
الخاليلة: الوزارة ترعى 120 مسجدا 
بالقدس باإلضافة لألقصى

جاللته لوزير الدفاع األمريكي...

الملك: ضرورة التهدئة وخفض 
التصعيد باألراضي الفلسطينية

إيران تبدي استعدادها للتعاون مع 
تحقيق وكالة الطاقة الذرية

- عمان 

 ¿hDƒ°ûdGh  äÉ°Só≤ŸGh  ±É``̀bhC’G  ô`̀jRh  ∫É`̀b
 ¿EG  ,á∏jÓÿG  óªMCG  óªfi  QƒàcódG  á«eÓ°SE’G
 ¢Só≤dG  ‘  Góé°ùe  120  øY  ádhDƒ°ùe  IQGRƒ`̀ dG
 ¿CÉ°ûH  É¡d  áWƒæŸG  ΩÉ¡ŸG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,∞jô°ûdG

.∑QÉÑŸG ≈°übC’G óé°ùŸG
 á«°ùeCG  ∫Ó``N  Iô`̀°`̀VÉ`̀fi  ‘  ô`̀ jRƒ`̀ dG  ó``̀ cCGh
 ,iÈµdG  ¿ÉªY  áfÉeCG  ‘  ‘É≤ãdG  âÑ°ùdG  ¿ƒdÉ°üd
 ádÓL  IOÉ«≤H  ¿OQC’G  ¿CG  ,‘É≤ãdG  Ú°ù◊G  õcôÃ
 á«dhDƒ°ùe  πªëH  ±ô°ûàj  ÊÉãdG  ˆG  óÑY  ∂∏ŸG

 ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G äÉ°Só≤ŸG ≈∏Y ájÉ°UƒdG
.∞jô°ûdG ¢Só≤dG

 äÉ¡«LƒàHh  ±É`̀bhC’G  IQGRh  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ±ÉbhC’G ‘ Ú∏eÉ©dG ÖJGhQ âØYÉ°V á«eÉ°S á«µ∏e
 É‡  áÄŸÉH  400  ≈`̀dEG  ∞jô°ûdG  »°Só≤dG  Ωô◊ÉH
 ‘  ºg  øe  ÖJGhôH  áfQÉ≤eh  ÖJGhôdG  ¬«∏Y  âfÉc
 ÉªYO ∂dPh ,¿OQC’G ‘ IQGRƒdÉH º¡ØFÉXhh º¡ÑJQ

.Ú«°Só≤ŸG Oƒª°üd
 ±É``̀bhC’G  IQGRhh  áeƒµ◊G  ¿CG  ±É`̀ °`̀ VCGh
 ≠dÉÑe  ájƒæ°ùdG  IQGRƒ`̀dG  áfRGƒe  øe  ¿É°ü°üîJ

 ±É°†j ,¢Só≤dG ‘ ±ÉbhC’G ájÉYQh áeóÿ IÒÑc
 QÉªYE’  »ª°TÉ¡dG  ¥hóæ°üdG  ¬°ü°üîj  Ée  É¡d

.áaô°ûŸG Iôî°üdG áÑbh ≈°übC’G óé°ùŸG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG ¿CG  ≈`̀∏`̀Y ±É````̀bhC’G ô``̀ jRh Oó`̀ °`̀Th
 ‘  á«ë«°ùŸGh  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ª∏d  á«ª°TÉ¡dG
 ÉehO ∞≤«°S ¿OQC’G ¿CGh Iôªà°ùe ∞jô°ûdG ¢Só≤dG
 Ò«¨àd  á«∏«FGô°SEG  äGAGóàYGh  ä’hÉfi  ájCG  ó°V
 ,∞jô°ûdG  Ωô`̀ ◊Gh  ≈°übC’G  ‘  ºFÉ≤dG  ™°VƒdG
 ƒµ°ùfƒ«dG ÈY ∂dP á«Yô°T â«ÑãJ øe øµ“ ¬fCGh

2¢U ™HÉJ.á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸGh

- عمان 

 IQhô°V  ,óMC’G  ,ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ócCG
 á«æ«£°ù∏ØdG  »°VGQC’G  ‘  ó«©°üàdG  ¢†ØNh  áFó¡àdG
 ´õYõJ Ö`̀fÉ`̀÷G á``jOÉ``MCG äGAGô````̀LEG á``̀jCG  ∞``̀bhh

.ΩÓ°ùdG ≥«≤– ¢Uôa ¢Vƒ≤Jh QGô≤à°S’G
 »cÒeC’G  ´ÉaódG  ôjRh  ¬FÉ≤d  iód  ¬àdÓL  √ƒfh
 ≥aCG  ≥∏ÿ Oƒ¡÷G ∞«ãµJ IQhô°V ≈dEG  Ï°ShCG  ójƒd
 äÉ°VhÉØŸG  ¥ÓWEG  IOÉYEG  ≈dEG  ≥jô£dG  ó¡Á »°SÉ«°S
 ΩÓ°ùdG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d Ú«∏«FGô°SE’Gh Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚH

