
الضمان: أوضاع السالمة والصحة المهنية 
بالمنشآت ليست بالمستوى المنشود 

المجلس القضائي ينفذ برنامجا تدريبيا 
متخصصا في قضايا المياه والبيئة

- عمان 

 ¿Éª°†∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸG  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ∫É`̀b
 á°ù°SDƒŸG ¿EG ,áfhGô£dG óªfi QƒàcódG »YÉªàL’G
 ‘  É¡à«∏YÉa  IOÉ`̀ jR  É¡JÉjƒdhCG  ºq∏ o°S  ‘  â©°Vh
 ≥«Ñ£àH ΩGõàdÓd OGôaC’Gh äBÉ°ûæŸG π«gCÉJh õ«Ø–
 ‘  á«æ¡ŸG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  ÒjÉ©eh  •hô°T

.»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¿ƒfÉb
 ,âÑ°ùdG  »Øë°U  íjô°üJ  ‘  ,áfhGô£dG  ócCGh
 Ëó≤J ∫ÓN øe äBÉ°ûæŸG ºYóH Ωƒ≤à°S á°ù°SDƒŸG ¿CG

 ÌcCÉa áÄŸÉH 90 ≈∏Y π°üëj øŸ ájƒæ©e õaGƒM
 ,ájÉ¨dG  √ò¡d  á°ù°SDƒŸG  ¬jôŒ  …ò`̀dG  º««≤àdG  ‘
 OGôaC’G hCG äBÉ°ûæª∏d ájƒæ©e hCG á«dÉe õaGƒM íæeh
 ¿Éª°†dG IõFÉL ‘ áeó≤àe ÖJGôe ≈∏Y Ú∏°UÉ◊G
 á«æ¡ŸG  áeÓ°ùdGh  áë°üdG  ‘  õq«ªà∏d  »YÉªàL’G
 á°ù°SDƒŸG  IQGOEG  ¢ù∏›  øY  IQOÉ°U  ¢ù°SoC’  kÉ≤ah
 »∏«∏ëàdG ôjô≤àdG ¿CG áfhGô£dG ÚHh .ájÉ¨dG √ò¡d
 áeÓ°ùdG  IQGOEG  ¬JQó°UCG  …òdG  πª©dG  äÉHÉ°UE’
 á°SGQO ó©H á°ù°SDƒŸG  ‘ πª©dG  äÉHÉ°UEGh á«æ¡ŸG

 á∏ qé°ùŸG  πª©dG  äÉHÉ°UEG  ∫ƒM  É¡JôLCG  á«∏«∏–
 ∞°ûµj ,2021  ΩÉY ∫ÓN ¿Éª°†dG  ‘ Ióªà©ŸGh
 äBÉ°ûæŸG ‘ á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdG  ´É°VhCG  ¿CG
 Ò°ûj  å«M  ,Oƒ°ûæŸG  iƒà°ùŸÉH  â°ù«d  áØ∏àîŸG
 iód  Ióªà©ŸG  πª©dG  äÉHÉ°UEG  áÑ°ùf  ´ÉØJQG  ≈dEG
 ,2020  ΩÉY  øY  áÄŸÉH  27.4  áÑ°ùæH  á°ù°SDƒŸG
 á©ØJôe âdGR ’ áHÉ°UE’G ´ƒbh ä’ó©e ¿CG Éæ«Ñe
 25 πc πªY çOÉM á°ù°SDƒŸG â∏é°S å«M ,kÉ«Ñ°ùf

7¢U ™HÉJ .äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘ á≤«bO

- عمان 

 IQhO ,âÑ°ùdG ,»FÉ°†≤dG ¢ù∏éŸG º¶f
 ÚYóŸGh  IÉ°†≤∏d  á°ü°üîàe  á«ÑjQóJ
 ºFGô÷G  ∫ƒ`̀M  ,Ú°ü°üîàŸG  ÚeÉ©dG

.√É«ŸG ≈∏Y á©bGƒdG
 äGQhO  á∏°ù∏°S  øª°V  ∂`̀ dP  AÉ``̀Lh
 ¿hÉ©àdÉH  ¢ù∏éŸG  Égó≤©j  á«ÑjQóàdG
 √É«ŸG  á£∏°S/  …ô`̀ dGh  √É«ŸG  IQGRh  ™e
 ´hô°ûe  ø`̀e  º`̀Yó`̀Hh  ,áÄ«ÑdG  IQGRhh
 á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG ø`̀e ∫ƒ`̀ª`̀ŸG á`̀ª`̀cƒ`̀◊G õ`̀jõ`̀©`̀J
 ,IQhódG  √òg  »JCÉJh  .á«ªæà∏d  á«cÒeC’G
 ≈dhCG äCGóH á∏eÉµàe á«ÑjQóJ á£ÿ Gò«ØæJ
 ôªà°ùà°Sh  »°VÉŸG  AÉ`̀©`̀HQC’G  É¡JÉ°TQh
 ™«°VGƒÃ  ≈æ©Jh  ,πÑ≤ŸG  QÉjCG  ájÉ¡f  ≈dEG
 ¢TQh  èeÉfÈdG  º°†jh  .√É`̀«`̀ŸGh  áÄ«ÑdG
 OGôaCG  ™«ªL äGQób AÉæÑd  äÉÑjQóJh πªY
 äGhOC’G  õjõ©Jh  ,á«dó©dG  á£HÉ°†dG
 IÉ°†≤dGh ÚeÉ©dG  ÚYóŸG πª©d IófÉ°ùŸG
 áÄ«ÑdG  ™«°VGƒÃ  ¢UÉ°üàN’G  ÜÉë°UCG

 á∏MôŸG  ‘  ÖjQóàdG  ±ó¡à°ùjh  .√É«ŸGh
 á£∏°ùd  á©HÉàdG  ájô°ûÑdG  QOGƒµdG  ≈dhC’G
 QOGƒc  øe  É¡d  á©HÉàdG  äÉcô°ûdGh  √É«ŸG
 äÉWƒÑ°†dG  …Qô`̀fih  á«fƒfÉbh  á`̀jQGOEG
 .á£∏°ùdG  √òg  áeƒ¶æe  øª°V  Ú∏eÉ©dGh
 ÚeÉ©dG  ÚYóŸG  ™«ª÷  äGQhO  ó≤©Jh
 øª°V  ¢UÉ°üàN’G  ÜÉë°UCG  IÉ°†≤dGh
 ,Üƒ`̀æ`̀÷Gh ∫É`̀ª`̀°`̀û`̀dGh §`̀°`̀Sƒ`̀dG º`̀«`̀dÉ`̀bCG
 äÉ°ù∏÷G  ‘  ÚcQÉ°ûŸG  Oó`̀ Y  ≠∏Ñj  PEG
 250  áHGôb  πª©dG  äÉ°TQhh  á«ÑjQóàdG
 á«ªgCG  »`̀JCÉ`̀Jh  .á`̀∏`̀Mô`̀ŸG  √ò`̀¡`̀d  É°üî°T
 ÉgQhód  ,á°ü°üîàŸG  á«ÑjQóàdG  äGQhódG
 ,á«∏ª©dGh á«ª∏©dG äGQó≤dG ™aQh AÉæH ‘
 ájQGOE’G  äÉ°SQÉªŸGh  äGhOC’G  åjó–h
 ∫ÓN  ø`̀e  á«fƒfÉ≤dG  äGQÉ`̀¡`̀ŸG  ôjƒ£Jh
 §Ñ°†dG äGAGôLE’ á«≤«≤Mh á∏YÉa áªcƒM
 á«FÉ°†b  ΩÉ`̀µ`̀MCG  ≈`̀ dEG  k’ƒ`̀°`̀Uh  ,ÊƒfÉ≤dG
 ,¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ´Oô`̀dG  ≥≤–h  IõLÉf
 √É«ŸG  QOÉ°üe  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ‘  º¡°ùJh

.É¡«∏Y á©bGƒdG äGAGóàY’G øe ó◊Gh

- عمان 

 ,ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ô°†M
 á«eÉàÿG  á°ù∏÷G  øe  ÉÑfÉL  ,âÑ°ùdG
 QGO  ‘  áeƒµ◊G  ¬Jó≤Y  »∏YÉØJ  AÉ≤∏d
 Ωó≤J  ¢VGô©à°S’  ,AGQRƒ``̀ dG  á°SÉFQ
 …ò«ØæàdG  è`̀eÉ`̀fÈ`̀dG  ‘  πª©dG  Ò°S
 2023  …OÉ°üàb’G  åjóëàdG  ájDhôd
 Oƒ¡éH ∂∏ŸG ádÓL OÉ°TCGh .2025 –
 á«∏«°üØàdG  §£ÿG  OGóYEG  ‘  áeƒµ◊G
 åjóëàdG  ájDhôd  á«æeõdG  ∫hGó``÷Gh
 ≈∏Y  ¬°UôM  Gó`̀ cDƒ`̀ e  ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 πµ°ûH  äGQGRƒ```̀dG  πªY  Ò°S  á©HÉàe

.Égò«ØæJ ‘ …ô¡°T
 ≈``dEG á`̀eƒ`̀µ`̀◊G ¬`̀à`̀dÓ`̀L ¬```̀Lhh
 á«æeõdG  ∫hGó÷ÉH  ΩGõàd’G  IQhô°V
 ájóL ≈dEG  É¡Ñæe ,ájDhôdG §£N ò«Øæàd
 ¬JGQÉ°ùÃ  åjóëàdG  ìÉ``‚E’  πª©dG
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«°SÉ«°ùdG  çÓ`̀ ã`̀ dG

.ájQGOE’Gh
 OGó`̀ YEG  á«ªgCG  ∂∏ŸG  ádÓL  Ú`̀Hh
 ≈∏Y  ÚæWGƒŸG  ´ÓWE’  ájQhO  ôjQÉ≤J
 ò«ØæJ  ‘  RÉ``̀ ‚E’Gh  Ωó≤àdG  iƒà°ùe

.ájOÉ°üàb’G ájDhôdG
 »∏YÉØàdG  AÉ≤∏dG  ¿CG  ¬àdÓL ÈàYGh

 áª¡e  Iƒ£N  áeƒµ◊G  ¬Jó≤Y  …ò`̀ dG
 á©HÉàeh á«aÉØ°ûdGh á«cQÉ°ûàdG õjõ©àd
 Oƒ¡L  Éæªãe  ,ájDhôdG  ò«ØæJ  ‘  Ωó≤àdG
 ºàfCG{  ÓFÉb  ,¬JÉ°ù∏L  ‘  ÚcQÉ°ûŸG
 Gòg  ‘  ΩÉeCÓd  Ò°ùdG  áfÉª°V  øe  AõL

.zèeÉfÈdG
 ò«ØæJ  ¿CG  ∂`̀ ∏`̀ ŸG  á`̀ dÓ`̀ L  ó````̀cCGh
 Ò¨àH  Ò¨àj  ø`̀dh  ôªà°ùe  èeÉfÈdG
 º¡FGOCG  º««≤J  ¿CG  Éæ«Ñe  ,ÚdhDƒ°ùŸG  ‘
 ò«ØæàH  ΩGõ``̀ à``̀ d’G  Ö`̀°`̀ù`̀M  ¿ƒ`̀µ`̀«`̀°`̀S

.èeÉfÈdG
 QƒàcódG  ,AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  ó``̀ scCGh
 åjóësàdG  á`̀jDhQ  s¿CG  ,áfhÉ°üÿG  ô°ûH
 qƒªædG áÑ°ùf ™aQ ±ó¡à°ùJ …OÉ°üàb’G
 ÒaƒJh  áÄŸÉH  5.5  ≈`̀dEG  …OÉ°üàb’G
 ,äGƒæ°S ô°ûY ∫ÓN πªY á°Uôa ¿ƒ«∏e
 41  áª«≤H  äGQÉªãà°SG  ÜÉ£≤à°SGh

.IóŸG √òg ∫ÓN QÉæjO QÉ«∏e
 √òg  s¿CG  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  í°VhCGh
 áÑ©°Uh  ájÉ¨∏d  áMƒªW  äÉaó¡à°ùŸG
 ΩóY  ádÉM  ≈dEG  ô¶qnædÉH  ¬JGP  âbƒdG  ‘
 Ö°ùfh  »ŸÉ©dG  OÉ°üàb’G  ‘  Ú≤«dG
 ÚeÉ©dG  ∫ÓN  á© sbƒàŸG  ás«ŸÉ©dG  qƒªædG
 á∏HÉb  äÉaó¡à°ùe  ≈≤ÑJ  É¡ sæµd  ,Ú∏Ñ≤ŸG
 ¬àÑ°ùf Ée É¡æe ≥s≤– Ée GPEGh ,≥ t≤ëà∏d

 π sé°ù oj RÉ‚EG Gò¡a (áÄŸÉH 80 - 70)
.äÉeƒµë∏d ¢ù«dh øWƒ∏d

 ∫ÉªYCG  ¬MÉààaG  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 Ò°S  Ω tó`̀≤`̀J  ¢Vô©d  »∏YÉØsàdG  AÉ≤u∏dG
 ájDhôd  …ò«ØæsàdG  èeÉfÈdG  ‘  πª©dG
 -  2023  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  å`̀jó`̀ë`̀ sà`̀dG
 á°SÉFQ  QGO  ‘  ó p≤ oY  …ò`̀dG  Ω2025
 ácQÉ°ûÃ  ,âÑ s°ùdG  Ωƒ«dG  ,AGQRƒ```dG
 Úà£∏ t°ùdG  ¿ƒ∏uãÁ  á sjOÉ°üàbG  äGOÉ«b
 ´É£≤dGh  á sjò«ØæsàdGh  ás«©jô°ûsàdG
 AÉcô t°ûdGh  ,Êó`̀ŸG  ™ªàéŸGh  ¢UÉÿG
 åjóësàdG  á```̀jDhQ  ò«ØæàH  Ú`̀ u«`̀æ`̀©`̀ŸG

.…OÉ°üàb’G
 èeÉfÈdG  ¿CG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ó qncCGh
 …OÉ°üàb’G  åjóësàdG  ájDhôd  …ò«ØæsàdG
 ƒgh  ,»cQÉ°ûJ  è¡f  ≥ah  √OGó``YEG  s”
 πjó©sà∏d  á∏HÉbh  ás«Mh  áfôe  á≤«Kh
 πeÉ s°ûdG åjóësàdG äGQÉ°ùe ™e ºé°ùæjh
 ,ás«YÉªàL’Gh á sjOÉ°üàb’Gh ás«°SÉ« u°ùdG
 …òdG  »∏YÉØsàdG  AÉ≤∏dG  s¿CG  ≈dEG  kGÒ°ûe
 tº°†j  AGQRƒ```̀ dG  á`̀°`̀SÉ`̀FQ  ¬Ø«°†à°ùJ
 ájDhQ ò«ØæJh áZÉ«°Uh IQƒ∏H ‘ AÉcô°T
 Oƒ¡L  OÉb  »àdG  …OÉ°üàb’G  åjóësàdG
 ÉÃ AÉcô t°ûdG øe ójó©dG É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG

2¢U ™HÉJ.áeƒµ◊G º¡«a

جاللته يحضر جانبا من الجلسة الختامية للقاء تفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي

الملك: تنفيذ برنامج التحديث االقتصادي لن يتغير بتغير المسؤولين
واإلداري واالقـــتـــصـــادي  ــي  ــاس ــي ــس ال ــث  ــدي ــح ــت ال مــــســــارات  ـــن  ع ـــع  ـــراج ت ال   •
ـــادي ـــص ـــت االق ـــث  ـــدي ـــح ـــت ال رؤيــــــة  ـــط  ـــط خ ــذ  ــي ــف ــن ــت ل ـــة  ـــي ـــن ـــزم ال ــــداول  ــــج ــــال ب ـــــزام  ـــــت االل  •
ــــاز  ــــج واإلن ـــدم  ـــق ـــت ال عـــلـــى مـــســـتـــوى  الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــــــالع  ـــــــة إلط دوري ـــر  ـــاري ـــق ت ـــــــداد  إع  •
• الخصاونـة: الحكومـة ملتزمـة بعقـد لقـاءات دوريـة ليتسـنى لشـركائها مـن مختلـف القطاعـات متابعـة التقـدم فـي تنفيـذ الرؤية

الجمعية األردنية الشيشانية 
للفلكلور تحتفل بعيد ميالد الملك

- الزرقاء   

 á«©ª÷G  ô≤e  ‘  Qƒ∏µ∏Ø∏d  á«fÉ°û«°ûdG  á«fOQC’G  á«©ª÷G  âª¶f  
 ájÉYôH ,ÊÉãdG ˆG óÑY ∂∏ŸG ádÓL OÓ«e ó«©H ’ÉØàMG ,áæî°ùdG á≤£æÃ
 ôjóe  Qƒ°†Mh  ,¢ûØf  ôgÉe  QƒàcódG  ádÉcƒdÉH  áaÉ≤ãdG  IQGRh  ΩÉY  ÚeCG
 IóYÉ°ùeh  ,ƒcÉ°S  IÒæe  á«©ª÷G  á°ù«FQh  ,QGôY  øÁCG  AÉbQõdG  áaÉ≤K
 Oƒ©°S ≈æe QƒàcódG ä’É°üJ’Gh äÉWÉ°ûædG º°ùb á°ù«FQ áaÉ≤ãdG ôjóe

.»∏ëŸG ™ªàéŸG »∏ã‡h
 áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  ájô©°T  óFÉ°übh  äÉª∏c  ≈∏Y  ,∫ÉØàM’G  πªà°TGh
 QGRÉHh »æa ¢Vô©e ìÉààaG ” Éªc ,»∏ëŸG ™ªàéŸG øe äGó«°S ËôµJh
 äRôHCG  »àdG  Qƒ°üdG  øe  áYƒª›  ≈∏Y  ¢Vô©ŸG  πªà°TG  å«M  ,…ÒN
 AóH á«Ø«ch á«Hô©dG ∫hódG ¢†©Hh ¿OQCÓd º¡Jôég πÑb ¿É°û«°ûdG ïjQÉJ

.á≤£æŸG AÉæHCG ™e ¿hÉ©àdGh AÉæÑdG á«∏ªY
 RGõàY’G  øY  ,∫ÉØàM’G  ‘  É¡àª∏c  ∫ÓN  á«©ª÷G  á°ù«FQ  äÈYh
 ∂∏ŸG  ádÓL  äÉ¡«LƒJ  ò«ØæJ  IQhô°Vh  ,áª«µ◊G  á«ª°TÉ¡dG  IOÉ«≤dÉH
 π«©ØJh Qƒ£àdGh ìÓ°UE’G IÒ°ùe á∏°UGƒe ≈dEG á«eGôdG ÊÉãdG ˆG óÑY
 ,ñÉæ«e øjódG õY QÉ°TCG Éª«a ,»°SÉ«°ùdG πª©dG §«°ûæJh á«Hõ◊G IÉ«◊G
 õjõ©J  ‘  áaÉ≤ãdG  QhO  á«ªgCG  ≈dEG  ,»∏ëŸG  ™ªàéŸG  º°SÉH  ¬àª∏c  ∫ÓN
 øe  ójó©dG  ÊÉ°û«°ûdG  áfƒª«e  áÑjOC’G  äCGô`̀b  Éªc  ,A’ƒ``dGh  AÉªàf’G

. áYƒæàŸG ¢ü°ü≤dG
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12 الخدمات الطبية: توقف استقبال المراجعين 
بعيادات االختصاص لثالثة أيام

ان   - عمَّ

 ™«ªL  ‘  ¢UÉ°üàN’G  äGOÉ«©d  Ú©LGôŸG  ∫ÉÑ≤à°SG  øY  ∞bƒàdG  ,á«µ∏ŸG  á«Ñ£dG  äÉeóÿG  ájôjóe  âæ∏YCG
 ó≤Y äÉjÉ¨d ∂dP »JCÉjh .πÑ≤ŸG ¢ù«ªÿG AÉ°ùe ≈àMh AÉKÓãdG øe GAóH ,ΩÉjCG  áKÓãd á«Ñ£dG ÉgõcGôeh É¡JÉ«Ø°ûà°ùe
 .â«ŸG ôëÑdG á≤£æe ‘ äGô“Dƒª∏d ∫ÓW øH Ú°ù◊G ∂∏ŸG õcôe ‘ á«µ∏ŸG á«Ñ£dG äÉeóî∏d ô°TÉ©dG ‹hódG ô“DƒŸG
 ä’É◊G ∫ÉÑ≤à°SÉH á«Ñ£dG ÉgõcGôeh É¡JÉ«Ø°ûà°ùe ∞∏àfl ‘ ÇQGƒ£dG ΩÉ°ùbCG QGôªà°SG á«µ∏ŸG á«Ñ£dG äÉeóÿG äócCGh

.áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Yh áFQÉ£dG

«إحصاء مفزع»... آالف 
الهزات ضربت سوريا 

بعد الزلزال الكبير

انفراط عقد تحالف المعارضة 
في تركيا قبل نحو شهرين 

من االنتخابات الرئاسية

مفاجأة مدوية في اليابان... 
السلطات تكتشف 7 آالف 

جزيرة «منسية»

القبض على تاجري ومهربي مخدرات 
وضبط 200 ألف حبة مخدرة

- عمان 

 ,ΩÉ©dG øeC’G ájôjóe º°SÉH »eÓYE’G ≥WÉædG ∫Éb 
 ™e  ∑ÉÑà°T’G  óYGƒb  â≤ÑWh  âµÑà°TG  á«æeCG  Iƒb  ¿EG
 Éª¡àªgGóe Qƒa GQOÉH ¿CG ó©H äGQófl »nHô¡eh …nôLÉJ
 á«æeC’G  Iƒ≤dG  √ÉŒÉH  áØ«ãc  ájQÉf  äGQÉ«Y  ¥ÓWEÉH
 ôKG ≈Ø°ûà°ùª∏d ÉªgóMG ∞©°SoCGh Éª¡«∏Y ¢†Ñ≤dG »≤doCGh
 IQófl  áÑM  ∞dCG  200  Éª¡JRƒëH  §Ñ o°Vh  ¬àHÉ°UEG

.¿É«µ«JÉeƒJhCG É¡æe ¿ÉæKG ájQÉf áë∏°SCG áKÓKh
 É k°UÉN Ék«≤«≤– Ék≤jôa ¿CG ,»eÓYE’G ≥WÉædG ócCGh 
 äÉeƒ∏©Ã ≥«≤ëàdG ≈dƒJ äGQóîŸG áëaÉµe IQGOEG øe
 ‘ OƒLƒe á«ª«∏bEG áHÉ°üY AÉ°†YCG óMCG ΩÉ«b øY äOQh
 øe IÒÑc á«ªc Öjô¡àH áÑjô≤dG á«Hô©dG ∫hódG ióMEG
 πLCG  øe  áµ∏ªŸG  πNGO  ¢UÉî°TC’  É¡ª«∏°ùJh  ÜƒÑ◊G

. ¬◊É°üd É¡©«H

 øµ“ ≥«≤ëàdG ≥jôa ¿CG ,»eÓYE’G ≥WÉædG ™HÉJh
 ájQÉÑîà°S’G äÉeƒ∏©ª∏d ™ªL øe ¬H ΩÉb Ée ∫ÓN øe
 áµ∏ªŸG  πNGO  ÚWQƒàŸG  Ú°üî°ûdG  ájƒg ójó– øe
 ÚHƒ∏£ŸGh  øjô£ÿG  ÚHƒ∏£ŸG  øe  ¿É°üî°T  Éªgh
 ,G kóL  ô£ÿÉH  ∞æ°üe  ÉªgóMCGh  äGQóîŸG  ÉjÉ°†≤H
 øe IQóîŸG ÜƒÑë∏d Éª¡∏≤f óYƒe ójó– ≈dEG áaÉ°VEG

. ájhGôë°üdG ≥WÉæŸG ióMEG ‘ É¡©«H πLCG
 ójó–  ó©H  iô`̀L  ¬`̀fCG  ,»`̀eÓ`̀YE’G  ≥WÉædG  ó`̀cCGh
 §«fi ‘ øFÉªµdG  ™°Vh ,äGQóîŸG π≤f ¿Éµeh óYƒe
 Qƒa  GQOÉH  Éª¡àªgGóe  óæYh  Éª¡dƒ°Uh  Qƒah  á≤£æŸG
 áØ«ãc  ájQÉf  äGQÉ«Y  ¥ÓWEÉH  á«æeC’G  Iƒ≤dG  IógÉ°ûe
 ,Iƒ≤dG  √ÉŒÉH  á«µ«JÉeƒJhCG  áë∏°SCG  øe  Iô°TÉÑeh
 ∑ÉÑà°T’G óYGƒb ≥«Ñ£Jh Éª¡«∏Y OôdG iôL ¬fCG É kØ«°†e
 ±É©°SEG iôLh Éª¡«∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEGh Iô£«°ùdG Ú◊

.áHÉ°UEÓd ¬°Vô©J ÚÑJ …òdG ÉªgóMCG

- وكاالت 

 øe  AõL  QÉ«¡fG  ≈dEG  ¿Éã«ŸG  RÉZ  ÖÑ°ùH  QÉéØfG  iOCG
 øe  6  ¬à«ë°V  ìGQ  ,¿Éà°ùcÉH  »HôZ  ÜƒæL  ºëa  ºéæe
 ™bhh .¿ƒdhDƒ°ùe  ¬dÉb  ÉŸ  É≤ah  ,5  Ö«°UCGh  ºéæŸG  ∫ÉªY
 ¿Éà°ù°Tƒ∏H º«∏bEG  ‘ …ÉfQÉg ájôjóe ‘ ¢ù«ªÿG QÉéØf’G
 ,Ωô`̀cCG  óªfi  ºLÉæŸG  ¢ûàØe  ∫É`̀bh  .OÓÑdG  »HôZ  ÜƒæL
 ÚaƒàŸG  ÚeÉãL  ∫É°ûàfGh  Ú≤dÉ©dG  ∫Éª©dG  êGôîà°SG  ¿EG
 ∫ÉªY  ƒµ°ûj  Ée  IOÉYh  .áYÉ°S  24  øjò≤æŸG  øe  ¥ô¨à°SG
 …CG  ºLÉæŸG  »µdÉe  PÉîJG  ΩóY  øe  ¿Éà°ùcÉH  ‘  ºLÉæŸG

.áHƒ∏£e äGó©e Ö«côJ hCG áeÓ°S äGAGôLEG
 ±’BG  πª©j  ,Qƒ``LC’G  ¢VÉØîfGh  ôWÉîŸG  ºZQ  øµd
 ádÉ£ÑdG  ä’ó©e  ™ØJôJ  å«M  ,¿Éà°ù°Tƒ∏H  ‘  ºLÉæŸG  ‘
 GóYÉ°üJ É°†jCG º«∏bE’G ó¡°Th .¿Éà°ùcÉH AÉëfCG á«≤ÑH áfQÉ≤e

.IÒNC’G Qƒ¡°ûdG ∫ÓN Úaô£àŸG Úë∏°ùŸG äÉªég ‘

ضبط شخص طعن 
زوجتـــه و3 مـــن 
ذويهــا في عّمان

- عمان 

 §Ñ°V  ”  ¬`̀ fEG  »æeCG  Qó°üe  ∫É`̀b
 ø©W  ≈∏Y  ΩÉ``̀jCG  πÑb  Ωó``̀bCG  ¢üî°T

.É¡jhP øe øjôNBG 3 h ¬àLhR
 AÉÑfC’G  ádÉcƒd  Qó°üŸG  ±É°VCGh
 ¢UÉî°TC’G  óMCG  ¿EG  (GÎ`̀H)  á«fOQC’G
 ¬FÉÑ°ùfCG  ódGh  ∫õæe  ≈∏Y  ºé¡àdÉH  ΩÉb
 ,¿É qªY  áª°UÉ©dÉH  í∏jƒ°U  á≤£æÃ
 ΩÉbh  ,º¡æ«H  á≤HÉ°S  äÉaÓN  ôKEG  ≈∏Y
 ,É¡jhP  øe  øjôNBG  3h  ¬àLhR  ø©£H
 äÉHÉ°UE’G  ±É©°SEG  iôL ¬fCG  Éë°Vƒe
 á`̀«`̀ fOQC’G  á©eÉ÷G  ≈Ø°ûà°ùe  ≈``̀dEG
 Qó°üŸG  ócCGh  .êÓ©dG  ó«b  º¡©«ªLh
 ∫Éªµà°SGh  ÊÉ``̀÷G  §Ñ°V  ó©H  ¬``fG

.AÉ°†≤∏d ¬©jOƒJ iôL äÉ≤«≤ëàdG

6 قتلى بانفجار منجم فحم في باكستان
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عمان 

 ÉÑfÉL  ,âÑ°ùdG  ,ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ô°†M
 ‘ áeƒµ◊G ¬Jó≤Y »∏YÉØJ  AÉ≤∏d  á«eÉàÿG á°ù∏÷G øe
 ‘  πª©dG  Ò°S  Ωó≤J  ¢VGô©à°S’  ,AGQRƒ`̀dG  á°SÉFQ  QGO
 2023 …OÉ°üàb’G åjóëàdG ájDhôd …ò«ØæàdG èeÉfÈdG
 OGóYEG ‘ áeƒµ◊G Oƒ¡éH ∂∏ŸG ádÓL OÉ°TCGh .2025 –
 åjóëàdG  ájDhôd  á«æeõdG  ∫hGó÷Gh á«∏«°üØàdG  §£ÿG
 πªY  Ò°S  á©HÉàe  ≈∏Y  ¬°UôM  GócDƒe  ,…OÉ°üàb’G

.Égò«ØæJ ‘ …ô¡°T πµ°ûH äGQGRƒdG
 ΩGõ`̀à`̀d’G  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG  áeƒµ◊G  ¬àdÓL  ¬`̀ Lhh
 ájóL ≈dEG É¡Ñæe ,ájDhôdG §£N ò«Øæàd á«æeõdG ∫hGó÷ÉH
 á«°SÉ«°ùdG  çÓãdG  ¬JGQÉ°ùÃ  åjóëàdG  ìÉ‚E’  πª©dG

.ájQGOE’Gh ájOÉ°üàb’Gh
 ´ÓWE’ ájQhO ôjQÉ≤J OGóYEG á«ªgCG ∂∏ŸG ádÓL ÚHh
 ò«ØæJ  ‘  RÉ``̀‚E’Gh  Ωó≤àdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ÚæWGƒŸG
 »∏YÉØàdG AÉ≤∏dG ¿CG  ¬àdÓL ÈàYGh .ájOÉ°üàb’G ájDhôdG
 á«cQÉ°ûàdG  õjõ©àd  áª¡e  Iƒ£N  áeƒµ◊G  ¬Jó≤Y  …òdG
 Oƒ¡L Éæªãe ,ájDhôdG ò«ØæJ ‘ Ωó≤àdG á©HÉàeh á«aÉØ°ûdGh
 áfÉª°V  øe  AõL  ºàfCG{  ÓFÉb  ,¬JÉ°ù∏L  ‘  ÚcQÉ°ûŸG

.zèeÉfÈdG Gòg ‘ ΩÉeCÓd Ò°ùdG
 ødh  ôªà°ùe  èeÉfÈdG  ò«ØæJ  ¿CG  ∂∏ŸG  ádÓL  ó`̀cCGh
 º¡FGOCG  º««≤J  ¿CG  Éæ«Ñe  ,ÚdhDƒ°ùŸG  ‘  Ò¨àH  Ò¨àj

.èeÉfÈdG ò«ØæàH ΩGõàd’G Ö°ùM ¿ƒµ«°S

 øY  ™`̀LGô`̀J  ’  ¬``̀fCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ¬àdÓL  OÉ``̀ YCGh
 ,…QGOE’Gh  …OÉ°üàb’Gh  »°SÉ«°ùdG  åjóëàdG  äGQÉ°ùe
 ,á∏Ñ≤ŸG  äGƒæ°ù∏d  ádhó∏d  ÓeÉ°T  ÉYhô°ûe  √QÉÑàYÉH
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ¢Vô©à°SGh  .Úµµ°ûŸG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 πª©dG  Ò°S  ,á°ù∏÷G  ∫ÓN  ,áfhÉ°üÿG  ô°ûH  QƒàcódG
 …òdG ¢SÉ°SC’G ¬fCG GÈà©e ,∫hC’G …ò«ØæàdG èeÉfÈdG ‘
 äÉaó¡à°ùŸG ≥«≤ëàd á«bÉÑdG èeGÈdG ò«ØæJ ºFÉYO »°Sôj

.…OÉ°üàb’G åjóëàdG ájDhôd áeÉ©dG
 πª©dG  Ò°S  âdhÉæJ  AÉ≤∏dG  äÉ°ù∏L  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 â∏ª°T  QhÉ  Iô°ûY  ‘  ∫hC’G  …ò«ØæàdG  èeÉfÈdG  ‘
 ,áMÉ«°ùdGh  ,IQÉéàdGh  áYÉæ°üdGh  ,QÉªãà°S’G  äÉYÉ£b
 ,áë°üdGh  ,πª©dGh  ,IOÉ`̀jô`̀ dGh  »ªbôdG  OÉ°üàb’Gh

.áÄ«ÑdGh ,ábÉ£dGh ,…ôdGh √É«ŸGh ,º«∏©àdGh á«HÎdGh
 á£ÑJôe ájDhôdG ò«ØæJ äÉfÉª°V ¿CG áfhÉ°üÿG ócCGh
 á©HÉàŸGh  ∂∏ŸG  ádÓL  ΩÉeCG  ΩGõàd’G  ƒg  ∫hC’G  ,øjôeCÉH
 ó≤©H  áeƒµ◊G  ΩGõàdG  ƒg  ÊÉãdGh  ,¬àdÓL  øe  áã«ã◊G
 øe  É¡FÉcô°ûd  ≈æ°ùà«d  …QhO  πµ°ûH  äGAÉ≤∏dG  √ò`̀g
 ¢ù«FQ ÚHh .ò«ØæàdG ‘ Ωó≤àdG á©HÉàe äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl
 äGQÉ°ùe ΩRÓJ ≈∏Y ó«cCÉàdG äOóL äÉ°ù∏÷G ¿CG AGQRƒdG
 á©HÉàe ‘ ∂jô°ûc ΩÓYE’G QhO ≈∏Yh ,áKÓãdG åjóëàdG
 ,ájOÉ°üàb’G  äGô°TDƒŸG  øe GOóY ¢Vô©à°SGh .Égò«ØæJ
 »àdG  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ±hô¶dG  ºZQ  ¬fCG  ≈dEG  Éàa’
 ≥«≤–  øe  øµ“  ¿OQC’G  ¿CG  ’EG  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  Égó¡°T
 ,áÄŸÉH  2Q7  â¨∏H  »≤«≤M  …OÉ°üàbG  ƒ`̀‰  áÑ°ùf

 Éªæ«H  ,áÄŸÉH  36  ™bGƒH á«æWƒdG  äGQOÉ°üdG  â©ØJQGh
 áÄŸÉH  97  áÑ°ùæH  ô°TÉÑŸG  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  ™ØJQG

.¬≤Ñ°S …òdG ΩÉ©dÉH áfQÉ≤e
 ™ØJQG  »MÉ«°ùdG  πNódG  ¿CG  áfhÉ°üÿG  ±É°VCGh
 »°VÉŸG ΩÉ©dG ìÉ«°ùdG OóY ≠∏H PEG  ,áÄŸÉH 115  áÑ°ùæH
 ,´É£≤dG  ‘ áÄŸÉH  90  ‹GƒM ƒ‰ áÑ°ùæH  ,¿ƒ«∏e  1Q4

.2019 ΩÉY ¢SÉ°SC’G áæ°S øe áHÎ≤e
 ,á«°SÉ«b ä’ó©e π°Uh …ó≤ædG »WÉ«àM’G ¿CG ÚHh
 äGOQƒà°ùe  ºéM  »£¨jh  ,Q’hO  QÉ«∏e  17  ≠∏H  PEG
 øe  øµ“  ¿OQC’G  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,ô¡°TCG  á«fÉªãd  áµ∏ªŸG
 áeRC’G  øY  áŒÉædG  á«ªî°†àdG  äÉWƒ¨°†dG  AGƒàMG
 ,áÄŸÉH 4Q8 ºî°†J áÑ°ùf ≈∏Y á¶aÉëŸGh ,á«fGôchC’G
 øe  QÉæjO  QÉ«∏e  ‹Gƒ`̀M  áeÉ©dG  áæjõÿG  ∂`̀dP  ∞∏ch
 íª≤dG »JOÉe AGô°T ºYOh á«£ØædG äÉ≤à°ûŸG ºYO ∫ÓN

.Ò©°ûdGh
 Gƒ‰ É‰ ‘ô°üŸG ´É£≤dG ¿CG  ≈dEG  áfhÉ°üÿG âØdh
 ¬JÉØ«æ°üJ  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  øe  ¿OQC’G  øµ“h  ,É«ë°U
 ≈dEG ô≤à°ùe øe ∞«æ°üàdG äÉ©bƒJ ™aQ ” PEG ,á«fÉªàF’G

.õjOƒe ádÉchh ¢ûà«a ádÉch ≥ah ,»HÉéjEG
 ∑QÉ°Th  Égô°†M  äÉ°ù∏L  çÓ`̀K  AÉ≤∏dG  øª°†Jh
 ¿É«YC’G  »°ù∏›  AÉ°†YCG  øe  Oó`̀Yh  ,Gô`̀ jRh  13  É¡«a
 äÉ°ù°SDƒeh  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  øY  ¿ƒ∏ã‡h  ,ÜGƒædGh
 ¿CÉ°ûdÉH  ¿ƒ°üàfl  ÜÉàch  ¿ƒ«Øë°Uh  ,ÊóŸG  ™ªàéŸG

.…OÉ°üàb’G

 عمان 

 íààaG  ,ˆG  óÑ©dG  É«fGQ  áµ∏ŸG  ádÓL  øY  ÉHhóæe
 á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±É``̀bhC’G  ô`̀jRh
 á≤HÉ°ùŸG  äÉ«dÉ©a  ,âÑ°ùdG  ,á∏jÓÿG  óªfi  QƒàcódG
 ËôµdG  ¿BGô`̀ ≤`̀ dG  ßØ◊  çÉ`̀fEÓ`̀d  á`̀«`̀dhó`̀dG  á«ª°TÉ¡dG

.Iô°ûY á©HÉ°ùdG IQhódG ‘ ¬JhÓJh
 ,ËôµdG  ¿BGô≤dG  ßØM  á≤HÉ°ùe  ¿EG  á∏jÓÿG  ∫Ébh
 è¡ædG  πX  ‘  »`̀JCÉ`̀Jh  ,á«eÉ°S  á«µ∏e  ájÉYôH  ó≤©J
 õcGôŸG ájÉYQh ,ËôµdG ¿BGô≤dG á¶ØM ájÉYQ ‘ ÊOQC’G
 ¬fCG  Éë°Vƒe  ,¿BGô≤dG  º∏©jh  º∏©àj  øeh  ,á«fBGô≤dG
 óLƒJ ,IQGRƒ∏d á©HÉàdG ájófC’Gh õcGôŸG ≈dEG  áaÉ°VEG
 ‘  Qhó`̀dG  äGò`̀H  Ωƒ≤J  »àdG  äÉ«©ª÷G  øe  áYƒª›
 ó«°ùŒ ≈∏Y πdój  Ée  ,ËôµdG  ¿BGô≤dG  ß«Ø–h º«∏©J

.Égõjõ©Jh á«fBGô≤dG áaÉ≤ãdG
 á≤HÉ°ùŸG  √ò¡H  ácQÉ°ûŸG  ∫hódG  OóY  ¿CG  ±É°VCGh
 √òg ‘ ó°TôŸG ƒg ËôµdG ¿BGô≤dG ¿CG GócDƒe ,ádhO39
 á«eÉ°ùdG  á«µ∏ŸG  IQOÉÑŸG  äAÉL  Éæg  øeh  ,IÉ«◊G

.ÉfóLÉ°ùe ™«ªL ‘ ËôµdG ¿BGô≤dG áªàN ¥ÓWEÉH
 IÓ°üdG  ¬«∏Y  »ÑædG  ¿CG  ≈`̀ dEG  á∏jÓÿG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ¬ª∏©Jh  ËôµdG  ¿BGô`̀≤`̀dG  IAGô`̀b  ≈∏Y  ÉæãM  ΩÓ°ùdGh
 GócDƒe ,≈dÉ©J ˆG óæY º«¶Y ôLCG øe ¬d ÉŸ ,¬JhÓJh
 ,Éæcƒ∏°S  ≈∏Y  ¿BGô`̀≤`̀dG  º∏©J  ¢ùµ©æj  ¿CG  ójôf  ÉæfCG
 ,Éæà°†¡fh  ÉæbÓNCGh  Éæª«bh  ÉæJÉ«◊  º¶æe  ¿BGô≤dÉa
 ≈∏Y å◊Gh áfÉeC’Gh ¥ó°üdÉH á°†¡f πgCG ¿ƒµf ≈àM

.º«∏©àdGh º∏©dG
 ∑ƒ∏°S ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùµ©æj ¿BGô≤dG  ßØM ¿CG  ócCGh
 ¿Éc Éªc ,ˆG ÜÉàµd ßaÉ◊G πeÉ©Jh è¡fh äÉaô°üJh

.º¡«∏Y ˆG ¿Gƒ°VQ áHÉë°üdG
 á«FÉ°ùædG  ¿hDƒ°ûdG  ájôjóe  Iôjóe  âdÉb  ,ÉgQhóH
 √òg  º«¶æàH  ôîØf  É`̀æ`̀fEG{  Ëõ`̀¡`̀dG  ¢ù«Ÿ  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  É¡ªYój  »àdGh  á«dhódG  á≤HÉ°ùŸG
 Gòg  ˆG  óÑ©dG  É«fGQ  áµ∏ŸG  ádÓL  π°UGƒJh  ,ÊÉãdG

.zá«∏ëŸGh á«dhódG É¡«àî°ùæH ájÉYôdGh ºYódG
 á«Yô°ûdG áªµëŸG ¢ù«FQ áMÉª°S ìÉààa’G ô°†Mh
 IQGRh  ΩÉY  Ú`̀eCGh  ,…OÉª°üdG  ∫Éªc  ï«°ûdG  É«∏©dG
 ΩÉY »àØe áMÉª°Sh π«≤©dG  ˆGóÑY QƒàcódG  ±ÉbhC’G
 ó«≤©dG  »Hô©dG  ¢û«÷G-á«fOQC’G  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG
 Iô°†◊G  ΩÉ`̀eEG  áMÉª°Sh  ,IôJÉfl  ø°ùM  QƒàcódG
 ΩÉY  ô`̀jó`̀eh  ,á`̀∏`̀jÓ`̀ÿG  ó`̀ª`̀MCG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á«ª°TÉ¡dG
 IQGRh ΩÉY ÚeCG óYÉ°ùeh ,…Qƒc OGDƒa è◊G ¥hóæ°U
 ,äÉª«ë°ùdG ”ÉM QƒàcódG äÉjôjóŸG ¿hDƒ°ûd ±ÉbhC’G

.äÉ¶YGhh áªFCGh IQGRƒdG ‘ ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch

جاللته يحضر جانبا من الجلسة الختامية للقاء تفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث االقتصادي

الملك: تنفيذ برنامج التحديث االقتصادي 
لن يتغير بتغير المسؤولين

واإلداري واالقتصـادي  السياسـي  التحديـث  مسـارات  عـن  تراجـع  ال   •
• االلتـزام بالجـداول الزمنيـة لتنفيـذ خطـط رؤيـة التحديـث االقتصـادي
واإلنجـاز  التقـدم  مسـتوى  علـى  المواطنيـن  إلطـالع  دوريـة  تقاريـر  إعـداد   •
ليتسـنى  دوريـة  لقـاءات  بعقـد  ملتزمـة  الحكومـة  الخصاونـة:   •
لشـركائها مـن مختلـف القطاعـات متابعـة التقـدم فـي تنفيـذ الرؤيـة

فاعلي  قاء الت� رئيس الوزراء يفتتح أعمال الل�
نفيذي  م سير العمل في البرنامج الت� لعرض تقد�

حديث االقتصادي 2023 - 2025م لرؤية الت�

مندوبا عن الملكة رانيا وزير األوقاف يفتتح 
المسابقة الهاشمية لإلناث لحفظ القرآن 

الخاليلة ونظيره 
القطري يبحثان سبل 

التعاون البرلماني 
الُمشترك

 عمان 

 ,ÜGƒædG  ¢ù∏› ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ócCG
 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉfh ,á∏jÓÿG óªMCG QƒàcódG
 ,»£«∏°ùdG IóªM IQƒàcódG ,…ô£≤dG iQƒ°ûdG
 ,áMhódGh  ¿ÉªY  ÚH  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ≥ª oY
 π°†ØH  ¬«dEG  â∏°Uh  …òdG  Ωó≤àoŸG  iƒà°ùoŸGh
 ƒª°S  ¬«NCGh  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  Oƒ¡L

.ô£b ádhO ÒeCG ,ÊÉK ∫BG óªM øH º«“ ï«°ûdG
 »£«∏°ùdÉH  ¬©ªL  AÉ≤d  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ¢ûeÉg ≈∏Y ,≥aGôŸG …ô£≤dG  ÊÉŸÈdG óaƒdGh
 ôëÑ∏d á«fÉŸÈdG á«©ªé∏d 17`dG IQhódG ∫ÉªYCG
 áª°UÉ©dG ‘ Ék«dÉM Ió≤©æŸG §°SƒàŸG ¢†«HC’G

.•ÉHôdG á«Hô¨ŸG
 ¿hÉ©àdG  πÑ o°S  »£«∏°ùdGh á∏jÓÿG åëHh
 ∞bGƒŸG  ≥«°ùæJ  á«ªgCGh  ,∑Î°ûoŸG  ÊÉŸÈdG
 Éæ«àeCG  ÉjÉ°†≤d  áeóN  ácÎ°ûoŸG  á«fÉŸÈdG
 á«°†≤dG  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG

.á«æ«£°ù∏ØdG
 AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  iô`̀L  ¬`̀ fEG  ,á∏jÓÿG  ∫É`̀ bh
 äÉ©jô°ûàdG  ¬Jó¡°T  …òdG  Qƒ£àdG  ≈dEG  ¥ô£àdG
 ‘  ájQÉªãà°S’G  áÄ«Ñ∏d  áªXÉædG  ÚfGƒ≤dGh
 Gò¡H  É`̀ k«`̀YGO  ,QÉªãà°SÓd  á`̀HPÉ`̀÷Gh  ¿OQC’G
 ájô£≤dG  äGQÉªãà°S’G  õjõ©J  ≈`̀dEG  ¥É«°ùdG
 ÜÉ£≤à°SGh  πª©dG  ¢Uô oa  IOÉ`̀jRh  ,¿OQC’G  ‘

. ô£b á≤«≤°ûdG ‘ πª©∏d á«fOQC’G ádÉª©dG
 Éªgôîa  øY  ¿ÉÑfÉ÷G  Üô`̀ YCG  ,∂`̀dP  ≈`̀dEG
 ¢SCÉc  ádƒ£H  º«¶æàH  ô£b  ìÉéæH  ÉªgRGõàYGh

.2022 ⁄É©dG
 »HÉ«ædG  ó`̀aƒ`̀dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  AÉ≤∏dG  ô°†Mh
 ⁄É°Sh ¢TÉ«Y πjÉgh áeQÉé©dG …õeQ :ÊOQC’G

.IôgGhõdG ≥gQh …ôª©dG

عمان 

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ,AGQRƒ`````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó```̀ scCG
 åjóësàdG  á`̀ jDhQ  s¿CG  ,áfhÉ°üÿG  ô°ûH
 qƒªædG  áÑ°ùf  ™aQ  ±ó¡à°ùJ  …OÉ°üàb’G
 ÒaƒJh  áÄŸÉH  5.5  ≈`̀ dEG  …OÉ°üàb’G
 ,äGƒæ°S ô°ûY ∫ÓN πªY á°Uôa ¿ƒ«∏e
 QÉ«∏e 41 áª«≤H äGQÉªãà°SG ÜÉ£≤à°SGh

.IóŸG √òg ∫ÓN QÉæjO
 √òg  s¿CG  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  í`̀°`̀VhCGh
 áÑ©°Uh  ájÉ¨∏d  áMƒªW  äÉaó¡à°ùŸG
 ΩóY  ádÉM  ≈`̀dEG  ô¶qnædÉH  ¬`̀JGP  âbƒdG  ‘
 Ö°ùfh  »ŸÉ©dG  OÉ°üàb’G  ‘  Ú≤«dG
 ÚeÉ©dG  ∫ÓN  á© sbƒàŸG  ás«ŸÉ©dG  qƒªædG
 á∏HÉb  äÉaó¡à°ùe  ≈≤ÑJ  É¡ sæµd  ,Ú∏Ñ≤ŸG
 ¬àÑ°ùf  Ée  É¡æe  ≥s≤–  Ée  GPEGh  ,≥ t≤ëà∏d
 π sé°ù oj  RÉ‚EG  Gò¡a  (áÄŸÉH  80  -  70)

.äÉeƒµë∏d ¢ù«dh øWƒ∏d
 AÉ≤u∏dG ∫ÉªYCG ¬MÉààaG ∫ÓN ∂dP AÉL
 ‘  πª©dG  Ò°S  Ω tó≤J  ¢Vô©d  »∏YÉØsàdG
 åjóësàdG  á`̀jDhô`̀d  …ò«ØæsàdG  èeÉfÈdG
 …òdG  Ω2025  -  2023  …OÉ°üàb’G
 Ωƒ«dG  ,AGQRƒ```̀ dG  á°SÉFQ  QGO  ‘  ó`̀ p≤`̀ oY
 á sjOÉ°üàbG  äGOÉ«b  ácQÉ°ûÃ  ,âÑ s°ùdG
 á`̀ s«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀ sà`̀dG Ú`̀à`̀£`̀∏`̀ t°`̀ù`̀dG ¿ƒ`̀ ∏`̀ uã`̀ Á
 ™ªàéŸGh  ¢UÉÿG  ´É£≤dGh  á sjò«ØæsàdGh
 ájDhQ  ò«ØæàH  Úu«æ©ŸG  AÉcô t°ûdGh  ,ÊóŸG

.…OÉ°üàb’G åjóësàdG
 èeÉfÈdG  ¿CG  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ó`̀ qncCGh
 …OÉ°üàb’G  åjóësàdG  ájDhôd  …ò«ØæsàdG
 ƒgh  ,»cQÉ°ûJ  è¡f  ≥`̀ah  √OGó``̀ YEG  s”
 πjó©sà∏d  á∏HÉbh  á`̀ s«`̀Mh  áfôe  á≤«Kh
 πeÉ s°ûdG åjóësàdG äGQÉ°ùe ™e ºé°ùæjh
 ,ás«YÉªàL’Gh  á sjOÉ°üàb’Gh  ás«°SÉ« u°ùdG
 …òdG  »∏YÉØsàdG  AÉ≤∏dG  s¿CG  ≈`̀dEG  kGÒ°ûe
 tº°†j  AGQRƒ````̀ dG  á`̀°`̀SÉ`̀FQ  ¬Ø«°†à°ùJ
 ájDhQ ò«ØæJh áZÉ«°Uh IQƒ∏H ‘ AÉcô°T
 Oƒ¡L  OÉb  »àdG  …OÉ°üàb’G  åjóësàdG
 ÉÃ  AÉcô t°ûdG  øe  ójó©dG  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG

.áeƒµ◊G º¡«a
 äÉaó¡à°ùe  ≥«≤–  s¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 Öq∏£àj  …OÉ°üàb’G  åjóësàdG  á``̀jDhQ
 √òg  GƒZÉ°U  ø`̀e  ™`̀e  ás«≤«≤M  ácGô°T
 ∫É`̀ª`̀YC’G  äÉYÉ£b  º¡«a  É`̀Ã  ,á``jDh tô``dG
 QÉªãà°S’Gh  IQÉ`̀é`̀ uà`̀ dGh  áYÉæ u°üdGh
 AGÈ````̀ ÿGh ÜG sƒ````̀æ````̀dGh ¿É````̀«````̀YC’Gh
 s¿CG  kGó`̀ ucDƒ`̀ e  ,ΩÓ```̀YE’Gh  ¿ƒjOÉ°üàb’G
 åjóësàdG  á``̀jDhQ  äÉaó¡à°ùe  ≥«≤–
 á©«Ñ£d kÉë°VGh kÉª¡a Ös∏£àj …OÉ°üàb’G
 •É`̀Ñ`̀JQ’  É¡¡LGƒf  »`̀à`̀dG  äÉ`̀j xó`̀ë`̀ sà`̀dG
 ás«ª«∏bE’G  ´É°VhC’ÉH  kÉ sjƒ°†Y  ÉfOÉ°üàbG
 »àdG  ás«ŸÉ©dG  á sjOÉ°üàb’G  äGôjó≤àdÉHh

.É¡æY ∫õ©Ã Éæ°ùd øëf
 á sjQGRƒdG  ¥ôØdG  s¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCG  Éªc
 Ú«æ©ŸG  AGQRƒ``̀dG  øe  kGOó``̀Yh  ás«æ©ŸG
 á`̀jDhô`̀d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀ sà`̀dG  è`̀eÉ`̀fÈ`̀dG  ò«ØæàH
 q…ój  ÚH  Gƒesób  …OÉ°üàb’G  åjóësàdG
 á`̀WQÉ`̀N ÊÉ`` sã``dG ˆGó`̀ Ñ`̀ Y ∂`̀∏`̀ŸG á`̀dÓ`̀L
 »àdG  äÉaó¡à°ùŸÉH  á sjô¡°T  ás«∏«°üØJ
 ,áØ∏àfl  äÉYÉ£b  ‘  É¡≤«≤–  »¨àÑf

.è¡sædG Gòg ≈∏Y ¿ƒ°VÉeh
 ≈∏Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀ sà`̀dG  áfhÉ°üÿG  OÉ```̀YCGh
 Éªc  ,…OÉ°üàb’G  åjóësàdG  á`̀ jDhQ  s¿CG
 ,ÊÉ`̀ sã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂`̀∏`̀ŸG  á`̀dÓ`̀L  É¡Ø°Uh
 ô°û©d I sóà‡ É¡fƒc zäÉeƒµë∏d IôHÉY{
 q…QÉ°ùe  ™`̀e  πeÉµàJ  »``gh  ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S
 ≥jôW  á`̀WQÉ`̀Nh  »°SÉ« u°ùdG  åjóësàdG

.ΩÉ©dG ´É£≤dG åjó–
 q≥`̀°`̀û`̀dG ∫É`̀ª`̀µ`̀à`̀°`̀SG ≈```̀ dEG QÉ```°```TCGh
 »°SÉ« u°ùdG  åjóësàdG  QÉ°ùe ‘ »©jô°ûsàdG
 ÜGõ``̀ MC’Gh  ÜÉîàf’G  qÊƒ`̀fÉ`̀b  QGô`̀bEÉ`̀ H
 á£ÑJôŸG  á`̀ sjQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG  äÓ`̀jó`̀©`̀ qà`̀dGh
 á∏Ñ≤ŸG  äÉHÉîàf’G  s¿CG  ≈dEG  kÉg uƒæe  ,Éª¡H
 ôª o©dG AÉ¡àfG ó©H Éª¡°SÉ°SCG ≈∏Y iôéoà°S

.ÜG sƒædG ¢ù∏éŸ …Qƒà°S qódG
 kÉ s«dÉM  ∞µ©J  áeƒµ◊G  s¿CG  ó`̀ scCG  Éªc
 ≈∏Y  »°SÉ« u°ùdG  åjóësàdG  QÉ°ùe  øª°V
 ICGô``ŸG  ÚµªàH  á≤u∏©àe  è`̀eGô`̀H  ò«ØæJ
 ô°ùch ás«°SÉ«°ùdG ácQÉ°ûŸG øe ÜÉÑ s°ûdGh
 ≈dEG  ΩÉª°†f’ÉH  á≤u∏©àŸG  äGQƒ¶ëŸG

.ás«æWh ás«›GôH ás«°SÉ«°S ÜGõMCG
 åjó– ≥jôW áWQÉîH ≥s∏©àj Éª«ah
 ó«cCÉàdG  áfhÉ°üÿG  O sóL  ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG
 åjóësàdG ájDhôd á©aG sôdG π uµ°ûJ É¡ sfCG ≈∏Y
 å`̀jó`̀ë`̀ sà`̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀eh …OÉ`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ b’G
 Gòg  ‘  kGó ucDƒe  ,ó«©H  xóM  ≈dEG  »°SÉ« u°ùdG
 áaÉ≤sãdG  ≈∏Y  õ«c sÎdG  IQhô°V  ,Oó s°üdG
 ;ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjó–  ‘  ás«°ù s°SDƒŸG
 I sƒLôŸG èFÉàædG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  πLCG  øe
 äGQÉ°ùe  ø`̀e  å`̀dÉ`̀ sã`̀dG  QÉ`̀°`̀ù`̀ŸG  Gò`̀ g  ‘

.åjóësàdG
 …ò«ØæsàdG  èeÉfÈdÉH  ≥s∏©àj  Éª«ah
 ó`̀ scCG ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G å`̀jó`̀ë`̀sà`̀dG á`̀ jDhô`̀ d
 è¡f  ≥`̀ah  √OGó``̀YEG  s”  ¬`̀ sfCG  áfhÉ°üÿG
 á`̀ sjQGRh  ¿É÷  ™`̀HQCG  ∫ÓN  øe  »cQÉ°ûJ
 (183)  ø sª°†àjh  ,πªY  ≥jôa  (22)h
 (380) øª°V øe ÉgQÉ«àNG s” IQOÉÑe
 ,ájDh tôdG á≤«Kh É¡àæ sª°†J á∏«°UCG IQOÉÑe
 øe  s”  äGQOÉÑŸG  OÉªàYG  ¿CG  ≈dEG  kGÒ°ûe

 ÒaƒJ ‘ áªgÉ°ùŸG ‘ πsãªàJ ÒjÉ©e ∫ÓN
 ÒaƒJh  π«¨°ûsàdGh  qƒªæ∏d  áaÉ°† oe  áª«b
 áeAGƒŸGh  á sjõgÉ÷Gh  ΩRÓ`̀dG  πjƒªsàdG
 á sjOÉ°üàb’G  äÉMÓ°UE’G  áaƒØ°üe  ™e

.áeGóà°ùŸG á«ªæsàdG ±GógCGh
 ò«ØæJ  tºà«°S{  :AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 ,á sjƒdhCG  (418)  ∫ÓN  øe  äGQOÉ`̀Ñ`̀ŸG
 (46)  QGô`̀bEGh  πjó©Jh  á©LGôe  πª°ûJ
 ¿ƒfÉb  É¡æª°V  øe  kÉ sjOÉ°üàbG  kÉ©jô°ûJ
 ,z¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH ácGô s°ûdG
 ¿ƒfÉb  s¿CG  ≈`̀ dEG  Oó°üdG  Gò`̀g  ‘  kGÒ°ûe
 ¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  ÚH  ácGô s°ûdG
 øe  á`̀ s«`̀WGô`̀bhÒ`̀H  äGAGô```̀LEG  ø sª°†àj
 ,áæ÷ (11) OƒLƒc É¡à÷É©e ÖLGƒdG
 ÚH  ácGô s°ûdG  Ió``Mh  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ≈∏Y á≤aGƒª∏d ¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG

.ácGô s°ûdG ™jQÉ°ûe
 …ò«ØæsàdG  èeÉfÈdG  s¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ±ó¡à°ùj  …OÉ°üàb’G  åjóëqnàdG  ájDhôd
 QÉ«∏e  (1.5)  ¬d só©e  Ée  ÜòLh  õ«Ø–
 (2.5)h  ás«ÑæLCG  äGQÉªãà°SG  QÉæjO
 kGó ucDƒe  ,ás«∏fi  äGQÉªãà°SG  QÉæjO  QÉ«∏e
 »°SÉ°SCG  õµJôe  ¬æµd  ÒÑc  xó–  Gòg  ¿CG
 åjóësàdG  á``̀jDhQ  äÉaó¡à°ùe  ≥«≤ëàd
 qƒªædG  ¢Uôa  IOÉ``̀jR  ø`̀e  …OÉ°üàb’G

.πª©dG ¢Uôa ÒaƒJh …OÉ°üàb’G
 ød  Éæ sfCG  ≈`̀dEG  Oó s°üdG  Gòg  ‘  QÉ°TCGh
 πeÉ©sà∏d áëLÉf áHQÉ≤e êÉàfEG øe ø sµªàf
 ¿CG ≈dEG ô¶qnædÉH ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG q»j uó– ™e
 kÉàa’ ,ás«Ø«XƒJ ¥ÉaBG ôaƒj ΩÉ©dG ´É£≤dG
 ¬J’ÉM  ø°ùMCG  ‘  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  s¿CG  ≈dEG
 ™«£à°ùj ’ …ôµ°ù©dGh ÊóŸG ¬« s≤°T ‘h
 πªY á°Uôa  ∞dCG  (15)  øe  ÌcCG  ÒaƒJ
 πª©dG ¥ƒ°S ≈dEG äÓNóe Éæjódh ,kÉ sjƒæ°S

.ºb sôdG Gòg ±É©°VCG
 Òaƒàd  Ió«MƒdG  á≤jô s£dG  s¿CG  ó`̀ scCGh
 ´É£≤dG  Úµ“  ‘  øªµJ  πª©dG  ¢Uôa
 ‘  kÉ s«°SÉ°SCG  kÉµjô°T  √QÉÑàYÉH  ¢UÉÿG
 ≈∏Y  πª©dGh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  á«ªæJ
 »ÑæLC’Gh  »u∏ëŸG  QÉªãà°S’G  Úµ“
 ≈©°ùJ  áeƒµ◊G  s¿CG  ≈`̀dEG  kÉàa’  ,ºFÉ≤dG
 ΩÉ`̀eCG  ø`̀e äGÌ`̀©`̀dG  á``̀dGREG  ≈`̀ dEG  á sjóéH
 I uÌ©àŸG  á sjQÉªãà°S’G  ™jQÉ°ûŸG  ¢†©H
 á sjOÉ°üàb’G  ihó÷G  IóYÉb  ≈∏Y  ¢ù«d

.IQhô s°†dÉH ¿É«MC’G øe Òãc ‘
 ´hô°ûe  ≈dEG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  QÉ°TCGh
 π tNóJ  s¿CG  kGó`̀ ucDƒ`̀e  ,z¢SOÉ s°ùdG  êGô``̀HCG{
 ´hô°ûŸG Gòg ‘ tÌ©àdG ádGRE’ áeƒµ◊G
 ájOÉ°üàb’G ihó÷G IóYÉb ≈∏Y øµJ ⁄
 tÌ©àdG  á`̀dGREG  IóYÉb  ≈∏Y  πH  ´hô°ûª∏d
 ’  »µdh  …Qhô q°†dG  QÉ°ùŸG  í«ë°üJh
 ˆG  ¿PEÉ`̀ H{  kGó`̀ ucDƒ`̀e  ,π°ûa  ¿GƒæY  ≈≤Ñj
 ,zìÉésæ∏d kÉfGƒæY ´hô°ûŸG Gòg ∫ sƒëà«°S
 ¢†©H  ‘  ∂dòc  áeƒµ◊G  π sNóàà°Sh
 IóYÉ≤dG √òg ≈∏Y I uÌ©àŸG äGQÉªãà°S’G
 ihó÷G  IóYÉb  ≈∏Y  ¢ù«dh  á sjQhô°†dG

.á sjOÉ°üàb’G
 èeÉfÈdG  s¿CG  áfhÉ°üÿG  sÚ`̀H  Éªc
 …OÉ°üàb’G  åjóësàdG  ájDhôd  …ò«ØæsàdG
 ΩÉY  ‘  äÉaó¡à°ùe  ≥«≤–  ≈`̀dEG  íª£j
 qƒªædG  ∫ só`̀©`̀e  ™aôH  πsãªàJ  Ω2025
 ás«©bGhh  á`̀æ`̀eBG  áÑ°ùæH  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ºéM  IOÉ``̀jRh  (áÄŸÉH  3)  ≈`̀ dEG  π°üJ
 QÉ«∏e (1.2) øY ójõJ áª«≤H äGQOÉ s°üdG
 œÉsædG  øe  OôØdG  Ö«°üf  IOÉjRh  ,QÉæjO
 620  øY  ójõJ  áª«≤H  ‹ÉªLE’G  »u∏ëŸG
 ‘  kGQÉ`̀æ`̀jO  3982  ≈`̀ dEG  π°ü«d  kGQÉ`̀æ`̀jO
 øe  ºbQ  ≈dEG  π°üf  ¿CGh  ,Ω2025  ΩÉY
 ,QÉæjO  QÉ«∏e  ¥ƒØj  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G
 ΩÉ©dG ‘ äGQÉªãà°S’G qƒ‰ q¿CG ≈dEG kGÒ°ûe
 (áÄŸÉH  94)  ¬àÑ°ùf  Ée  ¥ƒØj  »°VÉŸG
 ÉæHòLh  ,¬≤Ñ°S  …ò`̀ dG  ΩÉ©dÉH  áfQÉ≤e
 (601)  áHGôb  ≈`̀dEG  π°üJ  äGQÉªãà°SG
 ΩÉ©dG Gòg ±ó¡à°ùfh ,ÊOQCG QÉæjO ¿ƒ«∏e
 ¿ƒ«∏e (750) ≈∏Y ójõj Ée ≈dEG  É¡©aQ

.ÊOQCG QÉæjO
 s¿CG  ≈``̀dEG  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ  QÉ``°``TCGh
 kÉ££N ∂dòc ø sª°†àj …ò«ØæsàdG èeÉfÈdG
 (15) ‘ ¿OQC’G áÑJôe Ú°ùëàH á£ÑJôe
 äGô u°TDƒÃ  §ÑJôe  ƒg  Ée  É¡æe  ,kGô u°TDƒe
 ó«≤©sàdG  ô`̀ u°`̀ TDƒ`̀ e  :π`̀ã`̀e  á`̀ sjOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG

 ,ás«°ùaÉæsàdG  ô`̀ u°`̀TDƒ`̀eh  ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 iô`̀NCG  äGô`̀ u°`̀TDƒ`̀eh  ,QÉµàH’G  ô u°TDƒeh
 ás«°ùaÉæsàdG ô u°TDƒe πãe áeGóà°S’ÉH ≥s∏©àJ
 á≤u∏©àŸG  äGô u°TDƒŸGh  »ŸÉ©dG  áeGóà°ùŸG

.IÉ«◊G IOƒL ô u°TDƒªc IÉ«◊G ás«YƒæH
 áØ∏µJ  s¿CG  ≈``̀dEG  áfhÉ°üÿG  â`̀Ø`̀dh
 åjóësàdG  á`̀jDhô`̀d  …ò«ØæsàdG  èeÉfÈdG
 ≠∏ÑJ  Ω2025  ΩÉ`̀Y  ≈àM  …OÉ°üàb’G
 áKÓsãdG  ΩGƒ`̀YCÓ`̀d  QÉæjO  QÉ«∏e  (2.3)
 ¿ƒ«∏e  (670)  ¢ü«°üîJ  s”h  ,á∏Ñ≤ŸG
 É¡æe  ,Ω2023  ‹É``̀◊G  ΩÉ©∏d  QÉ`̀æ`̀jO
 áfRGƒŸG  øª°V  QÉæjO  ÚjÓe  (505)
 øe  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  (165)h  ,á`̀ seÉ`̀©`̀dG

.ás«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG
 ¿CG  ó`̀jô`̀f  ’{  :á`̀fhÉ`̀°`̀ü`̀ÿG  ∫É``̀ bh
 »g  ás«bGó°üŸGh  ,kÉªgh  ÚæWGƒŸG  ™«Ñf
 Éææ«H  ¢ù«d  ,πYÉØsà∏d  ás«°SÉ°SC’G  IóYÉ≤dG
 Éæ∏YÉØàd  É s‰EGh  ,Ö°ùëa äÉYÉ£≤dG  ÚHh
 ‘  kGócDƒe  ,zÚæWGƒŸG  ™e  äÉYÉ£≤dGh
 »æWh áeƒµ◊G ÜÉ£N s¿CG  ¬JGP  âbƒdG
 äGP  ‘h  Ωõà∏eh  íjô°Uh  í`̀°`̀VGhh
 kÉªgh  ™«Ñj  ’  ìƒªW  ÜÉ£N  ƒg  âbƒdG

.Ω tó≤àdG ≈dEG »°†Ø oj Ée Gògh
 äÓ`̀NGó`̀ŸG  ø`̀e  Oó`̀Y  ≈∏Y  √ uOQ  ‘h
 AGQRƒdG  É¡°VôY  »àdG  äÉ°TÉ≤ uædG  ∫ÓN
 ¢ù«FQ  âØd  ,¢UÉ°üàN’G  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG
 É¡æ sª°†J »àdG äÉjƒdhC’G s¿CG ≈dEG AGQRƒdG
 …ôéj  hCG  äò`̀ uØ`̀ of  É`̀¡`̀fCG  É``̀eEG  è`̀eÉ`̀fÈ`̀dG
 Éª«°S ,(ôØ°U) É¡æe ô uNCÉàŸG ¿CGh Égò«ØæJ
 ,ò«ØæàdG  øe  Qƒ¡°T  áKÓK  ∫hCG  ‘  øëfh
 ¿ƒµ«°S  á«æeR  Ió`̀e  Qhô`̀ e  ó©H  øµdh
 Ò°TCÉàdG  ‘  O sOÎ`̀f  ød  äGô uNCÉàe  ∑Éæg
 ¬à÷É©eh √ÒNCÉJ ÜÉÑ°SCG ìô°Th É¡«∏Y

.√RÉ‚EGh
 åjóëàdG  á≤«Kh  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 ≈dEG  êÉà–  áKÓãdG  É¡JGQÉ°ùÃ  πeÉ°ûdG
 åjó–  É¡«a  ÉÃ  ,ò«Øæà∏d  äGƒæ°S  ô°ûY
 ¿CG  ó©Hh  ¬``̀ sfCG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ´É£≤dG
 ¿CG  øµÁ  ’  ,Oƒ≤Y  ió`̀e  ≈∏Y  ™LGôJ
 ÚH  kÉØ∏àflh  kÓYÉa  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  ¿ƒµj
 ¬«a ä’ÓàN’G á÷É©eh ÉgÉë°Vh á∏«d

.kÉàbh êÉà–
 ≈∏Y  õ«cÎdG  iôL  ¬sfCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 áWQÉN  ‘  ás«°ù°SDƒŸG  πcÉ«¡dG  á«°†b
 ÚM  ‘  ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG  åjó–  ≥jôW
 ƒg ¬«∏Y õ«cÎdG Öéj …òdGh ºgC’G ¿CG
 ,á«°ù°SDƒŸG  áaÉ≤ãdÉH  §ÑJôŸG  ÖfÉ÷G
 ød  á«°ù°SDƒŸG  áaÉ≤ãdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  kÉ`̀à`̀a’
 É¡«∏Y πª©dG  …ôéj øµdh kÉ©jô°S  Ò¨àJ
 »ãjóëàdG  QÉ``̀WE’G  ‘  kÉ°†jCGh  kÉ©jô°S
 äGAGô`̀LE’G  π u¡°ùJ  »àdG  áà“C’G  á«°†b
 •É``̀‰CG  ¢†©H  ≈`̀∏`̀Y  »°†≤J  É`̀°`̀†`̀jCGh
 ≈∏Y  ¢ùµ©æj  …ò``dG  Ò¨°üdG  OÉ°ùØdG
 åjóëàdG  á`̀jDhQ  ‘  äÉaó¡à°ùe  ≥«≤–

.…OÉ°üàb’G
 ¬`̀ fCG ≈``̀ dEG AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ â`̀Ø`̀dh
 ¿É°†eQ  ô¡°T  á`̀ jGó`̀ H  ø`̀e  kGQÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ YGh
 ∑Éæg  ¿ƒµà°S  óà‡  πµ°ûHh  ,∑QÉ`̀Ñ`̀ŸG
 ÉÃ  ,á«MÉ«°S  çGó`̀MC’  á∏eÉµàe  áeÉfRQ
 óà“  á«aÉ≤Kh  á«¡«aôJ  äÉWÉ°ûf  É¡«a
 á°ù«FQ  äÉæ uµ‡  ÉgQÉÑàYÉH  ΩÉ`̀Y  ƒëæd
 ≈∏Y  óFÉ©H  Oƒ`̀©`̀Jh  áMÉ« u°ùdG  ´É£≤d
 äÉWÉ°ûf  É¡fCG  kGó ucDƒe  ,»u∏µdG  OÉ°üàb’G
 ’h  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  õ«Øësà∏d  á`̀jQhô`̀°`̀V
 ÉæJGOÉYh »æjódG  ÉæKhQƒe ™e ¢VQÉ©àJ

.Éfó«dÉ≤Jh
 πgÉ°ùàdG  ΩóY  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó scCGh
 Ú©H òNC’G ™e ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S ≥«Ñ£J ‘
 äÉ©ªàéª∏d  …ƒªæàdG  ÖLGƒdG  QÉÑàY’G
 Iôµa øe ¢UÉ≤àf’G ¿hO øµdh ,á«∏ëŸG

. á«°SÉ°SCG É¡fC’ ¿ƒfÉ≤dG CGóÑeh
 Ò°ùd  »∏YÉØsàdG  AÉ≤∏dG  s¿CG  ≈dEG  QÉ°û oj
 åjó–  ájDhôd  …ò«ØæsàdG  èeÉfÈdG  πªY
 ás«∏«°üØJ  áWQÉN  ¢Vô©j  ΩÉ©dG  ´É£≤dG
 äÉYÉ£b ‘ äÉ sjƒdhCG (10) ∫ƒM á sjô¡°T
 …OÉ°üàb’G åjóësàdG ájDhQ øª°V á°ù«FQ
 √òg ∫ƒM Qƒ°†◊G ™e πYÉØsàdG QÉWEG ‘
 :äÉYÉ£b É¡æª°V øeh ás«∏«°üØàdG iDh tôdG
 ,QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh ,á`̀ së`̀°`̀ü`̀dG ,º`̀«`̀∏`̀©`̀ sà`̀dG
 IQÉéuàdGh áYÉæ u°üdG ,QÉKB’Gh áMÉ« u°ùdGh

.ábÉ s£dGh ,√É«ŸGh ,øjƒªsàdGh



3 2023 QGPBG (5)  óM’G
(3026) Oó©dG äÉ«∏fi

عمان 

 ô“DƒŸG  ∫É`̀ª`̀YCG  ΩÉàN  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ó`̀ cCG
 ,Úª∏°ùŸG  ¿Gƒ`̀NE’G  á«©ª÷  ™HGôdG  …ƒæ°ùdG
 åjóëàdG  QÉ°ùe  ≥«≤–  ‘  á«cQÉ°ûàdG  á«ªgCG
 ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ´hô°ûe  ¿CGh  »°SÉ«°ùdG
 äÉ°ù°SDƒe  AÉæÑd  ≥jô£dG  ƒg  »MÓ°UE’G  ÊÉãdG
 »eÉàÿG  ¿É«ÑdG  ‘  ¿ƒcQÉ°ûŸG  Oó°Th  .ádhódG
 á«≤aGƒJ{  QÉ©°T  â`̀–  AÉ`̀L  …ò``dG  ô“Dƒª∏d
 á«ªàM ≈∏Y ,z»æWƒdG AÉæÑdG πLCG øe á«cQÉ°ûJ
 πª– ÜƒLhh ,kÉæWhh ádhO ¿OQC’ÉH  ¿ÉÁE’G

 ∂«µ°ûJ hCG á«eÉ¡JG ¿hO áæWGƒŸG ∞∏c ™«ª÷G
 äÉØàd’Gh  ,¥OÉ`̀°`̀U  ó¡L  …C’  IQOÉ`̀°`̀ü`̀e  hCG
 ÚæWGƒŸG  Ωƒªg  ≈dEG  á«≤«≤M  ájóLh  ájÉæ©H
 áë°VGh  áHÉéà°SG  Ëó≤Jh  áaÉc  ä’ÉéŸG  ‘

.º¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëà∏d
 AõL  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG  ¿EG  ¿É«ÑdG  ∫Ébh
 »æWƒdG  πª©dG  QÉ°ùe  ‘  …ôgƒLh  »°SÉ°SCG
 ó©ÑdG ócDƒj á«©ª÷G ´hô°ûe ¿CG ÚHh .ÊOQC’G
 É¡Yhô°ûeh ,¿É°ùfE’G AÉæHh »bÓNC’Gh »ª«≤dG
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G á`̀«`̀©`̀Lô`̀ŸG ≈`̀∏`̀Y º`̀FÉ`̀b …ƒ`̀ Yó`̀ dG
 äÉaÓÿG øY ó©ÑdGh πª©dGh ôµØdG ‘ á«£°SƒdG

.ácÎ°ûŸG º°SGƒ≤dG ≈∏Y õ«cÎdGh á«ÑgòŸG
 á«æWƒdG ídÉ°üŸG ≈∏Y á¶aÉëŸG ≈dEG  ÉYOh
 ácQÉ°ûŸG  õjõ©Jh  äÉjô◊G  ájÉªMh  É«∏©dG
 ¢ùjôµJh  íeÉ°ùàdG  CGóÑe  õjõ©Jh  á«°SÉ«°ùdG
 Ö°ü©àdG  øY  Gó«©H  »æWƒdG  ∑ƒ∏°ùdG  äÉeƒ≤e

.±ô£àdGh
 óªfi »`̀eÉ`̀ë`̀ŸG ΩÉ``©``dG Ö``̀bGô``̀ŸG ó```̀ cCGh
 ¢Uôëà°S  á«©ª÷G  ¿CG  ,ΩÉàÿG  ‘  áfhÉ£≤dG
 ™e  ô“DƒŸG  äÉ«°UƒJh  äÉ°UÓN  á©HÉàe  ≈∏Y
 ≥«≤ëàd  Ú«æWƒdG  AÉcô°ûdGh  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G

.ô“DƒŸG √ócCG …òdG á«cQÉ°ûàdG CGóÑe

عمان- محمد عضيبات 

 º«∏©àdGh  á«HÎdG  ô`̀ jRh   ≈`̀ YQ
 »ª∏©dG  åëÑdGh  ‹É`̀©`̀dG  º«∏©àdGh
 âÑ°ùdG   á¶aÉfi  »eõY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 ìÉààaG  á«æ≤àdG  Ú°ù◊G  á©eÉL  ‘
 Ωƒ∏©∏d  »FÉ¡ædG  ‹hó``̀ dG  ¢`̀Vô`̀©`̀ŸG
 IQGRh  ¬ª«≤J  …ò``̀dGh  ,á°Sóæ¡dGh
 ºYóH  kÉ`̀jƒ`̀æ`̀°`̀S  º«∏©àdGh  á`̀«`̀HÎ`̀dG
 Ú°ù◊G  ¥hó`̀ æ`̀ °`̀U  ø``̀e  á``̀jÉ``̀YQh
 ™e  ¿hÉ©àdÉHh  ,¥ƒØàdGh  ´Gó`̀HEÓ`̀d
 º«¶æàHh  á«æ≤àdG  Ú°ù◊G  á©eÉL
 ..É«LƒdƒæµàdG  OGhôd  Ö«c  ≥jôa  øe
 ôjóe ´hó÷G óª QƒàcódG  QÉ°TCGh
 á°Sóæ¡dGh  Ωƒ∏©∏d  ‹hó`̀dG  ¢Vô©ŸG
 ÉYhô°ûe  59  ácQÉ°ûŸ  ¿OQC’G   ‘
 ∞∏àfl  ø`̀e  »FÉ¡ædG  ¢`̀Vô`̀©`̀ŸG  ‘
 á«°Sóæ¡dGh  á«ª∏©dG  äÉ°ü°üîàdG
 áÑdÉWh  ÉÑdÉW  85  É¡eób  á«Ñ£dGh
 á`̀°`̀SQó`̀e  65  ø``̀e  Ì```̀ cCG  ¿ƒ`̀∏`̀ã`̀Á
  9  QÉ«àNG  ”h  ,á°UÉNh  á«eƒµM

 ¢Vô©ŸÉH  ácQÉ°ûª∏d  É¡æe   ™jQÉ°ûe
 QÉ`̀jCG  ô¡°T  ‘  ΩÉ≤«°S  …ò`̀dG  »ŸÉ©dG
 h  .Ió`̀ë`̀ à`̀ŸG äÉ``̀j’ƒ``̀dG ‘ π`̀Ñ`̀≤`̀ŸG
 ¢Vô©ŸG  »`̀JCÉ`̀j   ´hó```̀÷G  ±É`̀ °`̀ VCG
 ¢VQÉ©ŸG  øe  á∏°ù∏°S  ΩÉàN  »FÉ¡ædG

 É¡dÓN  ¢ùaÉæàj  »`̀à`̀dG  á«∏«gCÉàdG
 ≈àMh  ™HÉ°ùdG  ±ƒØ°üdG  øe  áÑ∏W
 á«eƒµ◊G  ¢SQGóŸG  øe  ô°ûY  ÊÉãdG
 ä’É›  ‘  º¡©jQÉ°ûÃ  ,  á°UÉÿGh
 áÄ«ÑdGh  ábÉ£dGh  á°Sóæ¡dGh  Ωƒ∏©dG

 Ωƒ∏©dGh  áë°üdGh  Ö£dGh  π≤ædGh
 å«M  á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dGh  á«JÉ«◊G
 É¡ª«≤J »àdG ¢VQÉ©ŸG √òg ‘ ¢ùaÉæJ
 ÖdÉW  700  ø`̀ e  Ì```̀cCG  IQGRƒ````̀ dG

.á°SQóe 500 øe ÌcCG øe áÑdÉWh

عمان

 »YÉªàL’G  ¿Éª°†∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸG  â©bh
 AGôLE’  ¿hÉ©J  á«bÉØJG  Ú«fOQC’G  AÉÑWC’G  áHÉ≤fh
 óYÉ≤àdG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U  ídÉ°üd  á`̀ jQGƒ`̀ à`̀ cEG  á`̀ °`̀ SGQO
 ≈æÑe ‘ ∂dPh ,É¡jód AÉÑWCÓd »YÉªàL’G ¿Éª°†dGh

á°ù°SDƒª∏d áeÉ©dG IQGOE’G
 Ωõà∏J Úaô£dG ÚH áeÈŸG á«bÉØJ’G ÖLƒÃh
 äÓ«∏ëàdGh  äÉ°SGQódG  OGóYEÉH  ¿Éª°†dG  á°ù°SDƒe
 áeOÉ≤dG  áæ°S  øjô°ûYh  á°ùªî∏d  äGôjó≤àdGh
 ôªà°ùJ  »àdGh  Ú«fOQC’G  AÉÑWC’G  óYÉ≤J  ¥hóæ°üd
 á°ù°SDƒŸG  ó`̀jhõ`̀J  ï`̀jQÉ`̀J  ø`̀e  ô`̀¡`̀°`̀TCG  (6)  Ió`̀ Ÿ
 Égóªà©J  »àdG  ÒjÉ©ª∏d  kÉ≤ah  áHƒ∏£ŸG  äÉfÉ«ÑdÉH

.ájÉ¨dG ∂∏àd
 ¿Éª°†dG  á°ù°SDƒe  ΩGõàdEG  á«bÉØJ’G  â°üf  Éªc
 óYÉ≤àdG  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀d  ‹É```◊G  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  á`̀ °`̀ SGQó`̀ H
 äÉLÉ«àMGh  ,áHÉ≤æ∏d  ™HÉàdG  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dGh
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á«dÉŸG  óYÉ≤àdG  ¥hóæ°U  äÉÑ∏£àeh
 ¥hóæ°U  ≈∏Y  áÑJÎŸG  á«dÉŸG  äÉeGõàd’G  á°SGQO
 ¥hóæ°üdG É¡eó≤j äÉHƒ∏£eh äÉYƒaóe øe óYÉ≤àdG
 …ô¡°ûdG  §°ù≤dG  ÜÉ°ùàMGh  ,ÚÑ°ùàæŸG  ¬FÉ°†YC’
 ¥hóæ°üdG  ‘  ƒ°†©dG  Ö«Ñ£dG  ≈∏Y  ÖLƒàj  …òdG

 Ö`̀JGhô`̀dG  áª«b  Ö°ùM  kÉjô¡°T  ¬`̀©`̀aO  ∑Î`̀°`̀û`̀ŸG
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  ájƒ°†Y  ä’É`̀ M  á`̀°`̀SGQOh  ,ájóYÉ≤àdG
 ¬àjƒ°†Y  â«¨doCG  øe  º¡«a  øÃ  kÉ«dÉM  ÚcÎ°ûŸG

.º¡°Uƒ°üîH á«dÉŸG äÉ«°UƒàdG Ëó≤Jh áHÉ≤ædÉH
 ™°VƒdG  π«∏–  ≈∏Y  á`̀°`̀SGQó`̀dG  Ωƒ≤à°S  Éªc
 ,ó«Lh º«∏°Sh  øeBG  ™°VƒH  ¿ƒµ«d  ¥hóæ°ü∏d  ‹ÉŸG

 πFGóÑdG  ™°Vhh  ™bƒàŸG  …ó≤ædG  ≥aóàdG  á°SGQOh
 ‘  õé©dGh  ¢†FÉØdG  á°SGQOh  ,áMÉàŸG  áØ∏àîŸG
 ÚcÎ°ûŸG OGóYCG ôjó≤J ∂dP ≈dEG áaÉ°VEG ,¥hóæ°üdG
 AÉÑWC’G  OGóYCGh  ,Ú∏é°ùŸGh  øjóYÉ≤àŸG  AÉÑWC’Gh
 á«FóÑŸG  ôjQÉ≤àdG  OGó``̀YEGh  á°SGQó∏d  Ú©°VÉÿG

á°SGQó∏d á«FÉ¡ædGh

وزارة التربية تفتتح المعرض الدولي للعلوم 
والهندسة في جامعة الحسين التقنية 

عمان 

 áÑàµe  /á«ë°üdG  áÑ°Sƒ◊G  ácô°T  â©bh
 áµÑ°ûdGh  (º∏ pY)  á«fhÎµdE’G  á«Ñ£dG  ¿OQC’G
 ,(âæØeG)  á«©ªàéŸG  áë°ü∏d  á«£°ShCG  ¥ô°ûdG
 äÉeóÿG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG õjõ©àd ºgÉØJ Iôcòe

.ÚÑfÉ÷G ÚH
 ,âÑ°ùdG  ,»Øë°U  ¿É«H  ‘  ácô°ûdG  âdÉbh
 äÓNóàdG ôjƒ£J ≈dEG ±ó¡J ºgÉØàdG Iôcòe ¿EG
 ∫OÉÑJh  ,¢VGôeC’G  äÓé°S  õjõ©Jh  ,á«ªbôdG
 Óµd  á«fhÎµdE’G  á°üæŸG  IQGOEGh  ,OQGƒ``̀ ŸG

.ÚàÑàµŸG
 ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,IôcòŸG  ™bhh
 ,¢ûjÉY  ôªY  ¢Sóæ¡ŸG  á«ë°üdG  áÑ°Sƒ◊G
 óæ¡e  QƒàcódG  zâæØeG{  ``d  …ò«ØæàdG  ôjóŸGh
 øY  ÚdhDƒ°ùŸG  ø`̀e  Oó`̀Y  Qƒ°†ëH  ,Qƒ°ùædG

.ÚÑfÉ÷G
 ∫òÑJ  zâæØeG{  ¿EG  ,¢ûjÉY  ¢Sóæ¡ŸG  ∫Ébh
 ∫hO ‘ áeÉ©dG áë°üdG õjõ©J ‘ IÒÑc GOƒ¡L
 ºgÉØàdG Iôcòe ™«bƒJ ¿CG kÉæ«Ñe ,§°SƒàŸG ¥ô°T
 ô°ûf ‘ ÚàÑàµŸG äGQób øe Rõ©«°S áµÑ°ûdG ™e
 ∫É›  ‘  äGÈ`̀ÿG  ∫OÉÑJh  ±QÉ©ŸGh  »YƒdG
 äÉYƒ°VƒŸG  øe  ÉgÒZh á«ë°üdG  á«JÉeƒ∏©ŸG

.»ë°üdG ´É£≤dÉH ábÓ©dG äGP
 á«ë°üdG  áÑ°Sƒ◊G  ácô°T  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 áÑàµe  É¡æeh  áØ∏àîŸG  É¡YQPCG  ÈYh  π°UGƒà°S
 ´É£≤H ¢Vƒ¡æ∏d ΩÉ¡dGh …QƒëŸG ÉgQhO zº∏ pY{
 ∫ƒ°ü◊Gh ∫ƒ°UƒdG Ò°ù«Jh á«ë°üdG ájÉYôdG
 á«dÉ©dG  ÒjÉ©ŸG  äGP  á«ë°üdG  äÉeóÿG  ≈∏Y

.≈°VôŸGh Úªà¡ŸG πÑb øe

 ¿hÉ©àdG ¿EG Qƒ°ùædG QƒàcódG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
 âæØeG áÑàµe IQGOEGh º«¶æJ ≈∏Y IQó≤dG Rõ©j
 ÖàµdÉH  ÉgóaQ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«fhÎµdE’G
 åëÑdG  äÉÑ∏£àe  á«Ñ∏àd  áª¡ŸG  ™`̀ LGô`̀ ŸGh
 ™«°SƒàH  Úªà¡ŸG  ™«ª÷  ôªà°ùŸG  º∏©àdGh

.áeÉ©dG áë°üdG ∫É› ‘ º¡aQÉ©e
 á«Ñ£dG ¿OQC’G áÑàµe IQOÉÑe ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûj
 2013  ΩÉ©dG  ‘  â≤∏WCG  zº∏Y{  á«fhÎµdE’G
www. ÊÉ› ÊhÎµdEG ™bƒe øY IQÉÑY »gh
 äÓéŸGh ÖàµdG øe OóY ÈcCG º°†j elm.jo
 Úeóîà°ùŸG  ø qµ“  »àdG  á«fhÎµdE’G  á«Ñ£dG
 áãjó◊G á«Ñ£dG  äÉeƒ∏©ŸG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G øe

 ôªà°ùŸG Qƒ£àdG áÑcGƒŸ ô°UÉ©e ÊhÎµdEG πµ°ûH
 áÄaÉµàe ¢Uôa Ëó≤J ÖfÉL ≈dEG ,Ö£dG ⁄ÉY ‘
 ‘  áãjó◊G  á«Ñ£dG  äÉeƒ∏©ŸG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 á«Ñ£dG  QOGƒµdG  ¢üNC’ÉH  áµ∏ªŸG  AÉëfCG  ™«ªL

.äÉ¶aÉëŸG ‘ á∏eÉ©dG
 ió`̀MEG  á«fhÎµdE’G  âæØeG  áÑàµe  ó©Jh
 ,∂«Ñ°ûàdGh  áaô©ŸG  ∫OÉÑàd  âæØeG  äGQOÉÑe
 »ª«≤e  ó`̀ aQ  ≈``̀dEG  É¡dÓN  ø`̀e  ≈©°ùJ  »`̀à`̀dGh
 á«fGó«ŸG  äÉ«FÉHƒdG  ÖjQóJ  èeÉfôH  »éjôNh
 áeÉ©dG  áë°üdG  ∫É› ‘ ÚãMÉÑdGh  Ú∏eÉ©dGh
 QOÉ°üe  ø`̀e  É¡fƒLÉàëj  »`̀à`̀dG  äÉeƒ∏©ŸÉH

.É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG π¡°ùj ábƒKƒe

مؤتمر جمعية اإلخوان يؤكد أهمية التشاركية 
في تحقيق التحديث السياسي 

 خروف متعدد مذكرة تفاهم بين شركة الحوسبة الصحية وامفنت
الجنسيات ..!!!

