082064( 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

2019/12/11 وتعيني حممد ح�شن حممد ال�شيفي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ 

والتبليغ : املدينه )عمان - �شارع اجلاردنز - عمارة املا�شي ( 

رقم الهاتف )079552186( 
  م�شفي �شركة
حممد ح�شن حممد ال�شيفي

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

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

وتعديالته.

يف   )96961( الرقم  حتت  امل�شجلة  وحامد  الوهداين  �شركة  م�شفي   يعلن 

 )200108211( الوطني  ورقمها   2010/1/10 تاريخ  ت�شامن  �شركات  �شجل 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

ح�شن  اهلل  �شيف  ح�شن   / حامد  علي  حممود  فادي  وتعيني   2022/11/28

الوهداين منفردين م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ : املدينه )عمان( رقم 

رقم الهاتف )0772544410/0777754897( 

  م�شفي �شركة
فادي حممود علي حامد وح�شن �شيف اهلل ح�شن الوهداين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200176837(

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

احمد ابو عبا�س
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة حافظ حممد زكي حتامله و�شركاه وامل�شجلة 

يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )120730( بتاريخ 2020/3/15.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/27  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 
من ال�شركة بتاريخ 2022/2/27.

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

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته : 
دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  –االردن  فيزا  ميدى  �شركة  دائني  من  ارجو 
مراقبة ال�شركات حتت الرقم 10688 بتاريخ 2005/9/4  �شرورة تقدمي 
مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال وذلك خالل 
خارج  للدائنني  ا�شهر  وثالثة  اململكة  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين 

اململكة
وذلك على العنوان التايل :عمان ال�شمي�شاين �شارع رفيق العظم مبنى رقم 

)1( – الطابق الثاين هاتف )5667895 )5667896( )5667897(
ا�شم م�شفي ال�شركة : ابراهيم نعيم ابراهيم ع�شاف 

�س.ب )3329( الرمز الربيدي )11181(
هاتف )5667895( فاك�س )5667875( خلوي )0799993882(

م�شفي ال�شركة 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200007222(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
خالد  �شليمان  ال�شيد/ال�شادة  والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب 
 ، ال�شبيحي  ، خالد داود خالد  انوار حممد طه حم�شن اجلواهري   ، ال�شبيحي  احمد 
علي داود خالد ال�شبيحي ، االء داود خالد ال�شبيحي ، �شفاء داود خالد ال�شبيحي ، 

ورثة داود خالد احمد ال�شبيحي
يف  وامل�شجلة  احمد  وعبدالغفور  ال�شبيحي  �شالح  حممد  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )76039( بتاريخ 2005/5/25.
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28 و قام بابالغ �شريكه/
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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 )مطعم جدو مر�شد ( وامل�شجل لدينا يف 
�شجل اال�شماء التجارية بالرقم )240016( با�شم )حممود عبد القادر مر�شد حممد( جرى عليه نقل ملكية 
لي�شبح با�شم )�شركة مطعم كريتاي للماأكوالت ال�شعبية ذ.م.م(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

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

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �شركة مركز ا�شناد لل�شحه املجتمعيه ذ.م.م م�شجلة لدينا 

يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة  ال تهدف اىل ربح/  حتت 

الرقم )1117( بتاريخ )2018/3/27(

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

اىل ربح   بتاريخ )2022/11/22(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200113670(

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

�شعيد �شفوري
يف  وامل�شجلة  و�شريكه  العطار  رزق  حممد  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )99452( بتاريخ 2010/9/20.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/28  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
حتية وتقدير ،،،

ا�شتناداآ الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب 
الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل   ( �شركة  دمج  عن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام 
التفاوؤل  �شركة  هي  الداجمة  ال�شركة  تكون  بحيث  ذ.م.م(  العقارات  الدارة  )االنعاك�س  و�شركة  ذ.م.م( 

لت�شويق م�شروبات الطاقة ذ.م.م و�شطب ت�شجيل ال�شركة املندجمة .
باأحكام املادة )228( من قانون ال�شركات فقد �شكل معايل وزير ال�شناعة والتجارة و التموين جلنة  وعمال 
لتقدير �شايف حقوق امل�شاهمني يف ال�شركتني املذكورتني اأعاله ، وكانت نتائج التقدير التي تو�شلت لها اللجنة 

على النحو التايل :- 
- بلغ جمموع حقوق امللكية يف ال�شركة الناجتة عن االندماج التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه ذ.م.م مبلغ 

)58101( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املوجودات  جمموع  بلغ   -

)6480137( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املطلوبات  جمموع  بلغ   -

)6422036( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
- اعتماد راأ�شمال ال�شركة الداجمة مببلغ )5000( دينار / �شهم ، كما يف 2021/1/1

وقد قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2022/9/29 املوافقة على ما يلي :-
-اأوال : املوافقة واقرار عقد التاأ�شي�س والنظام اال�شا�شي املعدلني .

- ثانيا : املوافقة على نتائج اإعادة تقدير موجودات ال�شركة ح�شبما  جاء يف تقرير االندماج .
- ثالثا : املوافقة على اعتماد املركز املايل االفتتاحي الناجت عن االندماج كما هو بتاريخ 2021/1/1 . 

- رابعا : املوافقة النهائية على االندماج .
وا�شتنادا الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات فقد وافق مراقب عام ال�شركات على قرارات 
الهيئة العامة لل�شركة ، وتنفيذاآ الأحكام املادة 238 من قانون ال�شركات امل�شار اليه فاأن جميع حقوق والتزامات 
ال�شركتني املندجمتني قد انتقلت حكماآ اىل ال�شركة  الداجمة وهي �شركة التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه 
باحكام  وااللتزامات وعمالآ  املندجمتني وحتل حملها يف جميع احلقوق  لل�شركتني  قانونيا  وتعترب خلفاآ  ذ.م.م 
املادة 234 من القانون املذكور فاإن لكل ذي م�شلحة االعرتا�س اىل معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين 
خالل ثالثني يوماآ من تاريخ هذا االعالن وعلى املعرت�س اأن يبني مو�شوع اعرتا�شه واال�شباب التي ي�شتند 
اأن االندماج قد احلقها به على وجه التحديد و�شوف تتبع االجراءات املن�شو�س  التي يرى  اليها واال�شرار 

عليها يف قانون ال�شركات لت�شوية هذه االعرتا�شات 
واقبلوا فائق االحرتام ،،،

د.وائل علي العرموطي
مراقب عام ال�شركات

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 ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات 
بطلب  تقدمت   2020/11/25 بتاريخ   )121263( الرقم  حتت  ت�شامن 

الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه

اىل �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شركاه
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع للعموم  مبقتضى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم )79( لسنة 1966 بان 

جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية املشتركة للواء قصبة الزرقاء ، قررت مبوجب قرارها 

رقم )10/111( لسنة 2022 تاريخ 2022/10/5 املوافقه على :- قرار اللجنة احمللية لبلدية 

الزرقاء رقم )9/3/3( تاريخ 2022/9/20 واملتضمن الغاء املنحنى القائم على القطعة رقم 

)4990( حوض )7( بركة برخ لوحة )7( من اراضي البتراوي ضمن لوحة )2( التنظيمية حيث 

يتعذر تنفيذ املنحنى لوجود بناء قائم على القطعة وحسب اخملطط املعد لذلك .

و يجوز الصحاب  الرسمية و جريدتني محليتني  باجلريدة  و اعالن ذلك لالعتراض ملدة شهر 

العالقة تقدمي اعتراضاتهم خالل الفترة القانونية لدى رئيس اللجنة احمللية  لبلدية الزرقاء 

خالل ساعات الدوام الرسمي وضمن املدة القانونية .

عاصم موسى النهار

رئيس جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية 

اللوائية املشتركة للواء القصبة 

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن للعموم  مبقتضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم )79(لسنة 

1966 ان مجلس التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم )12/1362( تاريخ 2022/9/20 املوافقه على 

)4( البتراوي اجلنوبي وذلك في بلدية  مخطط تعديل مسار شوارع تنظيمية ضمن احلوض رقم 

الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء .

تاريخ نشر هذا  اعتبارا من  واعالنه لالعتراض ملدة شهر  الغاية  املعد لهذه  وذلك حسب اخملطط 

االعالن في اجلريدة الرسمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على اخملطط املذكور في مكاتب اللجنة اللوائية 

للتنظيم في لواء قصبة الزرقاء ومكاتب بلدية الزرقاء وتقدمي اعتراضاتهم  الى اللجنة احمللية في 

بلدية الزرقاء خالل مدة شهر من تاريخ نشره في اجلريده الرسمية .

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

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة 
تنفيذ عمان ال�شرعية 

رقم الق�شية التنفيذية 
2022/3269و2019/647

التاريخ :2022/11/28
عبداحلفيظ  خالد  جمدي   : عليه  املحكوم  اىل 

زهران 
عنوانه : عمان /جمهول حمل االقامة 

ا�شم املحكوم له : �شو�شن ايوب حممد �شرور 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
تعليم(  )نفقة  ومو�شوعها   )2022/3269(
�شهرياآ  دينار   )20( وقدره  مبلغ  بدفع  اإالزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2021/8/30( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
�شغار(  )نفقة  ومو�شوعها   )2019/647(
�شهرياآ  دينار   )40( وقدره  مبلغ  بدفع  اإلزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2019/2/5( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية
خالل  االخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  ان  وعليك 
فرتة اأق�شاها �شبعة اأيام من تاريخ تبليغك واذا 
االخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه  انق�شت 
�شيقوم ق�شم التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية 

قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية 

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )94380( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شدر  العامودي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن تاريخ 2009/7/2 ورقمها الوطني )200102750( باأن جميع 

ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 2022/11/28 

وتعيني خالد )حممد جمال( نايف العامودي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

: املدينه )عمان( رقم الهاتف )0790179196( 

Khaled_amd@hotmail.com الربيد االلكرتوين 
  م�شفي �شركة
خالد )حممد جمال( نايف العامودي

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )57( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شريكه  ال�شيفي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن/مدنيه تاريخ 2003/9/23 ورقمها الوطني )200082064( 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

2019/12/11 وتعيني حممد ح�شن حممد ال�شيفي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ 

والتبليغ : املدينه )عمان - �شارع اجلاردنز - عمارة املا�شي ( 

رقم الهاتف )079552186( 
  م�شفي �شركة
حممد ح�شن حممد ال�شيفي

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

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

وتعديالته.

يف   )96961( الرقم  حتت  امل�شجلة  وحامد  الوهداين  �شركة  م�شفي   يعلن 

 )200108211( الوطني  ورقمها   2010/1/10 تاريخ  ت�شامن  �شركات  �شجل 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

ح�شن  اهلل  �شيف  ح�شن   / حامد  علي  حممود  فادي  وتعيني   2022/11/28

الوهداين منفردين م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ : املدينه )عمان( رقم 

رقم الهاتف )0772544410/0777754897( 

  م�شفي �شركة
فادي حممود علي حامد وح�شن �شيف اهلل ح�شن الوهداين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200176837(

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

احمد ابو عبا�س
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة حافظ حممد زكي حتامله و�شركاه وامل�شجلة 

يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )120730( بتاريخ 2020/3/15.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/27  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 

�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 
من ال�شركة بتاريخ 2022/2/27.

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

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته : 
دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  –االردن  فيزا  ميدى  �شركة  دائني  من  ارجو 
مراقبة ال�شركات حتت الرقم 10688 بتاريخ 2005/9/4  �شرورة تقدمي 
مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال وذلك خالل 
خارج  للدائنني  ا�شهر  وثالثة  اململكة  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين 

اململكة
وذلك على العنوان التايل :عمان ال�شمي�شاين �شارع رفيق العظم مبنى رقم 

)1( – الطابق الثاين هاتف )5667895 )5667896( )5667897(
ا�شم م�شفي ال�شركة : ابراهيم نعيم ابراهيم ع�شاف 

�س.ب )3329( الرمز الربيدي )11181(
هاتف )5667895( فاك�س )5667875( خلوي )0799993882(

م�شفي ال�شركة 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200007222(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
خالد  �شليمان  ال�شيد/ال�شادة  والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب 
 ، ال�شبيحي  ، خالد داود خالد  انوار حممد طه حم�شن اجلواهري   ، ال�شبيحي  احمد 
علي داود خالد ال�شبيحي ، االء داود خالد ال�شبيحي ، �شفاء داود خالد ال�شبيحي ، 

ورثة داود خالد احمد ال�شبيحي
يف  وامل�شجلة  احمد  وعبدالغفور  ال�شبيحي  �شالح  حممد  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )76039( بتاريخ 2005/5/25.
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28 و قام بابالغ �شريكه/
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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 )مطعم جدو مر�شد ( وامل�شجل لدينا يف 
�شجل اال�شماء التجارية بالرقم )240016( با�شم )حممود عبد القادر مر�شد حممد( جرى عليه نقل ملكية 
لي�شبح با�شم )�شركة مطعم كريتاي للماأكوالت ال�شعبية ذ.م.م(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

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

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �شركة مركز ا�شناد لل�شحه املجتمعيه ذ.م.م م�شجلة لدينا 

يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة  ال تهدف اىل ربح/  حتت 

الرقم )1117( بتاريخ )2018/3/27(

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

اىل ربح   بتاريخ )2022/11/22(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200113670(

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

�شعيد �شفوري
يف  وامل�شجلة  و�شريكه  العطار  رزق  حممد  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )99452( بتاريخ 2010/9/20.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/28  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
حتية وتقدير ،،،

ا�شتناداآ الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب 
الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل   ( �شركة  دمج  عن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام 
التفاوؤل  �شركة  هي  الداجمة  ال�شركة  تكون  بحيث  ذ.م.م(  العقارات  الدارة  )االنعاك�س  و�شركة  ذ.م.م( 

لت�شويق م�شروبات الطاقة ذ.م.م و�شطب ت�شجيل ال�شركة املندجمة .
باأحكام املادة )228( من قانون ال�شركات فقد �شكل معايل وزير ال�شناعة والتجارة و التموين جلنة  وعمال 
لتقدير �شايف حقوق امل�شاهمني يف ال�شركتني املذكورتني اأعاله ، وكانت نتائج التقدير التي تو�شلت لها اللجنة 

على النحو التايل :- 
- بلغ جمموع حقوق امللكية يف ال�شركة الناجتة عن االندماج التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه ذ.م.م مبلغ 

)58101( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املوجودات  جمموع  بلغ   -

)6480137( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املطلوبات  جمموع  بلغ   -

)6422036( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
- اعتماد راأ�شمال ال�شركة الداجمة مببلغ )5000( دينار / �شهم ، كما يف 2021/1/1

وقد قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2022/9/29 املوافقة على ما يلي :-
-اأوال : املوافقة واقرار عقد التاأ�شي�س والنظام اال�شا�شي املعدلني .

- ثانيا : املوافقة على نتائج اإعادة تقدير موجودات ال�شركة ح�شبما  جاء يف تقرير االندماج .
- ثالثا : املوافقة على اعتماد املركز املايل االفتتاحي الناجت عن االندماج كما هو بتاريخ 2021/1/1 . 

- رابعا : املوافقة النهائية على االندماج .
وا�شتنادا الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات فقد وافق مراقب عام ال�شركات على قرارات 
الهيئة العامة لل�شركة ، وتنفيذاآ الأحكام املادة 238 من قانون ال�شركات امل�شار اليه فاأن جميع حقوق والتزامات 
ال�شركتني املندجمتني قد انتقلت حكماآ اىل ال�شركة  الداجمة وهي �شركة التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه 
باحكام  وااللتزامات وعمالآ  املندجمتني وحتل حملها يف جميع احلقوق  لل�شركتني  قانونيا  وتعترب خلفاآ  ذ.م.م 
املادة 234 من القانون املذكور فاإن لكل ذي م�شلحة االعرتا�س اىل معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين 
خالل ثالثني يوماآ من تاريخ هذا االعالن وعلى املعرت�س اأن يبني مو�شوع اعرتا�شه واال�شباب التي ي�شتند 
اأن االندماج قد احلقها به على وجه التحديد و�شوف تتبع االجراءات املن�شو�س  التي يرى  اليها واال�شرار 

عليها يف قانون ال�شركات لت�شوية هذه االعرتا�شات 
واقبلوا فائق االحرتام ،،،

د.وائل علي العرموطي
مراقب عام ال�شركات

ابو ظبي

 á«æWƒdG  »`̀ Ñ`̀ Xƒ`̀ HCG  ∫hÎ```̀H  á`̀cô`̀°`̀T  Ωõ`̀à`̀©`̀J
 ∫ÓN  ,á«dÉª°SCGôdG  É¡JGQÉªãà°SG  IOÉjR  ,z∑ƒ`̀fOCG{
 ≈dEG  (2027-2023)  á∏Ñ≤ŸG  ¢ùªÿG  äGƒæ°ùdG
 πLCG  øe  ,(Q’hO  QÉ«∏e  150)  ºgQO  QÉ«∏e  550
 Ö°ùëH  ∂dPh  ,™jô°ùdG  ƒªæ∏d  É¡à«é«JGÎ°SG  ò«ØæJ
 …ƒæ°ùdG  ¬YÉªàLG  ∫ÓN  ,É¡JQGOEG  ¢ù∏›  √ôbCG  Ée
 ójGR øH óªfi ï«°ûdG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ á°SÉFôH
 óª ï«°ûdG ,äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ∫Ébh .¿É«¡f ∫BG
 õjõ©J  ‘  Iôªà°ùe{  √OÓ`̀H  ¿EG  ,¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR  øH
 ¿Éª°V  ‘  ¢ù«FQ  ºgÉ°ùªc  óFGôdG  É`̀gQhOh  É¡àfÉµe
 ÉªYGOh  ,É¡JGOGóeEG  áeGóà°SGh  »ŸÉ©dG  ábÉ£dG  øeCG
 ‘  ∫hDƒ°ùŸGh  »©bGƒdG  ∫É≤àf’G  Oƒ¡÷  É«°SÉ°SCG
 QÉªãà°SGh πÑ≤à°ùŸG áÑcGƒe ∫ÓN øe ábÉ£dG ´É£b

.z∫ƒëàdG Gòg Égôaƒj »àdG áª¡ŸG ¢UôØdG
 ¿EÉ`̀a  ,Ú`̀æ`̀K’G  ,z∑ƒ```̀ fOCG{  ø`̀e  ¿É«H  Ö°ùëHh
 ™aôd  É¡aóg  ™jô°ùJ  §£N  É°†jCG  äóªàYG  ácô°ûdG
 ÚjÓe  5  ≈dEG  ΩÉÿG  §ØædG  øe  á«LÉàfE’G  É¡à©°S
 ΩÉY  ø`̀e  ’ó`̀H  2027  ΩÉ`̀Y  ∫ƒ∏ëH  É«eƒj  π«eôH
 ™e  É«°TÉ“  ∂`̀ dPh  ,É≤HÉ°S  ¬æY  ø∏©ŸG  2030

.ƒªædG ™jô°ùàd ácô°ûdG á«é«JGÎ°SG
 IQÉ`̀ eE’  πeÉµdÉH  ácƒ∏ªŸG  ,z∑ƒ```̀fOCG{  âdÉbh
 §ØædG  ´GƒfCG  πbCG  øe  GóMGh  èàæJ  »àdGh  ,»ÑXƒHCG
 Gòg ¿EG ,⁄É©dG ‘ äÉKÉ©Ñf’G áaÉãc å«M øe ΩÉÿG
 ≈∏Y ácô°ûdG  IQóbh áfhôe Rõ©«°S  ójó÷G ±ó¡dG

.ábÉ£dG ≈∏Y ójGõàŸG »ŸÉ©dG Ö∏£dG á«Ñ∏J
 ò«ØæJ  ™jô°ùàd  z∑ƒ````̀ fOCG{  §`̀£`̀N  óæà°ùJh
 ΩÉ`̀ÿG  §ØædG  ø`̀e  á«LÉàfE’G  É¡à©°S  ™`̀aQ  ±ó`̀g
 OQGƒ``̀ŸG  ø`̀e  äGQÉ````̀eE’G  á``̀ dhO  äÉ«WÉ«àMG  ≈``̀ dEG
 2  QGó≤Ã  ΩÉ©dG  Gòg  äOGR  »àdGh  á«fƒHôchQó«¡dG
 1h  ,z¿ÉHôe{  ΩÉN  øe  É¡ª¶©e  ,§Øf  π«eôH  QÉ«∏e