.ÚàdhódG πM ¢SÉ°SCG ≈∏Y πeÉ°ûdGh ∫OÉ©dG
 ΩÉ«b  á«ªgCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ∂∏ŸG  ádÓL  Oó`̀ Lh
 á∏HÉ≤dGh IOÉ«°ùdG äGP ,á∏≤à°ùŸG á«æ«£°ù∏ØdG ádhódG
 1967 ΩÉY ¿GôjõM øe ™HGôdG •ƒ£N ≈∏Y ,IÉ«ë∏d

.á«bô°ûdG ¢Só≤dG É¡àª°UÉYh
 ¿OQC’G ÚH á«é«JGÎ°S’G ácGô°ûdG AÉ≤∏dG ∫hÉæJh
 ,»YÉaódG  ∫ÉéŸG  ‘  É°Uƒ°üN  IóëàŸG  äÉj’ƒdGh
 ábGó°üdG  äÉbÓ©H  √RGõ`̀à`̀YG  øY  ¬àdÓL  Üô`̀ YCG  PEG
.øjó∏ÑdG ÚH ôªà°ùŸG …ôµ°ù©dG ¿hÉ©àdGh á«îjQÉàdG

 á≤£æŸG  ‘  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG  ô``̀NBG  åëH  iô`̀ L  Éªc
 á«°SÉ«°S  ∫ƒ∏M  ≈`̀dEG  π°Uƒà∏d  ádhòÑŸG  »YÉ°ùŸGh
 á«dhódGh á«ª«∏bE’G Oƒ¡÷G ≈dEG áaÉ°VEG ,É¡«a äÉeRCÓd
.á«dƒª°T á«é«JGÎ°SG øª°V ,ÜÉgQE’G ≈∏Y Üô◊G ‘

 ô`̀jRhh  AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  AÉ≤∏dG  ô°†Mh
 ôjóeh ,…óØ°üdG øÁCG ÚHÎ¨ŸG ¿hDƒ°Th á«LQÉÿG
 ÒØ°ùdGh  ,¿É°ùM  ôØ©L  QƒàcódG  ,∂∏ŸG  ádÓL  Öàµe
 ≥aGôŸG  óaƒdGh  ,Î°Shh  …Ôg  ¿ÉªY  ‘  »µjôeC’G

.»µjôeC’G ôjRƒ∏d

- عمان 

 É«dÉJ ÉfÉ«H ,óMC’G ,»ª°TÉ¡dG »µ∏ŸG ¿GƒjódG Qó°UCG
:¬°üf

 ,ºà«°S ¬fCG ø∏©j ¿CG »ª°TÉ¡dG »µ∏ŸG ¿GƒjódG ô°ùj{
 »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ¿Gôb  ó≤Y  ,¬≤«aƒJh  ˆG  ¿ƒ©H
 ó«°ùdG ≈∏Y áª¶©ŸG ÊÉãdG ˆGóÑY âæH ¿ÉÁEG IÒeC’G
 ¿ÉÑ©°T øe ô°ûY ™°SÉàdG ‘ ,¢ùJƒ«eôJ QófÉ°ùµdCG π«ªL
 ΩÉY QGPBG øe ô°ûY ÊÉã∏d ≥aGƒŸG ,…ôég 1444 ΩÉY

.…OÓ«e  2023
 ∫BG  ó«ªY  Åæ¡j  PEG  »ª°TÉ¡dG  »µ∏ŸG  ¿Gƒ`̀ jó`̀ dGh
 ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  á«ª°TÉ¡dG  ádÓ÷G  ÖMÉ°U  â«ÑdG
 É«fGQ  áµ∏ŸG  ádÓ÷G  áÑMÉ°Uh  ,º¶©ŸG  Ú°ù◊G  øHG
 áÑ°SÉæŸG √ò¡H ,á«ª°TÉ¡dG á∏FÉ©dGh ,áª¶©ŸG ˆGóÑ©dG
 IÒ`̀eC’G  »µ∏ŸG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°üd  ≈æªà«d  ,Ió«©°ùdG
 π«ªL  ó«°ù∏dh  áª¶©ŸG  ÊÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  âæH  ¿É``̀ÁEG

.zAÉæ¡dGh IOÉ©°ùdÉH áÄ«∏e IÉ«M ¢ùJƒ«eôJ QófÉ°ùµdCG

- وكاالت 

 ádÉcƒdGh  ¿Gô`̀ jE’  ∑Î°ûe  ¿É«H  ∫Éb
 ¿Gô¡W  ¿EG  ,á`̀ jQò`̀ dG  ábÉ£∏d  á`̀«`̀dhó`̀dG
 É¡fCÉH  iƒà°ùŸG  á©«aQ  äGó«cCÉJ  âeób{
 ÉjÉ°†b π◊ ,ádÉcƒdG ™e ¿hÉ©àdG Ωõà©J
 É¡fCG  ≈`̀dEG  GÒ°ûe  ,zá≤dÉ©dG  äÉfÉª°†dG
 øe ójõŸG ò«ØæàH ádÉcƒ∏d É°†jCG íª°ùà°S{

.zó°UôdGh ≥≤ëàdG á£°ûfCG
 ºà«°S{ ¬fCG ,∑Î°ûŸG ¿É«ÑdG í°VhCGh
 á≤∏©àŸG  zò«ØæàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G
 ‘{  ∂`̀dPh  ,ó°UôdGh  ≥≤ëàdG  á£°ûfCÉH
 ‘ É`̀Ñ`̀jô`̀b  ó≤©j  »`̀æ`̀a  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ¥É`̀«`̀°`̀S