 √ògh  ÖgòJ  øjG  ±ô©f  ’  »FGò¨dG  øe’G  á°SÉ«°S  ‘  áeƒµ◊G  §£N
 ÖÑ°ùH  äƒ°üdG  Ú©eÉ°S  Éj  ,  ó«ªéàdG  Qõjôa  ‘  ßØ–  ∞°SCÓd  §£ÿG
 äÉ«°ùæ÷G Oó©àe ±hôN óLƒj ’ ™°û÷Gh ™ª£dGh ájQÉµàM’G äÉ°SÉ«°ùdG
 ÉæJQGR IôcGòdG Ö°ùM , Ú«fOQ’G Úµ∏¡à°ùŸG ¥ÉÑWCG QGRh ’EG (»Mh óª› )
 á«Hƒ«K’Gh  á«LQƒ÷Gh  ájóædRƒ«ædGh  á«dGÎ°S’Gh  á«fÉehôdG  ¿ÉaôÿG
 ∫ƒé©dGh  QÉ≤HC’Éa   äGóªéŸG  ÉeCG   ,  á«dÉeƒ°üdGh  á«fGOƒ°ùdGh  á«æ«°üdGh
 πÑbh , ÉæbGƒ°SCG ¥ô¨J OÉµàa øªãdG á°ü«NQ IóªéŸG á«∏jRGÈdGh  ájóæ¡dG
 (»æ«°U ±hôÿÉH ∞°ùæe ïHÉW) : ‹ ∫Ébh AGóZ ≈∏Y ¢üî°T ÊÉYO äGƒæ°S
 ±ƒ«°†dG kÉ©ÑW »°ùfôØdG ÖfQ’G ºéëH hóÑj »æ«°üdG ±hôÿG ¢SÉf Éj ˆGh
 πãŸG ∫Éb Éªch , ±hôî∏d á¡µf ’h ¿ƒd ’h º©W ’ å«M ™°VƒdG º¡Ñé©j ⁄

.  ΩóæJ ¥ôŸG óæY ºë∏dG ¢üNÎ°ùe Éj
 π°üj á«fGƒ«◊G IhÌdG »HôŸ áYÉÑŸG ±ÓYCÓd áeƒµ◊G ºYO ¿G ∫É≤j 
 ’  ÊGƒ«◊G  ÚJhÈ∏d  ºYódG  Gòg  πHÉ≤ŸG  ‘  øµd  kÉjƒæ°S   ÚjÓŸG  äGô°ûY
 …ó÷Gh ±hôÿG ¿ƒ∏cCÉj  ’ º¡fG å«M Ú«fOQ’G Úµ∏¡à°ùŸG ¬æe ó«Øà°ùj
 É¡ªYóf  »àdG  ¿ÉaôÿG  á«ÑdÉZh  ‹É©dG  ‘  ÉgQÉ©°SG  ¿’  …ó∏ÑdG  πé©dGh
 á«ªgƒdG äGRÉ«◊G ∞∏e ÜÉH íàa ójQCG ’ Éægh »é«∏ÿG ¥ƒ°ùdG ≈dG ÖgòJ
 ∑Éægh  ÚdƒÄ°ùŸGh  øjòØæàŸG  ¢†©H  πÑb  øe  ±Ó`̀Y’G  ºYóH  ÖYÓàdGh
 äGƒæ°ùdG óMG ‘ ΩÉæZ’G ôJÉaóH ÖYÓàdG ÖÑ°ùHh , ±ÓYCÓd AGOƒ°S ¥ƒ°S
 ‘ IOƒLƒŸG ΩÉæZ’G ¿É©£b øe ÌcCG ¿OQ’G ‘ ¿ÉaôÿG OóY RhÉŒ ÉÃQ

. É«dGÎ°SGh GóædRƒ«f
 ±GôÿG  OóY  π°üJ  ¬«°VÉŸG  äGƒæ°ù∏d   áëLQCÉàŸG  ΩÉ`̀bQ’G  Ö°ùM   
 ∫hO  ≈dG  ΩÉæZ’G  ¿OQ’G  Qó°üjh   ,   ¢`̀ SCGQ  ∞`̀dCG  400‹GƒM   IQó°üŸG
 áé«àf AÉL ´ÉØJQ’G Gòg ¿CG äÉ°SGQódG â©LQCGh , kGójó– »Hô©dG è«∏ÿG
 ¢†«ØîJ  ∫ÓN  øe  á«fGƒ«◊G  IhÌdG  »Hôe  ºYóH  á«eƒµ◊G  äÉ°SÉ«°ùdG
 ájó∏ÑdG ±GôÿG ºYO øe ájÉ¨dG Ée ¿hôNBG ∫AÉ°ùàj Éª«a Ò©°ûdG ∞∏Y QÉ©°SCG

. ÊOQ’G øWGƒŸG É¡æe ó«Øà°ùj ’ »àdG
 ±hôÿG) ájó∏ÑdG Ωƒë∏dG QÉ©°SCG âdGR Ée áÑbÉ©àe äGƒæ°S  QGóe ≈∏Y 
 ôjó°üàdG  áé«àf  ôªà°ùe  ´ÉØJQÉH  á«∏ëŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘  (πé©dGh  …ó`̀÷Gh
 ÒfÉfO (10-8) ∫G ÚH ¥ƒ°ùdG ‘ Égô©°S ≠∏Ñ«d QÉéàdG ™°ûLh QÉµàM’Gh
 …ó∏H º◊ ƒ∏«c 3 …Î°ûj ¿G OGQG GPG OhóëŸG πNódG ÖMÉ°U kÉ©ÑW ƒ∏«µ∏d
 É¡©«H á«∏ªY ‘ áeQÉY ≈°Vƒa ∑Éæ¡a É¡FÓZ øe ºZôdG ≈∏Yh »°Vƒàe ™∏£j
 ¬eô¡dG  hG  áë«£ædG  hCG  ájOÎŸG  ÉeG  ¿ƒµJ  ¥ƒ°ùdG  ≈dG  OôJ  »àdG  ´GƒfC’Éa
 IOÉÃ  íFÉHòdG  ¢†©H  ™≤fh  ájô£àdG  äÉ«∏ª©d  §∏N  ∑Éægh  ø°ùdG  IÒÑc
 º«∏°ùdGh  í«ë°üdG  …ó∏ÑdG  ºë∏dG  ±ô©j  ’h  Ωƒ«dG  íHP  hóÑJ  ≈àM  πÿG
 ™«H ‘ ¢û¨j ÚHÉ°ü≤dG ¢†©Hh , ájGQódGh IÈÿG ÜÉë°UG ºæ¨dG πgCG ’EG
 å«M øgódGh ºë°ûdG øe IÒÑc äÉ«ªµH Ωƒë∏dG §∏N ∫ÓN øe Úµ∏¡à°ùŸG

. º«∏°S ÆÉ°U º◊ (á«bh) Ü ÉÃQ êôîj øWGƒŸG ¿G
 ´ƒÑ°S’G AÉbQõdG ΩÉY »Yóe ∞«bƒJ âfÉc Ωƒë∏dG ¢ûZ ¢ü°üb ôNBGh 
 QÉ≤HCG  Ωƒ◊  ™«H  »à«°†b  ‘  ≥«≤ëàdG  áeP  ≈∏Y  ¢UÉî°TCG   á©°ùJ  »°VÉŸG
 ¬Lhh  AÉbQõdG  ‘  ºMÓŸG  øe  OóY  ≈dEG  á«YÓ≤dG  ≈ª◊ÉH  áHÉ°üe  ∫ƒéYh
 Ú∏eÉ©dG øe ¬©Ñ°Sh π«∏¶dG ‘ ´QGõŸG ÜÉë°UCG øe ÚæKG  ≈dEG ΩÉ©dG »YóŸG
 ÜÉ°üeh  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd  ídÉ°U  ÒZ  AGò`̀Z  ∫hGó`̀J  º¡J  ÚàYQõe  ‘
 Éªc  AGhódGh  AGò¨dG  ¿ƒfÉb  øe  18  IOÉŸG  ≈dEG  Góæ°S  ¢Vôe  ÖÑ°ùH  ≥aÉfh
 51  IOÉŸG ΩÉµMC’ Góæ°S áHÉ°üe Ωƒë∏H IôLÉàŸG áª¡J ΩÉ©dG  »YóŸG ¬Lh
 . É¡«∏Y ßØëàdG ” OGƒeh ™FÉ°†ÑH ±ô°üàdG ≈dEG áaÉ°VEG áYGQõdG ¿ƒfÉb øe

رابطة الكتاب تحتفي بالناقد 
الدكتور عبدالفتاح النجار

 عمان 

 ,‘É≤ãdG  IhóædG  QGO  ióàæe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  Ú«fOQC’G  ÜÉàµdG  á£HGQ  âØàMG
.QÉéædG ìÉàØdGóÑY QƒàcódG óbÉædG áHôéàH

 π«ªL ôYÉ°ûdG √QGOCG …òdG ∫ÉØàM’G ∫ÓN áØLGhôdG å«d QƒàcódG óbÉædG ∫Éb
 ,»ÁOÉcC’G OÉ¡àL’Gh IôHÉãª∏d õeQ QÉéædG ìÉàØdGóÑY QƒàcódG ¿EG ,í«Ñ°U ƒHCG
 (ô©°ûdG)  AÉ£YE’  AÉ°üME’Gh  π«∏ëàdGh  åëÑdGh  á°SGQódG  ‘ G kOƒ≤Y ≈°†b ó≤a
 óæà°ùJ IójóL á«aô©e ¥ÉaBG íàØH º¡°SCG Ée ,πª°TCGh ≥ªYCG ≈æ©e ÜOC’G ájô¶fh

.¢UÉ°üàNG äGP á«ª∏Y á«é¡æeh ájô¶f ¢ù°SCG ≈dEG
 áfƒµ°ùŸG  ¬JGRÉ‚EG  π°†ØH  ájó≤ædG  áMÉ°ùdG  ‘  É kª¡e  G kôKCG  ∑ôJ  ¬fCÉH  √ƒfh
 π≤æàdG ≈dEG ¬©aO Ée ƒgh ,(ô©°ûdG ‘ åjóëàdGh ójóéàdG) øY åëÑdG ¢ùLÉ¡H
 ,Iô°UÉ©ŸGh áKGó◊G ÚHh ,ójó÷Gh Ëó≤dG ÚHh ,ÌædÉH ¬àbÓYh ô©°ûdG ÚH
 ‘ ájó≤ædGh á«HOC’G äÉ°SGQódG ∫É› ‘ óFGQ »ÁOÉcCG ¬H ≈ØàëŸG ¿CG ≈dEG É kàa’
 π≤◊G AGôKEG ‘ í‚ ó≤a ;á∏aÉ◊G á«ãëÑdG ¬JÒ°ùe ‘ IRQÉH IOÉjôdGh ,¿OQC’G
.äÉ°SGQódG √òg ÚH øeh ,áæ«°UôdG ¬JÉ°SGQOh √QÉµaCÉH »Hô©dGh ÊOQC’G »HOC’G

 ‘  ájó≤ædG  äÉgÉŒ’G)  ÜÉàc  ≈dEG  G kÒ°ûe  ,¬JÉ°SGQO  øe  G kOóY  ¢Vô©à°SGh
 ójóéàdG) ÜÉàch ,(ô°UÉ©ŸG »Hô©dG ô©°ûdG ó≤æd (1980 1950-) ΩÉ°ûdG OÓH
 (G kOó› G kôYÉ°T ∫ƒÑ°ùdG Ò°ù«J) ÜÉàch ,(1978  1950- ÊOQC’G ô©°ûdG ‘
 ábÓ©dG á«dÉµ°TEG) :ÜÉàch ,(¿OQC’G ‘ ∫ÉØWC’G ≈dEG ¬LƒŸG ô◊G ô©°ûdG) ÜÉàch
 Öàc øe ÉgÒZh (É kLPƒ‰ zQGôY{ πàdG »Ñgh ≈Ø£°üe -á£∏°ùdGh ôYÉ°ûdG ÚH
 áª¡e á≤∏M πãÁ …ó≤ædG QÉéædG QƒàcódG ´hô°ûe ¿EG  ,∫Ébh .iôNCG  äÉ°SGQOh
 êQóàe  ¥É«°S  ‘  áfRGƒàe  áæÑd  ádõæÃ  ƒ¡a  ;¿OQC’G  ‘  …ó≤ædG  ´hô°ûŸG  øe
 ¢ù«°SCÉàH Gƒª¡°SCG ø‡ ¬fCÉH É kgƒæe ,ójó÷G hCG åjó◊G ƒëf Ëó≤dG øe É kjóYÉ°üJ
 í∏°üe QƒàcódG óbÉædG QÉéædG π‚ Ωóbh .¿OQC’G ‘ ájó≤ædG ájô¶ædG ôjƒ£Jh
 √ódGh  ºYOh  á«°üî°ûdG  ¬àHôŒ  É¡«a  ¢Vô©à°SG  √ódGh  øY  á«fGóLh  IOÉ¡°T

.á«HOC’G ¬JÒ°ùe ‘ ¬d ôµÑŸG
 ,¬àHôŒ  ∫ƒM  IOÉ¡°T  QÉéædG  ìÉàØdGóÑY  QƒàcódG  ≈ØàëŸG  Ωób  ,¬à¡L  øe
 ¬JGAÉ≤dh É kª∏©e óHQEG áæjóe ‘ 1957 ΩÉY ∫ÉMôdG ¬H â£M ÚM É¡«a ôcòà°SG
 Ék«HOCG  É kfƒdÉ°U  ¿hó≤©j  GƒfÉc  å«M  ,øjõ«ªàŸG  ÚØ≤ãŸGh  AÉ`̀HOC’G  øe  áÑcƒµH
 ,¿ÉMô°S ô‰ q»FGhôdGh q¢UÉ≤dG QƒàcódGh ,ÜÉéM ô‰ ôYÉ°ûdG º¡æeh ,É kª¶àæe
 IOÉë°T  q¢UÉ≤dGh  ,»æ«æî°S  ΩÉ°üY  Ö`̀ jOC’Gh  ,ÜƒbôY  ƒ`̀HCG  óªMCG  ôYÉ°ûdGh

.∞∏îj ≈«ëj q¢UÉ≤dGh ,QƒWÉædG

 إشهار 4 كتب عن التعليم العالي 
للعزيبي في المكتبة الوطنية

  عمان 

 É¡JÉØdDƒe  øe á©HQCG  ,»Ñjõ©dG  ≈∏«d  IQƒàcódG  á«ÁOÉcC’Gh áÑJÉµdG  äô¡°TCG
 IôFGO ‘ á°ù«FôdG áYÉ≤dG ‘ º«bCG πØM ‘ ,‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ‘ ≥∏©àJ »àdG
 ÖFÉf ¬JQGOCG …òdG πØ◊G ∫ÓN »Ñjõ©dG á«ÁOÉcC’G âHôYCGh .á«æWƒdG áÑàµŸG
 :»gh á©HQC’G É¡Ñàc ¿ƒµJ ¿CG É¡∏eCG øY ,ôµ°ùdG IõjÉa ¿OQC’G AÉª∏Y á£HGQ ¢ù«FQ
 º«∏©àdG  äÓ°†©e  ÜÉàch  ,áaô©ŸG  IQGOEG  ÜÉàch  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ÜÉàc
 »àdG  äÉjóëàdGh  ÉjÉ°†≤dG  ºgCG  â°VôY  ób  ,ájƒHÎdG  IOÉ«≤dG  ÜÉàch  ,‹É©dG
 áaô©ŸG AÉæH ‘ áæÑd ÖàµdG √òg ¿CG ≈dEG IÒ°ûe ,‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe ¬LGƒJ

. ¬àdhÉæJ Éª«a ÚãMÉÑdG óYÉ°ùJ ¿CG ≈æªàJ
 ,»Ø«°üdG ˆGóÑY QƒàcódG ¿OQC’G AÉª∏Y á£HGQ ¢ù«FQ øe πc ,πØ◊G ‘ Ωóbh
 ∂jOhO óªMCG QƒàcódGh »°Tô≤dG ôgÉX QƒàcódG ≥jƒ°ùàdGh ∫ÉªYC’G IQGOEG PÉà°SCGh
 Ée  á°ûbÉæe  ºàj  ¿CG  πÑb  ,áÑJÉµdG  ‘  á«YGóHEG  äGOÉ¡°Th  Öàµ∏d  ájó≤f  äGAGô`̀b

.Qƒ°†◊G ™e É¡JÉØdDƒe ‘ áÑJÉµdG ¬àdhÉæJ

األشغال تبدأ بصيانة الجسر 
الثاني لطريق السلط الدائري 

عمان 

 ΩÉ©dG øeC’G ájôjóe ™e ¿hÉ©àdÉH ¿Éµ°SE’Gh áeÉ©dG ∫É¨°TC’G IQGRh âæ∏YCG 
 ≥jôW øe ÊÉãdG ô°ù÷G ≈∏Y á©bGƒdG OóªàdG π°UGƒa áfÉ«°U ∫ÉªYCÉH AóÑdG øY
 øª°V  ,Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  øe  GQÉÑàYG  ,Ébôjh  GÒY  √ÉŒ  ,π£ŸG  /  …ôFGódG  §∏°ùdG

.AÉ≤∏ÑdG á¶aÉfi øª°V á©bGƒdG Qƒ°ùé∏d áeRÓdG áfÉ«°üdG ∫ÉªYCG
 ô°ù÷G ≈∏Y É«FõL Ò°ùdG ¥ÓZEG ºà«°S ¬fEG ,âÑ°ùdG ,¿É«H ‘ IQGRƒdG âdÉbh
 …ôFGódG §∏°ùdG ≥jôW øe ∫hC’G ô°ùL ≈∏Y áHƒ∏£ŸG ∫ÉªYC’G AÉ¡fEG ” ¿CG ó©H

.ÚgÉŒ’ÉH
 äÉª«∏©Jh áæeB’G IOÉ«≤dG ¢ù°SCÉH ó«≤àdG ≈dEG ≥jô£dG »µdÉ°S ÚæWGƒŸG âYOh

.ΩÉ©dG øeC’G ájôjóe ‘ AÉcô°ûdG äÉª«∏©Jh ¿Gó«ŸG ‘ á∏eÉ©dG ÉgQOGƒc
 ≈∏Y  OóªàdG  π°UGƒa  áfÉ«°üH  ¢UÉÿG  AÉ£©dG  ¿CG  ,IQGRƒ``dG  âë°VhCGh
 AÉ¡àf’G ºà«°Sh ,AÉ≤∏ÑdG  á¶aÉfi øª°V Qƒ°ùé∏d ™bGƒe á«fÉªK πª°ûj ≥jô£dG
 äÉjÉ¨d ´hô°ûŸÉH πª©dG º«°ù≤J ” ¬fCG  áæ«Ñe ,á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN ÉYÉÑJ É¡æe

.äÉjƒdhC’G ≥ahh ´hô°ûŸÉH πª©dG áeƒÁO ¿Éª°V

 «طماطم محشوة بالكبتاجون»..هل كانت 

الشحنة المضبوطة في السعودية أردنية؟
 عمان-محمد عضيبات

 IQhóæÑ∏d  ádhGóàŸG  Qƒ°üdG  ¿CG  ¬«a  äócCG  ÉfÉ«H  áYGQõdG  IQGRh  äQó°UCG
 Ú«fOQC’G  øjQó°üŸG ó«cCÉJ  ™e á«∏ëŸG IQhóæÑ∏d  â°ù«d  ¿ƒLÉàÑµdÉH  Iƒ°ûëŸG
 øe âbƒdG Gòg ‘ ¿OQC’G ¿CG áØ«°†e ,º¡dÓN øe ¬æë°ûdG √òg π«é°ùJ ΩóY ≈∏Y

.»∏ëŸG ¥ƒ°ùdG áLÉM ÖÑ°ùH ¿ÉeôdG OQƒà°ùj πH ¿ÉeôdG Qó°üj ’ ΩÉ©dG
 äÉ£∏°ùdG  πÑb øe ÆÓH …CG  ≥∏àj ⁄ ¿OQC’G ¿CG  É¡fÉ«H ‘ IGQRƒdG  âaÉ°VCGh
 …C’ ’h ∞«bƒàdG hCG ¢†aô∏d â°Vô©J ób CÉ°ûæŸG á«fOQCG áæë°T OƒLƒH ájOƒ©°ùdG
 »°VGQC’G ÈY ô“ ájQƒ°ùdG ™FÉ°†ÑdG ¿CG ≈dEG IÒ°ûe ,Ú«fOQC’G øjQó°üŸG øe
 È©e  OhóM  òØæe  ∫ÓN  øeh  ájOƒ©°ùdG  √ÉŒÉH  (âjõfGÎdG)  øª°V  á«fOQC’G

.áãjóM
 IÒ°ûe á«fOQCG áæë°ûdG ¿CG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ¢†©H ó«cCÉJ IQGRƒdG âæé¡à°SGh

.á«fOQC’G äGQOÉ°üdG á©ª°ùd Éë°VGh É¡jƒ°ûJ Èà©j ∂dP ¿CG ≈dEG

 األشغال تنهي أعمال إعادة 

تأهيل جزء من طريق المطار 
 عمان

 ájôjóe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  âÑ°ùdG  ,¿Éµ°SE’Gh  áeÉ©dG  ∫É¨°TC’G  IQGRh  â¡fCG  
 ≥Øf øe á©bGƒdG á≤£æª∏d QÉ£ŸG ≥jôW øe AõL π«gCÉJ IOÉYEG ∫ÉªYCG ΩÉ©dG øeC’G

.ÊÉãdG ˆGóÑY øH Ú°ùM ÒeC’G ™WÉ≤J ájÉ¨dh áHÉë°üdG
 ” ¬fEG ,∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G IóMh øY QOÉ°U »Øë°U ¿É«H ‘ IQGRƒdG âdÉbh
 áeRÓdG ∫ÉªYC’G ∫Éªµà°SG ó©H ,äÉÑcôŸG ácôM ΩÉeCG πeÉµdÉH ≥jô£dG íàa IOÉYEG
 ò«ØæJh  ≥jô£dG  ≈∏Y  ájQhôŸG  áeÓ°ùdG  ô°UÉæY  õjõ©J  ”  ¬fCG  äó`̀cCGh  .áaÉc

.Ék«ŸÉY á©ÑàŸG ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG ≥ah ´hô°ûŸÉH ∫ÉªYC’G
 QÉ£ŸG  ≥jôW  ≈∏Y  Ú°ù–h  áfÉ«°U  ∫ÉªYG  ò«ØæàH  Ωƒ≤J  IQGRƒdG  ¿G  ôcòj
 á«LPƒ‰ äÉÑ£eh ájQhôe áeÓ°S ∫ÉªYCGh á«à∏Ø°SEG äÉ£∏N ∫ÉªYCG ò«ØæJ πª°ûJ
 ºc  4  ∫ƒ£H  »bô°ûdG  áeóÿG  ≥jô£d  π°üØdG  ∫ÉªYCG  ò«ØæJh  áØ∏àfl  ™bGƒÃ
 Üô≤dÉH »°ù«FôdG ≥jô£dGh »Hô¨dG áeóÿG ≥jôW ÚH ±ÉØàdG áëàa πªY ∂dòch

.™bGƒŸG ¢†©H ‘ QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ äGQÉÑY ò«ØæJh GRÓH ∫ÉªL á£fi øe

 األمانة تنظم نشاًطا رياضًيا لركوب 
الدراجات الهوائية بمناسبة يوم المدينة

 عمان 

 ‘ ÚcQÉ°ûª∏d ¥Ó£f’G IQÉ°T áHQGƒ°ûdG ∞°Sƒj QƒàcódG ¿ÉªY ÚeCG ≈£YCG 
 ájGóH øe â≤∏£fG »àdG á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ÜƒcQ IGƒg øe »°VÉjôdG •É°ûædG

.¿É qªY áæjóe Ωƒj áÑ°SÉæÃ QÉÑZ ôjO ( Úà°ùdG ) ´QÉ°T
 áæjóŸG Ωƒj áÑ°SÉæÃ áfÉeC’G ä’ÉØàMG øª°V ΩÉ≤J »àdG ,á«dÉ©ØdG ‘ ∑QÉ°Th
 ≈∏Y  áæeBG  äGQÉ°ùe  áfÉeC’G  äOóMh  ,  ájôª©dG  äÉÄØdG  ∞∏àfl  øe  ÒÑc  OóY
 Ωóbh . ºc 7 áaÉ°ùe ¿ƒcQÉ°ûŸG ™£b å«M ,äÉLGQódG Qhôe QÉ°ùe OGóàeG ∫ƒW
 ‹ÉØàM’G É¡eƒj áÑ°SÉæÃ ¿ÉªY áæjóŸ ÊÉ¡àdG ,á«°VÉjôdG á«dÉ©ØdG ‘ ¿ƒcQÉ°ûe
 √òg º«¶æJ ≈∏Y ºgôµ°T øY GƒHôYCGh ,ΩÉY πc QGPBG øe ÊÉãdG ‘ ±OÉ°üj …òdG
 IGƒg ΩÉeCG á°UôØdG í«àj ÉÃh áÑ°SÉæŸG √ò¡H kÉjƒæ°S ΩÉ≤J »àdG á«°VÉjôdG IQOÉÑŸG
. ¢ùaÉæàdG øY Ió«©H AGƒLCÉH á°VÉjôdG √òg á°SQÉ‡ á«FGƒ¡dG äÉLGQódG ÜƒcQ

بدء المرحلة الثالثة من أعمال 
إعادة تأهيل طريق الصفاوي

 عمان 

 øeC’G  ájôjóe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,¿Éµ°SE’Gh  áeÉ©dG  ∫É¨°TC’G  IQGRh  âæ∏YCG  
 á≤£æª∏d  áãdÉãdG  á∏MôŸG ,…hÉØ°üdG ≥jôW π«gCÉJ  IOÉYEG  ∫ÉªYCG  AóH øY ,ΩÉ©dG

.âÑ°ùdG øe GQÉÑàYG ,…ÎYõdG º« ájGóH ájÉ¨dh èYÉÑdG å∏ãe øe á©bGƒdG
 ≈∏Y  äÉÑcôŸG  Ò°S  πjƒ–  ºà«°S  ¬fCG  ,»Øë°U  ¿É«H  ‘  IQGRƒ`̀dG  äô`̀cPh
 á≤£æe)  ô`̀NB’G  Üô°ùŸG  ¥Ó`̀ZEGh  ,≥jô£dG  øe  ø`̀ÁC’G  Üô°ùŸG  ≈`̀dEG  ≥jô£dG
 ,áaÉc áeÉ©dG áeÓ°ùdG ô°UÉæ©H Iõ¡› ájQhôŸG äÓjƒëàdG ¿CG ,äócCGh .(πª©dG
 äÉª«∏©àdGh áæeB’G IOÉ«≤dG ¢ù°SCÉH ó«≤àdG ≈dEG ≥jô£dG »µdÉ°S ÚæWGƒŸG á«YGO

.ΩÉ©dG øeC’G ájôjóe ‘ AÉcô°ûdG äÉª«∏©Jh ¿Gó«ŸG ‘ áeÉ©dG ÉgQOGƒc øe

فتح باب الترشح لجائزة الشيخ حمد 
للترجمة في دورتها التاسعة

 عمان  

 í°TÎdG ÜÉH íàa øY ,‹hódG ºgÉØàdGh áªLÎ∏d óªM ï«°ûdG IõFÉL âæ∏YCG
.Q’hO ¿ƒ«∏e 2 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG áª«≤Hh ,‹É◊G ΩÉ©∏d á©°SÉàdG É¡JQhód

 IõFÉ÷G  ¿EG  ,¢VÉ«ØdG  ¿ÉæM  IQƒàcódG  IõFÉé∏d  »ª°SôdG  ≥WÉædG  âdÉbh
 É¡à©HÉàe ∫ÓN øe ,2015 ΩÉY ô£b ‘ äCGóH »àdG É¡JÒ°ùe á∏°UGƒe øe âæµ“
 ≥jôW  á£jôN  º°SQh  ,∫hó``̀dG  øe  ÒÑc  Oó`̀Y  ‘  áªLÎdG  •É°ûæd  áã«ã◊G
 »é¡æe QÉ«àNG ÈY ,É¡«dEGh á«Hô©dG  á¨∏dG  øe áªLÎdG ™«é°ûàd  á«é«JGÎ°SG

.áØ∏àîŸG IõFÉ÷G äÉÄa øª°V á«YôØdGh á°ù«FôdG äÉ¨∏d
 ≈dEG  á°ù«FQ  á«ŸÉY  á¨d  QÉ«àNÉH  IQhO  πc  ‘  Ωƒ≤J  IõFÉ÷G  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ¬fCG  ≈dEG  IÒ°ûe ,Iõ«ªàŸG  ájOôØdG  äÉªLÎdG Ëôµàd  ,ájõ«∏‚E’G á¨∏dG  ÖfÉL
 ‘ ÉgQÉ«àNG ó©H ,kGOó› á°ù«FQ á¨d IQhódG √òg ‘ á«fÉÑ°SE’G á¨∏dG QÉ«àNG ”

.≈dhC’G Iôª∏d 2016 ΩÉY
 á«Hô©dG  á¨∏dG  øe áªLÎ∏d  IõFÉL ÈcCG  qó©J  »àdG  IõFÉ÷G ¿CG  ≈dEG  âàØdh
 óeC’G á∏jƒW Oƒ¡÷Gh RÉ‚E’G ËôµJ ‘ ôªà°ùJ ,»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y É¡«dEGh
 QÉ«àNG ” å«M ,äÉ°ù°SDƒŸG hCG OGôaC’G πÑb øe AGƒ°S ,∫ÉéŸG Gòg ‘ ádhòÑŸG
 Úà¨∏dG  ÖfÉL  ≈dEG)  á«Yôa  äÉ¨d  á«dÉeƒ°üdGh  ájóæ°ùdGh  ájQÉ¨∏ÑdG  äÉ¨∏dG
 áªLÎdG Oƒ¡L õ«Øëàd ,2023 IQhód RÉ‚E’G õFGƒL áÄa øª°V (Úà°ù«FôdG
 ájQGôªà°SG ™«é°ûJh ,äÉ¨∏dG √ò¡H á≤WÉædG ∫hódG ‘ É¡«dEGh á«Hô©dG á¨∏dG øe

.Ωƒª©dÉH á«Hô©dG äÉ©ªàéŸGh ∫hódG √òg äÉ©ªà› ÚH áØbÉãŸG

نقابة األطباء األردنيين ُتبرم اتفاقية مع الضمان 
االجتماعي إلعداد دراسة إكتوارية لصندوق تقاعدها



42023 QGPBG (5)  óM’G
(3026) Oó©dG‹hOh »HôY

ماكرون يبرم اتفاقا زراعيا في لواندا ويصل 
إلى برازافيل قبل زيارة كينشاسا

اسطنبول

 »cÎdG  ¢ù«FôdG  á¡LGƒŸ  í°Tôe  QÉ«àNG  i qOCG
 äÉHÉîàfG ‘ ¿ÉZhOQEG Ö«W ÖLQ ¬àj’h á«¡àæŸG
 ¢VQÉ©e ∞dÉ– ±ƒØ°U ≥°T  ≈dEG  ƒjÉe/QÉjCG  14

 .á©ª÷G ÜGõMCG áà°S øe
 ¿ÉZhOQG  Ö«W ÖLQ »cÎdG  ¢ù«FôdG  ø∏YCGh  
 í°TôŸGh  kÉeÉY  øjô°ûY  òæe  á£∏°ùdG  ≈dƒàj  …òdG
 á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  AGô``̀LEG  ¬HÉîàfG  IOÉ``̀YE’
 ∫GõdõdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,ÉgóYƒe  ‘  á«©jô°ûàdGh
/•ÉÑ°T  6  ‘  ÉjQƒ°Sh  É«côJ  Üô°V  …òdG  ôeóŸG
 .OÓÑdG ‘ ¢üî°T ∞dCG 45 πà≤e øY ôØ°SCGh ôjGÈa
 ÊÉK  ƒ`̀gh  »eƒ≤dG  zÒ``̀ÿG{  Üõ`̀M  ¢`̀†`̀aQh  
 í«°TôJ  º`̀YO  ¢VQÉ©ŸG  ∞dÉëàdG  ‘  Üõ`̀M  º`̀ gCG
 Ö©°ûdG  Üõ`̀M{  ¢ù«FQ  ƒ∏ZhCG  QGó°ûà«∏«c  ∫Éªc
 ø∏©o«°Sh .»°ù«FôdG ¢VQÉ©ŸG Üõ◊G ,z…Qƒ¡ª÷G

.ÚæK’G kÉ«ª°SQ ƒ∏ZhCG QGó°ûà«∏«c í«°TôJ
 zÒÿG{  ÜõM  á°ù«FQh  á°ù°SDƒe  äÈàYGh  
 QÉ«àNG  ¿CG  õØ∏àe  ÜÉ`̀£`̀N  ‘  QÉæ«°ûcCG  ∫GÒ``̀e
 zIÒ¨°U  äÉHÉ°ùM{  øY  œÉf  ,ƒ∏ZhCG  QGó°ûà«∏«c

 .áeÉ©dG É«côJ áë∏°üe ™e ¢VQÉ©àJ
 º°SG) áà°ùdG ádhÉW äó≤a ,¢ùeCG òæe{ âdÉbh 

 .záeC’G IOGQEG π«ã“ ≈∏Y IQó≤dG (∞dÉëàdG
 Éææµ“ á°üæe ∞dÉëàdG Gòg ó©j ⁄{ âaÉ°VCGh 
 íÑ°UCG  πH  Ú∏ªà  Úë°Tôe  ¿CÉ°ûH  QhÉ°ûàdG  øe

.zóMGh í°Tôe ≈∏Y á≤aGƒª∏d πª©j kÉÑàµe
 ∫ƒÑæ£°SG  »àjó∏H  »°ù«FQ  QÉæ«°ûcCG  â`̀YOh  
 ,¢TÉaÉj  Qƒ°üæeh  ƒ`̀∏`̀ZhCG  ΩÉ``eEG  Ωô``cCG  ,Iô`̀≤`̀fCGh
 Ú©qàªàŸGh ,…Qƒ¡ª÷G Ö©°ûdG ÜõM ‘ øjƒ°†©dG
 ´ÉªàLG  ó©H  â`̀dÉ`̀bh   .í`̀°`̀TÎ`̀dG  ≈``̀dEG  á«Ñ©°ûH
 ÉæàeCG  ,ÉªµÑ–  ÉæàeCG{  É¡HõM  ‘  ÚdhDƒ°ùe  ™e
 z¬°ù«FQz`d  ¬ªYO  øY  ¢TÉaÉj  Üô`̀YCGh   .zÉªcójôJ
 ó©à°ùe ¬fCG AÉKÓãdG kGócDƒe ,ƒ∏ZhCG QGó°ûà«∏«c ∫Éªc

 .∂dP ∞dÉëàdG ¬æe Ö∏W GPEG z¬ÑLGh{ AGOC’
 í«°TÎd á©ª÷G ¬ªYO ƒ∏ZhCG  ΩÉeEG  ócCG  ∂dòc 

 .…Qƒ¡ª÷G Ö©°ûdG ÜõM ¢ù«FQ
 ƒjó«a  ™£≤e  ‘  ƒ∏ZhCG  QGó°ûà«∏«c  çqó`̀–h  
 á°VQÉ©ŸG ∞dÉ– íàa ¬à«f øY ,ÎjƒJ ≈∏Y √ô°ûf

 .iôNCG ÜGõMCG ΩÉeCG záà°ùdG ádhÉW{ » qª°S …òdG
 ≈dEG  É«côJ  ±É«WCG  πc  ƒYóf  ¿CG  Öéj{  ∫Ébh  
 .ádhÉ£dG √òg ™°SƒàJ ¿CG Öéj (...) ádhÉ£dG √òg

 .zÉ¡©æe ™«£à°ùj óMCG ’
 ,…Qƒ¡ª÷G Ö©°ûdG ÜõM ¢ù«FQ ó≤àfG ∂dòc 
 á¨d{  É¡«æÑàd  É¡«ª°ùj  ¿CG  ¿hO  QÉæ«°ûcCG  ∫GÒ`̀e
 .záXÉ¶ah á«°SÉ«°S ÜÉ©dCG{ áaÉ°VE’ÉH ,z¿ÉZhOQEG
 á`̀dBGh  ¿É``̀ZhOQEG  Ωõ¡æ°S  .ÉæÑ©°T  ≥∏≤j  ’{  ∫É`̀bh

 .zRƒØæ°S ÉæfCG GhócCÉJ .∫ÉM …CG ≈∏Y ¬àjÉYO
 ¢†aQ{  ¿CG  Ô«µ°S  Êƒ`̀à`̀fCG  π∏ëŸG  È`̀à`̀YGh  
 πµ°ûj  ƒ`̀∏`̀ZhCG  QGó°ûà«∏«c  (í«°TÎd)  QÉæ«°ûcCG
 âëæe  ...  á°VQÉ©ŸG  äÉ©∏£àd  IÒ£N  áHô°V

 .zá∏«ªL ájóg ¿ÉZhOQEG
 ™«aQ  kÉÑ°üæe  π¨°ûj  ƒ∏ZhCG  QGó°ûà«∏«c  ¿Éch  
 ≠∏Ñjh ,ájƒ∏©dG  á«∏bC’G  øe ƒgh ,kÉ≤HÉ°S  iƒà°ùŸG
  ¬fCG  á°VQÉ©ŸG  …ójDƒe  øe  AõL  iôjh  ,kÉeÉY  74
 …òdG  OÓÑdG  ¢ù«FQ  á¡LGƒe  ‘  ÉeõjQÉµ∏d  ô≤àØj

 .…ƒ≤dG πLôdG IQƒ°üH ô¡¶j
 äÉ«∏ªY A§H ¿CÉ°ûH äÉeÉ¡JG ¿ÉZhOQEG ¬LGƒjh 
 ¢SOÉ°ùdG  ∫GõdR  âÑ≤YCG  »àdG  äÉYÉ°ùdG  ‘  áKÉZE’G
 ¬àeƒµM ™ qbƒJ ΩóY øY kÓ°†a ,ôjGÈa /•ÉÑ°T øe

 .á«dGõdõdG ôWÉîª∏d
 ,Ò°ü≤àdG  Gòg  ≈dEG  ƒ∏ZhCG  QGó°ûà«∏«c  QÉ°TCGh  
 .ÉgOÉ°ùah OÓÑdG ‘ äÉ£∏°ùdG zIAÉØc ΩóYz`H kGOóæe
 Üƒ©°ûdG ÜõM ,¢VQÉ©ŸG ∞dÉëàdG º°†j ’h 
 ÉjÉ°†≤d  ô°UÉæe  …QÉ°ùj  ÜõM  ƒgh  »WGôbƒÁódG
 í°Tôe  øY  ó©H  Üõ`̀◊G  Gòg  ø∏©j  ⁄h  .OGô``̀cC’G
 ≈dEG  á«HÉéjEÉH  ô¶æj  ¬æµd  ,á«°SÉFôdG  äÉHÉîàfÓd
 á°VQÉ©ŸG ΩÉeCG ∫GR Éeh  .ƒ∏ZhCG QGó°ûà«∏«c í«°TôJ

 .É¡à∏ªëH ΩÉ«≤dGh É¡ë°TôÃ ™aó∏d ™«HÉ°SCG Iô°ûY
 Ö©°ûdG ÜõM q¿CÉH á«côJ ΩÓYEG πFÉ°Sh äOÉaCGh 
 ¬°ù∏éŸ  »FÉæãà°SG  ´ÉªàLG  ≈`̀dEG  ÉYO  …Qƒ¡ª÷G
 .QÉæ«°ûcCG äÉëjô°üJ ÜÉ≤YCG ‘ …õcôŸG …ò«ØæàdG

 7,8  ¬`̀Jƒ`̀b  â¨∏H  …ò``̀dG  ∫Gõ``dõ``dG  ìô`̀£`̀jh  
 É«côJ  Üƒ`̀æ`̀L  ‘  á¶aÉfi  11  ô``̀eOh  ,äÉ``̀ LQO
 ìhõf  ≈dEG  iOCG  ¿CG  ó©H  IÒÑc  á«à°ùLƒd  πcÉ°ûe

.¢üî°T  ¿ƒ«∏e  3,3

 طوكيو

 OôL á«∏ªY ,GôNDƒe ,á«fÉHÉ«dG äÉ£∏°ùdG äôLCG
 âÄLƒØa  ,É¡d  á©HÉàdG  Qõ÷G  OóY  áaô©Ÿ  »HÉ°ùM

.Gó≤à©e ¿Éc É‡ ÒãµH ≈∏YCG »∏©ØdG Oó©dG ¿CÉH
 ‘ á«fÉµŸG É«aGô¨÷G äÉeƒ∏©e áÄ«g äóLhh
 ÉØdCG 14 ¬jód π«ÑNQC’G …ƒ«°SB’G ó∏ÑdG ¿CG ,¿ÉHÉ«dG

.πªéŸG ‘ IôjõL 125h
 Oó©dG  øY  ∞©°†dG  ™bGƒH  Oó©dG  Gòg  ójõjh
 ,6852  ƒgh  ,≥HÉ°S  âbh  ‘  Éahô©e  ¿Éc  …òdG
 πMGƒ°ùdG  ôØÿ ôjô≤J  ôNBG  ‘ πé°ùe  ƒg Ée  ≥ah
 áÄ«¡dG  äÈ`̀à`̀YGh  .1987  áæ°S  Qó°U  ÊÉHÉ«dG
 Ωó≤àdG ≈∏Y ô°TDƒe áHÉãÃ ,ójó÷G ºbôdG á«fÉHÉ«dG
 çóëj ⁄ Ò«¨àdG  Gòg øµd  ,ó°UôdG  ‘ »Lƒ∏æµàdG

.OÓÑdG É¡µ∏“ »àdG »°VGQC’G áMÉ°ùe ‘ ôKCG …CG
 ΩóY πX ‘{ ¬fCG á«fÉHÉ«dG äÉ£∏°ùdG âë°VhCGh
 ,Qõ÷G  ÜÉ°ùM  á≤jôW  ∫ƒM  ‹hO  ¥ÉØJG  Oƒ`̀Lh
 iôL  …ò`̀dG  ¬°ùØf  QÉ«©ŸG  ≈`̀dEG  áÄ«¡dG  äóæà°SG

.z1987 ôjô≤J ‘ ¬H πª©dG
 …CG  ÜÉ°ùàMÉH  ¬H  ∫ƒª©ŸG  QÉ«©ŸG  »°†≤jh
 OGõa  ôëÑdG  ‘  »©«ÑW  ƒëf  ≈∏Y  â∏µ°ûJ  á≤£æe

.IôjõL ,Îe 100 øY É¡£«fi

 ÚM  ‘  ójó÷G  ºbôdG  Gòg  øY  ¿ÓYE’G  »JCÉjh
 ¢†©H ≈∏Y IOÉ«°ùdG ¿CÉ°ûH á≤£æŸG ‘ ∫hO ´RÉæàJ
 zπjQƒc{  QõéH  É¡µ°ù“  ¿ÉHÉ«dG  ócDƒJh  .Qõ`̀÷G
 É¡Ø°üJ  ,É«°ShQ  Iô£«°ùd  ™°†îJ  »àdG  á«Hƒæ÷G
 Oƒ©j ´Gõf QÉWEG ‘ ,zá«dÉª°ûdG ≥WÉæŸGz`H ƒ«cƒW

.á«fÉãdG á«ŸÉ©dG Üô◊G ájÉ¡f ≈dEG ¬îjQÉJ
 QõL ‘ É¡≤M ¿ÉHÉ«dG ócDƒJ ,¬°ùØf ≈ëæŸG ‘h
 Ú°üdG  ôëH  ¥ô°T  ‘  ádƒgCÉŸG  ÒZ  zƒcÉµæ«°S{
 ‘  ,É«dÉM  ƒ«cƒ£d  á©°VÉN  QõL  »gh  ,»Hƒæ÷G

.ÚµH É¡H ÖdÉ£J ÚM

انفراط عقد تحالف المعارضة في تركيا قبل 
نحو شهرين من االنتخابات الرئاسية

  اليوم العالمي للسمع يؤكد أهمية دمج 
رعاية األذن والسمع في الرعاية األولية

 عمان 

 §∏°ù«°S ¬fCG ,ΩÉY πc øe QGPBG 3 ±OÉ°üj …òdG ™ª°ù∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG ócCG
 ájÉYôdG  ‘  ™ª°ùdGh  ¿PC’G  ájÉYQ  èeO  á«ªgCG  ≈∏Y  2023  ΩÉY  ‘  Aƒ°†dG
 ,á∏eÉ°ûdG  á«ë°üdG  á«£¨àdG  äÉfƒµe  øe  É«°SÉ°SCG  Éfƒµe  ÉgQÉÑàYÉH  ,á«dhC’G
 πªëj  å«M  ,á«FÉbƒdG  äGAGô``̀LE’G  ∫ÓN  øe  ™ª°ùdG  ¿Gó≤a  ÖæŒ  ≈∏Yh
 á≤«≤M  É¡∏©‚  ÉfƒYO  ..™«ªé∏d  ™ª°ùdGh  ¿PC’G  ájÉYQ{  ´ƒ°Vƒe  ΩÉ©dG  Gòg

.zá©bGh
 ;z™«ªé∏d  ™ª°ùdÉH  ájÉæ©dG{  QÉ©°T  â– …ƒæ°ùdG  »ŸÉ©dG  çó◊G åMh
 ¿PC’G  ájÉYQ õjõ©Jh ,™ª°ùdG  ¿Gó≤ØH  ≥∏©àj  Éª«a  ;»YƒdG  iƒà°ùe ™aQ ≈∏Y
 äÓµ°ûŸGh  ™ª°ùdG  ¿Gó≤a  á÷É©Ÿ  äGAGô`̀LEG  PÉîJG  ≈dEG  IƒYódGh  ,™ª°ùdGh
 ¢VGôeCGh ™ª°ùdG ¿Gó≤a Öæéàd á«FÉbƒdG äGAGôLE’G øªµJ å«M ,ábÓ©dG äGP
 ájÉæ©∏d Ió«÷G äÉ°SQÉªŸGh ,á«dÉ©dG äGƒ°UC’G øe ájÉª◊G ‘ áØ∏àîŸG ¿PC’G
 âbƒdG  ‘  ¢üî°ûJ  ÉeóæY  ™ª°ùdG  ¿Gó≤a  á÷É©e  øµÁh  ,Ú°üëàdGh  ¿PC’ÉH
 á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe ¬JOQhCG  Ée  ≥ah ,áÑ°SÉæŸG  ájÉYôdG  Ö∏£Jh Ö°SÉæŸG

.ÊhÎµdE’G É¡©bƒe ≈∏Y
 ¿Gó≤a  ô£ÿ  Ú°Vô©ŸG  ¢UÉî°TC’G  ∫ÉéŸG  Gòg  ‘  ¿ƒ°ü°üîàŸG  ƒYójh
 ∞©°V øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Yh ,ΩÉ¶àfÉH º¡©ª°S ¢üëØd ,™ª°ùdG
 ájÉYôdG  Ωó≤e øe Üƒ∏£ŸG ºYódG  Ö∏W á∏°üdG äGP ¿PC’G ¢VGôeCG  hCG  ™ª°ùdG
 ó©J ™ª°ùdGh ¿PC’G πcÉ°ûe ¿CG ≈dEG á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe äQÉ°TCGh .á«ë°üdG
 áÄŸÉH 60 øe ÌcCG ±É°ûàcG øµÁh ,™ªàéŸG ‘ ÉYƒ«°T ÌcC’G πcÉ°ûŸG ÚH øe
 ájÉYQ èeO øµªŸG øeh ,‹hC’G ájÉYôdG iƒà°ùe ‘ É¡LÓYh πcÉ°ûŸG √òg øe
 äGQó≤dG  AÉæHh ÖjQóàdG  ∫ÓN øe á«dhC’G  ájÉYôdG  äÉeóN ‘ ™ª°ùdGh ¿PC’G
 ∫hódG óYÉ°ùjh ¢SÉædG ≈∏Y ™ØædÉH èeódG Gòg Oƒ©j å«M ;iƒà°ùŸG Gòg ≈∏Y

.á∏eÉ°T á«ë°U á«£¨J ≥«≤– ±óg ‘ Éeób »°†ŸG ≈∏Y
 ÖÑ°ùH  ™ª°ùdG  ¿Gó≤a  ô£ÿ  ¿ƒ°Vô©e  ÜÉÑ°ûdG  øe  ÒãµdG  ¿CG  âæ«Hh
 øe äÉjƒà°ùŸ ¢Vô©àdGh á«°üî°ûdG á«Jƒ°üdG Iõ¡LCÓd øeB’G ÒZ ΩGóîà°S’G
 âbDƒe ¿Gó≤a ≈dEG  á«dÉ©dG  äGƒ°UCÓd ¢Vô©àdG  …ODƒj É‡ ;IQÉ°†dG äGƒ°UC’G
 ‘ ºFGO ∞∏J ≈dEG …ODƒj ¿CG QôµàŸG hCG ∫ƒ£ŸG ¢Vô©àdG øµÁh ,ÚæW hCG ™ª°ù∏d

.¬LÓY øµÁ ’ ºª°Uh ,™ª°ùdG

الصحة العالمية: تراجع إصابات 
كورونا بنسبة 76بالمئة 

 عمان 

 áHÉ°UE’G  ä’ÉM  ‘  ¢VÉØîf’G  QGôªà°SG  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  âæ∏YCG
.⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ 19 ó«aƒc AÉHƒH É¡æY ≠∏ÑŸG äÉ«aƒdGh

 28 ∫ÓN{ ¬fEG AÉÑfCÓd á«dÉ£jE’G »cBG ádÉch ¬à∏≤f ôjô≤J ‘ áª¶æŸG âdÉbh
 4.8  ‹GƒM  π«é°ùJ  ”  ,•ÉÑ°T  26  ≈dEG  ÊÉãdG  ¿ƒfÉc  30  øe  äóàeG  ,É keƒj
 ∫OÉ©j  Ée  …CG  ,⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  IÉah  ∞dCG  39  øe  ÌcCGh  áHÉ°UEG  ¿ƒ«∏e
 28`dG  ΩÉjC’ÉH  áfQÉ≤e  ‹GƒàdG  ≈∏Y  áÄŸÉH  66h  áÄŸÉH  76  áÑ°ùæH  kÉ°VÉØîfG
 ≈àM{ ¬fCG ,á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe øY IQOÉ°üdG Iô°ûædG äôcPh .zá≤HÉ°ùdG
 ¿ƒ«∏e 758 øe ÌcCG ∑Éæg âfÉc ,AÉHƒdG ájGóH øe kGQÉÑàYGh ,•ÉÑ°T øe 26`dG
 ôjQÉ≤àH áfQÉ≤e{ ¬fCG káæ«Ñe ,zIÉah ádÉM ¿ƒ«∏e 6.8 øe ÌcCGh IócDƒe áHÉ°UEG
 CÉWÉÑJ  É`̀HhQhCG  ‘  äÉHÉ°UE’G  ¢VÉØîfG  ¿CG  hóÑj  ,á«°VÉŸG  á∏«∏≤dG  ™«HÉ°SC’G

.zäGô°ûædG ôNBG ‘ ÚªbQ øe ¿ƒµe ôªà°ùe ¢VÉØîfG πHÉ≤e áÄŸÉH 7 áÑ°ùæH

روسيا تتحدث عن «تواطؤ»: هجوم 
بريانسك ُنفذ بأسلحة الناتو

وكاالت

 ∞∏M  ‘  É¡FÉØ∏M  ™e  π°UGƒJ  ø£æ°TGh  ¿CG  á«°ShôdG  á«LQÉÿG  äÈàYG
 áë∏°SC’G  ¿ƒî°†jh  ,É«°ShQ  Òeóàd  º¡££N  ò«ØæJ{  (ƒJÉf)  »°ù∏WC’G  ∫Éª°T

.zÉ«fGôchCG ≈dEG ójGõàe •É°ûæH
 ∂°ùfÉjôH  á≤£æe  ‘  πà≤dG  äÉ«∏ªY{  ¿CG  ,¿É«H  ‘  á«LQÉÿG  âaÉ°VCGh
 ∫hO  DƒWGƒJ  ∫ƒM  ∫DhÉ°ùà∏d  ƒYój  Gògh  ,ƒJÉædG  áë∏°SCÉH  âÑµJQG  ,¢ù«ªÿG
 á«eƒé¡dG äÉ«∏ª©dG á∏°UGƒÃ ∞««c ÖdÉ£j Üô¨dG{ ¿CG ≈dEG IÒ°ûe ,z∞∏◊G

.zπ°ûØdÉH É¡«∏Y Ωƒµfi §£ÿG √òg øµd ,IójóL á«°ShQ ¢VGQCG ∫ÓàMGh
 ÒÁódƒa ÊGôchC’G ¢ùjôdG É¡©°Vh »àdG ΩÓ°ùdG á¨«°U ¿CG IQGRƒdG äócCGh
 ∞dÉ–  π«µ°ûJ  ≈dEG  πH  ,ΩÓ°ùdG  ∫ÓMEG  ≈dEG  ™bGƒdG  ‘  ±ó¡J  ’{  »µ°ùæ«∏jR
 ájôµ°ù©dG  á«∏ª©dG  ôªà°ùà°S{ :∫ƒ≤dÉH  IQGRƒdG  âªààNGh .zÉ«°Shôd  ¢†gÉæe
 AÉ°†≤dG ∂dòch ,πeÉµdÉH É«fGôchCG ‘ ìÓ°ùdG ´õf ΩÉ¡e πªàµJ ¿CG ≈dEG á°UÉÿG

.zá«æeC’G äGójó¡àdG ≈∏Y
 ÊGô`̀chCG  ∞°üb  AGôL  øe  ,¢ù«ªÿG  ,≈Mô÷Gh  ≈∏à≤dG  øe  OóY  ™bhh
 π∏°ùJ  §°Sh  ,∂°ùfÉjôH  ‘  á`̀«`̀fGô`̀chC’G  Ohóë∏d  ájPÉfi  á«°ShQ  ¢``̀VGQC’
 ‘  ÊÉ°ûàHƒ«d  ájô≤H  ôéàÃ  øFÉgQ  RÉéàMGh  á«fGôchCG  áë∏°ùe  äÉYƒª›

.ájOhó◊G á≤£æŸG
:çó◊G π«°UÉØJ ‘

 π°üj Ée RÉéàMÉH ∂°ùfÉjôH  á≤£æe ‘ ÇQGƒ£dG  áeóNh äÉ£∏°ùdG  äOÉaCG
 ÊÉ°ûàHƒ«d ájô≤H ôéàe ‘ Ú«fGôchCG Úë∏°ùe πÑb øe øFÉgôc ¢UÉî°TCG 6 ≈dEG

.∂°ùfÉjôH á≤£æe ≈dEG Gƒ∏∏°ùJ
 ,¢ù«ªÿG  ,RÉeƒZƒH  Qóæ°ùµdCG  ,á«°ShôdG  ∂°ùfÉjôH  á©WÉ≤e  ºcÉM  ø∏YCG
 á©WÉ≤e ‘ ∂°ùaƒª«∏c á≤£æe ≈dEG  π∏°ùàdÉH á«fGôchCG  á«ÑjôîJ áYƒª› ΩÉ«b
 á«eGôLEG  äÉ«∏ªY  äòØf  å«M  ,á«fGôchC’G  á«°ShôdG  Ohó◊G  ≈∏Y  ,∂°ùfÉjôH

.á≤£æŸG ‘ á«HÉgQEGh

ما الموقف القانوني لضحايا 
«هوغ بول» في مصر؟

القاهرة

 ,zá«HôY Rƒ«f …Éµ°S{ ™bƒŸ GƒKó– ¿ƒfÉ≤dG ‘ ¿ƒ°ü°üîàe ∞∏àNG
 ≈∏Y  ≈dƒà°SG  …òdG  z∫ƒH  Æƒg{  ≥«Ñ£J  ÉjÉë°†d  ÊƒfÉ≤dG  ∞bƒŸG  ∫ƒM
 äÓª©dG  øjó©J  ‘  ÉgQÉªãà°SG  áéëH  Újô°üe  øe  äGQ’hó`̀ dG  ÚjÓe

.OÓÑdG ‘ áé°V äQÉKCG ™FÉbh ‘ ,IôØ°ûŸG
 Ö°üf  á«∏ªY  ‘  º¡«∏Y  »æ›  ÉjÉë°†dG  ¿EG  ÊƒfÉb  ÒÑN  ∫Éb  Éªæ«Ña
 ∫ÉªYCG  ‘  IÉæé∏d  AÉcô°ûc  ¿ƒÑ°SÉë«°S  º¡fCG  ôNBG  ócCG  ,»ªgh  ´hô°ûÃ

.…ô°üŸG ¿ƒfÉ≤dG É¡eôéj
 …Éµ°S{  ™bƒŸ  ∞°ûc  ájô°üŸG  ä’É°üJ’G  IQGRƒ`̀H  ∫hDƒ°ùe  ¿Éch
 ácô°T  É¡fCG  GócDƒe  ,á∏eÉc  z∫ƒH  Æƒg{  áÁôL  π«°UÉØJ  zá«HôY  Rƒ«f
 IQÉŒ ácô°ûc …QÉŒ π«é°ùàH »°VÉŸG ¢ù£°ùZCG ‘ É¡∏ªY äCGóH ájô°üe
 ≥«Ñ£J  ÈY  É¡d  ∫Gƒ`̀eCG  πjƒëàd  ¢SÉædG  Iƒ`̀YO  ‘  äCGó`̀H  ºK  ,á«fhÎµdEG
 ºK ,á«dÉ«N ìÉHQCG πHÉ≤e IôØ°ûŸG äÓª©dG øjó©J ‘ ÉgQÉªãà°S’ ÊhÎµdEG
 äGQÉ«∏e  ≈dEG  â∏°Uh á∏FÉW ∫GƒeCG  ≈∏Y  AÓ«à°S’G  ó©H  ≥«Ñ£àdG  ≈ØàNG
 äÓª©dG  ≈∏Y  πeÉ©àdG  ¿C’  áeRCG  ‘  ÉjÉë°†dG  ¿CG  ≈dEG  GÒ°ûe  ,äÉ¡«æ÷G

.ô°üe ‘ Ωô› IôØ°ûŸG
ÉjÉë°V

 …Éµ°S{ ™bƒŸ ìÓ°UEG óªfi ájô°üŸG ¢†≤ædG áªµëÃ »eÉëŸG ∫Ébh
 Gƒ°Vô©Jh  ,º¡«∏Y  »æ›  á«°†≤dG  √òg  ‘  ÉjÉë°†dG  ¿EG  ,zá«HôY  Rƒ«f
.IôØ°ûŸG äÓª©dG ‘ øjó©àdGh IQÉéàdG iƒYóH »ªgh ´hô°ûe ‘ Ö°üæ∏d
 ‘  øjó©àdG  áÁôL  ¿EÉa  ¢ù«dGƒc  øe  ∫hGóàj  ÉŸ  É≤ah{  ¬fCG  í°VhCGh
 Gòg  Gƒeóîà°SG  IÉæ÷G  ¿CGh  ,¢SÉ°SC’G  øe  ™≤J  ⁄  IôØ°ûŸG  äÓª©dG
 áÑ°SÉfi  π`̀LCG  øeh  ,ÉjÉë°†dG  ∫Gƒ`̀eCG  ≈∏Y  AÓ«à°SÓd  QÉà°ùc  AÉ`̀YO’G
 ‘  AÉcô°T  GƒëÑ°ü«d  º¡«∏Y  øjó©àdG  áÁôL  äÉÑKEG  ’hCG  Öéj  ÉjÉë°†dG

.záÁô÷G
 ”  áÁôL  øY  hCG  ÉjGƒædG  ≈∏Y  ÖbÉ©j  ’  ¿ƒfÉ≤dG{  ¿CG  ìÓ°UEG  ócCGh
 çóM Ée ∞°ûµà°S »àdG »g äÉ≤«≤ëàdG ¿CG ’EG ,™≤J ⁄ É¡æµd É¡æY ¿ÓYE’G

.z§Ñ°†dÉH
 √òg  ≈∏Y  ≥Ñ£«°S  …õcôŸG  ∂æÑdG  ¿ƒfÉb{  ¿CG  ≈dEG  »eÉëŸG  QÉ°TCGh
 ´ƒbh ∫ÉM äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb hCG  ,øjó©àdG áÁôL äƒÑK ∫ÉM ‘ á«°†≤dG
 áëaÉµe ¿ƒfÉb OGƒe ≥Ñ£à°S ∫GƒMC’G ™«ªL ‘ øµd ,§≤a Ö°üædG áÁôL
 ¢ùÑ◊ÉH  ÖbÉ©j{  ¬fCG  ≈∏Y  ¬æe  22  IOÉŸG  ¢üæJ  å«M  ,á«æ≤àdG  ºFGôL
 RhÉŒ ’h ¬«æL ∞dCG 300 øY π≤J ’ áeGô¨Hh ,Úàæ°S øY π≤J ’ Ióe
 hCG  RôMCG  hCG  RÉM øe πc ,ÚàHƒ≤©dG  ÚJÉg ióMEÉH  hCG  ¬«æL ∞dCG  500
 ∫hGóJ  hCG  Qó°U  hCG  OQƒà°SG  hCG  èàfCG  hCG  ™æ°U  hCG  ìÉJCG  hCG  ´ÉH  hCG  Ö∏L
 èeGôH hCG äGhOCG hCG äGó©e hCG Iõ¡LCG …CG ,∫hGóàdG Qƒ°U øe IQƒ°U …CÉH
 hCG RƒeQ hCG äGôØ°T hCG Qhôe (OGƒcCG) hCG IQƒ hCG IQƒ£e hCG áªª°üe
 hCG  ™bGƒdG  øe  Æƒ°ùe  hCG  RÉ¡÷G  øe  íjô°üJ  ¿hóH  ,á∏KÉ‡  äÉfÉ«H  …CG

.z¿ƒfÉ≤dG
 Ióe ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©j{ ¬fCG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG äGP øe 23 IOÉŸG ¢üæJ Éª«a
 RhÉŒ ’h ¬«æL ∞dCG 30 øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dGh ô¡°TCG 3 øY π≤J ’
 áµÑ°ûdG  Ωóîà°SG  øe  πc  ,ÚàHƒ≤©dG  ÚJÉg  ióMEÉH  hCG  ,¬«æL  ∞dCG  50
 ¬Lh ¿hóH ∫ƒ°UƒdG ‘ ,äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J πFÉ°Sh ióMEG hCG á«JÉeƒ∏©ŸG
 øe  ÉgÒZ  hCG  äÉeóÿGh  ∑ƒæÑdG  äÉbÉ£H  hCG  äÉfÉ«H  hCG  ΩÉbQCG  ≈dEG  ≥M

.zá«fhÎµdE’G ™aódG äGhOCG
 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ‘  É¡eGóîà°SG  ∂dP  øe  ó°üb  ¿EÉ`̀a{  :IOÉ`̀ŸG  ™HÉàJh
 øY π≤J ’ Ióe ¢ùÑ◊ÉH ÖbÉ©j ,äÉeóN øe ¬ë«àJ Ée hCG  Ò¨dG  ∫GƒeCG
 ,ÚàHƒ≤©dG ÚJÉg ióMEÉH hCG ,¬«æL ∞dCG 100 RhÉŒ ’h ¬«æL ∞dCG 50
 øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dGh ,áæ°S øY π≤J ’ Ióe ¢ùÑ◊G áHƒ≤©dG ¿ƒµJh
 GPEG ,ÚàHƒ≤©dG ÚJÉg ióMEG hCG ,∞dCG 200 RhÉŒ ’h ¬«æL ∞dCG 100
 ∫Ée hCG äÉeóÿG ∂∏J ≈∏Y √Ò¨d hCG ¬°ùØæd AÓ«à°S’G ≈dEG ∂dP øe π°UƒJ

.zÒ¨dG
¿ƒÑfòe

 ®ƒØfi øÁCG äÉjÉæ÷G ÉjÉ°†b ‘ ¢ü°üîàŸG »eÉëŸG ∫Éb ,πHÉ≤ŸG ‘
 ÉjÉë°V ô¶àæJ ºFGô÷G øe áYƒª› ∑Éæg ¿EG ,zá«HôY Rƒ«f …Éµ°S{ ™bƒŸ
 ≈∏Y AÓ«à°S’G ‘ á°üæŸG GƒcQÉ°T øe º¡æ«H øe ¿CG á°UÉN ,zÜƒd Æƒg{

.z∫ƒH Æƒgz`d èjhÎdÉH ,øjôNBG ÉjÉë°V ∫GƒeCG
 á«ªbôdG äÓª©dG ¿C’ É°†jCG ¿ƒÑ°SÉë«°S ÉjÉë°†dG{ ¿CG ®ƒØfi ™HÉJh
 ∂æÑdG  ¿ƒfÉb  øe  206  IOÉŸG  ¢üæd  É≤ÑW  ô°üe  ‘  É¡H  ∫hGóàdG  Qƒ¶fi
 hCG  IôØ°ûŸG  äÓª©dG  QGó°UEG  äô¶M{ å«M ,‘ô°üŸG RÉ¡÷Gh …õcôŸG
 hCG  É¡dhGóàd  äÉ°üæe  π«¨°ûJ  hCG  AÉ°ûfEG  hCG  É¡d  èjhÎdG  hCG  É¡«a  QÉŒE’G
 áeGô¨dÉH hCG  ¢ùÑ◊ÉH IOÉŸG ∂∏J ÖbÉ©Jh ,zÉ¡H á≤∏©àŸG á£°ûfC’G ò«ØæJ

.ÚàHƒ≤©dG ÚJÉg ióMEÉH hCG ,¬«æL ÚjÓe 10 ≈dEG ¿ƒ«∏e øe CGóÑJ »àdG
 ÖbÉ©ŸG  áÁô÷G ≈∏Y ¿ƒÑ°SÉë«°S  IÉæ÷Gh ÉjÉë°†dG  ¿EÉa  É°†jCGzh
 ≈dEG  áHƒ≤©dG  É¡«a  π°üJ  »àdG  ,äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  øe  336  IOÉŸÉH  É¡«∏Y
 »ªgh ´hô°ûe OƒLƒH á«ë°†dG ÊÉ÷G ºgƒj ÉeóæY ,äGƒæ°S 3 øé°ùdG
 IÉæ÷G É¡H Ö£≤à°SG »àdG á∏«°SƒdG ƒg âfÎfE’G ¿EG å«Mh ,¬dGƒeCG Ö∏°ùd

.»eÉëŸG ≥ah ,z¬dÉª©à°SG IAÉ°SEÉH Úª¡àe Gƒfƒµj º¡fEÉa ,ÉjÉë°†dG
 øjòdG ÉjÉë°†dG øe ºgAÉcô°Th IÉæ÷G{ ¿CG ≈∏Y ∂dòc ®ƒØ Oó°Th
 øé°ùdG  ≈dEG  ¬àHƒ≤Y  π°üJ  GÒ£N  ÉeÉ¡JG  ¿ƒ¡LGƒj  º¡à£°ûfC’  GƒLhQ
 ¿ƒ≤ëà°ùj  á°üæª∏d  GƒLhQ  øªa  ,∫GƒeC’G  ∞«XƒJ  áÁôL  ƒgh  ,óHDƒŸG

.z¿ƒfÉ≤∏d É≤ÑW »∏°UC’G πYÉØdG áHƒ≤Y
 π©a  ƒgh  …OÉ`̀ŸG  øcôdG  Éªg  ,øjô°üæY  áÁôL  πµd{  ¬`̀fCG  ìô°Th
 ∂∏àd  Ö∏£àŸG  ¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ó°ü≤dG  ƒgh  …ƒæ©ŸG  øcôdGh  ,áÁô÷G
 øµj  ⁄  á°üæŸG  ∂∏àd  GƒLhQ  øe  ¿CG  äÉ≤«≤ëàdG  âØ°ûc  GPEGh  ,áÁô÷G
 Éªa ,Ö°üf á«∏ªY ÉjÉë°†c º¡à∏eÉ©e øµª«a áÁô÷G ‘ IóYÉ°ùŸG º¡aóg
 ¿ƒµ«°S á°üæŸG √ò¡d ÚLhôŸGh ÉjÉë°†dG ó°üb øY äÉ≤«≤ëàdG ¬àÑãà°S

.zÊƒfÉ≤dG º¡Øbƒe ójó– ‘ π°ü«ØdG

مفاجأة مدوية في اليابان... السلطات 
تكتشف 7 آالف جزيرة «منسية»

 برازافيل

 Ωƒ≤j  …òdG  ¿hôcÉe  πjƒfÉÁEG  »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG  O qó°T
 Iójó÷G ábÓ©dG ≈∏Y GófGƒd ‘ á©ª÷G ,É«≤jôaEG ‘ ádƒéH
 å«M π«aGRGôH  ≈dEG  π°üj ¿CG  πÑb  ,IQÉ≤dG  ™e Égójôj »àdG

.É¡ªYO ≈dEG ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M øY á©aGóe äÉª¶æe ¬àYO
 16,00) π«∏≤H Gô°üY á°ùeÉÿG πÑb ¿hôcÉe §Ñgh 
 ‘  GófGƒd  øe  É«JBG  ,ƒ¨fƒµdG  áª°UÉY  ,π«aGRGôH  ‘  (Æ  ä

.¿ƒHÉ¨dG ó©H ¬à∏MQ ‘ á«fÉãdG á£ëŸG âfÉc »àdG ’ƒ¨fCG
 ‘  §≤a  á∏«∏b  äÉYÉ°S  ¿hôcÉe  »°†Á ¿CG  Qô≤ŸG  øeh 
 áª°UÉY ,É°SÉ°ûæ«c ≈dEG AÉ°ùŸG ‘ ÉgQOÉ¨«°S »àdG π«aGRGôH
 iôNC’G áØ°†∏d á¡LGƒŸG á«WGôbƒÁódG ƒ¨fƒµdG ájQƒ¡ªL

.Úàdhó∏d ¬ª°SG ≈£YCG …òdG ô¡ædG øe
 …OÉ°üàbG  ióàæe  ‘  á©ª÷G  ìÉÑ°U  ¿hôcÉe  ∑QÉ°Th  
 ácô°T 50  øe ÌcCG  Qƒ°†ëH GófGƒd ‘ áYGQõdG ≈∏Y õcôj

.ƒ°ùæjQƒd hGƒL ‹ƒ¨fC’G √Ò¶f AÉ≤d πÑb ,á«°ùfôa
 ácGô°T ¥ÉØJG  áÑ°SÉæŸG √ò¡H GófGƒdh ¢ùjQÉH âeôHCGh 

 »≤jôaE’G ó∏ÑdG ‘ ájòZC’Gh áYGQõdG ´É£b ôjƒ£J ≈dEG ±ó¡j
.√OÉ°üàbG ™jƒæJ ≈dEG ±OÉ¡dGh §Øæ∏d èàæŸG

 …OÉ°üàb’G  ióàæŸG  ∫ÓN  »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG  ìô°Uh  
 Óc øe ¢UÉÿG ´É£≤dG ¬æY ÜôYCG  …òdG ÒÑµdG ΩÉªàg’G{
 Éæ«∏Y Öéj ¬fCÉH ∑Î°ûŸG Qƒ©°ûdG Gòg ≈∏Y ó¡°ûj ÚÑfÉ÷G

.zô°VÉ◊G äÉjóëàd áHÉéà°S’Gh ™jƒæàdG Gòg AÉæH É©e
 ™e  ∂`̀dP  ≈°TÉªàjh  ...äÉ«∏≤©dG  äÒ¨J{  ±É`̀°`̀VCGh  
 á«≤jôaE’G  IQÉ≤dG  ÚH  ájOÉ°üàb’G  ácGô°ûdG  øY  »Jôµa

.zÉ°ùfôah ’ƒ¨fCG ÚHh É°ùfôah
 äÉjóëàd  áHÉéà°S’G  ∂`̀dP  »æ©j{  Éë°Vƒe  ™HÉJh  
 Ëó≤Jh  Úaô£dG  πã“  »àdG  á∏YÉØdG  äÉ¡÷G  ™e  ’ƒ¨fCG
 ΩÉ«≤dGh  ,IõgÉL  ∫ƒ∏ëH  Ωhó≤dG  øe  k’óH  ácÎ°ûe  ∫ƒ∏M
 ≈∏Y Ωƒ≤J á≤jô£H ÚÑfÉ÷G ídÉ°üe áeóN ∫ÓN øe ∂dòH
 ™e  ∑Î°ûe  ‘Éë°U  ô“Dƒe  ‘  ¿hôcÉe  ∫Ébh   .zΩGÎ`̀M’G
 IOÉ«°ù∏d  á«é«JGÎ°SG{  ™°Vh  ¬aóg  ¥ÉØJ’G  ¿EG  ƒ°ùæjQƒd
 ≈∏Y  Ωƒ≤Jh  ,zá«≤jôaE’G  IQÉ≤∏d  É¡H  øeDƒf  »àdG  á«FGò¨dG

.zádOÉÑàeh áfRGƒàe äÉcGô°T AÉæH{
 É¡JÉéàæe øe G kÒÑc G kAõL OQƒà°ùJ »àdG ’ƒ¨fCG  äócCG  
 ¬jõ«dE’G  QÉ°TCG  Éª«a  ,zÉ¡JOÉ«°S{  õjõ©J  ójôJ  É¡fCG  á«FGò¨dG
 êÉàfE’G øe zá«æØdG IÈÿG{ ÉgOhõJ ¿CG øµÁ É°ùfôa ¿CG ≈dEG

.≥jƒ°ùàdGh ™«æ°üàdG ≈dEG
 ÜƒÑM  äÉcô°ûd  ¿ƒ∏ã‡  »°ùfôØdG  ¢ù«FôdG  ≥aGôjh  
 á«æÑdG  ôjƒ£J  ‘  á°ü°üîàe  äÉcô°T  øY  Ó°†a  ,iÈ`̀c

.z∫ÉJƒJzh zΩÉjójÒe{ πãe á«àëàdG
 áªb  ‘  ∑QÉ°T  å«M  ¿ƒHÉ¨dG  ‘  ¬JQÉjR  CGóH  ób  ¿Éch  
 ¢ùjQÉH  ºgÉ°ùJ  ¿CG  É¡eÉàN  ‘  ó¡©Jh  zIóMGƒdG  áHÉ¨dG{
 ¿ƒ«∏e  100  áª«≤H  äÓjƒªàH  ¿Éà«ëHQ  ÒZ  ¿Éàª¶æeh

.ájQGóŸG äÉHÉ¨dG ájÉª◊ hQƒj
 ƒ°ùæjQƒd  ¢ù«FôdG  ¿hôcÉe  ôµ°T  ,GófGƒd  ¬JQOÉ¨e  πÑb
 ≈dEG  GÒ°ûe  ,zá≤£æŸG  QGô≤à°SG  πLCG  øe  πª©dG  Ωõà∏ŸG{
 çó–h .á«WGôbƒÁódG ƒ¨fƒµdG ájQƒ¡ªL ¥ô°T ‘ ´GõædG
 ΩÉjC’G  ‘  á°Sƒª∏e  èFÉàf  ≥«≤–  ‘  áYhô°ûe  ∫É`̀eBG{  øY

.záFó¡J ≈dEG π°Uƒà∏d á∏Ñ≤ŸG
 øe Góah ¿EG  ¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd IóY QOÉ°üe âdÉbh 
 ,GófGƒd ‘ Gô°VÉM ¿Éc IOôªàŸG (23ΩEG) ¢SQÉe 23 ácôM
 Ö°ùëH ,á«°ùfôØdG á°SÉFôdGh óaƒdG ÚH AÉ≤d çóëj ⁄ øµd