.RÉ¨dG øe á«°SÉ«b áÑ©µe Ωób ¿ƒ«∏jôJ

 äÉ«WÉ«àMG  π°üJ  ,IÒ``̀NC’G  IOÉ`̀jõ`̀dG  √ò¡Hh
 ≈dEG  á«fƒHôchQó«¡dG  OQGƒ`̀ŸG  øe  äGQÉ``eE’G  á`̀dhO
 áÑ©µe Ωób ¿ƒ«∏jôJ 290h §Øf π«eôH QÉ«∏e 113
 ‘ É¡àfÉµe ≈∏Y ßaÉëàd ,»©«Ñ£dG RÉ¨dG øe á«°SÉ«b
 ∂∏à“ »àdG ∫hódG áªFÉb øª°V É«ŸÉY ¢SOÉ°ùdG õcôŸG
 øª°V  ™HÉ°ùdG  õcôŸGh  ,á«£Øf  äÉ«WÉ«àMG  ≈∏YCG
 RÉ¨∏d  äÉ«WÉ«àMG  È`̀cCG  ∂∏à“  »àdG  ∫hó`̀dG  áªFÉb

.¿É«ÑdG Ö°ùëH ,»©«Ñ£dG
 É¡à£N  ∫ÓN  øe  ±ó¡J  É¡fEG  z∑ƒ`̀ fOCG{  âdÉbh
 IOÉYEG  ≈dEG  ,á∏Ñ≤ŸG  ¢ùªÿG  äGƒæ°ù∏d  ájQÉªãà°S’G
 ≈dEG  (Q’hO  QÉ«∏e  48)  ºgQO  QÉ«∏e  175  ¬«LƒJ
 áª«≤dG  õjõ©àd  É¡›ÉfôH  ÈY  »∏ëŸG  OÉ°üàb’G
 ¢ù«°SCÉJ  øY  z∑ƒ``̀fOCG{  âæ∏YCG  .áaÉ°†ŸG  á«∏ëŸG
 á«ŸÉY  IójóL  ácô°T  »gh  ,zRÉ¨∏d  ∑ƒfOCG{  ácô°T
 É¡dÉªYCG  CGóÑà°S  ,RÉ¨dG  ≥jƒ°ùJh  á÷É©Ÿ  iƒà°ùŸG
 ácô°ûdG  ≈dƒàà°S  .2023  ôjÉæj  1  øe  GQÉÑàYG
 ≥jƒ°ùàdGh  áfÉ«°üdGh  π«¨°ûàdG  äÉ«∏ªY  á«dhDƒ°ùe
 RÉ¨∏d ∑ƒfOCG{ Éªgh ,É«dÉM ÚàªFÉ≤dG RÉ¨dG »àcô°ûd
 z∑ƒfOCG{ ÚH ∑Î°ûŸG ´hô°ûŸG ,z∫É°ùŸG »©«Ñ£dG
 …ƒ°ùà«ezh z»H »Hzh zäÉbÉ£∏d ∫ÉJƒJ{ É¡FÉcô°Th
 ´hô°ûŸG  ,zRÉ¨dG  á÷É©Ÿ  ∑ƒ`̀fOCGzh  ,z√DhÉcô°Th
 ∫ÉJƒJzh  zπ°T{  É¡FÉcô°Th  z∑ƒ`̀fOCG{  ÚH  ∑Î°ûŸG

.z»H …EG »J »J »Hzh zäÉbÉ£∏d
 ìôW  ò«ØæàH  z∑ƒ``̀fOCG{  IQGOEG  ¢ù∏›  ¬`̀Lhh
 ¥ƒ°S ‘ Iójó÷G ácô°ûdG ‘ á«∏bCG á°ü◊ ‹hCG ΩÉY
 ∫ƒ°ü◊G  ó©H  ,2023  ΩÉY  ∫ÓN  ‹É`̀ŸG  »ÑXƒHCG
 Ö°ùëH ,á°üàîŸG á«ª«¶æàdG äÉ¡÷G äÉ≤aGƒe ≈∏Y

.¿É«ÑdG
 ôaƒà°S  Ió`̀jó`̀÷G  ácô°ûdG  ¿CG  ¿É«ÑdG  ô``cPh
 ÈcCG  áëjô°ûd  RÉ¨dG  äÉéàæe  øe  á©°SGh  áYƒª›
 ¿CG  ™bƒàŸG  øeh  ,Ú«dhódGh  Ú«∏ëŸG  AÓª©dG  øe
 á«∏«¨°ûJh  á«dÉe  óFGƒa  Iójó÷G  ácô°ûdG  ≥≤–

.É¡FÉcô°Th z∑ƒfOCGz`d IÒÑc

 á÷É©Ÿ ∑ƒfOCG{ äÉ«∏ªY èeO ¿EG ácô°ûdG âdÉbh
 ¢ù°SDƒ«°S z∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨∏d ∑ƒfOCGzh zRÉ¨dG
 ‘  IóFGôdG  RÉ¨dG  á÷É©e  äÉcô°T  ÈcCG  øe  IóMGh
 äGQÉ«∏e  10  øe  ÌcCG  ≠∏ÑJ  á÷É©e  ábÉ£H  ⁄É©dG
 8  π«¨°ûJ  ≈dƒàà°Sh  ,É«eƒj  á«°SÉ«b  áÑ©µe  Ωób
 ájôëÑdGh  ájÈdG  ∫ƒ≤◊G  ‘  RÉ¨dG  á÷É©Ÿ  ™bGƒe
 øe  ÌcC’  óà“  Ö«HÉfCG  •ƒ£N  áµÑ°T  ≈dEG  áaÉ°VEG

.GÎeƒ∏«c  3250
 á«∏ëŸG  áª«≤dG  õjõ©àd  z∑ƒfOCG{  èeÉfôH  ºgÉ°S
 35  øe  ÌcCG  ¬«LƒJ  IOÉ`̀YEG  ‘  ΩÉ©dG  Gòg  áaÉ°†ŸG
 »∏ëŸG OÉ°üàbÓd (Q’hO QÉ«∏e 9.54) ºgQO QÉ«∏e
 ÚæWGƒª∏d  á«aÉ°VEG  πªY  á°Uôa  2000  ≥∏Nh
 â©ØJQG  ó≤a  ,¿É«ÑdG  Ö°ùëHh  .¢UÉÿG  ´É£≤dG  ‘
 É¡¡«LƒJ IOÉYEG â“ »àdG ≠dÉÑª∏d á«dÉªLE’G áª«≤dG
 ΩÉY  ‘  èeÉfÈdG  ¥ÓWEG  òæe  »∏ëŸG  OÉ°üàb’G  ≈dEG
 ,(Q’hO QÉ«∏e 38) ºgQO QÉ«∏e 140 ≈dEG 2018
 ”  øjòdG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  »æWGƒe  OóY  ™ØJQG  Éªc
 ácô°ûdG  äÉ«∏ª©d  ójQƒàdG  á∏°ù∏°S  øª°V  º¡Ø«XƒJ

.èeÉfÈdG CGóH òæe ,øWGƒe ±’BG 5 ≈dEG
 â©bh  ,zäGQÉ`̀eE’G  ‘  ™æ°UG{  IQOÉÑe  øª°Vh
 á£ÿ  É≤ah  äÉ«bÉØJG  ΩÉ©dG  Gò`̀g  ∫Ó`̀N  z∑ƒ``̀fOCG{
 ójõJ á«∏ ™«æ°üJ ¢Uôa ≥∏ÿ ±ó¡J É¡JÉjÎ°ûe
 ™e (Q’hO QÉ«∏e 6.8) ºgQO QÉ«∏e 25 ≈∏Y É¡àª«b
 É¡aóg ≥«≤ëàd É¡«©°S ‘ ,á«ŸÉYh á«JGQÉeEG äÉcô°T
 QÉ«∏e 70 áª«≤H É«∏ èàæe áÄe øe ÌcCG ™«æ°üàd

.2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH (Q’hO QÉ«∏e 19) ºgQO
 ≥«≤ëàd z∑ƒfOCG{ ácô°T §£îJ iôNCG á¡L øe
 ≥aGƒàj  ÉÃ  ,2050  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  »NÉæŸG  OÉ«◊G
 √òg  øª°Vh  ,äGQÉ```̀eE’G  á`̀ dhO  á«é«JGÎ°SG  ™`̀e
 GójóL ÉYÉ£b ¢ù«°SCÉJ ácô°ûdG äQôb ,á«é«JGÎ°S’G
 ≈∏Y õcô oj ‹hódG ƒªædGh ¿ƒHôµdG á°†Øîæe ∫ƒ∏ë∏d
 RÉ¨dGh  Iójó÷G  äÉbÉ£dG  ‘  ácô°ûdG  ∫ÉªYCG  á«ªæJ
.ájhÉª«µdG OGƒŸG ™«æ°üJh ∫É°ùŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dGh

أدنوك اإلماراتية تعتزم استثمار 150 
مليار دوالر خالل 5 سنوات

ارتفاع الرقم القياسي العام 
ألسعار تجارة الجملة 5.49 %

عمان 

 ΩÉ©dG øe ådÉãdG ™HôdG ‘ á∏ª÷G IQÉŒ QÉ©°SC’ ΩÉ©dG »°SÉ«≤dG ºbôdG ™ØJQG
.»°VÉŸG ΩÉ©dG øe IÎØdG ¢ùØæH áfQÉ≤e ,áÄŸÉH 5.49 áÑ°ùæH ‹É◊G

 ´ÉØJQ’G  Gòg  ‘  º¡°SCG  áeÉ©dG  äGAÉ°üME’G  IôFGód  »©HôdG  ôjô≤àdG  Ö°ùëHh
 É¡eRGƒdh á«FÉ°ûfE’G OGƒŸGh ¿OÉ©ŸGh OƒbƒdG ™«H áYƒª› QÉ©°SCG á«°ù«FQ IQƒ°üH
 É¡eRGƒdh É¡JGó©eh ä’B’G ™«H IQÉŒ áYƒª› QÉ©°SCGh ,áÄŸÉH 12.03 áÑ°ùæH
 É¡FGõLCGh  äÉcôëŸG  äGP  äÉÑcôe  ™«H  áYƒª›  QÉ©°SCGh  ,áÄŸÉH  6.85  áÑ°ùæH
 ΩÉÿG OGƒŸG IQÉŒ áYƒª› QÉ©°SCGh ,áÄŸÉH 4.89  áÑ°ùæH ájQÉædG äÉLGQódGh
 QÉ©°SCGh ,áÄŸÉH 2.99 áÑ°ùæH ≠ÑàdGh äÉHhô°ûŸGh ájòZC’Gh ÜƒÑ◊Gh á«YGQõdG
 .áÄŸÉH 2.44 áÑ°ùæH á«dõæeh á«°üî°T ™∏°Sh á°ùÑdCGh äÉLƒ°ùæe ™«H áYƒª›
 ΩÉ©dG øe ô¡°TG á©°ùà∏d ΩÉ©dG »°SÉ«≤dG ºbôdG §°Sƒàe ´ÉØJQG ≈dEG ,ôjô≤àdG QÉ°TCGh
 ÚHh  .»°VÉŸG  ΩÉ©dG  øe  IÎØdG  ¢ùØæH  áfQÉ≤e  ,áÄŸÉH  5.79  áÑ°ùæH  ‹É`̀◊G
 ¿OÉ©ŸGh  OƒbƒdG  ™«H  áYƒª›  QÉ©°SCG  ´ÉØJQG  øY  œÉf  ´ÉØJQ’G  Gòg  ¿CG  ôjô≤àdG
 ™«H IQÉŒ áYƒª› QÉ©°SCGh ,áÄŸÉH 13.57 áÑ°ùæH É¡eRGƒdh á«FÉ°ûfE’G OGƒŸGh
 äÉÑcôe ™«H áYƒª› QÉ©°SCGh ,áÄŸÉH 6.15  áÑ°ùæH É¡eRGƒdh É¡JGó©eh ä’B’G

.áÄŸÉH 3.88 áÑ°ùæH ájQÉædG äÉLGQódGh É¡FGõLCGh äÉcôëŸG äGP

إيجابي تنظم ورشتين تدريبيتين حول 
الموارد البشرية وإدارة عالقات العمالء

عمان 

 ´GQòdG  ,(»HÉéjEG)  ∫ÉªYC’G  ôjƒ£àd  ÊOQC’G  »HhQhC’G  ó¡©ŸG  ácô°T  âª¶f
 OQGƒŸG á«dhDƒ°ùe{ ¿Gƒæ©H Úà«ÑjQóJ Úà°TQh ,¿ÉªY áYÉæ°U áaô¨d »ÑjQóàdG
 ÜQÉŒh äÉbÓY IQGOEG{ h zÉ¡à«ªgCGh ájQÉ«©ŸG π«¨°ûàdG äGAGôLEG ‘ ájô°ûÑdG
 ∫ƒM kÉ«ÑjQóJ kÉ›ÉfôH ,¿É«H Ö°ùëH áaô¨dG äó≤Yh .zäÉ©«ÑŸG IOÉjõd AÓª©dG
 ¢ù∏› ƒ°†Y QÉ°TCGh .z(á«∏ªY äÉ≤«Ñ£J) Ωó≤àŸG π°ùc’G ‘ á∏eÉµàŸG äGQÉ¡ŸG{
 õjõ©àd  áaô¨dG  »©°S  ≈dEG  ,…ô°†ÿG  óªMCG  ¥hóæ°üdG  Ú`̀eCGh  áaô¨dG  IQGOEG
 á«ÑjQóàdG èeGÈdG øe áYƒª› ¥ÓWEG ÈY ¿OQC’G ‘ »YÉæ°üdG ´É£≤dG äGQób
 ´É£≤dG º¡J »àdG äGQhódG º«¶æJ ≈∏Y z»HÉéjEG{ ¢UôM ócCGh .É¡«Ñ°ùàæŸ á«YƒædG
 á«ªæJ  ±ó¡H  ;äÉ©«ÑŸGh  ≥jƒ°ùàdGh  IQGOE’ÉH  ábÓ©dG  äGP  á°UÉN  ,»YÉæ°üdG
 IOƒL  Ú°ù–h  ,á«YÉæ°üdG  äBÉ°ûæŸG  πªY  ™bGƒH  AÉ≤JQ’Gh  ájô°ûÑdG  OQGƒŸG

.¥ƒ°ùdG äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J ≈∏Y IQOÉb É¡∏©Lh ,äÉéàæŸG



19 2022 ÊÉãdG øjô°ûJ (29)  AÉKÓãdG
(2930) Oó©dG ر�﮵اضة

 √Ò¶f ≈`̀∏`̀Y »`̀Hô`̀¨`̀ŸG Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ŸG RÉ``̀a
 äôL  »àdG  IGQÉÑŸG  ‘  (0-2)  »µ«é∏ÑdG
 á«fÉãdG  ádƒ÷G  ‘  ,ó`̀MC’G  ,áeÉªãdG  Ö©∏Ã
 á°SOÉ°ùdG  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ŸG  äÉ°ùaÉæe  øª°V

.2022 ô£b ∫ÉjófƒÃ
 ó«ª◊G óÑY øe πc Oƒ°SC’G á«FÉæK πé°S
 ‘ ∫ÓN ƒHCG ÉjôcRh ,73 á≤«bódG ‘ …ôHÉ°U

.(2+90) á≤«bódG
 4  ≈`̀dEG  √ó«°UQ  Üô¨ŸG  Öîàæe  ™`̀aQh
 ÉÑjôb  äÉ`̀Hh  ,áYƒªéŸG  IQGó`̀°`̀U  ‘  •É≤f
 ó«°UQ  óªŒ  Éª«a  ,‹ÉàdG  Qhó∏d  πgCÉàdG  øe

.•É≤f 3 óæY ôª◊G ÚWÉ«°ûdG
 ,äÉeó≤e  ¿hO  IGQÉÑŸG  ¿ÉÑîàæŸG  CGó`̀H
 ÉgQôeh IôµdG ≈∏Y ¢TÉjR º«µM π°üM ,å«M
 øµd  ,äÉ«∏ª©dG  ™Hôe  ‘  …Ò°üædG  ∞°Sƒ«d

.√Éeôe ò≤fCGh πNóJ GƒJQƒc ƒÑ«J ¢SQÉ◊G
 IÒ£N  á°Uôa  äó¡°T  á©HGôdG  á≤«bódG
 …Gƒ°ûJÉH  »°û«e  OGô`̀ Ø`̀ fG  ó`̀©`̀H  Éµ«é∏Ñd
 πNóJ ÒNC’G øµd ,…óªëŸG Òæe ¢SQÉ◊ÉH

.Iójó°ùà∏d ió°üJh ìÉéæH
 º«∏°S  CÉ£N  ¬««fƒe  ¢SÉeƒJ  π¨à°ùj  ⁄h
 Oó°S å«M ,äÉ«∏ª©dG ™Hôe §N ≈∏Y ìÓeCG
 Iôµ∏d ió°üJ …óªëŸG ¢SQÉ◊G øµd ,Iƒ≤H

 .GOó›
 AGOCG  ≈∏Y  ∑É``Ñ``JQ’G  ø`̀e  ´ƒ``f  ô`̀¡`̀Xh
 ,Éµ«é∏Ñd  IQOÉÑŸG  ∑ôJh  ,»Hô¨ŸG  ÖîàæŸG

.Oƒ°SC’G ≈eôe ≈∏Y ôcòJ Iƒ£N ¿hO øµd

 â∏°Uh  Üô¨ª∏d  áª¶æe  áªég  ‘h
 á≤£æe  π`̀ NGO  »ª«µM  ±ô`̀°`̀TCG  ≈`̀ dEG  Iô`̀µ`̀dG
 ≈eôŸG  â∏Y  ¬Jôc  øµd  Iƒ≤H  Oó°ù«d  AGõ÷G

.»µ«é∏ÑdG
 äÉ¶ë∏H  ∫hC’G  •ƒ°ûdG  ájÉ¡f  πÑbh
 IôM  á∏cQ  øe  Üô¨ª∏d  Éaóg  ¢TÉjR  πé°S
 IOƒ©dG  ó©H  √É`̀¨`̀dCG  ºµ◊G  øµd  ,Iô°TÉÑe
 ÂÉZ óFÉ≤dG  π∏°ùJ ÖÑ°ùH ƒjó«ØdG  á«æ≤J ≈dEG

.áÑ©∏dG ‘ πNGóàŸG ¢ùjÉ°S
 ¢TÉjR  Oó`̀g  ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  ájGóH  ™`̀eh
 É¡d  ió°üJ  ájƒb  Iójó°ùàH  Éµ«é∏H  ≈eôe
 ,á≤jô£dG  ¢ùØæH  OQGRÉg  ¬«∏Y  OQh  ,GƒJQƒc

.∞bƒŸG ò≤fCG …óªëŸG ¢SQÉ◊G øµd
 äÉªég  Qó`̀°`̀ü`̀e  á`̀ ë`̀ æ`̀ LC’G  â``̀fÉ``̀ch
 ∫ÉaƒH ¿É«Ø°S π°ùfG å«M ,»Hô¨ŸG ÖîàæŸG
 øe Éaóg πé°ùj ¿CG OÉch ,iô°ù«dG á¡÷G øe

.ô°ùjC’G ºFÉ≤dG QGƒéH äôe É¡æµd ,Iójó°ùJ
 »cGôcôdG  ó«dh  §°ûf  66  á≤«bódG  ‘h
 ±ô`̀°`̀TCG  êô```NCGh  ¬aƒØ°U  Üô`̀¨`̀ŸG  ÜQó``̀e
 ™`̀aOh  ,∫É`̀aƒ`̀H  ¿É«Ø°Sh  ÜÉ°üŸG  »ª«µM

.∫ÓN ƒHCG ÉjôcRh ˆG á«£Y ≈«ëj »FÉæãdÉH
 ,¬YÉ≤jEG ™aQ »µ«é∏ÑdG ÖîàæŸG ∫hÉMh
 ‘ Oƒ°SC’G QÉ°ûàfG øµd ÈcCG áYô°ùH Ö©∏dGh

 .Gó«L ¿Éc Ö©∏ŸG
 »`̀cGô`̀cô`̀dG  ∑ô`̀ °`̀ TCG  ,73  á≤«bódG  ‘h
 ó«ª◊G  óÑYh  ˆG  óªM  ¥GRôdG  óÑY  »FÉæãdG

.∫ÉaƒHh …Ò°üædG øe ’óH …ôHÉ°U

 ±óg  Rô`̀ MCG  …ôHÉ°üd  á°ùŸ  ∫hCG  ø`̀eh
 á∏cQ  ø`̀e  74  á≤«bódG  ‘  Oƒ`̀ °`̀ SC’G  Ωó`̀≤`̀J
 ÉgOó°S  ô°ùjC’G  ÖfÉ÷G  ≈∏Y  Iô°TÉÑe  IôM

.∑ÉÑ°ûdG ‘ Iô°TÉÑe

 ‘  Iƒ≤H  »µ«é∏ÑdG  ÖîàæŸG  §¨°Vh
 »ÑY’ øe ∫É°ùÑà°SG §°Sh ,á«≤ÑàŸG ≥FÉbódG
 äÉªé¡dG ≈∏Y OÉªàY’G ™e ´ÉaódG ‘ Üô¨ŸG