.z¿Gô¡W
 â©∏WG  Gôjô≤J  ¿CG  ,ä’Éch  äôcPh
 äGó«cCÉJ  âeób  ¿Gô`̀jEG{  ¿CG  ∞°ûc  ,¬«∏Y
 ¿hÉ©àdG  Ωõà©J  É¡fCÉH  ,iƒà°ùŸG  á©«aQ
 ÉjÉ°†b  π◊  á`̀jQò`̀dG  ábÉ£dG  ádÉch  ™e

.zá≤dÉ©dG äÉfÉª°†dG
 ádÉcƒ∏d  ΩÉ©dG  ôjóŸG{  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ,»°ShôZ π«FÉaGQ ,ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG
 ¿Gô`̀jEG  É¡àeób  »àdG  äÉfÉª°†dÉH  Ö`̀MQ
 AGôLEÉH ádÉcƒ∏d ìÉª°ùdG ≈∏Y É¡à≤aGƒÃh

.záÑbGôŸG á£°ûfCG øe ójõŸG

 ¿Gô`̀ jEG{  ¿CG  ,∂dòc  ôjô≤àdG  ∞°ûch
 ÉJCGóH  ,ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdGh
 ádCÉ°ùe  í«°VƒJ  πLCG  øe  á«æa  äÉ°ûbÉæe
 áÑ°ùæH  Ö°üîŸG  Ωƒ«fGQƒ«dG  äÉÄjõL

.zhOQƒa  ‘  áÄŸÉH  83.7
 Ëó≤àd zÉgOGó©à°SG{ ¿Gô¡W äócCGh
 ‘ Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ŸGh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ŸG ø`̀e ó`̀jõ`̀e
 ,á∏jƒW Ióe òæe Ì©àŸG ádÉcƒdG ≥«≤–
 Ì oY  »àdG  Ωƒ«fGQƒ«dG  äÉÄjõL  ¿CÉ°ûH

.OÓÑdG ‘ áæ∏©e ÒZ ™bGƒe 3 ‘ É¡«∏Y
 ¬©∏£J{ øY »°ShôZ ÜôYCG ,√QhóHh
 πeÉµdG ò«ØæàdGh á«æØdG äÉ°ûbÉæŸG á©HÉàŸ

.z¿GôjEG ™e ∑Î°ûŸG ¿É«Ñ∏d
 ádÉcƒdG{  :»Øë°U  ô“Dƒe  ‘  ∫É`̀bh
 äÉeƒ∏©e  ≈`̀ dEG  π°üJ  ¿CG  Öéj  á`̀jQò`̀dG
 ,¿Gô``̀jEG  ‘  Ö«°üîàdG  á£°ûfCG  ¿CÉ°ûH
 ≈dEG  GÒ°ûe  ,z…hƒædG  ¥ÉØJ’G  AÉ«ME’
 ,É¡≤«Ñ£J ºà«°S  äGAGô`̀LE’G  øe GOóY ¿CG
 áÑbGôŸG äGÒeÉc π«¨°ûJ IOÉYEG{ πª°ûJ

.zÉÑjôb á«fGôjE’G ájhƒædG äBÉ°ûæŸG ‘
 ™∏£àJ{  ádÉcƒdG  ¿CG  »°ShôZ  ó`̀cCGh
 ,z¿Gô¡W  ™e  äÉKOÉëª∏d  èFÉàf  ájDhôd
 ™e ¿hÉ©àdÉH äó¡©J{ IÒNC’G ¿G GócDƒe

          .zádÉcƒdG

األمن يدعو ألخذ االحتياطات الوقائية 
خالل الحالة الجوية السائدة

- عمان 

 äÉWÉ«àM’G òNCG  IQhô°V ≈dEG  ÚæWGƒŸG ΩÉ©dG øeC’G ájôjóe âYO
 .IóFÉ°ùdG  IQÉ`̀◊Gh  áaÉ÷G  ájƒ÷G  ∫Gƒ`̀ MC’G  ∫ÓN  áeRÓdG  á«FÉbƒdG
 ájOÉÑdG ≥WÉæe ‘ á°UÉN á«≤aC’G ájDhôdG ióe ÊóJ øe ájôjóŸG äQòMh
 òNCG  IQhô°†H  âHÉgCGh  .QÉÑ¨dÉH  á∏ªëŸG  ìÉjôdG  ÖÑ°ùH  ,ájhGôë°üdGh
 ‘ Éª«°S ,kÉØ«ãc kGQÉÑZ ó¡°ûJ »àdG á«LQÉÿG ¥ô£dG ≈∏Y Qò◊Gh á£«◊G
 äÉLÓ©dÉH ®ÉØàM’G IQhô°V ™e ,ájhGôë°üdG ¥ô£dGh ájOÉÑdG ≥WÉæe
 ƒHôdGh »°ùØæàdG RÉ¡÷G ¢VGôeCG øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TCÓd á°UÉÿG
 ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ∫É`̀LQ  äGOÉ`̀°`̀TQEG  ´ÉÑJG  IQhô°V  äó`̀ cCGh  .á«°SÉ°ù◊Gh
 ΩóYh  ,IóYÉ°ùŸGh  ¿ƒ©dG  ój  óeh  ,ád’ó∏d  äÉbô£dG  ≈∏Y  øjô°ûàæŸG