.¬jõ«dE’G
 áëØ°U  »W  ó«cCÉJ  ≈∏Y  ¿hô`̀cÉ`̀e  πjƒfÉÁEG  πª©jh  
 PƒØf äÉµÑ°T ≈dEG Ò°ûj í∏£°üe ƒgh ,zá«≤jôaE’G É°ùfôa{
 äÉ°SQÉ‡ øe É¡≤aGôj Ée ™e QÉª©à°S’G øe áKhQƒŸG ¢ùjQÉH
 øe á«∏ª©dG äÉcGô°ûdG ≈∏Y áªFÉb äÉbÓY AÉ°SQEGh ,á«HÉÑ°V

.áë°ü∏d ’ƒ°Uh áÄ«ÑdG ájÉªM
 ƒ¨fƒµdG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  »°ùfôØdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  Qhõ```̀jh  
 á°†Ñ≤H ƒ°ù«¨f ƒ°SÉ°S ¢ù«æjO É¡ªµëj »àdG á«WGôbƒÁódG

.Oƒ≤Y á©HQCG ƒëf òæe ójóM øe
 ¿CG Qô≤ŸG øe ,‹ƒ¨fƒµdG ¢ù«FôdG ™e ¬©ªL AÉ≤d ó©Hh 
 z∫ƒ¨jO RÉc{ ‘ AÉ°ùŸG ‘ á«°ùfôØdG á«dÉ÷G ¿hôcÉe »≤à∏j
 Üô◊G  ∫ÓN  Iô`̀◊G  É°ùfôa  º«YR  áeÉbEG  ô≤e  ¿Éc  …ò`̀dG

 íÑ°UCGh (1970 1890-) ∫ƒ¨jO ∫QÉ°T á«fÉãdG á«ŸÉ©dG
.π«aGRGôH ‘ »°ùfôØdG ÒØ°ùdG áeÉbEG ô≤e ó©H Ée ‘

 ¢ù«FôdG øe á«bƒ≤M äÉª¶æe âÑ∏W ,¬dƒ°Uh á«°ûYh 
.É¡ahÉfl ≈dEG ¥ô£àdG »°ùfôØdG

 ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  øY  êGô`̀aE’É`̀H  äÉª¶æŸG  âÑdÉWh  
 ƒcƒcƒe  π«°û«e  …QÉ`̀ e  ¿É`̀L  ∫GÔ``̀÷G  ¢û«÷G  ¿É``̀cQC’
 Éæé°S  øjò∏dG  É°ù«dÉ°S  »ÑeƒchCG  ¬jQófCG  ≥HÉ°ùdG  ôjRƒdGh
 ÉgGô°ùN  »àdG  2016  ΩÉ©d  á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  ó©H

.É¡éFÉàf ‘ Éæ©Wh
 áØ°†dG  ≈∏Y  É°SÉ°ûæ«c  ≈dEG  ∂dP  ó©H  ¿hôcÉe  ¬éàjh  
 ∑ÉL ¿ÉL Qƒ°ù«ahÈdG »≤à∏«°S å«M ƒ¨fƒµdG ô¡æd iôNC’G
 áaÉ°VE’ÉH ,’ƒÑjEG ¢ShÒa ±É°ûàcG ‘ ºgÉ°S …òdG »ÑÁƒe

.áaÉ≤ãdG ´É£b ‘ øjôªãà°ùeh ÚfÉæa ≈dEG
 ‘  º¡à oJ  É°ùfôa  ¿C’  á«ªgCG  IQÉ`̀jõ`̀dG  √ò`̀g  »°ùàµJh  
 É°SÉ°ûæ«c  ∫ƒ≤J  »àdG  GófGhQ  ºYóH  á«WGôbƒÁódG  ƒ¨fƒµdG

 .z23ΩEG{ …Oôªàe í∏°ùJ É¡fEG
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دمشق

 ‘  ∫R’õ`̀∏`̀d  »æWƒdG  õ`̀cô`̀ŸG  Qó`̀°`̀UCG
 äGõ¡dG  Oó©H  Ó°üØe  AÉ°üMEG  ÉjQƒ°S
 ´ƒbh òæe ,OÓÑdG âHô°V »àdG ájOGóJQ’G
 ≈àM »°VÉŸG ôjGÈa 6 ‘ ÒÑµdG ∫GõdõdG
 É¡Yƒª›  ≠∏H  »àdG  ,¢SQÉe  3  á©ª÷G

.™«HÉ°SCG 4 ∫ÓN ±’BG 4 áHGôb »∏µdG
 äGõ¡dG  OóY  π«°UÉØJ  õcôŸG  ∞°ûch
 3867  ≠dÉÑdGh  ,É`̀¡`̀JÉ`̀LQO  Iƒ≤d  É©ÑJ

:‹ÉàdG ƒëædG ≈∏Y ,Iõg
 ≠∏H äÉLQO 3-2  Iƒ≤H äGõ¡dG OóY 
 äÉLQO 4-3 Iƒ≤H äGõ¡dG OóY .1943
 5-4  Iƒ≤H  äGõ`̀¡`̀dG  Oó`̀Y  .1502  ≠∏H
 Ée  Iƒ≤H  äGõ¡dG  OóY  .378  ≠∏H  äÉLQO
 â¨∏H äGõg 4 .33 ≠∏H äÉLQO 6-5 ÚH
 Iƒ≤H ∫Gõ`̀dR .äÉ`̀LQO 6  øe Ì`̀cCG  É¡Jƒb
 Iƒ≤H  ¿Éc  ÒÑµdG  ∫GõdõdG  .á`̀LQO  7.5
 É¡Jƒb  äGõg  øe  ≈≤ÑJ  Ée  .áLQO  7.8
 çGó`̀MC’G  ´ƒª›  É`̀eCG  .ÚàLQO  øe  π`̀bCG
 ΩÉY  ájGóH  òæe  Éeƒj  36  ∫ÓN  á«dGõdõdG
 ,ÒÑµdG  ∫GõdõdG  çhóM  ≈àMh  2023
 ¬Jƒb â¨∏H ÉgÉ°übCG  ,Iõg 34  §≤a ≠∏Ña
.∫R’õ∏d »æWƒdG õcôŸG ≥ah áLQO 4.7

 ´ƒbh  ≈∏Y  ô¡°T  áHGôb  Qhô`̀ e  ™`̀eh
 ™HGƒàdGh äGõ¡dG π°UGƒàJ ,ôeóŸG ∫GõdõdG
 øe ójó©dGh É«côJh ÉjQƒ°S ‘ ájOGóJQ’G

.á≤£æŸG ∫hO
áØ«fl øµd ..áØ«©°V äGõg

 äGõg  øY  ∞°ûc  AÉ°üME’G  ¿CG  ºZQh

 ™∏¡dG Òãj É¡°†©H ¿EÉa ,ÖdÉ¨dG ‘ áØ«©°V
 ∫Gõ`̀dR  áKQÉc  QGôµJ  øe  GOó`̀›  ´õØdGh
 É©°SGh  GQÉeO  ∞∏N  …òdG  ,ÒÑµdG  ôjGÈa
 ÚHÉ°üŸGh  ÉjÉë°†dG  ±’BG  äGô°ûYh
 øe  ójó©dG  ‘  øjQô°†àŸGh  øjOƒ≤ØŸGh
 á«bPÓdGh  ÖdOEGh  Ö∏M  πãe  ,äÉ¶aÉëŸG
 É¡àæ∏YCG »àdG ,IÉªMh ¢üªMh ¢SƒWôWh

.áHƒµæe ≥WÉæe ájQƒ°ùdG áeƒµ◊G
?≈àe ≈dEG

 »æWƒdG  õ`̀cô`̀ŸG  AÉ`̀°`̀ü`̀MEG  ∞`̀°`̀û`̀ch
 äGõ¡dG  äGô°ûY  π«é°ùJ  ø`̀Y  ∫R’õ`̀∏`̀d
 øe  á¨dÉÑdGh  É«Ñ°ùf  ájƒ≤dG  á`̀jOGó`̀JQ’G
 ¢SÉ«≤e  ≈∏Y  ¥ƒa  Éeh  äÉLQO  6  ≈dEG  5

 ¢SÉædG  §°Sh  á∏Ñ∏H  çóëj  É‡  ,ÎîjQ
 »àdG IóŸG ∫ƒM á©°SGh ä’DhÉ°ùJ ìô£jh
 ,√òg  QGô≤à°S’G  ΩóY  ádÉM  É¡bô¨à°ùà°S
 É¡à«gÉeh  á«dGõdõdG  äGOGó`̀ JQ’G  ™HÉàJh

.É¡fƒªch É¡WÉ°ûf äÉ«dBGh
 ‘  ∫R’õ``̀ dG  º∏Y  º°ùb  ¢ù«FQ  ∫ƒ≤j
 äÉ`̀ °`̀ SGQó`̀ dGh  çƒëÑ∏d  ‹É`̀ ©`̀ dG  ó`̀¡`̀©`̀ŸG
 ‘ ,OhGO óªfi ≥°ûeO á©eÉéH á«dGõdõdG

:zá«HôY Rƒ«f …Éµ°S{ ™bƒe ™e QGƒM
 ≈∏Y ÉjQƒ°S Üô°†J »àdG ∫R’õdG πc 
 ÒÑµdG ∫GõdõdG øY áªLÉf ™«HÉ°SCG 4 ióe
 ™«HÉ°SCG  Ió©d  ôªà°ùJ  ó`̀bh  ,7.8  Iƒ≤H
 á≤£æŸG  Oƒ©J  ≈àM  ,ô¡°TCG  ÉÃQh  á∏Ñ≤e

 •É°ûædG Oƒ©jh ójóL øe ¿RGƒàdG ™°Vƒd
 áYô°S  ™LGÎJh  ,√ó¡Y  ≥HÉ°ùd  ‹GõdõdG
 ÉŸ  íFÉØ°üdG  Ohó`̀◊  Iôªà°ùŸG  ácô◊G

.»°ù«FôdG ∫GõdõdG πÑb ¬«∏Y âfÉc
 õcGôe ÈY ¬æe âÑãàdG ºàj ôeC’G Gòg
 äÉ°SÉ«b  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  ,á«dGõdõdG  ó°UôdG
 áYô°S  äGÒ`̀¨`̀à`̀d  á«YÉæ°üdG  QÉ``̀ª``̀bC’G
 ,á`̀«`̀°`̀VQC’G  Iô°û≤∏d  á`̀ª`̀FGó`̀dG  á`̀cô`̀◊G
 πÑb  ¬«∏Y  âfÉc  ÉŸ  É¡JOƒY  øe  ócCÉàdGh

.»°SÉ°SC’G ∫GõdõdG ´ƒbh
 øe  ∞©°VCG  ¿ƒµJ  á©HÉàdG  ∫R’õ`̀ dG  
 Iƒ≤dÉH º°ùàJ ób ∂dP ™e É¡æµd ,á«°ù«FôdG
 ÉÃQ  ádÉ◊G  √òg  ‘h  ,ÉfÉ«MCG  ájÒeóàdG

 ôeóe ∫GõdR çhóM Üôb ≈∏Y áeÓY ó©J
.¿ÉµŸG ¢ùØf ‘ ÒãµH ÈcCG Iƒ≤Hh ójóL

 Ö≤Y çó– ∫R’R ájOGóJQ’G äGõ¡dG 
 ,äÉLQO  6  É¡Jƒb  ≈£îàJ  »àdG  ∫R’õ`̀dG
 »gh ,É¡æe ∞©°VCG É¡fƒµH ÉªFGO ∞°üàJh
 ºéM  ™LGôJ  ≈∏Y  Rô`̀ HC’G  ô°TDƒŸG  πã“
 á«Lƒdƒ«÷G  á«æÑdG  ‘  áfõàîŸG  ábÉ£dG
 å«M  ,IôeóŸG  ájƒ≤dG  ∫R’õ∏d  IódƒŸG
 ôeCG  á`̀jOGó`̀JQ’G  äGõ¡dG  ´ƒ`̀bh  ‹ÉàJ  ¿EG
 áé«àf  πàîŸG  ¿RGƒàdG  IOÉ`̀ YE’  »©«ÑW

.ôeóŸG ∫GõdõdG çhóM
 äÉMÉ°ùe OGóàeG ≈∏Y äGõ¡dG çó– 
 ∫Gõ`̀ dõ`̀ dG  ¿É``̀c  GPEG  Éª«°S  ’  ,á©°SÉ°T
 IóY Ωƒ`̀î`̀J  ≈∏Y çó``M ó`̀b  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 ∫GõdõdG  ‘  π°üM  Éªc  ,á«fƒàµJ  íFÉØ°U

.ÒNC’G
IQƒ£ÿG πeGƒY

 øe ájOGóJQ’G äGõ¡dG IQƒ£N »JCÉJ 
 QÉKBG  á÷É©eh  áKÉZE’G  äÉ«∏ª©d  É¡à∏bôY
 ÉgQGô°VEG  øY Ó°†a ,¬JÉ«YGóJh ∫GõdõdG
 ób âfÉc ¿CG ó©H GOó› ÊÉÑŸGh ≥aGôŸÉH
 ∫hC’G  ∫GõdõdG  AGôL  ´ó°üà∏d  â°Vô©J

.ó©H ô¡æJ ⁄ É¡æµd
 á``̀jOGó``̀JQ’G äGõ``̀¡``̀dG ¿EÉ```̀a ,∂`̀ dò`̀ d
 á«æHC’G  ∂∏àH  É`̀MOÉ`̀a  GQô`̀°`̀V  ≥ë∏J  ó`̀b
 Gò¡d  ,ÉgQÉ«¡fG  áLQód  π°üj  øcÉeC’Gh
 IQô°†àŸG  ≥WÉæŸG  ¿Éµ°S  ≈∏Y  »¨Ñæj
 Ú◊  å`̀jÎ`̀dGh  º¡Jƒ«Ñd  IOƒ`̀©`̀dG  Ωó`̀Y
 ¿Éª°Vh  É¡æY  ≥«bódG  »°Sóæ¡dG  ∞°ûµdG

.á°û«©ŸGh øµ°ù∏d É¡àeÓ°S

كييف 

 É¡Ñ∏W  Ú`̀eCÉ`̀J  ‘  É`̀«`̀fGô`̀chCG  âë‚  ¿CG  ó©H
 á«HôZ  äÉHÉHOh  äÉYQóe  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊ÉH  ¢UÉÿG
 ´ÉæbEG  ‘  ™«HÉ°SCG  òæe  ∞««c  ∫hÉ`̀–  ,á«cÒeCGh
 ,É«°ShQ  á¡LGƒŸ  á«HôM  äÓJÉ≤e  ∫É°SQEÉH  É¡FÉØ∏M
 ∫ƒëàdGh  Ò£ÿG  RhÉéàdÉH  ƒµ°Sƒe  ¬àØ°Uh  ÉÑ∏W

.¿B’G ≈àM IôFGódG ∑QÉ©ŸG ¿Gõ«e ‘
 Égóeh  ∞««c  Ö∏W  äó©Ñà°SG  »àdG  ø£æ°TGh
 •ƒ£ÿG  ø`̀Y  äÉYÉ°S  òæe  âæ∏YCG  ,äÓJÉ≤ŸÉH
 áeó≤ŸG Iójó÷G ájôµ°ù©dG äGóYÉ°ùª∏d á°†jô©dG
 äGƒb ÖjQóàd É›ÉfôH πª°ûà°S »àdGh É«fGôchCG ≈dEG

.16 ±EG äÓJÉ≤e ≈∏Y ∞««c
 ó¡©ŸG  ‘  åMÉÑdG  ±ƒµ°ù«∏«H  ’ƒµjÉŸ  ∫É`̀bh
 ,á«é«JGÎ°S’G  äÉ°SGQó∏d  ÊGô```chC’G  »æWƒdG
 zá«HôY  Rƒ«f  …Éµ°S{  ™bƒŸ  ¬JÉëjô°üJ  ∫Ó`̀N
 ƒg  º``̀gC’G  øµdh  π©ØdÉH  »JCÉà°S  äÓ`̀JÉ`̀≤`̀ŸG{  ¿EG

.zâ«bƒàdG
 á«HÉéjE’G äGQÉ°TE’G øe ójó©dG ∑Éæg ¿CG ócCGh
 ¿Éª°†d äÓJÉ≤ŸG ≈∏Y ∞««c ∫ƒ°üM á«fÉµeEG ∫ƒM

.äGƒ≤dG Égó≤àØJ »àdG ájƒ÷G ájÉª◊G
á«HÉéjEG äGQÉ°TEG

 Üô¨dG  äÉcô–  ,±ƒµ°ù«∏«H  ’ƒµjÉŸ  óæah
 í«∏°ùJ  ∞`̀∏`̀e  ¢üîj  Éª«a  IÒ```̀ NC’G  É``̀cÒ``̀eCGh
 äÉHÉHódG  ôjôªàH  Qƒ£àj  π©ØdÉH  CGóH  …òdGh  ,∞««c
 ∞««c  É¡H  …OÉæJ  âfÉc  »àdG  á«YÉaódG  äÉYQóŸGh
 ‘  »°ShôdG  Ωó≤àdG  ∞bƒd  »°VÉŸG  ¢ù£°ùZCG  òæe

.Üƒæ÷Gh ¥ô°ûdG

:‘ â∏ã“ äGQÉ°TE’G ∂∏J ¿CG ±É°VCGh
 ÉgOGó©à°SG  »°VÉŸG  ô¡°ûdG  Góædƒg  âæ∏YCG

. ™æ°üdG á«HôZ äÓJÉ≤e ∞««µH ÉgójhõJ
 πc π©ØdÉH  â≤∏J  É¡fCG  äócCG  á«fGôchC’G  ´ÉaódG
 zÉ≤HÉ°S É¡H âeó≤J »àdG äÉÑZôdG áªFÉb{ øe A»°T

. §≤a äGôFÉ£dG »≤Ñàeh
 ±CG  äÓJÉ≤e  ôjô“  ÉgOGó©à°SG  äócCG  GóædƒH
.zƒJÉf{  »°ù∏WC’G  ∫Éª°T  ∞∏M  ™e  ≥«°ùæàdÉH  16

 »cÒeC’G ¢Sô‚ƒµdG πNGO ´ÉªLEG OƒLh áÑ°T
.∞««c ≈dEG äÓJÉ≤ŸG ∫É°SQEG IQhô°†H

 øjQÉ«£dG ÖjQóJ èeÉfôH AóH øY ¿ÓYE’G GÒNCG
.16 ±EG äÓJÉ≤e ≈∏Y Ú«fGôchC’G

 äGQÉ°TE’G  ∂∏J  ™«ªL  ¿CG  ,±ƒµ°ù«∏«H  ócDƒjh
 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ÜGÎ`̀ bGh  ∞««c  ídÉ°U  ‘  Ö°üJ
 ”  á≤Ñ°ùe  •hô°ûH  ∂`̀dP  ºà«°S  øµdh  äÓJÉ≤ŸG
 äÓJÉ≤ŸG  ∂∏J  ΩGóîà°SG  ΩóY  É¡æe  ,É¡æY  í«ª∏àdG
 ∞««c ¬JócCG Ée ƒgh ,»°ShôdG ≥ª©dG ±Gó¡à°SG ‘
 ôjôëàd  ∑QÉ©ŸG  ‘  ¿RGƒJ  çGóMEG  É¡æe  ±ó¡dG  ¿CG

.É¡«°VGQCG
 ≥aGh  ób  ¿Éc  »cÒeC’G  ¢Sô¨fƒµdG  ¿CG  ôcòj
 É«fGôchC’  äGóYÉ°ùe  ≈∏Y  2022  ΩÉ`̀Y  π©ØdÉH
 øjQÉ«£dG  ÖjQóàd  Q’hO  ¿ƒ«∏e  100`H  Qó≤J
 OÉYh  ∞bƒJ  èeÉfÈdG  Gò`̀g  øµdh  ,Ú`̀«`̀fGô`̀chC’G

.™«HÉ°SCG òæe ¬∏«©ØJ
§≤a íjƒ∏J

 É`̀«`̀fGô`̀chCG  ‘  É¡HôM  ∞°üJ  »`̀à`̀dGh  ƒµ°Sƒe
 äó¡©J ,É«°ShQ ô°ùµd ÉcÒeCGh ƒJÉædG øe ádhÉëÃ
 ∞««µd ø£æ°TGhh Üô¨dG ójhõJ ∫ÉM Iƒ°ù≤H OôdÉH

 ∫hõf  ‘  çóM  Ée  QGôZ  ≈∏Y  ,á«Hô◊G  äÓJÉ≤ŸÉH
.∑QÉ©ŸG ¢VQC’ á«Hô¨dG äÉHÉHódG

 ‘ åMÉÑdG  ∂°ùaƒ«JQCG  ≠«dhCG  ∫ƒ≤j  ,¬ÑfÉL øe
 ¿EG  ,ájôµ°ù©dG  z∂°ùdƒa{  á°ù°SDƒÃ  ‹hódG  ¿CÉ°ûdG
 Éë°Vƒe  ,∞««µd  »î°ùdG  ºYódG  ‘  π¶«°S  Üô¨dG
 É«fGôchCG  ójhõàd  º¡ÑfÉL  øe  ≥HÉ°ùdG  ¢†aôdG  ¿CG
 ,ÌcCG  ¢ù«d  »eÓYEG  ¢VôY  øY  IQÉÑY  äÓJÉ≤ŸÉH

.∂dP ¢ùµY á≤«≤◊G ™bGƒdG ‘ øµdh
 ¬JÉëjô°üJ  ∫ÓN  ,∂°ùaƒ«JQCG  ≠«dhCG  ∞«°†ojh
 ø£æ°TGhh Üô¨dG ¿CG ,zá«HôY Rƒ«f …Éµ°S{ ™bƒŸ
:É¡æe É¡HÉÑ°SCG Ió©d á∏JÉ≤e äGôFÉW ∞««c º∏°ùj ød

 äÉ¡Ñ÷G Ö∏ZCÉH  ∞««c óYÉ°ùj ød âbƒdG πeÉY
.É¡«∏Y Iô£«°ùdG ΩÉµMEG øe É«°ShQ ÜÎ≤J áMƒàØŸG

 π©ØdÉH  ÉgGÒeóJ  ”  É«fGôchCG  äGQÉ£e  Ö∏ZCG
.∑QÉ©ŸG ájGóH òæe »°ShôdG ƒ÷G ìÓ°S π©ØH

 øY  ΩÉ`̀“  ó«©H  »Hô¨dGh  »`̀cÒ`̀eC’G  ìÓ°ùdG
 ÖjQóJ  êÉà«°S  Ée  Ú«fGôchC’G  Oƒæ÷G  äÉ«fÉµeEG

.äGƒæ°S πH ô¡°TCG IóŸ
 É¡«∏Y ÖjQóàdG øµÁ äÉHÉHódÉc â°ù«d äÓJÉ≤ŸG
 ó«©H ôeCG É¡H ∞««c ójhõJ π©éj Ée Gògh ™«HÉ°SCG ‘

.∫ÉæŸG
 »Hô¨dG  ¿Ó`̀YE’G  ¿EG  ,∂°ùaƒ«JQCG  ≠«dhCG  iôjh
 äÓJÉ≤ŸÉH  ∞««c  ójhõJ  á«fÉµeEG  øY  »cÒeC’Gh
 ìhôdG  ™aQ  ádhÉfih  »¶Ø∏dG  ójó¡àdG  ió©àj  ’
 π«dódGh ,ôFÉ°ùÿG øe ±õæJ »àdG ∞««µd ájƒæ©ŸG
 óYh  »àdG  äÉHÉHódG  ™«ªL  ∫hõ`̀f  Ωó`̀Y  ƒg  É°†jCG
 ’  ¿B’G  ≈àM  ¬eÓà°SG  ”  Éeh  ∑QÉ©ª∏d  Üô¨dG  É¡H

.äGôjó≤àdG ≈°übCÉH äÉHÉHO 5 ió©àj

 جنيف

 ¥ƒ≤◊ IóëàŸG ºeCÓd »eÉ°ùdG ¢VƒØŸG ∞°Uh
 ôjRƒd  äÉëjô°üJ  á©ª÷G  ∑QƒJ  ôµdƒa  ¿É°ùfE’G
 É¡fCÉH  á«æ«£°ù∏a  ájôb  zƒëŸ{  É¡«a  ÉYO  »∏«FGô°SEG
 »∏«FGô°SE’G  ∫É`̀ŸG  ô`̀jRh  ≈`̀ dOCG   .zádƒÑ≤e  Ò`̀Z{
 AÉ©HQC’G  íjô°üàdG  Gò¡H  ¢ûàjôJƒª°S  π«Ä∏°ùàH
 ÚHÉ°T  ÚæWƒà°ùe  πà≤e  ø`̀e  Ò°üb  â`̀bh  ó©H
 ájôb Üôb Éª¡JQÉ«°ùH ¿GôÁ ÉfÉc Éªæ«H ¢UÉ°UôdÉH
 Ö≤YCGh ,á«Hô¨dG áØ°†dG ∫Éª°T á«æ«£°ù∏ØdG IQGƒM

.ájô≤dG ≈∏Y Ú«∏«FGô°SEG ÚæWƒà°ùe Ωƒég ∂dP
 ájôb ƒfi Öéj ¬fCG  ó≤àYCG{ ¢ûàjôJƒª°S ∫Éb 

 ≈∏Y  Öéj  Ée  Gòg  ¿CG  ó≤àYCG{  ±É°VGh  .zIQGƒ`̀M
.z¬∏©ØJ ¿CG π«FGô°SEG ádhO

 ¬fCG  ÎjƒJ  ≈∏Y  Éë°Vƒe  ∂dP  ó©H  ™LGôJh  
 ±Gó¡à°SG  §≤a  ø`̀µ`̀dh  IQGƒ``̀ M  ƒ`̀fi  ó`̀jô`̀j  ’{
 ¿Éc  …ò`̀dG  ∑Qƒ`̀J  ôµdƒa  ∞°Uhh   .zÚ`̀«`̀HÉ`̀gQE’G
 ºeCÓd  ™HÉàdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¢ù∏›  ‘  çóëàj
 É¡fCÉH  ¢ûàjôJƒª°S  Iƒ``̀YO  ,∞«æL  ‘  IóëàŸG
 á«gGôµdG ≈∏Y ¢†jôëà∏d √Qƒ°üJ øµÁ ’ ¿ÓYG{
 IQGRh º°SÉH çóëàŸG ¿Éc ,ø£æ°TGh ‘  .z∞æ©dGh
 .áeGô°U  ÌcCG  ¢ùjGôH  ó«f  á«cÒeC’G  á«LQÉÿG
 ÒZh  É°†«¨H  Éëjô°üJ  ¿É`̀c{  Ú«aÉë°ü∏d  ∫É`̀bh

.zRGõÄª°TÓd GÒãeh ∫hDƒ°ùe

 »æ«£°ù∏ØdG  ¢†jôëàdG  øjóf  Éªc{  ±É°VGh  
 ájRGõØà°S’G äÉëjô°üàdG √òg øjóf ,∞æ©dG ≈∏Y

.z∞æ©dG ≈∏Y É°†jô– É°†jG πµ°ûJ »àdG
 øWƒà°ùŸG  ¢ûàjôJƒª°S  π«Ä∏°ùàH  IƒYO  »JCÉJ  
 ,¢ù∏HÉf  Üô`̀b  º«≤j  …ò``dG  ±ô£àŸG  Úª«dG  ø`̀e
 »∏«FGô°SE’G  ´Gõ`̀æ`̀dG  ¬«a  ó¡°ûj  …ò`̀ dG  âbƒdG  ‘

.ôJƒàdG IóM ‘ GóYÉ°üJ »æ«£°ù∏ØdG
 ∑QƒJ  Ωób  ,á©ª÷G  ¢ù∏éŸG  ΩÉeCG  ¬HÉ£N  ‘  
 »°VGQC’G  ‘  ™°VƒdG  ∫ƒM  ¬ÑàµŸ  ÒN’G  ôjô≤àdG
 AÉjôHC’ÉH ™aój ∞æ©dG óYÉ°üJ{ ¿EG ∫Ébh  .á∏àëŸG
 ≥£æÃ  ,IójóL  ¢SBÉe  ≈`̀dG  ±Gô``̀WC’G  ™«ªL  øe
.zá¡LGƒŸG QGôªà°S’ ≥£æe ÓdG iôMC’ÉH hCG ™«¶a

 جنيف

 ∫hódG πc øe á©ª÷G á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe âÑ∏W
 ,-19ó«aƒc CÉ°ûæe ∫ƒM É¡µ∏“ »àdG äÉeƒ∏©ŸG ácQÉ°ûe
 ábÉ£dG  IQGRhh  ‹GQóØdG  äÉ≤«≤ëàdG  Öàµe  ∫Éb  Éeó©H
 ‘  ÖÑ°ùJ  ¿É`̀ghh  ‘  Èà  øe  ÉHô°ùJ  ¿EG  á«cÒeC’G
 CÉ°ûæÃ  ΩÉªàg’G  OóŒ  ,IÒ`̀NC’G  ΩÉ`̀jC’G  ‘   .áëFÉ÷G

.-19ó«aƒc
 ¢ShQó«J á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æŸ ΩÉ©dG ôjóŸG ∫Ébh 

 …QhódG ‘Éë°üdG √ô“Dƒe ∫ÓN ¢Sƒ°ù«jÈ«Z ΩƒfÉgOCG
 øe  ,AÉHƒdG  CÉ°ûæe  øY  äÉeƒ∏©e  Ée  ó∏H  iód  ¿Éc  GPEG{
 á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ™e  É¡cQÉ°ûàj  ¿CG  …Qhô°†dG

.z‹hódG »ª∏©dG ™ªàéŸGh
 πH  zΩƒ∏dG  AÉ≤dEGzÜ ≥∏©àj  ’  ôeC’G  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh  
 áëFÉ÷G  √òg  É¡H  äCGóH  »àdG  á≤jô£∏d  Éæª¡a  õjõ©JzÜ
 É¡d OGó©à°S’Gh á«∏Ñ≤à°ùŸG áÄHhC’G ™æe øe øµªàf ≈àM

.zÉ¡d áHÉéà°S’Gh

 ‹GQóØdG äÉ≤«≤ëàdG Öàµe ôjóe ∫Éb ,´ƒÑ°SC’G Gògh 
 Üqô°ùJ ¿ƒµj ¿CG zGóL πªàëŸG øe{ ¬fEG …GQ ôaƒà°ùjôc
 áëFÉL  ÖÑ°S  ƒ`̀g  Ú°üdG  ‘  ¿É``̀ ghh  ‘  Èà  ø`̀e
 É¡àeób  á∏KÉ‡  á«°Vôa  øe  Úeƒj  ó©H  ,-19ó«aƒc

.á«cÒeC’G ábÉ£dG IQGRh
 ÉjQÉe  âë°VhCG  ,ôeC’G  Gòg  ∫ƒM  ∫GDƒ°S  ≈∏Y  GOQh  
 -19ó«aƒc  áëaÉµe  ≥jôa  ¢SCGôJ  »àdG  ±ƒNÒc  ¿Éa
 äÉeƒ∏©e âÑ∏W ádÉcƒdG  ¿CG  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe ‘

 ºeC’G  iód  á«cÒeC’G  áã©ÑdG  ‘  øjRQÉH  ÚdhDƒ°ùe  øe
.∞«æL ‘ IóëàŸG

 ∫ƒ°ü◊G πLCG øe (...) äÉÑ∏W Éæ∏°SQCG{ âaÉ°VCGh 
 ,ábÉ£dG  IQGRh  øe  ôjô≤J  ô`̀NBG  ∫ƒ`̀M  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y
 á«cÒeCG  ä’Éch  øe  á«aÉ°VEG  ôjQÉ≤J  ¿CÉ°ûH  É°†jCG  øµd
 ∫ƒ°Uh  Éæjód  ¢ù«d  ,¿B’G  ≈àM{  â©HÉJh   .záØ∏àfl
 ôjQÉ≤àdG √òg â∏©L »àdG äÉfÉ«ÑdG hCG ôjQÉ≤àdG √òg ≈dEG

.záæµ‡

منظمة الصحة تدعو كل الدول إلى مشاركة معلوماتها حول منشأ كوفيد- 19

«إف 16»... 4 أسباب تعيق حصول 
أوكرانيا على المقاتالت

الفاو: انخفاض أسعار الغذاء 
العالمية للشهر الـ11 في شباط

 عمان 

 ájòZC’G  áª¶æe  √Qó°üJ  …òdG  á«ŸÉ©dG  AGò¨dG  QÉ©°SCG  ô°TDƒe  ¢†ØîfG
 ≠∏Ñ«d  ,»°VÉŸG  •ÉÑ°T  ‘  ‹GƒàdG  ≈∏Y  ô°ûY  …OÉ◊G  ô¡°û∏d  zhÉa{  áYGQõdGh
 ,2022 •ÉÑ°T ô¡°T ‘ ¬∏é°S …òdG »°SÉ«≤dG iƒà°ùŸG øe áÄŸÉH 19 ¬°VÉØîfG

.É«fGôchCG ‘ Üô◊G ÜÉ≤YCG ‘
 …òdG  ,Égô°TDƒe  ¿EG  ,  ÊhÎµdE’G  É¡©bƒe  ≈∏Y  ôjô≤J  ‘  áª¶æŸG  âdÉbh
 ≠∏H ,⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ’hGóJ ÌcC’G á«dhC’G á«FGò¨dG ™∏°ùdG QÉ©°SCG ó°Uôj
 øe  áÄŸÉH  0.6  áÑ°ùæH  É k°VÉØîfG  »°VÉŸG  ô¡°ûdG  §°SƒàŸG  ‘  á£≤f  129.8

.ÊÉãdG ¿ƒfÉc ô¡°T ‘ πé°ùŸG 130.6 iƒà°ùe
.2021∫ƒ∏jCG òæe ô°TDƒª∏d IAGôb πbCG »g √ògh

 QÉ©°SCG  ô°TDƒŸ  »°ûeÉ¡dG  ™LGÎdG  ¢ùµY  ó≤a  ,áª¶æŸG  ôjô≤J  Ö°ùëHh
 á«JÉÑædG  äƒjõdG  QÉ©°SCG  ô°TDƒe  ‘  IÒÑc  mäÉ°VÉØîfG  •ÉÑ°T  ‘  á`̀jò`̀ZC’G
 ÜƒÑ◊G  QÉ©°SCG  ô°TDƒe  ‘  ∞«ØW  ™LGôJ  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,¿É`̀Ñ`̀dC’G  äÉéàæeh

.ôµ°ùdG QÉ©°SCG ô°TDƒe ‘ IOÉ◊G IOÉjõdG ôKCG øe π∏≤j É‡ ,Ωƒë∏dGh
 147.3 ÜƒÑ◊G QÉ©°SC’ áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe ô°TDƒe §°Sƒàe ≠∏Hh
 ‘ π qé°ùŸG √Gƒà°ùe øY áÄŸÉH 0.1 áÑ°ùæH ∞«ØW ™LGÎH …CG ,•ÉÑ°T ‘ •É≤f

.ΩÉY πÑb ¬∏ qé°S …òdG iƒà°ùŸG øY áÄŸÉH 1.4 áÑ°ùæHh ,ÊÉãdG ¿ƒfÉc
 ,á«dÉààe  ô¡°TCG  áKÓãd  É¡°VÉØîfG  ó©H  ,íª≤∏d  á«dhódG  QÉ©°SC’G  â∏ qé°Sh
 IQò∏d  á«ŸÉ©dG  QÉ©°SC’G  äó¡°Th  .•ÉÑ°T  ‘ áÄŸÉH  0.3  áÑ°ùæH  áØ«ØW kIOÉjR
 §°Sƒàe ≠∏Hh .ôNBG ≈dEG ô¡°T øe §≤a áÄŸÉH 0.1 ≠∏H ´ÉØJQÉH ,É k£«°ùH G kÒ«¨J
 ‘  •É≤f  135.9  á«JÉÑædG  äƒjõdG  QÉ©°SC’  áYGQõdGh  ájòZC’G  áª¶æe  ô°TDƒe
 ∂dòH kÓ qé°ùe ,ÊÉãdG ¿ƒfÉc iƒà°ùe øY áÄŸÉH 3.2 √Qób ¢VÉØîfÉH …CG ,•ÉÑ°T
 ájòZC’G áª¶æe ô°TDƒe §°Sƒàe ≠∏Hh .2021 ΩÉY ájGóH òæe ¬d iƒà°ùe ≈fOCG
 áÑ°ùæH  ∞«ØW  ™LGÎH  …CG  ,•ÉÑ°T  ‘  á£≤f  112  Ωƒë∏dG  QÉ©°SC’  áYGQõdGh

.ÊÉãdG  ¿ƒfÉc  ‘  π qé°ùŸG  √Gƒà°ùe  øY  áÄŸÉH  0.1

بريطانيا: تحذير من نقص شديد في األيدي 
العاملة خالل السنوات الثالث المقبلة 

 لندن 

 á∏eÉ©dG …ójC’G ‘ ójó°T ¢ü≤f øe ÊÉ£jÈdG »æWƒdG AÉ°üME’G Öàµe QòM
 ÚÑZGôdG  ÒZ  OóY  IOÉjR  ÖÑ°ùH  á∏Ñ≤ŸG  çÓãdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  É«fÉ£jôH  ‘
 OóY  ¿CG  ,»eƒµ◊G  ÖàµŸG  øY  á«fÉ£jôH  ájOÉ°üàbG  ôjQÉ≤J  â∏≤fh  .πª©dG  ‘
 ∫ƒ∏ëH ¢üî°T ∞dCG 726  QGó≤Ã ójõ«°S É«fÉ£jôH ‘ πª©dG ‘ ÚÑZGôdG ÒZ
 πÑb  Ée  äÉjƒà°ùÃ  áfQÉ≤e  ,ÉeÉY  64h  16  øe  ájôª©dG  áÄØdG  ‘  2026
 ±hÉîŸG ÒãJ ΩÉbQC’G √òg ¿CG ≈dEG ôjQÉ≤àdG äQÉ°TCGh .ÉfhQƒc ¢ShÒa áëFÉL
 QƒLC’G IOÉjR ≈dEG πª©dG ÜÉë°UCG ™aój ób É‡ ádÉª©dG ‘ ójó°ûdG ¢ü≤ædG øe

.ºî°†àdG ∫ó©e ´ÉØJQG QGôªà°SG ‹ÉàdÉHh

 توقيع اتفاقية شراكة 

اقتصادية بين اإلمارات وتركيا
 أبوظبي 

 ájOÉ°üàbG  ácGô°T  á«bÉØJG  »ÑXƒHCÉH  É«côJh  äGQÉ`̀ eE’G  øe  πc  â©bh
 AóH  øe  ô¡°TCG  á©HQCG  ó©H  ,øjó∏ÑdG  ÚH  IQÉéàdG  õjõ©J  πLCG  øe  ,á∏eÉ°T
 ˆG  óÑY  »JGQÉeE’G  OÉ°üàb’G  ôjRh  ∫Ébh  .á«bÉØJ’G  √òg  ¿CÉ°ûH  äÉãMÉÑŸG
 Ωƒ°SôdG ¢†ØîJ hCG É¡ÑLƒÃ ≈¨∏à°S á«bÉØJ’G ¿EG ,‘Éë°U íjô°üàH ,…ôŸG
 ,á«£ØædG ÒZ IQÉéàdG áª«b øe áÄŸÉH 93 øe ÌcCG πãÁ Ée ≈∏Y á«côª÷G
 40  ≈dEG  π°üàd  øjó∏ÑdG  ÚH á«FÉæãdG  IQÉéàdG  ƒ‰ ¢Uôa øe Rõ©j  Ée  ƒgh
 Q’hO QÉ«∏e 19 ƒëæH áfQÉ≤ŸÉH ,á∏Ñ≤ŸG ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN Q’hO QÉ«∏e

.kÉ«dÉM
 ¬HÉ°ùM  ÈY  ¢Tƒe  óª  ,»cÎdG  IQÉéàdG  ô`̀jRh  QÉ°TCG  ,¬ÑfÉL  øe
 …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  õjõ©J  ‘  º¡°ù«°S  á«bÉØJ’G  ™«bƒJ  ¿CG  ≈dEG  ,ÎjƒJ  ≈∏Y
 ÚH  áeÈŸG  á«bÉØJ’G  ¿CG  ,ôcòj  .äGQÉ```̀eE’Gh  √OÓ`̀H  ÚH  äGQÉªãà°S’Gh
 ∫ÓN  …ôé«°S  …òdGh  äGAGô`̀LE’G  ≥jó°üJ  ó©H  ò«ØæàdG  πNóà°S  ÚÑfÉ÷G
 ∞dCG 25 ƒëf ≥∏îà°Sh ,ΩÉY ∫ÓN ò«ØæàdG ¿ƒµ«°Sh ô¡°TCG 6 ≈dEG 3 ÚH IÎa

.»cÎdG OÉ°üàb’G ‘ áØ«Xh ∞dCG 100 ƒëfh »JGQÉeE’G OÉ°üàb’ÉH áØ«Xh

«تيك توك» تعمل مع «شريك» 
في أوروبا لضمان أمن البيانات

 باريس

 ∂«J{  á°üæe âæ∏YCG  ,á«HhQhC’G  áeÉ©dG  äÉ£∏°ùdG  á≤K  ΩóY á¡LGƒe ‘
 É¡«eóîà°ùe äÉfÉ«H π≤f ΩóY ¿Éª°†d »HhQhCG z∂jô°T{ ™e πª©J É¡fCG z∑ƒJ
 Ée  ≥ah ,IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘ IòîàŸG  äGAGôLE’G  QGôZ  ≈∏Y ,Ú°üdG  ≈dEG

.¢SôH ¢ùfGôa ádÉcƒd Újò«ØæàdG øjôjóŸG óMCG á©ª÷G ø∏YCG
 ‘  áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG  øY  ∫hDƒ°ùŸG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ΩGôJÒH  ƒ«K  ∫Ébh  
 ,‹ÉàdÉHh ,Ú°üdG ¿CÉ°ûH á«≤«≤M ±hÉ á«Hô¨dG äÉeƒµ◊G iód{ ÉHhQhCG
 øª°†f  ∞«c  QÉ¡XEG  á«dhDƒ°ùe  πªëàf  ÉæfEÉa  ,¿ƒ«æ«°U  É¡°ù°SCG  ácô°T  Éæfƒc

.zÉæ«eóîà°ùe äÉfÉ«H
 á«Ñ©°ûH  ™qàªàj  …òdG  ƒjó«ØdG  ácQÉ°ûŸ  z∑ƒJ  ∂«J{  ≥«Ñ£J  ≈©°ùjh  
 ó©H  äÉfÉª°V Ëó≤J ≈dEG  ,ábÓª©dG  z¢ùfGO  âjÉH{ ácô°ûd  ∑ƒ∏ªŸGh IÒÑc
 á°ü°üîŸG É¡«ØXƒe Iõ¡LCG  øe ≥«Ñ£àdG ô¶ëH á«HhQhC’G á«°VƒØŸG QGôb

.äÉfÉ«ÑdG øeCÉH ≥∏©àJ ±hÉfl ≈dEG IÒ°ûe πª©∏d
 ,á∏KÉ‡ äGAGôLEG »cQÉ‰ódG ¿ÉŸÈdGh »HhQhC’G ¿ÉŸÈdG òîJG ,∑G qòeh 

.Ú«ª°SôdG É¡«ØXƒŸ ≥«Ñ£àdG ≈∏Y ô¶M ¢Vôa É°ùfôa ¢SQóJ Éª«a
 ™e IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ≥Ñ£ŸG êPƒªædG QGôµJ ‘ z∑ƒJ ∂«J{ ÖZôJh 
 äÉfÉ«H  2022  ∞«°U òæe ∞«°†à°ùJ  »àdG  É«fQƒØ«dÉc  ‘ zπcGQhCG{  ácô°T

.É¡JÉ«eRQGƒN ‘ ≥bóJh OÓÑdG ‘ Úeóîà°ùŸG
 ÉææµÁ  ’  .ÉfRƒeQ  πc  ájDhQ  πcGQhCG  ácô°ûd  øµÁ{  ΩGôJÒH  í°VhCGh  

.zÉ¡H QhôŸG ¿hO øe É¡ãjó–
 ‘  ¬°ùØf  A»°ûdG  π©Øf  ¿CG  Éæ«∏Y  ,ΩÉ©dG  …CGôdG  ´ÉæbEG  πLCG  øe{  ™HÉJh  
 IójóL  äÉfÉ«H  õcGôe  áKÓK  AÉ°ûfEG  ≈∏Y  πª©f  øëf{  ±É°VCGh  .zÉ`̀ HhQhCG

.π«°UÉØàdG øe ójõe AÉ£YEG hCG ¬à«ª°ùJ ¿hO z∂jô°T ™e É°†jCG πª©fh
 øe Ωóîà°ùe ¿ƒ«∏e 150  ™e z∑ƒJ ∂«Jz∫ ¥ƒ°S ÈcCG  ÉHhQhCG  qó n© oJh 
 QÉ«∏e  øe ÌcCG  ≥«Ñ£àdG  iód  ,É«ŸÉY  .IóëàŸG  áµ∏ªŸG  ‘ Éfƒ«∏e  25  º¡æ«H

.Ωóîà°ùe

الرئيس الكولومبي يحّض المتظاهرين 
على إطالق سراح شرطيين محتجزين

 بوغوتا

 ¿Éµ°ùdG  øe  øjôgÉ¶àŸG  á©ª÷G  hÎH  ƒaÉà°SƒZ  »ÑeƒdƒµdG  ¢ù«FôdG  ÉYO
 ‘ øjõéàëŸG Ú«Wô°ûdG äGô°ûY ìGô°S ¥ÓWEG  ≈dEG  ,±ÉjQC’G ‘h Ú«∏°UC’G

.OÓÑdG ÜƒæL
 ¿É°S  ‘  »LÔjEG  ódGôÁEG  §ØædG  ácô°T  ó°V  êÉéàMG  IôgÉ¶J  ∫Ó`̀Nh  

.øeC’G äGƒb ™e ‹ÉgC’G ∂Ñà°TG ,¢ù«ªÿG ¿GƒZÉc πjO »àæ°ù«a
 É«Wô°T 78 ¿hôgÉ¶àŸG õéàMG Éª«a ∞æ©dG ∫ÉªYCG ‘ »Wô°Th …hôb πàbh 

.⁄É¶ŸG ÚeCG Öàµe Ö°ùëH ,øFÉgQ §ØædG ácô°T »ØXƒe øe á©°ùJh
 ®ÉØ◊Gh Ú«Wô°ûdG ìGô°S ¥ÓWEG ¿CG ≈∏Y Oó°TCG{ ÎjƒJ ≈∏Y hÎH Öàch 

.záeƒµ◊G ≈dEG áÑ°ùædÉH ¿É«°SÉ°SCG ¿GôeCG ,º¡àeÓ°S ≈∏Y
 GƒL ¬LƒàdG πÑb Ú«aÉë°üd GOGôH ƒ°ùfƒØdCG á«∏NGódG ôjRh ∫Éb ,¬à¡L øe 
 ádhÉW ≈dEG ¢Sƒ∏é∏d ¿ÉµeEG ’{ ÉàjƒcÉc á≤£æe ‘ ¿GƒZÉc πjO »àæ°ù«a ¿É°S ≈dEG

.záWô°ûdG øe OGôaCG õéàëoj Éªæ«H äÉ°VhÉØŸG
 òîàJ »àdG ácô°ûdG ,»LÔjEG ódGôÁEG »ØJ ¿CÉH ¿ƒÑdÉ£j ¿hôgÉ¶àŸG ¿Éch 
 äÉeGõàdÉH  ,á«æ«°üdG  zº«°Tƒæ«°S{ áYƒª› øe áYôØàŸGh Gô≤e É«fÉ£jôH  øe

.»∏ëŸG ™ªàéª∏d É¡H äó q¡©J á«à– ≈æH
 ÉàjƒcÉc  áeƒµM  ≥ah  ,Èªaƒf/ÊÉãdG  øjô°ûJ  ‘  äÉLÉéàM’G  äCGó`̀Hh  
 øe  »∏ëŸG  ¢Sô◊G  º°†fG  ÉeóæY  ¢ù«ªÿG  â©dófG  äGôJƒàdG  øµd  ,á«∏ëŸG

.øjôgÉ¶àŸG ≈dEG Ú«∏°UC’G ¿Éµ°ùdG
 ácô°T ÊÉÑe ¢ù«ªÿG á«∏ ΩÓYEG πFÉ°Sh É¡Jô°ûf ƒjó«a ™WÉ≤e äô¡XCGh 

.øeC’G äGƒbh ÚéàëŸG ÚH äÉcÉÑà°TG ∫ÓN ¥Î– §ØædG
 ‘ GƒÑÑ°ùJ øjòdG ÚeôéŸG ójó–h ≥«≤ëàdG{ ≈∏Y ÚYqóŸG hÎH q¢†Mh 

.zÉàjƒcÉc ‘ äÉ«aƒdG
 á≤£æŸG  ≈dG  É¡Lƒàe  ¿Éc  …òdG  õjƒµ°SÓ«a  ¿ÉØjEG  ´ÉaódG  ôjRh  QÉ°TCGh  
 ΩÉ©£dG  ≈∏Y  Gƒ∏°üMh  Ió«L  ádÉM  ‘{  Ú«Wô°ûdG  ™«ªL  ¿CG  ≈dEG  Ú«aÉë°üd

.zAÉŸGh

 بريطانيا ترفض دعوة األرجنتين 
للتفاوض حول وضع جزر فوكالند

 لندن 

 »æ«àæLQC’G √Ò¶f IƒYO ‹ôØ«∏c ¢ùª«L ÊÉ£jÈdG á«LQÉÿG ôjRh ¢†aQ
.ófÓcƒa QõL ™°Vh ∫ƒM ¢VhÉØà∏d hÒ«aÉc ƒZÉ«àfÉ°S

 ™e  ¬YÉªàLG  ó©H  ‹ôØ«∏c  ∫Éb  ,á«fÉ£jÈdG  âfóæHófE’G  áØ«ë°U  Ö°ùMh
 ófÓcƒa QõL ¿Éµ°ùd ≥ëj{ ¬fCG ,óæ¡dG ‘ øjô°û©dG áªb ¢ûeÉg ≈∏Y hÒ«aÉc
 QÉëÑdG  AGQh Ée  º«∏bEG  Qõ÷G ≈≤ÑJ ¿CG  GhQôb ºgh ,º¡°ùØfCÉH  ºgÒ°üe ôjô≤J

.zÉ«fÉ£jÈd
 ÚH ôªà°ùe »°ù∏WC’G §«ëŸG ÜƒæL ‘ ófÓcƒa QõL ¿CÉ°ûH ∫ó÷G ¿CG ôcòj

.Oƒ≤Y òæe É«fÉ£jôHh ÚàæLQC’G
 Iƒ≤dÉH  Qõ``÷G  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  Ú`̀à`̀æ`̀LQC’G  â`̀dhÉ`̀M  1982  ΩÉ`̀Y  ‘h

.™«HÉ°SCG IóY ôªà°SG í∏°ùe ´Gõf ‘ áÁõ¡dÉH â«æe É¡æµd ,ájôµ°ù©dG
 É«fÉ£jôH ™e AÉ≤ÑdG ídÉ°üd Qõ÷G ¿Éµ°S á«Ñ∏ZCG âJƒ°U 2013  ΩÉY ‘h
 ød AÉàØà°S’G èFÉàf ¿CG âæ∏YCG á«æ«àæLQC’G áeƒµ◊G øµd ,ΩÉY AÉàØà°SG ∫ÓN

.Qõ÷G ≈∏Y É¡JOÉ«°S §°ùÑd É¡«©°S ‘ ôKDƒJ

غوتيريس: ال مكان ألسلحة 
الدمار الشامل في عالمنا 

 نيويورك 

 áª¶fCG  ¿CG  ≈∏Y  ¢ùjÒJƒZ  ƒ«fƒ£fCG  ,IóëàŸG  ºeCÓd  ΩÉ©dG  Ú`̀eC’G  Oó°T
 É¡H  DƒÑæàdG  øµÁ  ’  »àdGh  á«Lƒdƒ«ÑdGh  á«FÉ«ª«µdGh  ájhƒædG  áë∏°SC’G

.ÉæŸÉY ‘ É¡d ¿Éµe ’ á«FGƒ°û©dG áë∏°SC’G áª¶fCG øe ÉgÒZh á∏≤à°ùŸGh
 ìÓ°ùdG  ´õæH  á«Yƒà∏d  ‹hódG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæÃ  ádÉ°SQ  ‘  ¢ùjÒJƒZ  ∫Ébh
 Ωƒ«dG ∫GõJ ’ ÉgÒZh äGójó¡àdG √òg ¿EG ,óMC’G ±OÉ°üj …òdG ,QÉ°ûàf’G ΩóYh
 ΩGó©fG  ójGõJh ,…ôµ°ù©dG  ¥ÉØfE’G  øe á«°SÉ«b  äÉjƒà°ùe ™e ,ájô°ûÑdG  Oó¡J
 øµÁ ,´OGQ ¿hO âcô oJ GPEG{ É¡fEG øe GQòfi á«°SÉ«°Sƒ«÷G äGôJƒàdGh ,á≤ãdG

.zÈcCG ´Gô°U ≈dEG ∫ƒëàJ ¿CG
 ‘ ¿GQÉªãà°SG Éªg QÉ°ûàf’G ΩóYh ìÓ°ùdG ´õf ¿CG{ ≈dEG ¢ùjÒJƒZ QÉ°TCGh
 πÑb äGójó¡àdG √òg AÉ¡f’{ ≈dEG É«YGO zÉæ∏Ñ≤à°ùe ‘ äGQÉªãà°SG É¡fEG ;ΩÓ°ùdG

.zÉæ«∏Y »°†≤J ¿CG

المفوض السامي لالمم المتحدة يدين 
تصريحات وزير اسرائيلي «غير المقبولة»



62023 QGPBG (5)  óM’G
(3026) Oó©dGäÉ¶aÉfi

البحر الميت 

 ô“DƒŸG  ∫É`̀ª`̀YCG  ,â«ŸG  ôëÑdG  ‘  â∏°UGƒJ
 ..á«cQÉ°ûJ..á«≤aGƒJ  :¿Gƒæ©H  ™HGôdG  …ƒæ°ùdG
 áYÉªL  á«©ªL  ¬ª¶æJ  ,»æWƒdG  AÉæÑdG  πLCG  øe

.Úª∏°ùŸG ¿GƒNC’G
 ≥∏©àJ  πªY  ¥GQhCG  ,Ωƒ«dG  ô“DƒŸG  ¢ûbÉfh
 á«∏NGO  äÓYÉØJh  ,»æWƒdG  ìÓ°UE’G  ájô¶æH
 á«°SÉ«°ùdG  á``̀jDhô``̀dGh  á`̀«`̀LQÉ`̀ÿG  ±hô``¶``dGh
 ´hô°ûŸGh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dGh  Ió`̀°`̀TGô`̀dG
 ¿É°ùfE’G  AÉæHh  º«b  õjõ©Jh  áYÉªé∏d  »©ªàéŸG
 QhO  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,áYÉªé∏d  …ƒYƒàdG  Qhó``dGh

.»æWƒdG AÉæÑdG õjõ©J ‘ áYÉª÷G
 ,ô“Dƒª∏d ÊÉãdG QƒëŸG ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG ∫hÉæJh
 óªMCG QƒàcódG Ωóbh ,á«©ªé∏d ´hô°ûŸGh ájDhôdG
 õjõ©J  ‘  á«©ª÷G  QhO  ∫ƒM  á`̀bQh  áfQGƒ÷G
 ácQÉ°ûŸG  º«gÉØe  ≈dEG  É kbô£àe  ,»æWƒdG  AÉæÑdG
 AÉ`̀ª`̀à`̀f’Gh  á`̀ jô`̀ ◊Gh  íeÉ°ùàdGh  á«°SÉ«°ùdG

.»æWƒdG
 ∫ƒM  ábQh  ,ójQGƒÑdG  ≈°ù«Y  QƒàcódG  Ωóbh
 ‘  ÉgQhóH  ≥∏©àŸG  á«©ªé∏d  »©ªàéŸG  ´hô°ûŸG
 ¢Sóæ¡ŸG  Ωób  Éª«a  ,¿É°ùfE’G  AÉæHh  º«≤dG  õjõ©J
 …ƒ`YódG ´hô°ûŸG ∫ƒM ábQh Qƒµ©dG ÒN óªfi

.ÜÉ£ÿGh QÉµaC’G å«M øe á«©ªé∏d
 ¿GƒNE’G áYÉªL á«©ª÷ ΩÉ©dG ÖbGôŸG ócCGh
 ô“DƒŸG  ¿CG  ,áfhÉ£≤dG  óªfi  »eÉëŸG  Úª∏°ùŸG
 ¥É«°S  ,‘  áHÉéà°S’Gh  …óëàdG  º«gÉØÃ  »æàYG

.»æWƒdG πª©dG

 øe Aõéc ¬eó≤J Ée É¡jód á«©ª÷G ¿EG ,∫Ébh
 É¡fCGh  ,á∏eÉµàe  á«cQÉ°ûJ  á«≤aGƒJ  á«æWh  ájDhQ

.É¡LÉ°†fEGh É¡°TÉ≤fh É¡Áó≤àd ≈©°ùJ
 ≈©°ùJ  á«©ª÷G  ¿CG  ≈`̀ dEG  áfhÉ£≤dG  âØdh
 »æWƒdG  ÉgQhód  á©LGôŸG  Ωƒ¡Øe  ï«°SÎd  ÉehO
 Ëó≤Jh  É¡©ªà›  äÉ°ù°SDƒe  ‘  É`̀¡`̀WGô`̀î`̀fGh
 äGQƒ°üàdGh  è`̀eGÈ`̀dG  ‘  IQƒ`̀°`̀û`̀ŸGh  í°üædG
 »æWƒdG  AÉæÑdGh  πª©dÉH  á∏°üàŸG  äÉMÎ≤ŸGh

.»Ñ©°ûdGh »ª°SôdG iƒà°ùŸG ≈∏Y
 ájDhQ  »æÑJ  ≈∏Y  ¿ƒ°üjôM  øëf  z:±É°VCGh
 áî°SGQ  á«eÓ°SEG  IóYÉb  øe  ≥∏£æJ  áë°VGh

 Ióæà°ùeh ΩÓ°SEÓd  ∫óà©e »£°Sh º¡ØH  IRõ©eh
z.áÑbÉ©àe ∫É«LCG äÉªgÉ°ùe øe Ö«W çQEG ≈dEG

 º`̀¡`̀JÓ`̀NGó`̀e ‘ ¿ƒ`̀Kó`̀ë`̀à`̀ŸG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 áÄ«ÑdG  πX  ‘  ¿OQC’G  É¡¡LGƒj  »àdG  äÉjóëàdG
 á«∏ªYh  ⁄É©dGh  á£≤æŸG  ‘  áªFÉ≤dG  á«°SÉ«°ùdG
 …QGOE’Gh  …OÉ°üàb’Gh  »°SÉ«°ùdG  åjóëàdG
 ióMEG  á«Hõ◊G  áeƒµ◊Gh  ¿ÉŸÈdG  Èà©J  »àdG

. á«°SÉ«°ùdG É¡JÉLôfl
 ,Úª∏°ùŸG  ¿Gƒ``̀NE’G  á«©ªL  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°ûj
 ájQGOE’G  É¡∏cÉ«g âdhÉæJ á«∏NGO ájQGƒM äó≤Y

.á«ª«¶æàdG É¡fhDƒ°Th É¡Ñ©°Th

تواصل فعاليات مؤتمر جمعية جماعة 
اإلخوان المسلمين بمنطقة البحر الميت

بحث آليات النهوض بقطاع المرأة 
والشباب في الطفيلة والكرك

 الطفيلة 

 AÉ°†YCG ™e á∏«Ø£dG á¶aÉfi ¢ù∏› ‘ ÜÉÑ°ûdGh ICGôŸG áæ÷ âãëH 
 ¢Vƒ¡ædG äÉ«dBG  ,∑ôµdG á¶aÉfi ¢ù∏› ‘ »∏ëŸG ™ªàéŸGh ICGôŸG áæ÷
 ò«ØæàH  ÜQÉéàdGh  äGÈÿG  øe  IOÉØà°S’Gh  ¿hÉ©àdG  ä’É›  õjõ©Jh

.Úà¶aÉëŸG ‘ ÜÉÑ°ûdGh ICGôŸG ´É£≤d á¡LƒŸG äÉYhô°ûŸG
 á∏«ØµdG πÑ°ùdG á∏«Ø£dG á¶aÉfi ¢ù∏› áYÉb ‘ ó≤Y …òdG AÉ≤∏dG åëHh
 ¿hÉ©àdG ¬LhCG õjõ©J ≈∏Y πª©dG ™e áeGóà°ùe á«eóN äÉYhô°ûe OÉéjE’
 äÉª¶æeh  á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉYÉ£≤dG  ™e  á«cQÉ°ûàdGh  ≥«°ùæàdGh
 ,ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  á`̀«`̀fOQC’G  ICGô`̀ ŸG  ™bGƒH  ¢Vƒ¡æ∏d  Êó`̀ŸG  ™ªàéŸG

.É kjOÉ°üàbG É¡æ«µ“h

  اجتماع يبحث احتياجات التربية 

والتعليم في عجلون 
 عجلون 

 á«HÎdG  ájôjóe  ‘  ¬d  ´ÉªàLG  ∫ÓN  ¿ƒ∏éY  á¶aÉ  ¢ù∏›  åëH  
 á°ûbÉæeh …ƒHÎdG  ´É£≤∏d  áë∏ŸG  äÉLÉ«àM’G  RôHCG  á¶aÉëŸÉH  º«∏©àdGh

.2023 ‹É◊G ΩÉ©dG ∫ÓN ¢ù∏éŸG áfRGƒe ‘ áLQóŸG ™jQÉ°ûŸG
 ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG á°ûbÉæe ” ¬fCG ,»æeƒŸG ôªY ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ∫Ébh
 á«∏ª©dG  äÉeõ∏à°ùeh  ¢SQGóŸG  ‘  áfÉ«°üdG  ∫ÉªYCGh  á«æHC’ÉH  ≥∏©àJ  »àdG
 áeƒµ◊Gh  ¢ù∏éŸG  øe  É¡ªYO  ”  »àdG  ™jQÉ°ûŸG  á©HÉàeh  ájƒHÎdG
 πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ∫ÓN ø∏YCG ¢ù∏éŸG ¿CG ≈dEG G kÒ°ûe ,ábÓ©dG äGP äÉª¶æŸGh
 áaÉ°VE’  …ƒHÎdG  ´É£≤dÉH  á≤∏©àŸG  áfRGƒŸG  äÉ°ü°ü  IOÉjR  2024

.¢SQGóª∏d á«æHCGh á«Ø°U ±ôZ
 á¶aÉëŸG  á«HôJ  ™e  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  äÉ«dBG  åëH  ”  ¬fCG  ,±É°VCGh
 G kócDƒe ,¿ÉLôY á≤£æe ‘ »¡«LƒàdG  áÑ∏£d  áYÉb  ¢ü«°üîàH ≥∏©àj Éª«a
 á«ª«∏©àdGh ájƒHÎdG á«∏ª©dG ôjƒ£àd á«cQÉ°ûJ Oƒ¡éH ≈©°ùj ¢ù∏éŸG ¿CG

.á¶aÉëŸÉH ‹ÉgC’Gh áÑ∏£∏d áeóN á¶aÉëŸÉH
 ójó©dG äõ‚CG 2022 »°VÉŸG ΩÉ©dG áfRGƒe ¿CG ≈dEG »æeƒŸG QÉ°TCGh
 ±ôZ  äÉaÉ°VEGh  IójóL  ¢SQGóe  AÉæH  É¡æe  ,´É£≤dG  Gòg  ‘  ™jQÉ°ûŸG  øe
 ≈æÑŸ  á«°ùª°T  ábÉW  Ö«côJh  ¢SQGóe  AÉæÑd  äÉ°SGQO  AGô`̀ LEGh  á«Ø°U

.¿ƒ∏éY á«HôJ ájôjóe
 ,…QGƒ¡dG  π°ü«a  QƒàcódG  á¶aÉëŸG  ‘  º«∏©àdGh  á«HÎdG  ôjóe  ∫Ébh
 ¢ù∏›  øe  IófÉ°ùeh  ºYO  ≈dEG  áLÉëH  á¶aÉëŸG  ‘  …ƒHÎdG  ´É£≤dG  ¿EG
 áfÉ«°Uh  ôLCÉà°ùŸG  ∫óH  ¢SQGóe  AÉæÑH  ≥∏©àJ  »àdG  É k°Uƒ°üN  á¶aÉëŸG
 ±ó¡H ∂dòd êÉà– »àdG ¢SQGóª∏d á«Ø°U ±ôZ áaÉ°VEGh iôNC’G ¢SQGóŸG

.á¶aÉëŸG ¢SQGóe áaÉµH áÑ∏£∏d áÑ°SÉæe á«ª«∏©J ájƒHôJ áÄ«H OÉéjEG

ورشة تدريبية لضباط ارتباط 
البلديات في المفرق  

 المفرق 

 ¥ôØŸG á¶aÉ ‘ äÉjó∏ÑdG  •ÉÑJQG •ÉÑ°†d á«ÑjQóJ á°TQh ,äó≤ oY 
.…ƒªæàdG ó°UôŸG/»ª«∏bE’G äÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f ∫ƒM

 IGOCG ΩÉ¶f ≈∏Y äÉjó∏ÑdG •ÉÑJQG •ÉÑ°V ÖjQóJ ≈dEG á°TQƒdG ±ó¡Jh
 ájƒªæàdG  á«∏ª©dG  ‘  QGô≤dG  ™fÉ°U  óYÉ°ùJ  äÉfÉ«H  IóYÉb  Òaƒàd  á«ªæàdG

.ÚæWGƒª∏d äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤J ‘ É¡FGOCG iƒà°ùe ™aQh ,äÉjó∏ÑdÉH
 á°TQƒdG  ¿EG  ,¢SÉHO  ó«©°S ∂æÑdG  ‘ …ó∏ÑdG  ó°UôŸG  º°ùb  ¢ù«FQ ∫Ébh
 äÉÄ«¡dG  ÚµªàH  á≤∏©àŸG  iô≤dGh  ¿óŸG  á«ªæJ  ∂æH  ájDhôd  áªLôJ  äAÉL
 Ëó≤J  ‘  É¡FGOCG  iƒà°ùe  ™aQh  á«ªæàdG  ‘  ÉgôKGh  ÉgQhO  IOÉjõd  á«∏ëŸG
 ƒëf  ¬Lƒà∏d  äÉjó∏ÑdG  OÉ°TQEG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ÚæWGƒª∏d  äÉeóÿG  π°†aCG

.¢UÉÿG ´É£≤dG ™e á«cQÉ°ûàdÉH á«JGòdG äGOGôjE’G IOÉjR
 ,áfhÉ¡°S AÉæ°S ¥ôØŸG ‘ iô≤dGh ¿óŸG á«ªæJ ∂æH ´ôa ôjóe äócCGh
 ó«©ÑdGh  Öjô≤dG  Újƒà°ùŸG  ≈∏Y  á«HÉéjEG  èFÉàæH  »JCÉJ  πª©dG  á°TQh  ¿CG
 ôjƒ£J ≈dEG ±ó¡J ¿CG ≈dEG IÒ°ûe ,…ó∏ÑdG πª©dÉH AÉ≤JQÓd ádÉ q©a á∏«°Sƒc
.á∏YÉØdG ácQÉ°ûŸG Rõ©J πLCG øe äÉjó∏ÑdGh ∂æÑdG ÚH á«∏Ñ≤à°ùŸG §£ÿG

 IQGRh  ÚH  áeÈŸG  ºgÉØàdG  IôcòŸ  Gò«ØæJ  á°TQƒdG  OÉ≤©fG  »JCÉjh
 áµ∏ªŸG  äÉ¶aÉfi  êGQOEG  ±ó¡H  ,iô≤dGh  ¿ó`̀ŸG  á«ªæJ  ∂æHh  á«∏NGódG
 iƒà°ùŸG ≈∏Y …ƒªæàdG ó°UôŸG äGhOCG ióMEG á«ªæàdG IGOCG øª°V É¡JÉjó∏Hh

.…ó∏ÑdGh »∏ëŸG

 كلية عجلون الجامعية تحتفي بمناسبة 
اليوم العالمي للدفاع المدني

 عجلون 

 á«©eÉ÷G ¿ƒ∏éY á«∏c ™e ¿hÉ©àdÉH ,¿ƒ∏éY Êóe ´ÉaO ájôjóe âª¶f 
∫ÉØàM’G áÑ°SÉæÃ ∂dPh äÉ«dB’Gh äGó©ª∏d É k°Vô©e

.ΩÉY πc øe QGPBG øe ∫hC’G ±OÉ°üj …òdG ÊóŸG ´Éaó∏d »ŸÉ©dG Ωƒ«dG
 áÑ°SÉæŸG √ò¡H ∫ÉØàM’G ¿EG ,»°†HôdG πFGh QƒàcódG á«∏µdG ó«ªY ∫Ébh
 á«fÉ°ùfE’G  äÉÑLGƒdGh  ΩÉ¡ŸG  á©«Ñ£d  ‹hó`̀dG  ™ªàéŸG  øe  G kôjó≤J  »JCÉj
 ≈dEG  áaOÉ¡dGh  ⁄É©dG  ‘  á«fóŸG  ájÉª◊Gh  ÊóŸG  ´ÉaódG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG
 á«YƒJ  á«ªgCG  ≈dEG  G kÒ°ûe  ,äGõéæŸG  ¿ƒ°Uh äÉµ∏àªŸGh  ìGhQC’G  ájÉªM
 ™e ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe äÉeRC’Gh ÇQGƒ£dG AÉæKCG ±ô°üàdG äGQÉ¡Ã áÑ∏£dG

.áeÉ©dG áeÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØë∏d á°üàîŸG Iõ¡LC’G
 AÉ≤∏ÑdG  á©eÉL  áØ°ù∏ah  ÇOÉÑe  ≈`̀ dEG  ,»°†HôdG  QƒàcódG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ó«°ùŒh  π«ã“  ¿Éª°†d  »∏ëŸG  ™ªàéŸG  ≈∏Y  ìÉàØf’G  ‘  á«≤«Ñ£àdG
 ,á©eÉ÷G  èeGôHh  äÉWÉ°ûfh  äÉ«dÉ©a  πc  ‘  ™ªàéŸG  äÉjÉZh  ídÉ°üe
 ôFGhódGh  äÉ©eÉ÷G  ™e  ¿hÉ©àdG  ‘  ÊóŸG  ´ÉaódG  ∫ÉLQ  Oƒ¡éH  G kó«°ûe
 QhO øe ¬H ¿ƒeƒ≤j Ée RGôHEGh ájÉ¨dG √òg ≥«≤ëàd á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸGh
 ∫ÓW óFGôdG Ωóbh .º¡ëFGô°T ±ÓàNG ≈∏Y ÚæWGƒŸG ∞«≤ãJh á«YƒJ ‘
 ∫ÉM ‘ πeÉ©àdG á«Ø«c øY É kMô°T ¿ƒ∏éY Êóe ´ÉaO ájôjóe øe äÉgÉ£dG
 Ö∏£àJ ∞bƒŸG IQGOEG ¿CG ≈dEG Ékàa’ ,äGQÉéØfG hCG ∫R’R hCG ≥jôM çhóM
 ≥ah ±ô°üàdGh ¢ùØædG §Ñ°V óªà©J »àdG äGQÉ¡ŸG øe áYƒªéÃ ΩÉŸE’G
 ®ÉØ◊Gh  ìGhQC’G  PÉ≤fE’  É kª¡e  É¡≤«Ñ£Jh  É¡«dEG  √ÉÑàf’G  Èà©j  äGAGôLEG
 ,Qƒ°ü∏d ¢Vô©e ≈∏Y ,∫ÉØàM’G äÉ«dÉ©a â∏ªà°TGh .áeÉ©dG áeÓ°ùdG ≈∏Y
 §¨°V  ¢SÉ«b  áeóN  Ëó≤Jh  ,±É©°SE’Gh  ÊóŸG  ´ÉaódG  äGQÉ«°S  äGó©eh
 á«∏µdG  áÑ∏Wh  á`̀ jQGOE’Gh  á«ÁOÉcC’G  ÚàÄ«¡dG  AÉ°†YC’  …ôµ°ùdGh  ΩódG

.ÊóŸG ´ÉaódG äÉÑLGhh ΩÉ¡Ã á«Øjô©àdG äÉjƒ£ŸGh äGQƒ°ûæŸG ™jRƒJh

 وفد الدعم المدني في السفارة 

األميركية يزور بلدية المفرق الكبرى 
 المفرق 

 ™e á∏YGõÿG Ió«°TQG ƒNG ô°UÉf iÈµdG ¥ôØŸG ájó∏H ¢ù«FQ åëH 
 ¿hÉ©àdG  ¬LhCG  ¢ù«ªÿG  Ωƒ«dG  á«cÒeC’G  IQÉØ°ùdG  ‘  ÊóŸG  ºYódG  ≥jôa
 äÉ«YGóJ AGôL ¥ôØŸG ájó∏H ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdGh Úaô£dG ÚH ∑Î°ûŸG

. áæjóŸG ≈∏Y …Qƒ°ùdG Aƒé∏dG
 óLGƒàdG áé«àf ájó∏ÑdG ¬LGƒJ »àdG AÉÑYC’G ºéM √ó«°TQƒNG ¢VôYh
 áeó≤ŸG äÉeóÿG ≈∏Y É kÑ∏°S äôKCGh äÉYÉ£≤dG áaÉc âdÉW »àdGh …Qƒ°ùdG
 ±ƒbƒdGh ºYódG øe ójõŸG Ëó≤J ≈dEG á«dhódG äÉª¶æŸG É k«YGO ,ÚæWGƒª∏d

.…Qƒ°ùdG Aƒé∏dG äÉ«YGóJ πX ‘ ájó∏ÑdG ÖfÉL ≈dEG
 …ó∏ÑdG πª©dÉH ¢Vƒ¡æ∏d äÉ°SGQOh á£N øª°V πª©J ájó∏ÑdG ¿CG ,ócCGh
 ájó∏ÑdG äÉLÉ«àMG ºgCG kÉæ«Ñe ,ÚæWGƒª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG iƒà°ùe ™aôd
 á«∏ëŸG  á«ªæàdG  º`̀YOh  äÉeóÿG  iƒà°ùe  Ú°ù–  ‘  óYÉ°ùà°S  »àdGh
 πX  ‘  áæjóŸG  áaÉ¶f  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  IójóL  äÉ«dBG  ≈dEG  ájó∏ÑdG  áLÉëc
 IÒ¨°U ™jQÉ°ûe ò«Øæàd ájó∏ÑdG ºYO ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¿Éµ°ùdG OGóYEG IOÉjR
 á£fi  πªYh  ¬bÉ£∏d  Iôaƒe  IQÉfEG  äGóMƒH  ájó∏ÑdG  ójhõJh  ,á£°Sƒàeh
 ,AÉHô¡µdG  IQƒJÉa  øe  Òaƒàd  ájó∏ÑdG  ÊÉÑŸ  á«°ùª°T  äGóMhh  á«∏jƒ–
 ôjƒ£àd  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCÉH  ájó∏ÑdG  ójhõJh  áeÉY  á≤jóM  AÉ°ûfE’  áaÉ°VEG
 ´QGƒ°ûd QÉ£eC’G √É«e ∞jô°üJ ΩÉ¶f ≈dEG áæjóŸG áLÉM ≈dEG QÉ°TCGh .πª©dG
 ájó∏ÑdG ∫ÉªYCG áÑ°SƒMh á∏eÉ©dG …ójC’G IOÉjRh ,Ióª°SCG ™æ°üeh ,áæjóŸG
 á∏µ°ûe  πMh ,AGô°†ÿG á©bôdG  IOÉjRh ,»°TGƒŸG  ¥ƒ°S  π≤f  ÖfÉL ≈dEG
 ,É¡æeh  ájó∏ÑdG  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  º`̀gCG  ,í°VhCGh  .  ¥ôØŸG  …OGh
 äÉjÉØædG äÉjhÉ◊ áLÉ◊Gh äÉjÉØædG á«ªc IOÉjRh ¿Éµ°ùdG OGóYCG IOÉjR
 ÖfÉL  ≈dEG  ´QGƒ°ûdG  ó«Ñ©Jh  íàØd  áLÉ◊Gh  á`jQhôŸG  äÉ`eÉMOR’Gh
 áª¶fC’Gh  äGó©ŸGh  Iõ¡LC’ÉH  ÉgóaQh  ájó∏ÑdG  äÉeóN  ôjƒ£àd  áLÉ◊G
 ´hô°ûŸ  ájó∏ÑdG  áLÉ◊  áaÉ°VEG  ,ÚØXƒŸG  π«gCÉJh  ÖjQóJh  á«fhÎµdE’G

. áæjóŸG πNGóe Ú°ù–h äÉeƒ∏©e É«LƒdƒæµJ õcôe
 iƒà°ùÃ ,¿ÉªY ‘ á«cÒeC’G IQÉØ°ùdG ‘ ÊóŸG ºYódG óah OÉ°TCG ,√QhóH
 ‘h øjó∏ÑdG ÚH Ée ºYódGh ¿hÉ©àdG ¬LhCGh á«cÒeC’G á«fOQC’G äÉbÓ©dG
 ≈dEG  á«dhódG  äÉª¶æŸG  ºYO  ¬«LƒJ  IQhô°V  ≈dEG  G kÒ°ûe  ,áaÉc  ä’ÉéŸG
 ‘  áªgÉ°ùŸG  É¡fCÉ°T  øe  …òdGh  áHƒ∏£ŸG  äGóYÉ°ùŸG  Ëó≤àd  ¥ôØŸG  ájó∏H

.ÚæWGƒª∏d áeó≤ŸG äÉeóÿG ™bGh Ú°ù–

وفد من الوكالة األميركية للتنمية 
يطلع على مشاريع مياه اليرموك 

إربد 

 á«ªæà∏d  á«cÒeC’G  ádÉcƒdG  øe  óah  ™∏WG
 ,ÚdQÉc ‹QÉ°T ádÉcƒdG Iôjóe á°SÉFôH á«dhódG
 ÉgòØæJ »àdG ,∑ƒeÒdG √É«e ácô°T ™jQÉ°ûe ≈∏Y
 zIQÉØdG{  ´hô°ûe  ∫ÓN  øe  ádÉcƒdG  É¡dƒ“h

.óHQEG ‘ ≥WÉæÃ
 ácô°ûdG  …ô`̀jó`̀e  áÄ«g  ¢ù«FQ  ¢`̀Vô`̀Yh
 Qƒ°†ëH ,AÉ≤∏dG ∫ÓN Üƒ©°üdG Ú°ùM QƒàcódG
 ø°ùM ¢Sóæ¡ŸG ∑ƒeÒdG √É«e ácô°T ΩÉY ôjóe
 ™jQÉ°ûª∏d  á«∏Ñ≤à°ùŸG  πª©dG  á£ÿ  ,áÁGõg
 π«∏≤Jh »FÉŸG ójhõàdG Ú°ù– ≈dEG ±ó¡J »àdG
 á©HÉàdG  ≥WÉæŸG  ø`̀e  ójó©dG  ‘  √É`̀«`̀ŸG  óbÉa

.∫Éª°ûdG äÉ¶aÉfi ‘ ácô°û∏d
 á«ªæà∏d  á`̀«`̀cÒ`̀eC’G  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  º`̀YO  øªKh
 ÒÑµdG  ôKC’G  ¬d  ¿Éc  …òdG  ôeC’G  ,√É«ŸG  ´É£≤d
 √É«ŸG  óbÉa  π«∏≤Jh  »FÉŸG  ójhõàdG  Ú°ù–  ‘
 äÉµÑ°T OƒLh øe ÊÉ©J âfÉc »àdG ≥WÉæŸG ‘

.áØdÉJh áÁób
 ™jQÉ°ûŸG  ¢VGô©à°SG  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh
 ôjƒ£àdGh  Ò¨ŸG  ≥WÉæe  ‘  Égò«ØæJ  ”  »àdG
 øe πbÉædG §ÿG ≈dEG áaÉ°VEG ,∫É°Sh …ô°†◊G
 ‘ ò«ØæàdG ó«b ™jQÉ°ûŸGh ÉaƒM ≈dEG GóHR á≤£æe

.¿ƒ∏éYh ¢TôL

 §£ÿGh  äGAGô````LE’G  åëH  ,iô``L  Éªc
 ≈dEG  äGOGó©∏d  ájô¡°ûdG  IAGô≤dÉH  á≤∏©àŸG
 πeÉ©à∏d  í°VGh  èeÉfôH  ™°Vh  á«ªgCG  ÖfÉL
 ™æeh √É«ª∏d  áYhô°ûŸG ÒZ äÉeGóîà°S’G ™e

.á∏bÉædG •ƒ£ÿG ≈∏Y äGAGóàY’G
 AÉ°†YCG  ,á«cÒeC’G  ádÉcƒdG  ≥jôa  ≈≤àdGh
 π°üØe  ìô°T  ≈dEG  ™ªà°SGh  ∫É°S  …ó∏H  ¢ù∏›
 ‘  »FÉŸG  ™bGƒ∏d  á«HÉéjE’G  »MGƒædG  ∫ƒ`̀M
 »àdGh  IójóL  √É«e  áµÑ°T  ò«ØæJ  ó©H  Ió∏ÑdG

.Ió∏ÑdG ‹ÉgCG IÉfÉ©e â¡fCG
 ´Rƒ`̀ŸG  Gó``HR  ¿Gõ``N  ≈∏Y  ≥jôØdG  ∫É``Lh
 øe  ìô°T  ≈dEG  ™ªà°SGh  ,óHQEG  ≥WÉæŸ  ¢ù«FôdG
 á«ªgCG  ∫ƒ`̀M  ∑ƒeÒdG  √É«e  ácô°T  »°Sóæ¡e
 ÉaƒM ≈dEG GóHR øe √ò«ØæJ ” …òdG πbÉædG §ÿG
 ±ó¡H  ¿GõÿG  á≤£æÃ  IójóL  á£fi  AÉ°ûfEGh
 …OGh  ´hô°ûe  øe  áeOÉ≤dG  √É«ŸG  ∫Ó¨à°SG
 »à¶aÉëÃ »FÉŸG  ójhõàdG  Ú°ù–h 2  Üô©dG

.¢TôLh ¿ƒ∏éY

مأدبا 

 ,á«fOQC’G  á«fÉŸC’G  á©eÉ÷G  â©bh
 ,ó¡©dG  ‹h  á°ù°SDƒe  ™e  ¿hÉ©J  áq«bÉØJG
 á`̀©`̀eÉ`̀÷G  á`̀Ñ`̀∏`̀W  ™«é°ûJ  ±ó¡à°ùJ
 á«Yƒ£àdG  ∫É`̀ª`̀YC’G  ‘  •Gô`̀î`̀f’G  ≈∏Y
 äÉWÉ°ûædG  ‘  ácQÉ°ûŸG  øe  º¡æ«µ“h
 ô°ûfh  ™ªàéŸG  Ú°ùëàd  ™jQÉ°ûŸGh

.á«©ªàéŸG á«dhDƒ°ùŸGh AÉ£©dG áaÉ≤K
 É¡©bh  »`̀ à`̀ dG  á`̀«`̀bÉ`̀ Ø`̀J’G  â`̀°`̀ü`̀fh
 øjódG  AÓ`̀Y  QƒàcódG  á©eÉ÷G  ¢ù«FQ
 á°ù°SDƒŸ  …ò«ØæàdG  ôjóŸGh  ,‹ƒë∏◊G