.IóJôŸG

 ¢TÉjR ≈≤∏J ™FÉ°†dG øe ’óH âbƒdG ‘h
 Éµ«é∏H  AGõL  á≤£æe  πNGO  É¡H  πZƒJ  Iôc
 ÊÉãdG ±ó¡dG ±É°VCG …òdG ∫ÓN ƒHCG ≈dEG Qôeh

.Oƒ°SC’G QÉ°üàfG ócDƒ«d ,ájƒb Iójó°ùàH

 ¿EG ∫GOÉf π«FÉaQ ÊÉÑ°SE’G ¢ùæàdG ÖY’ ∫Éb
 Qó°üàj ¿CG  ≥ëà°SG  RGQÉµdCG  ¢SƒdQÉc ¬æWGƒe

.ÚaÎëŸG ¢ùæàdG »ÑY’ ∞«æ°üJ
 ,OhQ È°SÉc »éjhÔdG ¿CG ≈dEG ∫GOÉf QÉ°TCGh
 ‘ á«°VGô©à°SG á¡LGƒe √ó°V ¢Vƒî«°S …òdG
 Gòg ≈dEG ÉÑjôb π°ü«°S ,ƒà«c QhOGƒcE’G áª°UÉY

.ôeC’G
 õcôŸG  É«dÉM π¨°ûj …òdG  ,∫GOÉf  í°VhCGh
 ‘  »Øë°U  ô`̀“Dƒ`̀e  ‘  ,∞«æ°üàdG  ‘  ÊÉ`̀ã`̀dG

 ‘ øjõcôe ∫hCG  ‘ RGQÉµdCG  ™e √AÉ≤H  ¿CG  ƒà«c
 ≈∏Y ®ÉØ◊G ,ÉÑ©°U GôeCG{ ¿ƒµ«°S ∞«æ°üàdG

.zó≤©e ôeCG GóL ™ØJôe iƒà°ùe
 Gò¡H  á∏«∏b  ä’ƒ£H  Ö©dCG  ÉfCG{  :π°UGhh
 Ö«JÎdG  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀◊G  Gò`̀¡`̀ dh  ,iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG
 äÉ≤HÉ°ùŸG  ‘  Ö«°üJ  ¿CG  Öéj  ∂fC’  ,Ö©°U

.zÉ¡«a ácQÉ°ûŸG Qô≤à°S »àdG
 ió`̀d  Qƒ`̀£`̀à`̀dG  ¢`̀û`̀eÉ`̀g{  ∫GOÉ```̀f  ±OQCGh
 √òg ‘ ¿B’G OƒLƒe ƒg Gò¡dh Ö«gQ ¢SƒdQÉc

 ÉHÉ°T  ∫Gõj  ’  ,É k°†jCG  .É¡≤ëà°ùj  ¬fC’  áfÉµŸG
 øe  Gó`̀L  ÉÑjôb  È°SÉc  ¿É`̀c  .ÒãµdG  ¬`̀eÉ`̀eCGh
 ∫hC’G ΩÓ°S ófGôL Ö≤∏H RƒØdGh ∫hC’G õcôŸG

.zIóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ¬d
 22  ≈∏Y õFÉ◊G ó«MƒdG ,ÖYÓdG ¢†aQh
 π°†aCG  ¬fCÉH  ¬°ùØf  ∞jô©J  ,ΩÓ°S  ófGôL  Ö≤d

.ïjQÉàdG ‘ ÖY’
 ó≤àYCG ,»æª¡J ’ ádCÉ°ùe √òg{ ∫GOÉf ∫Ébh

.z»JÉjƒdhCG øª°V ¢ù«d ôeC’G Gòg ¿CG

 ,ÊÉÑ°SEG »``Øë°U ôjô≤J ∞``°ûc
 ‘  ø``jRQÉÑdG  Ú``ÑYÓdG  ó``MCG  ¿CG
 AÉæKCG êhõ``J ójQóe ∫É``jQ ±ƒØ°U
.2022 ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H áeÉbEG

 É``°ùæØjO{  á``µÑ°ûd  É``≤ahh
 â``Ø°ûc  ,á``«fÉÑ°SE’G  z∫GÎ``æ°S
 …hÉ``°ùªædG  ø``e  á``Hô≤e  QOÉ``°üe
 ¿CG ,ójQóe ∫É``jQ º‚ ,ÉH’CG ó``«ØjO
 »àdG áMGôdG IÎ``a π¨à°SG ÖYÓdG
 ,⁄É©dG ¢``SCÉc AÉæKCG É``¡«∏Y π``°üM

.êhõJh
 ¿CG Qôb ,ÉH’CG ¿CG ≈``dEG äQÉ°TCGh
 êGhõdG áeÉbE’ ‹ÉãŸG â«bƒàdG Gò``g
 ÖÑ°ùH ,zπ``°ù©dG ô``¡°T{ AÉ``°†bh
 ¢SCÉc ≈dEG É°ùªædG Öîàæe πgCÉJ ΩóY

.⁄É©dG
 ±ƒØ°U ≈``dEG π``≤àfG É``H’CG ¿Éc
 ÈY ,2021 ∞«°U ‘ ójQóe ∫ÉjQ
 √ó≤Y AÉ¡àfG Ö``≤Y ,á«fÉ› á≤Ø°U

.ïfƒ«e ¿ôjÉH ™e
 Gòg …hÉ°ùªædG ÖYÓdG ∑QÉ°Th
 ∞``∏àîÃ IGQÉ``Ñe 25 ‘ º``°SƒŸG
 RôMCGh ójQóe ∫É``jQ ™e ä’ƒ£ÑdG

.áª°SÉM äGôjô“ 3 Ωóbh Úaóg
 á``dhÉW ≈``∏Y ∫ƒ``HôØ«d AGô``°T
 -…Oƒ``©°S  …QÉ``ªãà°SG  OÉ``–G
 äÉ°ûbÉæe ,∫ƒ``HôØ«d iôLCG …ô£b
 ‘ äÉcô``°ûd Ú``æKEG Ú``©ªŒ ™``e

 á``≤Ø°U ∫ƒ``M ,§``°ShC’G  ¥ô``°ûdG
 ¬«æL äGQÉ«∏e 3 á``ª«≤H PGƒëà°SG
 »∏jO{ áØ«ë°U âª∏Yh .»æ«dÎ°SEG
 Ú``∏ã‡  ¿CG  ,á``«fÉ£jÈdG  zπ``«e
 ø``e  á``jQÉªãà°SG  äGOÉ``–G  ø``Y
 É keÉªàgG Ghó``HCG ,ô£bh á``jOƒ©°ùdG

.∫ƒHôØ«d AGô°ûH
 ¿CG ,áØ«ë°üdG QOÉ°üe äOÉaCGh
 Gƒ∏°üJG ,Ú``©ªéàdG óMCG ‹hDƒ°ùe
 á«°VÉjôdG …Gƒæ«a áYƒª› ôjóÃ
 ∫hDƒ°ùŸG π``LôdG) ¿hOQƒL ∂``jÉe
 π``«é°ùàd  (∫ƒ``HôØ«d  ™``«H  ø``Y
 âaÉ°VCGh ,…OÉædG AGô°ûH º¡eÉªàgG
 Ú``àYƒªéŸG  Óc  ¿CG  á``Ø«ë°üdG
 á``°UÉN äÉcô``°T ≈``∏Y ¿É``jƒàëj

.ádhó∏d ácƒ∏‡ â°ù«d
 ∫ƒHôØ«d …ôéj ,∂dP ÖfÉL ≈dEG
 ‘  º``«≤e  Î``°ûe  ™``e  äÉ``°ûbÉæe
 §HQ ” ÚM ‘ ,IóëàŸG äÉj’ƒdG
 º«L Ò°ùdG ,É«fÉ£jôH ‘ πLQ ≈æZCG
 É``«LƒdƒæµàdG á``≤dÉªYh ,∞``«∏µJGQ

.óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe AGô°ûH ,πHBG
 ,äô``cP  á``Ø«ë°üdG  ø``µd
 ,Ö``ãc  ø``Y  Ú``©∏£ŸG  ∂``ÄdhCG  ¿CG
 π``ãÁ  ó``àjÉfƒj  ¿CÉ``H  ¿hô``©°ûj
 ∫ƒHôØ«d øe á«HPÉL Ì``cCG k’ÉªàMG
 ¿C’ ,ø``jôªãà°ùŸG á``aÉµd á``Ñ°ùædÉH

.É kbƒØàe Ék«ŸÉY G kQÉ°ûàfG ¬jód

نجم ريال مدريد يتزوج أثناء كأس العالم

نادال: ألكاراز يستحق تصدر تصنيف التنس

المغرب يقترب من ثمن النهائي بعد
 فوز ملحمي على بلجيكا

األردن يحتل المركز الثالث في 
بطولة غرب آسيا للكراتيه

 ¬«JGôµ∏d É«°SBG ÜôZ ádƒ£Ñd ΩÉ©dG Ö«JÎdG ‘ ådÉãdG õcôŸG ¿OQC’G πàMG
.á«JGQÉeE’G ábQÉ°ûdG áæjóe ‘ âªààNG »àdG

 7h  á«ÑgP  äÉ«dGó«e  8  ó°üM  ¿CG  ó©H  ådÉãdG  õcôŸG  ‘  ¿OQC’G  AÉLh
 √ÓJ ,∫hC’G Ö«JÎdG …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG Qó°üJ å«M ,äÉjõfhôH 6h á«°†a

.ÊÉãdG õcôŸG ‘ »JGQÉeE’G ÖîàæŸG

 المنتخب الوطني لسباحة الزعانف 
للناشئين يشارك في بطولة العالم

 ‘ ¬àcQÉ°ûe ÚÄ°TÉæ∏d  ∞fÉYõdG  áMÉÑ°ùd  ÊOQC’G  »æWƒdG  ÖîàæŸG  CGóH  
.ájQÉ¨æ¡dG â«ª°ùµ«c áæjóe ‘ áeÉ≤ŸG ,ÚÄ°TÉæ∏d ⁄É©dG ádƒ£H

 ⁄É©dG ÜÉÑ°T ™ªéàd ™°SÉàdG ≈≤à∏ŸG ¢ûeÉg ≈∏Y á«ŸÉ©dG ádƒ£ÑdG ΩÉ≤Jh
 21`H  ádƒ£ÑdG  √ò¡H  »æWƒdG  ÖîàæŸG  ∑QÉ°ûj  å«M  ,∞fÉYõdG  áMÉÑ°S  ‘

.äÉÄa 3 øª°V áMÉÑ°Sh ÉMÉÑ°S
 ádƒ£ÑdG  √òg ‘ Ió«L èFÉàf  ≥«≤ëàd »æWƒdG  ÖîàæŸG ƒÑY’ ≈©°ùjh

.á©°SGh ácQÉ°ûÃ ≈¶– »àdG

 ختام منافسات الجولة الرابعة 

من دوري كرة القدم للصم
 Ö«JôJ ,(óHQEG) º°ü∏d Ú°ù◊G øH »∏Y ÒeC’G ƒª°S …OÉf ≥jôa Qó°üJ 

.á©HGôdG ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe ΩÉàN ó©H ,º°ü∏d Ωó≤dG Iôc …QhO ¥ôa
 ƒª°S …OÉf ≈∏Y √Rƒa ó©H •É≤f ™°ùJ ó«°UôH …QhódG ≥jôØdG Qó°üJh
 ±óg πHÉ≤e ±GógCG áKÓK áé«àæH (AÉbQõdG) º°ü∏d Ú°ù◊G øH »∏Y ÒeC’G

.óHQG ájó∏H Ö©∏e ≈∏Y Ωƒ«dG Éª¡æ«H âª«bCG »àdG IGQÉÑŸG ‘
 »∏Y  ÒeC’G  ƒª°S  …OÉf  ≥≤M  ,ádƒ÷G  ¢ùØf  øª°V  á«fÉãdG  IGQÉÑŸG  ‘h
 áé«àæH º°ü∏d ÊOQC’G …OÉædG ≈∏Y Éëjô°U GRƒa (¿ÉªY) º°ü∏d Ú°ù◊G øH
 ƒdƒÑdG Ö©∏e ≈∏Y Éª¡æ«H âª«bCG »àdG IGQÉÑŸG ‘ ôØ°U πHÉ≤e ±GógCG ¬°ùªN

.ÜÉÑ°û∏d Ú°ù◊G áæjóe ‘
 á∏Ñ≤ŸG á©ª÷G …QhódG ádƒ£H øe á°ùeÉÿG ádƒ÷G äÉjQÉÑe ≥∏£æJh
 ÊÉãdG AÉ≤∏dGh ,º°ü∏d πeC’G …OÉfh º°ü∏d ÊOQC’G …OÉædG ÚH ∫hC’G ,øjAÉ≤∏H
 øH »∏Y ÒeC’G ƒª°S …OÉfh (¿ÉªY) Ú°ù◊G øH »∏Y ÒeC’G ƒª°S …OÉf ÚH
 â≤∏£fG  º°ü∏d  ÊOQC’G  Ωó≤dG  Iôc  …QhO  ádƒ£H  ¿CG  ôcòj  .(óHQEG)  Ú°ù◊G
 ÊOQC’G OÉ–’G øe º«¶æàH º°ü∏d ájófCG á°ùªN ácQÉ°ûÃ ™«HÉ°SCG á©HQCG πÑb
 ™e  ¿hÉ©àdÉHh  Ωó≤dG  Iôµd  ÊOQC’G  OÉ–’G  ™e  ¿hÉ©àdÉH  º°üdG  äÉ°VÉjôd

.º°üdG äÉ°VÉjôd ÊOQC’G OÉ–’G IQGOEG ¢ù∏› AÉ°†YCG

عال عيسى: كرة الطائرة تعيش 
واقعا صعبا في سوريا

 ‘ ácQÉ°ûŸG ¿CG ,IôFÉ£dG Iôµ∏d ÉjQƒ°S Öîàæe áÑY’ ,≈°ù«Y ÓY äócCG
 äGƒæ°S ô°ûY øe ÌcC’ ´É£≤fG ó©H ≈dhC’G âfÉc ,¿OQC’ÉH É«°SBG ÜôZ ádƒ£H

.á«LQÉÿG äÉcQÉ°ûŸG øY
 ádƒ£ÑdG  Éæ∏NO{  :zFM  ió°U{  áYGPE’  äÉëjô°üJ  ‘  ≈°ù«Y  âdÉbh
 ó©H  kÉ°Uƒ°üNh  Ö≤∏dG  ≈∏Y  á°ùaÉæª∏d  áë°TôŸG  äÉÑîàæŸG  øª°V  øëfh
 ¿hO  •Gƒ°TCG  áKÓãH  Éª¡«∏Y  RƒØdGh  ájOƒ©°ùdGh  Ú£°ù∏a  ΩÉeCG  ájƒb  ájGóH
 á«fƒKGQÉe IGQÉÑe ‘ áHƒ©°üH ¿ÉæÑd äGó«°S ΩÉeCG  Éfô°ùN{ :â©HÉJh .zOQ
 áÁõ¡∏d ¢Vô©àæd äGQÉeE’G Öîàæe ¬LGƒf Éæ∏©L Ée ¥Gô©dG ΩÉeCG ºK øeh

.zádƒ£ÑdG »FÉ¡f ™HQ øe êôîfh
 º¶©ªa IÒÑc IóFÉa  É¡d  âfÉc  ádƒ£ÑdG  √òg ‘ ÉæàcQÉ°ûe{ :âaÉ°VCGh  
 äÉÑîàæŸG  ™e  ∑ÉµàM’ÉH  IÈÿG  ≈dEG  áLÉëH  øch  Ò¨°U  ôª©H  äÉÑYÓdG
 ô©°ûf  ⁄h  kGóL  kGõ«‡  ¿Éc  ádƒ£Ñ∏d  ¿OQC’G  º«¶æJ{  :äOGRh  .zIQhÉéŸG
 ÒaƒJh äÉÑîàæŸG ∫ÉÑ≤à°SG  ‘ ÊOQC’G OÉ–’G ô°ü≤j ⁄h Éfó∏H ‘ ÉæfCG  ’EG
 ácQÉ°ûe ÖîàæŸG áeÉfRhQ ‘ ,äÉjQÉÑŸG IÎa á∏«W º¡àeÉbE’ áMGôdG πÑ°S
 ™∏£àfh  ,á«Hô©dG  ádƒ£ÑdÉH  πÑ≤ŸG  •ÉÑ°T  /ôjGÈa  ™∏£e  iôNCG  á«LQÉN
 áÑ©∏dG √òg ‘ IQƒ£àe äÉÑîàæe ¬LGƒæ°S å«M ácQÉ°ûª∏d π°†aCG Ò°†ëàd

.z¢ùfƒJh Üô¨ŸGh ôFGõ÷Gh ô°üªc
 øµd GóMGh ÉÑîàæe ¢ù«dh äÉÑîàæe áKÓK π«µ°ûJ ™«£à°ùf{ :âë°VhCGh
 √òg QÉªãà°SG ¿hO ∫ƒ– áÑ©∏dG ¬°û«©J …òdG ¢û«ª¡àdGh ™bGƒdGh ±hô¶dG

í«ë°üdG πµ°ûdÉH äGAÉØµdGh ÖgGƒŸG
 ™e ¢SCÉµdGh …QhódG ádƒ£H ≥«≤– ƒg »MƒªW{ :âdÉb É¡MƒªW øYh
 ¿ƒµæ°Sh  IÒ¨°üdG  ÖgGƒŸGh  IÈÿG  º°†J  áYƒª›  Éæjó∏a  Ú£M  …OÉf
 òNCÉJ ¿CG ≈æ“CG{ :≈°ù«Y ÓY âªààNG ájÉ¡ædG ‘h .zº°SƒŸG Gòg kÉÑ©°U kÉªbQ
 …òdG ¢û«ª¡àdG »¡àæj ¿CGh ,ΩÉªàg’Gh ºYódÉH É¡≤M øe kGAõL IôFÉ£dG IôµdG
 ºYóH ¿É«¶– Úà∏dG á∏°ùdG Iôch Ωó≤dG Iôc øY kÉfCÉ°T π≤J ’ øëæa ¬æe ÊÉ©f

.z™°SGh »eÓYEGh …ÒgÉªL ΩÉªàgGh ÒÑc

تيتي يكشف مفاجأة
 بشأن إصابة نيمار

 ,ÉØ∏«°S  GO  QÉª«f  ºéædG  ¿CG  ,πjRGÈdG  ÖîàæŸ  »æØdG  ôjóŸG  ,»à«J  ócCG
 hÉ°ù«∏°ùdG  ¬ª°ùM …òdG ÒNC’G É«Hô°U AÉ≤d ‘ ,¬ª∏Y ¿hóH ÉHÉ°üe ∑QÉ°T
 ô£b{  ⁄É©dG  ¢SCÉµd  äÉYƒªéŸG  QhO  øe  ≈``dhC’G  ádƒ÷G  ‘  ,(0-2)

.z2022
 ≈∏Y GOQ ,á∏Ñ≤ŸG Gô°ùjƒ°S IGQÉÑe πÑb »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ »à«J ∫Ébh
 ≈∏Y øcCG ⁄h É«Hô°U AÉ≤d πÑb ÉHÉ°üe ¿Éc QÉª«f{ :IQhhƒc π°SGôe ∫GDƒ°S

.zÜÉ°üe ¬fCG º∏Y ≈fOCG …ód øµj ⁄ QôcCG ,ôeC’G Gò¡H º∏Y
 ⁄CÉH  ô©°ûj  ¬fCG  ÉfÈNCG  ,IGQÉÑŸG  AÉæKCG  »æà∏°Uh  áeƒ∏©ŸG{  :±É°VCGh
 Ö©d ó≤d ,¬∏MÉc ‘ ⁄C’G ¿Éc ,Ö©∏j »c ⁄C’G Gòg RhÉéàj ¿CG ∫hÉM øµdh
 ¬fCG  √ó©H í°†JGh √ó°V …ƒb CÉ£N ∑Éæg ¿Éc øµd ,ó«L πµ°ûH á≤«bO 11

.zÜÉ°üe
 AÉ≤d á∏«µ°ûJ Éæ©°Vh{ :»à«J ∫Éb ,ÚæKE’G GóZ Gô°ùjƒ°S á¡LGƒe øYh
 Ωó≤dG Iôc QÉWEG ‘ ¬fCG ó≤àYCG ,π«°UÉØàdG √òg í«°VƒJ ™«£à°SCG ’ øµd ,ó¨dG
 ¢ùØf  ‘  OƒLƒe  ¢Sƒ«°ù«æ«a  ,Éæ£«£îJ  ‘  Ú«é«JGÎ°SEG  ¿ƒµf  ¿CG  Éæ«∏Y

.zácQÉ°ûŸG ≈∏Y QOÉbh QÉª«f õcôe
 ÉeóæYh Ωó≤dG Iôc Ö©d ‘ áØ°ù∏ah ïjQÉJ ¬jód Öîàæe øëf{ :™HÉJh
 ≈àM ¬fC’ ,ÉæÑ©d á≤jôW øe Ò¨f ’ Éæ«∏Y ¢SQÉÁ É£¨°V ∑Éæg ¿CG ô©°ûf
 õcGôe øe ÒZCG ød ‹ÉàdÉHh Oƒ¡©ŸG πµ°ûdÉH …ODƒf ¿CG Öéj §¨°†dG â–