.∂dòd áLÉ◊G âYO GPEG 911 ÇQGƒ£dG ∞JÉg ≈∏Y ∫É°üJ’ÉH OOÎdG

الخارجية تعزي بضحايا حريق 
مستودع باندونيسيا

- عمان 

 …RÉ©àdG  ô`̀MCG  øY  ÚHÎ¨ŸG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«LQÉÿG  IQGRh  âHôYCG
 á≤«≤°ûdG  É«°ù«fhófEG  ájQƒ¡ªL  Ö©°Th  áeƒµ◊  IÉ°SGƒŸG  ¥OÉ°Uh
 ,ÉJôcÉL  á«°ù«fhófE’G  áª°UÉ©dG  ‘  Oƒbƒ∏d  ´Oƒà°ùe  ≥jôM  ÉjÉë°†H

.äÉHÉ°UE’Gh ÉjÉë°†dG øe OóY ´ƒbh øY ôØ°SCG …òdGh
 É¡jRÉ©J øY áHô©e ,É«°ù«fhófEG  ™e áµ∏ªŸG ∞WÉ©J IQGRƒdG äócCGh

.ÚHÉ°üª∏d πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH äÉ«æªàdGh ,ÉjÉë°†dG ô°SC’

- عمان_ندى جمال

 πFGh  .O  äÉcô°ûdG  ΩÉY  ÖbGôe  ó`̀cCG
 á`̀jQGƒ`̀◊G  á°ù∏L  ∫Ó`̀ N   »`̀Wƒ`̀eô`̀©`̀dG
-¿OQC’G  ‘  QÉ°ùY’G  áeƒ¶æez¿Gƒæ©H
 ÉgÉYQ  »àdGh  ,zìÉ‚  ¢Uôah  äÉjó–
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh  øY  ÉHhóæe
 ¿ƒfÉb  á«ªgCG  πª©dG  ô`̀jRhh  øjƒªàdGh
 á÷É©Ÿ á«fƒfÉb äGhOCG ÒaƒJ ‘ QÉ°ùYE’G
 ájOÉ°üàbE’G  äBÉ°ûæª∏d  ‹É``̀ŸG  Ì©àdG
 …hP  ±Gô`̀WC’G  ™«ªL  ídÉ°üe  IÉYGôÃ
 ájQGôªà°SE’  á°Uôa  ôaƒj  ÉÃh  ábÓ©dG
 AÉ≤Hh äBÉ°ûæŸG √ò¡d …OÉ°üàbE’G •É°ûædG
 ≈∏Y ∂dP ôKCGh º¡∏ªY ¢SCGQ ≈∏Y Ú∏eÉ©dG
 äGô°TDƒŸG  øª°V  ¿OQC’G  áÑJôe  Ú°ù–
 á«µ∏ŸG  äÉ¡«Lƒà∏d  Gò«ØæJ ∂dPh á«dhódG
 ájQÉªãà°SE’G  áÄ«ÑdG  Ú°ùëàd  á«eÉ°ùdG

.ájOÉ°üàbE’G ájDhôdG õjõ©Jh
 Iô`̀FGO  ¿CG  ≈`̀dG  »Wƒeô©dG  QÉ`̀°`̀TCGh
 áeƒ¶æe π«©ØàH âeÉb äÉcô°ûdG áÑbGôe
 É¡ªgCG  ø`̀e  Ió`̀ Y äGAGô``̀LEÉ``̀H  QÉ`̀°`̀ù`̀YE’G
 ,ÉgQGó°UEG  ÖLGƒdG  äÉª«∏©àdG  QGó°UEG
 ó≤Yh ,QÉ°ùYEG AÓch ¢ü«NôJh ÖjQóJh

.ájƒYƒàdG ¢TQƒdG øe ójó©dG
 É¡«a  ∑QÉ°T  »àdG  á°ù∏÷G  ∫ÓN  ”h
 ¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  øY  Ú∏ã‡
 äÉ°SQÉªŸG  ∫ƒM  »Øjô©J  ¢VôY  Ëó≤J
 Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  ,QÉ°ùYE’G  ‘  á«dhódG
 ‘ äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh äGRÉ```̀ ‚E’G º``̀gCG  ≈∏Y

 ‘  ¢`̀UÉ`̀ÿG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  QhOh  ,≥«Ñ£àdG
.áeƒ¶æŸG √òg ï«°SôJ

 Ió©H  ájQGƒ◊G  á°ù∏÷G  âLôNh
 Iôªà°ùŸG  á©LGôŸG  ÉgRôHCG  äÉ«°UƒJ
 äÉ©jô°ûàdGh  QÉ°ùYE’G  ¿ƒfÉb  ΩÉµMC’
 ájò¨àdG  ≈∏Y  AÉæH  √É°†à≤Ã  IQOÉ°üdG
 ´ÓW’Gh á«∏ª©dG  äÉ≤«Ñ£àdGh á©LGôdG
 ‘  ≈∏°†ØdG  äÉ°SQÉªŸGh  ÜQÉéàdG  ≈∏Y