 ,ƒµæe  ΩÉ``̀“  IQƒ`̀ à`̀ có`̀ dG  ,ó`̀¡`̀©`̀dG  ‹h
 á°üæŸG  zø`̀ë`̀f{  á°üæe  π«©ØJ  ≈∏Y
 ,ÜÉÑ°ûdG  ácQÉ°ûeh  ´ƒ£à∏d  á«æWƒdG
 â≤∏WCG  »àdG  á°ù°SDƒŸG  äGQOÉÑe  ióMEG
 IóëàŸG  º``̀eC’G  áª¶æe  ™`̀e  ácGô°ûdÉH
 IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH z∞°ù«fƒj{ ádƒØ£∏d
 πª©dGh  ,áq«fÉŸC’G  á©eÉ÷G  ‘  ,ÜÉÑ°ûdG
 á«Yƒ£àdG  ™jQÉ°ûŸGh ∫ÉªYC’G  ô°ûf  ≈∏Y
 ∂∏àd  Ëó≤àdÉH  áÑ∏£d  á°UôØdG  áMÉJEGh
 πµ°ûH  É¡H  πª©∏d  ´ƒ£àdGh  ™jQÉ°ûŸG
 ÜÓ£dG  ´ƒ£J  ™jQÉ°ûe  äÓé°S  ßØëj
 πc  É¡“CG  »àdG  ´ƒ£àdG  äÉYÉ°S  Oó`̀Yh

 áÄ«¡J  IQhô°V  ‹ƒë∏◊G  ócCGh  .ÖdÉW
 ÜÉÑ°ûdG  ΩÉ```eCG  áæµªŸG  ±hô`̀ ¶`̀ dG  π`̀c
 ôjƒ£àd  á«Yƒ£àdG  ∫ÉªYC’G  ‘  ácQÉ°ûª∏d
 áeóN  øe  º¡æ«µ“h  ºgôµah  º¡JGQÉ¡e
 ¬FÉæH  ‘  áªgÉ°ùŸGh  º¡æWhh  º¡©ªà›
 ≈dEG  ƒµæe  äQÉ°TCG  ,É¡à¡L  øe  .√Qƒ£Jh
 áYƒª› õjõ©J ≈∏Y πª©J á°ù°SDƒŸG ¿CG
 ÜÉÑ°ûdG iód ájƒªæàdG º«gÉØŸG øe IÒÑc
 ∂∏J  RôHCG  óMCG  ´ qƒ£àdG  ¿CGh  ,äÉHÉ°ûdGh
 ôjƒ£J ‘ »°SÉ°SCG QhO øe ¬d ÉŸ ,º«gÉØŸG

.º¡JGQób õjõ©Jh ÜÉÑ°ûdG äGQÉ¡e
 ´ qƒ£àdG  ‘  ΩÉªàg’G  ¿CG{  âaÉ°VCGh

 ∞∏àfl  ø``̀eh  ø`̀ Wƒ`̀ dG  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y
 Ú°ù◊G  IõFÉL  ¥ÓWEÉH  π∏µJ  ,äÉ¡÷G
 ,»Y qƒ£àdG  πª©∏d  ÊÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H
 õ«ªàdGh QÉµàH’Gh IQOÉÑŸG ìhQ õjõ©àd
 Oƒ¡÷G º«¶æJ ÖfÉL ≈dEG ,ÜÉÑ°ûdG iód

.zÉ¡H AÉ≤JQ’Gh áµ∏ªŸÉH á«Yƒ£àdG
 Úµ“  …ôé«°S  á«bÉØJ’G  ÖLƒÃh
 ≈∏Y  á°UÉN  äÉHÉ°ùM  íàa  øe  áÑ∏£dG
 ≈`̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  IQó``b  º¡ëæŸ  á°üæŸG
 Ö°ùëH  ,É¡©e  πeÉ©àdGh  zøëf{  á°üæe
 √òg  ‘  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸG  •hô`̀°`̀û`̀dG

.á«bÉØJ’G

الزرقاء 

 áÑ°ü≤dG AGƒd ±ô°üàe AÉbQõdG ßaÉfi ÖFÉf ócCG
 ≥∏©àŸG …ƒYƒàdG »æWƒdG ó¡÷G á«ªgCG ,QÉ¡ædG º°UÉY
 √Oƒ≤j  …ò`̀ dG  »YÉªàL’G  ∞æ©dG  ∫É`̀ª`̀YCG  á¡LGƒÃ
 á«©ªàéŸG áWô°ûdG ™e ≥«°ùæàdÉH ¿ƒjQGOE’G ΩÉµ◊G
 á«æeC’G  õcGôª∏d  á«∏ëŸG  ¢ùdÉéŸGh  Iô°SC’G  ájÉªMh
 zGÎH{ á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd QÉ¡ædG ∫Ébh . ΩÓYE’Gh
 QhO øe É kbÓ£fG »JCÉj »YÉªàL’G ∞æ©dG á¡LGƒe ¿EG
 ≈∏Y õµJôJ »àdG á«æWƒdG á£ÿG ‘ á«∏NGódG IQGRh
 Éª«°S  ’  ,á«æ©ŸG  äÉ¡÷Gh  äGQGRƒ`̀dG  ™e  ácQÉ°ûŸG
 AGƒàM’  πYÉØàdGh  QGƒ◊G  Oƒ¡L  ≥«°ùæJ  ‘  ΩÓYE’G

. »YÉªàL’G ∞æ©dG
 IQGRƒd  á«é«JGÎ°S’G  ±Gó`̀gC’G  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 äÉeóÿG  ÒaƒJ  ≈∏Y  πª©dG  :‘  πãªàJ  ,á«∏NGódG
 ∫ÓN øe áµ∏ªŸG ≥WÉæe ™«ªL ‘ ÚæWGƒª∏d áeÉ©dG
 äÉ°ù°SDƒŸG  áaÉc  ™e  ≥«°ùæàdÉHh  ájQGOE’G  äGóMƒdG
 á°SÉ«°ùdG  ò«ØæJ  ≈∏Y  ±Gô°TE’Gh,  á«æ©ŸG  Iõ¡LC’Gh
 ¿Éª°†d  áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJGh  ,ádhó∏d  áeÉ©dG
 ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  ÚH  ≥«°ùæàdG  ∂dP  ‘  ÉÃ  Égò«ØæJ
 ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH ºà¡J Éªc ,ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

 ΩÉµMCG  IÉYGôe  ™e  äÉWÉ°ûædGh  äÉ«dÉ©ØdG  ∞∏àfl
.áeÉ©dG äÉYÉªàL’G ¿ƒfÉb

 ΩÉµ◊G  ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG  ÊGó«ŸG  ó¡é∏d  ¢VôYh
 É kHÉéjEG  ¢ùµ©æj  ÉÃ  ,AÉbQõdG  á¶aÉfi  ‘  ¿ƒ`̀jQGOE’G
 ájQGƒM  äGAÉ≤d  ó≤Y  :É¡æeh  ,øWGƒŸG  IÉ«M  ≈∏Y
 åjóëàdG  §£N  ∫ƒM  ,ßaÉëŸG  á°SÉFôH  ,á«Øjô©Jh
 ¢ùdÉéŸG  ™`̀e  …QGOE’Gh  »°SÉ«°ùdGh  …OÉ°üàb’G
 ájò«ØæJ  ¢ùdÉ›  ó`̀≤`̀Yh  ,ÚÑîàæŸGh  ájò«ØæàdG
 ó≤Yh ,…ô¡°T πµ°ûH ájQGOE’G äGóMƒdG ‘ á«fGó«eh
 äÉÄ«¡dGh  á«Ñ©°ûdG  äÉ«dÉ©ØdG  ™e  á«FÉ°ùe  äGAÉ≤d

.ájófC’Gh äÉ«©ª÷Gh
 ≈∏Y á«FÉ°ùŸG á«fGó«ŸG ä’ƒ÷G ≈dEG  QÉ°TCGh Éªc
 ó≤Yh  ,ÊóŸG  ™ªàéŸG  äÉ°ù°SDƒeh  á«ª°SôdG  ôFGhódG
 ±ôZh ,Ú«YÉæ°üdGh QÉéàdGh øjôªãà°ùŸG ™e äGAÉ≤d
 ≈∏Y á«fGó«ŸG  ä’ƒ÷G ∂dòch ,áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG
 áÑbGôŸ  (»gÉ≤ŸGh  äGôgƒéŸG)  á«æ©ŸG  äÓëŸG
 ,çGóMC’G  ∑ƒ∏°S  ¿É÷h  áª¶fC’Gh  ÚfGƒ≤dÉH  Égó«≤J
 ≈∏Y  á«FÉ°ùe  á«fGó«e  ä’ƒ`̀ L  πªY  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG
 äÉ£°ùÑdGh  …QÉéàdG  §°SƒdG  º«¶æàd  ¥Gƒ`̀ °`̀ SC’G

.(ƒéæ«ÑdG äÉÑcôe)h

 إربد 

 IQOÉ°üdG CÉ°ûæŸG äGOÉ¡°ûd á«∏µdG  áª«≤dG  â°†ØîfG 
 áÑ°ùæH  »°VÉŸG  •ÉÑ°T  ∫ÓN  ó`̀HQEG  áYÉæ°U  áaôZ  øe
 áfQÉ≤e  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e  69  ≈dEG  π°üàd  ,áÄŸÉH  35.3
 ¿ƒ«∏e 106.5 á¨dÉÑdGh »°VÉŸG ΩÉ©dG øe ô¡°ûdG ¢ùØf

.Q’hO
 áaô¨∏d ¿É«H ‘ ,¿É°ùM ƒHCG ÊÉg áaô¨dG ¢ù«FQ ∫Ébh
 ≈∏Y  É«ŸÉY  Ö∏£dG  ™LGÎd  áé«àf  AÉL  ¢VÉØîf’G  ¿EG

 πµ°ûj  …ò`̀ dG  äÉ`̀jó`̀∏`̀÷Gh  äÉ«µëŸG  ´É£b  äGQOÉ`̀°`̀U
 äÉ«YGóJ  AGôL  á¶aÉëŸG  äGQOÉ°U  øe  ÈcC’G  ºé◊G

.É«ª«∏bEG áYQÉ°ùàŸG çGóMC’Gh á«dhódG ±hô¶dG
 âfÉc  á¶aÉëŸG  äGQOÉ°U  º¶©e  ¿CG  ¿É°ùM  ÚHh
 ,áÄŸÉH  93.3  áÑ°ùæHh  á«YÉæ°üdG  ø°ù◊G  áæjóe  øe
 ‘  áØ∏àfl  ≥WÉæe  ≈∏Y  äGQOÉ°üdG  »bÉH  âYRƒJ  Éª«a
 âÑYƒà°SG  á«cÒeC’G  ¥ƒ°ùdG  ¿CG  ≈dEG  GÒ°ûe ,á¶aÉëŸG
 ÚM  ‘  ,á¶aÉëŸG  äGQOÉ°U  øe  áÄŸÉH  67  ¬àÑ°ùf  Ée

.á«Hô©dG ∫hó∏d áÄŸÉH 12,5 â¨∏H

اتفاقية تعاون بين جامعة األلمانية 
األردنية ومؤسسة ولي العهد

نائب محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة تكاتف 
الجهود لمواجهة العنف االجتماعي

69 مليون دوالر صادرات غرفة 
صناعة إربد الشهر الماضي
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الضمان: أوضاع السالمة والصحة المهنية بالمنشآت ليست بالمستوى المنشود 

 عمان 

 á°ù«FQ  á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  Iô``jRh  âdÉb
 »æH  AÉ``̀ah  ICGô```̀ŸG  Úµªàd  á``̀jQGRƒ``̀dG  áæé∏dG
 ájOÉ°üàb’G  ácQÉ°ûŸG  IQÉ°ùN  ¿EG  ,≈Ø£°üe
 ,á∏FÉg  äGAÉØch  äÉbÉW  IQÉ°ùN  »æ©J  ICGôª∏d
 ‘  IƒéØdG  ¢ü«∏≤J  ´É£à°SG  ¿OQC’G  ¿CG  IÒ°ûe
 á°UÉNh  Ú°ùæ÷G  ÚH  ¢UôØdG  DƒaÉµJ  äGô°TDƒe
 øY QOÉ°üdG ôjô≤àdG Ö°ùëH »ª∏©dG π«°üëàdG ‘

.»ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæŸG
 ¥Ó``̀WEG  ∫Ó``̀N  ≈Ø£°üe  »`̀æ`̀H  â`̀ ë`̀ °`̀ VhCGh
 ¥ô°ûŸG ‘ ICGôŸG ádÉM øY »°ù«FôdG ÊÉãdG ôjô≤àdG
 ?ájÉYôdG Ω qó≤j øe :¿Gƒæ©H ‹hódG ∂æÑdG áYƒªéŸ
 ‘  ICGôª∏d  πª©dG  ¥ƒ°S  èFÉàfh  ájÉYôdG  ∫ÉªYCG
 ¢ù«FQ  øY  áHhóæe  ,¿ÉæÑdh  ¿OQC’Gh  ¥Gô`̀©`̀dG
 ¿OQC’G  ¿CG  ,áfhÉ°üÿG  ô°ûH  QƒàcódG  AGQRƒ`̀ dG
 π«°üëàdG  ‘  ádhO  146  øe  66  áÑJôŸG  ó°üM
 146  øe  125  áÑJôŸG  πàMG  Éªæ«H  ,»ª∏©dG
 Ö°ùëH  ¢UôØdGh  ájOÉ°üàb’G  ácQÉ°ûŸG  ‘  ádhO
 ,»ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæŸG øY QOÉ°üdG ôjô≤àdG
 IOƒLƒe äGAÉØµdG ¿CG  »æ©j ∂dP ¿CG  ≈dEG  IÒ°ûe

.πãeC’G πµ°ûdÉH É¡dÓ¨à°SG Öéj øµdh
 äÉ°SÉ«°ùd  πªàëŸG  ô`̀ KC’G  ôjô≤àdG  åëÑjh
 ICGôª∏d πª©dG ¥ƒ°S äÉLôfl Ú°ù– ‘ ájÉYôdG
 iƒ≤dG  ‘ AÉ°ùædG  ácQÉ°ûe É¡«a  πé°ù oJ  á≤£æe ‘

.⁄É©dG ‘ ä’ó©ŸG ≈fOCG á∏eÉ©dG
 ‹ƒJ IQGRƒdG ¿CG ≈dEG á«ªæàdG IôjRh äQÉ°TCGh
 IóYÉ°ùŸ  áéàæŸG  ô°SC’G  ºYód  IÒÑµdG  á«ªgC’G
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,…ƒæ°ùdG  É¡∏NO  IOÉjR  ≈∏Y  ô°SC’G

.äÉfÉ°†◊G ¢ü«NôJ äGAGôLEG π«¡°ùJ
 ójóŒh  ¢ù«°SCÉJ  áeóN  π«©ØJ  ”  :â©HÉJh
 ≠∏H  å«M  ,É`̀ k«`̀fhÎ`̀µ`̀dEG  äÉfÉ°†◊G  ¢ü«NôJ

 1068  É k«fhÎµdEG  á°üNôŸG  äÉfÉ°†◊G  Oó`̀Y
 IQGRƒ`̀dG  ≈©°ùJ  »àdGh  ,¬îjQÉJ  ≈àM  áfÉ°†M
 ‹É◊G ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ 2500 ≈dEG É¡©aôd kIógÉL
 ájÉª◊Gh ájÉYôdG ´É£b ‘ AÉcô°ûdG ™e ≥«°ùæàdÉH
 ¢ü«NôJ äÉª«∏©J QGó°UEG É k°†jCG ”h ,á«YÉªàL’G
 ”  å«M  ,2021  ΩÉ©d  á«dõæŸG  äÉfÉ°†◊G
 iôNCG  á©Ñ°Sh  á«dõæe  äÉfÉ°†M  ÊÉªK  ¢ü«NôJ
 »eó≤e  ÖjQóJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¢ù«°SCÉàdG  ó«b
 iƒà°ùe  ¢SÉ«bh  äÉfÉ°†◊G  QhO  ‘  ájÉYôdG

.É¡æY äÉeóÿG »≤∏àŸ ≈°VôdG
 áFÉŸG ‘ 50  øe ÌcCG  ¿Éa ,ôjô≤àdG Ö°ùëHh
 áFÉŸG ‘ 16 ƒëfh ,¿ÉæÑdh ¿OQC’G ‘ AÉ°ùædG øe
 ´É£b ‘ πª©dÉH ø¡eÉªàgG øY øHô©j ,¥Gô©dG ‘
 ájQÉ¡f  ájÉYQ  •É°ûf  AóH  ∫ÓN  øe  ÉeEG  ,ájÉYôdG
 (»FõL ΩGhóH hCG πeÉc ΩGhóH) ôLCÉH πª©dG hCG/h

.ájQÉ¡ædG ájÉYôdG õcGôe óMCG ‘

 IôFGód »ª«∏bE’G ôjóŸG ,¬jQÉc ±ƒà°ùjôc ¿ÉL
 ≥«°ùæàdG á«ªgCG ≈dEG QÉ°TCG ,‹hódG ∂æÑdG ‘ ¥ô°ûŸG
 ™e  ¥ô°ûŸG  ‘  á«dÉ◊G  ájÉYôdG  äÉ°SÉ«°S  ÚH
 ‘ AÉ≤ÑdG ‘ äÉÑZGôdG äÉ¡eC’Gh AÉ°ùædG ºYO ±óg
 ¿CG  ≈dEG  G kÒ°ûe  ,É¡H  ¥Éëàd’G  ‘  hCG  πª©dG  ¥ƒ°S
 ≈dEG …ODƒj ¿CG ¬fCÉ°T øe ájÉYôdG ´É£b ôjƒ£J ºYO
 äÉ¡eC’Gh  AÉ`̀HB’Gh  ∫ÉØWCÓd  á∏FÉg  ™aÉæe  ≥«≤–
 ¿OQC’Gh ¥Gô©dG øe πc ‘ kÉeƒªY OÉ°üàbÓdh Éªc
 ácQÉ°ûŸGh ≈dhC’G ájOÉ°üàb’G IÒÑÿG .¿ÉæÑdh
 ≈dEG  äQÉ`̀°`̀TCG  ‹Gó`̀ jQ  É«Ø«∏«°S  ôjô≤àdG  áHÉàc  ‘
 ∫ÉØWC’G  ájÉYQ  äÉeóN  ≈∏Y  π¨à°ùe  ÒZ  ∫ÉÑbEG
 ≈dEG  IÒ°ûe  ,IQƒ°ù«ŸG  áØ∏µàdGh  IOƒ`̀÷G  äGP
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  Oƒ«≤dG  á÷É©e  …ODƒJ  ¿CG  øµÁ  ¬fCG
 áØ∏µàdGh IOƒ÷G äGP äÉeóî∏d ¢Vô©dG iƒà°ùe
 ‘  AÉ°ùædG  ácQÉ°ûe  iƒà°ùe  ™aQ  ≈dEG  IQƒ°ù«ŸG

.á«dÉY áÑ°ùæH á∏eÉ©dG iƒ≤dG

OÉ°üàbG

 افتتاح معرض المنتجات 
اإليرانية في عمان

 عمان 

 ΩÉ≤j …òdG ,á«fGôjE’G äÉéàæŸG ¢Vô©e äÉ«dÉ©a ,á«£Y π«∏N ÖFÉædG íààaG 
 ,á«fGôjEG ácô°T 35 ¬«a ∑QÉ°ûJ …òdG ¢Vô©ŸG º¶æjh .ÜÉÑ°û∏d Ú°ù◊G áæjóÃ
 ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJh  ≥jƒ°ùà∏d  ¿ƒ«dhódG  ¿ƒLhôŸG{  ácô°T  ,ΩÉjCG  10  ôªà°ùjh
 ¢VQÉ©ŸG  º«¶æàd  øjôaBG  QÉc  ¿GQÉ`̀j  ácô°T  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,z(ƒµHG)  á«fOQC’G
 Ωƒ«dG  ¿É«H  ‘  ,Ió©°S  ƒHCG  óFGQ  ,  zƒµHG{  ácô°T  ΩÉY  ôjóe  ∫Ébh  .á«fGôjE’G
 äÉYÉæ°üdGh ™æ°üŸGh …hó«dG OÉé°ùdG áYÉæ°üH á°ü°üîàe äÉcô°T ¿EG ,âÑ°ùdG
 ,ÉgÒZh  äGQGƒ°ù°ùc’Gh  äGQÉ¡ÑdGh  äGô°ùµŸGh  á«FGò¨dG  OGƒŸGh  á«Ñ°ûÿG

.¢Vô©ŸG äÉ«dÉ©ØH ∑QÉ°ûJ
 11 áYÉ°ùdG øe É«eƒj ÚæWGƒŸG ΩÉeCG ¬HGƒHCG íàØj ¢Vô©ŸG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh

.ácQÉ°ûŸG äÉcô°ûdG øe ô°TÉÑŸG AGô°û∏d ,Ó«d 9 ≈àMh ÉMÉÑ°U

 38 دينارا سعر غرام 

الذهب عيار 21 محليا
 عمان 

 ¥ƒ°ùdG ‘ ÚæWGƒŸG øe áÑZQ ÌcC’G 21 QÉ«Y ÖgòdG ΩGôZ ™«H ô©°S ≠∏H 
 πHÉ≤e ,áZÉ°üdG  äÓfi øe AGô°ûdG  äÉjÉ¨d  GQÉæjO  38  óæY ,âÑ°ùdG  ,á«∏ëŸG
 …QÉ«Y ÖgòdG øe óMGƒdG ΩGô¨dG ™«H ô©°S ≠∏Hh .™«ÑdG á¡÷ QÉæjO 36.40
 GQÉæjO 34 h QÉæjO 44.50 óæY ,áZÉ°üdG äÓfi øe AGô°ûdG äÉjÉ¨d 18h 24
 áZÉ«°Uh  IQÉŒ  äÓ  ÜÉë°UC’  áeÉ©dG  áHÉ≤ædG  ¢ù«FQ  ∫Ébh  .‹GƒàdG  ≈∏Y
 ,(GÎH)  á«fOQC’G  AÉÑfC’G  ádÉcƒd  íjô°üJ  ‘  ¿ÓY  »ëHQ  äGôgƒéŸGh  »∏◊G
 IÒ∏dG  ô©°Sh  ,GQÉæjO  268  ≠∏H  äÉeGôZ  7  ¿Rh  …OÉ°TôdG  IÒ∏dG  ô©°S  ¿EG

.ÒfÉfO 306 äÉeGôZ 8 ¿Rh …õ«∏‚E’G
 ,z∞«©°V{ á«∏ëŸG  ¥ƒ°ùdÉH  ÖgòdG  ≈∏Y ¢Vô©dGh  Ö∏£dG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 á«ŸÉ©dG ¥ƒ°ùdÉH ,á©ª÷G ¢ùeCG ,¬J’hGóJ ≥∏ZCG ôØ°UC’G ¿ó©ŸG ô©°S ¿CG Éæ«Ñe

.IóMGƒdG á°üfhCÓd GQ’hO 1856 óæY

  األردّن يستورد أكثر من 21 

ألف ساعة ذكّية في 2022
 عمان 

 ¿EG ,¢Tƒq∏Y óªMCG ,á qjƒ∏ÿG Iõ¡LC’G …ôªãà°ùŸ ÉjDhôdG áq«©ªL ¢ù«FQ ∫Éb 
 ,2022  ΩÉY  ∫ÓN áq«cP  áYÉ°S  ∞dCG  21  øe  ÌcCG  GhOQƒà°SG  q¿OQC’ÉH  QÉ qéàdG

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 1.7 õgÉæJ áª«≤H
 OGÒà°SG áª«b q¿CG ,(GÎH) á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd íjô°üJ ‘ ,¢Tƒq∏Y ÚHh
 øY ,áÄŸÉH 55 ≈dEG π°üJ áÑ°ùæH »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN â©LGôJ áq«còdG äÉYÉ°ùdG

.áq«FGô°ûdG I qƒ≤dG ¢VÉØîfG ≈dEG ∂dP ÉjRÉY ,¬≤Ñ°S …òdG ΩÉ©dG
 ,äÉYÉ°ùdG  √òg  ´GƒfCGh  QÉ©°SCÉH  kÉY qƒæJ  ó¡°ûJ  áq«q∏ëŸG  ¥ƒ°ùdG  q¿CG  í°VhCGh

.kÉë°VGh kG qƒ‰ ó¡°T IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ É¡eGóîà°SG q¿CGh Éªq«°S’

 مطار الملكة علياء يستقبل أول 

طائرة سياحية عارضة من ميالنو 
 عمان 

 ƒfÓ«e áæjóe øe á°VQÉY IôFÉW ∫hCG  ‹hódG  AÉ«∏Y áµ∏ŸG  QÉ£e ‘ â£M
 §Hôj É«MÉ«°S ÉjƒL Gô°ùL ∂dòH áæ°Tóe ,ÉMÉ«°S É¡æàe ≈∏Y πª–h á«dÉ£jE’G
 áÄ«g øe ºYóH ¿OQC’G ≈dEG ìÉ«°S ÜÉ£≤à°S’ ∂dPh ,ƒfÓ«e áæjóÃ ¿ÉªY áæjóe
 ¥GRôdGóÑY QƒàcódG áMÉ«°ùdG §«°ûæJ áÄ«g ΩÉY ôjóe ∫Ébh .áMÉ«°ùdG §«°ûæJ
 (ALPITOUR) ácô°T ∫ÓN øe »MÉ«°ùdG §ÿG Gòg Ú°TóJ ¿EG ,äÉ«HôY
 OGóYCG  ‘  ƒªædG  áë°U  ócDƒj  ,º°SƒŸG  ájÉ¡f  ≈àM  É«YƒÑ°SCG  á∏MQ  ∫ó©Ãh
 äÓMQ øe »MÉ«°ùdG •É°ûædG ´ÉØJQG ≈∏Y Gó«cCÉJ »JCÉJ »àdGh ,ójGõàŸG ìÉ«°ùdG
 Iƒ£ÿG √òg ¿EG ,äÉ«HôY ∫Ébh .áµ∏ªŸG ‘ áMÉ«°ùdG ó°ü≤H ¢VQÉ©dG ¿GÒ£dG
 QÉKB’Gh  áMÉ«°ùdG  IQGRh  ÚH  óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhôHh  ácÎ°ûe  Oƒ¡éH  äAÉL
 »MÉ«°ùdG •É°ûædÉH ¢Vƒ¡æ∏d É«dÉ£jEG ‘ áµ∏ªŸG IQÉØ°S Oƒ¡L ≈dG kÉàa’ ,áÄ«¡dGh

.áµ∏ªŸG ‘
 áÄ«¡dG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡÷G  πX  ‘  äAÉ`̀L  Iƒ£ÿG  √òg  ¿CG  ,í`̀°`̀VhCGh
 IóY ∫hO øe áª¶àæŸGh ,∞«dÉµàdG á°†Øîæeh á°VQÉ©dG äGôFÉ£dG ÜÉ£≤à°S’
.ô°TÉÑe πµ°ûH áÑ≤©dG ‘ Ú°ù◊G ∂∏ŸG QÉ£eh ,¿ÉªY ‘ ‹hódG AÉ«∏Y QÉ£e ≈dEG

 ≈dEG ¿GÒ£dG äÓMQ øe ójõŸG ÜÉ£≤à°SG ≈∏Y πª©J áÄ«¡dG ¿CG ≈dEG âØdh
 á«MÉ«°ùdG  ™bGƒŸG  IQÉjõd  É¡æe  ¥Ó£f’Gh  ,Iô°TÉÑe  áÑ≤©dGh  ¿ÉªY  áæjóe
 IOÉjR É¡fCÉ°T øe áµ∏ªª∏d á«MÉ«°ùdG äÓMôdG √òg ¿CG Éæ«Ñe ,áµ∏ªŸG ‘ ájôKC’Gh

.áµ∏ªŸG ≈dG iôNCG á«HhQhG ∫hOh É«dÉ£jG øe ìÉ«°ùdG OGóYCG ÜÉ£≤à°SG

عقد عمل جماعي بين مجموعة المطار 
والعاملين بالنقل الجوي والسياحة

عمان 

 áeÉ©dG áHÉ≤ædG ÚH »YÉªL πªY ó≤Y ,¢ù«ªÿG Ωƒ«dG ,πª©dG IQGRh â©bh
.‹hódG QÉ£ŸG áYƒª› ácô°T IQGOEGh ,áMÉ«°ùdGh …ƒ÷G π≤ædG ‘ Ú∏eÉ©∏d

 ¿EG  ‹Éª°ûdG ∞°Sƒj πª©dG ôjRhh øjƒªàdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh ∫Ébh
 ,IQGRƒdÉH  ≥«aƒàdG  ¢ù∏›  á∏Môe  ‘  ‹Éª©dG  ´GõædG  π◊  êÉà pf  ,ó≤©dG  ™«bƒJ
 å«M  ,Úaô£dG  ÚH  á≤dÉY  âfÉc  •É≤f  IóY  ≈∏Y  π°UÉ◊G  ≥aGƒàdG  ≈dEG  Éàa’
 áÄ«H  Ú°ù–h  ,º¡d  äÉÑ°ùàµe  ≥«≤–h  Ú∏eÉ©dG  ±hôX  Ú°ù–  ≈dEG  âaóg
 ∫ÓN øe É¡«dEG π°UƒàdG iôL »àdGh á«dÉª©dG ¥ƒ≤◊G ájÉªM ≈dEG áaÉ°VEG ,πª©dG
 ,»YÉª÷G πª©dG ó≤Y ™«bƒJ ¿CG  ‹Éª°ûdG ÚHh .IQGRƒdG É¡àYQ »àdG äÉ°VhÉØŸG
 Údƒª°ûŸG  á∏¶e  á©°SƒJ  πª°T  ,É`̀«`̀fOQCG  ÓeÉY  430  ¬æe  ó«Øà°ù«°S  …ò`̀ dGh
 ΩGƒYCÓd  ∫Éª©∏d  ájƒæ°S  äGOÉjR  íæeh  ,ºgô°SCGh  ∫Éª©dG  øe  »ë°üdG  ÚeCÉàdÉH
 ∫Éª©∏d  áeóÿG  ájÉ¡f  ICÉaÉµe  QGô`̀bEG  ≈dEG  áaÉ°VEG  (2025/2024/2023)
 Ú∏eÉ©dG  ™«ªL óYGƒ°ùHh ácô°ûdG  IQGOE’ ÉMÉ‚ ó©j Ée ,º¡JÉeóN AÉ¡àfG  óæY
 »©°S  ‹Éª°ûdG  ócCGh  .∫Éª©dGh  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  èFÉàædG  π°†aCG  ≥≤ëoà°Sh  ,É¡H
 á«µ∏ŸG  äÉ¡«LƒàdG  øe  á©HÉædG  á«eƒµ◊G  äGAGô`̀LE’G  ºYód  ôªà°ùŸG  IQGRƒ`̀dG
 Ú°ùëàd ∂dPh »YÉªàL’G QGƒ◊G ™«é°ûJh ,á«dÉª©dG äÉYGõædG πM ‘ á«eÉ°ùdG
 Éë°Vƒe  ,¬∏«¨°ûJ  ájQGôªà°S’  äÉfÉª°†dG  áMÉJEGh  QÉªãà°S’Gh  ∫ÉªYC’G  áÄ«H
 ƒªæH  áªgÉ°ùŸGh  Ú«fOQC’G  π«¨°ûJ  øª°†j  äÉcô°ûdG  √òg  πªY  ájQGôªà°SG  ¿CG
 π∏µoà°S  ácô°ûdG  ‘  Ú∏eÉ©dGh  IQGOE’G  Oƒ¡L  ‘  á≤ãdG  ¿CGh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G

.É¡æe ôaƒàŸG ≈∏Y á¶aÉëŸGh πª©dG ¢Uôa ≥∏îH

  عمان تحتضن المؤتمر التقني 

للجيل الثالث من اإلنترنت
عمان 

 ƒgh  âfÎfE’G  øe  ådÉãdG  π«÷G  ô“Dƒe  ¿ÉªY  á«fOQC’G  áª°UÉ©dG  ø°†à–
 ¬ª¶æJ  …òdG  ô“DƒŸG  ó≤©jh .áãjó◊G á«LƒdƒæµàdGh  á«dÉŸG  IQƒãdÉH  ±ô©j  Ée
 ôjRh  ájÉYôH  ‹É◊G  QGPBG  12  ‘  ,äGô“DƒŸG  º«¶æJh  ΩÓYEÓd  ¥É`̀anG  áYƒª›
 ióàæŸGh êÉàfEG  á«©ªLh á«fOQC’G ∑ƒæÑdG  á«©ªLh IOÉjôdGh »ªbôdG OÉ°üàb’G
 á«dÉŸG  äÉeóÿÉH  á«Yƒà∏d  ¿ÉeC’G  á«©ªLh  ÊOQC’G  »WGô≤ÁódGh  …OÉ°üàb’G
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ´É£b  ‘  AGÈÿG  øe  kGOóY  çó◊G  ∞«°†à°ùjh  .  á«aô°üŸGh
 ∫É≤àf’Gh âfÎfE’G ôjƒ£J ≈∏Y Gƒ∏ªY øjòdGh ,¿OQC’G êQÉN øe »LƒdƒæµàdGh
 QhÉëŸG øe kGOóY ¢ûbÉæ«°S ô“DƒŸG ¿CG ôcòj .ådÉãdG π«÷G ≈dEG ÊÉãdG π«÷G øe
 øe Qƒ£J ∞«ch âfÎfE’G øe ådÉãdG π«÷G ÉjGõe ≈∏Y ±ô©àdG ,ÉgRôHCG øe áeÉ¡dG
 ôKCÉàà°S »àdG iôNC’G äÉYÉ£≤dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Éª¡æ«H ¥ôØdGh ÊÉãdGh ∫hC’G π«÷G
 z∂«æàØdGh Ú°ûàcƒ∏ÑdG{ É«LƒdƒæµJh áªî°†dG äÉfÉ«ÑdG äÉcô°T πãe π«÷G Gò¡H
 ÒZ  RƒeôdGh  Oƒ≤ædGh  äÓª©dG  πÑ≤à°ùeh  (¢SÒaÉà«e)  » p°VG n pÎ ra p’nG  ⁄É©dGh
 ∑QÉ°ûjh . âfÎfE’G ⁄ÉY ‘ ájõcôeÓdGh IôØ°ûŸG äÓª©dGh ∫GóÑà°SÓd á∏HÉ≤dG
 äGP  äÉcô°ûdGh  á«ŸÉ©dGh  á«∏ëŸGh  á«dÉŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  øe  OóY  ô“DƒŸG  ∫ÉªYCÉH

. á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh ∑ƒæÑdGh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ´É£≤H ΩÉªàg’G

تخريج الفوج األول من 
معسكر نشامى السايبر

عمان 

 ôµ°ù©e{ èeÉfôH øe ∫hC’G êƒØdG èjôîàH á«æ≤àdG Ú°ù◊G á©eÉéH πØàMG
 øeCÓd »æWƒdG õcôŸG ¬≤∏WCG …òdG ∞ãµŸG ÊGÈ«°ùdG èeÉfÈdG ,zÈjÉ°ùdG ≈eÉ°ûf

.»°VÉŸG ∫hC’G øjô°ûJ ‘ á«æ≤àdG Ú°ù◊G á©eÉLh ÊGÈ«°ùdG
 ôµ°ù©e  èeÉfôH  ±ó¡j  ÊGÈ«°ùdG  øeCÓd  »æWƒdG  õcôª∏d  ¿É«H  Ö°ùëHh
 äÉ°ü°üîJ  »éjôN  äGQób  ™aQ  ≈dEG  ,ô¡°TCG  3  ôªà°SG  …òdG  ,ÈjÉ°ùdG  ≈eÉ°ûf

.ÊOQC’G πª©dG ¥ƒ°S ‘ •GôîfÓd º¡«∏gCÉJh º¡JGQÉ¡e á«ªæJh ÊGÈ«°ùdG øeC’G
 ¿EG  ,»£æ◊G  π«YÉª°SEG  QƒàcódG  ;áq«æ≤àdG  Ú°ù◊G  á©eÉL  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 ÊOQC’G ÜÉÑ°ûdG ójhõàH áq«æ≤àdG Ú°ù◊G á©eÉL ΩGõàdG IOÉ¡°T qó©j èeÉfÈdG{
 πãe ,áÄ°TÉædG  äÉ«æ≤àdG  ‘ IOƒ÷G ‹ÉY ÖjQóJh º«∏©J ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEÉH
 ΩÉ q°ùH ,ÊGÈ«°ùdG øeCÓd »æWƒdG õcôŸG ôjóe ∫Éb ,¬ÑfÉL øe .zÊGÈ«°ùdG øeC’G
 ÜÉÑ°û∏d ÊGÈ«°ùdG øeC’G äGQÉ¡e õjõ©J ‘ á qª¡e Iƒ£N èeÉfÈdG ¿EG ,áeQÉëŸG

.∫ÉéŸG Gòg ‘ »ŸÉ©dGh »q∏ëŸG ¥ƒ°ù∏d ºgOGóYEGh ÊOQC’G
 ‘  áYÉ°S  180  âæ qª°†J  ,ÚH qQóàª∏d  áq«ÑjQóJ  áYÉ°S  340  èeÉfÈdG  Ωóbh
 áYÉ°S  60h  ,É¡JGQÉ¡eh  ájõ«∏‚E’G  á¨∏dG  ‘  áYÉ°S  100h  ,áq«æ≤àdG  äGQÉ¡ŸG
 ÈY ÖjQóJ  ÚH §∏à ≥«°ùæàH  ∂dP  ”h ,áq«JÉ«◊Gh áq«°üî°ûdG  äGQÉ¡ŸG  ‘
 áYƒª›  ∂dòc  èeÉfÈdG  øª°†Jh  .á«æ≤àdG  Ú°ù◊G  á©eÉL  ‘h  ,âfÎfE’G
 iôNCG  äÉj qó–h  äÉfÉëàe’Gh  ,äÉÑLGƒdGh  ,äGQÉÑàN’Gh  ,πª©dG  ¢TQh  øe
 ∞∏à  ≈∏Y  Ü qÓ£dG  ÖjQóJ  q”  å«M  .ÜÓ£dG  º∏©J  áHôŒ  õjõ©àd  á«aÉ°VEG
 ,äÉµÑ°ûdG  ø`̀eCGh  ,áq«bÓNC’G  áæ°Uô≤dG  πãe  ,ÊGÈ«°ùdG  ø`̀eC’G  äÉYƒ°Vƒe

.iôNCG IójóY QƒeCG ÖfÉL ≈dEG ,øeB’G õ«eÎdGh

بني مصطفى تؤكد أهمية حصول المرأة 
على حقوقها االقتصادية واالجتماعية

 عمان  

 »YÉªàL’G  ¿Éª°†∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸG  ΩÉY  ôjóe  ∫Éb
 ºq∏ o°S  ‘  â©°Vh  á°ù°SDƒŸG  ¿EG  ,áfhGô£dG  óªfi  QƒàcódG
 äBÉ°ûæŸG  π«gCÉJh  õ«Ø–  ‘  É¡à«∏YÉa  IOÉ`̀jR  É¡JÉjƒdhCG
 áeÓ°ùdG  ÒjÉ©eh  •hô°T  ≥«Ñ£àH  ΩGõàdÓd  OGô``̀ aC’Gh

.»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ¿ƒfÉb ‘ á«æ¡ŸG áë°üdGh
 ¿CG  ,âÑ°ùdG  »Øë°U  íjô°üJ  ‘  ,á`̀fhGô`̀£`̀dG  ó``cCGh
 õaGƒM  Ëó≤J  ∫ÓN  øe  äBÉ°ûæŸG  ºYóH  Ωƒ≤à°S  á°ù°SDƒŸG
 º««≤àdG  ‘  ÌcCÉa  áÄŸÉH  90  ≈∏Y  π°üëj  øŸ  ájƒæ©e
 á«dÉe  õaGƒM  íæeh  ,ájÉ¨dG  √ò¡d  á°ù°SDƒŸG  ¬jôŒ  …òdG
 ÖJGôe  ≈∏Y  Ú∏°UÉ◊G  OGôaC’G  hCG  äBÉ°ûæª∏d  ájƒæ©e  hCG
 áë°üdG  ‘  õq«ªà∏d  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  IõFÉL  ‘  áeó≤àe
 IQGOEG  ¢ù∏› øY IQOÉ°U ¢ù°SoC’  kÉ≤ah  á«æ¡ŸG  áeÓ°ùdGh

.ájÉ¨dG √ò¡d á°ù°SDƒŸG
 πª©dG  äÉHÉ°UE’  »∏«∏ëàdG  ôjô≤àdG  ¿CG  áfhGô£dG  ÚHh
 ‘ πª©dG äÉHÉ°UEGh á«æ¡ŸG áeÓ°ùdG IQGOEG ¬JQó°UCG …òdG
 πª©dG äÉHÉ°UEG ∫ƒM É¡JôLCG á«∏«∏– á°SGQO ó©H á°ù°SDƒŸG
 ∞°ûµj ,2021 ΩÉY ∫ÓN ¿Éª°†dG ‘ Ióªà©ŸGh á∏ qé°ùŸG
 áØ∏àîŸG äBÉ°ûæŸG ‘ á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdG ´É°VhCG ¿CG
 áÑ°ùf  ´ÉØJQG  ≈dEG  Ò°ûj å«M ,Oƒ°ûæŸG  iƒà°ùŸÉH  â°ù«d
 27.4  áÑ°ùæH  á°ù°SDƒŸG  iód  Ióªà©ŸG  πª©dG  äÉHÉ°UEG
 áHÉ°UE’G ´ƒbh ä’ó©e ¿CG Éæ«Ñe ,2020 ΩÉY øY áÄŸÉH
 πªY çOÉM á°ù°SDƒŸG â∏é°S å«M ,kÉ«Ñ°ùf á©ØJôe âdGR ’

.äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘ á≤«bO 25 πc
 kÉaGógCG É¡à«é«JGÎ°SG ‘ â©°Vh á°ù°SDƒŸG ¿CG í°VhCGh
 ≈∏Y â∏ªYh πª©dG äÉHÉ°UEG øe ájÉbƒdGh óë∏d äGQOÉÑeh
 á«dBG  Ú°ù–  ∫Ó`̀N  øe  ∫ÉéŸG  Gò`̀g  ‘  É¡JÉeóN  ôjƒ£J
 êÓY  á«dBGh  ¢ù°SCG  ôjƒ£Jh  πª©dG  çOGƒ`̀M  øY  ÆÓ`̀HE’G
 ≥aGƒàj ÉÃ á«LÓ©dG á«Ñ£dG äÉ¡÷G ™e óbÉ©àdÉH ÜÉ°üŸG
 IOƒéH πª©dGh äGAGôLE’G π«¡°ùàH á°ù°SDƒŸG äÉ¡LƒJ ™e

.π°†aCG
 äÉcGô°T AÉæH ≈dEG ™q∏£àJ á°ù°SDƒŸG ¿CG áfhGô£dG ÚHh
 ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdGh  á©HÉàŸG  ≈∏Y  áªFÉb  á«≤«≤M
 á«æ¡ŸG  áeÓ°ùdG  ´ƒ°Vƒe  ‘  á«æ©ŸG  ±Gô`̀ WC’G  ∞∏àfl
 áaÉ°VG  ,Ú∏eÉ©∏d  á«ë°Uh  áæeBG  πªY  áÄ«H  OÉéjEG  ±ó¡H
 çOGƒM  ôWÉîÃ  á«Yƒà∏d  á«eÓYEG  äÓªM  ¥Ó`̀WEG  ≈`̀dEG
 ô°ûfh õjõ©Jh ,É¡Yƒbh øe øµeCG Ée qóë∏d πª©dG äÉHÉ°UEGh
 πª©dG  äÉÄ«H  •É°ShCG  ‘  á«æ¡ŸG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  áaÉ≤K
 •hô°ûH OGôaC’Gh äBÉ°ûæŸG ΩGõàdG øe ≥≤ëàdGh ,áØ∏àîŸG

.á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdG ÒjÉ©eh
 á°UÉÿG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dGh  äGô`̀°`̀TDƒ`̀ŸG  ¢†©Ñd  ¢`̀Vô`̀Yh
 ´ÉØJQG  ≈dEG  â°üo∏N »àdGh 2021  ΩÉ©d  πª©dG  äÉHÉ°UEÉH
 ≈`̀dEG  π°ü«d  á°ù°SDƒŸG  ió`̀ d  á∏é°ùŸG  çOGƒ```◊G  Oó`̀ Y
 15403 É¡æe óªà oYG äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘ kÉKOÉM 21388
 çOGƒ◊G ‹ÉªLEG øe áÄŸÉH 72 ¬àÑ°ùf ÉÃ ,πªY äÉHÉ°UEÉc
 á«HÉ°UE’G  äÉ«aƒdG  OóY  ≠∏H  Éª«a  ,ΩÉ©dG  ∂dP  ‘  á∏é°ùŸG

.Ióªà©ŸG  äÉHÉ°UE’G  ‹ÉªLEG  øe  196
 ΩÉ©dG  äGò`̀d  äÉHÉ°UE’G  ´ƒbƒd  ΩÉ©dG  ∫ó©ŸG  ≠∏Hh
 ∫ó©e ≠∏H ÚM ‘ ,¬«∏Y øeDƒe ∞dCG πµd πªY áHÉ°UEG 11.7
 á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ‘ πª©dG  äÉHÉ°UEG  ´ƒbh
 áÑ°ùf  â∏ qµ°T  å«M  ,¬«∏Y  øeDƒe  ∞dCG  πµd  áHÉ°UEG  16.5
 59.2  AÉØ°T  ä’É`̀ M  É¡æY  º‚  »àdG  πª©dG  äÉHÉ°UEG
 áHÉ°UE’G ä’ÉM â∏ qµ°T Éª«a ,äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG øe áÄŸÉH
 áÄŸÉH 26.5 ¬àÑ°ùf Ée á«HÉ°UEG IÉahh ºFGO »HÉ°UEG õé©H
 ó©H É¡àdÉM ô≤à°ùJ ⁄ äÉHÉ°UE’G ¢†©H ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G ™e

.äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG øe áÄŸÉH 2.6 â¨∏H áÑ°ùæHh
 ‘  â©bh  πªY  áHÉ°UEG  12851  ¿CG  áfhGô£dG  sÚHh
 oå«M  ;2021  ΩÉ©d  á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG
 π«é°ùJ ‘ ≈∏YC’G Oó©dG á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG ´É£b πàMG
 31.6 ¬àÑ°ùf ÉÃ πªY áHÉ°UEG 4057 ≠dÉÑdGh äÉHÉ°UE’G
 2830`H  »YÉªàL’G  πª©dGh  áë°üdG  ´É£b  ºK  ,áÄŸÉH

 á∏ª÷G  QÉ`̀ qŒ  ´É£b  ºK  ,áÄŸÉH  22  ¬àÑ°ùf  ÉÃ  áHÉ°UEG
.áÄŸÉH16.9 ¬àÑ°ùf ÉÃ áHÉ°UEG 2169 `H áFõéàdGh

 ‘ ¿É`̀c  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  ´ƒ``bh ∫ó©e ≈`̀∏`̀YCG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 äÉYÉæ°üdG  ´É£bh  ,»YÉªàL’G  πª©dGh  áë°üdG  ´É£b
 ∫ó©Ã  ,ôLÉëŸG  ∫Ó¨à°SGh  øjó©àdG  ´É£bh  ,á«∏jƒëàdG
 áHÉ°UEG  áÄŸÉH19.8h áÄŸÉH 20.7h áÄŸÉH 64.2  ´ƒbh

.ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ ‹GƒàdG ≈∏Y ¬«∏Y øeDƒe ∞dCG πµd
 äÉYÉ£≤dG ‘ á«HÉ°UE’G äÉ«aƒdG OóY ‹ÉªLEG ¿CG ±É°VCGh
 øe ΩÉ©dG  äGP ∫ÓN IÉah 79  ≠∏H  á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G
 46.8 áÑ°ùæH ¥ô£dG çOGƒM øY âª‚ IÉah 37 É¡æª°V
 8  ```H  ¢UÉî°TC’G  •ƒ≤°Sh  äGQÉ`̀é`̀Ø`̀f’G  É¡«∏j  ,áÄŸÉH

.áÄŸÉH10.1 áÑ°ùæHh äÉ«ah
 IÉ`̀ah  20  á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É`̀£`̀b  πé°Sh
 á∏ª÷G QÉŒ ´É£b ¬«∏j ,áÄŸÉH 25.3 ¬àÑ°ùf ÉÃ á«HÉ°UEG
 â¨∏H  Éª«a  ,áÄŸÉH17.7  áÑ°ùæHh IÉah 14  `H  áFõéàdGh
 ,äGAÉ°ûfE’G  ´É£b  ‘  á«HÉ°UE’G  äÉ«aƒdG  ´ƒbh  ä’ó©e
 áë°üdG ´É£b ºK ,ôLÉëŸG ∫Ó¨à°SGh øjó©àdG ´É£b ¬«∏j
 IÉah  20.4h  27h  33.4  ∫ó©Ã  ,»YÉªàL’G  πª©dGh

.‹GƒàdG ≈∏Y ¬«∏Y øeDƒe ∞dCG áÄe πµd
 äÉYÉ£≤dG ‘ äÉHÉ°UE’G çhóM ÜÉÑ°SCÉH ≥∏©àj Éª«ah
 •ƒ≤°S  ¿CG  áfhGô£dG  í`̀°`̀VhCG  ;á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G
 ,ΩÉ©d πª©dG äÉHÉ°UE’ ´ƒbh áÑ°ùf ≈∏YCG πàMG ¢UÉî°TC’G
 É¡«∏j ,áÄŸÉH 28.03 áÑ°ùæHh áHÉ°UEG 3602 ÉgOóY ≠∏Hh
 áÑ°ùæH  πªY áHÉ°UEG  1529  Oó©``H  …hó«dG  πª©dG  äGhOCG
 •ƒ≤°S  øY  áªLÉædG  äÉHÉ°UE’G  ºK  øeh  ,áÄŸÉH  11.9

.áÄŸÉH 9.68 áÑ°ùæH áHÉ°UEG 1244 `H AÉ«°TC’G
 õéY  É¡æY  º‚  »àdG  äÉHÉ°UE’G  ¿EG  áfhGô£dG  ∫Ébh
 ÖÑ°ùH  áHÉ°UEG  34  ÉgOóY  ≠∏H  ÌcCÉa  áÄŸÉH  30  áÑ°ùæH
 øe  áHÉ°UEG  19`H  ¥ô£dG  çOGƒM  ºK  ,¢UÉî°TC’G  •ƒ≤°S
 ,á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ‘  äÉHÉ°UE’G  ‹ÉªLEG
 30 øe πbCG áÑ°ùæH õéY É¡æY º‚ »àdG äÉHÉ°UE’G OóYh

 ,¢UÉî°TC’G •ƒ≤°S øY áªLÉf áHÉ°UEG 1255 ≠∏H ,áÄŸÉH
.áHÉ°UEG 381 Oó©`H äÉæ«cÉŸGh ä’B’G ºK

 ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ‘ ájôª©dG áÄØdÉH ≥∏©àj Éª«ah
 π≤J ÚHÉ°üŸ â©bh »àdG äÉHÉ°UE’G OóY ¿CG ÚH ,á°UÉÿG
 ¬àÑ°ùf  ÉÃ  áHÉ°UEG  5897  ≠∏H  ,kÉeÉY  30  øY  ºgQÉªYCG
 áÄØdG ‘ äÉHÉ°UE’G ´ƒbh ∫ó©e ≠∏H ÚM ‘ ,áÄŸÉH 45.9
 øeDƒe  ∞dCG  πµd  áHÉ°UEG  29.4  kÉeÉY  20  øe πbCG  ájôª©dG
 ´ƒbh  ∫ó©Ã  áæ°S  24-20  ájôª©dG  áÄØdG  ¬«∏j  ,¬«∏Y

.¬«∏Y  øeDƒe  ∞dCG  πµd  πªY  áHÉ°UEG  25.2
 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ‘  ÜÉ°üŸG  áæ¡Ÿ  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 ¿EG  ≈`̀dEG  áfhGô£dG  QÉ°TCG  ,2021  ΩÉ©dG  ∫ÓN  á°UÉÿG
 ™«ªéàdG  ∫É`̀ qª`̀Yh  ™fÉ°üŸG  »∏¨°ûe  ‘  πª©dG  äÉHÉ°UEG
 Oó©Hh  áÄŸÉH14.52  ≈`̀dEG  â∏°Uh  áÑ°ùf  ≈∏YCG  â∏é°S
 áÄŸÉH12 áÑ°ùæH ¿ƒ«aô◊G Égó©H »JCÉjh,áHÉ°UEG 1866
 â∏µ°T Éª«a ,äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG øe áHÉ°UEG 1542 Oó©Hh
 ™«ªéàdG  ∫ÉªYh  ™fÉ°üŸG  »∏¨°ûe  ‘  á«HÉ°UE’G  äÉ«aƒdG
 øe  IÉah  11  ÉgOóY  ≠∏Hh  ,áÄŸÉH13.9  `H  áÑ°ùf  ≈∏YCG

.á«HÉ°UE’G äÉ«aƒdG ‹ÉªLEG
 äÉYÉ£≤dG ‘ ádÉª©dG ºé◊ kÉ≤ah äÉHÉ°UEÓd áÑ°ùædÉH ÉeCG
 ºéM äGP  πª©dG  äÉHÉ°UEG  ¿CG  ÚH ,á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G
 3060 Oó©Hh áÑ°ùf ≈∏YCG â∏µ°T ÌcCÉa πeÉY ∞dCG ádÉªY
 ‘  ,äÉHÉ°UE’G  ‹ÉªLEG  øe  áÄŸÉH  24.1  áÑ°ùæHh  áHÉ°UEG
 ºéM  äGP  äBÉ°ûæŸG  ‘  äÉHÉ°UE’G  ´ƒbh  ∫ó©e  ¿CG  ÚM
 ∞dCG  πµd  áHÉ°UEG  26  â¨∏H  999  ≈dEG  500  øe  ádÉª©dG
 øe  ádÉª©dG  ºéM  äGP  äBÉ°ûæŸG  äRÉM  Éªc  ,¬«∏Y  øeDƒe
 ¬àÑ°ùf  ÉÃh á«HÉ°UEG  IÉah  13  ≈∏Y ∫É qªY  (4)  ≈dEG  (1)
 ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ‘ äÉ«aƒdG ‹ÉªLEG øe áÄŸÉH16.7
 äGP  äBÉ°ûæŸG  â∏àMG  Éªc  ,IÉah  79  á¨dÉÑdGh  á°UÉÿG
 ´ƒbƒd ∫ó©e ≈∏YCG ∫ÉªY (9) ≈dEG (5) øe ádÉª©dG ºéM
 ∞dCG  áÄe  πµd  IÉah  (17.8)  ∫ó©Ã  á«HÉ°UE’G  äÉ«aƒdG

.¢üî°T

 πª©dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  ´ƒ`̀bƒ`̀d  á«°ùæ÷ÉH  ≥∏©àj  Éª«ah
 ,á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ‘  á«HÉ°UE’G  äÉ«aƒdGh
 º¡«∏Y  øeDƒª∏d  πª©dG  äÉHÉ°UEG  OóY  ¿CG  áfhGô£dG  í°VhCG
 áÄŸÉH  86.7  áÑ°ùæHh  áHÉ°UEG  11140  ≠∏H  Ú«fOQC’G
 ÚM  ‘  ,áHÉ°UEG  12851  á¨dÉÑdG  äÉHÉ°UE’G  ‹ÉªLEG  øe
 áHÉ°UEG  1711  Ú«fOQC’G  Ò¨d  πª©dG  äÉHÉ°UEG  OóY  ≠∏H
 á«HÉ°UE’G äÉ«aƒdG OóY ≠∏H ÚM ‘ ,áÄŸÉH13.3 áÑ°ùæHh
 ,áÄŸÉH81  áÑ°ùæH  IÉ`̀ah  64  Ú`̀«`̀fOQC’G  º¡«∏Y  øeDƒª∏d
 ‹ÉªLEG  øe  áÄŸÉH19  áÑ°ùæH  IÉah  15  Ú«fOQC’G  Ò¨dh

.á«HÉ°UEG IÉah 79 á¨dÉÑdG á«HÉ°UE’G äÉ«aƒdG
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ‘  Ú`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ŸG  ¢ùæéH  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah
 äÉHÉ°UEG  OóY  ¿CÉH  áfhGô£dG  OÉaCG  ,á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G
 áÑ°ùæH  áHÉ°UEG  2475  ≠∏H  çÉfE’G  ø¡«∏Y  øeDƒª∏d  πª©dG
 10.2  ´ƒbh ∫ó©Ãh äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG øe áÄŸÉH19.3
 º¡«∏Y  øeDƒª∏d  10376h  ,É¡«∏Y  øeDƒe  ∞dCG  πµd  áHÉ°UEG
 áHÉ°UEG 19.3 ´ƒbh ∫ó©Ãh áÄŸÉH80.7 áÑ°ùæH QƒcòdG
 á«HÉ°UE’G äÉ«aƒdG OóY ≠∏H ÚM ‘ ,¬«∏Y øeDƒe ∞dCG πµd
 ΩÉ©dG ‘ áÄŸÉH11.4 áÑ°ùæH 2021 ΩÉY äÉ«ah 9 çÉfEÓd
 øe áÄŸÉH 88.6 áÑ°ùæH Qƒcò∏d á«HÉ°UEG IÉah 70h ¬JGP

.äÉ«aƒdG ‹ÉªLEG
 äÉYÉ£≤dG  ‘  äÉ`̀ HÉ`̀ °`̀ UE’G  ´Gƒ``̀fCÉ``̀H  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah
 äÉHÉ°UEG  ¿CG  áfhGô£dG  í°VhCG  ,á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G
 ÉgOóY  ≠∏H  ¢Vƒ°VôdÉH  áHÉ°UE’G  ‘  äõcôJ  »àdG  πª©dG
 ìhô÷ÉH áHÉ°UE’G É¡«∏J ,áÄŸÉH 35.17 áÑ°ùæHh 4520
 äõcôJ  ÚM  ‘  ,áÄŸÉH18.37  áÑ°ùæHh  2361  Oó©H
 É«∏©dG  ±Gô`̀WC’É`̀H  áHÉ°UE’G  ‘  πª©dG  äÉHÉ°UEG  º¶©e
 ¬àÑ°ùf  ÉÃ  áHÉ°UEG  4404  ÉgOóY  ≠∏Hh  ÜÉ°üŸG  º°ùéH
 3233 `H ≈∏Ø°ùdG ±GôWC’ÉH áHÉ°UE’G É¡«∏j ,áÄŸÉH34.3

.äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG øe áÄŸÉH 25.2 áÑ°ùæH áHÉ°UEG

 اختتام المؤتمر األول لمشروع إشراك جيل 
الشباب في التعلم عن ماضي عمان

 عمان 

 ÜÉÑ°ûdG π«L ∑Gô°TEG{ ´hô°ûŸ ∫hC’G ô“DƒŸG äÉ«dÉ©a ,âªààNG
 øJƒ«f  øe  ∫ƒªŸG  zÉ¡JÉaÉ≤K  Oó©Jh  ¿ÉªY  »°VÉe  øY  º∏©àdG  ‘

.á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dGh ¿ƒæØ∏d çƒëÑdG ¢ù∏› ∫ÓN øe …ódÉÿG
 ,…hÉ©∏H  …OÉa  QƒàcódG  áeÉ©dG  QÉ`̀KB’G  IôFGO  ΩÉY  ôjóe  ∫Ébh
 ,QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG ôjRh øY É kHhóæe ,ΩÉààN’G äÉ«dÉ©a ≈YQ …òdG
 ≈dEG  ≈©°ùj  ,¬«a  Ék«°ù«FQ  É kµjô°T  IôFGódG  ó©J  …òdG  ´hô°ûŸG  ¿EG
 AÉæHh »ØëàŸG πª©∏d á«∏ëŸG äÉ°SQÉªŸGh ÒjÉ©ŸG ôjƒ£Jh OÉéjEG
 πª©dÉH  Ωƒ≤j  ¬fCG  ≈dEG  GÒ°ûe ,äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóŸG  ™e äÉcGô°ûdG
 Ú°üàh ÚãMÉH øe ¿ƒµe ≥jôa øª°V AÉcô°T ´hô°ûŸG Gòg ≈∏Y
 ,á«ª°TÉ¡dG  ,äÉ©eÉLh  ,¿OQC’G  ∞ëàeh  ,áeÉ©dG  QÉKB’G  IôFGO  øe
 Ó«°S  ácô°Th  ,ÊÉ£jÈdG  ÖfÉ÷G  øY  á∏ã‡  ΩÉ`̀gQOh  ,á«fOQC’Gh

.çGÎdG ßØMh ÖjQóà∏d
 ∞MÉàŸG πjƒ– ” »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG π°†ØHh ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
 ,ácQÉ°ûŸGh  º∏©à∏d  äÉMÉ°ùe  ≈dEG  º∏©àdGh  åëÑ∏d  äGAÉ°†a  øe
 §«∏°ùJ πH Ö°ùëa ïjQÉàdG AÉ«MEG ¢ù«d ∞MÉàŸG áª¡e ¿CG ≈dEG É kàa’
 ¿CG ∞MÉàª∏d øµÁ å«M ,Éæ∏Ñ≤à°ùeh Éfô°VÉM øe πc ≈∏Y Aƒ°†dG

.á«aôM ÌcCG á≤jô£H ¢UÉî°TC’G ™ªŒ
 G kócDƒe ,´hô°ûŸG Gòg ≈∏Y ÚªFÉ≤dG QhO ,…hÉ©∏H QƒàcódG øªKh
 AÉ°ûfEG  ∫ÓN  øe  áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  ∞«≤ãJ  ‘  ∞MÉàŸG  QhO  á«ªgCG

.∫ÉØWC’G º«∏©J ±ó¡à°ùJ »àdG ¢VQÉ©ŸG
 πª©dG  äÉ°TQh  øe  á∏°ù∏°S  ó≤Y  ,´hô°ûŸG  Gòg  ∫ÓN  iôLh
 ÉeCG  ,¿OQC’G  ‘  ≈``̀dhC’G  ¬à∏Môe  ‘  ∞MÉàŸG  AÉ`̀æ`̀eC’  á«ÑjQóàdG
 ΩÉgQO á©eÉL ‘ á«ÑjQóJ πªY äÉ°TQh äó≤Y ó≤a á«fÉãdG á∏MôŸG
 ∞MÉàeh áeÉ©dG QÉKB’G IôFGO ∞MÉàe AÉæeCG ácQÉ°ûÃ ,á«fÉ£jÈdG

.á°UÉN

 تجارة األردن: قانون اإلعسار 
يدعم بيئة االستثمار بالمملكة

 عمان 

 ¢SGôa  ¿OQC’G  IQÉŒ  áaôZ  ‘  ‘ô°üŸGh  ‹ÉŸG  ´É£≤dG  πã‡  ócCG
 É¡∏©éjh ,áµ∏ªŸÉH ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdG ºYój QÉ°ùYE’G ¿ƒfÉb ¿CG ,¿É£∏°S

.ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸGh ∫ÉªYC’G ÜÉë°UC’ ÉHòLh GQGô≤à°SG ÌcCG
 Iƒ£N  πãÁ  QÉ°ùYE’G  ¿ƒfÉb  ¿EG  ,âÑ°ùdG  ,¿É«H  ‘  ,¿É£∏°S  ∫Ébh
 π¡°ùjh  á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG  ™e  ≈°TÉªàj  ¬fƒc  ,¿OQCÓd  πé°ùJ  IÒÑc
 Ú°ùëàH  º¡°ùjh  ,…OÉ°üàb’G  •É°ûædG  øe  êhôÿGh  ∫ƒNódG  á«∏ªY
 Öjƒ°üJ  ≈∏Y  ô°ù©àŸG  ™é°ûjh  πª©dG  Ò°S  ôjô≤J  ‘  áµ∏ªŸG  Ö«JôJ

.É¡d ¢Vô©àj »àdG Ì©àdG ádÉM øe êhôÿG øe ¬æ«µ“h ‹ÉŸG ¬©°Vh
 hCG  IÌ©àŸG  äÉcô°ûdG  PÉ≤fEÉH  º¡°ùj  QÉ°ùYE’G  ¿ƒfÉb  ¿CG  ±É°VCGh
 øe øeB’G  êhôÿGh Oƒª°üdG  ≈∏Y É¡JóYÉ°ùeh Ì©àdG  ∂°Th ≈∏Y »àdG
 ™e  ≈°TÉªàJ  √OGƒe  ¿CG  Éë°Vƒe ,É¡à«Ø°üJ  øe k’óH  ‹ÉŸG  ô°ù©àdG  ádÉM
 OÉ°üàb’G ≈∏Y á«HÉéjEG QÉKBGh äÉ°SÉµ©fG É¡dh á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG π°†aCG
 Ö°SÉæŸG  πµ°ûdÉH  ¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£J  ΩóY  ¿CG  ócCGh  .¬JGô°TDƒeh  »æWƒdG
 ™«é°ûàd  kÉ≤FÉY  πµ°û«°S  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  äÉª°S  ™e  ≥aGƒàŸGh
 IAÉØµH É¡©e πeÉ©àdGh ájQÉéàdG  äÉYRÉæŸG ¿CGh Éª«°S’ ,äGQÉªãà°S’G
 Éªc ,ÒÑc πµ°ûH …QÉªãà°S’G QGô≤dG ≈∏Y ôKDƒJ »àdG áª¡ŸG ÖfGƒ÷G øe

.∫ÉªYC’G á°SQÉ‡ ádƒ¡°S äGô°TDƒÃ ¿OQC’G Ö«JôJ ≈∏Y ôKDƒJ
 QÉ°ùYE’G  ¿ƒfÉb  øe  IOÉØà°S’G  º«ª©J  IQhô°V  ≈dEG  ¿É£∏°S  QÉ°TCGh
 äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉë°UCGh QÉéà∏d øµÁh §≤a äÉcô°ûdG ≈∏Y ô°üà≤j ’ ¬fCÉH
 IòaÉædG  äÉ©jô°ûàdG  ÖLƒÃ  πª©∏d  Ú°üNôŸG  Ú«æ¡ŸGh  ájOôØdG

.ºgÌ©J ádÉM ‘ ¬æe IOÉØà°S’G
 Éª«°S  ’h  ÉgÉjGõeh  ¿ƒfÉ≤dG  OGƒÃ  ∞jô©àdG  IQhô°V  ≈∏Y  Oó°Th
 …QÉ÷G  Oƒ≤©dG  QGôªà°SGh  øjóŸG  ≈∏Y  õé◊Gh  ò«ØæàdG  ô¶M  á¡÷
 ,RÉ«àe’G  ¥ƒ≤Mh  ¢üNôdGh  ájQGOE’G  Oƒ≤©dGh  πª©dG  Oƒ≤©c  Égò«ØæJ
 óFGƒØdG ÜÉ°ùàMG ∞bƒJh ICÉ°ûæŸG IQGOEG á«MÓ°üH ®ÉØàM’G á«fÉµeEGh

.ÒNCÉàdG äÉeGôZh



82023 QGPBG (5)  óM’G
(3026) Oó©dG االحد  )5(اآذار 22023

اعالناتالعدد )3026(

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
وامل�شجلة  ذ.م.م  للريا�شه  الدفرت  �شركة  دائني  من  اأرجو 
بتاريخ   )64659( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى 
2022/8/21�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 :

للمحاماة  وم�شاركوه  كراجه  �شائد  مكتب    : ال�شركة  م�شفي  ا�شم 
والتحكيم-ال�شيد طارق وليد حممد خلف ابو دلو

عنوان امل�شفي :ال�شمي�شاين �شارع �شامل الهنداوي فيال 23 عمان
خلوي 0795579558

  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.
�شركة  تورنتو لتجارة املاركات العامليه  ذ.م.م  اأرجو من دائني 
 )21077( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 
بتاريخ2010/3/3 �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 يو�شف ابراهيم ح�شن احلمراء 
العمر-الطابق  بيت  الب�شيتي-جممع  -ا�شارة   : امل�شفي  عنوان 
الثاين-مكتب رقم 209- هاتف رقم 5370023- فاك�س 5370111-

هاتف 0799056835 
  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
املاركات  لتجارة  تورنتو  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
حمدودة   م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  العامليه 
باجتماعها غري  قد قررت  بتاريخ 2010/3/3  الرقم )21077(  حتت 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2023/2/26 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شيد يو�شف ابراهيم ح�شن احلمراء م�شفيا 

لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
الثاين-مكتب  العمر-الطابق  بيت  الب�شيتي-جممع  -ا�شارة   
5370111-هاتف  فاك�س   -5370023 رقم  هاتف   -209 رقم 

 0799056835
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200160419(

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 نائل توفيق حممد الزيغان
�شجل  يف  وامل�شجلة  والزيغان  حنفيه  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك    

�شركات ت�شامن حتت الرقم )116357( بتاريخ 2017/3/19
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2023/3/2 و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2023/3/2
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

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

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لال�شكان  االخ�شر  اجلبل  ل�شركة   العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم 
العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد  بتاريخ2011/5/30   )25037(
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2023/2/27 بتاريخ  املنعقد 
الكركي م�شفيا  اختيارية وتعيني املحامي فادي حممد مروان يو�شف 

لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
رقم10- التجاري  ال�شد  -جممع  احلمراء  �شارع  ال�شويفية-نهاية 

مكتب 304- هاتف 0799884431
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة  اجلبل االخ�شر لال�شكان  ذ.م.م وامل�شجلة 
بتاريخ   )25037( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى 
2011/5/30  �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 : املحامي فادي حممد مروان يو�شف الكركي
ال�شد  -جممع  احلمراء  �شارع  :ال�شويفية-نهاية  امل�شفي  عنوان 

التجاري رقم10-مكتب 304- هاتف 0799884431
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200054723(

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 جنيه عدنان احمد حممود 
  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة عدنان احمد عبدالقادر حممود و�شركاه 
بتاريخ   )50903( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

1998/9/23
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2023/3/2 و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2023/3/2
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

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

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200026011(

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 فتحيه �شعيد خليل
وامل�شجلة يف �شجل  �شركة احمد �شقر و�شركاه    ال�شريك /ال�شركاء يف 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )26483( بتاريخ 1991/8/4
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2023/3/1 و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2023/3/1
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

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

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  لال�شكان   العلياء  �شركة  دائني  من  اأرجو 
دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )8366( بتاريخ2003/12/10 
�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 :عماد اديب زكي الدلبي
عنوان امل�شفي :عمان-ال�شمي�شاين- موبايل 0795522512- عنوانه 

اللكرتوين 
emad.edilbi@gmail.com
  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
وامل�شجلة  لال�شكان  العلياء  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم )8366( 
بتاريخ2003/12/10 قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 
2023/2/21 املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني 

عماد اديب زكي الدلبي  م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
عمان-ال�شمي�شاين- موبايل 0795522512- عنوانه اللكرتوين 

emad.edilbi@gmail.com
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200070945(

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  ورثة �شليمان حممد ع�شاف
للمقاوالت   االردنيون  امل�شاركون  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك    
بتاريخ   )17690( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

 1986/12/2
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2023/3/2 و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2023/3/2
وا�شتنادا لحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا 

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

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة  فرانكفورت ل�شيانة االجهزه االلكرتونيه    
الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2015/1/6 بتاريخ   )39234(
جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين 
خارج  للدائنني  ا�شهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من 

اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة :احمد عرفات حممد بدوي 
عنوان امل�شفي :عمان-طلعة اجلاذبية- �شارع منري عابدين- عمارة 

28- هاتف 0795611112
  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
ل�شيانة االجهزه  ل�شركة فرانكفورت  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  االلكرتونيه  
قررت  قد    2015/1/6 بتاريخ   )39234( الرقم  حتت  حمدودة  
على  املوافقة   2023/2/22 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 
بدوي  حممد  عرفات  احمد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
عمان-طلعة اجلاذبية- �شارع منري عابدين- عمارة 28- هاتف 

0795611112
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
دائرة  لدى  وامل�شجلة  التجارية  اخلرير  �شركة    دائني  من  اأرجو 
 )813( الرقم  حتت  )معفاة(  �شركات  �شجل  يف  ال�شركات  مراقبة 
بتاريخ 2008/7/10 �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 : املحامية مي�شاء اليو�شف
عنوان امل�شفي : اجلبيهة-�شارع �شما الرو�شان-عمارة رقم 5- خلوي 

0776803080
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

وامل�شجلة  ل�شركة   اخلرير التجارية   والتجارة باأن الهيئة العامة 

بتاريخ   )813( الرقم  حتت  )معفاة(   ال�شركات  �شجل  يف  لدينا 

بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد    2008/7/10

2023/2/15  املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني  

املحامية مي�شاء اليو�شف م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :

اجلبيهة-�شارع �شما الرو�شان-عمارة رقم 5- خلوي 0776803080
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري )موؤ�ش�شة اال�شلوب النظيف 
للخدمات اللوج�شتيه ( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )272354( با�شم )حممد 
عبداملنعم مو�شى ابو جبه( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )عطااهلل يو�شف عطاهلل جوعانه(

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية
اإكرام ح�شن ال�شكر

دعوة الجتماع الهيئة العامة غري العادي
ل�شركة �شدين لاللب�شة ذات م�شوؤولية حمدودة 

واملنعقد بتاريخ 2023/3/12
ح�شرات ال�شركاء الكرام

تقرر دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي ل�شركة �شدين لاللب�شة 
ذات م�شوؤولية حمدودة واملنوي عقده يف مكاتب ال�شركة وذلك يف متام ال�شاعة 

العا�شرة �شباحا من يوم الحد املوافق 2023/3/12 وذلك ملناق�شة المور التالية
1- امل�شادقة على البيانات املالية ال�شنوية لل�شركة وح�شاب الرباح واخل�شائر 

لل�شنة املالية من 2021/4/1 لغاية 2021/12/31
2- ابراء ذمة )املدير العام/هيئة املديرين( عن العمال التي )قام/قاموا( بها 

خالل ال�شنة وفق احكام القانون
3- انتخاب مكتب ال�شادة : ديوليت اآند تو�س)ال�شرق الو�شط(-الردن. املدقق 
: �شفيق كميل بط�شون رقم الجازة)740( مدققا حل�شابات ال�شركة للعام القادم 

2022
نرجو ح�شوركم يف املوعد املحدد لهمية الجتماع

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام
رئي�س هيئة املديرين
ت�شاوباي يو

اعالن الهيئة االدارية للجمعية االردنية للدرا�شات والبحوث اجلنائية
لدعوة الهيئة العامة ال�شنوي لالجتماع

قررت الهيئة الدارية يف اجتماعها يف متام ال�شاعة 11 قبل ظهر يوم 
ال�شبت 2023/3/4م دعوة الهيئة العامة لالجتماع ال�شنوي يوم ال�شبت 

2023/3/25م ال�شاعة الثانية بعد الظهر ملناق�شة التقرير الداري واقرار 
التقرير املايل عن العام املن�شرم ولتعيني مدقق ح�شابات قانوين لعام 

2023م ومناق�شة ا�شرتاتيجيات العمل واخلطة ال�شنوية لعام 2023م 
وتبليغكم الهيئة العامة بجريدتني حمليتني ح�شب النظام ال�شا�شي قبل 

ب14 يوم على القل واعالم وزارة العدل و�شجل اجلمعيات على ان يكون 
الجتماع يف مقر اجلمعية الكائن يف عمان تالع العلي جممع فيا�س الع�شاف 
عمارة 169 ط2 مكتب 2011 ويف حال عدم اكتمال الن�شاب بال�شاعة الوىل 

من الجتماع يكون الجتماع مبن ح�شر بعد ا�شبوعني منه يوم ال�شبت 
2023/4/8م بنف�س املكان والزمان

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام
رئي�س الهيئة الدارية للجمعية اجلنائية
املحامي احمد عبدالهادي النجداوي

اجلريدة: �صدى وامم   اليوم: االحد   تاريخ الن�صر 2023-3-5

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته ارجو من دائني �شركة  امل�شري للت�شويق االلكرتوين �شرورة تقدمي 

ام ال/ وذلك خالل  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة  ال�شركة  املالية جتاه  مطالباتهم 

�شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة 

وذلك على العنوان التايل

ا�شم م�شفي ال�شركة: عماد علي الريان

عنوان امل�شفي: عمان - �ص.ب )811738(

عمان )11181( االردن تلفون )5671718(

م�شفي ال�شركة

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

ا�شتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء التجاريه 
اال�شماء  �شجل  لدينا يف  وامل�شجل  التجاري )مياه احل�شيف(  اال�شم  باأن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  يف وزارة 
با�شم  لي�شبح  ملكيه  نقل  عليه  جرى  الطعاين(  ح�شني  اهلل  عبد  )ح�شني  با�شم   )190621( بالرقم  التجاريه 

)فاتن ريا�ص �شعيد الطعاين(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

الرقم: م �ص/5086/2 - التاريخ: 2023/3/1

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
التدفئه  لتجارة  احلراري  الينبوع  ل�شركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة 
املركزية وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت 
الرقم )5086( بتاريخ 1997/11/9 قد قررت باجتماعها غري العادي 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2023/2/24 بتاريخ  املنقعد 
اختيارية وتعيني ال�شيد يو�شف ر�شيد ح�شن حامد م�شفيا لل�شركة وان 

عنوان امل�شفي هو:
اربد - �شارع بغداد - جممع الفالوجه التجاري - الطابق الرابع فاك�ص 

027276779- خلوي 0795918638 
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

ال�سركات رقم )22(ل�سنة  املادة )259(من قانون  ا�ستنادا الحكام 
1997 يعلن اأمني �سجل ال�سركات باأن ال�سادة �سركة املاركة العاملية 
لل�ساحنات ذ.م.م وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية 
حمدودة )م�ستاأجرة( حتت الرقم)2771( تاريخ 2017/10/11، 
بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�سطفى  ب�سر   " جمال  حممد   "( ال�سيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�سفي  النوباين( م�سفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �سهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �سقرة - �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �سجل ال�سركات / احمد ابو خ�سري                                                                                                                             

اإعالن �سادر عن اأمني �سجل ال�سركات يف �سركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية

ال�سركات رقم )22(ل�سنة  املادة )259(من قانون  ا�ستنادا الحكام 
ا�سيا  غرغور  �سركة  ال�سادة  باأن  ال�سركات  �سجل  اأمني  يعلن   1997
ال�سركات ذات م�سوؤولية  للمركبات ذ.م.م وامل�سجلة لدينا يف �سجل 
 ،2016/2/18 تاريخ  الرقم)2662(  حتت  )م�ستاأجرة(  حمدودة 
بتاريخ  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�سطفى  ب�سر   " جمال  حممد   "( ال�سيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�سفي  النوباين( م�سفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �سهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �سقرة - �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �سجل ال�سركات / احمد ابو خ�سري                                                                                                                             

اإعالن �سادر عن اأمني �سجل ال�سركات يف �سركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية )22( رقم  ال�سركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�ستنادا 

العاملية  املاركة  �سركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�سنة 
لل�ساحنات ذ.م.م وامل�سجلة لدى �سركة املجموعة االردنية للمناطق 
احلره واملناطق التنموية  يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة 
�سرورة   ،2017/10/11 تاريخ  الرقم)2771(  حتت  )م�ستاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�سهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �سقرة - �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�سفي )» حممد جمال » ب�سر م�سطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �سادر عن م�سفي ال�سركة
)22( رقم  ال�سركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�ستنادا 
للمركبات  ا�سيا  غرغور  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�سنة 
احلره  للمناطق  االردنية  املجموعة  �سركة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م 
حم��دودة  م�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  التنموية   واملناطق 
�سرورة   ،2016/2/18 تاريخ  ال��رق��م)2662(  حتت  )م�ستاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�سهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �سقرة - �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�سفي )» حممد جمال » ب�سر م�سطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �سادر عن م�سفي ال�سركة

اجلريدة: �صدى وامم   اليوم: االحد   تاريخ الن�صر 2023-3-5

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته ارجو من دائني �شركة  امل�شري للت�شويق االلكرتوين �شرورة تقدمي 

ام ال/ وذلك خالل  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة  ال�شركة  املالية جتاه  مطالباتهم 

�شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة 

وذلك على العنوان التايل

ا�شم م�شفي ال�شركة: عماد علي الريان

عنوان امل�شفي: عمان - �ص.ب )811738(

عمان )11181( االردن تلفون )5671718(

م�شفي ال�شركة

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

ا�شتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء التجاريه 
اال�شماء  �شجل  لدينا يف  وامل�شجل  التجاري )مياه احل�شيف(  اال�شم  باأن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  يف وزارة 
با�شم  لي�شبح  ملكيه  نقل  عليه  جرى  الطعاين(  ح�شني  اهلل  عبد  )ح�شني  با�شم   )190621( بالرقم  التجاريه 

)فاتن ريا�ص �شعيد الطعاين(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

الرقم: م �ص/5086/2 - التاريخ: 2023/3/1

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
التدفئه  لتجارة  احلراري  الينبوع  ل�شركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة 
املركزية وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت 
الرقم )5086( بتاريخ 1997/11/9 قد قررت باجتماعها غري العادي 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2023/2/24 بتاريخ  املنقعد 
اختيارية وتعيني ال�شيد يو�شف ر�شيد ح�شن حامد م�شفيا لل�شركة وان 

عنوان امل�شفي هو:
اربد - �شارع بغداد - جممع الفالوجه التجاري - الطابق الرابع فاك�ص 

027276779- خلوي 0795918638 
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي 
لل�ضركة  االردنية ملزارع النعام م.خ.م

ال�ضادة ال�ضركاء:
راأ�ضمال  من  من%25  اكرث  ميلك  م�ضاهم  من  بتاريخ2023/3/1  ايل  املقدم  الطلب  اىل  ا�ضارة 
من  رابعا  البند  الحكام  ا�ضتنادا  لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�ضمن  ال�ضركة 
لل�ضركات  املديرين  وهيئات  االدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اج��راءات 
امل�ضاهمة العامة وال�ضركات امل�ضاهمة اخلا�ضة وال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة ال�ضادرة عن 
وزير ال�ضناعة والتجارة والتموين ال�ضادرة ا�ضتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من 
امر الدفاع رقم)5( ل�ضنة2020 وال�ضادر مبقت�ضى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�ضنة1992 
. فقد قررت دعوتكم حل�ضور االجتماع يوم  االربعاء  املوافق 2023/3/15 ال�ضاعة الواحدة 
بعد ظهراآ ، بوا�ضطة االت�ضال املرئي وااللكرتوين من خالل تقنية ZOOM  على الرابط التايل:
https://us04web.zoom.us/j/77182094745?pwd=2ZVuJBO3rJGLD19zrmj26AcKKhtDk.1

 وذلك لبحث املوا�ضيع التالية :
- انتخاب جمل�س ادارة جديد لل�ضركة .