.zÚÑYÓdG
 ôaƒf ¿CG Öéj ¿Éc ,ƒ∏«fGO ádÉM ‘ äCÉ£NCG »æfCG ÈàYCG{ :»à«J ±OQCGh
 Ée  ,≥jôØdG  πLCG  øe  äÉ«ë°†J  ¿Éeó≤jh  ¿É©FGQ  QÉª«fh  ƒ∏«fGO  ,πjóÑdG

.z⁄É©dG ¢SCÉc ‘ ¿ÉÑ©∏«°S Éª¡fCG ¬aôYCG
 óYƒÃ  á°UÉÿG  π«°UÉØàdG  ‘  çóëàdG  ™«£à°SCG  ’  É«ÑW{  :∑Qóà°SGh
 øjó©à°ùe Gƒfƒµj ¿CG Öéj ÉÑY’ 26 øe áªFÉb Éæjód ,ƒ∏«fGOh QÉª«f IOƒY
 ™«ªL ≈∏Y É«∏c  óªà©J  πjRGÈdG{  :ÓFÉb  ,¬JÉëjô°üJ  »à«J  ”CGh  .zÖ©∏d
 ,≥jôØdG iód ájhôµdGh á«fóÑdG äGQó≤dG ∂dòch QÉª«f É¡æª°V øeh ÖgGƒŸG
 ¬æ«©H ÖY’ ≈∏Y õ«côJ ∑Éæg ¿ƒµj ÉfÉ«MCG ,CÉ£ÿG ∫hGóJ ‘ õ«cÎdG Éæ«∏Y

.z¬Øbƒf ¿CG Éæ«∏Y ™bGƒdG Gògh

زهمول: إلغاء هدف
 زياش قرار صحيح

 QGõ«°S »µ«°ùµŸG ºµ◊ÉH ,∫ƒªgR ∫OÉY ,»°ùfƒàdG º«µëàdG ÒÑN OÉ°TCG
 ¢SCÉc  ‘ áeÉªãdG  OÉà°S  ≈∏Y ,Éµ«é∏Hh Üô¨ŸG IGQÉÑe QGOCG  …òdG  ,¢SƒeGQ
 ±óg{ :zIQhhƒcz∫ á°UÉN äÉëjô°üJ ‘ ∫ƒªgR ∫Ébh .2022  ⁄É©dG
 »µ«°ùµŸG ºµ◊G QGôbh ,É«Yô°T Éaóg øµj ⁄ ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ ¢TÉjR º«µM
 óæY  IôµdG  ¢ùª∏j  ⁄  …òdG  ÖYÓdG  ¿CG  ÉÃ  ,π∏°ùàdG  ÖÑ°ùH  Éë«ë°U  ¿Éc

.z¢SQÉ◊G ™e πNGóJ ºK π∏°ùJ á«©°Vh ‘ ¿Éc Égò«ØæJ
 Ö°ùàëŸG ∫hC’G ±ó¡∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG{ :»°ùfƒàdG º«µëàdG ÒÑN ±OQCGh
 ™e πNGóJ …òdG Üô¨ŸG ÖîàæŸG ÖY’ ≈eôŸG ƒëf ójó°ùàdG óæY ,Üô¨ª∏d

.zIôµdG ò«ØæJ óæY π∏°ùJ á«©°Vh ‘ øµj ⁄ Éµ«é∏H ¢SQÉM
 ¢ùfƒJ  IGQÉÑe  QGOCG  …òdG  äÒÑ°S  ∫É«fGO  ÊÉ`̀ŸC’G  ºµ◊G  AGOCG  ∫ƒMh
 ‘  ¬∏NGóàJ  ºZQ  GRÉà‡  ¿Éc  äÒÑ°S{  :∫Éb  ,ô£b  ∫ÉjófƒÃ  É«dGÎ°SCGh
 ∞°üf øe É«dGÎ°SCG ±óg áªég ¥Ó£fG óæY …Òî°ùdG »°ùfƒàdG ™e Ö©∏dG
 ∫ÉjófƒÃ ÊÉãdG Qhó∏d πgCÉàdG ‘ ¬dÉeCG »Hô¨ŸG ÖîàæŸG ¢û©fCGh .z¿Gó«ŸG
 äÉjQÉÑe øe á«fÉãdG ádƒ÷G ‘ ,(0-2) »µ«é∏ÑdG √Ò¶f ≈∏Y Ö∏¨Jh ,ô£b
 ‘ á°SOÉ°ùdG ¬àcQÉ°ûe π¡à°SG ób »Hô¨ŸG ÖîàæŸG ¿Éch  .äÉYƒªéŸG QhO
 »àdG ,Éµ«é∏H äRÉa Éªæ«H ,»JGhôµdG √Ò¶f ™e »Ñ∏°ùdG ∫OÉ©àdÉH ∫ÉjófƒŸG

.(0-1) Góæc ≈∏Y ,14 ∫G Iôª∏d ∫ÉjófƒŸG ‘ ∑QÉ°ûJ

البنك األهلي يدرس اإلطاحة بخالد جالل
 ∫ÓL  ódÉN  ™e  óbÉ©àdG  ï°ùa  á«fÉµeEG  »∏gC’G  ∂æÑdG  ƒdhDƒ°ùe  ¢SQój
 …OÉædG IQGOEG ¿CG zIQhhƒcz`d ¥ƒKƒe Qó°üe ∞°ûch .≥jôØ∏d »æØdG ôjóŸG
 ÚJGQÉÑe  ‘  Ró«eGÒH  ΩÉeCG  IQÉ°ùÿG  ó©H  ∫ÓL  ódÉN  ó≤Y  AÉ¡fEG  ‘  ôµØJ
 í°VhCGh .ô°üe ¢SCÉc »FÉ¡f ™HQ ‘ ºK ,RÉàªŸG …QhódG ‘ ≈dhC’G ,Úà«dÉààe
 øe Oó©d á«JGòdG Ò°ùdG øe G kOóY ΩÉjCG IóY òæe ¢SQóJ IQGOE’G ¿CG Qó°üŸG
 ≥jôØd »æØdG ôjóŸG ≈Ø£°üe ¥QÉW ™e π°UGƒàdG ” Éªc ,ÖfÉLC’G ÚHQóŸG
 QGô≤à°S’G ádÉM ∫ÓL áaÓN á«fÉµeEG ≈∏Y ±ô©à∏d »Hô¨ŸG »Ø°SBG ∂«ÑŸhCG
 G kQÉ°üàfG  ≥≤M  ób  »∏gC’G  ∂æÑdG  ¿Éch  .á«dÉ◊G  IÎØdG  ∫ÓN  ¬∏«MQ  ≈∏Y
 ,‹É◊G  º°SƒŸÉH  …QhódG  á≤HÉ°ùe  ‘  É¡°VÉN  äÉjQÉÑe  ™HQCG  ∫ÓN  G kó«Mh

.»FÉ¡ædG ™HQ QhódG øe ô°üe ¢SCÉc ádƒ£H ´Oƒj ¿CG πÑb

رئيس اتحاد اليد التونسي يقارن 
بين نسور قرطاج والمغرب

 Ëó≤J  ≈∏Y  ,‹Ó¡dG  Ëôc  ,ó«dG  Iôµd  »°ùfƒàdG  OÉ–’G  ¢ù«FQ  ¢UôM
-2) Éµ«é∏H ≈∏Y ¢ù∏WC’G Oƒ°SCG Rƒa ó©H ,»Hô¨ŸG Ö©°û∏d IQÉ◊G ¬«fÉ¡J
 ∫ÉjófƒŸ  á°SOÉ°ùdG  áYƒªéŸG  äÉ°ùaÉæe  øe  á«fÉãdG  ádƒ÷G  QÉWEG  ‘  ,(0
 »Hô¨ŸG  OÉ–’G  ¬H  Ωƒ≤j  …òdG  ,ÒÑµdG  πª©dÉH  ‹Ó¡dG  √ƒf  Éªc  .2022

 .áÑ©∏d »°ùfƒàdG OÉ–’G πHÉ≤ŸG ‘ Gó≤àæe ,Ωó≤dG Iôµd
 :z∑ƒÑ°ù«a{  ≈∏Y  ¬HÉ°ùM  ÈY  ,»°ùfƒàdG  ó«dG  OÉ`̀–G  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 π°†aCG  óMCG  ≈∏Y  ÒÑµdG  RƒØdG  Gòg  ,»Hô¨ŸG  Ö©°û∏d  ∑hÈe  ∞dCG  ∞`̀dCG{
 â– äGƒæ°S òæe ..»ŸÉY Üô¨ŸG Öîàæe{ :π°UGhh .z⁄É©dG äÉÑîàæe
 π°†aCG ¿Éch ,2018 É«°ShQ ‘ GÒÑc iƒà°ùe Ωób OQÉæjQ ‘Òg ±Gô°TEG
 ¿hOh ájóæH ⁄É©dG äÉÑîàæe iƒbCG  ΩÉeCG  Ö©∏jh ,∫É¨JÈdGh É«fÉÑ°SEG  øe
 ™aGójh Ωóîj ,Ωób Iôc OÉ–G ∑Éæg É°†jCG Üô¨ŸG ‘{ :±É°VCGh .zäÉÑcôe
 á«Hô¨ŸG á«µ∏ŸG á©eÉ÷G ¢ù«FQ ¿CG π«dóH ,§≤a á«Hô¨ŸG IôµdG áë∏°üe øY
 ºYóH  Ωó≤dG  Iôµd  ‹hódG  OÉ–Ód  …ò«ØæàdG  ÖàµŸG  ‘  É«°ùfƒJ  ÉfÉµe  ∂àaG
 ,Ωó≤dG Iôµd »≤jôaE’G OÉ–’G á°SÉFôd á°Uôa øe ¢ùfƒJ âeôMh ,Ú«°ùfƒJ
 ÉeóæY ∂≤M ∂«£©J IôµdG{ :‹Ó¡dG ºàNh .záæ°S Ú°ùªN πÑb Oƒ©J ’ ób

.zá«Hô¨ŸG IôµdGh Üô¨ª∏d ƒaGôH ..¥ó°üH ΩóîJh á«aÉ°U ∂à«f hóÑJ
 É¡Lƒe ,…Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG iƒà°ùÃ É°†jCG ¢ùeCG OÉ°TCG ób ‹Ó¡dG ¿Éch

.É«dGÎ°SCG ΩÉeCG (0-1) º¡àÁõg ó©H êÉWôb Qƒ°ùæd áæ£Ñe äGOÉ≤àfG

نيفيل يحدد مواصفات النادي 
الذي سينتقل إليه رونالدو

 äÉØ°UGƒe  øY  ,óàjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe  IQƒ£°SCG  ,π«Ø«f  …QÉ`̀L  çsó`̀–
.º°SƒŸG Gòg hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ‹É¨JÈdG ºéædG ¬d π≤àæ«°S …òdG …OÉædG

 ‘ ,hódÉfhQ ó≤Y ï°ùa ,»°VÉŸG  AÉKÓãdG  ø∏YCG  óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe ¿Éc
.IÒNC’G ™«HÉ°SC’G ‘ Úaô£dG ÚH â©dófG »àdG áeRC’G ÜÉ≤YCG

 :á«fÉ£jÈdG  zø°U  GP{  áØ«ë°U  É¡JRôHCG  äÉëjô°üJ  ‘  ,π«Ø«f  ∫Ébh
 mOÉf .ô¡°TCG 5 hCG 4 ¬Jóe ó≤©H ÒÑc mOÉf ≈dEG ∫É≤àf’G øY åëÑ«°S hódÉfhQ{

.zÉHhQhCG QÉÑc ÚH ‘ ™FGQ QhóH ΩÉ«≤dGh ácQÉ°ûª∏d á°Uôa ¬ëæÁ
 …QhO  ‘  ∑QÉ°ûj  mOÉf  ™e  AÉ≤ÑdG  ¿ƒµà°S  hódÉfhQ  ájƒdhCG{  :±É°VCGh
 øµj ⁄ óàjÉfƒ«dG  ‘ çóM Ée ¿CG  äÉÑKEGh  áª≤dG  ‘ AÉ≤ÑdGh ,ÉHhQhCG  ∫É£HCG
 ‘  á©FGQ  ô¡°TCG  5  hCG  4  Ωó≤«°S  hódÉfhQ  ƒfÉ«à°ùjôc{  :™HÉJh  .zÉ kë«ë°U

.zIÎØdG ∂∏J ‘ É kaóg 20 hCG 15 πé°ùjh ¬d Ögò«°S …òdG ¿ÉµŸG
 ?¬H  ßØàëf  ⁄  GPÉ`̀ Ÿ  ¿ƒdƒ≤«°S  Î°ù°ûfÉe  ‘  ™«ª÷G{  :π`̀°`̀UGhh

.zôeC’G ¢ùØf ¿ƒdƒ≤j RÉàªŸG …õ«∏‚E’G …QhódG ‘ ¿hôNB’Gh
 ÚeÉ©dG ‘ ôµØj ºK º°SƒŸG ájÉ¡f ≈dEG π°ü«°S hódÉfhQ ¿CG ó≤àYCG{ :πªcCGh

.zΩó≤dG Iôc ‘ ÒNC’G ¬Yhô°ûe hóÑ«°S ∞«ch ,Ú∏Ñ≤ŸG
 ¿ƒµà°S πg ?IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ IÒNC’G ¬àHôŒ ¿ƒµà°S πg{ :”CGh
 øe  ¬H  Ö©∏j  ⁄ ÉHhQhCG  ‘  ôNBG  ¿Éµe  ‘ ¿ƒµà°S  πg ?§°ShC’G  ¥ô°ûdG  ‘

.z?πÑb

 Égó«°UQ  IOÉ`̀jR  ‘  ájófCG  5  ®ƒ¶M  â©ØJQG
 πgCÉJ  ó©H  ,á«JGQÉeE’G  ÚaÎëŸG  ¢SCÉc  ÜÉ≤dCG  øe
 ,Iôjõ÷G  ,ô°üædG  ,Ú©dG  ,»∏gC’G  ÜÉÑ°T{  ájófCG
 »àdG  ,ádƒ£Ñ∏d  »FÉ¡ædG  ™HQ  QhódG  ≈dEG  zIóMƒdG

.§≤a ájófCG 7 É¡Ñ≤d πªM ¿CG ≥Ñ°S
 Ó£H êƒJh ≥Ñ°S …òdG ,¿ÉªéY ´Oh ¿CG ó©Hh
 ,(2013-2012)  º°Sƒe  ‘  ÚaÎëŸG  ¢SCÉµd
 ¢SCÉc º°SG πª– »àdG ádƒ£ÑdG øe á«dÉ◊G áî°ùædG
 ⁄ ájófCG 3 ∑Éæg âJÉH ,»eÓ°SE’G »ÑXƒHCG ±ô°üe

.Ö≤∏dÉH âLƒJ ¿CG ≥Ñ°ùj
 ,Iô`̀Ø`̀¶`̀dGh ,á`̀bQÉ`̀°`̀û`̀dG :»`̀ g á`̀ jó`̀ fC’G √ò``̀gh
 êƒJh  ≥Ñ°S  …òdG  ÜÉÑ°ûdG  …OÉf  ÉeCG  ,¿ÉµaQƒNh
 GOƒLƒe ó©j º∏a ,(2011-2010) º°Sƒe Ó£H
 ≈ª°ùe  â–  ,»HOh  »∏gC’G  »jOÉf  ™e  ¬›O  ó©H

.»∏gC’G ÜÉÑ°T
 ÌcC’G ájófC’G IQGó°üH »∏gC’G ÜÉÑ°T OôØæjh

 ≈∏Y  ¬dƒ°üëH  ,»JGQÉeE’G  ÚaÎëŸG  ¢SCÉµH  GRƒa
 ,ô°üædGh  ,Ú©dG  øY ÒÑc ¥QÉØH  ,äGôe 5  Ö≤∏dG
 Ö≤∏dÉH  Éª¡æe  πc  RÉ`̀ ah  ≥Ñ°S  å«M  ,Ió`̀Mƒ`̀dGh
 ájófCG  øe  πc  IóMGh  Iôe  Ö≤∏dG  ∫Éf  Éª«a  ,ÚJôe

  .Iôjõ÷Gh ,¿ÉªéYh ,ÜÉÑ°ûdG
 äó¡°T  ,»FÉ¡ædG  øªK  QhódG  äÉjQÉÑe  ¿CG  ôcòj
 ±óg 3.5 ∫ó©Ã ,IGQÉÑe 12 ‘ Éaóg 42 π«é°ùJ

.IóMGƒdG IGQÉÑŸG ‘
 áaÉ¶f  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀◊G  ‘  á`̀jó`̀fCG  3  â`̀ë`̀‚h
 ‘  ÚjOÉf  πHÉ≤e  ,ÜÉ`̀gò`̀dG  äÉ¡LGƒe  ‘  É¡cÉÑ°T

.ÜÉjE’G äGAÉ≤d
 ,¿ÉµaQƒN  ºLÉ¡e  ,»Ñ«∏«a  ¿ƒà∏jCG  Qó°üàjh
 ¥QÉØH  ,±Gó`̀ gCG  5  ó«°UôH  ádƒ£ÑdG  ‘Gó`̀g  áªFÉb
 Úaógh  ,IóMƒdG  ºLÉ¡e  ,‹Éé«J  øY  óMGh  ±óg

.¢SÉj »æH ºLÉ¡e ,¢SÉ«dEG π«jÉaGQ øY
 ‘  QGôªà°S’G  á°Uôa  áKÓãdG  ¿ƒÑYÓdG  ∂∏Áh

 ≈dEG  º¡àjófCG  πgCÉJ  ™e ,±Gó¡dG Ö≤d ≈∏Y á°ùaÉæŸG
 ¬HÉgP  äÉjQÉÑe  ΩÉ≤J  …òdG  ,ádƒ£Ñ∏d  á«fÉªãdG  QhO
 ,πÑ≤ŸG  ∫hC’G  ¿ƒfÉc/Èª°ùjO  12h  11  »eƒj

.¬°ùØf ô¡°ûdG øe 16h 15 »eƒj ÜÉjE’Gh
 ™HQ  Qhó`̀ dG  äÉ¡LGƒe  ™ªŒ  ¿CG  Qô≤ŸG  ø`̀eh
 IóMƒdGh ,Iôjõ÷G ™e »∏gC’G ÜÉÑ°T ÚH ,»FÉ¡ædG
 ™e  IôØ¶dGh  ,ábQÉ°ûdG  ™e  ¿ÉµaQƒNh  ,Ú©dG  ™e

.ô°üædG
 áYÉæ°U  áªFÉb  IQGó°U  ÚÑY’  4  ∑QÉ°ûàjh
 :º`̀gh  ,º¡æe  πµd  Ú`̀aó`̀g  áYÉæ°üH  ,±Gó````̀gC’G
 ,…Rƒ``̀ Jh ,¿É`̀ µ`̀ aQƒ`̀ N Ö``̀Y’ ,¢`̀ù`̀«`̀Jƒ`̀jƒ`̀LÉ`̀fÉ`̀H
 ,IóMƒdG  ÖY’  ,õ«æe  Écƒ∏fÉ«Lh  ,ô°üædG  ÖY’

.π°UƒdG ÖY’ ,GÒØ«dhCG ƒJÒÑ∏«Lh
 óª :≈eôŸG  øY ´ÉaódG  ‘ ≥dCÉJ  Éªæ«H  Gògh
 ¢SQÉM  ,óªMCG  ójGRh  ,IÒéØdG  ÉHO  ¢SQÉM  ,⁄É°S

.ádƒ£ÑdG ¿É≤jôØdG ´Oh óbh ,íFÉ£ÑdG

5 أندية تملك فرصة زيادة غلتها في 
كأس المحترفين اإلماراتية

0 الثالثاء  )29(ت�شرين الثاين  2022
العدد )2930( اعالنات

الرقم:2021100811024
و2021100811023(

التاريخ: 30�صفر1444هـ
 املوافق: 26ايلول 2022م

حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية الق�صايا
اعالن تبليغ حكم غيابي

�صادر عن حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية/الق�صايا
اىل املدعى عليه: غاندي ابراهيم �صلمان الق�صاه/ جمهول حمل 

االقامة حاليا- واخر حمل اقامه له يف االردن كان يف عمان الها�صمي 
ال�صمايل �صارع �صليمان احللبي-عمارة رقم 40-الطابق الرابع

اعلمك انه يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811024(ومو�صوعها 
)نفقة زوجة( واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية: )�صوزان 

جمال �صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب والبينة اخلطية الر�صمية املربزة وحلف املدعية اليمني 

ال�صرعية واالخبار وعمال باملواد )1818( من املجلة و)75(
و)84( من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية و)59(و)64(و)65(