.¢Uƒ°üÿG Gòg
 äÓªM  ∞«ãµàH  á°ù∏÷G  â°UhGh  
 QÉ°ùYE’G  áeƒ¶æÃ  »YƒdG  ™`̀aQh  ô°ûf
 º«¶æJ IOÉYE’ á∏«°Sƒc ÉgQÉKBGh É¡aGógCGh
 á«ªgCGh ,Ì©àdG  øe ÊÉ©J »àdG  äBÉ°ûæŸG
 Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ‘  »``eÓ``YE’G  Qhó```dG
 ,áeƒ¶æŸÉH  ∞jô©àdG  ≈∏Y  ÈcCG  áLQóH
 ÚYÉ£≤dG  ÚH  á«cQÉ°ûàdG  π«©ØJ  áeGOEGh
 ò«ØæJ ï«°SôJh õjõ©J ‘ ¢UÉÿGh ΩÉ©dG

   .á«æWƒdG QÉ°ùYE’G áeƒ¶æe
 á`̀jQGƒ`̀◊G  á°ù∏÷G  ó≤Y  ¿G  QÉ°ûj
 øe  ∫ƒªŸG  QÉ°ùYE’G  ´hô°ûe  øe  Aõ`̀L
 ÚëfÉŸG  Oó©àe  ÊÉ`̀ª`̀à`̀FE’G  ¥hóæ°üdG
 ájOÉ°üàb’G  ¢UôØdGh  πeÉ°ûdG  ƒªæ∏d
 ∂æÑdG  áYƒª›  ≈dƒàJ  å«M  ¿OQC’G  ‘
 ‘  ∑QÉ°ûJh  ¥hóæ°üdG  IQGOEG  ‹hó``̀dG
 ¿hÉ©àdGh  §«£îàdG  IQGRh  ¬à°SÉFQ
 øe  πc  äÉeƒµM  ¬dƒ“  …ò`̀ dGh  ‹hó`̀ dG
 ,É«fÉŸCGh  ,Góæch  ,Góædƒgh  ,É«fÉ£jôH

.èjhÔdGh

وائل العرموطي: «قانون اإلعسار» 
فرصة إلستمرارية النشاط اإلقتصادي

صرف بدل دعم المحروقات 
لطلبة الجامعات عن الفصل 

- عمان 

 ,»ª∏©dG  åëÑdGh  ‹É©dG  º«∏©àdG  IQGRh  âæ∏YCG
 áÑ∏£∏d äÉbhôëŸG ºYO ∫óH ±ô°üH Ωƒ≤à°S É¡fCG ,óMC’G
 ¢Vhô≤dGh  á«Fõ÷G  íæŸG  øe  øjó«Øà°ùŸG  äÉÑdÉ£dGh
 øe  øjó«Øà°ùŸG  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG  ,Ióªà©e  áYÉ°S  (45)
 ‘  ÖdÉ£dG  º`̀YO  ¥hóæ°U  É¡eób  »àdG  á∏eÉµdG  íæŸG
 /  2021  »©eÉ÷G  ΩÉ©∏d  »©eÉ÷G  ΩÉ©∏d  IQGRƒ`̀ dG
 ,IQGRƒdG  º°SÉH  »eÓYE’G  ≥WÉædG  í°VhCGh  .2022
 ,â∏ª°T ÖdÉW πµd áahô°üŸG ≠dÉÑdG ¿CG ,Ö«£ÿG óæ¡e
 ∫hC’G π°üØdG ‘ (12 11+ + 10 ô¡°TCG øY GQÉæjO 30
 É≤ëà∏e  ÖdÉ£dG  ¿ƒµj  ¿CG  á£jô°T  2023-2022
 káaÉ°VEG  2023/  2022  ∫hC’G  π°üØdG  ‘  á°SGQódÉH
 øe IOÉØà°SÓd áeRÓdG äGAGôLE’G ∫Éªµà°SÉH ¬eÉ«b ≈dEG

.¢Vhô≤dGh íæŸG √òg
 øjó«Øà°ùŸG áÑ∏£dG ™«ª÷ øµÁ ¬fCG Ö«£ÿG ÚHh
 á«©eÉ÷G  ábÉ£ÑdG  ΩGóîà°SÉH  á«dÉŸG  º¡¨dÉÑe  ΩÓà°SG
 ´hôa  ∫ÓN  øe  á«fóŸG  ∫GƒMC’G  ábÉ£H  ΩGóîà°SÉH  hCG
 AÉKÓãdG  Ωƒj  øe  GQÉÑàYG  ∂`̀dPh  ,¿ÉªY  IôgÉ≤dG  ∂æH

.2023-3-7 ≥aGƒŸG

قائمة ذهبية بأسماء المتعهدين 
والموردين المتعاملين مع األمانة 

- عمان  

 áªFÉb  QGó`̀°`̀UEG  ≈∏Y  iÈµdG  ¿ÉªY  á`̀fÉ`̀eCG  ∞µ©J
 ,É¡©e Ú∏eÉ©àŸG øjOQƒŸGh øjó¡©àŸG AÉª°SCÉH  á«ÑgP
 IõFÉØdG äÉcô°ûdG AÉª°SCG ô°ûf ™e ‹É◊G ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘
 IôFGOh »ª°SôdG áfÉeC’G »©bƒeh á«∏ëŸG ∞ë°üdG ‘