يرجى ح�ضور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�ضركات

äÉfÓYG



9 2023 QGPBG (5)  óM’G
(3026) Oó©dG äÉ¶aÉfi

لجنة السياحة واآلثار والخدمات النيابية تواصل لقاءاتها في العقبة
العقبة 

 á«HÉ«ædG  äÉeóÿGh  QÉKB’Gh  áMÉ«°ùdG  áæ÷  â∏°UGh
 ≈∏Y  ájó≤ØàdG  É¡J’ƒL  ,Ú°SÉj  ó«ÑY  ÖFÉædG  á°SÉFôH
 ≈∏Y  â©∏WGh  ,áÑ≤©dG  áæjóe  ‘  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉcô°ûdG
 ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  Rô`̀ HCGh  äGRÉ``̀‚E’Gh  ™jQÉ°ûŸG

.áMÉ«°ùdG ´É£b
 QhO  øª°V  »JCÉJ  IQÉjõdG  ¿EG  ,Ú°SÉj  ÖFÉædG  ∫É`̀bh
 πµ°ûJ »àdG áÑ≤©dG áfÉµeh ,»©jô°ûàdGh »HÉbôdG áæé∏dG
 ,ájQÉéàdG  ¿OQC’G  áHGƒHh  áëLÉf  ájOÉ°üàbG  á≤£æe
 »àdG  áÑ≤©dG  ôjƒ£J  ácô°T  äQGR  áæé∏dG  ¿CG  ≈dEG  G kÒ°ûe

. áª¡ŸG ™jQÉ°ûŸG øe ójó©dG òØæJh äòØf
 øØ°ù∏d  áÑ≤©dG  á£  äQGR  áæé∏dG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 IQGOE’  áÑ≤©dG  ácô°Th  äÉjhÉ◊G  AÉæ«eh  á«MÉ«°ùdG
 ≈∏Y  â©∏WG  Éªc  ,áÑ≤©dG  á£∏°Sh  Å`̀fGƒ`̀ŸG  π«¨°ûJh
 áWQÉN  ≈∏Y  ¿OQC’G  ™°†j  …ò``̀dGh  ,π`̀Lƒ`̀L  ´hô°ûe

.»ŸÉ©dG »ªbôdG ∫É°üJ’G
 ôjƒ£J  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  QÉ°TCG  ,¬ÑfÉL  øe 
 ™jQÉ°ûeh  äGRÉ`̀ ‚EG  ¿CG  ≈`̀dEG  ,…óØ°üdG  Ú°ùM  áÑ≤©dG
 É¡æeh  ,áÑ≤©dG  ≥WÉæe  ™«ªL  »£¨J  »àdG  ácô°ûdG
 øØ°ù∏d  áÑ≤©dG  á£fi  ìÉààaGh  ,π«à°ùjôc  õcôe  ìÉààaG
 ¿CG  ™bƒàŸG  øeh ájôëH äÓMQ á£fi ∫hCÉc  ,á«MÉ«°ùdG
 AÉ¡àf’G ≈dEG Ékàa’ ,á«MÉ«°S IôNÉH 70 øe ÌcCG πÑ≤à°ùJ

.áÑ≤©dG ™eGƒ°U AÉ°ûfEG øe
 ∞ëàe  ,ò«ØæàdG  ó«b  ™jQÉ°ûŸG  øe  ¬fCG  ≈dEG  √ƒf  Éªc
 ,äGô“Dƒª∏d  ‹hódG  áÑ≤©dG  õcôeh  ,á«KGÎdG  äGôFÉ£dG
 Qƒ«£dG  ó°Uôe  øe  ≈`̀dhC’G  á∏MôŸG  ìÉààaG  ≈dEG  GÒ°ûe
 øe  áYƒæàe  áYƒª›  ÜòŒ  á«Ä«H  á«ªfi  πµ°ûj  …òdG
 ≈Ø°ûà°ùe  ∂dòc  ,É¡Jôég  ∫ÓN  ÉgQƒÑY  AÉæKCG  Qƒ«£dG

. »ª«∏©àdG áÑ≤©dG
 äÉbÓ©dGh  ≥jƒ°ùàdG  ôjóe  ¢Vô©à°SG  ,¬à¡L  øe
 ,Ió°TGhôdG  ÜÉ¡jEG  äÉjhÉ◊G  AÉæ«e  ácô°T  ‘  áeÉ©dG
 ,ø°ùdƒH  ¢SÉ«KÉe  …ò«ØæàdG  …QÉéàdG  ôjóŸG  Qƒ°†ëH
 (õ∏æ«eÒJ  ΩG  »`̀H  …G  )  ácô°T  ™`̀e  ácô°ûdG  ¿hÉ`̀©`̀J
 §£ÿGh AÉæ«ŸG  ôjƒ£J πMGôeh áÑ≤©dG  ôjƒ£J ácô°Th
 äÉKÉ©Ñf’G øe ∫ÉN AÉæ«e ≈dEG AÉæ«ŸG πjƒëàd á«∏Ñ≤à°ùŸG

.2040 ΩÉY ∫ƒ∏ëH á«fƒHôµdG

 áÑ≤©dG ácô°Th áÑ≤©dG á£∏°S ,Ωƒ«dG áæé∏dG äQGR Éªc
 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  øe  â©ªà°SGh  ,ÅfGƒŸG  π«¨°ûJh  IQGOE’
 ∞jÉf á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G áÑ≤©dG á≤£æe á£∏°S »°VƒØe
 RôHCGh ,áÑ≤©dG á£∏°S πªY øY RÉéjEG ≈dEG Ú«æ©ŸGh õjÉØdG
 Égò«ØæJ ≈∏Y á£∏°ùdG πª©à°S »àdG á«é«JGÎ°S’G §£ÿG

.áeOÉ≤dG á∏MôŸG ‘
 á«é«JGÎ°SG §£N â©°Vh á£∏°ùdG ¿EG ,õjÉØdG ∫Ébh
 áMÉ«°ùdG  §«°ûæàd  ™jQÉ°ûe  ∫ÓN  øe  áMÉ«°ùdG  õjõ©àd
 ≈dEG  G kÒ°ûe  ,á«LÓ©dGh  á«Ñ£dG  áMÉ«°ùdGh  ájhGôë°üdG
 á«ª πª°ûj ,ΩQ …OGh á≤£æŸ É«dƒª°T É££ ∑Éæg ¿CG
 ≈dEG  ±ó¡j  ¬d  á©HÉàdG  iô≤dGh  Iôjƒ≤dG  AGƒdh  ΩQ  …OGh
 IOÉ`̀YEGh  á«ŸÉ©dG  áMÉ«°ùdG  áWQÉN  ≈∏Y  áÑ≤©dG  ™°Vh

.¢Uƒ¨dG áMÉ«°S §«°ûæJ
 Égò«ØæJ ≈∏Y πª©dG …ôéj »àdG ™jQÉ°ûŸG ¢Vô©à°SCGh
 …OÉ`̀fh  ,iÈµdG  á«Hô©dG  IQƒãdG  áMÉ°S  ôjƒ£J  »`̀gh
 ÜÉ©dC’G  ´hô°ûeh  ,≈°ûªŸG  ´hô°ûeh  ,»µ∏ŸG  äƒî«dG
 »¡«aÎdG áÑ≤©dG õcôeh ,»Hƒæ÷G ÅWÉ°ûdG ≈∏Y á«FÉŸG

.äGôFÉ£dG ∞ëàeh
 IQGOE’  áÑ≤©dG  ácô°ûd  ΩÉ©dG  ôjóŸG  Ωób  ¬ÑfÉL  øe
 πªY  øY  G kRÉéjEG  ádGô≤dG  ó«éŸG  óÑY  ÅfGƒŸG  π«¨°ûJh
 »àdG ≥aGôŸGh πª©dG á«dBGh É¡H áWƒæŸG ∫ÉªYC’Gh ácô°ûdG

.É¡à«£¨àH ácô°ûdG Ωƒ≤J
 óLÉe  ,Ò°ûÑdG  ÉæjO  :ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢VôY  º¡à¡L  ø`̀e
 Oƒª  ,á©HÉHôdG  ôØ©L  ,á∏jÓÿG  óª  ,Ió°TGhôdG
 áë«∏a  ,∫hó`̀Ñ`̀dG  ÖæjR  ,á©HGƒ≤dG  áeÉ°SG  ,äÉ`̀Lô`̀Ø`̀dG
 äÉMGÎb’G  øe  á∏ªL  ,äÉæ°ù◊G  á°ûFÉY  ,¿Éà«Ñ°ùdG
 øjôªãà°ùŸG  ΩÉ``̀eCG  äÉHƒ©°üdG  π«dòàd  äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ oŸGh

.»MÉ«°ùdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏dh
 áeÉ©dG äÉeóÿGh QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG áæ÷ ¢ù«FQ ócCG
 »MÉ«°ùdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡ædG á«ªgCG ,Ú°SÉj ó«ÑY á«HÉ«ædG
 ™«é°ûJ  IQhô`̀ °`̀ Vh  áÑ≤©dG  á¶aÉfi  ‘  »`̀JÉ`̀eó`̀ÿGh
 äÓ«¡°ùàdG ∫ÓN øe ∂dòd á«à– á«æH OÉéjEGh QÉªãà°S’G
 •É°ûædG  õjõ©àd  á«Ñjô°†dG  äGAÉ``Ø``YE’Gh  á«côª÷G

.áÑ≤©dG áæjóe ‘ …QÉéàdGh …QÉªãà°S’Gh »MÉ«°ùdG
 ,¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  …QGƒM  AÉ≤d  ∫ÓN  Ú°SÉj  ±É°VCGh
 ájOÉ°üàb’G  áÑ≤©dG  á≤£æe  á£∏°S  ¢ù«FQ  Qƒ°†ëH

 ,êÉé◊G  ódÉN  áÑ≤©dG  ßaÉfih  ,õjÉØdG  ∞jÉf  á°UÉÿG
 Ú°ùM  áÑ≤©dG  ôjƒ£J  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdGh
 ´É£≤dG  ‘  øjôªãà°ùŸGh  Ú«æ©ŸG  øe  Oó`̀Yh  ,…óØ°üdG
 áÑ≤©dG ´hô°ûe ¿CG ,»ªbôdG OÉ°üàb’Gh π≤ædGh »MÉ«°ùdG
 ,á«µ∏e äÉ¡«LƒJh ΩÉªàgÉH â≤≤– á«µ∏e ájDhQ á°UÉÿG
 äÉYÉ£≤dG  äÉ¶MÓe  ≈dEG  â©ªà°SG  áæé∏dG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’
 ‘ QGô≤dG ÜÉë°UCG ™e É¡©«ªL É¡à°SGQO ºàà°Sh áØ∏àîŸG

.ájò«ØæàdG á£∏°ùdG
 π«dòàd  á«cQÉ°ûàdG  CGóÑe  õjõ©J  á«ªgCG  ,Ú°SÉj  ócCGh
 áÑ≤©dG  AÉ`̀æ`̀HCG  ¬`̀LGƒ`̀J  »àdG  äÉHƒ©°üdGh  äÉjóëàdG
 ‘  QÉªãà°S’G  ™«é°ûJh  É¡«a  á«YÉæ°üdG  äÉYÉ£≤dGh
 Gô¶f zGÎÑdG , ΩQ …OGh , áÑ≤©dG áæjóe{ »ÑgòdG å∏ãŸG

.≥WÉæŸG ∂∏J É¡H ™àªàJ »àdG äGõ«ªŸGh á«dÉªé∏d
 Ωƒ°SôdGh  ÖFGô°†dG  ¢†«ØîJ  IQhô°†H  ÖdÉWh
 á«∏«¨°ûàdG ∞∏µdG ≈∏Y ∂dòc ,¥OÉæØdG ´É£b ≈∏Y á°VhôØŸG
 ¥OÉæØdG  ´É£b ≈∏Y ∂dP ¢ùµ©æ«d  ábÉ£dG  IQƒJÉa É¡ªgCGh
 IOÉjR ‹ÉàdÉHh á«bóæØdG ±ô¨dG QÉ©°SCG ¢†«ØîJ ∫ÓN øe
 ÉYOh  .á«MÉ«°ùdG  áÑ≤©dG  áæjóe  ‘  á«MÉ«°ùdG  ácô◊G
 ´Gô°SE’G  ≈dEG  ¿Éµ°SE’Gh  áeÉ©dG  ∫É¨°TC’G  IQGRh  ,Ú°SÉj

 ,GÎÑdG ‘ »cƒ∏ŸG ≥jô£∏d áeRÓdG áfÉ«°üdG ∫ÉªYCG RÉ‚EÉH
 π≤ædG  π«¡°ùàd  ∂dPh  ,áÑ≤©dG  áæjóŸ  »Ø∏ÿG  ≥jô£dGh

.iôNC’G áµ∏ªŸG ¿óeh áÑ≤©dG ÅfGƒe ÚH …QÉéàdG
 πNGO  …OOÎdG  π≤ædG  áeƒ¶æe Ú°ù– á«ªgCG  ,ócCGh
 π«¡°ùàd ÖfÉLC’Gh Ú«∏ëŸG QGhõdG áeóÿ áÑ≤©dG áæjóe
 å∏ãŸG  ≥WÉæeh  áæjóŸG  ≈`̀dEG  QÉ£ŸG  øe  º¡∏≤f  á«∏ªY

.ΩQ …OGhh GÎÑdG á°UÉNh »ÑgòdG
 á«LƒdƒæµàdG  äÉcô°ûdG  Ωƒ≤J  ¿CÉH  ¬∏eCG  øY  Üô`̀YCGh
 äÉeóÿGh  π≤ædG  äÉµÑ°T  ≈∏Y  á«cP  äÉ≤«Ñ£J  ∫ÉNOEÉH
 ‘  ºgÉ°ùJ  á«cP  áæjóe  ¿ƒµàd  áÑ≤©dG  áæjóe  ‘  áeÉ©dG

.É«ŸÉY »MÉ«°ùdG É¡éàæe ≥jƒ°ùJ
 óª  ,Ió°TGhôdG  óLÉe  ,Ò°ûÑdG  ÉæjO  ÜGƒædG  ÉYOh
 áeÉ°SCG  ,äÉLôØdG  Oƒªfi  ,á©HÉHôdG  ôØ©L  ,á∏jÓÿG
 á°ûFÉY  ,¿Éà«Ñ°ùdG  áë«∏a  ,∫hó`̀Ñ`̀dG  ÖæjR  ,á©HGƒ≤dG
 ‘  »MÉ«°ùdG  ´É£≤dÉH  ¢Vƒ¡ædG  á«ªgCG  ≈`̀dEG  äÉæ°ù◊G

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ É¡«a QÉªãà°S’G ™«é°ûJh á¶aÉëŸG
 áÑ≤©dG  á≤£æe  á£∏°S  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó``̀ cCG  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 á£∏°ùdG  á«é«JGÎ°SG  ¿CG  ,õjÉØdG  ∞jÉf  ájOÉ°üàb’G
 ∫ÓN  øe  É«MÉ«°S  Gó°ü≤e  áÑ≤©dG  ¿ƒµJ  ¿CG  ≈∏Y  õµJôJ

 èjhÎ∏d  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ™e  èeGÈdG  øe  ójó©dG  »æÑJ
 á«Hô©dG  ∫hódG  øe  OóY  ‘  É¡≤jƒ°ùJh  áÑ≤©∏d  »MÉ«°ùdG
 ΩÉ©dG  QGóe  ≈∏Y  á«MÉ«°S  áeÉfRhQ  ôjƒ£Jh  á«ÑæLC’Gh
 á«LQÉÿGh á«∏NGódG áMÉ«°ù∏d ÜÉ£≤à°SG èeGôH ò«ØæJh
 á≤£æŸG  á«°ùaÉæJ  õjõ©J  ‘  »ÑgòdG  å∏ãŸG  QÉªãà°SGh

.á«ŸÉY á«MÉ«°S á¡LGƒc á°UÉÿG
 ôjƒ£J ¬LƒàdG Gòg äGõµJôe øe ¿CG ,õjÉØdG ±É°VCGh
 AÉ°ûfEÉH  ‹hó`̀dG  Ú°ù◊G  ∂∏ŸG  QÉ£Ÿ  á«MÉ«°ùdG  ájƒ¡dG
 º°UGƒYh  áÑ≤©dG  ÚH  á°VQÉYh  áª¶àæe  ¿GÒW  •ƒ£N
 ¿GÒ£dG  •ƒ£N  øe  áµÑ°T  AÉ°ûfEGh  ,á«HhQhCGh  á«HôY
 èjhÎdG  èeGôH  hòØæe  øµªàj  ≈àM  ⁄É©dGh  áÑ≤©dG  ÚH
 á«∏ªY π«¡°ùJh ÖfÉLC’G QGhõdG ÜÉ£≤à°SG øe »MÉ«°ùdG

.áÑ≤©dG ≈dEG º¡dhO øe º¡dƒ°Uh
 ™bGh  êÉé◊G  ódÉN  áÑ≤©dG  ßaÉfi  ¢VôY  ,√Qhó`̀H
 ≈¶– áÑ≤©dG ¿CG GócDƒe ,á¶aÉëŸG ‘ »JÉeóÿG ´É£≤dG
 á«MÉ«°ùdG  äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  ‘  Iõ«‡  á«à–  á«æÑH
 ÒjÉ©Ã πª©J á«FÉæ«e áeƒ¶æeh ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdGh
 äÉ¶MÓe  ™«ªL  ¿CG  ≈`̀dEG  GÒ°ûe  ,á«ŸÉY  äÉØ°UGƒeh

.É¡à©HÉàe ºàà°S áæé∏dG
 »MÉ«°ùdG  ´É£≤dG  ‘  ¿hôªãà°ùe  ÖdÉW  ,º¡à¡L  øe
 ´É£b  ≈∏Y  á°VhôØŸG  ÖFGô°†dG  ¢†«ØîJ  IQhô`̀°`̀V
 IOÉjR  ≈∏Y  »Ñ∏°S  ôKCG  É¡d  ¿Éc  »àdGh  áµ∏ªŸG  ‘  ¥OÉæØdG
 ,á«MÉ«°ùdG  ácô◊G  ≈∏Y  ÉÑ∏°S  ∂`̀dP  ¢ùµ©fGh  º¡«∏Y
 ácô◊G  IOÉ``jR  ‘  º¡°ùj  É¡°†«ØîJ  ¿CG  ≈`̀ dEG  øjÒ°ûe

.á¶aÉëŸG ‘ ájOÉ°üàb’Gh ájQÉéàdGh á«MÉ«°ùdG
 å∏ãŸG  ‘  á«àëàdG  á«æÑdG  ôjƒ£J  á«ªgCÉH  GƒÑdÉWh
 ∂∏ŸG  QÉ£e  ÚH  Ée  äÓ°UGƒŸG  §HQ  IQhô°Vh  »ÑgòdG
 ∫ƒ°Uh π«¡°ùJ ‘ º¡°ùj É‡ áæjóŸG §°Shh ‹hódG Ú°ùM

.á°SÓ°S πµH π≤æàdGh íFÉ°ùdG
 á«fGó«e  ádƒéH  Ωƒ≤J  zá«HÉ«ædG  áMÉ«°ùdG{  ¿CG  ,ôcòj
 ´ÓWÓd ±ó¡J ΩÉjCG áKÓãd ôªà°ùJh ¢ù«ªÿG ¢ùeCG äCGóH
 ™«é°ûJh »ÑgòdG å∏ãŸGh áÑ≤©dG ‘ »MÉ«°ùdG ™bGƒdG ≈∏Y
 ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG π«dòJh ≥WÉæŸG ∂∏J ‘ QÉªãà°S’G
 QhO  øe  ÉbÓ£fG  »JCÉJ  IQÉjõdG  ¿CG  Éªc  ,É¡«a  øjôªãà°ùŸG
 ¢ù∏éŸ »∏NGódG ΩÉ¶ædG Ö°ùM É¡H •ÉæŸG »HÉbôdG áæé∏dG

.ÜGƒædG

عجلون 

 ‘ á«HÉÑ°Th á«ÁOÉcCGh á«HÉ«f äÉ«∏YÉa äócCG
 …òdG ¢û«÷G Öjô©J QGôb ¿CG  ,¿ƒ∏éY á¶aÉfi
 ˆG  Ö«W  ∫ÓW  øH  Ú°ù◊G  ∂∏ŸG  ádÓL  √òîJG
 ,á«fOQC’G  ádhódG  ôªY  øe  »îjQÉJ  QGôb  ,√Gô`̀K

.á«æWƒdG IôcGòdG ‘ ô°üædG ìÉàØeh
 QGôb  ¿EG  ,OGó`̀M  ójôa  QƒàcódG  ÖFÉædG  ∫Ébh
 ,»Hô©dG ¢û«÷G – ÊOQC’G ¢û«÷G IOÉ«b Öjô©J
 »°SÉ«°ùdG Újƒà°ùŸG ≈∏Y Ék«é«JGÎ°SG G kQGôb ¿Éc
 øWƒdÉH  ¢Vƒ¡ædG  ≈`̀ dEG  ±ó`̀¡`̀jh  ,…ôµ°ù©dGh
.áeC’G ÉjÉ°†b áeóNh á«fOQC’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dGh
 ¢û«÷G  IOÉ«b  Öjô©J  iôcP  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 õ©dG  ÊÉ©e  ≈ª°SCG  Éæ°SƒØf  ‘  å©ÑJ  »Hô©dG
 Iô°SC’Gh  ÊOQC’G  ™ªàéŸG  ‘  â°SôZh  ,QÉîØdGh
 ¬JOÉ«bh  øWƒ∏d  A’ƒ``dGh  AÉªàf’G  ájôµ°ù©dG

.áª«µ◊G á«ª°TÉ¡dG

 ôªY  á¶aÉëŸG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ∫É`̀b  ,√Qhó``H
 »Hô©dG ¢û«÷G IOÉ«b Öjô©J QGôb ¿EG  ,»æeƒŸG
 ¿PEÉ`̀H  ¬d  QƒØ¨ŸG  ádÓL  √òîJG  …ò`̀dG  ,ÊOQC’G
 πµH  √GôK  ˆG  Ö«W  ∫ÓW  øH  Ú°ù◊G  ∂∏ŸG  ˆG
 øWƒdG AÉæHC’ ¬dÓN øe ≈£YCG ,QGóàbGh áYÉé°T
 ájGôdG  Ú∏eÉM  ,»Hô©dG  ¢û«÷G  IOÉ«b  ±ô°T
 ÉjÉ°†bh øWƒdG øY ´ÉaódG ‘ ábÉØÿG á«ª°TÉ¡dG

.áeC’G
 ¿ƒ∏éY á`̀©`̀eÉ`̀L ¢`̀ù`̀«`̀FQ ∫É``̀b  ,¬`̀à`̀¡`̀L ø`̀ e
 QGô≤dG  ¿EG  ,IófÉæ¡dG  ¢SGôa  QƒàcódG  á«æWƒdG
 ¢û«÷G  IOÉ`̀«`̀b  Öjô©àH  ,´Éé°ûdG  »îjQÉàdG
 ï°SQ  ,Ú`̀«`̀fOQC’G  •ÉÑ°†∏d  É¡ª«∏°ùJh  »Hô©dG
 äó°ùŒh  ,ájô◊Gh  IOÉ«°ù∏d  á«eÉ°ùdG  ÊÉ©ŸG
 IQƒ°Uh  á«ª°TÉ¡dG  IOÉ«≤dG  IOGQEG  ¬dÓN  øe

.Ú«fOQC’G ájôMh áeGôch …ƒ≤dG øWƒdG
 äGRƒa QƒàcódG á‚ôØc ájó∏H ¢ù«FQ QÉ°TCGh
 »Hô©dG  ¢û«÷G  Öjô©J  QGôb  ¿CG  ≈dEG  äÉëjôa

 AÉ£©dÉH  áÄ«∏e  áÄ«°†e  á`̀«`̀fOQCG  á£fi  πµ°ûj
 ÜGôJ øY ´ÉaódG π«Ñ°S ‘ äÉ«ë°†àdGh RÉ‚E’Gh
 Oƒ¡éH  á«fOQC’G  ádhódG  IÒ°ùe  AÉæHh  øWƒdG

.øWƒdG QGô≤à°SGh øeCG ßØ◊ Ú«ª°TÉ¡dG
 …ó¡e  QƒàcódG  ó«æ÷G  ájó∏H  ¢ù«FQ  ÜôYCGh
 áë∏°ùŸG  ÉæJGƒ≤H  RGõàY’Gh  ôîØdG  øY  »æeƒŸG
 äÉ«ë°†àdG Gƒeób øjòdG øWƒdG IÉªM ,á«fOQC’G

.øWƒdG ≈∏Y ®ÉØ◊G π«Ñ°S ‘
 Oƒ¡Y zÉæ©ªŒ áÄ«ÑdG{ IQOÉÑe ƒ°†Y âdÉbh
 »Hô©dG ¢û«÷G IOÉ«b Öjô©J QGôb ¿EG ,»∏Y ƒHCG
 äÉ£h  ó`̀FÉ`̀b  áYÉé°Th  ø``Wh  á°üb  πã“

. á«fOQC’G ádhódG ïjQÉJ ‘ á«∏°üØe
 z¿ƒYƒ£àe ¿ƒ«eÓYEG  IQOÉÑe{ ≥°ùæe ∫Ébh
 Öjô©J  iô`̀ cP  ¿EG  ,äÉëjôa  ó°TGQ  »`̀eÓ`̀YE’G
 ¿GóLh ‘ áî°SGQ ≈≤Ñà°S »Hô©dG ¢û«÷G IOÉ«b
 ¿ƒ°Uh  ø`̀Wƒ`̀dG  ∫Ó≤à°SG  õjõ©àd  Ú`̀ «`̀ fOQC’G

.¬àeGôc
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 á¡LGƒdG  πØ°SCG  øe  óàªŸG  ∑ôµdG  …OGh  ó©j
 Ió«∏ÑdG  Qƒ`̀Z  äÉjGóH  ≈`̀dEG  ∑ôµdG  á©∏≤d  á«Hô¨dG
 á«MÉ«°S  á`̀MGh  ;É`̀ kHô`̀Z  â«ŸG  ôëÑdG  øe  Üô≤dÉH
 ⁄É©ŸG  ó`̀MCG  πµ°ûJh  ôFGõdG  ô¡ÑJ  áHÓN  á«©«ÑW

.á¶aÉëŸÉH á«©«Ñ£dG á«MÉ«°ùdG
 á£«fi  ∫É`̀ ª`̀ é`̀ H  ∑ô``̀ µ``̀ dG  …OGh  RÉ``̀ à``̀ Áh
 øe  AÉŸG  ¿ƒ«Y  øe  äGô°û©dG  ÜÉ«°ùfGh  …ƒ«◊G
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,IQÉ°S  ÚY  Égô¡°TCGh  ¬JÉ©ØJôe
 ∫ÉÑ÷Éc  áØ∏àîŸG  á«aGô¨÷G  ¢ùjQÉ°†àdG  ´ƒæJ
 QÉ°†ÿG  ÚJÉ°ùHh  ájôî°üdG  ºª≤dGh  äGQóëæŸGh
 ⁄É©ŸGh  ájÈdG  äGÒé°ûdGh  äÉJÉÑædGh  á¡cÉØdGh
 ÚY  ™Ñf  øe  CGóÑJ  …OGƒdG  á«dÉªL  ájÉµM  .ájôKC’G
 »àdGh ,á«îjQÉàdG É¡à©∏bh ∑ôµdG áæjóe πØ°SCG IQÉ°S
 IQGõZ ÉgÌcCGh á≤£æŸÉH  AÉŸG  ¿ƒ«Y ΩóbCG  øe ó©J
 äÉjôcòdGh  äÉjÉµ◊G  øe  ÒãµdG  É¡H  â£ÑJQGh
 ¬dÉµ°TCÉH  ÊÉµ°ùdG  •É°ûædG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«Ñ©°ûdG

.Ék«MÉ«°Sh Ék«YGQRh Ék«fGôªY áØ∏àîŸG
 ,áæ°TÉÑ◊G  ∞°Sƒj  QƒàcódG  åMÉÑdG  ∫É`̀ bh
 AÉª∏d  É kæ«Y  20  øe  ÌcCG  ∑ôµdG  …OGƒH  ô°ûàæJ  ¬fEG
 ÚJÉ°ùÑdG  …ò¨J  »àdGh  …OGƒ`̀dG  OGóàeG  ∫ƒW  ≈∏Y
 ƒëf √QGóëfG ∫ÓN ¬«ÑfÉL ≈∏Y Iô°ûàæŸG ´QGõŸGh
 á≤£æŸG ‘ AÉŸG ¿ƒ«Y ¿CG ≈dEG  QÉ°TCGh .â«ŸG ôëÑdG
 IÉ«◊G  Ö°üYh  Ék«MÉ«°S  É k°ùØæàe  É k°†jCG  πµ°ûJ
 ÚYh ,¢ù«Ñ◊Gh ,â°ùdG ÚYh ,„ôØdG ÚY ,É¡æeh
 ,á«HÉ¡°ûdG ¿ƒ«Yh áYQÉØdGh ,áaÉ°üØ°üdGh ,¢û«ÑM

.É¡ªgCG øe ó©J »àdGh IQÉ°S ÚY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ∫Éb  ,zIQÉ`̀ °`̀ S  Ú`̀Y{  á«ª°ùàdG  ÖÑ°S  ∫ƒ``Mh
 Oƒ©J á«îjQÉàdG äÉjGhôdG Ö°ùMh É¡fEG ,áæ°TÉÑ◊G
 É kàa’ ,É¡æe π«∏ÿG º«gGôHEG Éfó«°S áLhR Qhôe ≈dEG
 á«ª°ùàdG  ¿EG  ,∫ƒ≤J  iô`̀NCG  äÉ`̀jGhQ  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀dEG
 ∑ôµdG  Ú`̀H  ‘Gô`̀¨`̀÷G  •É`̀ Ñ`̀ JQ’G  ÖÑ°ùH  äAÉ``̀L
 ≈∏Y IógÉ°T âfÉc IQÉ°S ÚY ¿CG ,±É°VCGh .π«∏ÿGh
 ±ƒ°U π°ùZ ºàj å«M ,∑ôµdÉH êGhõdG ¢Sƒ≤W RôHCG

 §°Sh  êGhõ`̀dG  πÑb  á«LhõdG  ¢TGôa  hCG  ¿É°Sô©dG
 áeÉbEGh  ∫ÉLôdG  èjRÉgCGh  AÉ°ùædG  ÊÉ`̀ZCGh  ójQÉZR
 äGhõ¨dG øe ÒãµdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¿É°Sô©dG áª«dh
 ÚHh  .É¡«∏Y  Iô£«°ù∏d  ÉÁób  á«côµdG  πFÉÑ≤dG  ÚH
 5  ‹GƒM QÉ°ûàfG  á«îjQÉàdG  …OGƒdG  ⁄É©e øe ¿CÉH
 øe  á«àdRÉÑdG  É¡JQÉéM  Ö∏Œ  âfÉc  AÉe  ÚMGƒW

.∑ôµdG ∫Éª°T ¿Éë«°T πÑL á≤£æe
 áHhôY  áaÉ≤ãdG  Iô`̀jó`̀e  â`̀dÉ`̀b  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 áaÉ≤ãdÉH  áMÉ«°ùdG  §HQ  øe  É kbÓ£fG  ¬fEG  ,á∏jÉª°ûdG
 ™«é°ûJh Ék«ŸÉY »∏ëŸG »MÉ«°ùdG èàæŸÉH ∞jô©àdGh
 äÉ«dÉ©a  º«¶æJ  ≈∏Y  ájôjóŸG  â°UôM  ,áMÉ«°ùdG
 RGô`̀ HE’  á«©«Ñ£dG  ∑ôµdG  …OGh  ≥WÉæÃ  á«aÉ≤K
 äÉ£ëŸG  RGôHEGh  ¿Éµª∏d  á«fÉµŸGh  á«dÉª÷G  º«≤dG

.á≤£æŸÉH …ô°ûÑdG •É°ûæ∏d á«îjQÉàdG
 õcGQ  QƒàcódG  ∑ôµdG  ∞ëàe  ôjóe  ∫Éb  ,√QhóH
 ójó©dG  ¬H  §«–  …òdG  ∑ôµdG  …OGh  ¿EG  ,Ohô©dG
 Éµ°S  iôb  ,πãe  á«fÉµ°ùdG  äÉ©ªéàdGh  iô≤dG  øe
 ,iOô`̀Hh  ¿Gò`̀Hh  ™≤ædGh  ™«≤ÑdGh  Gôª°Sh  É«eƒeh
 ⁄É©e  áÁó≤dG  á«fGôª©dG  É¡«fÉÑe  á©«ÑW  πµ°ûJ
 øª°V  á`̀«`̀LQÉ`̀ÿGh  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  áMÉ«°ù∏d  Üò`̀ L

 ójó©dG  á°SQÉªŸ  ¬JGQóëæe  ÈY  áØ∏à  äGQÉ°ùe
 á≤£æŸG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh  á«°VÉjôdG  äÉjGƒ¡dG  øe
 äÉMÉ°ùe  QÉ°ûàf’  ,∑ôµdG  áæjóŸ  AGòZ  á∏°S  πµ°ûJ
 ,áYƒæàŸG  IôªãŸG  QÉé°TC’ÉH  á`̀YhQõ`̀e  á©°SGh
 ,QÉ°†ÿGh  ¿ƒàjõdGh  ,¿ÉeôdGh  ,ÚàdGh  Öæ©dÉc
 ≥jô£dG á©°SƒJh ó«Ñ©J ≈dEG á«æ©ŸG äÉ¡÷G Ék«YGO
 QGƒZC’ÉH ∑ôµdG §Hôj …òdGh á≤£æŸÉH QÉŸG …ƒ«◊G
 π«gCÉJ  IOÉ`̀YEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áÑ≤©dGh  á«Hƒæ÷G
 ¢ù«FQ ∫Éb ,¬ÑfÉL øe .á≤£æŸÉH √É«ŸG á«≤æJ á£fi
 ¿EG  ,á£jÉ©ŸG  óª  ¢Sóæ¡ŸG  iÈµdG  ∑ôµdG  ájó∏H
 áYGQõdGh  áMÉ«°ùdG  IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ájó∏ÑdG
 äÉWÉ°ûædGh ∫ÉªYC’G øe ójó©dG ò«ØæJ ≈∏Y ¢Uô–
 Ékàa’  ,á≤£æŸG  ôjƒ£Jh  áeÉ©dG  äÉeóÿG  áeƒÁód
 áeÉbEGh  É¡£«fih  IQÉ°S  ÚY  á≤£æe  π«gCÉJ  ≈`̀dEG
 IQÉ`̀ fEGh  Égó«Ñ©Jh  ¥ô£dG  íàah  »MÉ«°S  √õæàe
 AÉŸG  ¿ƒ«Y  áfÉ«°U  ∫ÉªYCG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á≤£æŸG
 QhO  ≈``dEG  É`̀ kà`̀a’  ,á«MÉ«°S  Üò`̀L  ≥WÉæe  ≈≤Ñàd
 ≥jô£dG á©°SƒJh áfÉ«°Uh ó«Ñ©àH áeÉ©dG ∫É¨°TC’G
 á«Hƒæ÷G  QGƒ`̀ZC’É`̀H  ∑ôµdG  §Hôj  …ò`̀dG  …ƒ«◊G

.∑ôµdG …OGh iôb øª°V
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 عجلون 

 ÉæL  ÚY  á°SQóe  ‘  ¿ƒ∏éY  á¶aÉ  ‘  º«∏©àdGh  á«HÎdG  ájôjóe  äó≤Y  
 πª©∏d  ÊÉãdG  ˆGóÑY  øH  Ú°ù◊G  IõFÉéH  ¬«Øjô©J  á°ù∏L  á£∏àîŸG  ájƒfÉãdG
 ácQÉ°ûŸG øe ±ó¡dG ¿EG ,…QGƒ¡dG π°ü«a QƒàcódG á«HÎdG ôjóe ∫Ébh .»Yƒ£àdG
 ´óÑŸG  πª©dÉH  áÑ∏£dGh á«ª«∏©àdGh ájQGOE’G  QOGƒµdG  ™«ªL õ«Ø– IõFÉ÷G ‘
 OôØdG  ≈∏Y  IóFÉØdGh  ™ØædÉH  Oƒ©j  ÉŸ  ¬àaÉ≤Kh  »Yƒ£àdG  πª©dG  º«b  ï«°SÎd
 Rõ©J »àdG IõFÉ÷G á«ªgCG ,»æeƒŸG øjÒ°T á°SQóŸG Iôjóe äócCGh .™ªàéŸGh
 »∏ëŸG  ™ªàéŸG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á°SQóŸG  ¿CG  ≈dEG  IÒ°ûe  ,»Yƒ£àdG  πª©dG  º«b

.QGƒØdG ™Ñf º«eôJh π«ªéàd ¬«Yƒ£J IQOÉÑe òØæà°S
 äÉeóÿG  ôjƒ£J  ‘  »∏ëŸG  ™ªàéŸG  ∑Gô°TEG  á«ªgCG  ≈dEG  »æeƒŸG  äQÉ°TCGh

.É¡H §«ëŸG ™ªàéŸÉH ÒKCÉàdG ‘ á°SQóŸG á«ªgCGh ¢SQGóŸG ‘ á«ª«∏©àdG
 á«ªgCG  áfhÓÑdG  ΩÓ°SEG  áª∏©ŸG  IQOÉÑŸG  •ÉÑJQG  §HÉ°V  äó`̀cCG  ,ÉgQhóH
 ≈dhC’G IGƒædG ¿ƒµàd IQOÉÑŸG ºYOh ìÉ‚EG ‘ á°SQóŸÉH §«ëŸG »∏ëŸG ™ªàéŸG
 ôaGƒJ øe Ió∏ÑdG ¬H õ«ªàJ ÉŸ G kô¶f ÉæL ÚY Ió∏H ‘ √É«ŸG ¿ƒ«Y áaÉc π«ªéàd

.≥WÉæŸG ∞∏àîÃ √É«ŸG ¿ƒ«Y
 º°üà©e iÈµdG ¿ƒ∏éY ájó∏H ¢ù«FQ ÖFÉf Égô°†M »àdG á°ù∏÷G â∏ªà°TGh
 …ó∏H ¢ù∏› AÉ°†YCGh IÉ°†≤dG ¿Éæ°S ¢Sóæ¡ŸG ÉæL ÚY á≤£æe ôjóeh …OÉª°üdG
 á¶aÉëŸG ¢ù∏› ƒ°†Yh ÉæL ÚY IÉcR áæ÷ AÉ°†YCGh ¢ù«FQh ÉæL ÚY á≤£æe
 ‘  »∏ëŸG  ™ªàéŸG  AÉæHCG  øe  OóYh  áæHÓ÷G  ΩÉ°üY  ∫hÉ≤ŸGh  IÉ°†≤dG  ôeÉ°S

.Égò«ØæJ á«dBGh É¡à«ªgCGh IQOÉÑŸG Iôµa í«°VƒJ á≤£æŸG

 البلقاء التطبيقية تطلق حمالت 

تعريفية بمشروع إنترنيسا في األغوار
 ا�غوار الوسطى 

 É°ù«fÎfEG  ´hô°ûÃ  á«Øjô©J  á∏ªM  á«≤«Ñ£àdG  AÉ≤∏ÑdG  á©eÉL  â≤∏WCG  
 ≈∏Y  É¡JóYÉ°ùŸ  ICGôª∏d  á«ªbôdG  äGQó≤dG  AÉæH  ±ó¡à°ùj  …òdG  ,  QGƒZC’G  ‘
 á«ªbôdG  äGQÉ¡ŸG  ÚH  IƒéØdG  ¢ü«∏≤J  ∫ÓN  øe  πª©dG  ¥ƒ°ùd  ∫ƒNódG

.áaó¡à°ùŸG äÉÄØdG iód IOƒLƒŸG ∂∏Jh ÊOQC’G πª©dG ¥ƒ°S ‘ áHƒ∏£ŸG
 á≤£æe  ‘  äÓª◊G  √òg  IQƒcÉH  âfÉc  ó≤a  ,á©eÉé∏d  ¿É«H  Ö°ùëHh
 äGó«°S á«©ªLh ,áÁƒ°S â«H á«©ªL IQÉjRh ,≈£°SƒdG QGƒZC’ÉH øjôØµdG

.Ió«°S 100 ƒëf ácQÉ°ûÃ á°VhôdG á≤£æe ‘ á«fhÉ©àdG QGƒZC’G
 á°üæª∏d ìô°Th ,É°ù«fÎfEG ´hô°ûÃ ∞jô©àdG äGQÉjõdG √òg ∫ÓN ”h
 ä’ÉéŸG  ‘  ICGôª∏d  á«ÑjQóJ  äÉeóN  øe  ¬eó≤J  Éeh  ´hô°ûª∏d  á«fhÎµdE’G
 ´hô°ûŸG  AÉcô°T  iód  IôZÉ°ûdG  ∞FÉXƒdG  ¢VôY  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,á«ªbôdG
 ¿ÉæÑdh  Ú£°ù∏ah  É«fÉÑ°SEGh  É«dÉ£jEGh  ¿Éfƒ«dG  ,»gh  ácQÉ°ûŸG  ∫hó`̀dG  ‘

.¿OQC’G ≈dEG áaÉ°VEG ,¢ùfƒJh
 ¬aGógCGh ´hô°ûŸÉH áaó¡à°ùŸG äÉÄØdG ∞jô©J äÓª◊G √òg ±ó¡à°ùJh
 Úeóîà°ùª∏d á°üæŸG ôaƒJ å«M ,¬JÉeóN øe IOÉØà°S’G ¥ôWh ¬JÉ«dÉ©ah
 Ée  ,á«Ø«XƒdG  ôZGƒ°û∏d  áæ∏©ŸG  áØ∏àîŸG  äÉ¡÷G ™e ádÉ©a  π°UGƒJ  äGhOCG

.¿OQC’G êQÉNh πNGO πª©dG ¥ƒ°S ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ‘ óYÉ°ùj
 Ωƒ≤J  äÓª◊G  √òg  ¿EG  ,äÉ«HôY  ôªY  QƒàcódG  ´hô°ûŸG  ôjóe  ∫É`̀bh
 ≥WÉæª∏d ∫ƒ°UƒdG π¡°ùJh ¬JÉeóNh ´hô°ûŸG øe øjó«Øà°ùŸG ¥É£f ™«°SƒàH
 AÉæÑH  á∏ãªàŸGh  ´hô°ûŸG  ±GógCG  ≥«≤ëàH  óYÉ°ùj  Ée  É k¶M  πbC’Gh  á«FÉædG

.áµ∏ªŸG ≥WÉæe ∞∏àîÃ á«fOQC’G ICGôŸG iód á«ªbôdG äGQó≤dG

 أمسية شعرية باألغوار الشمالية 
احتفاًء بعيد ميالد الملك 

 ا�غوار الشمالية 

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«dÉª°ûdG  QGƒ`̀ZC’G  AGƒd  ‘  áaÉ≤ãdG  IÉ°Sôe  ióàæe  º¶f  
 , QGƒZC’G ™«HÉæj á«©ªLh Ú°ùM ï«°ûdG ÜÉÑ°T õcôeh { CGô≤J óHQEG{ IQOÉÑe
 ˆG óÑY ∂∏ŸG ádÓL OÓ«e ó«©H AÉØàMG ájô©°T á«°ùeCG ,¢ù«ªÿG ¢ùeCG AÉ°ùe
 π©ØdG á«ªgCG ,…hGõ¨dG óFGQ QƒàcódG ióàæª∏d …ôîØdG ¢ù«FôdG ócCGh . ÊÉãdG
 IOÉ«≤H â≤≤– »àdG á«æWƒdG äGRÉ‚E’Gh AÉæÑdG IÒ°ùe á∏°UGƒe ‘ ‘É≤ãdG
 äÉ°ùjƒW  »côJh  á∏HÉ≤e  Oƒªfi  AGô©°ûdG  á«°ùeC’G  É«MCGh  .  ∂∏ŸG  ádÓL
 ôîa øY ºgóFÉ°üb ∫ÓN øe GhÈY øjòdGh ,…OGó≤e ¿É°ùZh …ôª©dG ÈLh
 øY ´ÉaódGh  á«æWƒdG  äGRÉ‚E’G  ‘ ÉgQhOh á«ª°TÉ¡dG  º¡JOÉ«≤H  Ú«fOQC’G

.áYhô°ûŸG á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG

عجلون: مطالب باإلسراع بتنفيذ مشروع 
الطريق الدائري لتلبية متطلبات السياحة

 عجلون 

 á¶aÉfi ‘ »Ä«ÑdGh …ƒªæàdGh »MÉ«°ùdG ¿CÉ°ûdÉH Úªà¡ŸG øe OóY ÖdÉW 
 ó¡÷Gh  âbƒdG  Òaƒàd  …ôFGódG  ≥jô£dG  ´hô°ûe  ò«ØæàH  ´Gô°SE’G  ¿ƒ∏éY

.áMÉ«°ùdG äÉÑ∏£àe á«Ñ∏J ‘ áªgÉ°ùŸGh á¶aÉëŸG AÉæHCG ≈∏Y
 QƒàcódG  ÖFÉædG  É k≤HÉ°S  á«HÉ«ædG  áÄ«ÑdGh  áë°üdG  áæ÷  ¢ù«FQ  ó`̀cCGh
 í«àjh IôaƒàŸG ¥ô£dG ≈∏Y §¨°†dG ∞«ØîJ ‘ ´hô°ûŸG á«ªgCG OGóM ójôa
 ™jQÉ°ûŸGh  ájôKC’G  ™bGƒª∏d  º¡JÉ¡Lh  ≈`̀dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ÉgQƒÑY  ÚeOÉ≤∏d
 á«MÉ«°ùdG  ™jQÉ°ûŸG  ºgCG  øe  Èà©j  …ôFGódG  ≥jô£dG  ¿CG  É kæ«Ñe  ,á«MÉ«°ùdG
 IOó©àŸG  äGQÉªãà°S’G  ™«é°ûàd  á¶aÉëŸG  AÉæHCG  É¡H  ÖdÉ£j  »àdG  ájƒªæàdG
 ÜôY  ¿ƒ∏éY  IQÉ`̀Œ  áaôZ  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh  .  ÚæWGƒª∏d  äÉeóÿG  Ëó≤Jh
 ÚH  Oƒ¡÷G  ∞JÉµJ  ≈dEG  êÉà–  á«MÉ«°ùdG  ¿ƒ∏éY  á¶aÉfi  ¿EG  ,…OÉª°üdG
 ¢Vƒ¡æ∏d áÄ«Hh áMÉ«°Sh á¶aÉfi ¢ù∏›h ÜGƒf øe ,á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™«ªL
 …ôFGódG  ≥jô£dG  πª©H  á«eƒµ◊G  OƒYƒdG  ò«ØæJh  É kjƒªæJ  á¶aÉëŸG  ™bGƒH
 äÉ«©ª÷G OÉ–G Iôjóe äócCGh ,ÉgQhóH .ájQhôŸG äÉeÉMOR’G á∏µ°ûe π◊
 …ôFGódG ≥jô£dG ò«ØæJ ¿CG ,…OÉª°üdG IÒª°S IQƒàcódG ¿ƒ∏éY ‘ ájÒÿG
 ÒãµdG  Oƒ`̀Lhh  á«MÉ«°ùdG  á¶aÉëŸG  á©«Ñ£d  G kô¶f  ÜòL  á£≤f  πµ°û«°S
 IÒ°ûe  ,Iõ«ªàŸG  á«MÉ«°ùdG  ™jQÉ°ûŸG  áeÉbEÉH  íª°ùJ  »àdG  äÉMÉ°ùŸG  øe
 ¢ùµ©æJ  áHPÉL  ájƒ«M  ájƒªæJ  ájQÉªãà°SG  ™jQÉ°ûŸ  áLÉëH  á¶aÉëŸG  ¿CG
 ¢ù«FQ  QÉ°TCG  ,¬à¡L øe .»MÉ«°ùdG  åjóëàdGh  ôjƒ£àdG  ≈∏Y »HÉéjEG  πµ°ûH
 ≥jô£dG  ò«ØæJ  á«ªgCG  ≈dEG  áÑWÉ£N  óªfi  ¬‚ôØc  ‘  áÄ«ÑdG  á«©ªL  ´ôa
 z∂jôØ∏àdG{  ´hô°ûŸ  á«FóÑŸG  ábÓ£f’CG  ™e  É kæeGõJ  á¶aÉëŸG  ‘  …ôFGódG
 πª©j å«M ,á¶aÉëŸG äÉæHh AÉæHC’ πª©dG ¢Uôa ÒaƒJ ‘ ºgÉ°ù«°S …òdG
 ¢ù«FQ  ∫Ébh  .É¡LQÉN  ≈dEGh  á¶aÉëŸG  øe  áaÉ°ùŸG  QÉ°üàNG  ≈∏Y  ≥jô£dG
 äÉLÉ«àMG åëÑd É kªFGO ≈©°ùj ¢ù∏éŸG ¿EG  ,»æeƒŸG ôªY á¶aÉëŸG ¢ù∏›
 É kæ«Ñe ,É¡æe áë∏ŸGh ájQhô°†dGh áª¡ŸG ™jQÉ°ûŸG ≈∏Y õ«cÎdGh á¶aÉëŸG
 äÉ°ü°ü ≈dEG êÉàëjh ájƒ«◊G ™jQÉ°ûŸG øe Èà©j …ôFGódG ≥jô£dG ¿CG
 ” ¬fCG ,»æeƒŸG ÚHh .∂dòd »ØµJ ’ ¢ù∏éŸG áfRGƒe ¿CG å«M ,á©ØJôe á«dÉe
 ò«Øæàd áëfÉe á«dhO äÉ¡Lh äÉª¶æe ™e ¿hÉ©àdG ä’É› íàØd á£N ™°Vh

.á¶aÉëŸG ‘ áMÉ«°ùdGh á«ªæàdG á∏éY ™aO ‘ ºgÉ°ùà°S »àdG ≥jô£dG

 كلية األعمال في الجامعة الهاشمية تفوز بجوائز 

صندوق الحسين لألبحاث االقتصادية 2022
 الزرقاء 

 õFGƒéH  á«ª°TÉ¡dG  á©eÉ÷G  ‘  ∫ÉªYC’G  á«∏c  øe  ÚãMÉH  áKÓK  RÉa  
 ¥hóæ°U  É¡ª¶æj  »àdG  2022  ájOÉ°üàb’G  çÉëHCÓd  Ú°ù◊G  ¥hóæ°U

.ÊOQC’G …õcôŸG ∂æÑdG ™e ¿hÉ©àdÉH ¥ƒØàdGh ´GóHEÓd Ú°ù◊G
 äÉeÓ°ùdG  »Ø°Uh  QƒàcódGh  ,áÑWÉ£N  º«gGôHEG  QƒàcódG  øe  πc  RÉah
 πg{  :Éª¡ãëH  øY  ‘ô°üŸGh  ‹ÉŸG  ´É£≤dG  ∫É›  ‘  åëH  π°†aCG  IõFÉéH
 ,zá«æeõdG π°SÓ°ù∏d »∏µ«g π«∏–..¿OQC’G ‘ ‹ÉŸG ¢ùàfRƒc ≈æëæe óLƒj
 ∫É› ‘ çƒëÑ∏d  á«ª∏©dG  áæé∏dG  IõFÉéH ÜƒLôdG  ôeÉ°S  QƒàcódG  RÉa  Éªc
 ¥ƒØàdGh  ´GóHEÓd  Ú°ù◊G ¥hóæ°U …ôjóe áÄ«g âfÉch .ájõcôŸG  ∑ƒæÑdG
 ,¢ùeCG  âæ∏YCG  ób  ,¢ùcô°ûdG  ∫OÉY  QƒàcódG  …õcôŸG  ∂æÑdG  ßaÉfi  á°SÉFôH
 ájOÉ°üàb’G  çÉëHCÓd  Ú°ù◊G  ¥hóæ°U  õFGƒ÷  á«ª∏©dG  áæé∏dG  äÉ«°UƒJ
 ƒHCG  óª  QƒàcódG  øe  πc  É k°†jCG  ∫hC’G  åëÑdÉH  ∑QÉ°Th  .(2022  ΩÉ©dG)
 á©eÉ÷G øe ÈL π«ªL QƒàcódGh ,á«dGÎ°SE’G ¿Èæjƒ°S á©eÉL øe ∫ƒØdG
 äGÒ¨àe ÚH á«£N ÒZ ábÓY OƒLh á°SGQO ≈dEG åëÑdG ±ó¡jh ,á«fOQC’G
 ≥∏£j  …òdGh  πNódG  ‘  IGhÉ°ùŸG  ΩóYh  ,…OÉ°üàb’G  ƒªædG  ,‹ÉŸG  Qƒ£àdG
 …ODƒJ å«M ,‹ÉŸG ¢ùàfRƒc ≈æëæÃ ájOÉ°üàb’G çƒëÑdG äÉ«HOCG  ‘ ¬«∏Y
 »Ñ∏°S ≈dEG »HÉéjEG øe ‹ÉŸG Qƒ£àdG ôKG ∫ƒ– ≈dEG πjƒªàdG ‘ ™°SƒàdG IOÉjR

.πNódG ‘ IGhÉ°ùŸG ΩóYh …OÉ°üàb’G ƒªædG ≈∏Y
 ‹É◊G (‹ÉŸG Qƒ£àdG) πjƒªàdG iƒà°ùe ¿CG ≈dEG á°SGQódG èFÉàf â°ü∏Nh
 á«fÉµeEG ∂dÉæg ∫GR Ée ¬fEÉa ‹ÉàdÉHh ,IQƒcòŸG Ö°ùædG ¿hO ∫GR Ée ¿OQC’G ‘
 ‘  IGhÉ°ùŸG  ΩóY  π«∏≤Jh  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  õjõ©àd  ‹ÉŸG  Qƒ£àdG  øe  ójõŸ
 ∫DhÉ°ùàdG ¿OQC’G ‘ äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°U ≈∏Y Öéj ,∂dP ≈∏Y IhÓY ,πNódG
 Ú°ù–h  …OÉ°üàb’G  ƒªædG  õjõ©J  ‘  ¿ÉªY  á°UQƒH  áªgÉ°ùeh  AGOCG  øY
 ‹ÉŸG  ¿ÉªY  ¥ƒ°S  ôjƒ£J  á«ªgCG  ≈dEG  ¿ƒãMÉÑdG  QÉ°TCGh  .πNódG  ‘  IGhÉ°ùŸG
 äGQGô≤dG  PÉîJG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  πNódG  ™jRƒJ Ú°ù–h ƒªædG  óFGƒa  »æ÷
 »≤«≤◊G  …OÉ°üàb’Gh  ‹ÉŸG  ÚYÉ£≤dG  ÚH  ¿RGƒàe  ƒ‰  ™«é°ûàd  áeRÓdG
 ‹ÉŸG ´É£≤dG ‘ Iƒ≤dG õ«côJ π«∏≤Jh ,z•ôØŸG πjƒªàdG{ á∏µ°ûe Öæéàd πëc
 äÉ°ù°SDƒe  ≥∏Nh  ,…OÉ°üàb’G  ∞©°†dGh  πNódG  ‘  IGhÉ°ùŸG  ΩóY  π«∏≤àd

 .OGôaC’Gh IÒ¨°üdG äÉcô°û∏d ádƒ≤©e QÉ©°SCÉH ÉfÉªàFG ôaƒJ áeÉY á«dÉe
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LOCAL

JBA, Australian delegation 
discuss investment prospects

FAO launches ‹first› training as part of  
project on sustainable aquaculture

Husband arrested after 
stabbing wife, 3 family members 

Jordan to take part in 
Doha›s honey, dates fair

Palestinians mount Patrols 
fearing attack by israel settlers
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Aqaba
The Food and 

Agriculture Organisation 
(FAO) in Jordan has 
launched the "first" 
training programme as 
part of the "Support the 
formulation of sustainable 
aquaculture strategy in 
Jordan" project's activities.

The project aims to 
support government 
officials in developing 
planning tools for 
sustainable aquaculture 
development to increase 
fish productivity in rural 
agricultural communities 
and the private sector, 
according to an FAO 
statement.

FAO's project seeks to 
develop "well-managed" 
technical practices and 
strengthen technical 
capabilities in aquaculture 
innovation, the focus of 

the training, and it aims 
at developing the capacity 
of stakeholders with the 
principles of aquaculture.

The pilot project for 
marine aquaculture would 
be established in the Aqaba 
Special Economic Zone 

Authority (ASEZA) so 
that the overall and long-
term impact of the project 
is to increase the national 
production of products and 
contribute to food security.

FAO Representative in 
Jordan Nabil Assaf said: 

"Building the capacities of 
partners in aquaculture is 
considered the first major 
step for developing the 
aquaculture sector."

"At the farm level, the 
focus must first be resource 
utilisation efficiency 
and the economic and 
livelihood incentives that 
affect farmers' decisions. 
About farming patterns, 
optimal utilisation of 
water, fodder, fertilisers, 
chemical treatments and 
other inputs."

The president of 
ASEZA, Nayef Fayez, said: 
"This training is considered 
a critical component of the 
sustainability of the project 
and is considered the basis 
of the adoption of marine 
Aquaculture production," 
adding that the FAO 
project has ASEZA's "full" 
cooperation and support.

Doha
Jordan will participate in the first 

edition of of Souq Waqif Exhibition 
for Honey and Dates 2023, which 
is scheduled to kick off in Doha on 
Sunday evening, with participation 
of 160 Qatari and int'l companies 
working in the honey and dates 
fields.

In a statement on Saturday, the 
fair's organizers said the event is 
held due to "significant" demand 
on these two agricultural products 

by a "large" segment of consumers 
in the local market, especially since 
it comes ahead of holy month of 
Ramadan, which witnesses spiking 
demand. The exhibition will 
continue for seven days and close 
doors next Saturday, organizers 
announced. The fair, which houses 
a lab to ensure honey quality, will 
see participation of more than 25 
Arab and European countries, the 
exhibition's general supervisor, 
Khaled Saif Suwaidi, said in 
remarks.

Palestinian Territories 
 Wielding long sticks and 

with their faces wrapped 
in Palestinian chequered 
keffiyeh scarves, young men 
set out on a night patrol to 
guard their village in the 
Israeli-occupied West Bank.

Each night, the team 
gathers at Turmus Ayya in 
the north of the West Bank, 
ready to raise the alarm in 
the event of a raid by Israeli 
settlers, who have set up 
bases in outposts around the 
village.

"We do not intend to 
attack anyone — we work 
to defend our people and 
our village, our home, our 
land and our honour," one 
said, requesting anonymity 
for fear of arrest by Israeli 
forces.

"These are our weapons — 
sticks and flashlights — and 
we have nothing but them 
to defend ourselves", he 
said, raising a baton and a 
powerful electric torch.

Tensions are high, 

especially after the nearby 
Palestinian town of Huwara 
came under attack by Israeli 
settlers on Sunday, hours 
after two Israeli settlers were 
shot dead as they drove past.

Hundreds of rampaging 
settlers — 300 to 400 people, 
according to the Israeli army 

— set homes and cars ablaze, 
while a Palestinian man was 
killed in the nearby village of 
Zaatara.

After the attack, Israeli 
Defence Minister Yoav 
Gallant deplored the 
situation as "intolerable" and 
warned that Israel "cannot 

allow a situation in which 
citizens take the law into 
their [own] hands".

Police said they had made 
a handful of arrests.

"After what happened in 
Huwara, we have become 
more vigilant than before," 
said one of the leaders 

of the patrol, his face 
concealed.

The team first formed 
last year after tensions with 
the settlers rose following 
a clash, but they increased 
patrols after attacks this year, 
moving around on foot or on 
off-road buggies. Some carry 

baseball bats.
"We, the youth, formed 

guard committees... we 
take turns with each other to 
fend off any possible attack," 
another said.

Turmus Ayya, home 
to some 4,000 people, 
many of them Palestinian-
Americans, has seen a 
number of recent attacks by 
settlers.

In January, a Palestinian 
home and vehicle were 
torched in the village, in 
an arson attack in which 
Israeli extremists were the 
suspected perpetrators, an 
Israeli security official told 
AFP.

“The village is 
surrounded by settlement 
outposts, and every two 
weeks there is an assault,” 
another member of the 
defence group said.

In recent weeks, a group 
of settlers were seen coming 
close to the village, but on 
spotting the patrol, they 
retreated.

Amman
Jordanian Businessmen 

Association (JBA) 
President Hamdi Tabbaa 
Saturday discussed with 
a visiting delegation of 
Jordanian Australian 
businessmen prospects of 
forging closer investment 
cooperation and 
expanding trade relations 
between the private sector 
in the two countries.

Tabbaa told the group 
that Jordan looks forward 
to attracting more foreign 
investments, especially 
from Australia, through 
cementing relations 
between the private sector 
in both countries, the JBA 
said in a press release.

He pointed out that 

economic relations with 
Australia saw "remarkable 
development" in recent 
years, adding "we aspire 
to see them further 
prosper in a manner that 
reflects on the volume 
of trade exchange and 
investment."

Tabbaa outlined key 
investment opportunities 
in mega projects and the 
need to promote ventures, 
noting the strong bilateral 
relations, particularly in 
tourism and health care, 
as well as opportunities in 
the education sector.

He called on Australian 
businessmen to visit 
Jordan and see first-
hand productivity and 
service projects in the 

industrial estates and 
development areas, as 
well as the possibility 
for businessmen and 
investors to benefit from 
the Australian Investment 
Environment Law of 2022 
and the advantages and 
incentives it offers.

Head of the Australian 
team Shawkat Maslamani 
expressed hope that 
the visit would help 
consolidate his country's 
relations with Jordan and 
the Middle East, and the 
provision of aid in various 
fields, including education 
and health and the transfer 
of knowledge in various 
industries, namely 
Australia's expertise in 
weaving and vocational 

education to Jordan.
The two sides 

called for taking down 
barriers to cooperation, 
launching joint ventures 
in promising sectors and 
benefiting from economic 
advantages and incentives 
offered by both countries.

The trade volume 
between Jordan and 
Australia was about $99.2 
million in 2021, of which 
$31 million in exports, 
including fertilizers, 
knitting products and 
food commodities 
such as coffee, tea and 
spices, while imports 
accounted for about $68.2 
million, mainly meat, 
pharmaceuticals and 
vegetables.

Amman
A man was arrested in Amman 

on Saturday days after stabbing 
his wife and three of her relatives 
in a family dispute, according to a 
security source.

The source told Petra that the 
husband attacked his father-in-

law's home in Sweileh district 
and stabbed his wife and three 
family members, who remained 
hospitalized at the Jordan University 
Hospital.

After his arrest and an initial 
investigation the man was referred 
to the judicial authorities, it said.
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Arab Parliament applauds UN rights report on Israel

Arab Parliament calls int›l response to 
Israeli ‹incitement› against Palestinians

British ambassador welcomes 
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2 men trapped in deep 
cave in Ma›an rescued

ordan imported over 21,000 smart 
watches in 2022-Stakeholder

Iranian products fair 
opens in Amman
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Cairo
The Arab Observatory 

for Human Rights of the 
Arab Parliament Saturday 
lauded a report by the 
United Nations rights chief 
calling for holding Israel 
accountable for its violations 
of the international law in the 
occupied Palestinian lands.

UN High Commissioner 
for Human Rights Volker 
Turk told the Human Rights 
Council on Friday that "the 
current spate of deadly 
violence is distancing the 
prospect of a two-State 
solution to end the Israel-
Palestine conflict, as the 
occupation is eating away at 
both societies".

He said the death toll from 
violence sharply rose in the 
first weeks of the year and in 
February, urging decision-
makers and people on all 
sides to "step back from the 
precipice to which increasing 

extremism and violence have 
led".

In a statement, the 
observatory said that the 
international community, 

particularly the UN Security 
Council and the High 
Contracting Parties to the 
Fourth Geneva Convention, 
"should live up to their 

obligations and use all means 
and measures provided by 
the international law to hold 
Israel, the occupying power, 
accountable".

It expressed its concern 
over Israeli violations against 
the Palestinians, which have 
escalated in recent months 
"in a way that threatens 

the situation to explode, 
undermines security and 
stability and impedes any 
serious attempts to achieve a 
just peace. 

Ma'an
A special rescue team of the 

Ma'an Civil Defense Directorate 
on Saturday rescued two men who 
were trapped in a cave 18 meters 
deep in the southern Ma'an region.

The Public Security Directorate's 

media spokesman said that rescuers 
moved to the site in Umm Sayhoun 
in Ma'an Governorate and freed the 
men who had been stuck underneath, 
using special equipment, and moved 
them to safety, adding that there 
were no injuries.

Amman
Head of the Association for 

Mobile Investors (Vision), Ahmad 
Alloush, said Jordan's merchants 
imported more than 21,000 smart 
watches in 2022, at a value of about 
JD1.7 million.

Alloush, in a statement to 
"Petra" on Saturday, noted value of 

imported smart watches declined 
during 2022 by up to 55%, compared 
to the 2021, attributing this drop to 
the decreasing purchasing power.

Smart watches are sold at diverse 
prices according to their types, 
especially since their use in recent 
years has witnessed a "clear" growth, 
he pointed out.

Amman
Lower House member 

Khalil Attia Friday evening 
inaugurated activities of the 
Iranian Products Exhibition, 
which is being held at Al 
Hussein Youth City in 
Amman.

The 10-day fair, which sees 
participation of 35 Iranian 
companies, is organized by 
the International Promoters 
Company for Marketing and 
Exhibitions (IPCO).

In a statement on Saturday, 
Raed Abu Sa'ada, IPCO 
General Manager, said Iranian 
companies specialized in 
manufacturing handmade 
and factory carpets, wood 
industries, foodstuffs, spices, 
and accessories are displaying 
their products in the event.

The fair opens its doors to 
citizens daily from 11am to 
9pm, to directly purchase from 
the participating Iranian firms, 
Abu Sa'ada noted.

Cairo
The Arab Parliament 

Friday called on the 
international community, 
the Security Council, 
and the US to intervene 
"immediately and urgently" 
to stop Israeli authorities' 

"incitement" of the far-
right government against 
Palestinians. 

The pan-Arab legislature 
called for stopping unilateral 
actions that undermine 
the two-state solution and 
provocative measures that 

push for more tension and 
violence in the region. It 
noted the "need" to end 
Israeli far-right incitement 
against Palestinians. The 
Parliament condemned 
the "racist" statements 
of Israeli ministers that 

call for destroying for the 
town of Hawara, south of 
Nablus, and the decisions 
issued to impose the death 
penalty against Palestinian 
prisoners, and the law to 
withdraw nationality from 
Palestinian prisoners.

AMMAN 
 British Ambassador 

to Jordan Bridget Brind 
on Wednesday afternoon 
hosted a Welcome Back 
Event in honour of 
returning Chevening 
Scholars. 

The Chevening 
Scholarship is the UK’s 
flagship scholarship 
scheme. It supports future 
leaders by offering talented 
Jordanians the opportunity 
to enhance their skills 
and build their expertise 
in areas vital for Jordan’s 
future, according to a 
British embassy statement.

The ambassador 
congratulated the 
awardees on the 
successful completion of 
their scholarship under 
challenging circumstances 
during the COVID 
pandemic and the passing 
of Her Majesty Queen 
Elizabeth II.

The British ambassador 
said: “We are delighted 
to celebrate the success of 
our returning Chevening 
Scholars of 2021 and 2022. 
They have advanced their 
qualifications and skills in 
a variety of fields in world-
class British universities 
under unprecedented 
circumstances around 
the COVID pandemic. 
I’m inspired by their 
determination and 
resilience to succeed. I’m 
proud that Chevening 
Scholars have returned as 
future leaders to grow Jordan 
across a wide range of fields, 
including development, 
climate change, 
entrepreneurship, politics, 
energy, gender equality and 
more. “We look forward to 

continuing to support their 
careers through our global 
alumni network and we are 
delighted that Jordanian 
Chevening Scholars and 
UK Alumni hold a range 
of senior positions across 
government, business and 

civil society. Our goal is 
to support those who are 
working to help Jordan 
reach its full potential." 
The Chevening award 
is the UK government’s 
global scholarship scheme. 
Since 1983, Chevening has 

helped to build bridges with 
more than 160 different 
countries and territories, 
supporting the education 
and development of future 
leaders, influencers and 
decision-makers across the 
world.
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200077051(

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

بالل فندي قا�شم عبيدات 
  ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة بالل ال�شلول و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )45370( بتاريخ 1997/2/16.
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ2023/3/2 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 
ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة 

بتاريخ 2023/3/2.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل من 

ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن وزارة الزراعة 
تعلن وزارة الزراعة عن طرح العطاء التايل :-

ثمن ن�شخة تاريخ االيداع تاريخ الزيارة اخر موعد للبيع الفئة املطلوبةا�شم العطاء رقم الدعوة
العطاء  

ز/2023/2

ان�شاء حفائر 
ال�شنينة )1(

وال�شنينة )2(
و�شيانة   )5( وال�شحل 
ال�شحل)1(يف  حييفييرة 

حمافظة الكرك 

فوق  فما  ترابية  ا�شغال  ثالثة 
خام�شة طرق فما فوق 

الثالثاء املوافق 
2023/3/21

االربعاء 2023/3/22 
ال�شاعة 10:30 

مديرية زراعة غور ال�شايف 

االحد املوافق
)75( دينار 2023/3/26 

فعلى املقاولني الراغبني اال�سرتاك يف هذه املناق�سة وامل�سنفني لدى وزارة اال�سغال العامة واال�سكان بالفئات املذكورة اعاله مراجعة مديرية العطاءات 
واللوازم يف وزارة الزراعة للح�سول على ن�سخة العطاء مقابل الثمن املحدد ازاء كل منها  .

1-يبداأ البيع اعتبارا من يوم اخلمي�س املوافق 2023/3/2.
2- يحق ل�ساحب العمل الغاء العطاء دون ابداء اال�سباب وبدون ان يرتتب عن هذا االلغاء اية مطالبة مالية .

3-تقدم كفالة املناق�سة دينار مبغلف منف�سل با�سم معايل وزير الزراعة باال�سافة لوظيفته على ان تبقى هذه الكفالة �سارية املفعول ملدة )90( يوما من 
تاريخ ايداع العرو�س .

4-يف حال تقدمي �سيك بدال من كفالة دخول املناق�سة فيجب ان يكون هذا ال�سيك م�سدقا �سادرا عن م�سرف معتمد لدى البنك املركزي وان يكون با�سم 
املناق�س )كما هو يف �سهادة الت�سنيف( املتقدم للعطاء ومثبتا عليه ا�سم العطاء ورقمه, وبخالف ذلك فلن يقبل هذا ال�سيك و�سيتم رف�س العر�س املقدم معه .

5- يتم �سراء وثائق العطاء وا�ستالمها من قبل مندوب ال�سركة مبوجب تفوي�س ر�سمي �سادر عن ال�سركة وعلى املناق�س التاأكد من ا�ستالم وثائق العطاء 
كاملة .

6- يجب ابراز �سهادة الت�سنيف اال�سلية ال�سادرة عن وزارة اال�سغال العامة واال�سكان عند �سراء وثائق العطاء .

وزير الزراعة
املهند�س خالد احلنيفات 

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

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

يعلن م�سفي  �شركة عالء ال�شهوان و�شركاه  وامل�سجلة حتت الرقم )122323( يف 

�سجل �سركات ت�سامن تاريخ 2021/12/29 ورقمها الوطني )200185032( باأن 

جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ 2023/2/19 

وتعيني ال�سيد حممود حممد عودة احلالحلة  م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

 املدينه : عمان 

رقم الهاتف )0799353252( 

Alaamohammad.1980@gmail.com:الربيدااللكرتوين
  م�شفي �شركة

حممود حممد عودة احلالحلة 

اإعيييييييييالن 
يعلن الطالع العموم مبقت�سى اأحكام املادة ) 25 (من قانون تنظيم املدن والقرى واالأبنية رقم )79( ل�سنة 1966باأن 
اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء عني البا�سا بقرارها رقم  2023/60 تاريخ 2023/1/25 وبناًءا على قرار 

اللجنة املحلية لبلدية عني البا�سا اجلديدة رقم 1/47 ل�سنة 2023 تاريخ 2023/1/3 
التنظيمي �سعة )12( مرت واملحاذي للقطع ذوات االرقام  ال�سارع  قررت املوافقة على ايداع خمطط تعديل م�سار 
)315, 9, 275, 112( حو�س )3( ال�سويحي ال�سرقي من ارا�سي عني البا�سا ول�سهولة تنفيذة على واقع احلال 
ورفع ال�سرر عن اجلدارن القائمة على القطعة )315( لتفادي دفع التعوي�سات وح�سب املخطط التعديلي املرفق 

. 2023/6
هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارًا  وذلك  اجلديدة  البا�سا  عني  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكتب  لدى  �سهر  ملدة  ولالعرتا�س 
االعالن باجلريده الر�سميه وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�سلحه االطالع على املخطط وتقدمي اإعرتا�ساتهم 
اإي�ساحيه ووثائق ثبوتيه معنونه باإ�سم رئي�س بلدية عني البا�سا اجلديدة خالل  واإقرتاحاتهم مدعومة مبخططات 

�ساعات الدوام الر�سمي و�سمن املدة القانونية .
ب�سار خالد الدبوبي 
مت�سرف لواء عني البا�سا  
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالأبنيه

اإعيييييييييالن 
يعلن الطالع العموم مبقت�سى اأحكام املادة ) 25 (من قانون تنظيم املدن والقرى واالأبنية رقم )79( ل�سنة 1966باأن 

اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء عني البا�سا وبناًءا على قرارها رقم  )12( تاريخ 2023/1/4 
قررت املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية عني البا�سا اجلديدة رقم 68/44 تاريخ 2022/12/13 واملت�سمن 
تغيري �سفة ا�ستعمال للواجهة االمامية للقطعة رقم )501( حو�س )5( ام عو�سجة من ارا�سي �سافوط من �سكن 
)ج( اىل جتاري حملي وفر�س عوائد تنظيم خا�سة بقيمة خم�سة دنانري لكل مرت مربع حمول اإىل جتاري حملي وذلك 
ح�سب الفقرة )4( من املادة )52( من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم )79( ل�سنة 1966 وح�سب املخطط 

التعديلي املرفق 2022/214 .
هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارًا  وذلك  اجلديدة  البا�سا  عني  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكتب  لدى  �سهر  ملدة  ولالعرتا�س 
االعالن باجلريده الر�سميه وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�سلحه االطالع على املخطط وتقدمي اإعرتا�ساتهم 
واإقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اإي�ساحيه ووثائق ثبوتيه معنونه باإ�سم رئي�س بلدية عني البا�سا اجلديدة خالل 

�ساعات الدوام الر�سمي و�سمن املدة القانونية .
ب�سار خالد الدبوبي 
مت�سرف لواء عني البا�سا  
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالأبنيه

اإعيييييييييالن 
يعلن الطالع العموم مبقت�سى اأحكام املادة ) 25 (من قانون تنظيم املدن والقرى واالأبنية رقم )79( ل�سنة 1966باأن 

اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء عني البا�سا وبناًءا على قرارها رقم  )231( تاريخ 2022/9/29 .
قررت املوافقة على قرار اللجنة املحلية لبلدية عني البا�سا اجلديدة رقم 11/26 تاريخ 2022/2/22 واملت�سمن 
ا�سافة القطع ذوات االرقام )84, 133, 134, 135, 233,  235(حو�س )9( املدورة من ارا�سي ابو ن�سري للحدود 
التنظيم باأحكام �سكن )ج( والقطعة رقم )235( اىل م�سجد مع ا�ستحداث �سوارع تنظيمية من نف�س القطع والقطع  
البلد واعتماد  نف�س احلو�س والقطعة رقم )68( حو�س )5(  االرقام )263, 265, 357, 360, 325( من  ذوات 
تنظيم  عوائد  وفر�س  مرت   )6( ب�سعة  تنظيمياً  احلو�س  نف�س  من   )234  ,235( للقطع  املحاذي  االفرازي  الطريق 
خا�سة بقيمة )دينار واحد( دينار لكل مرت حمول اىل �سكن )ج( وذلك ح�سب الفقرة رقم )4( من املادة رقم )52( من 

قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم )79( ل�سنة 1966 وح�سب املخطط التعديلي املرفق 2022/12 .
هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارًا  وذلك  اجلديدة  البا�سا  عني  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكتب  لدى  �سهر  ملدة  لالعرتا�س 
االعالن باجلريده الر�سميه وجريدتني حمليتني ويجوز ملن له م�سلحه االطالع على املخطط وتقدمي اإعرتا�ساتهم 
واإقرتاحاتهم مدعومة مبخططات اإي�ساحيه ووثائق ثبوتيه معنونه باإ�سم رئي�س بلدية عني البا�سا اجلديدة خالل 

�ساعات الدوام الر�سمي و�سمن املدة القانونية .
ب�سار خالد الدبوبي 
مت�سرف لواء عني البا�سا  
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالأبنيه

اإعيييييييييالن 
يعلن للعموم مبقت�سى اأحكام املادة ) 25 (من قانون تنظيم املدن والقرى واالأبنية رقم )79( ل�سنة 1966 ان جمل�س 
التنظيم االعلى قد قرر بقرارة رقم  )18( تاريخ 2023/1/4 املوافقة على خمطط ا�سافة تنظيم باحكام معار�س 
جتارية للقطعة رقم )727( بارتداد امامي )10م( عن ال�سارع الرئي�سي و)6م( عن ال�سارع اجلانبي و�سريطة عدم 
فتح ابواب جتارية على ال�سارع اجلانبي وفر�س عوائد تنظيم مبقدار خم�سة ع�سر دينار لكل مرت مربع حمول اىل 

جتاري �سمن احلو�س رقم )1( ابو زعرورة من ارا�سي ام الدنانري يف بلدية عني البا�سا / لواء عني البا�سا .
وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واإعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف اجلريدة 

الر�سمية .
يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء عني 
البا�سا و مكاتب بلدية عني البا�سا و تقدمي اعرتا�ساتهم اىل دائرة التنظيم يف وزارة االدارة املحلية خالل مدة �سهر من 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية .
نائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة املحلية 
توفيق حممود كري�سان 
رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى 

اإعيييييييييالن 
يعلن الطالع العموم مبقت�سى اأحكام املادة ) 25 (من قانون تنظيم املدن والقرى واالأبنية رقم )79( 
 2022/12/29 تاريخ   )12/1984( رقم  بقراره  قرر  قد  االعلى  التنظيم  جمل�س  ان   1966 ل�سنة 
املوافقة على خمطط اإعتماد جمرى وادي �سمن االأحوا�س ذوات االرقام )2/القي�سانية( من ارا�سي 
ام الدانري,)6/اخلر�سا(,)2/احلاوي( من ارا�سي عني البا�سا يف بلدية عني البا�سا/لواء عني البا�سا .
وذلك ح�سب املخطط املعد لهذه الغاية واإعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن يف 

اجلريدة الر�سمية .
يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم 
يف لواء عني البا�سا و مكاتب بلدية عني البا�سا و تقدمي اعرتا�ساتهم اىل اللجنة املحلية  يف بلدية عني البا�سا 

خالل مدة �سهر من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية .
نائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة املحلية 
توفيق حممود كري�سان 
رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى 

اململكة االأردنية الها�شمية
دائرة قا�شي الق�شاة 

حمكمة املفرق ال�شرعية/ الق�شايا - خميم 
الزعرتي 

املوافق  2023/3/1م
مذكرة تبليغ/ بالن�شر

 حمكمة املفرق ال�شرعية /الق�شايا خميم الزعرتي 
هيئة القا�شي : عمر را�شد امل�شاقبة 

اإىل املدعى عليه : ابراهيم حممد امني الن�سار/
جمهول حمل االقامة حاليا يف ليبيا واخر حمل 
اقامة له يف االردن -عجلون-منطقة �سخرة- 

منزل م�ستاأجر من املدعو حممد الطبل .
نعلمك اأنه يف الدعوى ا�سا�س رقم 2022/123 

ومو�سوعها التفريق لل�سقاق والنزاع املقامة 
عليك من قبل املدعية: حنان نبيل عللوه/

�سورية اجلن�سية, اإنه �سدق احلكم ا�ستئنافا 
مبوجب القرار رقم 33669-2023/200 

تاريخ 2023/2/5م وعليه فقد جرى تبليغك 
ذلك ح�سب اال�سول حتريرا يف 2023/3/1م 

قا�شي حمكمة املفرق ال�شرعية /الق�شايا خميم الزعرتي
عمر را�شد امل�شاقبة 

اإعيييييييييالن 

املادة ) 25 ( من قانون تنظيم  اأحكام  للعموم مبقت�شى  يعلن 

جمل�س  ان   1966 ل�شنة   )79( رقم  واالأبنية  والقرى  املدن 

تاريخ   )1/330( رقم  بقرارة  قرر  قد  االعلى  التنظيم 

2023/2/19 عدم املوافقة على خمطط تغر �شفة ا�شتعمال 

االرقام  ذوات  االحوا�س  �شمن  )ج(  �شكن  اىل  )اأ(  �شكن  من 

)3( �شال�س ,)4( البلد, )5( العني من ارا�شي مر�شع .

وذلك يف بلدية باب عمان / لواء ق�شبة جر�س .
نائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة املحلية 
توفيق حممود كري�سان 
رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى 

اإعيييييييييالن 

يعلن للعموم مبقت�شى اأحكام املادة ) 25 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  جمل�س  ان   1966 ل�شنة   )79( رقم  واالأبنية  والقرى 

االعلى قد قرر بقرارة رقم )3/330( تاريخ 2023/2/19 عدم 

املوافقة على خمطط ا�شافة تنظيم باحكام �شكن )اأ( �شمن احلو�س 

رقم )5( العني من ارا�شي باب عمان . 

وذلك يف بلدية باب عمان / لواء ق�شبة جر�س .
نائب رئي�س الوزراء ووزير االإدارة املحلية 
توفيق حممود كري�سان 
رئي�س جمل�س التنظيم االأعلى 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200131976(

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

فار�س حممد عارف قيا�س 
�سركات  �سجل  وامل�سجلة يف  قيا�س   وفار�س  وائل مو�سى  �سركة  /ال�سركاء يف  ال�سريك    

ت�سامن حتت الرقم )106439( بتاريخ 2013/2/27.
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ2023/3/2 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 
ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة 

بتاريخ 2023/3/2.
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل من 

ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

5600289 ومركز االت�سال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

تدعو جمعية املتقاعدين الع�شكريني بني حميده  التعاونية 

من ورثة اأع�شاء الهيئة العامة املتوفني مراجعة اجلهات 

الر�شمية وادارة اجلمعية من اأجل تعيني ممثلني عنهم 

لت�شويب او�شاعهم �شمن القوانني واالنظمة املعمول بها �شمن 

النظام الداخلي للجمعية ا�شتنادًا للمادة رقم 8 فقره اأ + ب 

+ ج من نظام اجلمعيات التعاونية  وا�شتنادًا للمادة رقم 17 و 

 املادة رقم 31 و 33 من نظام اجلمعية الداخلي.

  لذا اقت�شى التنويه

                                      جمعية املتقاعدين الع�شكريني بني حميده التعاونيه

دعوتكم  م.ع.م  الو�سيطة  البرتوكيماوية  ال�سناعات  �سركة  اإدارة  جمل�س  ي�سر 
احلادية  ال�ساعة  متام  يف  �سيعقد  الذي  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�سور 
ع�سر �سباحاً من يوم اخلمي�س املوافق 2023/03/16 وذلك بوا�سطة االت�سال 
املرئي واالإلكرتوين عماًل باأحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واأمر الدفاع 
رقم )5( ل�سنة 2020 واالإجراءات ال�سادرة عن معايل وزير ال�سناعة والتجارة 
العامة  الهيئة  اجتماع  عقد  �سيتم  حيث   , اأعاله  الدفاع  اأمر  مبوجب  والتموين 
العادي لل�سركة بوا�سطة االت�سال املرئي واالإلكرتوين تطبيق ZOOM , للنظر 
يف االأمور املدرجة على جدول اأعمال االجتماع عرب موقع ال�سركة االلكـــــــرتوين :

 )  WWW.IPI.COM.JO (
نرجو من ح�سرات امل�ساهمني ح�سور االجتماع املذكور يف املوعد املعني بوا�سطة 
املوقع  عرب  املن�سور   )ZOOM( تطبيق  وااللكرتوين  املرئي  االت�سال  و�سيلة 
وت�سجيل  االآيل  للنظام  الدخول  اإجراءات  واملت�سمن   , اأعاله  املذكور  االلكرتوين 

احل�سور اأو اإر�سال التوكيل لهذا االجتماع علــــــى البـــــــــــريد االلكــــــــــرتوين :
 )Gm_office@ipi.com.jo (

اأو عرب تطبيق ) WhatsApp  ( للرقم ادناه .
الهاتف املعتمد : 0797300746                  

                             

رئي�س جملي�س االإدارة
                                                                     ح�شني �شعد الدين �شرمي

إعــــــالن
إلى مساهمي شركة الصناعات البتروكيماوية الوسيطة م.ع.م 

)لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي(

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
 1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )264( املادة  الحكام  ا�شتنادًا 

وتعديالته: 
اأرجو من دائني �شركة م�شكاة لال�شتراد والت�شدير والوكاالت التجارية )معفاة( ذ.م.م 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )172( بتاريخ 2004/6/17 �شرورة 

تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال وذلك خالل 
�شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة.