و)68( من قانوناالحوال ال�صخ�صية فقد حكمت املدعى عليه 
)غاندي( مببلغ)65(خم�صة و�صتني دينارا �صهريا نفقة لزوجته 

املدعية )�صوزان( املذكورةباحلد االدنى بقدر ال�صرورة من 
القوت والك�صوة والتطبيب والزمته بدفعها لها اعتبارا من تاريخ 

الطلب الواقع يف )2021/10/27م( و�صمنته الر�صوم وامل�صاريف 
القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف افهم ملن ح�صر 

علنا حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26 ايلول 2022م وقد 
�صجل باعالم احلكم بالرقم)2022008180186( كما واعلمك انه 

يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811023(ومو�صوعها )نفقة 
�صغار( واملقامة عليك من قبل زوجتم املدعية )�صوزان جمال 
�صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب البينة اخلطية الر�صمية املربزة والبينة ال�صخ�صية 

امل�صتمعة واليمني ال�صرعية وعمال باملواد 1818 من جملة االحكام 
العدليةو11و75و84 من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية 

و187و189و200 من قانون االحوال ال�صخ�صية رقم )15(ل�صنة 
2019م فقد حكمت املدعى عليه املذكور بدفع خم�صني دينار �صهريا 

)50د.اأ( نفقة لل�صغرية تاال املذكورة وذلك ح�صب حالة واأمرت 
املدعى عليه بدفع ذلك لوالدتها املدعية �صوزان املذكورة اعتبارا 

من تاريخ الطلب الواقع يف 2021/10/27م و�صمنته الر�صوم 
وامل�صاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف 

افهم للحا�صر علنا حتريرا يف 2022/6/15م قد �صجل باعالم احلكم 
بالرقم )37/37/834(وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب اال�صول 

حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26ايلول2022م
قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا

انذار بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

�صهيب فرا�س عطاهلل العاتقي 
املحرتم

نظرا لتغيبكم عن العمل الكرث 
من ع�صرة اأيام متتالية دون اي 

�صبب او مربر قانوين، لذا ننذرك 
ب�صرورة العودة اىل العمل 

خالل مدة يومني من تاريخة 
واال تعترب فاقدًا لوظيفتك 

ا�صتنادًا لن�س املادة )28( فقره 
)هـــــ( من قانون العمل االردين 

 رقم )8( ل�صنة 1996.
�صركة ميما�س للمطاعم 

ال�صياحية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200185249(

ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
والتجارة:بان  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   1997

ال�صيد/ال�صادة حممود �صمري �صربي بدير
 ال�صريك /ال�صركاء يف �صركة حممود بدير و�صريكه  وامل�صجلة يف �صجل 

�صركات ت�صامن حتت الرقم )122369( بتاريخ 2022/1/12
قام  و   2022/11/28 بتاريخ  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 
بابالغ �صريكه/�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته 

باالن�صحاب باالرادة املنفردة من ال�صركة بتاريخ 2022/11/28
وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

الهند�صية  لال�صت�صارات  العا�صي  و  اخلري�س  �صركة 
الثاين)املوؤجل( العادي  العامة غري  الهيئة  اجتماع  اعالن دعوة ح�صور 

ي�ضر املدير العام ل�ضركة اخلري�س و العا�ضي لال�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م دعوة ال�ضادة ال�ضركاء حل�ضور 
اجتماع الهيئة العامة غري العادي الثاين)املوؤجل( لل�ضركة والذي �ضيتم عقده بتمام ال�ضاعة التا�ضعة 

�ضباحا من يوم االحد املوافق )2022/12/4( يف مكاتب ال�ضركةالواقعه يف )عمان – �ضارع امللكة رانيا 
العبداهلل – جممع عبداهلل مو�ضى ا�ضليم – الطابق الثاين عمارة رقم 29 مكتب 206(  للنظر يف االأمور 

التالية :-
اوال:- االجتماع االأول الذي �ضينعقد ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا للنظر يف االأمور التالية:-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2019( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2019( 

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2020( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2019( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

ثانيا:- االجتماع الثاين الذي �ضينعقدال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا للنظر يف االمور التالية :-
1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2020( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 

2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2020( 
ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 

3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2021( 
4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2020( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 

5-اأية اأمور اأخرى 
ثالثا:- االجتماع الثالث والذي �ضينعقد ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا  للنظر يف االمور التالية :-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2021( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2021(  

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-تعيني مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2022( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2021( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

يف حال تعذر ح�ضوركم فيمكنكم توكيل من تودون عنكم من ال�ضركاء حل�ضور االجتماع واإرفاق االوراق 
الثبوتية

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,,,
املدير العام   

املهند�س جمال حمداهلل العا�ضي  

الرقم:2021100811024
و2021100811023(

التاريخ: 30�صفر1444هـ
 املوافق: 26ايلول 2022م

حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية الق�صايا
اعالن تبليغ حكم غيابي

�صادر عن حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية/الق�صايا
اىل املدعى عليه: غاندي ابراهيم �صلمان الق�صاه/ جمهول حمل 

االقامة حاليا- واخر حمل اقامه له يف االردن كان يف عمان الها�صمي 
ال�صمايل �صارع �صليمان احللبي-عمارة رقم 40-الطابق الرابع

اعلمك انه يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811024(ومو�صوعها 
)نفقة زوجة( واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية: )�صوزان 

جمال �صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب والبينة اخلطية الر�صمية املربزة وحلف املدعية اليمني 

ال�صرعية واالخبار وعمال باملواد )1818( من املجلة و)75(
و)84( من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية و)59(و)64(و)65(

و)68( من قانوناالحوال ال�صخ�صية فقد حكمت املدعى عليه 
)غاندي( مببلغ)65(خم�صة و�صتني دينارا �صهريا نفقة لزوجته 

املدعية )�صوزان( املذكورةباحلد االدنى بقدر ال�صرورة من 
القوت والك�صوة والتطبيب والزمته بدفعها لها اعتبارا من تاريخ 

الطلب الواقع يف )2021/10/27م( و�صمنته الر�صوم وامل�صاريف 
القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف افهم ملن ح�صر 

علنا حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26 ايلول 2022م وقد 
�صجل باعالم احلكم بالرقم)2022008180186( كما واعلمك انه 

يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811023(ومو�صوعها )نفقة 
�صغار( واملقامة عليك من قبل زوجتم املدعية )�صوزان جمال 
�صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب البينة اخلطية الر�صمية املربزة والبينة ال�صخ�صية 

امل�صتمعة واليمني ال�صرعية وعمال باملواد 1818 من جملة االحكام 
العدليةو11و75و84 من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية 

و187و189و200 من قانون االحوال ال�صخ�صية رقم )15(ل�صنة 
2019م فقد حكمت املدعى عليه املذكور بدفع خم�صني دينار �صهريا 

)50د.اأ( نفقة لل�صغرية تاال املذكورة وذلك ح�صب حالة واأمرت 
املدعى عليه بدفع ذلك لوالدتها املدعية �صوزان املذكورة اعتبارا 

من تاريخ الطلب الواقع يف 2021/10/27م و�صمنته الر�صوم 
وامل�صاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف 

افهم للحا�صر علنا حتريرا يف 2022/6/15م قد �صجل باعالم احلكم 
بالرقم )37/37/834(وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب اال�صول 

حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26ايلول2022م
قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا

انذار بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

�صهيب فرا�س عطاهلل العاتقي 
املحرتم

نظرا لتغيبكم عن العمل الكرث 
من ع�صرة اأيام متتالية دون اي 

�صبب او مربر قانوين، لذا ننذرك 
ب�صرورة العودة اىل العمل 

خالل مدة يومني من تاريخة 
واال تعترب فاقدًا لوظيفتك 

ا�صتنادًا لن�س املادة )28( فقره 
)هـــــ( من قانون العمل االردين 

 رقم )8( ل�صنة 1996.
�صركة ميما�س للمطاعم 

ال�صياحية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200185249(

ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
والتجارة:بان  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   1997

ال�صيد/ال�صادة حممود �صمري �صربي بدير
 ال�صريك /ال�صركاء يف �صركة حممود بدير و�صريكه  وامل�صجلة يف �صجل 

�صركات ت�صامن حتت الرقم )122369( بتاريخ 2022/1/12
قام  و   2022/11/28 بتاريخ  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 
بابالغ �صريكه/�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته 

باالن�صحاب باالرادة املنفردة من ال�صركة بتاريخ 2022/11/28
وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

الهند�صية  لال�صت�صارات  العا�صي  و  اخلري�س  �صركة 
الثاين)املوؤجل( العادي  العامة غري  الهيئة  اجتماع  اعالن دعوة ح�صور 

ي�ضر املدير العام ل�ضركة اخلري�س و العا�ضي لال�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م دعوة ال�ضادة ال�ضركاء حل�ضور 
اجتماع الهيئة العامة غري العادي الثاين)املوؤجل( لل�ضركة والذي �ضيتم عقده بتمام ال�ضاعة التا�ضعة 

�ضباحا من يوم االحد املوافق )2022/12/4( يف مكاتب ال�ضركةالواقعه يف )عمان – �ضارع امللكة رانيا 
العبداهلل – جممع عبداهلل مو�ضى ا�ضليم – الطابق الثاين عمارة رقم 29 مكتب 206(  للنظر يف االأمور 

التالية :-
اوال:- االجتماع االأول الذي �ضينعقد ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا للنظر يف االأمور التالية:-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2019( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2019( 

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2020( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2019( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

ثانيا:- االجتماع الثاين الذي �ضينعقدال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا للنظر يف االمور التالية :-
1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2020( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 

2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2020( 
ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 

3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2021( 
4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2020( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 

5-اأية اأمور اأخرى 
ثالثا:- االجتماع الثالث والذي �ضينعقد ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا  للنظر يف االمور التالية :-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2021( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2021(  

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-تعيني مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2022( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2021( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

يف حال تعذر ح�ضوركم فيمكنكم توكيل من تودون عنكم من ال�ضركاء حل�ضور االجتماع واإرفاق االوراق 
الثبوتية

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,,,
املدير العام   

املهند�س جمال حمداهلل العا�ضي  

الرقم:2021100811024
و2021100811023(

التاريخ: 30�صفر1444هـ
 املوافق: 26ايلول 2022م

حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية الق�صايا
اعالن تبليغ حكم غيابي

�صادر عن حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية/الق�صايا
اىل املدعى عليه: غاندي ابراهيم �صلمان الق�صاه/ جمهول حمل 

االقامة حاليا- واخر حمل اقامه له يف االردن كان يف عمان الها�صمي 
ال�صمايل �صارع �صليمان احللبي-عمارة رقم 40-الطابق الرابع

اعلمك انه يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811024(ومو�صوعها 
)نفقة زوجة( واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية: )�صوزان 

جمال �صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب والبينة اخلطية الر�صمية املربزة وحلف املدعية اليمني 

ال�صرعية واالخبار وعمال باملواد )1818( من املجلة و)75(
و)84( من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية و)59(و)64(و)65(

و)68( من قانوناالحوال ال�صخ�صية فقد حكمت املدعى عليه 
)غاندي( مببلغ)65(خم�صة و�صتني دينارا �صهريا نفقة لزوجته 

املدعية )�صوزان( املذكورةباحلد االدنى بقدر ال�صرورة من 
القوت والك�صوة والتطبيب والزمته بدفعها لها اعتبارا من تاريخ 

الطلب الواقع يف )2021/10/27م( و�صمنته الر�صوم وامل�صاريف 
القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف افهم ملن ح�صر 

علنا حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26 ايلول 2022م وقد 
�صجل باعالم احلكم بالرقم)2022008180186( كما واعلمك انه 

يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811023(ومو�صوعها )نفقة 
�صغار( واملقامة عليك من قبل زوجتم املدعية )�صوزان جمال 
�صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب البينة اخلطية الر�صمية املربزة والبينة ال�صخ�صية 

امل�صتمعة واليمني ال�صرعية وعمال باملواد 1818 من جملة االحكام 
العدليةو11و75و84 من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية 

و187و189و200 من قانون االحوال ال�صخ�صية رقم )15(ل�صنة 
2019م فقد حكمت املدعى عليه املذكور بدفع خم�صني دينار �صهريا 

)50د.اأ( نفقة لل�صغرية تاال املذكورة وذلك ح�صب حالة واأمرت 
املدعى عليه بدفع ذلك لوالدتها املدعية �صوزان املذكورة اعتبارا 

من تاريخ الطلب الواقع يف 2021/10/27م و�صمنته الر�صوم 
وامل�صاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف 

افهم للحا�صر علنا حتريرا يف 2022/6/15م قد �صجل باعالم احلكم 
بالرقم )37/37/834(وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب اال�صول 

حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26ايلول2022م
قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا

انذار بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

�صهيب فرا�س عطاهلل العاتقي 
املحرتم

نظرا لتغيبكم عن العمل الكرث 
من ع�صرة اأيام متتالية دون اي 

�صبب او مربر قانوين، لذا ننذرك 
ب�صرورة العودة اىل العمل 

خالل مدة يومني من تاريخة 
واال تعترب فاقدًا لوظيفتك 

ا�صتنادًا لن�س املادة )28( فقره 
)هـــــ( من قانون العمل االردين 

 رقم )8( ل�صنة 1996.
�صركة ميما�س للمطاعم 

ال�صياحية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200185249(

ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
والتجارة:بان  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   1997

ال�صيد/ال�صادة حممود �صمري �صربي بدير
 ال�صريك /ال�صركاء يف �صركة حممود بدير و�صريكه  وامل�صجلة يف �صجل 

�صركات ت�صامن حتت الرقم )122369( بتاريخ 2022/1/12
قام  و   2022/11/28 بتاريخ  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 
بابالغ �صريكه/�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته 

باالن�صحاب باالرادة املنفردة من ال�صركة بتاريخ 2022/11/28
وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

الهند�صية  لال�صت�صارات  العا�صي  و  اخلري�س  �صركة 
الثاين)املوؤجل( العادي  العامة غري  الهيئة  اجتماع  اعالن دعوة ح�صور 

ي�ضر املدير العام ل�ضركة اخلري�س و العا�ضي لال�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م دعوة ال�ضادة ال�ضركاء حل�ضور 
اجتماع الهيئة العامة غري العادي الثاين)املوؤجل( لل�ضركة والذي �ضيتم عقده بتمام ال�ضاعة التا�ضعة 

�ضباحا من يوم االحد املوافق )2022/12/4( يف مكاتب ال�ضركةالواقعه يف )عمان – �ضارع امللكة رانيا 
العبداهلل – جممع عبداهلل مو�ضى ا�ضليم – الطابق الثاين عمارة رقم 29 مكتب 206(  للنظر يف االأمور 

التالية :-
اوال:- االجتماع االأول الذي �ضينعقد ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا للنظر يف االأمور التالية:-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2019( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2019( 

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2020( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2019( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

ثانيا:- االجتماع الثاين الذي �ضينعقدال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا للنظر يف االمور التالية :-
1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2020( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 

2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2020( 
ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 

3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2021( 
4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2020( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 

5-اأية اأمور اأخرى 
ثالثا:- االجتماع الثالث والذي �ضينعقد ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا  للنظر يف االمور التالية :-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2021( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2021(  

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-تعيني مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2022( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2021( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

يف حال تعذر ح�ضوركم فيمكنكم توكيل من تودون عنكم من ال�ضركاء حل�ضور االجتماع واإرفاق االوراق 
الثبوتية

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,,,
املدير العام   

املهند�س جمال حمداهلل العا�ضي  

الرقم:2021100811024
و2021100811023(

التاريخ: 30�صفر1444هـ
 املوافق: 26ايلول 2022م

حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية الق�صايا
اعالن تبليغ حكم غيابي

�صادر عن حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية/الق�صايا
اىل املدعى عليه: غاندي ابراهيم �صلمان الق�صاه/ جمهول حمل 

االقامة حاليا- واخر حمل اقامه له يف االردن كان يف عمان الها�صمي 
ال�صمايل �صارع �صليمان احللبي-عمارة رقم 40-الطابق الرابع

اعلمك انه يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811024(ومو�صوعها 
)نفقة زوجة( واملقامة عليك من قبل زوجتك املدعية: )�صوزان 

جمال �صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب والبينة اخلطية الر�صمية املربزة وحلف املدعية اليمني 

ال�صرعية واالخبار وعمال باملواد )1818( من املجلة و)75(
و)84( من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية و)59(و)64(و)65(

و)68( من قانوناالحوال ال�صخ�صية فقد حكمت املدعى عليه 
)غاندي( مببلغ)65(خم�صة و�صتني دينارا �صهريا نفقة لزوجته 

املدعية )�صوزان( املذكورةباحلد االدنى بقدر ال�صرورة من 
القوت والك�صوة والتطبيب والزمته بدفعها لها اعتبارا من تاريخ 

الطلب الواقع يف )2021/10/27م( و�صمنته الر�صوم وامل�صاريف 
القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف افهم ملن ح�صر 

علنا حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26 ايلول 2022م وقد 
�صجل باعالم احلكم بالرقم)2022008180186( كما واعلمك انه 

يف الدعوى رقم ا�صا�س )2021100811023(ومو�صوعها )نفقة 
�صغار( واملقامة عليك من قبل زوجتم املدعية )�صوزان جمال 
�صامل ال�صاعر( قد �صدر قرار احلكم االتي: بناء على الدعوى 
والطلب البينة اخلطية الر�صمية املربزة والبينة ال�صخ�صية 

امل�صتمعة واليمني ال�صرعية وعمال باملواد 1818 من جملة االحكام 
العدليةو11و75و84 من قانون ا�صول املحاكمات ال�صرعية 

و187و189و200 من قانون االحوال ال�صخ�صية رقم )15(ل�صنة 
2019م فقد حكمت املدعى عليه املذكور بدفع خم�صني دينار �صهريا 

)50د.اأ( نفقة لل�صغرية تاال املذكورة وذلك ح�صب حالة واأمرت 
املدعى عليه بدفع ذلك لوالدتها املدعية �صوزان املذكورة اعتبارا 

من تاريخ الطلب الواقع يف 2021/10/27م و�صمنته الر�صوم 
وامل�صاريف القانونية حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف 

افهم للحا�صر علنا حتريرا يف 2022/6/15م قد �صجل باعالم احلكم 
بالرقم )37/37/834(وعليه جرى تبليغك ذلك ح�صب اال�صول 

حتريرا يف 30�صفر1444هـ وفق 26ايلول2022م
قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا

انذار بالعودة اىل العمل 
اىل املوظف 

�صهيب فرا�س عطاهلل العاتقي 
املحرتم

نظرا لتغيبكم عن العمل الكرث 
من ع�صرة اأيام متتالية دون اي 

�صبب او مربر قانوين، لذا ننذرك 
ب�صرورة العودة اىل العمل 

خالل مدة يومني من تاريخة 
واال تعترب فاقدًا لوظيفتك 

ا�صتنادًا لن�س املادة )28( فقره 
)هـــــ( من قانون العمل االردين 

 رقم )8( ل�صنة 1996.
�صركة ميما�س للمطاعم 

ال�صياحية

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200185249(

ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
والتجارة:بان  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  عام  مراقب  يعلن   1997

ال�صيد/ال�صادة حممود �صمري �صربي بدير
 ال�صريك /ال�صركاء يف �صركة حممود بدير و�صريكه  وامل�صجلة يف �صجل 

�صركات ت�صامن حتت الرقم )122369( بتاريخ 2022/1/12
قام  و   2022/11/28 بتاريخ  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 
بابالغ �صريكه/�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته 

باالن�صحاب باالرادة املنفردة من ال�صركة بتاريخ 2022/11/28
وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا 

من اليوم التايل من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.
لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 

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

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

الهند�صية  لال�صت�صارات  العا�صي  و  اخلري�س  �صركة 
الثاين)املوؤجل( العادي  العامة غري  الهيئة  اجتماع  اعالن دعوة ح�صور 

ي�ضر املدير العام ل�ضركة اخلري�س و العا�ضي لال�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م دعوة ال�ضادة ال�ضركاء حل�ضور 
اجتماع الهيئة العامة غري العادي الثاين)املوؤجل( لل�ضركة والذي �ضيتم عقده بتمام ال�ضاعة التا�ضعة 

�ضباحا من يوم االحد املوافق )2022/12/4( يف مكاتب ال�ضركةالواقعه يف )عمان – �ضارع امللكة رانيا 
العبداهلل – جممع عبداهلل مو�ضى ا�ضليم – الطابق الثاين عمارة رقم 29 مكتب 206(  للنظر يف االأمور 

التالية :-
اوال:- االجتماع االأول الذي �ضينعقد ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا للنظر يف االأمور التالية:-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2019( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2019( 

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2020( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2019( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

ثانيا:- االجتماع الثاين الذي �ضينعقدال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا للنظر يف االمور التالية :-
1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2020( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 

2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2020( 
ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 

3-املوافقة على مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2021( 
4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2020( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 

5-اأية اأمور اأخرى 
ثالثا:- االجتماع الثالث والذي �ضينعقد ال�ضاعة احلادية ع�ضر �ضباحا  للنظر يف االمور التالية :-

1-تالوة تقرير املدير العام عن اأعمال ال�ضركة لل�ضنة )2021( و اخلطة امل�ضتقبلية ومناق�ضتها و اإقرارها 
2-تالوة تقرير مدققي ح�ضابات ال�ضركة عن اأعمالها و ح�ضاباتها اخلتامية لل�ضنوات املالية )2021(  

ومناق�ضة ميزانيتها وح�ضاب االأرباح و اخل�ضائر 
3-تعيني مدقق احل�ضابات لل�ضركة لعام )2022( 

4-اأقرار اخل�ضائر الواردة يف ميزانيات �ضنوات )2021( و اال�ضتمرار بن�ضاط ال�ضركة 
5-اأية اأمور اأخرى 

يف حال تعذر ح�ضوركم فيمكنكم توكيل من تودون عنكم من ال�ضركاء حل�ضور االجتماع واإرفاق االوراق 
الثبوتية

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام,,,
املدير العام   

املهند�س جمال حمداهلل العا�ضي  

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 ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات 
بطلب  تقدمت   2020/11/25 بتاريخ   )121263( الرقم  حتت  ت�شامن 

الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه

اىل �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شركاه
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع للعموم  مبقتضى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم )79( لسنة 1966 بان 

جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية املشتركة للواء قصبة الزرقاء ، قررت مبوجب قرارها 

رقم )10/111( لسنة 2022 تاريخ 2022/10/5 املوافقه على :- قرار اللجنة احمللية لبلدية 

الزرقاء رقم )9/3/3( تاريخ 2022/9/20 واملتضمن الغاء املنحنى القائم على القطعة رقم 

)4990( حوض )7( بركة برخ لوحة )7( من اراضي البتراوي ضمن لوحة )2( التنظيمية حيث 

يتعذر تنفيذ املنحنى لوجود بناء قائم على القطعة وحسب اخملطط املعد لذلك .