.ÊhÎµdE’G äÉjÎ°ûŸGh äGAÉ£©dG
 äGAÉ£©dG IôFGO ¿EG ,óMC’G ¿É«H ‘ áfÉeC’G âdÉbh
 ,á«ÑgòdG áªFÉ≤dG ∫ƒNód ÒjÉ©e 5 äOóM äÉjÎ°ûŸGh
 øe  ,ájÉ¨dG  √ò¡d  IOƒ`̀÷G  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ≥«≤–h
 ,áfÉeC’G  ™e πª©dG  ºéM ,ΩÉ©dG  ´ÉÑ£f’G º««≤J  ∫ÓN

.IOƒ÷Gh âbƒdÉH ΩGõàd’G ,äÉØ°UGƒŸÉH ΩGõàd’G
 »àdG  IõFÉØdG  äÉcô°û∏d  É¡ÁôµJ  ø`̀Y  âæ∏YCGh
 ≈dEG  IÒ°ûe  ,‹É`̀ ◊G  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  áªFÉ≤dG  äQó°üJ
 º««≤J  IOÉ``̀YEGh  á©LGôe  …QhO  πµ°ûH  …ôé«°S  ¬`̀fCG
 ‘  ÒjÉ©ŸGh  äÉ°SQÉªŸG  çóMC’  ∫ƒ°Uƒ∏d  á«dB’G  √òg
 áfÉeC’G  »©°S  øª°V  AGôLE’G  Gòg  »JCÉjh  .∫ÉéŸG  Gòg
 ácGô°ûdG  ï«°SôJh  ôjƒ£àdGh  Ú°ùëà∏d  ôªà°ùŸG

.¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH á«≤«≤◊G

 
á∏eÉ°T - ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj

ôéØdG

ô¡¶dG

ô°ü©dG

Üô¨ŸG

IÓ°üdG äÉbhCGIÓ°üdG äÉbhCG

ôéØdG

ô¡¶dG

ô°ü©dG

Üô¨ŸGÜô¨ŸGÜô¨ŸGÜô¨ŸGÜô¨ŸGÜô¨ŸGÜô¨ŸGÜô¨ŸG

ôéØdG 05:38

ô¡¶dG 12:48

ô°ü©dG 04:06

Üô¨ŸG 06:37

AÉ°û©dG

IÓ°üdG äÉbhCG

 07:57
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13 مستوطنون متطرفون يقتحمون األقصى بحراسة شرطة االحتالل 
-  القدس المحتلة 

 ∞jô°ûdG »°Só≤dG Ωô◊G - ∑QÉÑŸG ≈°übC’G óé°ùŸG äÉMÉH ,óMC’G Oƒ¡«dG Úaô£àŸG ÚæWƒà°ùŸG äGô°ûY ºëàbG 
 GƒªëàbG ÚæWƒà°ùŸG äGô°ûY ¿EG ,¿É«H ‘ ,¢Só≤dÉH áeÉ©dG á«eÓ°SE’G ±ÉbhC’G IôFGO âdÉbh .á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóÃ
 GhòØfh ,ìÓ°ùdÉH áéLóŸG á°UÉÿG »∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G áWô°T øe IOó°ûe á°SGôëH áHQÉ¨ŸG ÜÉH á¡L øe ≈°übC’G

.¬JÉMÉH ‘ ájRGõØà°SG ájOƒª∏J É°Sƒ≤W GhOCGh ágƒÑ°ûe ä’ƒL
 øe ádÉM §°Sh ∂dPh ¬HGƒHCG øe Üô≤dÉH z»ªë∏ŸG Oƒé°ùdGz`H ≈ª°ùj ÉÃ GƒeÉb Úaô£àŸG øe GOóY ¿CG âaÉ°VCGh
 ¬HGƒHCG óæYh ≈°übC’G äÉMÉH ‘ ∫ÓàM’G áWô°T äGƒb äô°ûàfG Éªc .∞jô°ûdG Ωô◊G AÉLQCG äOÉ°S ¿É«∏¨dGh Ö°†¨dG

.≈°übCÓd Úª∏°ùŸG Ú∏°üŸG ∫ƒNO ≈∏Y GOƒ«b â°Vôah ,ÚæWƒà°ùŸG ΩÉëàbG ∫ÓN

«الوضع فوضوي»... 
فيضانات ماليزيا تجلي 

40 ألف شخص

مفوض حقوق اإلنسان: 
الوضع في األرض الفلسطينية 

المحتلة مأساوي

دار األوبرا السلطانية في 
مسقط ... استثمار فريد لفن 
العمارة الُعمانية واإلسالمية

الديوان الملكي يعلن موعد عقد قران 
األميرة إيمان بنت عبداهلل الثاني



22023 QGPBG (6)  ÚæK’G
(3027) Oó©dGäÉ«∏fi

عمان 

 Égó≤Y  »àdG  ¬à°ù∏L  ‘  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏›  ≥aGh
 ô°ûH  QƒàcódG  AGQRƒ```dG  ¢ù«FQ  á°SÉFôH  ,ó``̀MC’G
 ΩÉ¶f  ´hô°ûŸ  áÑLƒŸG  ÜÉÑ°SC’G  ≈∏Y  áfhÉ°üÿG
 øjQô°†àŸGh º¡«∏Y »æéŸG AGƒjEG QhO ΩÉ¶æd ∫ó©e
 ¬dÉMCGh ,Ω2023 áæ°ùd ô°ûÑdÉH QÉŒE’G ºFGôL øe
 äGAGô`̀LEG  ∫Éªµà°S’  …CGô`̀dGh  ™jô°ûàdG  ¿GƒjO  ≈dEG