وذلك على العنوان التايل: عمان-ام ال�شماق-�شارع عامر بن ثابت-عمارة رقم )1(.

ا�شم م�شفي ال�شركة: املحامي عمر عادل رفاعي املراياتي.

عنوان امل�شفي: عمان-ام ال�شماق-�شارع عامر بن ثابت-عمارة رقم )1(.
�س.ب)11821 ( الرمز الربيدي)11821( االردن 

تلفاك�س )009625657580( خلوي )00962795970203( 
م�شفي ال�شركة
                                                            املحامي عمر عادل رفاعي املراياتي

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 
 ) ال�شرعي  للزي  الهدى  )�شلطان  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )77003( با�شم )عمرو حمي الدين ح�شني ابو منره( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )ايوب ح�شن احمد ابو ليل(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغر 

م�شجل اال�شماء التجاريةمن تاريخ ن�شر هذا االعالن.
اكرام ح�شن ال�شكر

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

اال�شماء  م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
 ) االفراح  بطاقات  وفرح  )جوري  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية 
قا�شم عري�شة( جرى  با�شم )رانية احمد  بالرقم )236262(  التجارية  اال�شماء  �شجل  لدينا يف  وامل�شجل 
عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )�شامر عاكف حممد ال�شالج(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغر من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

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

ال�شناعة والتجارة 
القنا�س   وجمال  ماهر  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
 )87486( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2007/9/6 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة وليد عبدالقادر وحممد 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  اخلراب�شه  
هذا  ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا   2004/9/8 بتاريخ   )72721(

االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة غرالعادي 
ل�شركة احتاد املحرتفني لتجارة اجهزة ولوازم وخدمات الكمبيوتر ذ.م.م

راأ�شمال  من  االقل  على   %25 ميلك  �شريك  من   2023/3/2 بتاريخ  ايل  املقدم  الطلب  اىل  ا�شارة 

من  رابعا  البند  الحكام  ا�شتنادا  لالجتماع  العادي  غر  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�شمن  ال�شركة 

امل�شاهمة  لل�شركات  املديرين  وهيئات  االدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات 

العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن وزير ال�شناعة 

الدفاع رقم)5(  امر  ثانيا من  الفقرة  البند )2( من  ا�شتنادا الحكام  ال�شادرة  والتموين  والتجارة 

دعوتكم  قررت  فقد   . ل�شنة1992  رقم)13(  الدفاع  قانون  احكام  مبقت�شى  وال�شادر  ل�شنة2020 

حل�شور االجتماع يوم  االحد املوافق 2023/3/12 ال�شاعة الواحدة ظهراآ �شباحاآ , يف عمان - مطعم 

رمي البوادي - دوار الواحة   , وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

- ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية.

-تعيني م�شفي وحتديد اتعابه .

يرجى ح�شور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .

د. وائل علي العرموطي وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام ,,,
مراقب عام ال�شركات

�شركة مزرعتي لالنتاج والتوزيع الزراعي 
العنوان : �شارع املطار / عمان - دخلة نادي الديونز - خمرج 3

mazraatijordan@gmail.com: الربيد االلكرتوين
دعوة ح�شور اجتماع هيئة عامه غر عادي/املوؤجل 

دعوتكم   40265 الرقم  حتت  وامل�شجلة  )مزرعتي(ذ.م.م  �شركة  ادارة  جمل�س  ي�شر 
حل�شور اجتماع الهيئة العامة الغر عادي لل�شركة واملقدر عقده بتاريخ 2023/3/8 
و ذلك يف متام ال�شاعه ال�شاد�شه م�شاءا يوم االربعاء . وذلك يف مقر ال�شركه املذكوره 

يف العنوان اأعاله وذلك ملناق�شة جدول االعمال التايل :- 
1- ت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله اختياريا .

2-تعيني م�شفي لل�شركة املذكوره اأعاله وحتديد اأتعابه .
يرجى التكرم باحل�شور يف الزمان املحدد والكيفية املذكوره اأعاله .

وتف�شلوا بقبول االحرتام 
التوقيع - او / ال�شريك املفو�س بالتوقيع 
رئي�س هيئة املديرين
�شمو االأمر ح�شني نا�شر مرزا



15 2023 QGPBG (5)  óM’G
(3026) Oó©dG äÉfÓYG5اعالنات االحد  )5(اآذار 2023

العدد )3026(

اعالن
�سادر عن م�سفي �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( ل�سنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�سفي �سركة  معتز جدعان و�سريكته وامل�سجلة حتت 

الرقم )١٢٢١٢٢( يف �سجل �سركات )ت�سامن( تاريخ )١4/٢0٢١/١0( 
ورقمها الوطني )٢00١8٣٩٣٧( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على 

حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )٢0٢٣/٣/٢(
 وتعيني خريي م�سطفى �سعيد كتانه م�سفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان-تالع العلي( 
هاتف :-)0٧٩٧١464٩5(

kha-kmk@yahoo.com:الربيد االلكرتوين
م�سفي ال�سركة     
خريي كتانه

اعالن
�سادر عن م�سفي �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( ل�سنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�سفي �سركة االق�سى للتجارة والتعهدات وامل�سجلة 

حتت الرقم )5٩6٣( يف �سجل �سركات )ت�سامن( تاريخ )٣0/8/١٩٧٧( 
ورقمها الوطني )٢000٣8648( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على 

حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )٢0٢٣/٢/٢8( 
وتعيني كفاح قا�سم عو�ض ال�سيوف  م�سفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان-وادي �سقرة-�سارع عرار-جممع ال�سوان( 
�ض.ب)6١( الرمز الربيد)١١٧٣٢(

هاتف :-)0٧٩55٩8٢40(
م�سفي ال�سركة     
كفاح قا�سم عو�ض ال�سيوف

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ا�شتناد الحكام 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 �سركة �سالح خطاب ورفعت 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  عو�ض 
)72788( بتاريخ 2004/9/15 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية  حممد �سيهود و�سركاه  �سركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2013/11/26 بتاريخ    )17616( الرقم  حتت  ب�شيطة 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :حممد �شيهود و�شركاه 

اىل �شركة :هيثم رم�شان العويدي و�شريكه

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�شجلة يف �شجل  ا�سعيفان وحممد الدردي�سيي   خلدون  �سركة  باأن 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )123526( بتاريخ   2023/1/29 تقدمت 

بطلب الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :خلدون ا�شعيفان وحممد الدردي�شيي

اىل �شركة :خلدون ا�شعيفان وحممد الدردي�شي و�شريكهم

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن
 �سادر عن م�سفي �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( ل�سنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�سفي �سركة   امري وان�ض العدوان  وامل�سجلة حتت 

الرقم )١0٢8٧6( يف �سجل �سركات )ت�سامن( تاريخ )٢0١١/١١/٣( ورقمها 
الوطني )٢00١٢٢١5١( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل 

 ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )٢0٢٣/٣/٢(
  وتعيني  ان�ض راتب حممد العدوان م�سفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

 املدينه:)�سفا بدران( 
 هاتف :-)0٧٧٧666٩6٣(

aladwan_1989@yahoo.com:الربيد االلكرتوين 
م�سفي ال�سركة

املحكمة عمان ال�سرعية الق�سايا
الرقم: ٢0٢٣/٧٩0

التاريخ: ٢0٢٣/٢/٢6م
مذكرة تبليغ ح�سور جل�سة بالن�سر

�سادرة عن حمكمة عمان ال�سرعية الق�سايا
القا�سي: د-احمد حممد اخلراب�سة

اىل املدعى عليه: فواز عادل حممد عمارنه- 
جمهول مكان االقامة يف ال�شويد واخر مكان 

اقامه له عمان الها�شمي ال�شمايل حي الزغاتيت 
عمارة 51 ط4 بيت م�شتاجر

الدعوى ا�شا�س2023/790 ومو�شوعها 
تفريق للغيبة وال�شرر من قبل املدعية 

�شمريه ا�شعد �شعد الدين �شنقرط تبليغك 
لغايات ح�شورك اىل هذه املحكمة للنظر يف 
الدعوى املذكورة اعاله فاذا مل حت�شر او 

تر�شل وكيال او تبد معذرة �شوف جتري 
الدعوى بحقك غيابيا علما بان موعد اجلل�شة 
القادم يوم اخلمي�س 2023/3/16م ال�شاعة 

التا�شعة �شباحا وعليه جرى تبليغك ذلك 
ح�شب اال�شول حتريرا يف 2023/2/26م

القا�شي
د-احمد حممد اخلراب�شة

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف

 احمد عوده حممد ال�سرايعه
نظرا لغيابك عن العمل مدة 10 ايام متتالية دون 

عذر ر�سمي عن عملك يف
 �سركة كرمي هايرب ماركت 

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

ال�شحف:  �شدى ال�شعباالحد  2023/3/5
اعالن �شادر عن م�شفي �شركات
 الت�شامن والتو�شية الب�شيطة

ا�ش��تنادا الحكام امل��ادة )37( من قانون ال�ش��ركات رقم )22( ل�ش��نة 1997 
وتعديالته يعلن م�ش��في �ش��ركة  رعد حممد بطاينه و�ش��ريكه وامل�شجلة حتت 
الرقم 15436 يف �ش��جل �شركات التو�شية الب�شيطة تاريخ 2010/5/3 ورقمها 
الوطني 20010929 بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة 
وت�ش��فيتها بتاريخ 2023/3/2 وتعيني  رعد حممد حمزه بطاينه م�ش��فيا لها 

وعنوانه للتبلغ والتبليغ:
املدينة اربد �شارع الها�شمي

رقم الهاتف 0790794835
rbataineh@hotmail.com الربيد االلكرتوين

اجلريدة: �صدى وامم  م�شفي ال�شركة/رعد حممد حمزه بطاينه اليوم: االحد   تاريخ الن�صر 2023-3-5

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته ارجو من دائني �شركة  امل�شري للت�شويق االلكرتوين �شرورة تقدمي 

ام ال/ وذلك خالل  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة  ال�شركة  املالية جتاه  مطالباتهم 

�شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة 

وذلك على العنوان التايل

ا�شم م�شفي ال�شركة: عماد علي الريان

عنوان امل�شفي: عمان - �ص.ب )811738(

عمان )11181( االردن تلفون )5671718(

م�شفي ال�شركة

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

ا�شتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء التجاريه 
اال�شماء  �شجل  لدينا يف  وامل�شجل  التجاري )مياه احل�شيف(  اال�شم  باأن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  يف وزارة 
با�شم  لي�شبح  ملكيه  نقل  عليه  جرى  الطعاين(  ح�شني  اهلل  عبد  )ح�شني  با�شم   )190621( بالرقم  التجاريه 

)فاتن ريا�ص �شعيد الطعاين(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

الرقم: م �ص/5086/2 - التاريخ: 2023/3/1

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
التدفئه  لتجارة  احلراري  الينبوع  ل�شركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة 
املركزية وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت 
الرقم )5086( بتاريخ 1997/11/9 قد قررت باجتماعها غري العادي 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2023/2/24 بتاريخ  املنقعد 
اختيارية وتعيني ال�شيد يو�شف ر�شيد ح�شن حامد م�شفيا لل�شركة وان 

عنوان امل�شفي هو:
اربد - �شارع بغداد - جممع الفالوجه التجاري - الطابق الرابع فاك�ص 

027276779- خلوي 0795918638 
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

عن  �صادر  بالن�صر  اخطار  تبليغ 
حمكمة تنفيذ عمان ال�صرعية 

عبداهلل  حممد  م�صطفى   (  : عليه  املحكوم  اإىل 
البدو ( .

عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة(.
خليل  زياد  تنوير   (  : له  املحكوم  ا�صم 
الدغامني(. لقد تقرر يف الق�صيه التنفيذية رقم 
)2023/593( ومو�صوعها ) مهر موؤجل ( الزامك 
ل�صالح  تدفع  دينار   )  5000  ( وقدره  مبلغ  بدفع 
اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  تنوير   ( لها  املحكوم 
الر�صوم  اإليها  وي�صاف   )2021/10/7( تاريخ  من 

وامل�صاريف القانونية .
وعليك ان تنفذ م�صمون هذا االإخطار خالل فرته 
اأق�صاها �صبعة اأيام من تاريخ تبليغك واإذا انق�صت 
هذه املدة ومل تنفذ م�صمون االإخطار �صيقوم ق�صم 
قانونا  التنفيذية  املعامالت  مبتابعة  التنفيذ 

بحقك .
مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�صرعية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
1997 يعلن اأمني �صجل ال�صركات باأن ال�صادة �صركة املاركة العاملية 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية 
حمدودة )م�صتاأجرة( حتت الرقم)2771( تاريخ 2017/10/11، 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
ا�صيا  غرغور  �صركة  ال�صادة  باأن  ال�صركات  �صجل  اأمني  يعلن   1997
ال�صركات ذات م�صوؤولية  للمركبات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل 
 ،2016/2/18 تاريخ  الرقم)2662(  حتت  )م�صتاأجرة(  حمدودة 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية )22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 

العاملية  املاركة  �صركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدى �صركة املجموعة االردنية للمناطق 
احلره واملناطق التنموية  يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية حمدودة 
�صرورة   ،2017/10/11 تاريخ  الرقم)2771(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة
)22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 

للمركبات  ا�صيا  غرغور  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
احلره  للمناطق  االردنية  املجموعة  �صركة  لدى  وامل�صجلة  ذ.م.م 
حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  يف  التنموية   واملناطق 
�صرورة   ،2016/2/18 تاريخ  ال��رق��م)2662(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ال�صركات  قانون  )1/40(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 
مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 )22(ل�صنة  رق��م 
عن  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  ع��ام 
اهلل  عبد  �صفاء  �صركة  ت�صفية  اج��راءات  اإ�صتكمال 
�صجل  يف  وامل�صجلة  و�صريكاتها  العمريني  ذي��ب��ان 
بتاريخ  ال���رق���م)115581(  حت��ت  ت�صامن  �صركات 

2016/11/21 اإعتبارًا من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
لالإ�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات

عن  �صادر  بالن�صر  اخطار  تبليغ 
حمكمة تنفيذ عمان ال�صرعية 

عبداهلل  حممد  م�صطفى   (  : عليه  املحكوم  اإىل 
البدو ( .

عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة(.
خليل  زياد  تنوير   (  : له  املحكوم  ا�صم 
الدغامني(. لقد تقرر يف الق�صيه التنفيذية رقم 
)2023/593( ومو�صوعها ) مهر موؤجل ( الزامك 
ل�صالح  تدفع  دينار   )  5000  ( وقدره  مبلغ  بدفع 
اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  تنوير   ( لها  املحكوم 
الر�صوم  اإليها  وي�صاف   )2021/10/7( تاريخ  من 

وامل�صاريف القانونية .
وعليك ان تنفذ م�صمون هذا االإخطار خالل فرته 
اأق�صاها �صبعة اأيام من تاريخ تبليغك واإذا انق�صت 
هذه املدة ومل تنفذ م�صمون االإخطار �صيقوم ق�صم 
قانونا  التنفيذية  املعامالت  مبتابعة  التنفيذ 

بحقك .
مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�صرعية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
1997 يعلن اأمني �صجل ال�صركات باأن ال�صادة �صركة املاركة العاملية 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية 
حمدودة )م�صتاأجرة( حتت الرقم)2771( تاريخ 2017/10/11، 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
ا�صيا  غرغور  �صركة  ال�صادة  باأن  ال�صركات  �صجل  اأمني  يعلن   1997
ال�صركات ذات م�صوؤولية  للمركبات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل 
 ،2016/2/18 تاريخ  الرقم)2662(  حتت  )م�صتاأجرة(  حمدودة 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية )22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 

العاملية  املاركة  �صركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدى �صركة املجموعة االردنية للمناطق 
احلره واملناطق التنموية  يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية حمدودة 
�صرورة   ،2017/10/11 تاريخ  الرقم)2771(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة
)22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 
للمركبات  ا�صيا  غرغور  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
احلره  للمناطق  االردنية  املجموعة  �صركة  لدى  وامل�صجلة  ذ.م.م 
حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  يف  التنموية   واملناطق 
�صرورة   ،2016/2/18 تاريخ  ال��رق��م)2662(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ال�صركات  قانون  )1/40(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 
مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 )22(ل�صنة  رق��م 
عن  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  ع��ام 
اهلل  عبد  �صفاء  �صركة  ت�صفية  اج��راءات  اإ�صتكمال 
�صجل  يف  وامل�صجلة  و�صريكاتها  العمريني  ذي��ب��ان 
بتاريخ  ال���رق���م)115581(  حت��ت  ت�صامن  �صركات 

2016/11/21 اإعتبارًا من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
لالإ�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات

اعالن
�سادر عن م�سفي �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( ل�سنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�سفي �سركة  معتز جدعان و�سريكته وامل�سجلة حتت 

الرقم )١٢٢١٢٢( يف �سجل �سركات )ت�سامن( تاريخ )١4/٢0٢١/١0( 
ورقمها الوطني )٢00١8٣٩٣٧( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على 

حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )٢0٢٣/٣/٢(
 وتعيني خريي م�سطفى �سعيد كتانه م�سفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان-تالع العلي( 
هاتف :-)0٧٩٧١464٩5(

kha-kmk@yahoo.com:الربيد االلكرتوين
م�سفي ال�سركة     
خريي كتانه

اعالن
�سادر عن م�سفي �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( ل�سنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�سفي �سركة االق�سى للتجارة والتعهدات وامل�سجلة 

حتت الرقم )5٩6٣( يف �سجل �سركات )ت�سامن( تاريخ )٣0/8/١٩٧٧( 
ورقمها الوطني )٢000٣8648( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على 

حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )٢0٢٣/٢/٢8( 
وتعيني كفاح قا�سم عو�ض ال�سيوف  م�سفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان-وادي �سقرة-�سارع عرار-جممع ال�سوان( 
�ض.ب)6١( الرمز الربيد)١١٧٣٢(

هاتف :-)0٧٩55٩8٢40(
م�سفي ال�سركة     
كفاح قا�سم عو�ض ال�سيوف

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ا�شتناد الحكام 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 �سركة �سالح خطاب ورفعت 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  عو�ض 
)72788( بتاريخ 2004/9/15 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية  حممد �سيهود و�سركاه  �سركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2013/11/26 بتاريخ    )17616( الرقم  حتت  ب�شيطة 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :حممد �شيهود و�شركاه 

اىل �شركة :هيثم رم�شان العويدي و�شريكه

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�شجلة يف �شجل  ا�سعيفان وحممد الدردي�سيي   خلدون  �سركة  باأن 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )123526( بتاريخ   2023/1/29 تقدمت 

بطلب الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :خلدون ا�شعيفان وحممد الدردي�شيي

اىل �شركة :خلدون ا�شعيفان وحممد الدردي�شي و�شريكهم

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن
 �سادر عن م�سفي �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( ل�سنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�سفي �سركة   امري وان�ض العدوان  وامل�سجلة حتت 

الرقم )١0٢8٧6( يف �سجل �سركات )ت�سامن( تاريخ )٢0١١/١١/٣( ورقمها 
الوطني )٢00١٢٢١5١( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل 

 ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )٢0٢٣/٣/٢(
  وتعيني  ان�ض راتب حممد العدوان م�سفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

 املدينه:)�سفا بدران( 
 هاتف :-)0٧٧٧666٩6٣(

aladwan_1989@yahoo.com:الربيد االلكرتوين 
م�سفي ال�سركة

املحكمة عمان ال�سرعية الق�سايا
الرقم: ٢0٢٣/٧٩0

التاريخ: ٢0٢٣/٢/٢6م
مذكرة تبليغ ح�سور جل�سة بالن�سر

�سادرة عن حمكمة عمان ال�سرعية الق�سايا
القا�سي: د-احمد حممد اخلراب�سة

اىل املدعى عليه: فواز عادل حممد عمارنه- 
جمهول مكان االقامة يف ال�شويد واخر مكان 

اقامه له عمان الها�شمي ال�شمايل حي الزغاتيت 
عمارة 51 ط4 بيت م�شتاجر

الدعوى ا�شا�س2023/790 ومو�شوعها 
تفريق للغيبة وال�شرر من قبل املدعية 

�شمريه ا�شعد �شعد الدين �شنقرط تبليغك 
لغايات ح�شورك اىل هذه املحكمة للنظر يف 
الدعوى املذكورة اعاله فاذا مل حت�شر او 

تر�شل وكيال او تبد معذرة �شوف جتري 
الدعوى بحقك غيابيا علما بان موعد اجلل�شة 
القادم يوم اخلمي�س 2023/3/16م ال�شاعة 

التا�شعة �شباحا وعليه جرى تبليغك ذلك 
ح�شب اال�شول حتريرا يف 2023/2/26م

القا�شي
د-احمد حممد اخلراب�شة

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف

 احمد عوده حممد ال�سرايعه
نظرا لغيابك عن العمل مدة 10 ايام متتالية دون 

عذر ر�سمي عن عملك يف
 �سركة كرمي هايرب ماركت 

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

ال�شحف:  �شدى ال�شعباالحد  2023/3/5
اعالن �شادر عن م�شفي �شركات
 الت�شامن والتو�شية الب�شيطة

ا�ش��تنادا الحكام امل��ادة )37( من قانون ال�ش��ركات رقم )22( ل�ش��نة 1997 
وتعديالته يعلن م�ش��في �ش��ركة  رعد حممد بطاينه و�ش��ريكه وامل�شجلة حتت 
الرقم 15436 يف �ش��جل �شركات التو�شية الب�شيطة تاريخ 2010/5/3 ورقمها 
الوطني 20010929 بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة 
وت�ش��فيتها بتاريخ 2023/3/2 وتعيني  رعد حممد حمزه بطاينه م�ش��فيا لها 

وعنوانه للتبلغ والتبليغ:
املدينة اربد �شارع الها�شمي

رقم الهاتف 0790794835
rbataineh@hotmail.com الربيد االلكرتوين

اجلريدة: �صدى وامم  م�شفي ال�شركة/رعد حممد حمزه بطاينه اليوم: االحد   تاريخ الن�صر 2023-3-5

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته ارجو من دائني �شركة  امل�شري للت�شويق االلكرتوين �شرورة تقدمي 

ام ال/ وذلك خالل  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة  ال�شركة  املالية جتاه  مطالباتهم 

�شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة 

وذلك على العنوان التايل

ا�شم م�شفي ال�شركة: عماد علي الريان

عنوان امل�شفي: عمان - �ص.ب )811738(

عمان )11181( االردن تلفون )5671718(

م�شفي ال�شركة

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

ا�شتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء التجاريه 
اال�شماء  �شجل  لدينا يف  وامل�شجل  التجاري )مياه احل�شيف(  اال�شم  باأن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  يف وزارة 
با�شم  لي�شبح  ملكيه  نقل  عليه  جرى  الطعاين(  ح�شني  اهلل  عبد  )ح�شني  با�شم   )190621( بالرقم  التجاريه 

)فاتن ريا�ص �شعيد الطعاين(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

الرقم: م �ص/5086/2 - التاريخ: 2023/3/1

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
التدفئه  لتجارة  احلراري  الينبوع  ل�شركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة 
املركزية وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت 
الرقم )5086( بتاريخ 1997/11/9 قد قررت باجتماعها غري العادي 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2023/2/24 بتاريخ  املنقعد 
اختيارية وتعيني ال�شيد يو�شف ر�شيد ح�شن حامد م�شفيا لل�شركة وان 

عنوان امل�شفي هو:
اربد - �شارع بغداد - جممع الفالوجه التجاري - الطابق الرابع فاك�ص 

027276779- خلوي 0795918638 
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

عن  �صادر  بالن�صر  اخطار  تبليغ 
حمكمة تنفيذ عمان ال�صرعية 

عبداهلل  حممد  م�صطفى   (  : عليه  املحكوم  اإىل 
البدو ( .

عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة(.
خليل  زياد  تنوير   (  : له  املحكوم  ا�صم 
الدغامني(. لقد تقرر يف الق�صيه التنفيذية رقم 
)2023/593( ومو�صوعها ) مهر موؤجل ( الزامك 
ل�صالح  تدفع  دينار   )  5000  ( وقدره  مبلغ  بدفع 
اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  تنوير   ( لها  املحكوم 
الر�صوم  اإليها  وي�صاف   )2021/10/7( تاريخ  من 

وامل�صاريف القانونية .
وعليك ان تنفذ م�صمون هذا االإخطار خالل فرته 
اأق�صاها �صبعة اأيام من تاريخ تبليغك واإذا انق�صت 
هذه املدة ومل تنفذ م�صمون االإخطار �صيقوم ق�صم 
قانونا  التنفيذية  املعامالت  مبتابعة  التنفيذ 

بحقك .
مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�صرعية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
1997 يعلن اأمني �صجل ال�صركات باأن ال�صادة �صركة املاركة العاملية 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية 
حمدودة )م�صتاأجرة( حتت الرقم)2771( تاريخ 2017/10/11، 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
ا�صيا  غرغور  �صركة  ال�صادة  باأن  ال�صركات  �صجل  اأمني  يعلن   1997
ال�صركات ذات م�صوؤولية  للمركبات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل 
 ،2016/2/18 تاريخ  الرقم)2662(  حتت  )م�صتاأجرة(  حمدودة 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية )22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 

العاملية  املاركة  �صركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدى �صركة املجموعة االردنية للمناطق 
احلره واملناطق التنموية  يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية حمدودة 
�صرورة   ،2017/10/11 تاريخ  الرقم)2771(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة
)22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 

للمركبات  ا�صيا  غرغور  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
احلره  للمناطق  االردنية  املجموعة  �صركة  لدى  وامل�صجلة  ذ.م.م 
حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  يف  التنموية   واملناطق 
�صرورة   ،2016/2/18 تاريخ  ال��رق��م)2662(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ال�صركات  قانون  )1/40(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 
مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 )22(ل�صنة  رق��م 
عن  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  ع��ام 
اهلل  عبد  �صفاء  �صركة  ت�صفية  اج��راءات  اإ�صتكمال 
�صجل  يف  وامل�صجلة  و�صريكاتها  العمريني  ذي��ب��ان 
بتاريخ  ال���رق���م)115581(  حت��ت  ت�صامن  �صركات 

2016/11/21 اإعتبارًا من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
لالإ�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات

عن  �صادر  بالن�صر  اخطار  تبليغ 
حمكمة تنفيذ عمان ال�صرعية 

عبداهلل  حممد  م�صطفى   (  : عليه  املحكوم  اإىل 
البدو ( .

عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة(.
خليل  زياد  تنوير   (  : له  املحكوم  ا�صم 
الدغامني(. لقد تقرر يف الق�صيه التنفيذية رقم 
)2023/593( ومو�صوعها ) مهر موؤجل ( الزامك 
ل�صالح  تدفع  دينار   )  5000  ( وقدره  مبلغ  بدفع 
اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  تنوير   ( لها  املحكوم 
الر�صوم  اإليها  وي�صاف   )2021/10/7( تاريخ  من 

وامل�صاريف القانونية .
وعليك ان تنفذ م�صمون هذا االإخطار خالل فرته 
اأق�صاها �صبعة اأيام من تاريخ تبليغك واإذا انق�صت 
هذه املدة ومل تنفذ م�صمون االإخطار �صيقوم ق�صم 
قانونا  التنفيذية  املعامالت  مبتابعة  التنفيذ 

بحقك .
مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�صرعية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
1997 يعلن اأمني �صجل ال�صركات باأن ال�صادة �صركة املاركة العاملية 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية 
حمدودة )م�صتاأجرة( حتت الرقم)2771( تاريخ 2017/10/11، 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
ا�صيا  غرغور  �صركة  ال�صادة  باأن  ال�صركات  �صجل  اأمني  يعلن   1997
ال�صركات ذات م�صوؤولية  للمركبات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل 
 ،2016/2/18 تاريخ  الرقم)2662(  حتت  )م�صتاأجرة(  حمدودة 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية )22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 

العاملية  املاركة  �صركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدى �صركة املجموعة االردنية للمناطق 
احلره واملناطق التنموية  يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية حمدودة 
�صرورة   ،2017/10/11 تاريخ  الرقم)2771(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة
)22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 
للمركبات  ا�صيا  غرغور  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
احلره  للمناطق  االردنية  املجموعة  �صركة  لدى  وامل�صجلة  ذ.م.م 
حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  يف  التنموية   واملناطق 
�صرورة   ،2016/2/18 تاريخ  ال��رق��م)2662(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ال�صركات  قانون  )1/40(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 
مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 )22(ل�صنة  رق��م 
عن  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  ع��ام 
اهلل  عبد  �صفاء  �صركة  ت�صفية  اج��راءات  اإ�صتكمال 
�صجل  يف  وامل�صجلة  و�صريكاتها  العمريني  ذي��ب��ان 
بتاريخ  ال���رق���م)115581(  حت��ت  ت�صامن  �صركات 

2016/11/21 اإعتبارًا من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
لالإ�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات

اعالن
�سادر عن م�سفي �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( ل�سنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�سفي �سركة  معتز جدعان و�سريكته وامل�سجلة حتت 

الرقم )١٢٢١٢٢( يف �سجل �سركات )ت�سامن( تاريخ )١4/٢0٢١/١0( 
ورقمها الوطني )٢00١8٣٩٣٧( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على 

حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )٢0٢٣/٣/٢(
 وتعيني خريي م�سطفى �سعيد كتانه م�سفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان-تالع العلي( 
هاتف :-)0٧٩٧١464٩5(

kha-kmk@yahoo.com:الربيد االلكرتوين
م�سفي ال�سركة     
خريي كتانه

اعالن
�سادر عن م�سفي �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( ل�سنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�سفي �سركة االق�سى للتجارة والتعهدات وامل�سجلة 

حتت الرقم )5٩6٣( يف �سجل �سركات )ت�سامن( تاريخ )٣0/8/١٩٧٧( 
ورقمها الوطني )٢000٣8648( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على 

حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )٢0٢٣/٢/٢8( 
وتعيني كفاح قا�سم عو�ض ال�سيوف  م�سفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان-وادي �سقرة-�سارع عرار-جممع ال�سوان( 
�ض.ب)6١( الرمز الربيد)١١٧٣٢(

هاتف :-)0٧٩55٩8٢40(
م�سفي ال�سركة     
كفاح قا�سم عو�ض ال�سيوف

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ا�شتناد الحكام 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 �سركة �سالح خطاب ورفعت 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  عو�ض 
)72788( بتاريخ 2004/9/15 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية  حممد �سيهود و�سركاه  �سركة  باأن 

بطلب  تقدمت   2013/11/26 بتاريخ    )17616( الرقم  حتت  ب�شيطة 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :حممد �شيهود و�شركاه 

اىل �شركة :هيثم رم�شان العويدي و�شريكه

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�شجلة يف �شجل  ا�سعيفان وحممد الدردي�سيي   خلدون  �سركة  باأن 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )123526( بتاريخ   2023/1/29 تقدمت 

بطلب الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :خلدون ا�شعيفان وحممد الدردي�شيي

اىل �شركة :خلدون ا�شعيفان وحممد الدردي�شي و�شريكهم

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

 اعالن
 �سادر عن م�سفي �سركات الت�سامن والتو�سية الب�سيطة

ا�ستنادا الحكام املادة)٣٧( من قانون ال�سركات رقم )٢٢( ل�سنة 
١٩٩٧وتعديالته يعلن م�سفي �سركة   امري وان�ض العدوان  وامل�سجلة حتت 

الرقم )١0٢8٧6( يف �سجل �سركات )ت�سامن( تاريخ )٢0١١/١١/٣( ورقمها 
الوطني )٢00١٢٢١5١( بان جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل 

 ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ )٢0٢٣/٣/٢(
  وتعيني  ان�ض راتب حممد العدوان م�سفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

 املدينه:)�سفا بدران( 
 هاتف :-)0٧٧٧666٩6٣(

aladwan_1989@yahoo.com:الربيد االلكرتوين 
م�سفي ال�سركة

املحكمة عمان ال�سرعية الق�سايا
الرقم: ٢0٢٣/٧٩0

التاريخ: ٢0٢٣/٢/٢6م
مذكرة تبليغ ح�سور جل�سة بالن�سر

�سادرة عن حمكمة عمان ال�سرعية الق�سايا
القا�سي: د-احمد حممد اخلراب�سة

اىل املدعى عليه: فواز عادل حممد عمارنه- 
جمهول مكان االقامة يف ال�شويد واخر مكان 

اقامه له عمان الها�شمي ال�شمايل حي الزغاتيت 
عمارة 51 ط4 بيت م�شتاجر

الدعوى ا�شا�س2023/790 ومو�شوعها 
تفريق للغيبة وال�شرر من قبل املدعية 

�شمريه ا�شعد �شعد الدين �شنقرط تبليغك 
لغايات ح�شورك اىل هذه املحكمة للنظر يف 
الدعوى املذكورة اعاله فاذا مل حت�شر او 

تر�شل وكيال او تبد معذرة �شوف جتري 
الدعوى بحقك غيابيا علما بان موعد اجلل�شة 
القادم يوم اخلمي�س 2023/3/16م ال�شاعة 

التا�شعة �شباحا وعليه جرى تبليغك ذلك 
ح�شب اال�شول حتريرا يف 2023/2/26م

القا�شي
د-احمد حممد اخلراب�شة

انذار بالعودة للعمل
اىل املوظف

 احمد عوده حممد ال�سرايعه
نظرا لغيابك عن العمل مدة 10 ايام متتالية دون 

عذر ر�سمي عن عملك يف
 �سركة كرمي هايرب ماركت 

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

ال�شحف:  �شدى ال�شعباالحد  2023/3/5
اعالن �شادر عن م�شفي �شركات
 الت�شامن والتو�شية الب�شيطة

ا�ش��تنادا الحكام امل��ادة )37( من قانون ال�ش��ركات رقم )22( ل�ش��نة 1997 
وتعديالته يعلن م�ش��في �ش��ركة  رعد حممد بطاينه و�ش��ريكه وامل�شجلة حتت 
الرقم 15436 يف �ش��جل �شركات التو�شية الب�شيطة تاريخ 2010/5/3 ورقمها 
الوطني 20010929 بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة 
وت�ش��فيتها بتاريخ 2023/3/2 وتعيني  رعد حممد حمزه بطاينه م�ش��فيا لها 

وعنوانه للتبلغ والتبليغ:
املدينة اربد �شارع الها�شمي

رقم الهاتف 0790794835
rbataineh@hotmail.com الربيد االلكرتوين

اجلريدة: �صدى وامم  م�شفي ال�شركة/رعد حممد حمزه بطاينه اليوم: االحد   تاريخ الن�صر 2023-3-5

اعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته ارجو من دائني �شركة  امل�شري للت�شويق االلكرتوين �شرورة تقدمي 

ام ال/ وذلك خالل  الدفع  �شواء كانت م�شتحقة  ال�شركة  املالية جتاه  مطالباتهم 

�شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة 

وذلك على العنوان التايل

ا�شم م�شفي ال�شركة: عماد علي الريان

عنوان امل�شفي: عمان - �ص.ب )811738(

عمان )11181( االردن تلفون )5671718(

م�شفي ال�شركة

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

ا�شتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء التجاريه 
اال�شماء  �شجل  لدينا يف  وامل�شجل  التجاري )مياه احل�شيف(  اال�شم  باأن  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  يف وزارة 
با�شم  لي�شبح  ملكيه  نقل  عليه  جرى  الطعاين(  ح�شني  اهلل  عبد  )ح�شني  با�شم   )190621( بالرقم  التجاريه 

)فاتن ريا�ص �شعيد الطعاين(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

الرقم: م �ص/5086/2 - التاريخ: 2023/3/1

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
التدفئه  لتجارة  احلراري  الينبوع  ل�شركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة 
املركزية وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت 
الرقم )5086( بتاريخ 1997/11/9 قد قررت باجتماعها غري العادي 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2023/2/24 بتاريخ  املنقعد 
اختيارية وتعيني ال�شيد يو�شف ر�شيد ح�شن حامد م�شفيا لل�شركة وان 

عنوان امل�شفي هو:
اربد - �شارع بغداد - جممع الفالوجه التجاري - الطابق الرابع فاك�ص 

027276779- خلوي 0795918638 
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

عن  �صادر  بالن�صر  اخطار  تبليغ 
حمكمة تنفيذ عمان ال�صرعية 

عبداهلل  حممد  م�صطفى   (  : عليه  املحكوم  اإىل 
البدو ( .

عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة(.
خليل  زياد  تنوير   (  : له  املحكوم  ا�صم 
الدغامني(. لقد تقرر يف الق�صيه التنفيذية رقم 
)2023/593( ومو�صوعها ) مهر موؤجل ( الزامك 
ل�صالح  تدفع  دينار   )  5000  ( وقدره  مبلغ  بدفع 
اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  تنوير   ( لها  املحكوم 
الر�صوم  اإليها  وي�صاف   )2021/10/7( تاريخ  من 

وامل�صاريف القانونية .
وعليك ان تنفذ م�صمون هذا االإخطار خالل فرته 
اأق�صاها �صبعة اأيام من تاريخ تبليغك واإذا انق�صت 
هذه املدة ومل تنفذ م�صمون االإخطار �صيقوم ق�صم 
قانونا  التنفيذية  املعامالت  مبتابعة  التنفيذ 

بحقك .
مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�صرعية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
1997 يعلن اأمني �صجل ال�صركات باأن ال�صادة �صركة املاركة العاملية 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية 
حمدودة )م�صتاأجرة( حتت الرقم)2771( تاريخ 2017/10/11، 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
ا�صيا  غرغور  �صركة  ال�صادة  باأن  ال�صركات  �صجل  اأمني  يعلن   1997
ال�صركات ذات م�صوؤولية  للمركبات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل 
 ،2016/2/18 تاريخ  الرقم)2662(  حتت  )م�صتاأجرة(  حمدودة 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية )22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 

العاملية  املاركة  �صركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدى �صركة املجموعة االردنية للمناطق 
احلره واملناطق التنموية  يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية حمدودة 
�صرورة   ،2017/10/11 تاريخ  الرقم)2771(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة
)22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 

للمركبات  ا�صيا  غرغور  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
احلره  للمناطق  االردنية  املجموعة  �صركة  لدى  وامل�صجلة  ذ.م.م 
حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  يف  التنموية   واملناطق 
�صرورة   ،2016/2/18 تاريخ  ال��رق��م)2662(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ال�صركات  قانون  )1/40(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 
مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 )22(ل�صنة  رق��م 
عن  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  ع��ام 
اهلل  عبد  �صفاء  �صركة  ت�صفية  اج��راءات  اإ�صتكمال 
�صجل  يف  وامل�صجلة  و�صريكاتها  العمريني  ذي��ب��ان 
بتاريخ  ال���رق���م)115581(  حت��ت  ت�صامن  �صركات 

2016/11/21 اإعتبارًا من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
لالإ�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات

عن  �صادر  بالن�صر  اخطار  تبليغ 
حمكمة تنفيذ عمان ال�صرعية 

عبداهلل  حممد  م�صطفى   (  : عليه  املحكوم  اإىل 
البدو ( .

عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة(.
خليل  زياد  تنوير   (  : له  املحكوم  ا�صم 
الدغامني(. لقد تقرر يف الق�صيه التنفيذية رقم 
)2023/593( ومو�صوعها ) مهر موؤجل ( الزامك 
ل�صالح  تدفع  دينار   )  5000  ( وقدره  مبلغ  بدفع 
اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  تنوير   ( لها  املحكوم 
الر�صوم  اإليها  وي�صاف   )2021/10/7( تاريخ  من 

وامل�صاريف القانونية .
وعليك ان تنفذ م�صمون هذا االإخطار خالل فرته 
اأق�صاها �صبعة اأيام من تاريخ تبليغك واإذا انق�صت 
هذه املدة ومل تنفذ م�صمون االإخطار �صيقوم ق�صم 
قانونا  التنفيذية  املعامالت  مبتابعة  التنفيذ 

بحقك .
مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�صرعية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
1997 يعلن اأمني �صجل ال�صركات باأن ال�صادة �صركة املاركة العاملية 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية 
حمدودة )م�صتاأجرة( حتت الرقم)2771( تاريخ 2017/10/11، 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية

ال�صركات رقم )22(ل�صنة  املادة )259(من قانون  ا�صتنادا الحكام 
ا�صيا  غرغور  �صركة  ال�صادة  باأن  ال�صركات  �صجل  اأمني  يعلن   1997
ال�صركات ذات م�صوؤولية  للمركبات ذ.م.م وامل�صجلة لدينا يف �صجل 
 ،2016/2/18 تاريخ  الرقم)2662(  حتت  )م�صتاأجرة(  حمدودة 
بتاريخ  اختيارية  ت�صفية  ال�صركة  ت�صفية  بطلب  تقدموا  قد 
م�صطفى  ب�صر   " جمال  حممد   "( ال�صيد  تعيني  ومت   2023/2/26
اأو اعرتا�ض مراجعة امل�صفي  النوباين( م�صفيا لها فمن له اأي حق 

خالل �صهرين من تاريخه على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939.   
                                                                                                        امني �صجل ال�صركات / احمد ابو خ�صري                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن اأمني �صجل ال�صركات يف �صركة 
املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية )22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 

العاملية  املاركة  �صركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
لل�صاحنات ذ.م.م وامل�صجلة لدى �صركة املجموعة االردنية للمناطق 
احلره واملناطق التنموية  يف �صجل ال�صركات ذات م�صوؤولية حمدودة 
�صرورة   ،2017/10/11 تاريخ  الرقم)2771(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة
)22( رقم  ال�صركات  قانون  )264/ب(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 
للمركبات  ا�صيا  غرغور  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�صنة 
احلره  للمناطق  االردنية  املجموعة  �صركة  لدى  وامل�صجلة  ذ.م.م 
حم��دودة  م�صوؤولية  ذات  ال�صركات  �صجل  يف  التنموية   واملناطق 
�صرورة   ،2016/2/18 تاريخ  ال��رق��م)2662(  حتت  )م�صتاأجرة( 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�صركة �صواء كانت م�صتحقه الدفع 
ام ال وذلك خالل �صهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث 

اأ�صهر للدائنني خارج اململكة وذلك على العنوان التايل:
عمان - وادي �صقرة - �صارع ال�صريف نا�صر بن جميل - عمارة املرياد 
الربيدي  الرمز   - عمان   1219 �ض.ب   - الثاين  الطابق   -39 رقم 
 -  065538618 فاك�ض   -  065515036 هاتف   - االردن   11118

هاتف 0795527939    
                                                   امل�صفي )» حممد جمال » ب�صر م�صطفى النوباين(                                                                                                                             

اإعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ال�صركات  قانون  )1/40(م��ن  املادة  الحكام  ا�صتنادا 
مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 )22(ل�صنة  رق��م 
عن  وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صركات  ع��ام 
اهلل  عبد  �صفاء  �صركة  ت�صفية  اج��راءات  اإ�صتكمال 
�صجل  يف  وامل�صجلة  و�صريكاتها  العمريني  ذي��ب��ان 
بتاريخ  ال���رق���م)115581(  حت��ت  ت�صامن  �صركات 

2016/11/21 اإعتبارًا من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
لالإ�صتف�صار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�صركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�صركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات

رئي�س  جمل�س التنظيم االعلى 
اعــــــــــــــــــالن

يعلن الطالع العموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء املزار ال�شمايل قد قررت بقرارها رقم 
)2/1/ت( تاريخ 2023/1/2م واملت�شمن :-

املوافقة على م�شمون قرار اللجنة املحلية االول رقم 35/729 تاريخ 2022/11/9 واملت�شمن املوافقة 
على تعديل ال�شارع التنظيمي  �شعة 8م املار بني القطع ذوات االرقام )339 ، 338 ، 374 ، 375 ، 377 
، 341 ، 340 ( من حو�س 7/ رمرامه من ارا�شي دير يو�شف ليكون على االفراز ، وذلك ح�شب املخطط 

املعد لهذه الغاية .
واإعالن ذلك لالعرتا�س ملدة �شهر من تاريخ ن�شره باجلريده الر�شمية وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي 
العالقة تقدمي االعرتا�شات خالل الفرتة لدى مكاتب اللجنة املحلية يف بلدية املزار اجلديده مدعمة 

باملخططات والوثائق الالزمة .
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
مت�شرف لواء املزار ال�شمايل 
د.عمر الزيود

اعــــــــــــــــــالن
اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء بني كنانة  

يعلن لالطالع العموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف لواء بني كنانة قررت بقرارها رقم )2/3( 
تاريخ 2023/1/5 املوافقة على ايداع اعالن تغيري �شفة اال�شتعمال من �شكن ريفي اىل �شكن ج للقطع 
ذوات االرقام 167 ، 55 ، 53 حو�س رقم )18( / ام القرام من ارا�شي �شما ليتمكن ال�شركاء من االفراز 

فيما بينهم .
وذلك  ال�شر  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكتب  لدى  �شهر  ملدة  لالعرتا�س  املرفق  باملخطط  مو�شح  هو  وكما 
اعتبارا  من تاريخ ن�شر االعالن يف اجلريده الر�شمية وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي العالقه تقدمي 
مدعومة  ال�شرو  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكاتب  لدى  لالاعرتا�س  القانونية  الفرتة  خالل  اعرتا�شاتهم 

باملخططات والوثائق الالزمة .
عبد الرحمن ربابعة 
مت�شرف لواء بني كنانة 
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200108954(

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

مراد خليل عليان ح�شن
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة مراد ح�شن وهاين الرتك وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )97329( بتاريخ 2010/2/7.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/3/1  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 2023/3/1.

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 مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200083045(

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

عالء الدين حممد عبد اهلل م�شين�س
�شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه  م�شين�س  حممد  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )73582( بتاريخ 2004/12/19.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/3/1  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 2023/3/2.
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 )�شواحي عمان للمياه ( وامل�شجل لدينا 
يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )263518( با�شم )احمد املغري وحيد العبو�شي( جرى عليه نقل ملكية 
لي�شبح با�شم )احمد ابراهيم علي العوامله(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

دائرة قا�شي الق�شاة املحكمة ال�شرعيه يف عمان الرتكات 

الرقم /2022/244/ �شبط تركة 

التاريخ 2023/3/2 م

اعالن بالن�شر موعد بيع مركبة باملزاد العلني 
العلني  باملزاد  بيع  عن  للعموم  االعالن  تقرر  لقد 

على املركبة التالية 
1/ املركبة نوع فولك�س فاجن موديل 1999 حتمل 
�شحن  املركبة  فئة  خ�شو�شي   41-58894 الرقم 

لون ابي�س 
احمد  حممد  احمد  للمرحوم  ملكيتها  والعائد 
من  املناب  عمان  تركات  مامور  قبل  من  الغزاوي  
ال�شرعية  عمان  تركات  حمكمة  قا�شي  ف�شيلة  قبل 
املوافق  اخلمي�س  يوم  املزاد  موعد  يكون  ان  على 
ان  على  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  2023/3/9م 
يكون املزاد العلني يف عمان �شاحة احلجز 2 التابعة 

ملديرية االمن العام  
يف  احل�شور  واملزاودة  بال�شراء  يرغب  من  فعلى 
قيمة  من   %10 واح�شار  املحددين  والزمان  املكان 
من  على  وامل�شاريف  املزاد  ر�شوم  بان  علما  املركبة 

ير�شو عليه املزاد 

قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية الرتكات 

د. حممد يا�شني ال�شمايلة

اإعالن طرح عطاء رقم )2023/7( للمرة االوىل  
�شراء وتوريد �شيارة تنك ماء �شعة )8م3( عدد )1(

�شادر عن بلدية الكفارات
تعلن بلدية الكفارات عن رغبتها ب�شراء وتوريد �شيارة تنك ماء �شعة )8م3(عدد )1(  موديل 
الغاية  لهذه  املحلية  االإدارة  املعدة من وزارة  ال�شروط واملوا�شفات  عام 2023 فما فوق �شمن 
ق�شم  الكفارات  بلدية  مراجعة  العطاء  بدخول  الراغبة  املخت�شة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  فعلى 
العطاءات يف مركز بلدية الكفارات /حربا�س خالل اوقات العمل الر�شمي ل�شراء ن�شخة العطاء 

اعتبارا من �شباح يوم االحد 2023/3/5 وذلك �شمن ال�شروط التالية :- 
1_ ثمن الن�شخة العطاء الواحدة )75(خم�شة و�شبعون دينار فقط غري م�شرتدة.

2_اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الثانية ظهرا يوم االحد املوافق 2023/3/19 وعلى 
مندوب �شركة املفو�س قبل ا�شتالمه الوثائق تزويد البلدية برقم موبايل او بريد الكرتوين .

3- على املناق�س التاأكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء واإح�شار كتاب تفوي�س .
4-يحق ل�شاحب العمل اإلغاء العطاء دون ابداء اأ�شباب الرف�س او االلغاء ودون ان يرتتب عليها 

من هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية 
5_يجب على املناق�س تقدمي كفالة دخول العطاء )كفالة بنكية او �شيك م�شدق بنكي (بقيمة 
3% من قيمة العر�س املقدم منه على اال تقل مدة �شريان الكفالة  عن 120 من موعد ايداع 

العرو�س .
6_ تكون اجور االعالن مهما تكررت على من ير�شو علية العطاء 

7_يجب ان ال تقل مدة �شريان العر�س عن  )120( يوم من اخر يوم لتقدمي العرو�س .
8_يجب تقدمي رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شجل جتاري �شاري املفعول عند �شراء ن�شخة العطاء 
9_تقدمي العرو�س على ن�شختني متطابقتني اأ�شل و�شورة ويقدم العر�س الفني والعر�س املايل 
ورقم  ال�شركة  ا�شم  ظرف  كل  على  ومكتوب  ثالث  مبغلف  البنكية  والكفالة  منف�شلني  مبغلفني 
العطاء وحمتويات الظرف وتكون الظروف الثالثة داخل ظرف واحد ومكتوب عليه ا�شم العطاء 

ورقمه.
10_اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم الثالثاء تاريخ 21 /2023/3 .

اأق�شاه ال�شاعة احلادية  11_تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف بلدية الكفارات يف موعد 
ع�شر �شباحا من يوم االثنني 2023/3/27 وهو نف�شه موعد فتح العطاء 

واقبلوا االحرتام،،،

رئي�س بلدية الكفارات 
ح�شني حمزة عبيدات 

اإعالن طرح عطاء رقم )2023/8( للمرة االوىل  
     DUMP TRUCK )capacity 10-12m3( . Drive train )6*4( شراء وتوريد�

عدد )1( 
�شادر عن بلدية الكفارات

تعلن بلدية الكفارات عن رغبتها ب�شراء وتوريد 
)capacity 10-12m3( . Drive train )6*4( DUMP TRUCK     عدد )1(  موديل عام 
2023 فما فوق �شمن ال�شروط واملوا�شفات املعدة من وزارة االإدارة املحلية لهذه الغاية فعلى 
املوؤ�ش�شات وال�شركات املخت�شة الراغبة بدخول العطاء مراجعة بلدية الكفارات ق�شم العطاءات 
يف مركز بلدية الكفارات /حربا�س خالل اوقات العمل الر�شمي ل�شراء ن�شخة العطاء اعتبارا من 

�شباح يوم االحد 2023/3/5 وذلك �شمن ال�شروط التالية :- 
1_ ثمن الن�شخة العطاء الواحدة )75(خم�شة و�شبعون دينار فقط غري م�شرتدة.

2_اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الثانية ظهرا يوم االحد املوافق 2023/3/19 وعلى 
مندوب �شركة املفو�س قبل ا�شتالمه الوثائق تزويد البلدية برقم موبايل او بريد الكرتوين .

3- على املناق�س التاأكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء واإح�شار كتاب تفوي�س .
4-يحق ل�شاحب العمل اإلغاء العطاء دون ابداء اأ�شباب الرف�س او االلغاء ودون ان يرتتب عليها 

من هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية 
5_يجب على املناق�س تقدمي كفالة دخول العطاء )كفالة بنكية او �شيك م�شدق بنكي (بقيمة 
3% من قيمة العر�س املقدم منه على اال تقل مدة �شريان الكفالة  عن 120 من موعد ايداع 

العرو�س .
6_ تكون اجور االعالن مهما تكررت على من ير�شو علية العطاء 

7_يجب ان ال تقل مدة �شريان العر�س عن  )120( يوم من اخر يوم لتقدمي العرو�س .
8_يجب تقدمي رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شجل جتاري �شاري املفعول عند �شراء ن�شخة العطاء 
9_تقدمي العرو�س على ن�شختني متطابقتني اأ�شل و�شورة ويقدم العر�س الفني والعر�س املايل 
ورقم  ال�شركة  ا�شم  ظرف  كل  على  ومكتوب  ثالث  مبغلف  البنكية  والكفالة  منف�شلني  مبغلفني 
العطاء وحمتويات الظرف وتكون الظروف الثالثة داخل ظرف واحد ومكتوب عليه ا�شم العطاء 

ورقمه.
10_اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم الثالثاء تاريخ 21 /2023/3 .

اأق�شاه ال�شاعة احلادية  11_تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف بلدية الكفارات يف موعد 
ع�شر �شباحا من يوم االثنني 2023/3/27 وهو نف�شه موعد فتح العطاء 

واقبلوا االحرتام،،،
رئي�س بلدية الكفارات 
ح�شني حمزة عبيدات 

رئي�س  جمل�س التنظيم االعلى 
اعــــــــــــــــــالن

يعلن الطالع العموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء املزار ال�شمايل قد قررت بقرارها رقم 
)2/1/ت( تاريخ 2023/1/2م واملت�شمن :-

املوافقة على م�شمون قرار اللجنة املحلية االول رقم 35/729 تاريخ 2022/11/9 واملت�شمن املوافقة 
على تعديل ال�شارع التنظيمي  �شعة 8م املار بني القطع ذوات االرقام )339 ، 338 ، 374 ، 375 ، 377 
، 341 ، 340 ( من حو�س 7/ رمرامه من ارا�شي دير يو�شف ليكون على االفراز ، وذلك ح�شب املخطط 

املعد لهذه الغاية .
واإعالن ذلك لالعرتا�س ملدة �شهر من تاريخ ن�شره باجلريده الر�شمية وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي 
العالقة تقدمي االعرتا�شات خالل الفرتة لدى مكاتب اللجنة املحلية يف بلدية املزار اجلديده مدعمة 

باملخططات والوثائق الالزمة .
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
مت�شرف لواء املزار ال�شمايل 
د.عمر الزيود

اعــــــــــــــــــالن
اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء بني كنانة  

يعلن لالطالع العموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف لواء بني كنانة قررت بقرارها رقم )2/3( 
تاريخ 2023/1/5 املوافقة على ايداع اعالن تغيري �شفة اال�شتعمال من �شكن ريفي اىل �شكن ج للقطع 
ذوات االرقام 167 ، 55 ، 53 حو�س رقم )18( / ام القرام من ارا�شي �شما ليتمكن ال�شركاء من االفراز 

فيما بينهم .
وذلك  ال�شر  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكتب  لدى  �شهر  ملدة  لالعرتا�س  املرفق  باملخطط  مو�شح  هو  وكما 
اعتبارا  من تاريخ ن�شر االعالن يف اجلريده الر�شمية وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي العالقه تقدمي 
مدعومة  ال�شرو  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكاتب  لدى  لالاعرتا�س  القانونية  الفرتة  خالل  اعرتا�شاتهم 

باملخططات والوثائق الالزمة .
عبد الرحمن ربابعة 
مت�شرف لواء بني كنانة 
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200108954(

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

مراد خليل عليان ح�شن
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة مراد ح�شن وهاين الرتك وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )97329( بتاريخ 2010/2/7.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/3/1  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 2023/3/1.

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 مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200083045(

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

عالء الدين حممد عبد اهلل م�شين�س
�شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه  م�شين�س  حممد  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )73582( بتاريخ 2004/12/19.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/3/1  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 2023/3/2.

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 )�شواحي عمان للمياه ( وامل�شجل لدينا 
يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )263518( با�شم )احمد املغري وحيد العبو�شي( جرى عليه نقل ملكية 
لي�شبح با�شم )احمد ابراهيم علي العوامله(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

دائرة قا�شي الق�شاة املحكمة ال�شرعيه يف عمان الرتكات 

الرقم /2022/244/ �شبط تركة 

التاريخ 2023/3/2 م

اعالن بالن�شر موعد بيع مركبة باملزاد العلني 
العلني  باملزاد  بيع  عن  للعموم  االعالن  تقرر  لقد 

على املركبة التالية 
1/ املركبة نوع فولك�س فاجن موديل 1999 حتمل 
�شحن  املركبة  فئة  خ�شو�شي   41-58894 الرقم 

لون ابي�س 
احمد  حممد  احمد  للمرحوم  ملكيتها  والعائد 
من  املناب  عمان  تركات  مامور  قبل  من  الغزاوي  
ال�شرعية  عمان  تركات  حمكمة  قا�شي  ف�شيلة  قبل 
املوافق  اخلمي�س  يوم  املزاد  موعد  يكون  ان  على 
ان  على  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  2023/3/9م 
يكون املزاد العلني يف عمان �شاحة احلجز 2 التابعة 

ملديرية االمن العام  
يف  احل�شور  واملزاودة  بال�شراء  يرغب  من  فعلى 
قيمة  من   %10 واح�شار  املحددين  والزمان  املكان 
من  على  وامل�شاريف  املزاد  ر�شوم  بان  علما  املركبة 

ير�شو عليه املزاد 

قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية الرتكات 

د. حممد يا�شني ال�شمايلة

اإعالن طرح عطاء رقم )2023/7( للمرة االوىل  
�شراء وتوريد �شيارة تنك ماء �شعة )8م3( عدد )1(

�شادر عن بلدية الكفارات
تعلن بلدية الكفارات عن رغبتها ب�شراء وتوريد �شيارة تنك ماء �شعة )8م3(عدد )1(  موديل 
الغاية  لهذه  املحلية  االإدارة  املعدة من وزارة  ال�شروط واملوا�شفات  عام 2023 فما فوق �شمن 
ق�شم  الكفارات  بلدية  مراجعة  العطاء  بدخول  الراغبة  املخت�شة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  فعلى 
العطاءات يف مركز بلدية الكفارات /حربا�س خالل اوقات العمل الر�شمي ل�شراء ن�شخة العطاء 

اعتبارا من �شباح يوم االحد 2023/3/5 وذلك �شمن ال�شروط التالية :- 
1_ ثمن الن�شخة العطاء الواحدة )75(خم�شة و�شبعون دينار فقط غري م�شرتدة.

2_اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الثانية ظهرا يوم االحد املوافق 2023/3/19 وعلى 
مندوب �شركة املفو�س قبل ا�شتالمه الوثائق تزويد البلدية برقم موبايل او بريد الكرتوين .

3- على املناق�س التاأكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء واإح�شار كتاب تفوي�س .
4-يحق ل�شاحب العمل اإلغاء العطاء دون ابداء اأ�شباب الرف�س او االلغاء ودون ان يرتتب عليها 

من هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية 
5_يجب على املناق�س تقدمي كفالة دخول العطاء )كفالة بنكية او �شيك م�شدق بنكي (بقيمة 
3% من قيمة العر�س املقدم منه على اال تقل مدة �شريان الكفالة  عن 120 من موعد ايداع 

العرو�س .
6_ تكون اجور االعالن مهما تكررت على من ير�شو علية العطاء 

7_يجب ان ال تقل مدة �شريان العر�س عن  )120( يوم من اخر يوم لتقدمي العرو�س .
8_يجب تقدمي رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شجل جتاري �شاري املفعول عند �شراء ن�شخة العطاء 
9_تقدمي العرو�س على ن�شختني متطابقتني اأ�شل و�شورة ويقدم العر�س الفني والعر�س املايل 
ورقم  ال�شركة  ا�شم  ظرف  كل  على  ومكتوب  ثالث  مبغلف  البنكية  والكفالة  منف�شلني  مبغلفني 
العطاء وحمتويات الظرف وتكون الظروف الثالثة داخل ظرف واحد ومكتوب عليه ا�شم العطاء 

ورقمه.
10_اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم الثالثاء تاريخ 21 /2023/3 .

اأق�شاه ال�شاعة احلادية  11_تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف بلدية الكفارات يف موعد 
ع�شر �شباحا من يوم االثنني 2023/3/27 وهو نف�شه موعد فتح العطاء 

واقبلوا االحرتام،،،

رئي�س بلدية الكفارات 
ح�شني حمزة عبيدات 

اإعالن طرح عطاء رقم )2023/8( للمرة االوىل  
     DUMP TRUCK )capacity 10-12m3( . Drive train )6*4( شراء وتوريد�

عدد )1( 
�شادر عن بلدية الكفارات

تعلن بلدية الكفارات عن رغبتها ب�شراء وتوريد 
)capacity 10-12m3( . Drive train )6*4( DUMP TRUCK     عدد )1(  موديل عام 
2023 فما فوق �شمن ال�شروط واملوا�شفات املعدة من وزارة االإدارة املحلية لهذه الغاية فعلى 
املوؤ�ش�شات وال�شركات املخت�شة الراغبة بدخول العطاء مراجعة بلدية الكفارات ق�شم العطاءات 
يف مركز بلدية الكفارات /حربا�س خالل اوقات العمل الر�شمي ل�شراء ن�شخة العطاء اعتبارا من 

�شباح يوم االحد 2023/3/5 وذلك �شمن ال�شروط التالية :- 
1_ ثمن الن�شخة العطاء الواحدة )75(خم�شة و�شبعون دينار فقط غري م�شرتدة.

2_اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الثانية ظهرا يوم االحد املوافق 2023/3/19 وعلى 
مندوب �شركة املفو�س قبل ا�شتالمه الوثائق تزويد البلدية برقم موبايل او بريد الكرتوين .

3- على املناق�س التاأكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء واإح�شار كتاب تفوي�س .
4-يحق ل�شاحب العمل اإلغاء العطاء دون ابداء اأ�شباب الرف�س او االلغاء ودون ان يرتتب عليها 

من هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية 
5_يجب على املناق�س تقدمي كفالة دخول العطاء )كفالة بنكية او �شيك م�شدق بنكي (بقيمة 
3% من قيمة العر�س املقدم منه على اال تقل مدة �شريان الكفالة  عن 120 من موعد ايداع 

العرو�س .
6_ تكون اجور االعالن مهما تكررت على من ير�شو علية العطاء 

7_يجب ان ال تقل مدة �شريان العر�س عن  )120( يوم من اخر يوم لتقدمي العرو�س .
8_يجب تقدمي رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شجل جتاري �شاري املفعول عند �شراء ن�شخة العطاء 
9_تقدمي العرو�س على ن�شختني متطابقتني اأ�شل و�شورة ويقدم العر�س الفني والعر�س املايل 
ورقم  ال�شركة  ا�شم  ظرف  كل  على  ومكتوب  ثالث  مبغلف  البنكية  والكفالة  منف�شلني  مبغلفني 
العطاء وحمتويات الظرف وتكون الظروف الثالثة داخل ظرف واحد ومكتوب عليه ا�شم العطاء 

ورقمه.
10_اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم الثالثاء تاريخ 21 /2023/3 .

اأق�شاه ال�شاعة احلادية  11_تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف بلدية الكفارات يف موعد 
ع�شر �شباحا من يوم االثنني 2023/3/27 وهو نف�شه موعد فتح العطاء 

واقبلوا االحرتام،،،
رئي�س بلدية الكفارات 
ح�شني حمزة عبيدات 

رئي�س  جمل�س التنظيم االعلى 
اعــــــــــــــــــالن

يعلن الطالع العموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء املزار ال�شمايل قد قررت بقرارها رقم 
)2/1/ت( تاريخ 2023/1/2م واملت�شمن :-

املوافقة على م�شمون قرار اللجنة املحلية االول رقم 35/729 تاريخ 2022/11/9 واملت�شمن املوافقة 
على تعديل ال�شارع التنظيمي  �شعة 8م املار بني القطع ذوات االرقام )339 ، 338 ، 374 ، 375 ، 377 
، 341 ، 340 ( من حو�س 7/ رمرامه من ارا�شي دير يو�شف ليكون على االفراز ، وذلك ح�شب املخطط 

املعد لهذه الغاية .
واإعالن ذلك لالعرتا�س ملدة �شهر من تاريخ ن�شره باجلريده الر�شمية وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي 
العالقة تقدمي االعرتا�شات خالل الفرتة لدى مكاتب اللجنة املحلية يف بلدية املزار اجلديده مدعمة 

باملخططات والوثائق الالزمة .
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
مت�شرف لواء املزار ال�شمايل 
د.عمر الزيود

اعــــــــــــــــــالن
اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء بني كنانة  

يعلن لالطالع العموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف لواء بني كنانة قررت بقرارها رقم )2/3( 
تاريخ 2023/1/5 املوافقة على ايداع اعالن تغيري �شفة اال�شتعمال من �شكن ريفي اىل �شكن ج للقطع 
ذوات االرقام 167 ، 55 ، 53 حو�س رقم )18( / ام القرام من ارا�شي �شما ليتمكن ال�شركاء من االفراز 

فيما بينهم .
وذلك  ال�شر  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكتب  لدى  �شهر  ملدة  لالعرتا�س  املرفق  باملخطط  مو�شح  هو  وكما 
اعتبارا  من تاريخ ن�شر االعالن يف اجلريده الر�شمية وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي العالقه تقدمي 
مدعومة  ال�شرو  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكاتب  لدى  لالاعرتا�س  القانونية  الفرتة  خالل  اعرتا�شاتهم 

باملخططات والوثائق الالزمة .
عبد الرحمن ربابعة 
مت�شرف لواء بني كنانة 
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200108954(

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

مراد خليل عليان ح�شن
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة مراد ح�شن وهاين الرتك وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )97329( بتاريخ 2010/2/7.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/3/1  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 2023/3/1.

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 مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200083045(

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

عالء الدين حممد عبد اهلل م�شين�س
�شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه  م�شين�س  حممد  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )73582( بتاريخ 2004/12/19.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/3/1  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 2023/3/2.
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 )�شواحي عمان للمياه ( وامل�شجل لدينا 
يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )263518( با�شم )احمد املغري وحيد العبو�شي( جرى عليه نقل ملكية 
لي�شبح با�شم )احمد ابراهيم علي العوامله(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

دائرة قا�شي الق�شاة املحكمة ال�شرعيه يف عمان الرتكات 

الرقم /2022/244/ �شبط تركة 

التاريخ 2023/3/2 م

اعالن بالن�شر موعد بيع مركبة باملزاد العلني 
العلني  باملزاد  بيع  عن  للعموم  االعالن  تقرر  لقد 

على املركبة التالية 
1/ املركبة نوع فولك�س فاجن موديل 1999 حتمل 
�شحن  املركبة  فئة  خ�شو�شي   41-58894 الرقم 

لون ابي�س 
احمد  حممد  احمد  للمرحوم  ملكيتها  والعائد 
من  املناب  عمان  تركات  مامور  قبل  من  الغزاوي  
ال�شرعية  عمان  تركات  حمكمة  قا�شي  ف�شيلة  قبل 
املوافق  اخلمي�س  يوم  املزاد  موعد  يكون  ان  على 
ان  على  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  2023/3/9م 
يكون املزاد العلني يف عمان �شاحة احلجز 2 التابعة 

ملديرية االمن العام  
يف  احل�شور  واملزاودة  بال�شراء  يرغب  من  فعلى 
قيمة  من   %10 واح�شار  املحددين  والزمان  املكان 
من  على  وامل�شاريف  املزاد  ر�شوم  بان  علما  املركبة 

ير�شو عليه املزاد 

قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية الرتكات 

د. حممد يا�شني ال�شمايلة

اإعالن طرح عطاء رقم )2023/7( للمرة االوىل  
�شراء وتوريد �شيارة تنك ماء �شعة )8م3( عدد )1(

�شادر عن بلدية الكفارات
تعلن بلدية الكفارات عن رغبتها ب�شراء وتوريد �شيارة تنك ماء �شعة )8م3(عدد )1(  موديل 
الغاية  لهذه  املحلية  االإدارة  املعدة من وزارة  ال�شروط واملوا�شفات  عام 2023 فما فوق �شمن 
ق�شم  الكفارات  بلدية  مراجعة  العطاء  بدخول  الراغبة  املخت�شة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  فعلى 
العطاءات يف مركز بلدية الكفارات /حربا�س خالل اوقات العمل الر�شمي ل�شراء ن�شخة العطاء 

اعتبارا من �شباح يوم االحد 2023/3/5 وذلك �شمن ال�شروط التالية :- 
1_ ثمن الن�شخة العطاء الواحدة )75(خم�شة و�شبعون دينار فقط غري م�شرتدة.

2_اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الثانية ظهرا يوم االحد املوافق 2023/3/19 وعلى 
مندوب �شركة املفو�س قبل ا�شتالمه الوثائق تزويد البلدية برقم موبايل او بريد الكرتوين .

3- على املناق�س التاأكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء واإح�شار كتاب تفوي�س .
4-يحق ل�شاحب العمل اإلغاء العطاء دون ابداء اأ�شباب الرف�س او االلغاء ودون ان يرتتب عليها 

من هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية 
5_يجب على املناق�س تقدمي كفالة دخول العطاء )كفالة بنكية او �شيك م�شدق بنكي (بقيمة 
3% من قيمة العر�س املقدم منه على اال تقل مدة �شريان الكفالة  عن 120 من موعد ايداع 

العرو�س .
6_ تكون اجور االعالن مهما تكررت على من ير�شو علية العطاء 

7_يجب ان ال تقل مدة �شريان العر�س عن  )120( يوم من اخر يوم لتقدمي العرو�س .
8_يجب تقدمي رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شجل جتاري �شاري املفعول عند �شراء ن�شخة العطاء 
9_تقدمي العرو�س على ن�شختني متطابقتني اأ�شل و�شورة ويقدم العر�س الفني والعر�س املايل 
ورقم  ال�شركة  ا�شم  ظرف  كل  على  ومكتوب  ثالث  مبغلف  البنكية  والكفالة  منف�شلني  مبغلفني 
العطاء وحمتويات الظرف وتكون الظروف الثالثة داخل ظرف واحد ومكتوب عليه ا�شم العطاء 

ورقمه.
10_اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم الثالثاء تاريخ 21 /2023/3 .

اأق�شاه ال�شاعة احلادية  11_تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف بلدية الكفارات يف موعد 
ع�شر �شباحا من يوم االثنني 2023/3/27 وهو نف�شه موعد فتح العطاء 

واقبلوا االحرتام،،،

رئي�س بلدية الكفارات 
ح�شني حمزة عبيدات 

اإعالن طرح عطاء رقم )2023/8( للمرة االوىل  
     DUMP TRUCK )capacity 10-12m3( . Drive train )6*4( شراء وتوريد�

عدد )1( 
�شادر عن بلدية الكفارات

تعلن بلدية الكفارات عن رغبتها ب�شراء وتوريد 
)capacity 10-12m3( . Drive train )6*4( DUMP TRUCK     عدد )1(  موديل عام 
2023 فما فوق �شمن ال�شروط واملوا�شفات املعدة من وزارة االإدارة املحلية لهذه الغاية فعلى 
املوؤ�ش�شات وال�شركات املخت�شة الراغبة بدخول العطاء مراجعة بلدية الكفارات ق�شم العطاءات 
يف مركز بلدية الكفارات /حربا�س خالل اوقات العمل الر�شمي ل�شراء ن�شخة العطاء اعتبارا من 

�شباح يوم االحد 2023/3/5 وذلك �شمن ال�شروط التالية :- 
1_ ثمن الن�شخة العطاء الواحدة )75(خم�شة و�شبعون دينار فقط غري م�شرتدة.

2_اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الثانية ظهرا يوم االحد املوافق 2023/3/19 وعلى 
مندوب �شركة املفو�س قبل ا�شتالمه الوثائق تزويد البلدية برقم موبايل او بريد الكرتوين .

3- على املناق�س التاأكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء واإح�شار كتاب تفوي�س .
4-يحق ل�شاحب العمل اإلغاء العطاء دون ابداء اأ�شباب الرف�س او االلغاء ودون ان يرتتب عليها 

من هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية 
5_يجب على املناق�س تقدمي كفالة دخول العطاء )كفالة بنكية او �شيك م�شدق بنكي (بقيمة 
3% من قيمة العر�س املقدم منه على اال تقل مدة �شريان الكفالة  عن 120 من موعد ايداع 

العرو�س .
6_ تكون اجور االعالن مهما تكررت على من ير�شو علية العطاء 

7_يجب ان ال تقل مدة �شريان العر�س عن  )120( يوم من اخر يوم لتقدمي العرو�س .
8_يجب تقدمي رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شجل جتاري �شاري املفعول عند �شراء ن�شخة العطاء 
9_تقدمي العرو�س على ن�شختني متطابقتني اأ�شل و�شورة ويقدم العر�س الفني والعر�س املايل 
ورقم  ال�شركة  ا�شم  ظرف  كل  على  ومكتوب  ثالث  مبغلف  البنكية  والكفالة  منف�شلني  مبغلفني 
العطاء وحمتويات الظرف وتكون الظروف الثالثة داخل ظرف واحد ومكتوب عليه ا�شم العطاء 

ورقمه.
10_اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم الثالثاء تاريخ 21 /2023/3 .

اأق�شاه ال�شاعة احلادية  11_تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف بلدية الكفارات يف موعد 
ع�شر �شباحا من يوم االثنني 2023/3/27 وهو نف�شه موعد فتح العطاء 

واقبلوا االحرتام،،،
رئي�س بلدية الكفارات 
ح�شني حمزة عبيدات 

رئي�س  جمل�س التنظيم االعلى 
اعــــــــــــــــــالن

يعلن الطالع العموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء املزار ال�شمايل قد قررت بقرارها رقم 
)2/1/ت( تاريخ 2023/1/2م واملت�شمن :-

املوافقة على م�شمون قرار اللجنة املحلية االول رقم 35/729 تاريخ 2022/11/9 واملت�شمن املوافقة 
على تعديل ال�شارع التنظيمي  �شعة 8م املار بني القطع ذوات االرقام )339 ، 338 ، 374 ، 375 ، 377 
، 341 ، 340 ( من حو�س 7/ رمرامه من ارا�شي دير يو�شف ليكون على االفراز ، وذلك ح�شب املخطط 

املعد لهذه الغاية .
واإعالن ذلك لالعرتا�س ملدة �شهر من تاريخ ن�شره باجلريده الر�شمية وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي 
العالقة تقدمي االعرتا�شات خالل الفرتة لدى مكاتب اللجنة املحلية يف بلدية املزار اجلديده مدعمة 

باملخططات والوثائق الالزمة .
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
مت�شرف لواء املزار ال�شمايل 
د.عمر الزيود

اعــــــــــــــــــالن
اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء بني كنانة  

يعلن لالطالع العموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف لواء بني كنانة قررت بقرارها رقم )2/3( 
تاريخ 2023/1/5 املوافقة على ايداع اعالن تغيري �شفة اال�شتعمال من �شكن ريفي اىل �شكن ج للقطع 
ذوات االرقام 167 ، 55 ، 53 حو�س رقم )18( / ام القرام من ارا�شي �شما ليتمكن ال�شركاء من االفراز 

فيما بينهم .
وذلك  ال�شر  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكتب  لدى  �شهر  ملدة  لالعرتا�س  املرفق  باملخطط  مو�شح  هو  وكما 
اعتبارا  من تاريخ ن�شر االعالن يف اجلريده الر�شمية وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي العالقه تقدمي 
مدعومة  ال�شرو  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكاتب  لدى  لالاعرتا�س  القانونية  الفرتة  خالل  اعرتا�شاتهم 

باملخططات والوثائق الالزمة .
عبد الرحمن ربابعة 
مت�شرف لواء بني كنانة 
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200108954(

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

مراد خليل عليان ح�شن
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة مراد ح�شن وهاين الرتك وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )97329( بتاريخ 2010/2/7.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/3/1  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 2023/3/1.

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 مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200083045(

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

عالء الدين حممد عبد اهلل م�شين�س
�شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه  م�شين�س  حممد  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )73582( بتاريخ 2004/12/19.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/3/1  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 2023/3/2.
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 )�شواحي عمان للمياه ( وامل�شجل لدينا 
يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )263518( با�شم )احمد املغري وحيد العبو�شي( جرى عليه نقل ملكية 
لي�شبح با�شم )احمد ابراهيم علي العوامله(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

دائرة قا�شي الق�شاة املحكمة ال�شرعيه يف عمان الرتكات 

الرقم /2022/244/ �شبط تركة 

التاريخ 2023/3/2 م

اعالن بالن�شر موعد بيع مركبة باملزاد العلني 
العلني  باملزاد  بيع  عن  للعموم  االعالن  تقرر  لقد 

على املركبة التالية 
1/ املركبة نوع فولك�س فاجن موديل 1999 حتمل 
�شحن  املركبة  فئة  خ�شو�شي   41-58894 الرقم 

لون ابي�س 
احمد  حممد  احمد  للمرحوم  ملكيتها  والعائد 
من  املناب  عمان  تركات  مامور  قبل  من  الغزاوي  
ال�شرعية  عمان  تركات  حمكمة  قا�شي  ف�شيلة  قبل 
املوافق  اخلمي�س  يوم  املزاد  موعد  يكون  ان  على 
ان  على  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  2023/3/9م 
يكون املزاد العلني يف عمان �شاحة احلجز 2 التابعة 

ملديرية االمن العام  
يف  احل�شور  واملزاودة  بال�شراء  يرغب  من  فعلى 
قيمة  من   %10 واح�شار  املحددين  والزمان  املكان 
من  على  وامل�شاريف  املزاد  ر�شوم  بان  علما  املركبة 

ير�شو عليه املزاد 

قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية الرتكات 

د. حممد يا�شني ال�شمايلة

اإعالن طرح عطاء رقم )2023/7( للمرة االوىل  
�شراء وتوريد �شيارة تنك ماء �شعة )8م3( عدد )1(

�شادر عن بلدية الكفارات
تعلن بلدية الكفارات عن رغبتها ب�شراء وتوريد �شيارة تنك ماء �شعة )8م3(عدد )1(  موديل 
الغاية  لهذه  املحلية  االإدارة  املعدة من وزارة  ال�شروط واملوا�شفات  عام 2023 فما فوق �شمن 
ق�شم  الكفارات  بلدية  مراجعة  العطاء  بدخول  الراغبة  املخت�شة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  فعلى 
العطاءات يف مركز بلدية الكفارات /حربا�س خالل اوقات العمل الر�شمي ل�شراء ن�شخة العطاء 

اعتبارا من �شباح يوم االحد 2023/3/5 وذلك �شمن ال�شروط التالية :- 
1_ ثمن الن�شخة العطاء الواحدة )75(خم�شة و�شبعون دينار فقط غري م�شرتدة.

2_اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الثانية ظهرا يوم االحد املوافق 2023/3/19 وعلى 
مندوب �شركة املفو�س قبل ا�شتالمه الوثائق تزويد البلدية برقم موبايل او بريد الكرتوين .

3- على املناق�س التاأكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء واإح�شار كتاب تفوي�س .
4-يحق ل�شاحب العمل اإلغاء العطاء دون ابداء اأ�شباب الرف�س او االلغاء ودون ان يرتتب عليها 

من هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية 
5_يجب على املناق�س تقدمي كفالة دخول العطاء )كفالة بنكية او �شيك م�شدق بنكي (بقيمة 
3% من قيمة العر�س املقدم منه على اال تقل مدة �شريان الكفالة  عن 120 من موعد ايداع 

العرو�س .
6_ تكون اجور االعالن مهما تكررت على من ير�شو علية العطاء 

7_يجب ان ال تقل مدة �شريان العر�س عن  )120( يوم من اخر يوم لتقدمي العرو�س .
8_يجب تقدمي رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شجل جتاري �شاري املفعول عند �شراء ن�شخة العطاء 
9_تقدمي العرو�س على ن�شختني متطابقتني اأ�شل و�شورة ويقدم العر�س الفني والعر�س املايل 
ورقم  ال�شركة  ا�شم  ظرف  كل  على  ومكتوب  ثالث  مبغلف  البنكية  والكفالة  منف�شلني  مبغلفني 
العطاء وحمتويات الظرف وتكون الظروف الثالثة داخل ظرف واحد ومكتوب عليه ا�شم العطاء 

ورقمه.
10_اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم الثالثاء تاريخ 21 /2023/3 .

اأق�شاه ال�شاعة احلادية  11_تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف بلدية الكفارات يف موعد 
ع�شر �شباحا من يوم االثنني 2023/3/27 وهو نف�شه موعد فتح العطاء 

واقبلوا االحرتام،،،

رئي�س بلدية الكفارات 
ح�شني حمزة عبيدات 

اإعالن طرح عطاء رقم )2023/8( للمرة االوىل  
     DUMP TRUCK )capacity 10-12m3( . Drive train )6*4( شراء وتوريد�

عدد )1( 
�شادر عن بلدية الكفارات

تعلن بلدية الكفارات عن رغبتها ب�شراء وتوريد 
)capacity 10-12m3( . Drive train )6*4( DUMP TRUCK     عدد )1(  موديل عام 
2023 فما فوق �شمن ال�شروط واملوا�شفات املعدة من وزارة االإدارة املحلية لهذه الغاية فعلى 
املوؤ�ش�شات وال�شركات املخت�شة الراغبة بدخول العطاء مراجعة بلدية الكفارات ق�شم العطاءات 
يف مركز بلدية الكفارات /حربا�س خالل اوقات العمل الر�شمي ل�شراء ن�شخة العطاء اعتبارا من 

�شباح يوم االحد 2023/3/5 وذلك �شمن ال�شروط التالية :- 
1_ ثمن الن�شخة العطاء الواحدة )75(خم�شة و�شبعون دينار فقط غري م�شرتدة.

2_اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الثانية ظهرا يوم االحد املوافق 2023/3/19 وعلى 
مندوب �شركة املفو�س قبل ا�شتالمه الوثائق تزويد البلدية برقم موبايل او بريد الكرتوين .