و يجوز الصحاب  الرسمية و جريدتني محليتني  باجلريدة  و اعالن ذلك لالعتراض ملدة شهر 

العالقة تقدمي اعتراضاتهم خالل الفترة القانونية لدى رئيس اللجنة احمللية  لبلدية الزرقاء 

خالل ساعات الدوام الرسمي وضمن املدة القانونية .

عاصم موسى النهار

رئيس جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية 

اللوائية املشتركة للواء القصبة 

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن للعموم  مبقتضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم )79(لسنة 

1966 ان مجلس التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم )12/1362( تاريخ 2022/9/20 املوافقه على 

)4( البتراوي اجلنوبي وذلك في بلدية  مخطط تعديل مسار شوارع تنظيمية ضمن احلوض رقم 

الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء .

تاريخ نشر هذا  اعتبارا من  واعالنه لالعتراض ملدة شهر  الغاية  املعد لهذه  وذلك حسب اخملطط 

االعالن في اجلريدة الرسمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على اخملطط املذكور في مكاتب اللجنة اللوائية 

للتنظيم في لواء قصبة الزرقاء ومكاتب بلدية الزرقاء وتقدمي اعتراضاتهم  الى اللجنة احمللية في 

بلدية الزرقاء خالل مدة شهر من تاريخ نشره في اجلريده الرسمية .

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

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة 
تنفيذ عمان ال�شرعية 

رقم الق�شية التنفيذية 
2022/3269و2019/647

التاريخ :2022/11/28
عبداحلفيظ  خالد  جمدي   : عليه  املحكوم  اىل 

زهران 
عنوانه : عمان /جمهول حمل االقامة 

ا�شم املحكوم له : �شو�شن ايوب حممد �شرور 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
تعليم(  )نفقة  ومو�شوعها   )2022/3269(
�شهرياآ  دينار   )20( وقدره  مبلغ  بدفع  اإالزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2021/8/30( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
�شغار(  )نفقة  ومو�شوعها   )2019/647(
�شهرياآ  دينار   )40( وقدره  مبلغ  بدفع  اإلزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2019/2/5( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية
خالل  االخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  ان  وعليك 
فرتة اأق�شاها �شبعة اأيام من تاريخ تبليغك واذا 
االخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه  انق�شت 
�شيقوم ق�شم التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية 

قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية 

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )94380( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شدر  العامودي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن تاريخ 2009/7/2 ورقمها الوطني )200102750( باأن جميع 

ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 2022/11/28 

وتعيني خالد )حممد جمال( نايف العامودي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

: املدينه )عمان( رقم الهاتف )0790179196( 

Khaled_amd@hotmail.com الربيد االلكرتوين 
  م�شفي �شركة
خالد )حممد جمال( نايف العامودي

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )57( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شريكه  ال�شيفي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن/مدنيه تاريخ 2003/9/23 ورقمها الوطني )200082064( 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

2019/12/11 وتعيني حممد ح�شن حممد ال�شيفي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ 

والتبليغ : املدينه )عمان - �شارع اجلاردنز - عمارة املا�شي ( 

رقم الهاتف )079552186( 
  م�شفي �شركة
حممد ح�شن حممد ال�شيفي

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

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

وتعديالته.

يف   )96961( الرقم  حتت  امل�شجلة  وحامد  الوهداين  �شركة  م�شفي   يعلن 

 )200108211( الوطني  ورقمها   2010/1/10 تاريخ  ت�شامن  �شركات  �شجل 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

ح�شن  اهلل  �شيف  ح�شن   / حامد  علي  حممود  فادي  وتعيني   2022/11/28

الوهداين منفردين م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ : املدينه )عمان( رقم 

رقم الهاتف )0772544410/0777754897( 

  م�شفي �شركة
فادي حممود علي حامد وح�شن �شيف اهلل ح�شن الوهداين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200176837(

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

احمد ابو عبا�س
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة حافظ حممد زكي حتامله و�شركاه وامل�شجلة 

يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )120730( بتاريخ 2020/3/15.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/27  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/2/27.
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

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته : 
دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  –االردن  فيزا  ميدى  �شركة  دائني  من  ارجو 
مراقبة ال�شركات حتت الرقم 10688 بتاريخ 2005/9/4  �شرورة تقدمي 
مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال وذلك خالل 
خارج  للدائنني  ا�شهر  وثالثة  اململكة  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين 

اململكة
وذلك على العنوان التايل :عمان ال�شمي�شاين �شارع رفيق العظم مبنى رقم 

)1( – الطابق الثاين هاتف )5667895 )5667896( )5667897(
ا�شم م�شفي ال�شركة : ابراهيم نعيم ابراهيم ع�شاف 

�س.ب )3329( الرمز الربيدي )11181(
هاتف )5667895( فاك�س )5667875( خلوي )0799993882(

م�شفي ال�شركة 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200007222(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
خالد  �شليمان  ال�شيد/ال�شادة  والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب 
 ، ال�شبيحي  ، خالد داود خالد  انوار حممد طه حم�شن اجلواهري   ، ال�شبيحي  احمد 
علي داود خالد ال�شبيحي ، االء داود خالد ال�شبيحي ، �شفاء داود خالد ال�شبيحي ، 

ورثة داود خالد احمد ال�شبيحي
يف  وامل�شجلة  احمد  وعبدالغفور  ال�شبيحي  �شالح  حممد  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )76039( بتاريخ 2005/5/25.
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28 و قام بابالغ �شريكه/
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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 )مطعم جدو مر�شد ( وامل�شجل لدينا يف 
�شجل اال�شماء التجارية بالرقم )240016( با�شم )حممود عبد القادر مر�شد حممد( جرى عليه نقل ملكية 
لي�شبح با�شم )�شركة مطعم كريتاي للماأكوالت ال�شعبية ذ.م.م(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

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

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �شركة مركز ا�شناد لل�شحه املجتمعيه ذ.م.م م�شجلة لدينا 

يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة  ال تهدف اىل ربح/  حتت 

الرقم )1117( بتاريخ )2018/3/27(

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

اىل ربح   بتاريخ )2022/11/22(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200113670(

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

�شعيد �شفوري
يف  وامل�شجلة  و�شريكه  العطار  رزق  حممد  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )99452( بتاريخ 2010/9/20.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/28  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
حتية وتقدير ،،،

ا�شتناداآ الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب 
الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل   ( �شركة  دمج  عن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام 
التفاوؤل  �شركة  هي  الداجمة  ال�شركة  تكون  بحيث  ذ.م.م(  العقارات  الدارة  )االنعاك�س  و�شركة  ذ.م.م( 

لت�شويق م�شروبات الطاقة ذ.م.م و�شطب ت�شجيل ال�شركة املندجمة .
باأحكام املادة )228( من قانون ال�شركات فقد �شكل معايل وزير ال�شناعة والتجارة و التموين جلنة  وعمال 
لتقدير �شايف حقوق امل�شاهمني يف ال�شركتني املذكورتني اأعاله ، وكانت نتائج التقدير التي تو�شلت لها اللجنة 

على النحو التايل :- 
- بلغ جمموع حقوق امللكية يف ال�شركة الناجتة عن االندماج التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه ذ.م.م مبلغ 

)58101( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املوجودات  جمموع  بلغ   -

)6480137( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املطلوبات  جمموع  بلغ   -

)6422036( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
- اعتماد راأ�شمال ال�شركة الداجمة مببلغ )5000( دينار / �شهم ، كما يف 2021/1/1

وقد قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2022/9/29 املوافقة على ما يلي :-
-اأوال : املوافقة واقرار عقد التاأ�شي�س والنظام اال�شا�شي املعدلني .

- ثانيا : املوافقة على نتائج اإعادة تقدير موجودات ال�شركة ح�شبما  جاء يف تقرير االندماج .
- ثالثا : املوافقة على اعتماد املركز املايل االفتتاحي الناجت عن االندماج كما هو بتاريخ 2021/1/1 . 

- رابعا : املوافقة النهائية على االندماج .
وا�شتنادا الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات فقد وافق مراقب عام ال�شركات على قرارات 
الهيئة العامة لل�شركة ، وتنفيذاآ الأحكام املادة 238 من قانون ال�شركات امل�شار اليه فاأن جميع حقوق والتزامات 
ال�شركتني املندجمتني قد انتقلت حكماآ اىل ال�شركة  الداجمة وهي �شركة التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه 
باحكام  وااللتزامات وعمالآ  املندجمتني وحتل حملها يف جميع احلقوق  لل�شركتني  قانونيا  وتعترب خلفاآ  ذ.م.م 
املادة 234 من القانون املذكور فاإن لكل ذي م�شلحة االعرتا�س اىل معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين 
خالل ثالثني يوماآ من تاريخ هذا االعالن وعلى املعرت�س اأن يبني مو�شوع اعرتا�شه واال�شباب التي ي�شتند 
اأن االندماج قد احلقها به على وجه التحديد و�شوف تتبع االجراءات املن�شو�س  التي يرى  اليها واال�شرار 

عليها يف قانون ال�شركات لت�شوية هذه االعرتا�شات 
واقبلوا فائق االحرتام ،،،

د.وائل علي العرموطي
مراقب عام ال�شركات

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 ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات 
بطلب  تقدمت   2020/11/25 بتاريخ   )121263( الرقم  حتت  ت�شامن 

الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه

اىل �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شركاه
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع للعموم  مبقتضى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم )79( لسنة 1966 بان 

جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية املشتركة للواء قصبة الزرقاء ، قررت مبوجب قرارها 

رقم )10/111( لسنة 2022 تاريخ 2022/10/5 املوافقه على :- قرار اللجنة احمللية لبلدية 

الزرقاء رقم )9/3/3( تاريخ 2022/9/20 واملتضمن الغاء املنحنى القائم على القطعة رقم 

)4990( حوض )7( بركة برخ لوحة )7( من اراضي البتراوي ضمن لوحة )2( التنظيمية حيث 

يتعذر تنفيذ املنحنى لوجود بناء قائم على القطعة وحسب اخملطط املعد لذلك .

و يجوز الصحاب  الرسمية و جريدتني محليتني  باجلريدة  و اعالن ذلك لالعتراض ملدة شهر 

العالقة تقدمي اعتراضاتهم خالل الفترة القانونية لدى رئيس اللجنة احمللية  لبلدية الزرقاء 

خالل ساعات الدوام الرسمي وضمن املدة القانونية .

عاصم موسى النهار

رئيس جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية 

اللوائية املشتركة للواء القصبة 

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن للعموم  مبقتضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم )79(لسنة 

1966 ان مجلس التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم )12/1362( تاريخ 2022/9/20 املوافقه على 

)4( البتراوي اجلنوبي وذلك في بلدية  مخطط تعديل مسار شوارع تنظيمية ضمن احلوض رقم 

الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء .

تاريخ نشر هذا  اعتبارا من  واعالنه لالعتراض ملدة شهر  الغاية  املعد لهذه  وذلك حسب اخملطط 

االعالن في اجلريدة الرسمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على اخملطط املذكور في مكاتب اللجنة اللوائية 

للتنظيم في لواء قصبة الزرقاء ومكاتب بلدية الزرقاء وتقدمي اعتراضاتهم  الى اللجنة احمللية في 

بلدية الزرقاء خالل مدة شهر من تاريخ نشره في اجلريده الرسمية .

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

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة 
تنفيذ عمان ال�شرعية 

رقم الق�شية التنفيذية 
2022/3269و2019/647

التاريخ :2022/11/28
عبداحلفيظ  خالد  جمدي   : عليه  املحكوم  اىل 

زهران 
عنوانه : عمان /جمهول حمل االقامة 

ا�شم املحكوم له : �شو�شن ايوب حممد �شرور 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
تعليم(  )نفقة  ومو�شوعها   )2022/3269(
�شهرياآ  دينار   )20( وقدره  مبلغ  بدفع  اإالزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2021/8/30( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
�شغار(  )نفقة  ومو�شوعها   )2019/647(
�شهرياآ  دينار   )40( وقدره  مبلغ  بدفع  اإلزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2019/2/5( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية
خالل  االخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  ان  وعليك 
فرتة اأق�شاها �شبعة اأيام من تاريخ تبليغك واذا 
االخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه  انق�شت 
�شيقوم ق�شم التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية 

قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية 

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )94380( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شدر  العامودي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن تاريخ 2009/7/2 ورقمها الوطني )200102750( باأن جميع 

ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 2022/11/28 

وتعيني خالد )حممد جمال( نايف العامودي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

: املدينه )عمان( رقم الهاتف )0790179196( 

Khaled_amd@hotmail.com الربيد االلكرتوين 
  م�شفي �شركة
خالد )حممد جمال( نايف العامودي

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )57( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شريكه  ال�شيفي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن/مدنيه تاريخ 2003/9/23 ورقمها الوطني )200082064( 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

2019/12/11 وتعيني حممد ح�شن حممد ال�شيفي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ 

والتبليغ : املدينه )عمان - �شارع اجلاردنز - عمارة املا�شي ( 

رقم الهاتف )079552186( 
  م�شفي �شركة
حممد ح�شن حممد ال�شيفي

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

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

وتعديالته.

يف   )96961( الرقم  حتت  امل�شجلة  وحامد  الوهداين  �شركة  م�شفي   يعلن 

 )200108211( الوطني  ورقمها   2010/1/10 تاريخ  ت�شامن  �شركات  �شجل 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

ح�شن  اهلل  �شيف  ح�شن   / حامد  علي  حممود  فادي  وتعيني   2022/11/28

الوهداين منفردين م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ : املدينه )عمان( رقم 

رقم الهاتف )0772544410/0777754897( 

  م�شفي �شركة
فادي حممود علي حامد وح�شن �شيف اهلل ح�شن الوهداين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200176837(

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

احمد ابو عبا�س
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة حافظ حممد زكي حتامله و�شركاه وامل�شجلة 

يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )120730( بتاريخ 2020/3/15.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/27  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/2/27.
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

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته : 
دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  –االردن  فيزا  ميدى  �شركة  دائني  من  ارجو 
مراقبة ال�شركات حتت الرقم 10688 بتاريخ 2005/9/4  �شرورة تقدمي 
مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال وذلك خالل 
خارج  للدائنني  ا�شهر  وثالثة  اململكة  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين 

اململكة
وذلك على العنوان التايل :عمان ال�شمي�شاين �شارع رفيق العظم مبنى رقم 

)1( – الطابق الثاين هاتف )5667895 )5667896( )5667897(
ا�شم م�شفي ال�شركة : ابراهيم نعيم ابراهيم ع�شاف 

�س.ب )3329( الرمز الربيدي )11181(
هاتف )5667895( فاك�س )5667875( خلوي )0799993882(

م�شفي ال�شركة 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200007222(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
خالد  �شليمان  ال�شيد/ال�شادة  والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب 
 ، ال�شبيحي  ، خالد داود خالد  انوار حممد طه حم�شن اجلواهري   ، ال�شبيحي  احمد 
علي داود خالد ال�شبيحي ، االء داود خالد ال�شبيحي ، �شفاء داود خالد ال�شبيحي ، 

ورثة داود خالد احمد ال�شبيحي
يف  وامل�شجلة  احمد  وعبدالغفور  ال�شبيحي  �شالح  حممد  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )76039( بتاريخ 2005/5/25.
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28 و قام بابالغ �شريكه/
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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 )مطعم جدو مر�شد ( وامل�شجل لدينا يف 
�شجل اال�شماء التجارية بالرقم )240016( با�شم )حممود عبد القادر مر�شد حممد( جرى عليه نقل ملكية 
لي�شبح با�شم )�شركة مطعم كريتاي للماأكوالت ال�شعبية ذ.م.م(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

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

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �شركة مركز ا�شناد لل�شحه املجتمعيه ذ.م.م م�شجلة لدينا 

يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة  ال تهدف اىل ربح/  حتت 

الرقم )1117( بتاريخ )2018/3/27(

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

اىل ربح   بتاريخ )2022/11/22(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200113670(

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

�شعيد �شفوري
يف  وامل�شجلة  و�شريكه  العطار  رزق  حممد  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )99452( بتاريخ 2010/9/20.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/28  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
حتية وتقدير ،،،

ا�شتناداآ الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب 
الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل   ( �شركة  دمج  عن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام 
التفاوؤل  �شركة  هي  الداجمة  ال�شركة  تكون  بحيث  ذ.م.م(  العقارات  الدارة  )االنعاك�س  و�شركة  ذ.م.م( 

لت�شويق م�شروبات الطاقة ذ.م.م و�شطب ت�شجيل ال�شركة املندجمة .
باأحكام املادة )228( من قانون ال�شركات فقد �شكل معايل وزير ال�شناعة والتجارة و التموين جلنة  وعمال 
لتقدير �شايف حقوق امل�شاهمني يف ال�شركتني املذكورتني اأعاله ، وكانت نتائج التقدير التي تو�شلت لها اللجنة 

على النحو التايل :- 
- بلغ جمموع حقوق امللكية يف ال�شركة الناجتة عن االندماج التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه ذ.م.م مبلغ 

)58101( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املوجودات  جمموع  بلغ   -

)6480137( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املطلوبات  جمموع  بلغ   -

)6422036( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
- اعتماد راأ�شمال ال�شركة الداجمة مببلغ )5000( دينار / �شهم ، كما يف 2021/1/1

وقد قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2022/9/29 املوافقة على ما يلي :-
-اأوال : املوافقة واقرار عقد التاأ�شي�س والنظام اال�شا�شي املعدلني .

- ثانيا : املوافقة على نتائج اإعادة تقدير موجودات ال�شركة ح�شبما  جاء يف تقرير االندماج .
- ثالثا : املوافقة على اعتماد املركز املايل االفتتاحي الناجت عن االندماج كما هو بتاريخ 2021/1/1 . 