.∫ƒ°UC’G Ö°ùM √QGó°UEG
 áeAGƒe  äÉjÉ¨d  ∫ó©ŸG  ΩÉ¶ædG  ´hô°ûe  »JCÉjh
 øe  øjQô°†àŸGh  º¡«∏Y  »æéŸG  AGƒ`̀jEG  QhO  ΩÉ¶f
 ,2012  áæ°ùd  (30)  ºbQ  ô°ûÑdÉH  QÉŒE’G  ºFGôL
 áæ°ùd  (9)  ºbQ  ô°ûÑdÉH  QÉ`̀ŒE’G  ¿ƒfÉb  ΩÉµMCG  ™e
 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ≥aGh  ,ôNBG  ó«©°U  ≈∏Y  .2009
 ó«MƒJ ´hô°ûe ‘ Ò°ù∏d  áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G  ≈∏Y

.ájOhó◊G òaÉæŸG ‘ á«HÉbôdG äÉ¡÷G èeOh
 ∑QÉª÷G  IôFGO  ¢†jƒØJ  ”  ,QGô≤dG  ÖLƒÃh
 á«HÉbôdG  äÉ¡÷G  äÉ«MÓ°U  á°SQÉªÃ  á`̀«`̀fOQC’G
 ,≥HÉ°ùdG ¢ù∏éŸG QGôb ÖLƒÃ IOóëŸG ájOhó◊G
 Öë°Sh  ∞`̀°`̀û`̀µ`̀dGh  á`̀æ`̀jÉ`̀©`̀ŸG  ΩÉ`̀¡`̀Ã  á≤∏©àŸGh
 πjó©J  Ú◊  IòaÉædG  äÉ©jô°ûàdG  ≥ah  äÉæ«©dG

 OóY  ∞«∏µJ  QGô≤dG  øª°†J  Éªc  .äÉ©jô°ûàdG  √òg
 πª©∏d  áaó¡à°ùŸG  á«HÉbôdG  äÉ¡÷G  »ØXƒe  øe
 ïjQÉJ  øe  GQÉÑàYG  á«fOQC’G  ∑QÉª÷G  Iô`̀FGO  iód
 ÒaƒàH  á«HÉbôdG  äÉ¡÷G  ΩGõdEGh  ,2023/4/30
 øª°Vh ∑QÉª÷G IôFGO  øe  áHƒ∏£ŸG  OGóYC’G  πeÉc
 äÉ¡÷G  Ωƒ≤J  ¿CG  ≈∏Y  ,É¡æe  IOó`̀ë`̀ŸG  •hô°ûdG
 Oó©dG  Gòg  Òaƒàd  áeRÓdG  πFGóÑdG  OÉéjEÉH  á«HÉbôdG
.QGô≤dG Gòg Qhó°U ïjQÉJ øe ÚYƒÑ°SCG IÎa ∫ÓN

 ájò«ØæàdG  á£ÿG  OÉªàYG  ”  ,QGô≤∏d  É≤ahh
 ,ájOhó◊G  òaÉæŸG  ‘  á«HÉbôdG  äÉ«©LôŸG  ó«Mƒàd
 ≈∏Y πª©∏d  á«æ©ŸG  á«HÉbôdG  äÉ¡÷G ≈dEG  RÉ©jE’Gh
 ∫ÓN  É¡æ«H  Éª«a  äÉ©WÉ≤àdG  ádGREG  RÉ‚EG  ∫Éªµà°SG

.QGô≤dG Gòg Qhó°U ïjQÉJ øe ÚYƒÑ°SCG IÎa
 á«æ©ŸG  á`̀«`̀HÉ`̀bô`̀dG  äÉ¡é∏d  RÉ`̀ ©`̀ jE’G  ”  Éªc
 ÚYƒÑ°SCG  IÎa  ∫ÓN  IQƒ£ÿG  ∞«æ°üJ  ó«Mƒàd
 Üô°ùŸG)  OÉªàYÉH  ∂`̀dPh  ,QGô≤dG  Gòg  Qhó°U  øe
 É¡©e  πeÉ©àdG  á«dBGh  á©ØJôŸG  IQƒ£î∏d  (ôªMC’G
 ¢üëØdG  hCG  äÉæ«©dG  Öë°S  hCG  á«∏©ØdG  áæjÉ©ŸÉH
 á°†ØîæŸG IQƒ£î∏d (ôØ°UC’G Üô°ùŸG)h ,…ÈîŸG
 §≤a ≥FÉKƒdG  ≥«bóJ ∫ÓN øe É¡©e πeÉ©àdG  á«dBGh
 ,¥Gƒ°SC’G  í°ùeh  ≥MÓdG  ≥«bóàdG  ≈∏Y  OÉªàY’Gh

 hCG  á«fóàŸG  IQƒ£î∏d  (ô`̀°`̀†`̀NC’G  Üô`̀°`̀ù`̀ŸG)h
 êGô`̀aE’G  ∫ÓN  øe  É¡©e  πeÉ©àdG  á«dBGh  áehó©ŸG
 ≥«bóàdG  ≈∏Y  OÉªàY’Gh  ™FÉ°†ÑdG  øY  ô°TÉÑŸG