3- على املناق�س التاأكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء واإح�شار كتاب تفوي�س .
4-يحق ل�شاحب العمل اإلغاء العطاء دون ابداء اأ�شباب الرف�س او االلغاء ودون ان يرتتب عليها 

من هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية 
5_يجب على املناق�س تقدمي كفالة دخول العطاء )كفالة بنكية او �شيك م�شدق بنكي (بقيمة 
3% من قيمة العر�س املقدم منه على اال تقل مدة �شريان الكفالة  عن 120 من موعد ايداع 

العرو�س .
6_ تكون اجور االعالن مهما تكررت على من ير�شو علية العطاء 

7_يجب ان ال تقل مدة �شريان العر�س عن  )120( يوم من اخر يوم لتقدمي العرو�س .
8_يجب تقدمي رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شجل جتاري �شاري املفعول عند �شراء ن�شخة العطاء 
9_تقدمي العرو�س على ن�شختني متطابقتني اأ�شل و�شورة ويقدم العر�س الفني والعر�س املايل 
ورقم  ال�شركة  ا�شم  ظرف  كل  على  ومكتوب  ثالث  مبغلف  البنكية  والكفالة  منف�شلني  مبغلفني 
العطاء وحمتويات الظرف وتكون الظروف الثالثة داخل ظرف واحد ومكتوب عليه ا�شم العطاء 

ورقمه.
10_اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم الثالثاء تاريخ 21 /2023/3 .

اأق�شاه ال�شاعة احلادية  11_تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف بلدية الكفارات يف موعد 
ع�شر �شباحا من يوم االثنني 2023/3/27 وهو نف�شه موعد فتح العطاء 

واقبلوا االحرتام،،،
رئي�س بلدية الكفارات 
ح�شني حمزة عبيدات 

رئي�س  جمل�س التنظيم االعلى 
اعــــــــــــــــــالن

يعلن الطالع العموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء املزار ال�شمايل قد قررت بقرارها رقم 
)2/1/ت( تاريخ 2023/1/2م واملت�شمن :-

املوافقة على م�شمون قرار اللجنة املحلية االول رقم 35/729 تاريخ 2022/11/9 واملت�شمن املوافقة 
على تعديل ال�شارع التنظيمي  �شعة 8م املار بني القطع ذوات االرقام )339 ، 338 ، 374 ، 375 ، 377 
، 341 ، 340 ( من حو�س 7/ رمرامه من ارا�شي دير يو�شف ليكون على االفراز ، وذلك ح�شب املخطط 

املعد لهذه الغاية .
واإعالن ذلك لالعرتا�س ملدة �شهر من تاريخ ن�شره باجلريده الر�شمية وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي 
العالقة تقدمي االعرتا�شات خالل الفرتة لدى مكاتب اللجنة املحلية يف بلدية املزار اجلديده مدعمة 

باملخططات والوثائق الالزمة .
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 
مت�شرف لواء املزار ال�شمايل 
د.عمر الزيود

اعــــــــــــــــــالن
اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء بني كنانة  

يعلن لالطالع العموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية يف لواء بني كنانة قررت بقرارها رقم )2/3( 
تاريخ 2023/1/5 املوافقة على ايداع اعالن تغيري �شفة اال�شتعمال من �شكن ريفي اىل �شكن ج للقطع 
ذوات االرقام 167 ، 55 ، 53 حو�س رقم )18( / ام القرام من ارا�شي �شما ليتمكن ال�شركاء من االفراز 

فيما بينهم .
وذلك  ال�شر  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكتب  لدى  �شهر  ملدة  لالعرتا�س  املرفق  باملخطط  مو�شح  هو  وكما 
اعتبارا  من تاريخ ن�شر االعالن يف اجلريده الر�شمية وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي العالقه تقدمي 
مدعومة  ال�شرو  لبلدية  املحلية  اللجنة  مكاتب  لدى  لالاعرتا�س  القانونية  الفرتة  خالل  اعرتا�شاتهم 

باملخططات والوثائق الالزمة .
عبد الرحمن ربابعة 
مت�شرف لواء بني كنانة 
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200108954(

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

مراد خليل عليان ح�شن
ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة مراد ح�شن وهاين الرتك وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )97329( بتاريخ 2010/2/7.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/3/1  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 2023/3/1.
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 مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200083045(

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

عالء الدين حممد عبد اهلل م�شين�س
�شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه  م�شين�س  حممد  �شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )73582( بتاريخ 2004/12/19.
�شريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/3/1  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 2023/3/2.
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 )�شواحي عمان للمياه ( وامل�شجل لدينا 
يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )263518( با�شم )احمد املغري وحيد العبو�شي( جرى عليه نقل ملكية 
لي�شبح با�شم )احمد ابراهيم علي العوامله(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية
اكرام ح�شن ال�شكر

دائرة قا�شي الق�شاة املحكمة ال�شرعيه يف عمان الرتكات 

الرقم /2022/244/ �شبط تركة 

التاريخ 2023/3/2 م

اعالن بالن�شر موعد بيع مركبة باملزاد العلني 
العلني  باملزاد  بيع  عن  للعموم  االعالن  تقرر  لقد 

على املركبة التالية 
1/ املركبة نوع فولك�س فاجن موديل 1999 حتمل 
�شحن  املركبة  فئة  خ�شو�شي   41-58894 الرقم 

لون ابي�س 
احمد  حممد  احمد  للمرحوم  ملكيتها  والعائد 
من  املناب  عمان  تركات  مامور  قبل  من  الغزاوي  
ال�شرعية  عمان  تركات  حمكمة  قا�شي  ف�شيلة  قبل 
املوافق  اخلمي�س  يوم  املزاد  موعد  يكون  ان  على 
ان  على  �شباحا  العا�شرة  ال�شاعة  2023/3/9م 
يكون املزاد العلني يف عمان �شاحة احلجز 2 التابعة 

ملديرية االمن العام  
يف  احل�شور  واملزاودة  بال�شراء  يرغب  من  فعلى 
قيمة  من   %10 واح�شار  املحددين  والزمان  املكان 
من  على  وامل�شاريف  املزاد  ر�شوم  بان  علما  املركبة 

ير�شو عليه املزاد 

قا�شي حمكمة عمان ال�شرعية الرتكات 

د. حممد يا�شني ال�شمايلة

اإعالن طرح عطاء رقم )2023/7( للمرة االوىل  
�شراء وتوريد �شيارة تنك ماء �شعة )8م3( عدد )1(

�شادر عن بلدية الكفارات
تعلن بلدية الكفارات عن رغبتها ب�شراء وتوريد �شيارة تنك ماء �شعة )8م3(عدد )1(  موديل 
الغاية  لهذه  املحلية  االإدارة  املعدة من وزارة  ال�شروط واملوا�شفات  عام 2023 فما فوق �شمن 
ق�شم  الكفارات  بلدية  مراجعة  العطاء  بدخول  الراغبة  املخت�شة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  فعلى 
العطاءات يف مركز بلدية الكفارات /حربا�س خالل اوقات العمل الر�شمي ل�شراء ن�شخة العطاء 

اعتبارا من �شباح يوم االحد 2023/3/5 وذلك �شمن ال�شروط التالية :- 
1_ ثمن الن�شخة العطاء الواحدة )75(خم�شة و�شبعون دينار فقط غري م�شرتدة.

2_اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الثانية ظهرا يوم االحد املوافق 2023/3/19 وعلى 
مندوب �شركة املفو�س قبل ا�شتالمه الوثائق تزويد البلدية برقم موبايل او بريد الكرتوين .

3- على املناق�س التاأكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء واإح�شار كتاب تفوي�س .
4-يحق ل�شاحب العمل اإلغاء العطاء دون ابداء اأ�شباب الرف�س او االلغاء ودون ان يرتتب عليها 

من هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية 
5_يجب على املناق�س تقدمي كفالة دخول العطاء )كفالة بنكية او �شيك م�شدق بنكي (بقيمة 
3% من قيمة العر�س املقدم منه على اال تقل مدة �شريان الكفالة  عن 120 من موعد ايداع 

العرو�س .
6_ تكون اجور االعالن مهما تكررت على من ير�شو علية العطاء 

7_يجب ان ال تقل مدة �شريان العر�س عن  )120( يوم من اخر يوم لتقدمي العرو�س .
8_يجب تقدمي رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شجل جتاري �شاري املفعول عند �شراء ن�شخة العطاء 
9_تقدمي العرو�س على ن�شختني متطابقتني اأ�شل و�شورة ويقدم العر�س الفني والعر�س املايل 
ورقم  ال�شركة  ا�شم  ظرف  كل  على  ومكتوب  ثالث  مبغلف  البنكية  والكفالة  منف�شلني  مبغلفني 
العطاء وحمتويات الظرف وتكون الظروف الثالثة داخل ظرف واحد ومكتوب عليه ا�شم العطاء 

ورقمه.
10_اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم الثالثاء تاريخ 21 /2023/3 .

اأق�شاه ال�شاعة احلادية  11_تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف بلدية الكفارات يف موعد 
ع�شر �شباحا من يوم االثنني 2023/3/27 وهو نف�شه موعد فتح العطاء 

واقبلوا االحرتام،،،

رئي�س بلدية الكفارات 
ح�شني حمزة عبيدات 

اإعالن طرح عطاء رقم )2023/8( للمرة االوىل  
     DUMP TRUCK )capacity 10-12m3( . Drive train )6*4( شراء وتوريد�

عدد )1( 
�شادر عن بلدية الكفارات

تعلن بلدية الكفارات عن رغبتها ب�شراء وتوريد 
)capacity 10-12m3( . Drive train )6*4( DUMP TRUCK     عدد )1(  موديل عام 
2023 فما فوق �شمن ال�شروط واملوا�شفات املعدة من وزارة االإدارة املحلية لهذه الغاية فعلى 
املوؤ�ش�شات وال�شركات املخت�شة الراغبة بدخول العطاء مراجعة بلدية الكفارات ق�شم العطاءات 
يف مركز بلدية الكفارات /حربا�س خالل اوقات العمل الر�شمي ل�شراء ن�شخة العطاء اعتبارا من 

�شباح يوم االحد 2023/3/5 وذلك �شمن ال�شروط التالية :- 
1_ ثمن الن�شخة العطاء الواحدة )75(خم�شة و�شبعون دينار فقط غري م�شرتدة.

2_اخر موعد لبيع ن�شخ املناق�شة هو ال�شاعة الثانية ظهرا يوم االحد املوافق 2023/3/19 وعلى 
مندوب �شركة املفو�س قبل ا�شتالمه الوثائق تزويد البلدية برقم موبايل او بريد الكرتوين .

3- على املناق�س التاأكد من ا�شتالم كافة وثائق العطاء واإح�شار كتاب تفوي�س .
4-يحق ل�شاحب العمل اإلغاء العطاء دون ابداء اأ�شباب الرف�س او االلغاء ودون ان يرتتب عليها 

من هذا االلغاء اي مطالبات مالية او قانونية 
5_يجب على املناق�س تقدمي كفالة دخول العطاء )كفالة بنكية او �شيك م�شدق بنكي (بقيمة 
3% من قيمة العر�س املقدم منه على اال تقل مدة �شريان الكفالة  عن 120 من موعد ايداع 

العرو�س .
6_ تكون اجور االعالن مهما تكررت على من ير�شو علية العطاء 

7_يجب ان ال تقل مدة �شريان العر�س عن  )120( يوم من اخر يوم لتقدمي العرو�س .
8_يجب تقدمي رخ�شة مهن �شارية املفعول و�شجل جتاري �شاري املفعول عند �شراء ن�شخة العطاء 
9_تقدمي العرو�س على ن�شختني متطابقتني اأ�شل و�شورة ويقدم العر�س الفني والعر�س املايل 
ورقم  ال�شركة  ا�شم  ظرف  كل  على  ومكتوب  ثالث  مبغلف  البنكية  والكفالة  منف�شلني  مبغلفني 
العطاء وحمتويات الظرف وتكون الظروف الثالثة داخل ظرف واحد ومكتوب عليه ا�شم العطاء 

ورقمه.
10_اخر موعد ال�شتالم اال�شتف�شارات هو نهاية دوام يوم الثالثاء تاريخ 21 /2023/3 .

اأق�شاه ال�شاعة احلادية  11_تودع العرو�س يف �شندوق العطاءات يف بلدية الكفارات يف موعد 
ع�شر �شباحا من يوم االثنني 2023/3/27 وهو نف�شه موعد فتح العطاء 

واقبلوا االحرتام،،،
رئي�س بلدية الكفارات 
ح�شني حمزة عبيدات 
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‹hOh »HôY  

 ناشونال هاربور 

 äÉHÉîàf’  ájQƒ¡ª÷G  áë°TôŸG  äó q©°U
 ≈∏Y É¡JÉªég »∏jÉg »µ«f á«cÒeC’G á°SÉFôdG
 âYOh  ,¬«ª°ùJ  ¿CG  ¿hO  øe  ÖeGôJ  ódÉfhO
 ∂dPh zójóL π«L{ `H ¥ƒKƒdG ≈dEG Ú¶aÉëŸG

 .á©ª÷G Üõ◊G √ó≤©j …ƒæ°S ô“Dƒe ∫ÓN
 É`̀ æ`̀ j’hQÉ`̀c á```̀j’h á`̀ª`̀cÉ`̀M äó`̀ ≤`̀ à`̀ fGh 
 ÚjQƒ¡ª÷G  èFÉàf  Ió°ûH  á≤HÉ°ùdG  á«Hƒæ÷G
 IójóY äÉHÉîàfG ‘ (É keÉY 76) ÖeGôJ áeÉYõH

.kGôNDƒe
 …ƒæ°S  …Qƒ`̀¡`̀ª`̀L  ™ªŒ  ∫Ó`̀ N  â`̀dÉ`̀bh  
 øe  ºàªÄ°S  GPEG{  ø£æ°TGh  »MGƒ°V  ‘  º¶æj

 .zójóL π«÷ ºµà≤K GƒëæeG ,IQÉ°ùÿG
 iód á≤HÉ°ùdG á«cÒeC’G IÒØ°ùdG Èà©Jh 
 2017  ‘  ÖeGôJ  É¡æ«Y  »àdG  IóëàŸG  ºeC’G
 IRQÉ``H  áë°Tôe  ∫hCG  kÉ`̀eÉ`̀Y  51  á`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh
 …Qƒ¡ª÷G  Üõ◊G  í«°TÎH  RƒØ∏d  ¬°ùaÉæà°S

.2024 ΩÉ©∏d á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd
 ≈∏Y  kÉ«dÉM  ájQƒ¡ª÷G  áë°TôŸG  õcôJh  
 ÉgOƒ≤J  »àdG  á∏ª◊G  ‘  ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  ôªY
 ´ƒ°†îH  á©ª÷G  iôNCG  Iôe  áÑdÉ£e  ,√ó°V
 É keÉY 75 øY ºgQÉªYCG ójõJ øjòdG Ú«°SÉ«°ùdG

 .zá«ægòdG IAÉØµ∏d äGQÉÑàNG{ `d
 ÚH  á¡LGƒe  Ú¶aÉëŸG  ™ªŒ  ó¡°ûjh  
 Éª¡æe  πc  AÉ≤dEG  ÈY  ≈dhC’G  Iôª∏d  Ú në°TôŸG

 .π°üØæe πµ°ûH ¬àª∏c
 ™ªéàdG  ∫ÓN  ÖeGôJ  ódÉfhO  çóëà«°Sh  

.âÑ°ùdG ô¡X ó©H
 ÜÉ`̀£`̀ÿG AÉ`̀ ≤`̀ dEG ±ô`̀°`̀T Ö`̀eGô`̀ J í`̀ æ`̀ oeh 
 ≈dEG IQÉ°TEG ‘ ΩÉ©dG Gòg IójóL Iôe »eÉàÿG
 øe ÌcCG ó©H ≥HÉ°ùdG …Qƒ¡ª÷G ¢ù«FôdG PƒØf

.¢†«HC’G â«ÑdG ¬JQOÉ¨e ≈∏Y ÚeÉY
 äÉHÉ£N ¬à∏FÉY OGôaCG øe ójó©dG ≈≤dCG Éªc 

.á©ª÷G ¬H äOÉ°TCG
 kÉKóM  ¬àª∏c  πµ°ûJ  ¿CG  Ö`̀eGô`̀J  ó``̀Yhh  
 ¿ƒµà°S  É¡fCG  ¬HõM  QÉ°üfC’  kGócDƒe  zÉªî°V{

.záª«¶Y á¶◊{

ابو ظبي

 ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ,äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ø∏YCG
 á«dÉ£jE’G á«JGQÉeE’G äÉbÓ©dÉH AÉ≤JQ’G ,âÑ°ùdG ,¿É«¡f

.á«é«JGÎ°S’G ácGô°ûdG ≈dEG
 »ª°SôdG  ¬HÉ°ùM  ≈∏Y  ójGR  øH  óªfi  ï«°ûdG  Öàch
 Êƒ∏«e  ÉLQƒL  »FÉ≤d  ∫ÓN  âãëH{  :zÎjƒJ{  ™bƒÃ
 ábGó°üdG  äÉ`̀bÓ`̀Y  õjõ©J  ..É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jEG  AGQRh  á°ù«FQ
 äGôcòe øe OóY ¿ÓYEG Éfó¡°Th ..øjó∏ÑdG ÚH ¿hÉ©àdGh
 »NÉæŸG  πª©dG  ‘  ∑Î°ûŸG  Éæ∏ªY  Rõ©j  ÉÃ  ºgÉØàdG
 ácGô°T  ≈`̀dEG  äÉbÓ©dÉH  AÉ≤JQ’Gh  áeGóà°ùŸG  ábÉ£dGh

.zá«é«JGÎ°SEG
 øY ¿ÓYE’G ¿CG zΩGh{ äGQÉeE’G AÉÑfCG ádÉch äôcPh
 óª ï«°ûdG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN AÉL á«é«JGÎ°S’G ácGô°ûdG
 ô°üb  ‘  Êƒ∏«e  ÉLQƒL  É«dÉ£jEG  AGQRh  á°ù«Fôd  ójGR  øH

.»ÑXƒHCG ‘ ÅWÉ°ûdG
ácGô°ûdG ¿ÓYEG π«°UÉØJ

 ≈dEG  äÉbÓ©dÉH  AÉ≤JQ’G  øY  ¿Ó`̀YE’G  ¢üf  ‘  AÉLh
 õjõ©J  ≈∏Y  ¿ÉÑfÉ÷G  ≥ØJG{  :á«é«JGÎ°SG  ácGô°T
 Éª¡eõ©d Gó«°ùŒ øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dÉH AÉ≤JQ’G

.zäÉjƒà°ùŸG ™«ªL ≈∏Y ¿hÉ©à∏d …ƒ≤dGh ∑Î°ûŸG
 äGQÉeE’G ádhO á«é«JGÎ°S’G ácGô°ûdG √òg øµªà°Sh
 ÉªgOƒ¡L õ«côJ øe É«dÉ£jEG ájQƒ¡ªLh IóëàŸG á«Hô©dG
 ‘  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¥É``̀aBG  ≥«ª©Jh  ™«°SƒJ  ƒëf  ácÎ°ûŸG

 Ö°ùëH ,∑Î°ûŸG »é«JGÎ°S’G ΩÉªàg’G äGP ä’ÉéŸG
.zΩGh{ ádÉch ¬Jô°ûf …òdG ¢üædG

 ¿hÉ©àdG  :(ΩGhz````̀ d  É≤ah  ä’É`̀é`̀ŸG  √ò`̀g  πª°ûJh
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  ‹hó```̀ dGh  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dGh  »°SÉ«°ùdG
 QÉªãà°S’G  ∫É›  ‘  ¿hÉ©àdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,…QÉéàdGh
 ájÉYôdG  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,äÉYÉ£≤dG  ÚH  äÉcGô°ûdGh  ô°TÉÑŸG

.áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh á«ë°üdG
 ‘  ¿hÉ©àdGh  ,»`̀FÉ`̀ŸGh  »FGò¨dG  ø`̀ eC’G  πª°ûJ  Éªc
 Ò¨àdGh ´ÉaódGh áeó≤àŸG É«LƒdƒæµàdGh áYÉæ°üdG ∫É›
 øeCGh  ,áØ«¶ædG  äÉ«æ≤àdGh  IOóéàŸG  ábÉ£dGh  ,»NÉæŸG
 á«Ñ©°ûdG  ä’OÉÑàdGh  áaÉ≤ãdGh  º«∏©àdGh  ábÉ£dG  ∫É≤àfGh

.ájƒ«◊G ä’ÉéŸG øe ÉgÒZh á°VÉjôdGh
zÉjGƒf ¿ÓYEG ´hô°ûe{

 ´ÉªàL’G  ∫ÓN  Éæ∏YCG  ¿ÉÑfÉ÷G  ¿CG  Qó°üŸG  ±É°VCGh
 QÉWEG  ‘  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ¿CÉ°ûH  zÉjGƒf  ¿ÓYEG  ´hô°ûe{
 ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG ºeC’G á«bÉØJG ‘ ±GôWC’G ô“Dƒe
 Iôcòe ≈dEG áaÉ°VEG ,»NÉæŸG πª©dGh z28 Üƒc{ ñÉæŸG
 ábÉ£dG ´É£b ‘ ∫É≤àf’G äÉYhô°ûe ¿CÉ°ûH ¿hÉ©à∏d ºgÉØJ
 z»æjEG{  áYƒª›h  z∑ƒfOCG{  ÚH  áeGóà°S’G  äGQOÉÑeh

.ábÉ£∏d á«dÉ£jE’G
 øe  ó`̀◊G  ∫É`̀›  ‘  ¿hÉ©àdG  ≈`̀ dEG  Iô`̀cò`̀ŸG  ±ó¡Jh
 á°†Øîæe  ∫ƒ`̀∏`̀◊Gh  Ió`̀jó`̀÷G  äÉbÉ£dGh  äÉKÉ©Ñf’G
 ácGô°ûdG  ï«°SôJ  ‘  Iô`̀cò`̀ŸG  º¡°ùJ  Éªc  ,¿ƒ`̀Hô`̀µ`̀dG
 øeCG õjõ©Jh ,Úàcô°ûdG ÚH óeC’G á∏jƒW á«é«JGÎ°S’G

 ¢†Øîæe »YÉæ°üdGh …OÉ°üàb’G ƒªædG ™jô°ùJh ábÉ£dG
.¿ƒHôµdG

 øe  ó◊G  :QÉ`̀WE’G  Gòg  ‘  ¿hÉ©àdG  ä’É›  πª°ûJh
 RÉéàMG  äÉ«æ≤J  ≈∏Y  õ«cÎdG  ™e  ,¿ƒHôµdG  äÉKÉ©ÑfG
 ,ábÉ£dG  IAÉØc  õjõ©Jh  ¬æjõîJh  ¬eGóîà°SGh  ¿ƒHôµdG
 ábÉ£dGh  ,ô°†NC’G  ÚLhQó«¡dG  ‘ ∑Î°ûŸG  QÉªãà°S’Gh

.áØ«¶ædGh IOóéàŸG
á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG åëH

 ÉjÉ°†≤dG  ø`̀ e  GOó```Y  ¿É`̀ Ñ`̀ fÉ`̀÷G  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  É`̀ª`̀c
 ’OÉÑJh á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÚàMÉ°ùdG ≈∏Y äGóéà°ùŸGh
 ,∑Î°ûŸG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒŸG ¿CÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh

.zΩGh{ ≥ah
 ∫ƒ∏◊G  Ö«∏¨Jh  QGƒ`̀◊G  ¿CG  ¥É«°ùdG  Gòg  ‘  Gó`̀cCGh
 ∞∏àfl  á÷É©Ÿ  π«Ñ°ùdG  ƒg  ¿hÉ©àdGh  á«°SÉeƒ∏HódG
 ≥«≤–h  øeC’Gh  QGô≤à°S’G  õjõ©Jh  äÉØ∏ŸGh  äÉ`̀eRC’G

.á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G ∫É«LCÓd π°†aCG πÑ≤à°ùe
 ™jô°ùàd  ∑Î°ûŸG  πª©dG  ≈dEG  Éª¡©∏£J  øY  ÉHôYCGh
 Ée  ≈∏Y  AÉæÑdGh  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ‘  Qƒ£àdG  IÒ`̀Jh

.á«°VÉŸG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ≥≤–
 ‘ ±GôWC’G ∫hódG ô“Dƒe á«ªgCG ≈dEG AÉ≤∏dG ¥ô£J Éªc
 Üƒc ) ñÉæŸG Ò¨J ¿CÉ°ûH ájQÉWE’G IóëàŸG ºeC’G á«bÉØJG
.ΩÉ©dG  Gòg ∫ÓN äGQÉeE’G  ádhO  ¬Ø«°†à°ùJ  …òdG  (  28
 ,AÉ≤∏dG  ∫ÓN ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi ï«°ûdG  ócCGh
 ™ªŒh á≤«ªY É«dÉ£jEGh äGQÉeE’G ádhO ÚH äÉbÓ©dG ¿CG

 äGQÉeE’G ¢UôM ≈dEG GÒ°ûe ,áª¡eh ájƒb äÉcGô°T Éª¡æ«H
.øjó∏ÑdG ídÉ°üe Ωóîj ÉÃ É¡à«ªæJh Égôjƒ£J ≈∏Y

 ¿hÉ©àdGh ΩÓ°ùdG ºYóJ äGQÉeE’G ádhO ¿CG ≈∏Y Oó°Th
 ,á«°SÉeƒ∏HódG  ¥ô£dGh  QGƒ◊G  ÈY  äÉ`̀eRC’G  ájƒ°ùJh
 ∫ÉéŸG Gòg ‘ É«dÉ£jEG ™e ¿hÉ©à∏d ΩÉàdG ÉgOGó©à°SG GócDƒe
 á≤£æŸG  ‘  AGƒ°S  á«ªæàdGh  QGô≤à°S’G  ≥≤ëj  Ée  πc  ‘h

.⁄É©dG ‘ hCG

z28 Üƒc{ ô“Dƒe
 äGQÉ```̀ eE’G  ¿EG{  :ó```̀jGR  ø`̀ H  ó`̀ª`̀  ï«°ûdG  ∫É``̀ bh
 z28  Üƒc{  ñÉæŸG  ∫ƒM  ±GôWC’G  ô“Dƒe  ∞«°†à°ùà°S
 á∏YÉa á«dÉ£jEG ácQÉ°ûe ≈dEG ™∏£JCGh ,…QÉ÷G ΩÉ©dG ájÉ¡f
 á«°†≤H  GÒÑc  ÉeÉªàgG  É«dÉ£jEG  iód  ¿CG  á°UÉN  IôKDƒeh
 ‘ »NÉæŸG OÉ«◊G ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ≈©°ùJh »NÉæŸG Ò¨àdG
 äGQÉeE’G ádhO ¬JOóM …òdG ¬°ùØf ïjQÉàdG ƒgh ,2050

.z±ó¡dG Gòg ≥«≤ëàd
 Égó∏H ¢UôM É«dÉ£jEG AGQRh á°ù«FQ äócCG ,É¡ÑfÉL øe
 ádhO  ™e  ∑Î°ûŸG  πª©dGh  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  õjõ©J  ≈∏Y
 ï«°SôJ  ‘  º¡°ùjh  øjó∏ÑdG  áë∏°üe  Ωóîj  ÉŸ  äGQÉ`̀eE’G

.™ªLCG ⁄É©dG ‘ QGô≤à°S’Gh øeC’G õFÉcQ
 øe  ójó©dG  ∫ƒM øjó∏ÑdG  iDhQ  ≥aGƒJ  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 ≥∏©àj  Ée  ‘  á°UÉN  ∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dG
 QGƒ`̀◊Gh  á«ª∏°ùdG  ¥ô£dÉH  äÉYGõædGh  äÉ``eRC’G  πëH
 É«dÉ£jE’ Éª¡e Éµjô°T ó©J äGQÉeE’G ¿EG âdÉbh ,¢VhÉØàdGh

.äÉjƒà°ùŸG ∞∏àfl ≈∏Y

 باكو 

 »eÉ°S  ƒcÉH  ‘  ÊOQC’G  ÒØ°ùdG  ¢SCGôJ
 áªb  ‘  ∑QÉ`̀°`̀û`̀ŸG  ÊOQC’G  ó`̀aƒ`̀ dG  á`̀°`̀Tƒ`̀Z
 ,RÉ«ëf’G  ΩóY  ácô◊  ∫É°üJ’G  áYƒª›
 äó≤©fG »àdG 19 -ó«aƒc áëaÉµÃ á«æ©ŸG

. ƒcÉH á«fÉé«HQPC’G áª°UÉ©dG ‘
 Oƒ¡L ôaÉ°†J á«ªgCG ≈∏Y áª≤dG äõcQh
 IÎØdG  √òg  ‘  ácô◊G  ‘  AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG
 äÉ«YGóJ  ø`̀e  ‘É©àdG  π``̀LCG  ø`̀e  á`̀Lô`̀◊G
 íààaG  »`̀à`̀dG  áª≤dG  â°ûbÉfh  .á`̀ë`̀FÉ`̀÷G
 ∞««∏Y  ΩÉ¡dEG  ÊÉé«HQPC’G  ¢ù«FôdG  É¡dÉªYCG
 ÉfhQƒc  áëFÉL  QÉ`̀KBG  ,á`̀dhO  70  ácQÉ°ûÃ

 Ö∏¨à∏d  É«LƒdƒæµàdG  ∫Ó¨à°SG  á«ªgCGh
 ÉgòîàJ  »àdG  äGAGô`̀LE’Gh  ,É¡JÉ«YGóJ  ≈∏Y
 AÉHƒdG  øe  É¡«æWGƒe  ájÉª◊  äÉeƒµ◊G

.á«æWƒdG äGOÉ°üàb’G ≈∏Y √ÒKCÉJh
 Oó©àe  QGƒ````̀◊G  Qƒ`̀ £`̀ J  â`̀ã`̀ë`̀H  É`̀ª`̀c
 äÉjóëàdGh  ¿hÉ©àdG  ™«°SƒJh  ,±Gô``WC’G
 ø```̀eC’G ≈`̀ ∏`̀Y Ió``̀jGõ``̀à``̀ŸG äGó``̀jó``̀¡``̀à``̀dGh

.Ú«dhódG QGô≤à°S’Gh
 QhO ≈```̀dEG á`̀°`̀Tƒ`̀Z Ò`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG QÉ``̀ °``̀ TCGh
 ΩóY  ácôM  ∫Ó`̀N  øe  ¿OQC’G  äÉªgÉ°ùeh
 á«Hô©dG  ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àfl  ‘  RÉ`̀«`̀ë`̀f’G

.á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh

نيكي هايلي تهاجم ترامب منتقدة 
سّنه في تجمع للمحافظين

اإلمارات وإيطاليا.. االرتقاء بالعالقات إلى شراكة استراتيجية

السفير غوشة يترأس الوفد األردني 
المشارك بقمة حركة عدم االنحياز

مصر.. وزارة المالية تكشف 
تفاصيل زيادة األجور والعالوات

القاهرة

 áeõ◊G  áª«bh  π«°UÉØJ  øY  ¿É«H  ‘  ,ájô°üŸG  á«dÉŸG  IQGRh  âØ°ûc
 ,»°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G  ,»°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY  ¢ù«FôdG  É¡H  ¬Lh  »àdG  ,ájOÉ°üàb’G
 ‘  QÉ©°SC’G  É¡Jó¡°T  »àdG  äÉYÉØJQ’G  á¡LGƒe  ‘  ,ÚæWGƒŸG  ∫ƒNO  Ú°ùëàd

.IÒNC’G IÎØdG
 QƒØdG  ≈∏Y  äóYCG  áeƒµ◊G  ¿EG  ,§«©e  óªfi  ,…ô°üŸG  á«dÉŸG  ôjRh  ∫Ébh
 äÉ°TÉ©ŸGh ,á°UÉÿG QOGƒµdG ÜÉë°UCGh ádhódÉH Ú∏eÉ©dG QƒLCG Ú°ù– áeõM

.(Q’hO QÉ«∏e 4.9) Éjƒæ°S ¬«æL QÉ«∏e 150 ájôjó≤J áØ∏µàH
 πjôHCG  øe  GQÉÑàYG  øjó«Øà°ùª∏d  áeõ◊G  ±ô°U  π«é©J  ºà«°S  ¬fCG  ±É°VCGh
 á«ªî°†àdG áLƒŸG øe øµ‡ Qób ÈcCG AGƒàM’ ádhódG Oƒ¡L QÉWEG ‘{ ,πÑ≤ŸG

.¿É«ÑdG Ö°ùëH ,zÚæWGƒŸG øY AÉÑYC’G ∞«ØîJh ,á«ŸÉ©dG
 π≤j ’ ÉÃ ádhódG ‘ Ú∏eÉ©dG QƒLCG IOÉjR øY ø∏YCG »°ù«°ùdG ¢ù«FôdG ¿Éch
 ,ájó≤ædG  äGóYÉ°ùŸGh  äÉ°TÉ©ŸG  IOÉjR  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Éjô¡°T  ¬«æL  ∞dCG  øY
 Üô◊G äÉ«YGóJ áé«àf ô°üe É¡¡LGƒJ »àdG IÒÑµdG ºî°†àdG áLƒe ó©H ∂dPh

.¬«æ÷G ±ô°U ô©°S ¢VÉØîfGh á«fGôchC’G
 IQô≤ŸG äGOÉjõdG ‹ÉªLE’ ≈fOC’G ó◊G ¿EG ,Ωƒ«dG ¿É«H ‘ ,á«dÉŸG ôjRh ∫Ébh
 ,Éjô¡°T  ¬«æL ∞dCG  øY π≤j ød  á°UÉÿG äGQOÉµdG  ÜÉë°UCGh ádhódÉH  Ú∏eÉ©∏d

.Éjƒæ°S ¬«æL QÉ«∏e 14 ≠∏ÑJ ájôjó≤J áØ∏µàH
 ¿ƒµ«°S ádhódÉH Ú∏eÉ©∏d πNódG ‹ÉªLE’ ≈fOC’G ó◊G ¿EÉa ¿É«ÑdG Ö°ùëHh

:»JB’Éc
.É¡dOÉ©j Éeh á°SOÉ°ùdG áLQó∏d Éjô¡°T ¬«æL 3500 -

.á«°ü°üîàdG ådÉãdG áLQó∏d Éjô¡°T ¬«æL ±’BG 5 -
.Òà°ùLÉŸG á∏ª◊ Éjô¡°T ¬«æL ±’BG 6 -
.√GQƒàcódG á∏ª◊ Éjô¡°T ¬«æL ±’BG 7 -
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ٮ﮵ر  صدى الشعب / أد�﮵ب شڡ�

ــماعٮ﮵ل  ــهور إس ــري المش ــن المص ــا �﮳الكا�﮳ت ٮ﮵ن إلتڡ�
محمد أحمد, مدرب وصاحب مركز أ�﮳طال الضاحٮ﮵ة 
ــن �﮳عمان  للتا�﮵كوا�﮲دو ���� منطڡ�ة ضاحٮ﮵ة األمٮ﮵ر حس
ــوق الطا�﮳ق  ــع �﮲ور للتس ـ﮵ـيس -  م﮳حم ــارع الر�ٔٮ / الش

الثالث ڡ�رب ﮳حسر النزهة .
ــماعٮ﮵ل و﮲حٮ﮳ر�﮴ه  ــارة الكا�﮳تن إس اءة ومه ــراً لكڡ� و�﮲﮲ط
ـ﮵ـب ر�﮵اضة التا�﮵كوا�﮲دو, ڡ�ڡ�د إر�﮴أ�﮵نا أن  ���� م﮳حال �﮴در�
﮴ــه الر�﮵اضٮ﮵ة وعن هذا  ــٮ﮵رة حٮ﮵ا� �﮵تحدث إلٮ﮵نا عن مس
ـ﮵ـة التواصل معه,  ٮ ــهور وكٮ﮵ڡ� ــز المتمٮ﮵ز والمش المرك

وڡ�ٮ﮵ما �﮵يل �﮲ورد م﮳حر�﮵ات حوار�﮲ا �﮳شكل شامل .
ــم  حٮ﮵ا�﮴ك ــٮ﮵رة  مس ــن  ع ــا  حدثن  : ــعب  الش ــدى  ص
ــ�� م﮳حال �﮴در�﮵ب  ــاذا أحٮ﮳ٮ﮳تم العمل �� ـ﮵ـة ولم الر�﮵اضٮ

التا�﮵كوا�﮲دو؟
ــُت هذه الر�﮵اضة منذ  ــماعٮ﮵ل : لڡ�د أحٮ﮳ٮ﮳ الكا�﮳تن إس

ا�﮲�� لها, وڡ�ٮ﮵ما �﮳عد  ا�﮵ة إ�﮴ڡ� ــها لع� صٮ﮳اي ڡ�ٮ﮳دأت أمارس
ــل (٥) دان, وحكم وطين  ــاً دولٮ﮵اً أحم ﮳ ــت مدر� أصٮ﮳ح

در﮳حة أولى .
ــ�� �﮳أهمٮ﮵ة  ﮲ ــا إل�﮵ما� ــ�� م﮳حاله ــت العمل �� ــد أحٮ﮳ٮ﮳ لڡ�
ــة للذ�﮵ن �﮵حٮ﮳ون  ــة التا�﮵كوا�﮲دو وڡ�وا�ٔدها ال﮳حم ر�﮵اض

�﮴علمها وممارستها .
ــة  ــة لعٮ﮳ ــد ممارس ــ�� ڡ�وا�ٔ ــا ه ــعب : م ــدى الش ص

التا�﮵كوا�﮲دو للمتدر�﮳ٮ﮵ن ؟
ـ﮵ـة  الر�﮵اضٮ ــة  اللعٮ﮳ ــذه  ه  : ــماعٮ﮵ل  إس ــن  الكا�﮳ت
ــهد إڡ�ٮ﮳الاً كٮ﮳ٮ﮵راُ عىل �﮴در�﮳ها  (التا�﮵كوا�﮲دو) راڡ�ٮ﮵ة و�﮴ش
ــيب  ــن مح ــم م ـ﮵ـات و﮲عٮ﮵ره تٮ ـ﮵ـان والڡ� تٮ ــل الڡ� ــن ڡ�ٮ﮳ م

الر�﮵اضة أما عن ڡ�وا�ٔدها ڡ�ه�� متعددة منها :
ــن  ــاع ع ــة والدڡ� ــوة والثڡ� ــدرب الڡ� ــب المت -�﮴كس

س. النڡ�
-�﮴كسٮ﮳ه أ�﮵ضاً الش﮳حاعة والتمٮ﮵ز واإل�﮳داع .

ــل المتدر�﮳ٮ﮵ن �﮵تعودون  ــدو �﮳﮴حع ــة التا�﮵كوا�﮲ -ر�﮵اض
عىل ال﮳حرأة واإل�﮲ضٮ﮳اط .

ـ﮵ـايض  ــس الر� ــىل التناڡ� ــم ع ــ�� �﮴دڡ�عه ــك ڡ�ه -كذل
الشر�﮵ف ڡ�ٮ﮵ما �﮳ٮ﮵نهم .

ــ﮳حٮ﮵ل من  ــاذا عن مواعٮ﮵د التس ــعب : وم صدى الش
أ﮳حل التدر�﮵ب الر�﮵ايض ���� مركزكم ؟

ــدد  مح ــت  وڡ� ــاك  هن ـ﮵ـس  لٮ ــماعٮ﮵ل:  إس ــن  الكا�﮳ت
ــ﮳حٮ﮵ل مستمر عىل مدار  ــ﮳حٮ﮵ل ���� مركز�﮲ا, ڡ�التس للتس

العام, و�﮲حن �﮲رحب �﮳ال﮳حم�﮵ع .
صدى الشعب : كٮ﮵ف �﮵مكن التواصل  معكم ؟

ــن  م ــل  التواص ــذا  ه ــون  �﮵ك  : ــماعٮ﮵ل  إس ــن  الكا�﮳ت
ــىل  ــال ع ــز او اإل�﮴ص ــذا المرك ــ�� ه ــا �� ــالل ز�﮵ارتن ﮲ح

(٠٧٩٦٩٥٩٢٥٦)

مدرب وصاحب مركز أبطال الضاحية للتايكواندو / عمان يتحدث لصدى الشعب 

الكابتن إسماعيل محمد : رياضة التايكواندو تكسب صاحبها القوة والثقة والدفاع عن النفس والتميز 

19 2023 ÊÉãdG ¿ƒfÉc (10)  AÉKÓãdG
(2972) Oó©dG اعال�﮲ات

17 2022 ∫hCG ¿ƒfÉc (19)  ÚæK’G
(2950) Oó©dG منوعات

 

 

ٮ﮵ر صدى الشعب – أد�﮵ب شڡ�
ــا  �﮳لد�﮲ ــ��  �� ــى  الع﮲طم ـ﮵ـة  الٮ﮳ٮ الع� ــت  أعر�﮳
ــمٮ﮵ة  ــن �﮴أ�﮵ٮ﮵دهم للڡ�ٮ﮵ادة الهاش ـ﮵ـب ع الحٮ﮳ٮ
ــة  ــب ﮳حالل ــى  ﮳حا�﮲ ــم /إل ــة ووڡ�وڡ�ه الحكٮ﮵م
﮲طه هللا  سٮ﮵د�﮲ا المع﮲طم /عٮ﮳دهللا الثا�﮲�� حڡ�
ادر  ــ﮳حٮ﮳وا حاد�﮶ة اإلعتداء الع� ورعاه/ كما ش
ــور العڡ�ٮ﮵د/ عٮ﮳د  ــهٮ﮵د  الوطن الدكت عىل ش
ــك �﮳حٮ﮵ا�﮴ه  ــرزاق الدال�﮳�﮵ح حٮ﮵ث أودي ذل ال
ــؤالء ال﮳حٮ﮳ناء عىل  ــة إلى اعتداء ه �﮳اإلضاڡ�
ــامى أ﮳حهزتنا األمنٮ﮵ة حٮ﮵ث أصٮ﮵ب عدد  �﮲ش
اء العا﮳حل  ــڡ� ــم، و�﮲حن نتمىن لهم الش منه
ــوادث المؤلمة وما ڡ�ام  وعن م﮳حر�﮵ات الح
ا�﮲ون ولٮ﮵ست  ــ﮲حاص مارڡ�ون عىل الڡ� �﮳ه أش
ــة أو ضمٮ﮵ر، ڡ�ڡ�د إر�﮴أ�﮵نا أن �﮵تحدث  لهم ذم

ال��  إلٮ﮵نا المحب ل﮳حاللة سٮ﮵د�﮲ا ولألردن الع�
ــه  س ــب الذي �﮲ذر �﮲ڡ� ــو طال ﮳ ــت أ� األخ /�﮳ه﮳ح
ــل �﮳لد�﮲ا و﮲حدمة المواطنٮ﮵ن  وحٮ﮵ا�﮴ه من أ﮳ح
ــم و�﮴ڡ�د�﮵رهم،  ــك محٮ﮳ته ــٮ﮳ه ذل ــد أكس ، وڡ�

وڡ�ٮ﮵ما �﮵يل �﮲ورد م﮳حر�﮵ات حوار�﮲ا معه.
ــاعركم  ــعب: حدثنا عن مش ــدى الش ص
ــق ال﮳حنوب ﮲حاصًة  ــدث ���� مناط إزاء ما ح
���� منطڡ�ة الحسٮ﮵نٮ﮵ة الواڡ�عة ���� محاڡ�﮲طة 

معان وذلك ڡ�ٮ﮳ل أ�﮵ام.
ة  أ�﮳و طالب: ما حصل من حوادث مؤسڡ�
س حٮ﮵ث  ــ�� الڡ�لب و�﮴ؤلم النڡ� ومؤلمة �﮴دم
ــون  ا�﮲ ــن الڡ� ــة ع ــات ﮲حار﮳ح ــت م﮳حموع ڡ�ام
ـ﮵ـة  ــا األمنٮ ــامى أ﮳حهزتن ــىل �﮲ش ــدت ع وإعت
ـ﮵ـات �﮲﮴حر�﮵ب وحاولت العٮ﮳ث  وڡ�امت �﮳عملٮ

�﮳أمن الوطن وإستڡ�راره.

ــة  والٮ﮳طول ــود  الصم أردن  ــ��   �� ــن  و�﮲ح
ــذه األعمال  ــدوث ه ــتنكر ح ــداء �﮲س والڡ�
الت﮲حر�﮵ٮ﮳ٮ﮵ة واإلعتداء عىل إ﮲حواننا وأحٮ﮳ائنا 
ــهد العڡ�ٮ﮵د  ــال األمن العام حٮ﮵ث إستش ر﮳ح
ــ�� ذاكرتنا  ــٮ﮵ٮ﮳ڡ�ى دا�ٔماً �� ﮵ــح الذي س الدال�﮳�

وڡ�لو�﮳نا مدى الحٮ﮵اة.
ــٮ﮵د�﮲ا  ــاً  نتڡ�دم من ﮳حاللة س ــن ﮳حمٮ﮵ع و�﮲ح
﮲طه هللا ورعاه ومن أهل وذوي الشهٮ﮵د  حڡ�
الٮ﮳طل وعشٮ﮵ر�﮴ه �﮳ين حسن �﮳أصدق مساعر 
ــا�ٔلٮ﮵ن هللا �﮴عالى أن  ــاة، س الحزن والمواس
ــه ورضوا�﮲ه  ــع  رحمت ڡ�ٮ﮵د �﮳واس ــد الڡ� م �﮵تع�
ــ�﮵ح ﮳حنا�﮴ه، وأن �﮵لهم أهله  ــكنه ڡ�س وأن  �﮵س
ــا � وإ�﮲ا إلٮ﮵ه  ــلوان، إ�﮲ ـ﮵ـه الصٮ﮳ر و الس وذو�

را﮳حعون.
صدى الشعب:  ماذا تتمىن لٮ﮳لد�﮲االعز�﮵ز 

الذي هو ﮲عال�� علٮ﮵نا ﮳حمٮ﮵عاً ؟
ـ﮵ـد من التڡ�دم  ــو طالب: أ�﮴مىن له المز� ﮳ أ�
ـ﮵ـن  الذ� ــن  م هللا  ـ﮵ـه  �﮵حمٮ وأن   ، ــور  والتط
ـ﮵ـم  �﮵د� وأن  ــوء،  والس ــر  الش ــه  ل ـ﮵ـدون  �﮵ر�
ــٮ﮳حا�﮲ه و�﮴عالى علٮ﮵نا ﮳حمٮ﮵عاً �﮲عمة األمن  س
ــتمر مسٮ﮵رة  ــتڡ�رار لك�� �﮴س واألمان واإلس
ـ﮵ـن  الحاڡ�د� ــوف  أ�﮲ ــم  ر﮲ع ــاء  ـ﮵ـر والعط ال﮲حٮ

اسد�﮵ن. والڡ�
وأ﮲حٮ﮵راً  أود أن أڡ�ول ���� �﮲ها�﮵ة هذا اللڡ�اء 
�� أن ﮳حاللة سٮ﮵د�﮲ا و﮳حٮ﮵شنا العر�﮳��  الصح��
ــر ال  ــط أحم ـ﮵ـة ﮲ح ــا األمنٮ ــل وأ﮳حهزتن الٮ﮳اس
ــا  �﮳أنن ــنا  س أ�﮲ڡ� ــد  و�﮲عاه ــازوه،  �﮳﮴ح ــن  �﮵مك
ــا الحٮ﮳ٮ﮵ب  ــود األوڡ�ٮ﮵اء ألردنن ــنٮ﮳ڡ�ى ال﮳حن س
ــص  الم﮲حل ــعٮ﮳نا  ولش ــدى  المڡ� ــده  ا�ٔ ولڡ�

. الو����

إبن األردن البار/ بهجت عمر أبو طالب  يعرب عن إعتزازه وتأييده لجاللة سيدنا 
وإستنكاره الشديد لحادثة إستشهاد العقيد الدالبيح على أيدي الغدر والخيانة

 وكاالت

 ≈∏Y  ¿ƒ«°ùfôØdG  QÉ`̀KB’G  AÉª∏Y  ÌY  ¿CG  ó©H
 ΩGOôJƒf á«FGQóJÉc ΩÉcQ â– Ú°†eÉZ ÚJƒHÉJ
 ‘ ≥jôM ÉgôeO ¿CG ó©H »°VÉŸG πjôHCG ¢ùjQÉH ‘
 øe  ó¡°ûŸG  QGó°üd  á°ü≤dG  äOÉY  ,2019  ΩÉY
 ‘ ¿ƒaóŸG ¢üî°ûdG ¿CG AÉª∏©dG ∞°ûàcGh .ójóL
 ΩGOôJƒf  á«FGQóJÉc  á«°VQCG  â– â«HGƒàdG  óMCG

.Úæ°ùëŸGh AÉjôKC’G óMCG ƒg
 ¿CG á«fÉ£jÈdG z¿ÉjOQÉ¨dG{ áØ«ë°U äôcPh
 á«°SÉëf áMƒd ≈∏Y ¢Tƒ≤æe ÚfƒaóŸG óMCG º°SG
 øgÉµ∏d Oƒ©jh ,¢UÉ°UôdG øe äƒHÉJ ≈∏Y áàÑãe
 ÉeÉY 83  √ôªY ¿Éc …òdG ,äQƒH ’ …O ¿Gƒ£fCG

.1710 ΩÉY ‘ƒJh
 É¡æ«Mh ,GôKDƒeh GóL É«æZ äQƒH ’ …O ¿Éch
 ‘  É«dÉM  ¢Vô©J  IóY  á«æa  äÉMƒd  º°SQ  Ö∏W

 øgÉµdG  ¢SGób{  áMƒd  É¡æ«H  øe  ôaƒ∏dG  ∞ëàe
 Éªc ,¬«æ«aƒL ¿ÉL á°ûjôH zäQƒH ’ …O ¿Gƒ£fCG
 á«FGQóJÉc ábƒL ìÓ°UE’ ôØ«d ±’BG 10 ¢ü°üN
 ájƒg ó`̀jó`̀– AÉ`̀ª`̀∏`̀©`̀dG  ∫hÉ``ë``jh .ΩGOô``̀ Jƒ``̀ f
 ÌY  …òdG  ,ôNB’G  äƒHÉàdG  ‘  ¿ƒaóŸG  ¢üî°ûdG
 åëÑdG ≥jôa ¢ù«FQ ∫ƒ≤jh .á«FGQóJÉµdG ‘ ¬«∏Y
 ∞°üædG  ‘  ‘ƒJ  ób  ¿Éc  GPEG{  :»æ«H  ±ƒà°ùjôc
 ¿ô≤dG  πFGhCG  hCG  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  ¿ô≤dG  øe  ÊÉãdG
 .πé°ùdG  øe  ¬àjƒg Oóëf  ±ƒ°ùa  ,ô°ûY ™HÉ°ùdG
 ‘ƒJ ób ¿Éc GPEG  ,ƒg øe GóHCG  ±ô©f ’ ób øµdh
 ¿ƒaóŸG  ¿CG  ¿ƒãMÉÑdG  OóM ∂dP  ™eh .z∂dP  πÑb
 ,ÉeÉY 30 ‘ƒJ ÉeóæY √ôªY ¿Éc πLQ äƒHÉàdG ‘
 ¬«dEG  Ò°ûj  Ée  Gò`̀gh  ,áÑîædG  ≈`̀dEG  »ªàæj  å«M
 iOCG  ,øeõe  ¢Vôe  øe  ÊÉ©j  ¿Éch  ,√Èb  ™bƒe
 ÉÃQ  ,ágƒ°ûe  ¬àªéªLh  ,¬fÉæ°SE’  ¬fGó≤a  ≈dEG

 ¿Éc ÉeóæY áHÉ°üY hCG ¢SCGôdG AÉ£Z AGóJQG ÖÑ°ùH
 ΩÉ¶Y  ≈dEG  GOÉæà°SG  ¿ƒãMÉÑdG  ó≤à©jh  .É©«°VQ

.ÉYQÉH É°SQÉa ¿Éc ¬fCG ,¢Vƒ◊G
 Gò`̀g äÉ``̀ aQ á`̀dÉ`̀M ¿CG  ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG ß``̀M’h
 ≈`̀dEG  AGƒ`̀ ¡`̀ dG  ∫ƒ``̀NO  ÖÑ°ùH  áÄ«°S  ¢üî°ûdG
 ¿CG ™e ,É£æfi ¿Éc ¬fCG øe ºZôdG ≈∏Y ,äƒHÉàdG
 ¬fCG Éªc ,GQOÉf ¿Éc ≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG ‘ §«æëàdG

.QƒgõdÉH Ó∏µe øaO
ÚJƒHÉàdG á°üb

 äÉ«∏ªY  ∫ÓN  ÚJƒHÉàdG  ≈∏Y  AÉª∏©dG  ÌY
 ,2019  ΩÉ`̀ Y  ≥`̀jô`̀M ó©H  äô`̀ L »`̀à`̀dG  ô`̀Ø`̀◊G
 ≈∏Y Égójó– ” äÉJƒëæŸG øe OóY ≈dEG áaÉ°VEG
 ådÉãdG  ¿ô≤∏d  »∏°UC’G  º«°ù≤àdG  øe  AGõ`̀LCG  É¡fCG
 π°üØj  …ò`̀ dG  …QÉª©ŸG  ô°üæ©dG  »`̀gh  ,ô°ûY

.øë°üdG øY íHòŸG

دفن تحت كاتدرائية نوتردام... كشف 
أسرار «التابوت الغامض»

 ä’É°üJG  áÑdÉW  »gh  ƒ«ÑeCG  GôjófEG  âLƒJ
 ‘  ,2023  É°ùfôa  ∫ÉªL  áµ∏e  ,ÉeÉY  18  ≠∏ÑJ
 ≈dEG  ΩÉ©dG  Gòg  ¬«∏Y  ¿ƒªFÉ≤dG  ≈©°S  çóM  ΩÉàN
 á«∏gC’G ÒjÉ©e πjó©J ∫ÓN øe ¬JQƒ°U åjó–

.á≤HÉ°ùŸG ‘ ácQÉ°ûª∏d
 á≤£æe  ∫É`̀ª`̀L  áµ∏e  »``̀gh  ƒ`̀«`̀Ñ`̀eCG  â`̀ dÉ`̀ bh
 É¡ª∏°ùJ ó©H zá¶≤«dG º∏M{ ¢û«©J É¡fEG ,ÜƒdOGƒZ
 á≤HÉ°ùdG  Ö≤∏dG  á∏eÉM øe ¥QRC’Gh »°†ØdG  êÉàdG

.ôj’ ¿ÉjO
 AÉ°ùædG  øY  ƒ«ÑeCG  â©aGO  ,á≤HÉ°ùŸG  ∫ÓNh
 É°ùfôa  Öîàæe  â©é°Th  ,¿ÉWô°ùdÉH  äÉHÉ°üŸG

 ÚàæLQC’G ó°V óMC’G ¬JGQÉÑe π«Ñb Ωó≤dG Iôc ‘
 É¡eÓc  áªààfl  ,2022  ô£b  ∫Éjófƒe  »FÉ¡f  ‘
 ™«é°ûàdG  z!Allez les Bleus{  IQÉÑ©H

.z∑ƒjódG{ ÖîàæŸ Ò¡°ûdG
 •hô°ûd  ÉØ«ØîJ  ΩÉ©dG  Gòg  á≤HÉ°ùe  äó¡°Th
 ‘  âfÉc  Éeó©H  ,äÉ≤HÉ°ùàª∏d  áHƒ∏£ŸG  á«∏gC’G
 24h 18 ÚH qøgôªY ìhGÎj ¿CÉH ¢VôØJ ≥HÉ°ùdG
 ¿CGh  Îe  1.70  øY  ø¡àeÉb  ∫ƒW  π≤j  ’CGh  ÉeÉY

.∫ÉØWCG ¿hO øe qøµj
 øµÁ  äÉH  ,Iójó÷G  •hô°ûdG  Ö°ùëH  øµd
 ‘ ácQÉ°ûŸG ¥ƒa Éeh ÉeÉY 18 ≠∏ÑJ á«°ùfôa …C’

 áªFÉ≤dG ∫ƒ£H §ÑJôe •ô°T …CG ¿hO øe ,á≤HÉ°ùŸG
.»∏FÉ©dG ™°VƒdG hCG

 ≈∏Y IôgÉX ΩÉ°ThCG  OƒLh ÉMƒª°ùe äÉH  Éªc
.á≤jô©dG á≤HÉ°ùŸG ïjQÉJ ‘ ≈dhC’G Iôª∏d º°ù÷G

 …ôL  ≈∏Y  á«dÉª÷G  á«°ùeC’G  âæª°†J  óbh
 ¢ùHÓÃ  É°VhôYh  ÖgGƒª∏d  É°VGô©à°SG  IOÉ©dG

.ôëÑdG ÜÉ«Kh Iô¡°ùdG ÚJÉ°ùa øe ,áØ∏àfl
 íéæJ ⁄ á«∏gC’G •hô°T ‘ äGÒ«¨àdG ¿CG ÒZ
 áYƒªéŸG âØ°Uh PEG ,πeÉµdÉH äGOÉ≤àf’G OÉªNEG ‘
 Osez le féminisme  á«°ùfôØdG  ájƒ°ùædG
.z´Góàe QGóL ≈∏Y ¢†«HCG AÓW{ É¡fCÉH äÓjó©àdG

 بيروت 

 ¿ÉæÑd  ‘  á«eƒµM  ÒZ  ájƒªæJ  äÉª¶æe  âæ∏YCG
 §∏°ùj  …ò`̀dG  ,záé£∏H{  »≤FÉKƒdG  º∏«ØdG  ¥Ó`̀ WEG
 äÉ«fÉæÑ∏dG  AÉ`̀ æ`̀ HCG  íæÃ  Ö`̀dÉ`̀£`̀ŸG  ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG

.ΩC’G á«°ùæL ÖfÉLCG øe äÉLhõàŸG
 øe äÉLhõàe äÉ«fÉæÑd  4  á°üb º∏«ØdG  »µëjh
 íæe  øe  ‹É`̀◊G  ¿ƒfÉ≤dG  ø¡eôëj  ,Ú«fÉæÑd  ÒZ
 øgô°SCG ≈∏Yh ø¡«∏Y ¢SQÉ“h ,øgO’hC’ á«°ùæ÷G
 ió©àj  ’  …òdG  »≤FÉKƒdGh  .äÉcÉ¡àf’G  øe  ∫Éµ°TCG
 ,á«≤«≤◊G ø¡HQÉŒ ø°VôY AÉ°ùf ádƒ£H øe ,≥FÉbO
 ¢üîj Éª«a  ø¡d  á«æ©ŸG  äÉ¡÷Gh ádhódG  á∏eÉ©eh
 á∏ªM  á°ù«FQ  ƒÑ°T  áÁôc  âdÉbh  .ø¡FÉæHCG  á«°ùæL
 záé£∏H{  º∏«a  ¿EG  ,z»Jô°SC’h  ‹  ≥M  »à«°ùæL{
 »àdG äÉ£dÉ¨ŸG ≈∏Y äÉ«æ©ŸG AÉ°ùædG øe GOQ »JCÉj
 πjó©J  á∏bô©d  ¿ƒ«fÉæÑ∏dG  ¿ƒ«°SÉ«°ùdG  É¡H  èéëàj

.øgô°SCG ≥ëHh ø¡≤ëH ∞ëéŸG á«°ùæ÷G ¿ƒfÉb
 ∂dòc{  :zá«HôY  Rƒ«f  …Éµ°S{  ™bƒŸ  âaÉ°VCGh
 É¡æ°ûj »àdG äGAGóàY’Gh äÉªé¡àdG ≈∏Y º∏«ØdG Oôj
 ‘ hCG »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæe ≈∏Y ¿hôªæàŸG

.zøgO’hCGh AÉ°ùædG A’Dƒg √ÉŒ ,á«eƒ«dG IÉ«◊G
 åM  ≈`̀ dEG  ±ó¡j  º∏«ØdG  ¿CG  ƒÑ°T  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉàdGzh  ,ø¡≤ëH  ∂°ùªàdG  ≈∏Y  AÉ°ùædG
 πLôdG  É¡«£©j  Éªc  øgô°SCG  ≥`̀M  ø`̀e  á«°ùæ÷G

.záehÉ°ùª∏d á∏HÉb ÒZ »gh ,ÉeÉ“ ¬Jô°SC’ ÊÉæÑ∏dG
 á«eGôdG  ájDhôdG  ó°ùéj  πª©dG  Gòg{  ¿CG  äócCGh
 ,≥M  äÉÑMÉ°U  ø¡bƒ≤ëH  äÉÑdÉ£ŸG  ¿EG  ∫ƒ≤dG  ≈dEG
 º∏«a  ‘  »Yƒf  πªYh  Èæe  ø¡d  ¿ƒµj  ¿CG  Öéjh
 É¡é¡àæJ  »àdG  ájô°üæ©dG  ¬Lh  ‘  ±ƒbƒ∏d  »≤FÉKh

 ,¿hôªæàŸG ¬ÑÑ°ùj …òdG iPC’Gh ,ájQƒcòdG á£∏°ùdG
 ,äÉcÉ¡àf’G  ó°V  »≤«≤M  »bƒ≤M  ÜÉ£îH  ∂`̀dPh
 ¿ƒ«°SÉ«°ùdG  ¬©«°ûj  Ée  ¢†MOh  Öjƒ°üJ  πLCG  øe
 Éªc{  :ƒÑ°T  â©HÉJh  .zø¡à«°†b  ó°V  ¿hôªæàŸGh
 ≥ëj  ’  …òdG  á«°ùæé∏d  ‹É◊G  ¿ƒfÉ≤dG  πjó©J  ¿CG
 AÉ£YEG ÊÉæÑd ÒZ øe áLhõàŸG á«fÉæÑ∏dG ICGôª∏d ¬«a
 Aƒ°V  ‘  ,ÊÉ°ùfEGh  í∏ oe  Ö∏£e  ,ÉgO’hC’  É¡à«°ùæL
 ¥ƒ≤◊  »ŸÉ©dG  Ωƒ«dÉH  ΩÉ`̀ jCG  òæe  ⁄É©dG  ∫ÉØàMG
 ‘ á«°ùæ÷G ¿ƒfÉb{ ¿CG  áKóëàŸG iôJh .z¿É°ùfE’G
 ≈∏Y  »æÑŸG  ,ÊƒfÉ≤dG  ∞æ©dG  â–  …ƒ°†æj  ¿ÉæÑd
 AÉ°ùædG  ó°V  ¢SQÉªŸG  »YÉªàL’G  ´ƒædG  ¢SÉ°SCG

.zøgô°SCGh äÉ«fÉæÑ∏dG
 ÒZ  øe  øLhõJ  »JGƒ∏dG  AÉ°ùædG  OGó`̀YCG  øYh
 IQGRh øY Qó°U AÉ°üMEG ôNBG ‘{ ƒÑ°T âdÉb ,ÊÉæÑd
 á«fÉæÑd  76003  ΩÉ©dG  ´ƒªéŸG  ¿É`̀c  á«∏NGódG

 PEG ,ºbôH §ÑJôj ’ ≥◊G øµd .»ÑæLCG øe áLhõàe
 …õ««“ ¿ƒfÉb AGôL øe óMGh ¿É°ùfEG ÊÉ©j ¿CG »Øµj

.z√Ò«¨J ºà«d
 á«°ùæ÷G  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  πjó©J  ™jQÉ°ûe{  :â`̀dÉ`̀bh
 øëf  .ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏›  êGQOCG  ‘  ¿B’G  IOƒ`̀Lƒ`̀e
 ¢ù∏éŸG ∫ÉªYCG ∫hóL ≈∏Y ´hô°ûŸG ™°Vƒd áLÉëH
 zÉééM{ ¬JÈàYG Ée ƒÑ°T äó≤àfGh .zGQƒa √QGôbE’
 πjó©J  ¢†aôd  ¿ƒ«fÉæÑd  ¿ƒ«°SÉ«°S  É¡eóîà°ùj
 ,z‘GôZƒÁódG  ¿RGƒàdÉH  ∫ÓNE’G{  É¡æeh  ,¿ƒfÉ≤dG
 ádCÉ°ùŸG  ¿CG  hCG  ,z¿ÉæÑd  á«°Uƒ°üîH  åÑ©dG{  hCG
 √òg  πc{  :á∏FÉb  É¡ãjóM  âªàNh  .ájƒdhCG  â°ù«d
 §≤a  …ƒ°†æJ  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀b  Ò``̀Zh  á`̀ «`̀gGh  è`̀é`̀◊G
 øª°V  É¡∏c  Ö°üJh  ,ô```̀NB’G  ø`̀e  ∞jƒîJ  â`̀–
 ídÉ°üŸG  ≈∏Y  ÉXÉØMh  ,…QƒcPh  …ô°üæY  ÜÉ£N

(Rƒ«f …Éµ°S).záàëÑdG á«°üî°ûdGh á«°SÉ«°ùdG

وكاالت

 øY ¿ÓYE’G òæe äôéØJ ∫ó÷G øe IÒÑc ádÉM
 zõéjh{ º°SÉH ±hô©ŸG »∏Y óªMCG ÜGôdG »æ¨e ¿CG
 ô£≤H  ⁄É©dG  ¢SCÉc  »FÉ¡f  πØM  AÉ«MEG  ‘  ∑QÉ°û«°S
 á«dhódG á«dÉ©ØdG √òg ‘ ∑QÉ°ûj …ô°üe ø¨e ∫hCÉc

.zÉØ«ØdG{ É¡ª¶æJ »àdG
 øe  ÒãµdG  ÖfÉL  øe  AÉØàM’G  ádÉM  ºZÈa
 É«ŸÉY ÉªYO πã“ ÉgQÉÑàYÉH Iƒ£ÿG √ò¡H ÒgÉ°ûŸG
 ¬fCG  ’EG  ,»Hô©dGh  …ô°üŸG  AÉæ¨dG  ¿Gƒ`̀dCG  øe  ¿ƒ∏d

 ø¡ŸG áHÉ≤æd á©°SGh äGOÉ≤àfG äQÉK ¬JGP âbƒdG ‘
 õéjh ÖdÉ£J É¡fCG øY OOôJ Éeó©H ,ô°üÃ á«≤«°SƒŸG
 πØM ‘ ¬àcQÉ°ûe πÑb É¡æe íjô°üJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH
 ΩóY  ∫ÉM  ¬©e  ≥≤ëà°S  É¡fCGh  ,⁄É©dG  ¢SCÉc  »FÉ¡f

.’hCG íjô°üàdG Gòg ≈∏Y ¬dƒ°üM
 ≈Ø£°üe  ,Újô°üŸG  Ú«≤«°SƒŸG  Ö«≤f  øµd
 áHÉ≤f  ¿CG  zá«HôY  Rƒ«f  …Éµ°S{  ™bƒŸ  ó`̀cCG  ,πeÉc
 õéjh ΩÉ«b ‘ ÉbÓWEG É¡jód á∏µ°ûe ’ á«≤«°SƒŸG ø¡ŸG
 ¬d ≈æªàJ É¡fCG  Éªc ,⁄É©dG ¢SCÉc »FÉ¡f πØM AÉ«MEÉH

.∂dP ‘ ≥«aƒàdG

 É¡fCG  ó«Øj  Ée  ÉbÓWEG  É¡æY  Qó°üj  ⁄  ¬`̀fCG  ó`̀cCGh
 πÑb íjô°üJ ≈∏Y ¬dƒ°üM ΩóY ∫ÉM ‘ ¬©e ≥≤ëà°S

.‹hódG πØ◊G Gòg ‘ ¬àcQÉ°ûe
 Qƒ°†◊ÉH õéjh ÖdÉ£J §≤a áHÉ≤ædG ¿CG ™HÉJh
 Ú`̀Hô`̀£`̀ŸG ø``̀e ¬``̀FÓ``̀eR á`̀«`̀≤`̀H π`̀ã`̀e ¬`̀∏`̀ã`̀e É`̀ ¡`̀ «`̀ dEG
 íjô°üJh  É¡àjƒ°†Y  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  Ú«≤«°SƒŸGh

.ô°üe πNGO äÓØ◊G AÉ«MEÉH É¡æe
 áHÉ≤æd õéjh Qƒ°†M ΩóY ∫ÉM ‘ ¬fCG πeÉc ócCGh
 AÉ«MEG øe ¬©æe ºà«°ùa ¬©°Vh Úæ≤Jh Ú«≤«°SƒŸG

.ô°üe ‘ äÓØ◊G

مصطفى كامل يوضح موقف النقابة من 
مشاركة «ويجز» في المونديال

«بلطجة».. وثائقي يستعرض أزمة «أبناء اللبنانيات»

فرنسا 
تختار ملكة 

جمالها
عمان-ندى جمال 

 ¿Éª°†∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸG  ΩÉY  ôjóe   ó`̀cCG
 »∏«∏ëàdG ôjô≤àdG ¿CG áfhGô£dG óªfi  »YÉªàLE’G
 áeÓ°ùdG  IQGOEG  ¬JQó°UCG  …òdG  πª©dG  äÉHÉ°UE’
 á°SGQO ó©H á°ù°SDƒŸG ‘ πª©dG äÉHÉ°UEGh á«æ¡ŸG
 á∏ qé°ùŸG  πª©dG  äÉHÉ°UEG  ∫ƒM  É¡JôLCG  á«∏«∏–
 (2021)  ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N  ¿Éª°†dG  ‘  Ióªà©ŸGh
 ‘ á«æ¡ŸG  áë°üdGh  áeÓ°ùdG  ´É°VhCG  ¿CG  ∞°ûµj
 ,Oƒ°ûæŸG  iƒà°ùŸÉH  â°ù«d  áØ∏àîŸG  äBÉ°ûæŸG
 ≈dEG  ôjô≤àdG  É¡æª°†J  »àdG  ΩÉ`̀bQC’G  Ò°û oJ  å«M
 iód  Ióªà©ŸG  πª©dG  äÉHÉ°UEG  áÑ°ùf  ´É`̀Ø`̀JQG
 (27.4%)  áÑ°ùæH  (2021)  ΩÉ©d  á°ù°SDƒŸG
 áHÉ°UE’G ´ƒbh ä’ó©e ¿CGh (2020) ΩÉY øY
 á°ù°SDƒŸG  â∏é°S  å«M  ,kÉ«Ñ°ùf  á©ØJôe  âdGR  ’
.äÉYÉ£≤dG ™«ªL ‘ á≤«bO (25) πc πªY çOÉM

 ‘ â`̀©`̀°`̀Vh á`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ŸG ¿CÉ```̀ H í```°```VhCGh
 ájÉbƒdGh  óë∏d  äGQOÉÑeh  kÉaGógCG  É¡à«é«JGÎ°SG
 É¡JÉeóN  ôjƒ£àH  â∏ªYh  πª©dG  äÉHÉ°UEG  øe
 ÆÓ`̀H’G  á«dBG  Ú°ù–  ∫Ó`̀N  øe  ∫ÉéŸG  Gò`̀g  ‘
 êÓY  á«dBGh  ¢ù°SCG  ôjƒ£Jh  πª©dG  çOGƒ`̀M  øY
 á«LÓ©dG  á«Ñ£dG  äÉ¡÷G  ™e  óbÉ©àdÉH  ÜÉ°üŸG
 π«¡°ùàH  á°ù°SDƒŸG  äÉ¡LƒJ  ™e  ≥aGƒàj  ÉÃ

.π°†aCG IOƒéH πª©dGh äGAGôLE’G
 AÉæH ≈dEG ™q∏£àJ á°ù°SDƒŸG ¿CÉH áfhGô£dG ÚHh
 ¿hÉ©àdGh  á©HÉàŸG  ≈∏Y  áªFÉb  á«≤«≤M  äÉcGô°T
 ´ƒ°Vƒe ‘ á«æ©ŸG ±GôWC’G áaÉc ™e ≥«°ùæàdGh
 áæeBG  πªY  áÄ«H  OÉéjEG  ±ó¡H  á«æ¡ŸG  áeÓ°ùdG
 á«∏YÉa ÌcCG QhóH Ωƒ≤à°S Éªc ,Ú∏eÉ©∏d á«ë°Uh
 ôWÉîÃ  á«Yƒà∏d  á«eÓYEG  äÓªM  ¥Ó``̀WEG  ‘
 øe  øµeCG  Ée  qóë∏d  πª©dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEGh  çOGƒ``M
 áë°üdGh áeÓ°ùdG áaÉ≤K ô°ûfh õjõ©Jh ,É¡Yƒbh
 ,áØ∏àîŸG  πª©dG  äÉÄ«H  •É`̀ °`̀ ShCG  ‘  á«æ¡ŸG
 •hô°ûH  OGôaC’Gh  äBÉ°ûæŸG  ΩGõàdG  øe  ≥≤ëàdGh

.á«æ¡ŸG áë°üdGh áeÓ°ùdG ÒjÉ©eh
 äGô°TDƒŸG  ¢†©H  á`̀fhGô`̀£`̀dG  ¢Vô©à°SGh
 ΩÉ©d  πª©dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEÉ`̀H  á°UÉÿG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dGh
 OóY  ´É`̀Ø`̀JQG  ≈``̀dEG  â°üo∏N  »`̀à`̀dGh  (2021)
 ≈dEG  π°ü«d  á°ù°SDƒŸG  iód  á∏é°ùŸG  çOGƒ`̀◊G
 óªà oYG  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àfl  ‘  kÉKOÉM  (21388)
 ¬àÑ°ùf  É`̀Ã  πªY  áHÉ°UEÉc  (15403)  É¡æe
 ∂dP  ‘  á∏é°ùŸG  çOGƒ◊G  ‹ÉªLEG  øe  (72%)
 (196) á«HÉ°UE’G äÉ«aƒdG OóY ≠∏H Éª«a ,ΩÉ©dG

 .Ióªà©ŸG äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG øe á«HÉ°UEG IÉah
 äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ´ƒ`̀bƒ`̀d  ΩÉ`̀©`̀dG  ∫ó`̀©`̀ŸG  ¿CG  Éªc
 πªY  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  (11.7)  ≠∏H  (2021)  ΩÉ`̀©`̀d
 ∫ó©e  ≠∏H  ÚM  ‘  ,¬«∏Y  øeDƒe  (1000)  πµd
 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ‘  πª©dG  äÉHÉ°UEG  ´ƒbh

 øeDƒe (1000) πµd  áHÉ°UEG  (16.5) á°UÉÿG
 »àdG  πª©dG  äÉHÉ°UEG  áÑ°ùf  â∏ qµ°T  å«M  ,¬«∏Y
 ‹ÉªLEG øe (59.2%) á«aÉ°T ä’ÉM É¡æY º‚
 ä’ÉM  â∏ qµ°Th  ,(2021)  ΩÉY  ‘  äÉHÉ°UE’G
 Ée  á«HÉ°UEG  IÉahh  ºFGO  »HÉ°UEG  õé©H  áHÉ°UE’G
 ¢†©H  ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  ™e  (26.5%)  ¬àÑ°ùf
 â¨∏H  áÑ°ùæHh  ó©H  É¡àdÉM  ô≤à°ùJ  ⁄  äÉHÉ°UE’G

 .äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG øe (2.6%)
 áHÉ°UEG  (12851)  ¿CG  á`̀fhGô`̀£`̀dG  sÚ`̀ Hh  
 á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ‘  â©bh  πªY
 äÉYÉæ°üdG  ´É£b  πàMG  oå«M  ;(2021)  ΩÉ©d
 äÉHÉ°UE’G  π«é°ùJ  ‘  ≈∏YC’G  Oó©dG  á«∏jƒëàdG
 ¬àÑ°ùf  É`̀Ã  πªY  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  (4057)  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh
 πª©dGh  áë°üdG  ´É`̀£`̀b  ¬«∏j  ,(31.6%)
 ¬àÑ°ùf  É`̀Ã  áHÉ°UEG  (2830)  ``̀H  »YÉªàL’G
 `H  áFõéàdGh  á∏ª÷G  QÉ qŒ  ´É£b  ºK  ,(22%)
 ‘  ,(16.9%)  ¬àÑ°ùf  ÉÃ  áHÉ°UEG  (2169)
 ´É£b  ‘  äÉHÉ°UEG  ´ƒ`̀bh  ∫ó©e  ≈∏YCG  ≠∏H  ÚM
 äÉYÉæ°üdG  ´É£bh  ,»YÉªàL’G  πª©dGh  áë°üdG
 ,ôLÉëŸG ∫Ó¨à°SGh øjó©àdG ´É£bh ,á«∏jƒëàdG
 (20.7%)h  (64.2%)  ´ƒ```̀bh  ∫ó`̀ ©`̀ Ã
 ¬«∏Y øeDƒe (1000) πµd áHÉ°UEG (19.8%)h

.ΩÉ©dG ¢ùØf ‘ ‹GƒàdG ≈∏Y
 äÉ«aƒdG  OóY  ‹ÉªLEG  ¿CG  áfhGô£dG  ±É°VCGh
 á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ‘  á«HÉ°UE’G
 øe  (2021)  ΩÉ`̀©`̀dG  ∫Ó`̀N  IÉ``ah  (79)  ≠∏H
 ¥ô£dG  çOGƒM  øY  âª‚  IÉah  (37)  É¡æª°V
 •ƒ≤°Sh  äGQÉéØf’G  É¡«∏j  ,(46.8%)  áÑ°ùæH
 ,(10.1%) áÑ°ùæHh äÉ«ah (8) ```H ¢UÉî°TC’G
 πé°S  á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¿CG  ÚM  ‘
 ,(25.3%)  ¬àÑ°ùf  ÉÃ  á«HÉ°UEG  IÉah  (20)
 (14)  `H  áFõéàdGh  á∏ª÷G  QÉ`̀Œ  ´É£b  ¬«∏j
 ä’ó©e â¨∏H  Éª«a  ,(17.7%) áÑ°ùæHh IÉah
 ,äGAÉ°ûfE’G  ´É£b  ‘  á«HÉ°UE’G  äÉ«aƒdG  ´ƒbh
 ´É£b ºK ,ôLÉëŸG ∫Ó¨à°SGh øjó©àdG ´É£b ¬«∏j
 (33.4)  ∫ó©Ã  ,»YÉªàL’G  πª©dGh  áë°üdG
 øeDƒe  ∞`̀dCG  áÄe  πµd  IÉ`̀ah  (20.4)h  (27)h

.‹GƒàdG ≈∏Y ¬«∏Y
 äÉHÉ°UE’G  çhó`̀M  ÜÉÑ°SCÉH  ≥∏©àj  Éª«ah
 í°VhCG  ;á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ‘
 ≈∏YCG  πàMG  ¢UÉî°TC’G  •ƒ≤°S  ¿CÉ`̀H  áfhGô£dG
 (2021)  ΩÉ©d  πª©dG  äÉHÉ°UE’  ´ƒ`̀bh  áÑ°ùf
 áÑ°ùæHh  á`̀ HÉ`̀ °`̀UEG  (3602)  É`̀ gOó`̀ Y  ≠`̀ ∏`̀Hh
 Oó©``H …hó«dG πª©dG äGhOCG É¡«∏j ,(28.03%)
 ΩÉ©∏d (11.9%) áÑ°ùæH πªY áHÉ°UEG (1529)
 •ƒ≤°S  øY  áªLÉædG  äÉHÉ°UE’G  ºK  øeh  ,¬°ùØf
.(9.68%) áÑ°ùæH áHÉ°UEG (1244)`H AÉ«°TC’G

 »àdG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ¿CG  á`̀fhGô`̀£`̀dG  í`̀ °`̀ VhCGh
 ΩÉ©d  ÌcCÉa  (30%)  áÑ°ùæH  õéY  É¡æY  º‚
 ÖÑ°ùH  áHÉ°UEG  (34)  É`̀gOó`̀Y  ≠∏H  (2021)
 `H  ¥ô`̀£`̀dG  çOGƒ``̀M  ¬«∏j  ,¢UÉî°T’G  •ƒ≤°S
 äÉYÉ£≤dG ‘ äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG øe áHÉ°UEG (19)
 »àdG  äÉHÉ°UE’G  OóY ¿CGh ,á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G
 ≠∏H  (30%)  øe  π`̀bCG  áÑ°ùæH  õéY  É¡æY  º‚
 ,¢UÉî°TC’G •ƒ≤°S øY áªLÉf áHÉ°UEG (1255)

 .áHÉ°UEG (381) Oó©`H äÉæ«cÉŸGh ä’B’G ¬«∏j
 äÉYÉ£≤dG  ‘  ájôª©dG  áÄØdG  å«M  øe  É`̀eCG
 ÚH  ,(2021)  ΩÉ©d  á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G
 ÚHÉ°üŸ â©bh »àdG äÉHÉ°UE’G OóY ¿CG áfhGô£dG
 (5897)  ≠∏H  kÉeÉY  (30)  øY  ºgQÉªYCG  π≤J
 ≈∏YCG ≠∏H ÚM ‘ ,(45.9%) ¬àÑ°ùf ÉÃ áHÉ°UEG
 πbCG  ájôª©dG  áÄØdG  ‘  äÉHÉ°UE’G  ´ƒbƒd  ∫ó©e
 (1000) πµd áHÉ°UEG  (29.4) kÉeÉY (20) øe
 (24-20)  ájôª©dG  áÄØdG  ¬«∏j  ,¬«∏Y  øeDƒe
 πµd  πªY  áHÉ°UEG  (25.2)  ´ƒ`̀bh  ∫ó©Ã  áæ°S

 .¬«∏Y øeDƒe (1000)
 ™fÉ°üŸG  »∏¨°ûe  ¿CG  ¬`̀fhGô`̀£`̀dG  QÉ`̀°`̀TCG  h
 ¢Vô©àj  »àdG  ø¡ŸG  Ì`̀cCG  ºg  ™«ªéàdG  ∫ÉªYh
 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ‘   äÉHÉ°UEÓd   ÉgQOGƒc
 áÑ°ùf ≈∏YCG â∏ë°S å«M 2021∫ÓN á°UÉÿG
 ,áHÉ°UEG  (1866)  Oó©Hh  (14.52%)  ≠∏Ñàd
 Oó©Hh  (12%)  áÑ°ùæH  ¿ƒ«aô◊G  áæ¡e  É¡«∏j
 Éª«a  ,äÉHÉ°UE’G  ‹ÉªLEG  øe  áHÉ°UEG  (1542)
 ™fÉ°üŸG  »∏¨°ûe  ‘  á«HÉ°UE’G  äÉ«aƒdG  â∏µ°T
 (13.9%)  `H  áÑ°ùf  ≈∏YCG  ™«ªéàdG  ∫ÉªYh
 äÉ«aƒdG  ‹ÉªLEG  øe  IÉ`̀ah  (11)  ÉgOóY  ≠∏Hh

.á«HÉ°UE’G
 ‘ ádÉª©dG ºé◊ kÉ≤ah äÉHÉ°UEÓd áÑ°ùædÉH h
 áfhGô£dG ÚÑa ,á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG
 (1000) ádÉªY ºéM äGP πª©dG  äÉHÉ°UEG  ¿CÉH
 ΩÉY  ∫Ó`̀ N  áÑ°ùf  ≈`̀∏`̀YCG  â∏µ°T  Ì`̀cCÉ`̀a  kÓ`̀eÉ`̀Y
 áÑ°ùæHh  áHÉ°UEG  (3060)  Oó©Hh  (2021)
 ÚM  ‘  ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ‹É`̀ª`̀LEG  ø`̀e  (24.1%)
 äGP  äBÉ°ûæŸG  ‘  äÉHÉ°UE’G  ´ƒbh  ∫ó©e  πµ°T
 â¨∏H  (999)  ≈dEG  (500)  øe  ádÉª©dG  ºéM
 Éªc  ,¬«∏Y  øeDƒe  (1000)  πµd  áHÉ°UEG  (26)
 ≈dEG  (1) øe ádÉª©dG ºéM äGP äBÉ°ûæŸG äRÉM
 á«HÉ°UE’G  äÉ«aƒdÉH  áÑ°ùf  ≈∏YCG  ≈∏Y ∫É qªY (4)
 (16.7%)  ¬àÑ°ùf  ÉÃh  IÉ`̀ah  (13)  â¨∏Hh
 ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ‘  äÉ«aƒdG  ‹ÉªLEG  øe
 â∏àMG  Éªc  ,IÉ``ah  (79)  á¨dÉÑdGh  á°UÉÿG
 (9)  ≈dEG  (5)  øe  ádÉª©dG  ºéM  äGP  äBÉ°ûæŸG
 á«HÉ°UE’G  äÉ«aƒdG  ´ƒbƒd  ∫ó©e  ≈∏YCG  ∫ÉªY

.¢üî°T ∞dCG áÄe πµd IÉah (17.8) ∫ó©Ã

عمان 

 º«¶æJ  áÄ«g  »°VƒØe  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ó`̀cCG
 IójÉ©°ùdG OÉjR ¢Sóæ¡ŸG ¿OÉ©ŸGh ábÉ£dG ´É£b
 πªY º«¶æJ ‘ áÄ«¡dG ¬°SQÉ“ …òdG QhódG á«ªgCG
 äGhÌdG  ∫Ó¨à°SGh  á«©«Ñ£dG  QOÉ°üŸG  ´É£b
 ¿EG  ,á«Øë°U  äÉëjô°üJ  ‘  ∫É`̀bh  .á«fó©ŸG
 áªXÉædG  äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©J  áÄ«¡dG
 Ëó≤Jh  QÉªãà°S’G  ™«é°ûJ  ±ó¡H  ´É£≤∏d
 IOÉjRh  ∞∏µdG  πbCÉHh  á«dÉY  IOƒéH  äÉeóÿG

.øjó©àdG ´É£≤d áaÉ°†ŸG áª«≤dG
 ‘  ¢ù«ªÿG  ¬àcQÉ°ûe  Ö`̀≤`̀Y  ∂``̀dP  AÉ``̀L
 ácô°T ™æ°üe êÉàfEG øe ≈dhC’G á∏MôŸG Ú°TóJ
 á≤£æe  ‘  ∂«eGÒ°ù∏d  á«dhódG  (èæ°ûæ«L)
 QƒàcódG  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  πÑb  ø`̀e  áfGô£≤dG
 Gò«ØæJ ™æ°üŸG Ú°TóJ AÉLh .áfhÉ°üÿG ô°ûH
 áeƒµ◊G ºYO ±ó¡H á«eÉ°ùdG á«µ∏ŸG äÉ¡«Lƒà∏d

 ÜÉ£≤à°S’  áªFÓŸG  áÄ«ÑdG  áÄ«¡Jh  QÉªãà°SÓd
 πª©dGh  ∑ôµdG  á¶aÉfi  ‘  ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûŸG
 ‘  ¢Vƒ¡æ∏d  áªFÉ≤dG  äGQÉªãà°S’G  Úµ“  ≈∏Y
 á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG á«ªæJh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G

.É¡FÉæHC’ πª©dG ¢Uôa ÒaƒJh
 á`̀«`̀dhó`̀dG  (èæ°ûæ«L)  á`̀cô`̀°`̀T  ™æ°üeh
 ∫Ée  ¢SCGôH  »æ«°U  QÉªãà°SG  ƒg  ,∂«eGÒ°ù∏d
 É‰hO 550 áMÉ°ùe ≈∏Y ,Q’hO ¿ƒ«∏e 100
 πNóe  ≈∏Y  ,…hGôë°üdG  ≥jô£dG  IGPÉëÃ

.áfGô£≤dG á≤£æe
 á«dhódG  (èæ°ûæ«L)  ™æ°üe  ácô°T  ôaƒJh
 á∏MôŸG  ∫ÓN  πªY  á°Uôa  250  ∂«eGÒ°ù∏d
 ÉYÉÑJ  πª©dG  ¢Uôa  OóY  ∞YÉ°†à«°Sh  ,≈dhC’G
 øe AÉ¡àf’G  ó©H πªY á°Uôa 750  ≈dEG  π°üàd
 ΩÉ©dG  ájGóH  ™e  áãdÉãdGh  á«fÉãdG  Úà∏MôŸG

.2024 πÑ≤ŸG

ارتفاع إصابات العمل لعام( 2021) بنسبة 27.4%.