- رابعا : املوافقة النهائية على االندماج .
وا�شتنادا الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات فقد وافق مراقب عام ال�شركات على قرارات 
الهيئة العامة لل�شركة ، وتنفيذاآ الأحكام املادة 238 من قانون ال�شركات امل�شار اليه فاأن جميع حقوق والتزامات 
ال�شركتني املندجمتني قد انتقلت حكماآ اىل ال�شركة  الداجمة وهي �شركة التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه 
باحكام  وااللتزامات وعمالآ  املندجمتني وحتل حملها يف جميع احلقوق  لل�شركتني  قانونيا  وتعترب خلفاآ  ذ.م.م 
املادة 234 من القانون املذكور فاإن لكل ذي م�شلحة االعرتا�س اىل معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين 
خالل ثالثني يوماآ من تاريخ هذا االعالن وعلى املعرت�س اأن يبني مو�شوع اعرتا�شه واال�شباب التي ي�شتند 
اأن االندماج قد احلقها به على وجه التحديد و�شوف تتبع االجراءات املن�شو�س  التي يرى  اليها واال�شرار 

عليها يف قانون ال�شركات لت�شوية هذه االعرتا�شات 
واقبلوا فائق االحرتام ،،،

د.وائل علي العرموطي
مراقب عام ال�شركات

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 ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات 
بطلب  تقدمت   2020/11/25 بتاريخ   )121263( الرقم  حتت  ت�شامن 

الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شريكه

اىل �شركة :ر�شوان خملف احل�شاين و�شركاه
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع للعموم  مبقتضى احكام قانون تنظيم املدن والقرى رقم )79( لسنة 1966 بان 

جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية اللوائية املشتركة للواء قصبة الزرقاء ، قررت مبوجب قرارها 

رقم )10/111( لسنة 2022 تاريخ 2022/10/5 املوافقه على :- قرار اللجنة احمللية لبلدية 

الزرقاء رقم )9/3/3( تاريخ 2022/9/20 واملتضمن الغاء املنحنى القائم على القطعة رقم 

)4990( حوض )7( بركة برخ لوحة )7( من اراضي البتراوي ضمن لوحة )2( التنظيمية حيث 

يتعذر تنفيذ املنحنى لوجود بناء قائم على القطعة وحسب اخملطط املعد لذلك .

و يجوز الصحاب  الرسمية و جريدتني محليتني  باجلريدة  و اعالن ذلك لالعتراض ملدة شهر 

العالقة تقدمي اعتراضاتهم خالل الفترة القانونية لدى رئيس اللجنة احمللية  لبلدية الزرقاء 

خالل ساعات الدوام الرسمي وضمن املدة القانونية .

عاصم موسى النهار

رئيس جلنة تنظيم املدن والقرى واالبنية 

اللوائية املشتركة للواء القصبة 

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن للعموم  مبقتضى احكام املادة )25( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم )79(لسنة 

1966 ان مجلس التنظيم االعلى قد قرر بقراره رقم )12/1362( تاريخ 2022/9/20 املوافقه على 

)4( البتراوي اجلنوبي وذلك في بلدية  مخطط تعديل مسار شوارع تنظيمية ضمن احلوض رقم 

الزرقاء / لواء قصبة الزرقاء .

تاريخ نشر هذا  اعتبارا من  واعالنه لالعتراض ملدة شهر  الغاية  املعد لهذه  وذلك حسب اخملطط 

االعالن في اجلريدة الرسمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على اخملطط املذكور في مكاتب اللجنة اللوائية 

للتنظيم في لواء قصبة الزرقاء ومكاتب بلدية الزرقاء وتقدمي اعتراضاتهم  الى اللجنة احمللية في 

بلدية الزرقاء خالل مدة شهر من تاريخ نشره في اجلريده الرسمية .

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

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة 
تنفيذ عمان ال�شرعية 

رقم الق�شية التنفيذية 
2022/3269و2019/647

التاريخ :2022/11/28
عبداحلفيظ  خالد  جمدي   : عليه  املحكوم  اىل 

زهران 
عنوانه : عمان /جمهول حمل االقامة 

ا�شم املحكوم له : �شو�شن ايوب حممد �شرور 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
تعليم(  )نفقة  ومو�شوعها   )2022/3269(
�شهرياآ  دينار   )20( وقدره  مبلغ  بدفع  اإالزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2021/8/30( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية 
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
�شغار(  )نفقة  ومو�شوعها   )2019/647(
�شهرياآ  دينار   )40( وقدره  مبلغ  بدفع  اإلزامك 
املذكورة(  )�شو�شن  لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع 
 )2019/2/5( تاريخ  من  اعتبارا  املذكوره 

وي�شاف اليها الر�شوم وامل�شاريف القانونية
خالل  االخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  ان  وعليك 
فرتة اأق�شاها �شبعة اأيام من تاريخ تبليغك واذا 
االخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه  انق�شت 
�شيقوم ق�شم التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية 

قانونا بحقك .
ماأمور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية 

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )94380( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شدر  العامودي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن تاريخ 2009/7/2 ورقمها الوطني )200102750( باأن جميع 

ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 2022/11/28 

وتعيني خالد )حممد جمال( نايف العامودي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ 

: املدينه )عمان( رقم الهاتف )0790179196( 

Khaled_amd@hotmail.com الربيد االلكرتوين 
  م�شفي �شركة
خالد )حممد جمال( نايف العامودي

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

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

وتعديالته.

�شجل  يف   )57( الرقم  حتت  امل�شجلة  و�شريكه  ال�شيفي  �شركة  م�شفي   يعلن 

�شركات ت�شامن/مدنيه تاريخ 2003/9/23 ورقمها الوطني )200082064( 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

2019/12/11 وتعيني حممد ح�شن حممد ال�شيفي م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ 

والتبليغ : املدينه )عمان - �شارع اجلاردنز - عمارة املا�شي ( 

رقم الهاتف )079552186( 
  م�شفي �شركة
حممد ح�شن حممد ال�شيفي

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

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

وتعديالته.

يف   )96961( الرقم  حتت  امل�شجلة  وحامد  الوهداين  �شركة  م�شفي   يعلن 

 )200108211( الوطني  ورقمها   2010/1/10 تاريخ  ت�شامن  �شركات  �شجل 

بتاريخ  وت�شفيتها  ال�شركة  حل  على  اتفقوا  قد  بال�شركة  ال�شركاء  جميع  باأن 

ح�شن  اهلل  �شيف  ح�شن   / حامد  علي  حممود  فادي  وتعيني   2022/11/28

الوهداين منفردين م�شفيا لها  وعنوانه للتبلغ والتبليغ : املدينه )عمان( رقم 

رقم الهاتف )0772544410/0777754897( 

  م�شفي �شركة
فادي حممود علي حامد وح�شن �شيف اهلل ح�شن الوهداين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200176837(

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

احمد ابو عبا�س
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة حافظ حممد زكي حتامله و�شركاه وامل�شجلة 

يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )120730( بتاريخ 2020/3/15.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/27  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/2/27.
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

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته : 
دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  –االردن  فيزا  ميدى  �شركة  دائني  من  ارجو 
مراقبة ال�شركات حتت الرقم 10688 بتاريخ 2005/9/4  �شرورة تقدمي 
مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال وذلك خالل 
خارج  للدائنني  ا�شهر  وثالثة  اململكة  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين 

اململكة
وذلك على العنوان التايل :عمان ال�شمي�شاين �شارع رفيق العظم مبنى رقم 

)1( – الطابق الثاين هاتف )5667895 )5667896( )5667897(
ا�شم م�شفي ال�شركة : ابراهيم نعيم ابراهيم ع�شاف 

�س.ب )3329( الرمز الربيدي )11181(
هاتف )5667895( فاك�س )5667875( خلوي )0799993882(

م�شفي ال�شركة 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200007222(

يعلن   1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
خالد  �شليمان  ال�شيد/ال�شادة  والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب 
 ، ال�شبيحي  ، خالد داود خالد  انوار حممد طه حم�شن اجلواهري   ، ال�شبيحي  احمد 
علي داود خالد ال�شبيحي ، االء داود خالد ال�شبيحي ، �شفاء داود خالد ال�شبيحي ، 

ورثة داود خالد احمد ال�شبيحي
يف  وامل�شجلة  احمد  وعبدالغفور  ال�شبيحي  �شالح  حممد  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )76039( بتاريخ 2005/5/25.
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28 و قام بابالغ �شريكه/
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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 )مطعم جدو مر�شد ( وامل�شجل لدينا يف 
�شجل اال�شماء التجارية بالرقم )240016( با�شم )حممود عبد القادر مر�شد حممد( جرى عليه نقل ملكية 
لي�شبح با�شم )�شركة مطعم كريتاي للماأكوالت ال�شعبية ذ.م.م(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

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

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �شركة مركز ا�شناد لل�شحه املجتمعيه ذ.م.م م�شجلة لدينا 

يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة  ال تهدف اىل ربح/  حتت 

الرقم )1117( بتاريخ )2018/3/27(

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

اىل ربح   بتاريخ )2022/11/22(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200113670(

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

�شعيد �شفوري
يف  وامل�شجلة  و�شريكه  العطار  رزق  حممد  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )99452( بتاريخ 2010/9/20.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2022/11/28  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد 
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة 

من ال�شركة بتاريخ 2022/11/28.
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

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
حتية وتقدير ،،،

ا�شتناداآ الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب 
الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل   ( �شركة  دمج  عن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام 
التفاوؤل  �شركة  هي  الداجمة  ال�شركة  تكون  بحيث  ذ.م.م(  العقارات  الدارة  )االنعاك�س  و�شركة  ذ.م.م( 

لت�شويق م�شروبات الطاقة ذ.م.م و�شطب ت�شجيل ال�شركة املندجمة .
باأحكام املادة )228( من قانون ال�شركات فقد �شكل معايل وزير ال�شناعة والتجارة و التموين جلنة  وعمال 
لتقدير �شايف حقوق امل�شاهمني يف ال�شركتني املذكورتني اأعاله ، وكانت نتائج التقدير التي تو�شلت لها اللجنة 

على النحو التايل :- 
- بلغ جمموع حقوق امللكية يف ال�شركة الناجتة عن االندماج التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه ذ.م.م مبلغ 

)58101( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املوجودات  جمموع  بلغ   -

)6480137( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
مبلغ  ذ.م.م  الطاقه  م�شروبات  لت�شويق  التفاوؤل  االندماج  عن  الناجتة  ال�شركة  يف  املطلوبات  جمموع  بلغ   -

)6422036( دينار اأردين وفقاآ للميزانية االفتتاحية كما يف 2021/1/1 .
- اعتماد راأ�شمال ال�شركة الداجمة مببلغ )5000( دينار / �شهم ، كما يف 2021/1/1

وقد قررت الهيئة العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2022/9/29 املوافقة على ما يلي :-
-اأوال : املوافقة واقرار عقد التاأ�شي�س والنظام اال�شا�شي املعدلني .

- ثانيا : املوافقة على نتائج اإعادة تقدير موجودات ال�شركة ح�شبما  جاء يف تقرير االندماج .
- ثالثا : املوافقة على اعتماد املركز املايل االفتتاحي الناجت عن االندماج كما هو بتاريخ 2021/1/1 . 

- رابعا : املوافقة النهائية على االندماج .
وا�شتنادا الأحكام الفقرة ب من املادة )231( من قانون ال�شركات فقد وافق مراقب عام ال�شركات على قرارات 
الهيئة العامة لل�شركة ، وتنفيذاآ الأحكام املادة 238 من قانون ال�شركات امل�شار اليه فاأن جميع حقوق والتزامات 
ال�شركتني املندجمتني قد انتقلت حكماآ اىل ال�شركة  الداجمة وهي �شركة التفاوؤل لت�شويق م�شروبات الطاقه 
باحكام  وااللتزامات وعمالآ  املندجمتني وحتل حملها يف جميع احلقوق  لل�شركتني  قانونيا  وتعترب خلفاآ  ذ.م.م 
املادة 234 من القانون املذكور فاإن لكل ذي م�شلحة االعرتا�س اىل معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين 
خالل ثالثني يوماآ من تاريخ هذا االعالن وعلى املعرت�س اأن يبني مو�شوع اعرتا�شه واال�شباب التي ي�شتند 
اأن االندماج قد احلقها به على وجه التحديد و�شوف تتبع االجراءات املن�شو�س  التي يرى  اليها واال�شرار 

عليها يف قانون ال�شركات لت�شوية هذه االعرتا�شات 
واقبلوا فائق االحرتام ،،،

د.وائل علي العرموطي
مراقب عام ال�شركات
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ا�ئزة  يم الش�با�ب�ي لمشارك�ي �ب � تتام الم�ن ا�ن
ال�سن للش�باب �بالمستوى ال�برو�نزي

اختتم 17 �شابا و�شابة من مدر�شة اجلاليات 
املخيم  فعاليات  يف  م�شاركتهم  عمان،  يف  الدولية 
امل�شتوى  يف  لل�شباب  احل�شن  جلائزة  ال�شبابي 
الرونزي، والذي اقيم يف وادي رم، بتنظيم من 
الع�سكريني  ال�سباط  وباإ�سراف  اجلائزة  مكتب 
وامل�شرفني املدنيني من مكتب اجلائزة ومدر�شة 
اجل��ائ��زة،  بيان  وبح�شب  ال��دول��ي��ة.  اجلاليات 
العامة  ال�شامة  اإج��راءات  جميع  تطبيق  جرى 
والتعليمات ال�شحية الازمة باإ�شراف اخلدمات 
الطبية امللكية للحفاظ على �شامة امل�شاركني يف 

املخيم. وا�شتملت فعاليات الرنامج، على تدريب 
وحما�شرة  الأولية  ال�شعافات  على  امل�شاركني 
توعوية حول خطورة املخدرات والتدريب على 

مهارات قراءة اخلريطة وا�شتعمال البو�شلة.
م�شري  تنفيذ  ج��رى  ان��ه  ال��ى  البيان  وا�شار 
تدريبية  حمطات  واج��ت��ي��از  ال�شيق  يف  طويل 
اليجابي  التفكري  م��ه��ارات  لكت�شاب  خمتلفة 
الوطن،  تاريخ  من  وطنية  معلومات  واكت�شاب 
وحت�شري الطعام والطهي اخللوي يف ال�شحراء 

لاعتماد على النف�س والتعاي�س مع البيئة.
فعاليات  يف  امل�شاركني  جميع  اأن  واأو�شح 

اخلارجي  الن�ساط  متطلبات  اج��ت��ازوا  املخيم 
للمخيم الذي ا�شتمر 3 اأيام.

�شمر  لل�شباب  وثمنت مديرة جائزة احل�شن 
وهيئة  امل�شاركني  جهود  جهتها،  من  ك��ل��داين، 
بذلوه  ما  على  والدارة  وال���ش��راف  التدريب 
ال�شبابي  املخيم  هذا  اإجن��اح  يف  �شاهم  من  وكل 
ال�شياحية  وال�شرطة  العام  الأم��ن  مديرية  من 
ووزارة  امل�شلحة،  للقوات  العامة  والقيادة 
القت�شادية  العقبة  منطقة  و�شلطة  ال�شياحة 

اخلا�شة ومدر�شة اجلاليات الدولية يف عمان.

  
بالوقت  القدم  بكرة  املحرتفني  اأندية  تن�شط   
جمال�س  لت�شكل  النتخابي  حراكها  يف  ال��راه��ن، 
 )43( رقم  الوزراء  رئا�شة  لباغ  امتثال  ادارتها، 
�شمح  وال��ذي  املا�شي،  اآب  �شهر  يف  �شدر  ال��ذي 
الهيئة  اأع�شاء  عدد  يزيد  التي  والهيئات  لاأندية 
باإجراء  بالبدء  ع�شو،   1500 على  فيها  العامة 

انتخابات هيئات اإدارية جديدة.
وكان م�شوؤول �شوؤون الندية يف وزارة ال�شباب 
ب�شام املومني، قال ل�وكالة البناء الردنية )برتا( 
يف وقت �شابق، اإن الوزارة خاطبت الهيئات العامة 
اجتماع  موعد  لتحديد  ال��وزارة  ملراجعة  لاأندية، 

الهيئة العامة النتخابي.
املحرتفني  اندية  مواعيد  ان  املومني،  وب��ني 
لكرة القدم على النحو التايل: اجتماع الهيئة العامة 
النتخابي لنادي احل�شني اإربد بتاريخ 18 ت�شرين 
 23 يف  الريا�شي  ال�شلط  ون��ادي  احل��ايل،  الثاين 
موعد  �شيكون  اجلزيرة  نادي  فيما  الثاين،  ت�شرين 
ونادي  الثاين،  ت�شرين   27 يف  النتخابي  الجتماع 

الرمثا الريا�شي يف 30 ت�شرين الثاين احلايل.
واو�شح ان الجتماع النتخابي لنادي �شباب 
املقبل،  الول  كانون  من  الأول  يف  �شيكون  الأردن 
فيما نادي الوحدات �شيكون اجتماعه النتخابي يف 

كذلك. املقبل  الأول  كانون   3
�شحاب  ن��ادي  اجتماع  ان  املومني،  وا�شاف 
معان  ونادي  املقبل،  العام  ني�شان   8 يف  الريا�شي 
الريا�شي يف 22 متوز العام املقبل، ونادي العقبة 
مل  اأنه  م�شيفا  املقبل،  العام  الأول  كانون   19 يف 

يتم حتديد موعد اجتماع الهيئة العامة ل� 3 اندية 
والبقعة  الفي�شلي  هم:  القدم  بكرة  املحرتفني  من 

واجلليل والتي �شتحدد لحقا.
ويف ال�شياق، كان من الافت خال فرتة ترقب 
الت�شاعد  القدم،  لكرة  املحرتفني  دوري  انتهاء 
الوا�شح بحدة احلراك النتخابي و�شط املنظومة 
الريا�شية، حيث بداأت بعقد اللقاءات الت�شاورية، 
�شيخو�س  م��ن  ت�شكيل  ح��ول  امل��واق��ف  لتن�شيق 
على  احلا�شلني  �شناديقها،  نتائج  تفرز  انتخابات 

ع�شويتها من فئتي الندية او الاعبني.
لنادي احل�شني  املوؤقتة  اللجنة  �شر  امني  وقال 
بالفرتة  تعمل  الهيئة  اإن  ال�شهابات  ح�شني  اإرب��د 
الهيئة  لنتخابات  الرت�شح  ت�شجيل  على  احلالية 
العامة التي مت حتديد موعدها يف 18 ت�شرين الثاين 

احلايل.
ال�شتعدادات  جميع  انهى  ال��ن��ادي  ان  وب��ني 
للرت�شح،  الت�شجيل  وموعد  النتخابات  لإج��راء 
والتا�شع  الثامن  هي  اي��ام،  بثاثة  ح��دد  وال��ذي 
من  التوقيت  ويف  احل���ايل،  ال�شهر  م��ن  والعا�شر 
وذلك  م�شاء،  ال�شابعة  حتى  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
بحيث يكون موعد اغاق فرتة الرت�شح قبل ا�شبوع 

من موعد النتخابات.
الورقة  للت�شجيل،  ورقتني  هناك  ان  واو�شح 
دفع  ويتم  العامة،  الهيئة  لرئا�شة  للرت�شح  الولى 
للرت�شح  الثانية  الورقة  فيما  لها،  دينار   100
50 دينارا لها، على  لع�شوية املجل�س، ويتم دفع 
والنتخابات  بالرت�شح  لهم  ي�شمح  من  يكون  ان 

م�شددين ل�شرتاكاتهم ال�شنوية للنادي.

ولفت ال�شهابات الى انه بعد النتهاء من فرتة 
الت�شجيل لانتخابات، يتم اجتماع الهيئة الدارية، 
بهدف اقرار املوافقة على الرت�شح او عدم املوافقة، 
نظام  مع  يتوافق  مبا  وفرزها  الطلبات  جمع  بعد 
وزارة  عن  ال�شادر  الندية  وترخي�س  ت�شجيل 

ال�شباب.
وقال م�شت�شار وزير ال�شباب لل�شوؤون القانونية 
»ا�شتنادًا  الرفايعة،  عماد  املحامي  والأن��دي��ة، 
نظام  من  ال�شباب  ل��وزارة  املخولة  لل�شاحيات 
ال�شبابية  والهيئات  الأندية  وت�شجيل  ترخي�س 
اجتماع  اأي  عقد  يجوز  ل   ،2015 ل�شنة   33 رقم 
للهيئة العامة دون احل�شول على املوافقة اخلطية 
امل�شبقة من الوزير ول يعتر الجتماع قانونًيا ما 

مل يح�شره ممثل، او اكرث، عن الوزارة«.
واأ�شاف الرفايعة اأن مواعيد انتخابات جمال�س 
يف  �شتكون  للمحرتفني،  الريا�شية  الندية  اإدارة 
مواعيدها الر�شمية ويف التوقيتات التي حددت فيها 
املدة الر�شمية لهذه املجال�س، لإجراء النتخابات، 
بعد توقف لأكرث من �شنتني ب�شبب تداعيات جائحة 

كورونا التي مرت على الردن والعامل اجمع.
الأن��دي��ة،  جميع  ان��ت��خ��اب��ات  اأن  اإل���ى  ول��ف��ت 
التابعة  ال�شباب  مديريات  اإ�شراف  حتت  �شتجرى 
النزاهة  ل�شمان  ق�شائي  اإ�شراف  وحتت  للوزارة، 
وال�شفافية، مو�شحا اأنه �شيتم حتديد موعد التقدم 
للرت�شح ومواعيد الطعون والبت فيها، وبناء عليه 
�شتعلن قوائم املر�شحني النهائية لانتخابات واأيام 
اإجراء الت�شويت على النتخابات والإعادة بحالة 

الإعادة بني املر�شحني.

ظهرت اأزمة داخلية موؤخًرا يف بر�شلونة 
هرينانديز،  ت�شايف  بداية  على  توؤثر  قد 

املدير الفني اجلديد لر�شلونة.
اإ�شابات  من  موؤخًرا  بر�شلونة  وعانى 
و�شريجيو  دميبلي  عثمان  اأبرزها  عديدة 
جونزالي�س  ونيكو  فاتي  واأن�شو  اأجويرو 

واإريك جار�شيا.
الإ�شبانية،  »ماركا«  ل�شحيفة  ووفًقا 
م�شادات  يف  دخلوا  بر�شلونة  لعبي  فاإن 
مع املدربني البدنيني باعتبارهم ال�شبب يف 

وجود اإ�شابات كثرية لدى الفريق.
اأن ف��رتة الإع���داد  وي���رى ال��اع��ب��ون 
الرئي�شي  ال�شبب  امل��و���ش��م  ب��داي��ة  قبل 

عر  امل�شكلة  وتفاقمت  الإ���ش��اب��ات،  يف 
التدريبات اليومية.

كبرية  توترات  وجود  اإلى  واأ�شارت 
كما  البدنيني،  وامل��درب��ني  الاعبني  ب��ني 
م�شكلة  يف  البار�شا  جنوم  دخل  اأن  �شبق 
ال�شابق رونالد  للمدرب  الفني  مع اجلهاز 

كومان.
واأو�شحت اأن ت�شايف حتدث مع ماتيو 

هذه  حول  الريا�شي،  املدير  األيماين، 
�شريًعا،  تتطلب تدخًا  التي  امل�شكلة 

الت�شخي�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ع��د 
اخل��اط��ئ��ة، وال��ت��ع��ايف ال�����ش��ي��ئ، 

والنتكا�شات.

ب��ع��ودة  مت�شك  ت�����ش��ايف  اأن  وذك����رت 
للخدمات  ال�شابق  الرئي�س  برونا،  ريكارد 
الطبية يف بر�شلونة، للعمل مع البار�شا من 

جديد.

اأ�شمائهم،  لت�شجيل  الأخ�شر  لعبو  يطمح 
ال�شباك  يف  ال�شعودي  املنتخب  ه��دايف  قائمة  يف 
 8 10 م���رات يف  ال��ت��ي اه��ت��زت  الأ���ش��رتال��ي��ة، 
مباريات، وذلك عندما يلتقي املنتخبان اخلمي�س 
من  احلا�شم  ال��دور  ج��ولت  خام�س  يف  املقبل، 
يف  يتبقى  ول   .2022 العامل  كاأ�س  ت�شفيات 
يف  امل�شجلني  من  ال�شعودي،  املنتخب  �شفوف 
مرمى اأ�شرتاليا، �شوى �شامل الدو�شري الذي ميلك 

الإياب  لقاء  يف  اأولهما  اأح��رز  هدفني،  ر�شيده  يف 
2014، يف  لت�شفيات مونديال  املجموعات  بدور 

مدينة ملبورن.
النهائية،  الت�شفيات  اإياب  يف  الثاين  واأ�شاف 

املوؤهلة ملونديال 2018، مبدينة اأديايد.
وت�شم قائمة هدايف الأخ�شر يف �شباك املنتخب 
6 لعبني، منهم من تويف ومن اعتزل،  الأ�شرتايل 
فيما يعد حممد ال�شهاوي والدو�شري الوحيدين 

يف القائمة اللذين ما زال يرك�شان يف املاعب.
نا�شر  ال�����ش��اب��ق،  ال���دويل  امل��ه��اج��م  ويعتر 
املنتخبني  ملباريات  التاريخي  الهداف  ال�شمراين، 
ثم  اأهداف،   3 بت�شجيله  ال�شعودي،  اجلانب  من 
ياأتي املخ�شرم تي�شري اجلا�شم و�شامل الدو�شري 
حممد  الراحل  من  كل  واأحرز  منهما.  لكل  بهدفني 
واملدافع  ال�شهاوي،  حممد  واملهاجم  اخلليوي، 

ح�شن معاذ، هدفا وحيدا يف �شباك »الكاجنارو«.

ية ت�ب�ث عن الزا�ئر السا�بع للش�باك األسترال� ية � السعود�

يصطدم  تشا�ف�ي � ترات.. � تو� مشادات و�
�بأول أزمة �ف�ي الكامب �نو

ين �بكرة ال�قدم ية الم�تر�ف� ا�بات ا�ند� �راك �نشط النت�ن

س�ب �قرعة �بطولة ال�قوات 
ية للمالكمة المسل�ة األرد�ن�

�شحبت، الثنني، يف �شالة ال�شهيد را�شد الزيود مبدينة احل�شني 
العربي،  اجلي�س  الردنية-  امل�شلحة  القوات  بطولة  قرعة  لل�شباب، 

للماكمة .
الع�شكرية  املنطقة  ميثلون:  لعبا   65 البطولة  يف  وي�شارك 
اخلا�س،  امللكي  احلر�س  وقيادة  وال�شرقية،  وال�شمالية  الو�شطى 
الحتاد  ملديرية  العامي  الناطق  وق��ال  املدفعية.  �شاح  وقيادة 
الريا�شي الع�شكري النقيب حممد املنا�شري يف ت�شريح لوكالة النباء 
الثاثاء،  غد  يوم  تنطلق  البطولة  مناف�شات  اإن  )ب��رتا(،  الأردنية 
التابعة  ايام، بتعاون وا�شراف وادارة جلنة احلكام  وت�شتمر ثاثة 

لاحتاد الأردين للماكمة .
 - الردنية  امل�شلحة  القوات  بطولة  تنطلق  اآخر،  �شعيد  وعلى 
اجلي�س العربي، لكرة القدم خال الفرتة من 12 ال�شهر املقبل وحتى 
ال�شاد�س من �شهر كانون الثاين املقبل، مب�شاركة 8 فرق مق�شمة على 

جمموعتني.

ب الش�باب لكرة ال�قدم   منت�ن
يوم يي ال� لسط� يره ال�ف � يلت�ق�ي �نطن �

عند  الفل�شطيني  نظريه  القدم،  لكرة  ال�شباب  منتخب  يلتقي     
حممد  الأم��ري  �شتاد  على  الثاثاء،  اليوم  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة 

بالزرقاء، يف مباراة ودية.
ال�شباب  منتخب  ا�شتعدادات  اط��ار  يف  امل��ب��اراة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ال�شهر  نهاية  العراق  يف  تقام  التي  اآ�شيا  غرب  بطولة  يف  للم�شاركة 
اول  وديا  الفل�شطيني  نظريه  التقى  ال�شباب  منتخب  وكان  احلايل. 

ام�س، يف مباراة انتهت بالتعادل 1-1. 

وز عىل  ي�ف يدات �  �نادي عمان للس�
وكوالم الهندي �بكرة ال�قدم عن

  فاز فريق عمان لكرة القدم لل�شيدات اليوم الأحد، على نظريه 
مناف�شات  افتتاح  يف  هدف،  مقابل  بهدفني  كريال،  غوكولم  الهندي 

بطولة الأندية الآ�شيوية لل�شيدات يف ن�شختها التجريبية.
التي  البطولة  مناف�شات  القدم  لكرة  الأردين  الحتاد  وي�شت�شيف 
تقام خال الفرتة من 7 وحتى 13 ت�شرين الثاين اجلاري يف حمافظة 
الن�شوي  ال��دوري  لقب  حامل  عمان  هي  فرق،   4 مب�شاركة  العقبة، 
الإي��راين،  �شريجان  و�شاهرداري  الأوزبكي،  وبونيودكور  الأردين، 
اإقامة  مهمة  الآ�شيوي  الحت��اد  واأ�شند  الهندي.  كريال  وغوكولم 
اأبرز البطولت  البطولة لاأردن عقب النجاحات ال�شابقة با�شت�شافة 
 ،2018 لل�شيدات  اآ�شيا  كاأ�س  مقدمتها  ويف  واإقليميا،  وقاريا  عامليا 

وكاأ�س العامل لل�شابات حتت 17 عاما 2016.
الإيراين،  �شريجان  �شاهرداري  نادي  تغلب  الثانية،  املباراة  ويف 
على نظريه بونيودكور الأوزبكي بهدفني مقابل هدف. ويلتقي نادي 
يلتقي  فيما  الأوزبكي،  بونيودكور  نادي  مع  الثاثاء  غد  بعد  عمان 

غوكولم كريال الهندي مع نظريه �شاهرداري �شريجان الإيراين. 

يهىنء الرمثا..  يصيل � � ال�ف
ية يوزع المناصب اإلدار� و�

املهند�س  برئا�شة  الفي�شلي  نادي  لإدارة  املوؤقتة  الهيئة  عقدت 
ن�شال احلديد، اجتماًعا، تخلله توزيع املنا�شب الإدارية.

عجاج  الدين  و�شيف  لل�شر،  اأميًنا  ال�شوملي  لوؤي  تعيني  وتقرر 
اأميًنا لل�شندوق.

وتعتر هذه هي الهيئة الإدارية املوؤقتة الثانية التي تتولى اإدارة 
نادي الفي�شلي، بناء على تو�شية من وزارة ال�شباب.

وت�شعى الهيئة املوؤقتة اإلى اإيجاد احللول للم�شكات املالية التي 
يعاين منها نادي الفي�شلي ومبا ميكنه من ا�شتعادة مكانته املعهودة.

الرمثا  ن��ادي  بزيارة  احلديد،  برئا�شة  املوؤقتة  الهيئة  وقامت 
وتقدمي التهنئة له مبنا�شبة فوزه بلقب بطولة دوري املحرتفني.

املكثفة  تدريباته  الأحد،  اليوم  الفي�شلي  وا�شل  ثانية  جهة  من 
 21 ي��وم  ال��وح��دات  ملواجهة  ا�شتعداًدا  احل��دي��د،  حممود  بقيادة 

نوفمر/ ت�شرين الثاين اجلاري يف ن�شف نهائي بطولة كاأ�س الأردن.
اإلى ال�شتعداد ب�شكل مثايل ملباراة الوحدات،  الفي�شلي  ويتطلع 
لإنقاذ  النهائية  امل��ب��اراة  وبلوغ  الفوز  حتقيق  على  ي�شعفه  ومب��ا 

مو�شمه بعدما حل موؤخًرا رابًعا يف دوري املحرتفني.

طة �ن�قل م�با�ب�ي  يا ل�ن 6  ض�ا�
يد يال مدر� وهاال�ند إلى ر�

يخطط ريال مدريد، لبدء ثورة جديدة يف �شفوف الفريق خال 
املو�شم املقبل، من خال التعاقد مع كيليان مبابي جنم باري�س �شان 

جريمان، واإيرلينج هالند مهاجم بورو�شيا دورمتوند.
ووفًقا ل�شحيفة »اآ�س«، فاإن ريال مدريد مل يعد بالقوة القت�شادية 
التعاقد مع مبابي وهالند، يتطلب  فاإن  لذا  التي كان عليها من قبل، 

رحيل العديد من الاعبني البارزين.
لريال  الفني  املدير  اأن�شيلوتي  كارلو  اأن  اإلى  ال�شحيفة  واأ�شارت 
العالية،  الرواتب  اأ�شحاب  الاعبني  عن  التخلي  على  جمر  مدريد، 

بالإ�شافة اإلى العنا�شر املهم�شة داخل الفريق.
اأن قائمة ال�شحايا هذا املو�شم، ت�شم ال�شدا�شي اإي�شكو  وك�شفت 
وخي�شو�س  يوفيت�س  ولوكا  بيل  وجاريث  هازارد  واإيدين  ومار�شيلو 
فاييخو. وذكرت اأن رحيل هوؤلء �شيوفر 108 مايني يورو يف قائمة 
الرواتب، بالإ�شافة اإلى الأموال التي ميكن احل�شول عليها مقابل بيع 

الاعبني اأ�شحاب العقود امل�شتمرة.
وقالت »اآ�س« اإن فرتات النتقالت املقبلة يف ريال مدريد �شتكون 
�شاخنة، ومن املتوقع اأن ينتقل معظم �شحايا املريجني، اإلى الدوري 

الإجنليزي املمتاز.

يصعد إلى  ير السر�ان � � يق معف �فر�
ين ية الم�تر�ف� مصاف أ�ند�

  �شعد فريق مغري ال�شرحان اإلى م�شاف اأندية املحرتفني، بعد 
2-0 يف املباراة التي جرت،  فوزه على فريق احتاد الرمثا بنتيجة 
دوري  مناف�شات  اإط��ار  يف  بالرمثا  ها�شم  الأم��ري  �شتاد  على  الأح��د، 

الدرجة الأولى لكرة القدم.
دوري  �شدارة  يف  نقطة   28 اإلى  ر�شيده  ال�شرحان  مغري  ورفع 
الأولى لي�شمن ال�شعود ر�شميا اإلى دوري املحرتفني، فيما انح�شرت 

بطاقة ال�شعود الثانية بني فريقي ال�شرحان وال�شريح.

ادي  يكا�فح لت�ف تمو�ند � دور�
يلز ي�قاف هوم� إ�

اأنه �شيبذل ق�شارى جهده من  ك�شف نادي بورو�شيا دورمتوند، 
اإيقاف بحق مدافعه مات�س هوميلز، وذلك  اأجل تفادي فر�س عقوبة 
بعد اأن ُطرد الاعب خال املباراة اأمام اأياك�س يف دوري اأبطال اأوروبا 

الأ�شبوع املا�شي.
ت�شريحات  يف  دورمتوند  بنادي  الكرة  مدير  زورك  مايكل  وقال 
بيانا  �شيوجه  النادي  اإن  الإثنني،  الريا�شية  »كيكر«  جملة  ن�شرتها 

وا�شحا لاحتاد الأوروبي للعبة )يويفا(.
حالة  يف  الأقل  على  واحدة  مباراة  الإيقاف  الاعبون  ويواجه 
�شد  ال�شتئناف  طلبات  برف�س  ينتهي  الأمر  كان  ما  وغالبا  الطرد، 

عقوبة الإيقاف.
اأنتوين خالل ال�سوط الأول،  اإثر تدخل مع  وكان هوميلز قد ُطرد 
املباراة  وانتهت  اأوليفر،  مايكل  الإجنليزي  احلكم  من  بقرار  وذلك 

بهزمية دورمتوند 1 / 3.
وخ�شعت اللقطة للمراجعة عر الفيديو لكن اأوليفر مل يراجعها 

بنف�شه على ال�شا�شة املثبتة بجوار امللعب.
وقال زورك: »الت�شجيل التليفزيوين يثبت اأن التدخل مل ي�شتحق 
بطاقة حمراء، ونعتقد اأن البطاقة احلمراء نف�شها كانت عقوبة كافية 
عن  �شيغيب  هوميلز،  على  الإيقاف  فر�س  حالة  ويف  لنا«.  بالن�شبة 
 24 يف  املقررة  ل�شبونة  �شبورتينج  اأمام  مباراته  الفريق يف  �شفوف 
الأخرية  ثان/نوفمر اجلاري، �شمن اجلولة اخلام�شة قبل  ت�شرين 
من مباريات املجموعة الثالثة بدوري اأبطال اأوروبا، والتي قد حت�شم 

التاأهل للدور الثاين.

يكشف سر  يالن �  �ارس م�
تارو زاء الو� يه لركلة �ب تصد� �

ال�شر وراء ت�شديه  تاتارو�شانو، حار�س ميان،  ك�شف �شيريان 
لركلة جزاء لوتارو مارتينيز، مهاجم اإنرت، يف ديربي الغ�شب.

وح�شل اإنرت على ركلتي جزاء، حيث اأحرز هاكان ت�شالهانوجلو 
للركلة  تاتارو�شانو  ت�شدى  بينما  الأول��ى،  ال�شابق،  ميان  لعب 

الثانية.
وقال تاتارو�شانو، يف ت�شريحات ل�شبكة DAZN »لقد در�شت 
لوتارو بعناية مع اجلهاز الفني مليان، لأنه اخليار الأول يف تنفيذ 

ركات اجلزاء لإنرت«.
جيًدا  اأعرفه  كنت  ت�شالهانوجلو،  اإلى  بالن�شبة  »اأم��ا  واأ�شاف 

بالفعل، لكن امل�شكلة اأنه كان يعرفني اأي�ًشا«.
املدرجات  يف  مليان،  الأ�شا�شي  احلار�س  ماينان،  مايك  و�شوهد 
يف  امل�شابني  باقي  مع  اجل��زاء  لركلة  تاتارو�شانو  باإنقاذ  يحتفل 

الرو�شونريي.
وتابع »اأقدم كل ما لدي لا�شتمرار على هذا امل�شتوى. لقد احتفل 

ماينان لأنه يعرف ما يعنيه اأن ينقذ حار�س املرمى ركلة جزاء«.
اإلى  ماينان  و�شول  منذ  للغاية  جيد  ب�شكل  نتعامل  »نحن  ونوه 
اأحتدث  اأنني  خا�شة  هنا،  ال�شتقرار  على  م�شاعدته  حاولت  ميان، 

الفرن�شية«.
لقد تدربت  اأ�شيب،  للمو�شم، ثم  واأمت »ماينان قدم بداية رائعة 

دائًما كي اأكون جاهًزا عندما يحتاجني الفريق، وحانت اللحظة«.

يًا: أ�نت  � ينت�قد ص��ف يو � ين� مور�
اهر �بذلك يًا أو تتطن لست ذك�

اأحد  لروما،  الفني  املدير  مورينيو،  جوزيه  الرتغايل  انتقد 
املرا�شلني يف املوؤمتر ال�شحفي ملباراة فريقه اأمام فيني�شيا يف الدوري 

الإيطايل.
ميان  اأم��ام  الإي��ط��ايل  ال���دوري  يف  مباراتني  اآخ��ر  روم��ا  وخ�شر 

وفيني�شا، لترتاجع الذئاب اإلى املركز ال�شاد�س بر�شيد 19 نقطة.
وجه  املرا�شلني  اأحد  فاإن  الريطانية،  »مريور«  ل�شحيفة  ووفًقا 
�شوؤاًل ملورينيو يف املوؤمتر ال�شحفي، قائًا: »لقد مرت �شتة اأ�شهر منذ 
توقيعك لروما، هل �شتغري اأي �شيء قمت به من حيث الختيارات اأو 

الت�شريحات اأو الطلبات اأو اأي �شيء اآخر؟«.
لكن  �شحفي،  موؤمتر  كل  يف  هنا  حت�شر  »اأنت  مورينيو:  واأجاب 
اإما اأنك ذكي جًدا وتريد اأن يعتقد النا�س اأنك ل�شت كذلك اأو اأنك ل�شت 

ذكًيا على الإطاق«.
واأ�شاف: »اأريد اأن اأعتقد اأنك ذكي ولكنك حتب اأن تفعل ما تقوم 

به الآن«.
للمباراة عقب  ال�شحفي  املوؤمتر  الرتغايل من  املدرب  وان�شحب 

الإجابة على هذا ال�شوؤال.

يل � تو�ن ير �قلق � يث� يليس � تش� ئ�ي � ثنا�
كري�شتيان  ع���ودة  ت�شيل�شي،  م���درب  توخيل  توما�س  ي��اأم��ل 
اإ�شابات، وقال  الدويل بدون  التوقف  بولي�شيت�س وجنولو كانتي من 
اإن هذا الثنائي مل ي�شتعد عافيته بن�شبة مئة يف املئة حتى الآن رغم 

ا�شتدعاء منتخبي فرن�شا والوليات املتحدة لهما.
وعاد كانتي لتوه من الإ�شابة و�شارك ملدة 85 دقيقة مع مت�شدر 
مطلع  برينلي  مع   )1-1( التعادل  يف  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري 
الأ�شبوع بينما خا�س بولي�شيت�س اأربع مباريات فقط يف كل امل�شابقات 

هذا املو�شم ب�شبب اإ�شابة يف الكاحل.
وقال توخيل لل�شحفيني »قمنا بتجهيز هذا الثنائي يف الأ�شبوعني 
الدولية  الفرتة  يف  بادهما  منتخبي  مع  �شي�شاركان  لكنهما  املا�شيني 
لرفع  الوقت  لبع�س  للم�شاركة  فر�شة  على  ح�شولهما  واأمت��ن��ى 

امل�شتوى قبل العودة. اأمتنى اأي�شا عدم اإ�شابتهما جمددا«.
يف  الإف��راط  بعدم  الأمريكي  املنتخب  م�سوؤويل  توخيل  وطالب 
العتماد على بولي�شيت�س البالغ عمره 23 عاما عندما يواجه منتخبي 

املك�شيك وجامايكا يف ت�شفيات كاأ�س العامل.
واأ�شاف »يرغب بولي�شيت�س بالطبع يف العودة للعب لكن امل�شاألة 
تعتمد على طريقة التعامل مع هذا املوقف حيث نخ�شى اأن تعاوده 

الإ�شابة اأو اأن يتعر�س لإ�شابة جديدة«.
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