الطراونة: هناك حادث كل 25 
دقيقة في جميع القطاعات

يوم وظيفي يوفر 600 فرصة عمل 
بقطاعات تجارية وخدمية

عمان 

 ¥hQÉ``̀a  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  ΩÉ``̀Y  Ú``̀ eCG  ó``̀ cCG
 øª°V øe Èà©J á«Ø«XƒdG ΩÉjC’G ¿EG ,…ójó◊G
 áªgÉ°ùª∏d  π«¨°ûàdG  ∫É› ‘ IQGRƒdG  á£°ûfCG
 øY  ÚãMÉÑdG  ∂«Ñ°ûJh  ,ádÉ£ÑdG  øe  ó◊ÉH
 ¥ƒ°S  ‘  ∞FÉXh  øe  ôaƒàe  ƒg  Ée  ™e  πª©dG

.áé¡æ‡h á°ù∏°S ¥ô£H ¬JÉLÉ«àMGh πª©dG
 Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a  ¬àjÉYQ  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 √OÉªM ºYÉ£e áYƒª› ¬àª¶f …òdG »Ø«XƒdG
 øe  ácô°T  35  ácQÉ°ûÃ  ,¿ÉªY  ‘  Égô≤Ã
 á°Uôa  600  ‹GƒM  ôahh  ,¢UÉÿG  ´É£≤dG

.á«eóNh ájQÉŒ äÉYÉ£b Ió©H πªY
 ºYód  »JCÉj  »Ø«XƒdG  Ωƒ«dG  ¿CG  ±É°VCGh

 ÉÃ  ¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  ÚH  Oƒ¡÷G
 á«ª∏©dGh á«∏ª©dG ÜÉÑ°ûdG äGAÉØc ™e ΩAÓàj
 IQGRƒ`̀ dG  QhO  kGó`̀cDƒ`̀e  ,¥ƒ°ùdÉH  êÉ`̀eó`̀f’Gh
 áØ∏àîŸG äGQOÉÑŸG ºYód ôªà°ùŸG ÉgOGó©à°SGh
 øY  ÚãMÉÑdG  π«¨°ûàd  á«Ø«XƒdG  ΩÉ`̀ jC’G  øe

.πª©dG
 π`̀YÉ`̀Ø`̀dG Qhó``̀ dÉ``̀ H ,…ó``̀ jó``̀ ◊G OÉ``̀ °``̀ TCGh
 ΩÉ`̀Y  πµ°ûH  ¢`̀ UÉ`̀ ÿG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀Ÿ
 ≈©°ùJ  »`̀à`̀dGh  IOÉ`̀ª`̀M  ºYÉ£e  á`̀Yƒ`̀ª`̀›h
 πªY  ¢Uôa  Òaƒàd  ∫hDƒ°ùe  QhO  AÉæÑd  kÉehO
 ¥ƒ°S óaQ ‘ É¡àªgÉ°ùÃ ¬H iòàëoj êPƒªæch
 ¢ù«FQ ∫Éb ,¬à¡L øe .á∏eÉ©dG …ójC’ÉH πª©dG
 Ωƒ«dG ¿EG ,√OÉªM óFGQ áYƒªéŸG IQGOEG ¢ù∏›

 äÉcô°T  ¢UôM  øe  kÉbÓ£fG  »JCÉj  »Ø«XƒdG
 øY  ÚãMÉÑdG  ™«é°ûJ  ≈∏Y  ¢UÉÿG  ´É£≤dG
 ΩóY kGócDƒe ,π«¨°ûàdG ¢Uôa øY åëÑ∏d πª©dG
 OƒLƒd  áMhô£ŸG  ôZGƒ°û∏d  IÈÿG  •GÎ°TG
 ¿ƒ∏ªëj  ’  øe  ºYóJ  π«gCÉJh  ÖjQóJ  èeGôH

.äGÈÿG ¿ƒµ∏àÁ ’h á«ª∏©dG äGOÉ¡°ûdG
 ´É£≤dG  á«dhDƒ°ùe  ≈`̀ dEG  √OÉ`̀ª`̀M  QÉ`̀°`̀TCGh
 á«eƒµ◊G  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG  Ö`̀fÉ`̀é`̀H  ¢``UÉ``ÿG
 ìôW  ∫ÓN  øe  πªY  ¢Uôa  ÒaƒàH  á«∏gC’Gh
 ,πª©dG  ¥ƒ°ùd  π«gCÉàdGh  ÖjQóàdG  è`̀eGô`̀H
 äÉYÉ£≤H  πª©J  ácQÉ°ûŸG  äÉcô°ûdG  ¿CG  Éæ«Ñe
 ºYÉ£ŸGh  äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJh  ä’É°üJ’G

.áMÉ«°ùdGh á«FGò¨dG OGƒŸGh

السعايدة يؤكد أهمية دور هيئة تنظيم 
الطاقة في استغالل الثروات المعدنية



202023 QGPBG (5)  óM’G
(3026) Oó©dGäÉfÓYG

برامج  ا�ستخدام  جتيد  بيانات  مدخلة  مطلوب 
التوا�سل  مهارات  جتيد   MS Office الكمبيوتر 
�سويلح  منطقة  �سكان  تكون  ان  على  االجتماعي 

ار�سال الطلبات على االمييل التايل :
 behappydelivery.jo@gmail.com 

ال يتم النظر يف الطلبات التي الحتقق ال�سروط اعاله

مطلوب مدخلة بيانات

مطلوب موظف للعمل

�سابط   / حما�سب  اىل  بحاجة  مالية  �سركة   

لديه  يكون  وان  -�سنتني  �سنه  خربه  امتثال 

�سهاده و�ساطه وار�سال cv على :- 

info@ifa-jo.com
ت : 0795523455

مزرعه للبيع يف ناعور
 14 مزرعه   - رمانه  ام  ناعور  يف  للبيع  مزرعه 

دومن مع بيت 3 طوابق للبيع ب�سعر مغري  . 
ت :0790009919  ت : 06/5561220

م�ساحتها  خلدا  يف  للبيع  ار�ض  قطعة 
منطقة   - خا�ض  �سكن  مربع  مرت   1020
فلل مرتفعه ومطله العلى  �سعر من املالك 
فقط  اب  وات�ض   - الو�سطاء  تدخل  عدم 

رقم - ت : 0781616894

قطعة ار�ض للبيع يف خلدا

مطله   - املطار  طريق   - الظهري  يف  للبيع  فيال 
850م  البناء  850م-  االر�ض  م�ساحة   -
 - نوم  غرف   5  - امريكي  نظام   - طوابق   3  -
�سالونات كبرية - بركة �سباحة - تر�سات ب�سعر 

مليون دينار.
ت : 0799622400 - 0795522444

فيال للبيع يف الظهري

قطعة ار�ض للبيع يف مرج احلمام - حو�ض - رقم 14- - عيون 
اجلامو�ض- م�ساحتها 630م- ت�سلح لبناء فيال او عمارة �سكنية 

ب�سعر منا�سب من املالك مبا�سرة
 ت : -0795609063   

ت: 0795195117

ار�ض للبيع يف مرج احلمام

�سركة جتارية بحاجة اىل الوظائف التالية

 �سركة جتارية بحاجة اىل الوظائف التالية 
مهند�ض مبيعات �سمن ال�سروط التالية :

1- حا�سل على درجة البكالوريو�ض يف تخ�س�ض الكيمياء او الهند�سة الكيماوية .

2-اتقان اللغة االجنليزية قراءة وكتابة .
3-لديه خربة من ثالث اىل خم�ض �سنوات يف نف�ض املجال 
Microsoft Office 4- العمل على برامج الكمبيوتر

يرجى ارسال السيرة الذاتية على الفاكس 5335111
Info@targetchemicals.com أو على االيميل

فيال للبيع يف عني البا�سا

 3 من  مكونة  متال�سقة  للبيع  فيال 
للتوا�سل  البا�سا  عني  يف  طوابق 

االت�سال على :
ت : 0786041934

ار�ض للبيع يف دابوق
ار�ض �سكن خا�ض للبيع يف دابوق- حو�ض 

احلمارية - مميزة م�ساحتها 970 مرت 
- جماورة للق�سور و الفلل - من املالك 

مبا�سرة 
ت : 079/5144405

فيال للبيع يف عبدون
فيال للبيع يف عبدون - فيال م�ستقله �سوبر ديلوك�ض 
 + تربيد   - م   700 البناء   - اأوربية  موا�سفات   -
 - اأ�سباين  رخام   - �سباحة  بركة   - مركزية  تدفئة 

حديقة وا�سعة - ب�سعر مغري - جديدة مل ت�سكن 
ت : 079/6109590

�سقة ار�سية يف ابو ن�سري 
245م  م�ساحتها  للبيع  ن�سري  ابو  يف  ار�سية  �سقة 
 4  - ما�سرت  واحدة   - نوم  غرف   4 من  تتكون 
حمامات - �سالون حرف L - معي�سه - مطبخ راكب 
حديقة  اىل   - باال�سافة   - كراج   - األومنيوم   -
 - وحمام   - ومطبخ   - غرفة  داخلها   - خارجية 

م�ساحتها تقريبا 70م - 
للتوا�سل - من املالك مبا�سرة - وب�سعر مغري جدا 

ت : 0797911354

مطلوب موظفه للعمل

�ض  يف  �سركة  لدى  للعمل  �سكرترية  مطلوب   

عبداهلل غو�سة / الدوار ال�سابع - تتقن اللغة 

االجنليزية كتابة وحمادثة وا�ستخدام احلا�سوب 

joramed21@gmail.com
ت : 0777253614

500-م2-  اجلديدة  ناعور  يف  للبيع  ار�ض  قطعة 
تبعد  م�ستوية  �سخرية  -14م-  -�ض  ال�سكل  مربعة 

عن �سارع ال�سالم-2 كم - للبيع من املالك
ت: 0772699441 -  ت: 0799610362

قطعة ار�ض للبيع يف ناعور

قطعة ار�ض للبيع يف مرج احلمام - حو�ض - رقم 14- 
لبناء  ت�سلح  630م-  م�ساحتها  اجلامو�ض-  عيون   -
فيال او عمارة �سكنية ب�سعر منا�سب من املالك مبا�سرة
 ت : -0795609063   ت: 0795195117

قطعة ار�ض للبيع يف مرج احلمام

�سقة ار�سية يف ابو ن�سري 
 4 تتكون من  245م  م�ساحتها  للبيع  ابو ن�سري  ار�سية يف  �سقة 

 -  L 4 حمامات - �سالون حرف   - ما�سرت  نوم - واحدة  غرف 

باال�سافة - اىل  األومنيوم - كراج -   - معي�سه - مطبخ راكب 

حديقة خارجية - داخلها غرفة - ومطبخ - وحمام - م�ساحتها 

تقريبا 70م - 

للتوا�سل - من املالك مبا�سرة - وب�سعر مغري جدا .

ت : 0797911354
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21 2023 QGPBG (5)  óM’G
(3026) Oó©dG á°VÉjQ

 Ró`̀ «`̀eGÒ`̀H á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ e â`̀¡`̀ à`̀ fG
 ∫OÉ©àH Ö≤∏dG πeÉM ∂dÉeõdG ¬Ø«°Vh
 ΩÉàN  ‘  ,Ú≤jôØ∏d  Ö«fl  »Ñ∏°S

.…ô°üŸG …QhódG øe 20 á∏MôŸG
 áë∏°üe  ‘  ∫OÉ`̀©`̀à`̀ dG  Ö`̀°`̀Uh
 (á£≤f  41)  Qó`̀°`̀ü`̀à`̀ŸG  »``̀∏``̀gC’G
 Éeó≤àe  »≤H  å«M  ,∫OÉ©àdG  Gò¡H
 ™e  Úà£≤f  ¥QÉØH  Ró«eGÒH  ≈∏Y
 ¢SôM  ΩÉ``eCG  á∏LDƒe  äÉjQÉÑe  3
 ¿ƒdhÉ≤ŸGh  »∏«YÉª°SE’Gh  Ohó◊G
 ¬ÁôZ øY •É≤f 8 ¥QÉØHh ,Üô©dG
 ™e  ¢`̀ù`̀eÉ`̀ÿG  ∂`̀dÉ`̀eõ`̀dG  …ó«∏≤àdG

.á∏LDƒe IGQÉÑe
 Iô£«°ùdG  ¿É`̀≤`̀jô`̀Ø`̀dG  ∫OÉ`̀ Ñ`̀ Jh
 ™e  ,∫hC’G  •ƒ°ûdG  ‘  PGƒëà°S’Gh
 π°†ØH  ∂dÉeõ∏d  á«eƒég  á«∏°†aCG
 ó«°ùdG  ó`̀ ª`̀ MCG  »`̀KÓ`̀ã`̀dG  äÉ`̀ cô`̀ –
 ôØ©L  ¥hQÉ```̀ a  ∞`̀«`̀°`̀Sh  (hõ````̀jR)
 Iƒ£N  ¿hO  øe  ,»Ñ∏°T  ≈Ø£°üeh

.…hÉæ°ûdG óªMCG ≈eôe ≈∏Y
 »YÉaO ¢UôëH Ró«eGÒH Ö©dh
 äÉªé¡dG  ≈∏Y  OÉªàY’G  ™e  ,ó`̀FGR
 ≈Ø£°üe  áYô°ùd  ’Ó¨à°SG  IóJôŸG

.ôHÉ°U Oƒªfih »ëàa
 ‘  ƒ`̀jQÉ`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀j  ⁄h
 äGÒ«¨àdG  º`̀ ZQ  ,ÊÉ`̀ ã`̀ dG  •ƒ`̀°`̀û`̀dG

.Ú≤jôØdG Óµd á«eƒé¡dG

 ¢Vôa  ,iô````̀NCG  IGQÉ``̀Ñ``̀e  ‘h
 ≈∏Y  É«Ñ∏°S  ’OÉ`̀©`̀J  »∏«YÉª°SE’G
 ‘  ΩÓ°ùdG  Ö©∏Ã  ô°ûJƒ«a  ¬Ø«°†e

.IôgÉ≤dG

 39  ≈dEG √ó«°UQ ô°ûJƒ«a ™aQh
 »∏«YÉª°SE’Gh ,ådÉãdG õcôŸG ‘ á£≤f
 ¢SOÉ°ùdG  õcôŸG  ‘  á£≤f  15  ≈`̀dEG

.ô°ûY

 Üô¨ŸG  Öîàæe  ºéæd  ÜÉ°üàZ’G  áª¡J  â¡L oh
 ,»ª«µM  ±ô°TCG  »°ùfôØdG  ¿ÉeôL  ¿É°S  ¢ùjQÉHh
 á«MÉ°†dG ,ÒàfÉf ‘ ΩÉ©dG »YóŸG Öàµe ∫Éb ÉªÑ°ùM

.z¢SôH ¢ùfGôaz`d ,¢ùjQÉH áª°UÉ©∏d á«Hô¨dG
 ,»ª«µM  ¿ƒ`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG  ¿ƒ``̀Yó``̀ŸG  Üƒ`̀é`̀à`̀ °`̀SGh
 ôª©dG  øe  ≠∏ÑJ  ICGô`̀eG  øe  äÉeÉ¡JG  ó©H  ,¢ù«ªÿG
 ‘  ÖYÓdG  ∫õæe  ‘  ÜÉ°üàZÓd  É¡°Vô©àH  ÉeÉY  24

.»°VÉŸG ôjGÈa 25 Ωƒj ,QƒµfÓ«H ÊƒdƒH
 ≈∏Y  á«FÉ°†≤dG  á`̀HÉ`̀bô`̀dG  ¿EG  ¿ƒ`̀Yó`̀ŸG  ∫É``̀bh
 ∂dP  ™eh  ,IÉàØdG  ™e  π°UGƒàdG  øe  ¬©æ“  »ª«µM
 πchCGh  .á«°ùfôØdG  »°VGQC’G  IQOÉ¨Ã  ∫ƒfl  ƒ¡a
 ‘  ΩÉ©dG  »YóŸG  Öàµe  ¬ëàa  …òdG  ‹hC’G  ≥«≤ëàdG
 á«eÉfi OôJ ⁄h .≥«≤– »°VÉb ≈dEG ÚæKE’G ÒàfÉf
 ,z¢SôH ¢ùfGôa{ øe ∫É°üJG ≈∏Y ¿’ƒc ÊÉa ÖYÓdG
 ¿CG AÉKÓãdG z¿ÉjõjQÉH ƒd{ áØ«ë°üd äócCG É¡fCG Éª∏Y
 â–h  ÇOÉ`̀g{  »ª«µM  ¿CGh  ,záHPÉc{  äÉeÉ¡J’G
 ,á«YóŸG  ≈dEG  ¿ƒ≤≤ëŸG  ™ªà°SGh  .zádGó©dG  ±ô°üJ
 hOQÉ`̀H  Qƒ∏a  π«°TGQ  É¡à«eÉ  âdÉbh  ,AÉ`̀©`̀HQC’G
 .ΩÉ¡J’G  QGô≤H  Éª∏Y  É`̀fò`̀NCG{  :z¢SôH  ¢ùfGôaz`d
 äQÉàNG  ó≤d  .É`̀¡`̀dGƒ`̀bCG  πc  ≈∏Y  ßaÉ–  »à∏cƒe
 ô°ûf  ‘  ÖZôJ  ’h  Éjô°üM  ádGó©dG  ≈`̀dEG  çóëàdG

.zÉ¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM á°UÉN á«°†≤dG
á«°†≤dG π°UCG

 ∫Éa  ‘  áWô°û∏d  õcôe  ≈dEG  â¡LƒJ  á«YóŸG  •
 É¡æµd ,áKOÉ◊G øY ≠«∏Ñà∏d »°VÉŸG óMC’G ¿QÉe hO

.iƒµ°ûH Ωó≤àJ ⁄
 âaô©J  É¡fEG  âdÉb  ,áWô°ûdÉH  Qó°üŸ  É≤ah  •

 ,zΩGô©à°ùfEG{  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  ôjÉæj  ‘  »ª«µM  ≈∏Y
 É¡Ñ∏W  IQÉ«°S  ÈY  âÑ°ùdG  Ωƒj  ¬dõæe  ≈dEG  âÑgPh

.É¡HÉë£°U’ ÖYÓdG
 »ª«µM  ¿CG  á«YóŸG  ≠«∏ÑJ  Qó°üŸG  ±É°VCG  •
 ÈY É¡©e â∏°UGƒJ á≤jó°U ¿EG âdÉbh ,zÉ¡Ñ°üàZG{

.É¡HÉë£°U’ äAÉL á«°üf ádÉ°SQ
 á∏ãªŸG øe êhõàe ,É«fÉÑ°SEG ‘ OƒdƒŸG »ª«µMh
 ‘  ÉcQÉ°Th  ,¿Gó`̀dh  Éª¡jódh  ∑ƒÑY  áÑg  á«fÉÑ°SE’G
 ‹hódG OÉ–’G ¬ª¶æj …òdG zπ°†a’G{ õFGƒL πØM

 á∏«µ°ûJ  π°†aCG  øª°V  ÒàNGh  ,(ÉØ«a)  Ωó≤dG  Iôµd
.¬≤ëH ≥«≤ëàdG íàa øe äÉYÉ°S ó©H 2022 ΩÉ©d

 »àdG á«°SÉ°SC’G õFÉcôdG øe ÉeÉY 24`dG øHG ¿Éch
 ô£b ∫Éjófƒe ‘ Ωô°üæŸG ΩÉ©dG ájÉ¡f Üô¨ŸG äOÉb
 Öîàæe  ∫hCG  íÑ°UCG  å«M  ,¥ƒÑ°ùeÒZ  RÉ‚EG  ≈dEG
 ,⁄É©dG ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üf ≈dEG π°üj »HôYh »≤jôaEG
 õjõ©dG  ¬≤jó°U  ój  ≈∏Y  IôeÉ¨ŸG  »¡àæJ  ¿CG  πÑb
 ÖîàæŸGh  »HÉÑe  ¿É«∏«c  ¿ÉeôL  ¿É°S  ‘  ¬∏«eR

.2018 π£H »°ùfôØdG

 Qó°üàe  áfƒ∏°TôH  …OÉ``̀f  ø`̀∏`̀YCG
 ,Ωó`̀ ≤`̀ dG Iô`̀ µ`̀ d ÊÉ``Ñ``°``SE’G …Qhó````̀ dG
 »LÒ°S  ¬£°Sh  Ö`̀Y’  ¿CG  ,á©ª÷G
 ƒ«fƒj  30  ≈àM  √ó≤Y  Oóe  ƒJôHhQ
 »FGõ÷G •ô°ûdG ¿CG Éë°Vƒe ,2024

.hQƒj ¿ƒ«∏e 400 ≠∏ÑÃ O q póM
 ‘ Oƒ`̀ dƒ`̀ ŸG  ƒ`̀ Jô`̀ HhQ ó≤Y ¿É``̀ch
 ƒ«fƒj  ‘  »¡àæj  É«fƒdÉJÉµH  ¢SƒjQ
 º°SƒŸ  √ó≤Y  O qnó``̀e  ‹ÉàdÉHh  ,πÑ≤ŸG

.óMGh
 √QGƒ°ûe (ÉeÉY 31) ƒJôHhQ CGóHh
 ó©H ≈∏Y ,¢Shôc ¢ù«àfÉ°S ‘ …hôµdG
 º°†fG ºK ,áfƒ∏°TôH ÜƒæL º∏c 100

 áfƒ∏°TôH ÖjQóJ õcôe ,É«°SÉe ’ ≈dEG
 IÎa ó©H ,ÉeÉY 14 ø°S òæe ,Ò¡°ûdG

.ÉfƒZGQÉJ ∂«à°SÉf …OÉf ™e IÒ°üb
 ∫hC’G  ≥jôØdG  ‘  ƒJôHhQ  Ö©∏jh
 ,2010  ΩÉY  òæe  ÊƒdÉJÉµdG  …OÉæ∏d
 áfƒ∏°TôH  ¿GƒdCG  øY iƒ°S  ™aGój  ⁄h
 ÜQó`̀ ŸG  øµd  ,á`̀jhô`̀µ`̀dG  ¬JÒ°ùe  ‘
 ¬JÉeóîH ø©à°ùj ⁄ ¢ùjófÉfôg ‘É°ûJ
 ‘ É«°SÉ°SCG ¬H ™aóa º°SƒŸG Gòg GÒãc

.º°SƒŸG  ájGóH  òæe  §≤a  IGQÉÑe  13
 11 ƒ``̀Jô``̀HhQ »`̀LÒ`̀°`̀S Ö`̀ ©`̀ dh
 AÉYóà°S’G  Oƒ`̀©`̀jh  á`̀«`̀dhO  IGQÉ`̀Ñ`̀e
 ≈dEG zÉNhQ ’{ ±ƒØ°U ≈dEG ¬d ÒNC’G

 …QhO  á≤HÉ°ùŸ  »FÉ¡ædG  ∞°üf  QhódG
 Ö©d  å«M  ,2021  á«HhQhC’G  ºeC’G
 ¿CG  πÑb  ,É«dÉ£jEG  ó°V  ≥`̀FÉ`̀bO  ™Ñ°S
 IGQÉÑŸG ‘ A’óÑdG óYÉ≤e ≈∏Y ¢ù∏éj

.É°ùfôa ó°V á«FÉ¡ædG
 ¢ü«ª≤H  √ó``̀›  á`̀¶`̀◊  Oƒ`̀ ©`̀ Jh
 ¢SQÉe  øe  øeÉãdG  ≈`̀dEG  ÉfGôZhÓÑdG
 ¬JOƒY áfƒ∏°TôH ≥≤M ÉeóæY ,2017
 ¿É°S  ¢ùjQÉH  ≈∏Y  RƒØdÉH  IÒ¡°ûdG
 øªK  ÜÉjEG  ‘  1-6  »°ùfôØdG  ¿ÉeôL
 ÉHhQhCG  ∫É£HCG  …QhO  á≤HÉ°ùe  »FÉ¡f
 á°ùeÉÿG  á≤«bódG  ‘  Éaóg  ¬∏«é°ùàH

.™FÉ°†dG ∫óH âbƒdG øe

رسميا.. توجيه تهمة االغتصاب ألشرف حكيمي

اتهامات لحكم «كالسيكو» بالتغاضي عن 
طرد فينيسيوس.. فيديو يوضح

الحائلي وكعكي يثنيان 
على ثالثية االتحاد

 è«∏ÿG ≈∏Y ó«ª©dG Rƒa á«ªgCG ,IóL OÉ–G ¢ù«FQ ,»∏FÉ◊G QÉ‰CG RôHCG
 ,ÚaÎëª∏d  …Oƒ©°ùdG  …QhódG  øe  19∫G  ádƒ÷G  øª°V  ,ΩÉeódÉH  (0-3)

.ó¡a øH óªfi ÒeC’G Ö©∏e ≈∏Y
 ‘  º¡e  Rƒ`̀a{  :zÎjƒJ{  ≈∏Y  »°üî°ûdG  ¬HÉ°ùM  ÈY  ,»∏FÉ◊G  Oô`̀Zh
 á∏°UGƒeh ,¬fRGƒJ IOÉ©à°S’ É©jô°S IOƒ©dG ≈∏Y ≥jôØdG IQób ócCG ,¬à«bƒJ

.z…QhódG Ö≤d ≈∏Y ájƒ≤dG á°ùaÉæŸG ‘ √QGƒ°ûe
 ,õ«ªŸG  º¡∏ªYh  ºgOƒ¡L  ≈∏Y  ≥jôØdG  AÉ°†YCG  áaÉµd  Gôµ°T{  :±É°VCGh

.zá«bô°ûdG á≤£æŸG ‘ á©FGôdG ó«ª©dG ÒgÉª÷ ∫ƒ°Uƒe ôµ°ûdGh
 ±ô°ûŸGh IóL OÉ–G ¢ù«FQ ÖFÉf ,»µ©c ΩÉ°üY óªMCG ≥∏Y ,¬ÑfÉL øeh
 •É≤ædGh QÉ°üàf’G á«dÉ¨dG ÉfÒgÉª÷ ∑hÈe{ :ÓFÉb ,Ωó≤dG Iôc ≈∏Y ΩÉ©dG
 ¬H ô¡X …òdG õ«ªŸG iƒà°ùŸGh ,ó«÷G AÉ£©∏d á∏°ü äAÉL »àdG ,áæ«ªãdG
.zá∏Ñ≤ŸG äÉjQÉÑŸG ‘ ºcOÉ©°SE’ πª©dG π°UGƒàj ˆG ¿PEÉHh ..AÉ≤∏dG ‘ ≥jôØdG

 Rƒa ˆ óª◊G{ :IóL OÉ–’ ∫hC’G ≥jôØdG …QGOEG ,…ó¡e ¿Ghôe Öàch
 ≈∏Y ¥ôØdG É¡H ºMGõf ,áª¡e iôNCG •É≤f çÓKh ,äGQÉ°üàf’G áµ°ùd IOƒYh

.z™«ªé∏d ∑hÈe ∞dCG ..…QhódG IQGó°U

 كأس خادم الحرمين الشريفين توجه 

أنظار عالم الفروسية إلى العال
 200  ¢Vƒîj å«M ,Ó©dG  á¶aÉfi ≈dEG  á«°ShôØdG  ⁄ÉY QÉ¶fCG  â¡ŒG 
 ,⁄É©dG  ∫ƒM  πªëàdGh  IQó≤dG  äÉ°ùaÉæe  ‘  äÉ°SQÉØdGh  ¿É°SôØdG  π°†aCG  øe
 IQó≤∏d  á«dhódG  ÚØjô°ûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ¢SCÉc  ádƒ£H  øe  á©HGôdG  áî°ùædG

.GÎeƒ∏«c 120 É¡dƒW ≠dÉÑdG ,2023 πªëàdGh
 ,âÑ°ùdG  Gó`̀Z  ,Ó©dG  á¶aÉëŸ  á«µ∏ŸG  áÄ«¡dG  äÉ°ùaÉæŸG  ∞«°†à°ùJh
 ‹hódG  OÉ–’G ±Gô°TEG  â–h ,á«°ShôØ∏d  …Oƒ©°ùdG  OÉ–’G ™e ácGô°ûdÉH

.á«°ShôØ∏d
 Ö≤d  πeÉM  º¡«a  øÃ  ,á`̀dhO  40  ¿ƒ∏ãÁ  äÉ°SQÉah  ¿É°Sôa  ∑QÉ°ûjh
 äƒLQÉe  á«°ùfôØdGh  ,…Gƒ`̀LhQhCG  øe  ÒHÒa  ƒµjôjó«a  ,á≤HÉ°ùdG  áî°ùædG

.»°VÉŸG ΩÉ©dG ádƒ£H ‘ ådÉãdG õcôŸG â∏àMG »àdG ,πjRÉ°T
 á¶aÉëŸ á«µ∏ŸG áÄ«¡dG É¡à©°Vh »àdG ,á«°ShôØdG á«é«JGÎ°SG QÉWEG ‘h
 OƒLh  ‘  πãªàJ  ,ΩÉ©dG  Gòg  IÒÑc  á«∏fi  ácQÉ°ûe  ádƒ£ÑdG  ‘  ô¡¶J  ,Ó©dG

.Ú«∏fi ¿É°Sôa á°ùªN
 äGQhO  øe  IQÉà  áYƒª›  A’Dƒ¡d  Ωób  ,ôjƒ£J  èeÉfôH  π°†ØH  ∂dPh

.á©°SGh á«°ùaÉæJ äGÈN ≈dEG áaÉ°VEG ,»æØdG ºYódGh IQƒ°ûŸGh ÖjQóàdG

 جمهور الرائد يطالب المطوع 

بالرحيل.. واألخير يرد
 …OÉædG ¢ù«FQ ´ƒ£ŸG ó¡a âÑdÉWh ,ójó°ûdG É¡Ñ°†Z óFGôdG ÒgÉªL äóHCG
 ádƒ÷G  øª°V  ,IójÈH  (2-1)  ¥ÉØJ’G  ΩÉeCG  IQÉ°ùÿG  ÜÉ≤YCG  ‘  ,π«MôdÉH

.ÚaÎëª∏d  …Oƒ©°ùdG  ø°ThQ  …Qhód  19
 ,IGQÉÑŸG  Ö≤Y  ,á«°VÉjôdG  ájOƒ©°ùdG  SSC  äGƒæb  äÉ°SóY  äó°UQh
 ¢†©H ¬LƒJ å«M ,áÁõ¡dG ÖÑ°ùH Ió°ûH áÑ°VÉZ »gh …óëàdG óFGQ ÒgÉªL
 ≈∏Yh ¬«∏Y º¡Ñ°†Z GƒÑ°Uh ,Ö©∏ŸG ‘ ´ƒ£ŸG óLGƒJ ¿Éµe Üƒ°U Ú©é°ûŸG

.ÉµjOƒeƒ°S ¢SƒjQÉe ,ÊÉehôdG ÜQóŸG
 √ó«H º¡d GÒ°ûe ,¬≤jôa ÒgÉªL Ωƒég ≈∏Y ´ƒ£ŸG ó¡a OQ ,¬ÑfÉL øeh
 ƒjó«a ™£≤e ô¡XCG ÉªÑ°ùM ,óFGôdG á°SÉFQ ‘ äGƒæ°S 4∫ Oóª«°Sh ,ôªà°ùe ¬fCG

.zÎjƒJ{ ™bƒe ≈∏Y ∫hGóàe
~IQGRhÉj#{ ¿Gƒæ©H zêÉà°TÉg{ ™bƒŸG äGP ≈∏Y óFGôdG  Qƒ¡ªL ø°TOh

.z´ƒ£ŸG~øe~ójGôdG~hò≤fG~á°VÉjôdG
 øª°V  ,2022  •ÉÑ°T/ôjGÈa  ‘  É°†jCG  óFGôdGh  ¥ÉØJ’G  IGQÉÑe  âfÉch
 ´ƒ£ŸG  ÚH  á`̀eRCGh  äÉcÉÑà°TG  äó¡°T  ób  ,ÚaÎëª∏d  …Oƒ©°ùdG  …Qhó`̀dG

.¬jOÉf ÒgÉªLh

 االستثمارات السعودية تعزز طموحات 
أستون مارتن في فورموال 1

 zƒµeGQCG{ ácô°T »£©J ,hQƒj ¿ƒ«∏e 647  É¡àª«b ≠∏ÑJ äGQÉªãà°SÉH
 ™e Ωób …òdG ,1 ’ƒeQƒØd zøJQÉe ¿ƒà°SCG{ ≥jôØd á©aO §Øæ∏d ájOƒ©°ùdG
 º°SƒŸG πÑb Ée äGQÉÑàNG ‘ â≤dCÉJ IQÉ«°S ƒ°ùfƒdCG hófÉfôa ÊÉÑ°SE’G ¬≤FÉ°S
 øY ,»°VÉŸG ÜBG/¢ù£°ùZCG øe ∫hC’G ‘ ,É«ª°SQ ¿ÓYE’G ” ÉeóæYh .ójó÷G
 ÊÉŸC’G ∫GõàYG ó©H ,ÅLÉØe πµ°ûH zøJQÉe ¿ƒà°SCG{ ≈dEG  ƒ°ùfƒdCG  ΩÉª°†fG
 áeÓ©c  hQƒj  ∞dCG  400  áª«≤H  ÉMÉHQCG  ≥jôØdG  ≥≤M  ,πà«a  ¿É«à°SÉÑ«°S

.äGô°TDƒŸG √òg ¢SÉ«b ‘ á°ü°üîàŸG zMVP{ ácô°ûd É≤ah ,á«YÉªàLG
 º°SƒŸ  áª¡ŸG  ¥ôØdG  óMCG  zøJQÉe  ¿ƒà°SCG{  íÑ°UCG  ô¡°TCG  á©Ñ°S  ó©Hh
 øe  ´ô°SCG  á«fÉK  2.371  πé°S  å«M  ,øjôëÑdG  ‘  ≥∏£æj  …òdG  2023

.⁄É©dG ádƒ£H äÉfÉ«Ñd É≤ah ,º°SƒŸG πÑb Ée äGQÉÑàNG ‘ »°VÉŸG ΩÉ©dG
 øe  Ωƒj  ôNBG  ‘  ,ÚJôe  ⁄É©dG  π£H  ,ƒ°ùfƒdCG  √ó`̀cCG  …òdG  ô`̀eC’G  ƒgh

.z…QGÒa øe π«∏≤H ´ô°SCG Éæc{ ÓFÉb ,äGQÉÑàN’G
 ¿EÉa  ,zƒµeGQCG{  ‘  áeÉ©dG  ¿hDƒ°ûdG  ΩÉY  ôjóe  ,…ôŸG  ∫ÓW  Ö°ùëHh
 IQGOE’G  ≥jôa  äGQóbh  º«ª°üJh  ájDhôH  ƒµeGQCG  ΩGõàdG  ¢ùµ©J{  ácGô°ûdG
 ‘  ìÉéædG  ≥«≤–h  ôªà°ùŸG  Ωó≤àdG  ™aód  ,øJQÉe  ¿ƒà°SCG  ‘  á°ùaÉæŸGh

.z1 ’ƒeQƒa
 …òdG  ,zøJQÉe  ¿ƒà°SCG{  ≥jôa  ‘  ºgÉ°ùe  ÈcCG  ÊÉK  ájOƒ©°ùdG  ó©Jh

.É«YGQ 20 øe ÌcCÉH ≈¶ëj
 ÖY’ ¿Éc ƒd Éªc ,ƒ°ùfƒdCG º°SG πª– »àdG ¿É°üª≤dG äÉ©«Ñe äOGR óbh

.∞WÉ©ŸGh äÉ©Ñ≤dG øY Ó°†a ,Ωób Iôc
 ,zøJQÉe ¿ƒà°SCG{  äGQÉ«°S  ≈∏Y ∫ÉÑbE’G  OGOõj  ¿CG  É°†jCG  ™bƒàŸG  øeh

.hQƒj ∞dCG 200 É«dÉM É«fÉÑ°SEG ‘ É¡æe IóMGƒdG IQÉ«°ùdG áª«b ≠∏ÑJ »àdG
 ⁄É©dG  ádƒ£ÑH  √Qƒ£J  ‘  zøJQÉe  ¿ƒà°SCG{  ôªà°ùj  ¿CG  ¿B’G  ≈≤Ñàjh
 óMC’G ΩÉ≤j …òdG iÈµdG øjôëÑdG IõFÉL ¥ÉÑ°ùH ≥∏£æJ »àdG ,1 ’ƒeQƒØd

.á©ª÷G Ωƒ«dG Iô◊G ¬HQÉŒ …ôŒh ,πÑ≤ŸG

اإلسماعيلي يفتتح عهد 
الجمل بالتعادل مع فيوتشر

 ¬Ø«°Vh  ô°ûJƒ«a  á¡LGƒe  ≈∏Y  ¬àª∏c  »Ñ∏°ùdG  ∫OÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢`̀Vô`̀a
 øª°V  ,IôgÉ≤dÉH  ΩÓ°ùdG  Ö©∏e  ≈∏Y  á©ª÷G  Ωƒ«dG  AÉ°ùe  ,»∏«YÉª°SE’G

.RÉàªŸG …ô°üŸG …Qhó∏d 20∫G ádƒ÷G äÉ°ùaÉæe
 »æØdG  √ôjóe  IOÉ«b  â–  IGQÉÑe  ∫hCG  Ωƒ«dG  »∏«YÉª°SE’G  ¢VÉNh
 ,zhó«e{  ΩÉ°ùM  óªMC’  ÉØ∏N  áª¡ŸG  ≈dƒJ  …òdG  ,πª÷G  IõªM  ,ójó÷G

.èFÉàædG ™LGôJ »YGóH ¬Ñ°üæe øY πMGôdG
 ÖfÉL  øe  »MÉÑ°üdG  óª  ºµ◊G  ≈∏Y  äÉ°VGÎYG  IGQÉÑŸG  äó¡°Th

.AGõL áHô°†H ƒHƒH É°VQ óªfi ÖdÉW Éeó©H ,ô°ûJƒ«a
 Éªæ«H ,iôNCG áÑ©d ‘ É°†jCG AGõL á∏côH »∏«YÉª°SE’G ƒÑY’ ÖdÉW Éªc
 ∫ÓN  á≤≤fi  á°Uôa  OÉ©HEG  ‘  ,¢ûjhGQódG  ¢SQÉM  ,…Rƒ`̀a  óªfi  ≥dCÉJ

.áæ≤àe ¢SCGQ áHô°V øe IÒNC’G äÉ¶ë∏dG
 õcôŸG  ‘  ,á£≤f  15  ≈`̀dEG  ∫OÉ©àdG  Gò¡H  √ó«°UQ  »∏«YÉª°SE’G  ™`̀aQh

.»∏gC’G ó°V á∏LDƒe IGQÉÑe ¬dh ,ô°ûY ¢SOÉ°ùdG
 ¥QÉØH ,ÊÉãdG õcôŸG ‘ á£≤f 39 ≈dEG ô°ûJƒ«a ó«°UQ ™ØJQG ,πHÉ≤ŸG ‘

.πbCG äÉjQÉÑe 3 Ö©d …òdG ,IQGó°üdG ÖMÉ°U »∏gC’G øY Úà£≤f

أنشيلوتي: برشلونة ال يستحق 
الفوز وقدمنا عرضا جيدا

 IGQÉÑe ‘ ¬≤jôa AGOCG ≈∏Y ,»Jƒ∏«°ûfCG ƒdQÉc ,ójQóe ∫ÉjQ ÜQóe ≥q∏Y
 ¿hO ±ó¡H áfƒ∏°TôH RƒØH â¡àfG »àdGh ,∂∏ŸG ¢SCÉc »FÉ¡f ∞°üf ÜÉgP

.πHÉ≤e
 IôµdG  ≈∏Y  ÉfPƒëà°SG{  :IGQÉÑŸG  ó©H  Ú«Øë°ü∏d  »Jƒ∏«°ûfCG  ∫Ébh
 øµJ  ⁄  ÉæJÉªég  øµdh  ,ÉÑjô≤J  áÄŸG  ‘  60`d  â∏°Uh  IÒÑc  áÑ°ùæH

.zá≤aƒe
 Üƒ∏°SCG OÉªàYG ≈∏Y ÉfhÈLCGh ,Gó«L áfƒ∏°TôH ´ÉaO ¿Éc{ :±É°VCGh

.zÒNC’G å∏ãdG ‘ á«dÉ©ØdG ≈dEG Éfô≤àaG .á«°Vô©dG äGôjôªàdG Ö©d
 áé«àædG  ≥≤ëf ⁄{ :»Jƒ∏«°ûfCG  ≥q∏Y ,RƒØdÉH  áfƒ∏°TôH á«≤MCG  øYh
 ¿CG  ó≤àYCG  ’  .Gó«L  AGOCG  Éæeób  ÉæfCG  ºZQ  ÜÉgòdG  IGQÉÑe  ‘  áHƒ∏£ŸG
 ¿ƒµà°S ,ìhôdG ¢ùØæH ÜÉjE’G IGQÉÑe ÉæÑ©d ¿EG .RƒØdG ≥ëà°ùj áfƒ∏°TôH

.á«fÉÑ°SE’G z¢SBG{ áØ«ë°U â∏≤f ÉªÑ°ùM ,zÉæd IÒãc ¢Uôa ∑Éæg
 áfƒ∏°TôH  iód  ¢UôØdG  âfÉc  OÉµdÉH{  :ÓFÉb  »Jƒ∏«°ûfCG  ºààNGh
 Gòg  á«YÉaódG  Éæ°VhôY  π°†aCG  óMCG  ¿Éc  ¬fCG  ó≤àYCG  .ájÉ¨∏d  IOhó`̀fi
 hOQGhOEG  ió`̀ gCG  ÉeóæY  26  á≤«bódG  ‘  áfƒ∏°TôH  Ωó≤Jh  .zº°SƒŸG
 ÉgQôe …òdG ¢ùjQƒJ ¿GÒa ≈dEG IôµdG ójQóe ∫ÉjQ §°Sh ÖY’ É¨æ«aÉeÉc
 øe äóJQG IôµdG øµd ≈eôŸG √ÉŒÉH Oó°S …òdG »°ù«c ∂fGôa ≈dEG É©jô°S
 ≈dEG  óYÉ°ùŸG ºµ◊G QÉ°TCG  ,ájGóÑdG ‘h .≈eôŸG πNGO ≈dEG  hÉà«∏«e QójEG
 âØ°ûc óYÉ°ùŸG ƒjó«ØdG ºµM ÈY á«fƒjõØ∏àdG IOÉYE’G øµd ,π∏°ùJ OƒLh

.Ó∏°ùàe øµj ⁄ »°ù«c ¿CG
 IGQÉÑÃ áfƒ∏°TôH ‘ πÑ≤ŸG πjôHCG øe ¢ùeÉÿG ‘ ¿É≤jôØdG »≤à∏«°Sh
 1  RÉa …òdG Éfƒ°SÉ°ShCG hCG hÉÑ∏«H ∂«à«∏JCG õFÉØdG ¬LGƒj ¿CG ≈∏Y ÜÉjE’G

.AÉ©HQC’G ¬Ñ©∏e ≈∏Y »FÉ¡ædG πÑb QhódG ÜÉgP ‘ ôØ°U-

 إطالق نار ورسالة «مخيفة» إلى 
ميسي في مسقط رأسه

 zâcQÉe ôHƒ°S{ ¥ƒ°ùà∏d ôéàe ¿ƒë∏°ùe ºLÉg ,áØ«fl á©bGh ‘ 
 π«fƒ«d  »æ«àæLQC’G  ºéædG  á`̀LhR  ,hRƒ`̀ chQ  Ó«fƒàfCG  á∏FÉ©d  ∑ƒ∏‡

.¿GóHC’G É¡d ô©°û≤J ádÉ°SQ Gƒ¡Lhh ,»°ù«e
 ,áÑbGôe GÒeÉµd GOÉæà°SG ájQÉf áLGQO ≈∏Y Ú∏LQ ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ”h
 §≤°ùe ,ÚàæLQC’ÉH ƒjQGRhQ áæjóe ‘ ôéàe øe Éª¡HGÎbG äô¡XCG å«M
 ¥ƒa  á«fó©e  ™jQÉ°üe  ≈∏Y  QÉædG  ÉªgóMCG  ≥∏£j  ¿CG  πÑb  ,»°ù«e  ¢SCGQ

.ÜGƒHC’Gh òaGƒædG
 πÑb  πbC’G  ≈∏Y á≤∏W 14  ¥ÓWEG  ” ,z3  ƒ`̀jQGRhQ{ á£ëŸ É≤ahh
 ÚµaÉL ,∑QÉ¶àfG ‘ øëf »°ù«e{ :∫ƒ≤J ó«dG §îH áHƒàµe á¶MÓe ∑ôJ

.z∂H »æà©j ødh ,äGQófl ôLÉJ É°†jCG
.ƒjQGRhQ ájó∏H ¢ù«FQ ƒg ÚµaÉL ƒ∏HÉHh

 ìÉÑ°U  øe  ≈``̀dhC’G  äÉYÉ°ùdG  ‘  çOÉ`̀ ◊G  ™`̀bh  OQh  Ée  Ö°ùëHh
 ¬àLhR  hCG  »°ù«e  øµj  ⁄  Éªæ«H  áæjóŸG  øe  »Hô¨dG  Aõ÷G  ‘  ¢ù«ªÿG

.øjô°VÉM hRƒchQ Ó«fƒàfCG

 يد الشارقة تستعير العب الغرافة
 »∏gCG ¬Ø«°V ™e ájOh IGQÉÑe ó«dG Iôµd ábQÉ°ûdG ∫ÉLQ ≥jôa ¢VÉN
 ≈¡àfGh ,ábQÉ°ûdG …OÉf ádÉ°U ≈∏Y á©ª÷G Ωƒ«dG AÉ°ùe ,ÊÉª©dG ÜGó°S

.(24-35) »JGQÉeE’G ≥jôØdG RƒØH AÉ≤∏dG
 øe  39  áî°ùæ∏d  ,Ú≤jôØdG  äGOGó©à°SG  QÉWEG  ‘  IGQÉÑŸG  âª«bCGh
 áªéædG  É¡Ø«°†à°ùj  »àdG  ,¢ShDƒµdG  ∫É£HCG  á«é«∏ÿG  ájófC’G  ádƒ£H

.…QÉ÷G QGPBG/¢SQÉe 17 ≈dEG 8 øe IÎØdG ∫ÓN »æjôëÑdG
 ÜÉ`̀©`̀dC’G  IQGOEG  âë‚  ,á«é«∏ÿG  ádƒ£Ñ∏d  õ«¡éàdG  øª°Vh
 óªMCG  Oƒª …ô£≤dG ‹hódG ™e óbÉ©àdG ‘ ,ábQÉ°ûdG  …OÉæH á«YÉª÷G
.IQÉYE’G π«Ñ°S ≈∏Y ,…ô£≤dG áaGô¨dG …OÉæH ó«dG Iôc ≥jôa ÖY’ ,»cR
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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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 …òdG  ójó÷G  º°Sƒª∏d  OGó`̀YEG  IÎa
 ÈªàÑ°S  ø`̀ e  ∫hC’G  ‘  ≥∏£æ«°S

.πÑ≤ŸG
 …QhódG Ö«JôJ »∏gC’G Qó°üàjh
 ¬fCG  Éªc ,á£≤f 41  ó«°UôH …ô°üŸG
 ‘  ¬àYƒªéÃ  ådÉãdG  õcôŸG  πàëj

 á£≤f  ó«°UôH  É«≤jôaCG  ∫É£HCG  …QhO
 ∫Ó¡dG  ¥ô`̀a  º°†J  »àdGh  ,Ió``̀MGh
 Üƒæ÷G  õ``̀fhGO  ø°Uh  ÊGOƒ`̀°`̀ù`̀dG

 ‘ GÒ`̀ã`̀e GRƒ```a ô`̀°`̀ü`̀æ`̀dG ≥`̀≤`̀M
 øWÉÑdG ¬Ø«°V ≈∏Y IÒNC’G ≥FÉbódG
 øª°V  ,á`̀©`̀ª`̀÷G  Ωƒ`̀ «`̀ dG  ,(1/3)
 …QhO  ø`̀e  19  á∏MôŸG  äÉ°ùaÉæe

.ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG ø°ThQ
 hõæjQ  ≥jôW øY øWÉÑdG  Ωó≤Jh
  ∑Qój  ¿CG  πÑb  ,17  á≤«bódG  ‘  õ«Hƒd
 ,ô°üæ∏d  ∫OÉ©àdG  ÖjôZ øªMôdG  óÑY

.93 á≤«bódG ‘
 óªfi  πé°S  ,102  á≤«bódG  ‘h
 Égó©Hh ,ô°üæ∏d ÊÉãdG ±ó¡dG π«àa ∫BG
 ±ó¡dG  ¿Gô`̀e  óªfi  Rô`̀MCG  Úà≤«bóH

.ådÉãdG
 ∂dòH  √ó`̀«`̀°`̀UQ  ô°üædG  ™``̀ aQh
 Ö«JôJ  IQGó°U  ‘  ,á£≤f  46  ≈`̀dEG
 OÉ–’G øY Úà£≤f ¥QÉØH ,á≤HÉ°ùŸG

.ÊÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U
 óªŒ ,ô```̀NB’G Ö`̀fÉ`̀÷G ≈`̀∏`̀Yh
 õcôŸG ‘ ,•É≤f 6 óæY øWÉÑdG ó«°UQ

.ÒNC’Gh ô°ûY ¢SOÉ°ùdG
 ±ó¡dG π«é°ùJ ‘ øWÉÑdG í‚h
 õ«Hƒd  á«°SCGôH  ,17  á≤«bódÉH  ∫hC’G

.É«cƒH á«°VôY ôKEG

 ™`̀FÉ`̀ °`̀†`̀ dG  ∫ó````H  â```bƒ```dG  ‘h
 óÑY  í‚  ,ÊÉãdG  •ƒ°ûdÉH  Ö°ùàëŸG
 áé«àædG  πjó©J  ‘  ÖjôZ  øªMôdG
 ¢ùjƒd øe Iôjô“ ó©H ,93 á≤«bódÉH

.ƒaÉà°SƒL

 ó©H ÊÉãdG  ±ó¡dG  ô°üædG  πé°Sh
 ≈dEG  ájÉ¡ædG  ‘  â∏°Uh  ,áàHÉK  Iôc
 ‘  É¡©°Vh  …ò``̀dG  ,π«àa  ∫BG  óªfi

.∑ÉÑ°ûdG
 á°UÉ°UQ  ¿Gô`̀ e  óªfi  ≥`̀∏`̀WCGh

 áªég  ô``KEG  ,ø`̀WÉ`̀Ñ`̀dG  ≈∏Y  áªMôdG
 ,º¡«∏°üdG  ó«éŸG  óÑY  ÉgòØf  IóJôe
 IôµdG  π`̀°`̀SQCG  …ò``̀dG  Öjô¨d  Qô``̀eh
 ≈dEG É¡dƒë«d ,ÜÉ°ûdG ºLÉ¡ª∏d √QhóH

.»ŸÉ©∏d ådÉK ±óg

 ¬`̀jRƒ`̀L ‹É`̀ ¨`̀ JÈ`̀ dG ÜQó```̀ ŸG QÉ```̀ KCG 
 √òg  øµdh  ,¬JOÉY  πãe  ,∫ó÷G  ƒ«æjQƒe
 Égô°†M  ,∫ÉØWCÓd  IGQÉÑe  ÖÑ°ùH  IôŸG
 ÖÑ°ùH  É¡«a  øjô°VÉ◊G  §î°S  QÉ``̀KCGh

.¬JÉaô°üJ
 Qƒ°†◊G ÚH ‹É¨JÈdG ÜQóŸG ¿Éch
 »Ñ£b ÚH ,ÉeÉY 14 ø°S â– IGQÉÑe ‘
 πÑb ,ƒ«°ùJ’h ÉehQ ,á«dÉ£jE’G áª°UÉ©dG
 …òdG  ,ÉehQ  …OÉf  ∫ÉØWCG  ™«é°ûàd  ,ΩÉjCG

.ƒ«æjQƒe ∫hC’G ¬≤jôa ÜQój
 ÓjO  …Ò``jQƒ``c{  áØ«ë°üd  É`̀≤`̀ahh
 áÑjôZ  äÉaô°üàH  ƒ«æjQƒe  ΩÉb  ,zGÒ°S
 ¬bÓWEÉH  äCGóH  ,zQÉ¨°üdG  IGQÉÑe{  ∫ÓN

 ƒ«°ùJ’  ÖY’  √ÉŒ  ¿Éé¡à°SG  äGôaÉ°üd
 √ò«ØæJ  ∫ÓN ,ÉeÉY 13  ôª©dG  øe ≠dÉÑdG

.AGõL á∏cQ
 ™e ¬ãjóëH Égó©H  ƒ«æjQƒe º¡JG  Éªc
 ≈∏Y  º¡ãM  ÚM  ,É`̀ehQ  ≥jôa  zºYGôH{
 ,âbƒdG áYÉ°VE’ π«ãªàdGh áHÉ°UE’G AÉYOG

.áé«àædÉH Ωó≤àdG óæY
 ƒ«æjQƒe ¿CG ≈dEG áØ«ë°üdG äQÉ°TCG Éªc
 ƒ«°ùJ’  ÜQó``̀e  ™`̀e  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  ‘  π``̀NO

.∫hC’G äÉaô°üJ ÖÑ°ùH ºYGÈ∏d
 øe  ,äGôe  3  OôW  ƒ«æjQƒe  ¿CG  ôcòj
 ‹É£jE’G …QhódG ‘ º°SƒŸG Gòg äÉjQÉÑe

.ÉehQ ¬≤jôa ™e

خالل مباراة لألطفال.. «تصرفات مجنونة» لمورينيو تشعل الجدل

جيرسون: الدوري السعودي حقق أمنيتي باللعب ضد رونالدو

مدرب السد يشيد باألداء القوي 
لفريقه أمام السيلية

 ¬H  ô¡X  …òdG  …ƒ≤dG  AGOC’ÉH  ,ó°ùdG  ÜQóe  ,É‰GƒN  ÊÉÑ°SE’G  OÉ°TCG
 º«YõdG  RƒØH  â¡àfG  »àdG  ,á«∏«°ùdG  ΩÉeCG  á©ª÷G  IGQÉÑe  ∫ÓN  ,¬≤jôa

.…ô£≤dG …QhódG øe 16∫G ádƒ÷G ‘ ,(0-4)
 .Ió«L IGQÉÑe ÉæjOCG{  :IGQÉÑŸG  Ö≤Y ¬JÉëjô°üJ ‘ ,É‰GƒN ∫Ébh
 …CG íæ‰ ⁄ å«M ;AÉ≤∏dG ‘ Égó©H Éæªµ–h ,Úaó¡H GôµÑe É¡«a Éæeó≤J

.záé«àædG ‘ Oƒ©j »c á«∏«°ù∏d á°Uôa
 øµªŸG ¿Éch ,áØ«¶f á«YÉHôd Éæ«∏é°ùJh √Éæeób ÉÃ ó«©°S{ ±É°VCGh
 É¡∏¨à°ùf  ¿CG  ≈æ“CGh  Éæd  áëfÉ°ùdG  ¢UôØdG  Éæ∏∏¨à°SG  ƒd  ÌcCG  πé°ùf  ¿CG

.zá∏Ñ≤ŸG äÉjQÉÑŸG ‘ ÌcCG
 º¡JOƒY{  :É‰GƒN  ∫Éb  ,ÚHÉ°üŸG  ÚÑYÓd  ¬≤jôa  IOÉ©à°SG  øYh
 »àdGh  ,á∏Ñ≤ŸG  äÉ¡LGƒŸG  ‘  ÉæJóYÉ°ùe  πLCG  øe  º¡e  âbh  ‘  äAÉL

.záÑ©°U ¿ƒµà°S
 ¥QÉØH á£≤f 28 ≈dEG √ó«°UQ ™aQ Éeó©H ådÉãdG õcôŸG ó°ùdG πàëjh

.π«MódG  Qó°üàŸG  øY  •É≤f  7

بونجاح: أنافس دائما 
على لقب الهداف

 ¬JOÉ©°S  øY  ,ó°ùdG  ºLÉ¡e  ìÉ‚ƒH  OGó¨H  …ôFGõ÷G  ÜôYCG
 äÉ°ùaÉæe øª°V ,(0-4) á«∏«°ùdG ≈∏Y ,¬≤jôa ¬≤≤M …òdG RƒØdÉH

.…ô£≤dG …QhódG øe 16 ádƒ÷G
 Éæ°†N{ :IGQÉÑŸG Ö≤Y á«Øë°U äÉëjô°üJ ‘ ,ìÉ‚ƒH ∫Ébh
 RƒØdG  øY  ô`̀NB’G  ƒg  åëÑj  ¿Éc  ,¢ùaÉæe  ΩÉ`̀eCG  áÑ©°U  IGQÉÑe

.zÒgÉª÷G Éfó©°SCG ˆ óª◊Gh ,ÒNC’G õcôŸG øe êhôÿGh
 Éæjód âfÉch ,∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ ±GógCG  3  Éæ∏é°S{ :±É°VCGh

.zôµÑe âbh ‘ IGQÉÑŸG AÉ¡fEG ‘ IÒÑc áÑZQ
 ,äGQÉ°üàf’G  ≥«≤–h  ≥dCÉàdG  π°UGƒf  ¿CG  Éæ«∏Y{  :™HÉJh
 Éfô¶àæJ  å«M ,Iƒ≤H  IOƒ©dG  πLCG  øe º¡e âbh ‘ AÉL RƒØdGh
 Égó©Hh ,á«NôŸG ΩÉeCG ΩÉjCG 3 ó©H ÒeC’G ¢SCÉc ‘ áÑ©°U IGQÉÑe

.z…QhódÉH π«MódG ΩÉeCG Ö©∏æ°S
 Ö≤d ≈∏Y á°ùaÉæŸGh ±GógC’G π«é°ùàd ¬à∏°UGƒe øY çó–h
 ,±Gó¡dG  Ö≤d  ≈∏Y  É kªFGO  ¢ùaÉfCG  ..º°Sƒe  πµc{  :kÓFÉb  ,±Gó¡dG
 õcôŸG  ó°ùdG  πàëjh  .z»YÉª÷G  πª©dG  ‘  ºFGódG  …ÒµØJ  ºZQ
 •É≤f 7 ¥QÉØH ,á£≤f 28 ó«°UôH …QhódG Ö«JôJ ∫hóéH ådÉãdG

.á£≤f 35 ∂∏Á …òdG π«MódG Qó°üàŸG øY

 مفاوضات مكثفة بين 

الجزيرة وشلباية
 ÜQóŸG ™e áØãµe äÉ°VhÉØe ‘ ÊOQC’G Iôjõ÷G IQGOEG â∏NO

.á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN ≥jôØdG IOÉ«≤d ájÉÑ∏°T Oƒª
 º°SƒŸG §Ñg ¬æµd ,á«fOQC’G ájófC’G ¥ôYCG óMCG Iôjõ÷G ó©jh
 áÑ©°U á«dÉe á≤FÉ°V øe ≈fÉY å«M ≈dhC’G áLQódG ≈dEG »°VÉŸG

.•ƒÑ¡dG ¬Ø∏c É‡ ¬eƒ‚ øe OóY ™«Ñd ¬Jô£°VG
 É°Uƒ°üN ,É¡eóY øe á≤aGƒŸG ¿CÉ°ûH √QGôb ájÉÑ∏°T º°ùëj ⁄h
 øª°V ¿ƒµ«d ¬H ÖdÉ£J ∫GõJ ’ äGóMƒdG ÒgÉªL øe GOóY ¿CGh
 42∫G ÖMÉ°U ájÉÑ∏°T Oƒª í‚h .≥jôØ∏d »ÑjQóàdG RÉ¡÷G
 Ö≤d  ≥«≤ëàd  äGóMƒdG  ‘  ÜÉÑ°ûdG  ≥jôa  IOÉ«b  ‘  GôNDƒe  ÉeÉY

 .…QhódG ádƒ£H
 ±Gó¡dG  ó©jh  á∏jƒW  äGƒæ°ùd  äGóMƒ∏d  ájÉÑ∏°T  Ö©dh
 ‘ ÖYÓc óMGh º°Sƒe IóŸ áHôŒ ¢UÉN Éªc ,…OÉæ∏d »îjQÉàdG

.Iôjõ÷G

لهذا السبب.. األهلي يعتذر عن 
المشاركة في البطولة العربية

فوز جنوني للنصر على الباطن

 ,êQƒÑª°ùcƒd  Öîàæe  óFÉb  ,õ«éjQOhQ  ¿ƒ°SÒL  Ωób
 ™e  ÚaÎëª∏d  ø`̀°`̀ThQ  …QhO  ‘  Iõ«‡  IQƒ°üH  ¬°ùØf
 ø°ù–  ‘  ºgÉ°Sh  âa’  πµ°ûH  ≥dCÉJh  ,…Oƒ©°ùdG  IóMƒdG
 ∞∏à ‘ ájƒb ÜQÉŒ IóYõ«éjQOhQ ∂∏Áh .≥jôØdG èFÉàf
 ÊGô`̀chC’Gh  »cÎdGh  »°ùfôØdG  ÉgRôHCG  ,á«ŸÉ©dG  äÉjQhódG

.√OÓH Öîàæe óFÉb ¬fCG Éªc ,ÊÉHÉ«dGh
 øY çó– …òdG  ¿ƒ°SÒL ™e GQGƒM IQhhƒc iôLCGh
 ‘  á°ùaÉæŸG  iƒà°ùe  ≈dEG  ¥ô£J  Éªc  ,IóMƒdG  ™e  ¬àHôŒ
 ΩÉeCG  Ö©∏dG  áHôŒ  øY  çó–  ∂dòch  ,…Oƒ©°ùdG  …Qhó`̀dG

.hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ‹É¨JÈdG ºéædG
:‹ÉàdÉc QGƒ◊G ¢üf AÉLh

?IóMƒdG ≈dEG ∂eÉª°†fG AÉL ∞«c
 â∏°UGƒJ  ÚM  ,…Oƒ©°ùdG  IóMƒdG  ™e  äCGóH  »àbÓY  -
 ‘  ÉÑ°SÉæe  É°VôY  ‹  âeóbh  ‹ÉªYCG  π«ch  ™e  …OÉædG  IQGOEG
 ‘  áÑZQ  …ód  ¿CG  É°Uƒ°üN  GQƒa  â≤aGhh  ,»°VÉŸG  ∞«°üdG

.§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ IójóL áHôŒ ¢VƒN
?…Oƒ©°ùdG …QhódG äÉ°ùaÉæŸ ∂ª««≤J Éeh 

 …Oƒ©°ùdG  …Qhó``̀dG  øY  â©ª°Sh  äCGô``b  áMGô°üH  -
 …ƒb …QhódÉa ,ÒÑc πµ°ûH ÉØ∏àfl ¿Éc ¬à°ùŸ Ée øµd ,GÒãc
 ájÒgÉª÷G  IÒÑµdG  ájófC’G  ÚH  ¥ôa  ’h  ,»°ùaÉæJh  GóL

.ÖfÉLCG  7 OƒLh πX ‘ á£°SƒàŸG ájófC’Gh
 »£©j Ée Gògh IGQÉÑe …CG ‘ RƒØdG á°Uôa ∂∏Á πµdG -
 ≈dEG  Ωó≤dG  Iôµd  ¥hòàŸGh  ógÉ°ûŸG  Üòéjh  IQÉ`̀KEG  …Qhó`̀dG

.á≤HÉ°ùŸG
?º°Sƒe ∞°üf »°†e ó©H IóMƒdG ™e ∂àHôŒ øY GPÉeh

 ójóL »æfCG É°Uƒ°üN ∫ƒeCÉŸG πµ°ûdÉH øµJ ⁄ ájGóÑdG -
 Üƒ∏°SCG ™e GÒãc º∏bCÉJCG ⁄h á≤£æŸGh ≥jôØdGh …QhódG ≈∏Y

.ƒfhôH »æ°SƒÑdG ÜQóŸG
 8  ó©H  GÒ«°S  ¢ùjƒd  »∏«°ûàdG  ÜQóŸG  Ωhób  ™e  øµd  -

.»°ùØf äÉÑKEGh ácQÉ°ûª∏d ÈcCG á°Uôa ‹ ìÉJCG ,ä’ƒL
 äCGó`̀Hh  Ì`̀cCG  âªé°ùfG  ,≥jôØdG  èFÉàf  ø°ù–  ™eh  -
 ΩÉ≤ŸG ‘ »æª¡j Ée Gògh »≤jôa Rƒa ‘ áªgÉ°ùŸGh π«é°ùàdÉH
 √óYÉ°SCGh ,IóMƒdG ´hô°ûe øe G kAõL ¿ƒcC’ â«JCG ÊC’ ,∫hC’G

.á°ùaÉæŸGh RƒØdG ≈∏Y
?ÚaÎëª∏d ø°ThQ …QhO ‘ AÉ≤ÑdG ≈∏Y QOÉb IóMƒdG πg

 ô°UÉæ©dG  øe  Iõ«‡  áYƒª›  ∂∏Á  IóMƒdG  ó«cCÉàdÉH  -
 á°SÉª◊Gh  ∞¨°ûdGh  ìhôdG  É¡jód  »àdG  á«ÑæLC’Gh  á«∏ëŸG
 ÉehO ÉæJóYÉ°ùe ∫hÉ– Ωó≤dG  Iôc IQGOEGh ,ôjób ÜQóe ™e

.OGôaCG ™e ±ƒbƒdGh
 ≥jôØdG  IOƒ`̀ L  ócDƒJ  º°SƒŸG  Gò`̀g  äÉjQÉÑe  Éæeób  -
 ,ÜÉÑ°ûdG ≥HÉ°ùdG …QhódG Qó°üàe ≈∏Y ÉfRƒa ó©H É°Uƒ°üN
 »Ñ≤d πeÉMh ájófCÓd ⁄É©dG ¢SCÉc ∞«°Uh ∫Ó¡dG ™e ÉædOÉ©Jh

.ájƒ«°SB’G ádƒ£ÑdGh …Oƒ©°ùdG …QhódG
 ó°üM ‘ QGôªà°S’G ≈∏Y ¿hQOÉb AÉ£©dGh ìhôdG √ò¡H -

.•ƒÑ¡dG ô£N øY ó«©H õcôÃ º°SƒŸG AÉ¡fEGh •É≤ædG
 …Qhó``̀dG  ‘ ∑ô`̀¶`̀f  GƒàØd  ø`̀jò`̀ dG  Ú`̀Ñ`̀YÓ`̀dG  Rô```HCG  ø`̀e

?…Oƒ©°ùdG
 Ú«∏ëŸG øe Iõ«ªŸG AÉª°SC’ÉH è©j …Oƒ©°ùdG …QhódG -
 hódÉfhQ  ƒfÉ«à°Sôc  ‹É¨JÈdG  ºéædG  OƒLh  øµd  ,ÖfÉLC’Gh
 ó«©°S  É«°üî°T  ÉfCGh  ,á≤HÉ°ùª∏d  IÒÑc  á«aÉ°VEG  áª«b  íæÁ

.…QhódG ¢ùØf ‘ ¬©e Ö©∏dÉH GóL
 ¿CG  ∫ÉªàMG  ∑Éægh  ,∫hC’G  QhódG  ‘  hódÉfhQ  â¡LGh  -
 ô°üædG  ™e  Éæ∏gCÉJ  ∫ÉM  Éæ©ªŒ  á«fÉK  á¡LGƒe  ∑Éæg  ¿ƒµJ

.∂∏ŸG ¢SCÉc ‘ »FÉ¡ædG ∞°üf Qhó∏d
?hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ΩÉeCG Ö©∏dG ∂d πãÁ GPÉeh

 ‹É¨JÈdG  ºéædG  ƒg  ÖYÓŸG  ‘  »Jhób  ¿CG  ∂«ØNCG  ’  -
 â¡LGh  ¿CG  ≥Ñ°S  ,ƒæjódÉfhQ  »∏jRGÈdG  ºéædGh  hódÉfhQ
 äÉÑîàæŸG  äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀e  ó«©°U  ≈∏Y  äGô``̀e  3  hó``dÉ``fhQ
 …QhódG ¢ùØf ‘ ¬©e ÓeÉc Éª°Sƒe Ö©dCG ¿CG øµd ,á«HhQhC’G
 …QhO ‘ Ö©∏dÉH »JÉ«æeCG ióMEG â≤≤– ó≤dh ,™FGQ ôeCG ƒ¡a

.ájhôµdG »Jhób º°†j
?…Oƒ©°ùdG Qƒ¡ª÷G iôJ ∞«c

 ™é°ûj  ,Ωó≤dG  Iôµd  ¥GhPh  ≥°TÉYh  Ö  Qƒ¡ªL  -
 ≈àM  AÉ£©∏d  ÚÑYÓdG  õØëj  Ée  ƒgh  ,IGQÉÑŸG  ≥FÉbO  ∫GƒW

.IÒNC’G äÉ¶ë∏dG
 ÉehO  ÉæªYójh  Gõ«‡  GQƒ¡ªL  ∂∏‰  IóMƒdG  ‘  øëf  -
 ôªà°ùj  ¿CG  ≈æªàfh  ,Éæ°VQCG  ≈∏Y  Ö©∏J  »àdG  äÉjQÉÑŸG  ‘
 èFÉàædG  á∏°ù∏°S  á∏°UGƒeh  π°†aC’G  Ëó≤àH  ºgó©fh  ,¬ªYO

.á«HÉéjE’G

االتفاق يخطف فوزا قاتال 
من الرائد في بريدة

 »àdG  IGQÉÑŸG  ‘  ,(1-2)  óFGôdG  ¬Ø«°†e  øe  ÓJÉb  GRƒa  ¥ÉØJ’G  ∞£N
 ‘ á«°VÉjôdG  õjõ©dG  óÑY øH ˆG óÑY ∂∏ŸG áæjóe Ö©∏e ≈∏Y Éª¡æ«H âª«bCG

.ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG ø°ThQ …Qhód 19 ádƒ÷G øª°V ,IójôH
 ¬ª‚  á£°SGƒH  ¥ÉØJ’G  ≈eôÃ  π«é°ùàdÉH  QOÉÑŸG  óFGôdG  ≥jôa  ¿Éch
 ¥ÉØJ’G  ∫ó©j  ¿CG  πÑb  ,22  á≤«bódÉH  AGõL  á∏cQ  øe  ôjRƒa  óªfi  »Hô¨ŸG

.7+45 á≤«bódÉH ¿ƒ°ùjGƒc ÚHhQ …ójƒ°ùdG ≥jôW øY áé«àædG
 »°Sƒæ°S ÈY ¥ÉØJ’G ≥jôØd ÊÉãdG RƒØdG ±óg 3+90  á≤«bódG â∏ªMh

.…hÉ°Sƒg
 ™aôjh  á«dÉààe  ôFÉ°ùN  3  ó©H  äGQÉ°üàf’G  áª¨f  ¥ÉØJ’G  OÉ©à°SGh
 ø°ThQ  …QhO  Ö«JôJ  ∫hóL  ≈∏Y  10∫G  õcôŸG  ‘  á£≤f  22  ≈dEG  √ó«°UQ
 óæY  √ó«°UQ  ∞bƒàjh  ,Iô°TÉ©dG  ¬JQÉ°ùN  óFGôdG  óÑµJ  ÚM  ‘  ,ÚaÎëª∏d

.12∫G  õcôŸG  ‘  á£≤f  21
∫hC’G •ƒ°ûdG

 øe  á≤«bO  18  ∫hCG  ‘  É«eƒég  ô`̀£`̀NC’Gh  π°†aC’G  óFGôdG  ≥jôa  ¿É`̀c
 á«°Vô©d  ¬à©HÉàe  ó©H  ¿É«eGO  ≥jôW  øY  ∫hCG  ±óg  πé°ùj  OÉch  ,IGQÉÑŸG
 IQƒ°üH  Égó©HCG  ¥ÉØJ’G  ¢SQÉM  øµdh  ,á«°SCGQ  áHô°†H  ,ÉàjÎ«e  øe  áæ≤àe

.Iõ«‡
 πNGO ¬àbÉYEG ó©H AGõL á∏cQ ≈∏Y ôjRƒa óªfi π°üëàj ¿CG πÑb ∂dP AÉL
 Óé°ùe ¢SQÉ◊G QÉ°ùj  ≈∏Y ìÉéæH Égò«ØæàH  ôjRƒa πØµà«d  ,AGõ÷G á≤£æe

.22 á≤«bódG ‘ óFGô∏d ∫hC’G IQOÉÑŸG ±óg
 øe ÌcCG ÆhGQ Éeó©H ÊÉK ±óg π«é°ùàd ôjRƒØd Iõ«‡ á°Uôa âëæ°Sh
 áYGÈH Égó©HCG »bÉØJ’G ¢SQÉ◊G øµd ájƒb Iójó°ùJ ≥∏WCGh ,IQÉ¡Ã ÖY’

.29 á≤«bódÉH
 ºLôJ  ,á«≤ÑàŸG  ≥FÉbódG  ‘  ¥ÉØJÓd  Ò£ÿG  »eƒé¡dG  Qƒ°†◊G  ™eh
 Iôjô“  ó©H  7+45  á≤«bódG  ‘  ∫OÉ©àdG  ±ó¡H  äÉªé¡dG  ió`̀MEG  Ú`̀HhQ
 áHÉbôdG øe ‹ÉÿG ¿ƒ°ùjGƒc É¡©HÉJ ódƒŸG ó«©°S øe áæ≤àe á«°VQCG á«°VôY
 ∫hC’G •ƒ°ûdG (1-1) »HÉéjE’G ∫OÉ©àdG º°ùë«d ,á«dÉÿG ∑ÉÑ°ûdÉH á«YÉaódG

.Ú≤jôØdG ÚH
ÊÉãdG •ƒ°ûdG

 §°Sh ,á≤«bO 25 Qhôe ó©H Ú≤jôØdG ÖfÉL øe IÒ£N ¢Uôa ó¡°ûj ⁄
 ≥jôØdG  ÖfÉL  øe  ÌcCG  Iô£«°Sh  ,Ö©∏ŸG  §°Sh  á≤£æe  ‘  Ö©∏dG  QÉ°üëfG

.IQƒ£N ¿hO øµdh »bÉØJ’G
 óªfi  Ö©d  Éªæ«M  óFGôdG  ≥jôØd  ô£NC’G  ¢UôØdG  ,74  á≤«bódG  â∏ªMh
 ∂∏ŸG óÑY ÖYÓd π°üJh ™«ª÷G øe ôªàd øÁC’G ÖfÉ÷G øe á«°VôY ôjRƒa
 ÖjôZ πµ°ûH É¡©°Vh ¬æµdh AGõ÷G á≤£æe πNGO áHÉbôdG øe ‹ÉÿG …ôª°ûdG

.≈eôŸG êQÉN
 øY ÊÉãdG RƒØdG ±óg π«é°ùJ øY IÒ£ÿG á«bÉØJ’G äÉªé¡dG äôØ°SCGh
 ó«©°S  øe  áæ≤àe  á«°VôY  ó©H  3+45  á≤«bódÉH  …hÉ°Sƒg  »°Sƒæ°S  ≥jôW

.∑ÉÑ°ûdG ‘ É¡æµ°SGh É¡©HÉJ ódƒŸG
 ¢SQÉM øµdh ,ájƒb Iójó°ùàH ∫OÉ©àdG ±óg ∞«°†j …óeÉ¨dG óFGQ OÉch

.(1-2) áé«àæH óFGôdG ≈∏Y ¥ÉØJ’G RƒØH AÉ≤∏dG »¡àæ«d ,Égó©HCG ¥ÉØJ’G

 بمشاركة الكعبي.. السد يواصل 

صحوته برباعية أمام السيلية
 ≈∏Y  (0-4) á«∏«°ùdG  ¬Ø«°†e ÜÉ°ùM ≈∏Y RƒØH ¬Jƒë°U ,ó°ùdG π°UGh

.…ô£≤dG …QhódG øe 16 ádƒ÷G øª°V ,óªM øH º°SÉL OÉà°SEG
 ¥) ¢ùjQƒJ »eÒ∏«Lh ,(10) á≤«bódG ‘ ∞«ØY ΩôcCG ,ó°ùdG á«YÉHQ πé°S

.(75¥)  QÉ«°S  QóH  óªMCGh  ,(31¥)  ìÉ‚ƒH  OGó¨Hh  ,(25
 3  π«é°ùàH  ¬Jô£«°S  ¢Vôa  …òdG  ,ó°ùdG  ÖfÉL  øe  ájƒb  IGQÉÑŸG  äAÉL
 ,‹É©dG  ≥°ùf  IGQÉ`̀›  á«∏«°ùdG  ™£à°ùj  ⁄h  ,áYÉ°S  ∞°üf  ∫hCG  ‘  ±Gó`̀ gCG

.¬°ùaÉæe Iƒ≤d GôµÑe º∏°ùà°SGh
 å«M ,ójó÷G ó°ùdG º‚ ,»Ñ©µdG ÜƒjCG »Hô¨ŸG ácQÉ°ûe IGQÉÑŸG äó¡°Th

.(81) á≤«bódG ‘ ÓjóH πNO
 ó«°UQ  óªŒ  Éªæ«H  ,ådÉãdG  õcôŸG  ‘  á£≤f  28  ≈dEG  √ó«°UQ  ó°ùdG  ™aQh

.(ÒNC’G) 12∫G õcôŸG ‘ •É≤f 9 óæY á«∏«°ùdG

 التعادل ينهي مواجهة 

األهلي والغرافة
 ≈∏Y  Éª¡æ«H âª«bCG »àdG IGQÉÑŸG ‘ ,(1-1) »∏gC’Gh áaGô¨dG É≤jôa ∫OÉ©J

.…ô£≤dG …QhódG øe 16 ádƒ÷G äÉjQÉÑe QÉWEG ‘ ,º°SÉL øH ÊÉK Ö©∏e
 πé°S Éªæ«H ,30 á≤«bódG ‘ áaGô¨dG ±óg äGôgÉJ …ó¡e …ôFGõ÷G RôMCG

.66 á≤«bódG ‘ hQÉehG ó«°TôdG óÑY »∏gCÓd ∫OÉ©àdG
 πNóJ  ó©H  ,»∏gC’G  ÖY’  »æg  ¿É«Ø°S  …ôFGõ÷G  OôW  IGQÉÑŸG  äó¡°Th

.ÊÉãdG •ƒ°ûdG øe ™FÉ°†dG âbƒdG ‘ áaGô¨dG ÖY’ AÓY óªMCG ≈∏Y ∞«æY
 Iô£«°ùdG  Ú≤jôØdG  É¡dÓN  ∫OÉÑJ  PEG  ..iƒà°ùŸG  á£°Sƒàe  IGQÉÑŸG  äAÉL
 ‘ í‚ …òdG ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ áaGô¨∏d á«∏°†aC’G âfÉch ,QƒeC’G äÉjô› ≈∏Y

.ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ ¬«∏Y ®ÉØ◊G ‘ íéæj ⁄ ¬æµd ,±ó¡H ¬ª°ùM
 ∑QOCGh çGóMC’G äÉjô› ≈∏Y á«fÉãdG á≤«bO 45∫G ∫ÓN »∏gC’G ô£«°Sh
 áaGô¨dG ¢SQÉM ø°ùM ∞°Sƒj ≥dCÉJ ’ƒd ±óg øe ÌcCG Rôëj ¿CG OÉch ,∫OÉ©àdG

.¢ùaÉæª∏d á≤≤fi ¢UôØd ió°üJ …òdG
 õcôŸG  ‘  É¡H  »≤H  á£≤f  23  ≈dEG  áaGô¨dG  ó«°UQ  ™ØJQG  ,áé«àædG  √ò¡Hh
 ,¢SOÉ°ùdG õcôª∏d º¡H Ωó≤J á£≤f 21 ≈dEG »∏gC’G ó«°UQ ™ØJQG Éª«a ,¢ùeÉÿG

.ádƒ÷G äÉjQÉÑe AÉ¡àfG Ú◊ ÉàbDƒe