.¥Gƒ°SC’G í°ùeh ≥MÓdG
 á«HÉbôdG  äÉ¡÷G  ≈dEG  RÉ©jE’G  QGô≤dG  øª°†Jh
 á≤Ñ°ùŸG  ¢üNôdGh  äÉ≤aGƒŸG  ò«ØæJ  ∫Éªµà°S’
 É¡æe  á«fÉãdG  á∏MôŸG  ò«ØæàH  AóÑdGh  ,á«fhÎµdE’G
 ™«ªL  πª°ûàd  ;áaó¡à°ùŸG  äÉeóÿG  ‘  ™°SƒàdÉH
 äÉ¡÷G ™«ªL ∫ƒª°T ∂dòch ,äÉ¡÷G √òg äÉeóN

.ájOhó◊G áHÉbôdÉH á«æ©ŸG á«HÉbôdG
 ±Gó¡à°S’G õcôe çGóëà°SÉH AóÑdG øª°†J Éªc
 ,á`̀«`̀fOQC’G  ∑QÉ`̀ª`̀÷G  Iô`̀ FGO  á∏¶e  â–  »æWƒdG
 á«æØdG á«æWƒdG áæé∏dG õcôŸG Gòg IGƒf ¿ƒµJ å«ëH
 á«¡«LƒàdG  áæé∏dG  øe  á∏µ°ûŸG  ,ôWÉîŸG  IQGOE’

.IóMGƒdG IòaÉæ∏d É«∏©dG
 ≈∏Y  äGAGô``LE’G  π«¡°ùJ  ±ó¡H  QGô≤dG  »JCÉjh
 ∂dòd  IóMƒe  á«©Lôe  OÉéjEGh  ,ájOhó◊G  òaÉæŸG
 äÉ¡éH áWƒæe âfÉc »àdG äGAGôLE’G ™«ªL πª°ûJ
 ,áÄ«ÑdGh  áë°üdGh  áYGQõdG  äGQGRh  :»g  IOó©àe
 áeÉ©dG á°ù°SDƒŸGh ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒŸG á°ù°SDƒeh

.ä’É°üJ’G ´É£b º«¶æJ áÄ«gh ,AGhódGh AGò¨∏d

عّمان 

 á°SÉFôH ¿É«YC’G ¢ù∏› ‘ äÉjô◊G áæ÷ âãëH
 QƒàcódG ∫ó©dG ôjRh ™e ,óMC’G ,Êƒ¡∏àdG ΩÉ°ùH Ú©dG
 ìÓ°UE’G  õcGôe  ®É¶àcG  á∏µ°ûe  ,äGOÉjõdG  óªMCG
 AÉL  ´ÉªàL’G  ¿EG  Êƒ¡∏àdG  Ú©dG  ∫Ébh  .π«gCÉàdGh
 õcGôe  ®É¶àcGh  A’õ`̀æ`̀dG  ´É`̀°`̀VhCG  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d
 ÒaƒJ  IQhô°V  ≈`̀dEG  G kÒ°ûe  ,π«gCÉàdGh  ìÓ°UE’G
 ‘  ¬«∏Y  ¢Uƒ°üæe  ƒg  Ée  Ö°ùM  äÉeóNh  õcGôe
 ócCGh .º¡àeGôch º¡bƒ≤M A’õæ∏d πØµj ÉÃ ¿ƒfÉ≤dG
 ìÓ°UE’G á«é«JGÎ°SG ≥«Ñ£J ≈∏Y ¢Uô◊G á«ªgCG
 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÒjÉ©e  ≈∏YC’  É k≤ah  ,π«gCÉàdGh
 ¿CG øµªŸG øe »àdG ±QÉ©ŸG ¢†©H πjõædG ÜÉ°ùcEGh
 kGô°üæY ¿ƒµ«d  ™ªàéª∏d  ¬LhôN ó©H  É¡æe  ó«Øà°ùj
 ´OôdG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ¬°ùØf ≈∏Y kGóªà©e kGôKDƒe kÓYÉa

.¬«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ¢UÉÿGh ΩÉ©dG
 ,QhÉëŸG øe ójó©dG ≈dEG Êƒ¡∏àdG Ú©dG ¥ô£Jh
 ,ó©H  øY  äÉªcÉëŸG  QÉ°ûàfGh  ≥«Ñ£J  ióe  ÉgRôHCG
 äGôcòŸG OóYh É¡à«∏YÉa ióeh á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dGh
 ™e  É¡©«bƒJ  ”  »àdG  á«ª°SôdG  Ò`̀Zh  á«ª°SôdG
 ¿ƒµ∏Á  ’  øŸ  á«fƒfÉ≤dG  IóYÉ°ùŸGh  ,äÉ°ù°SDƒŸG

.º¡°ùØfG øY ´Éaó∏d ájOÉŸG IQó≤dG
 πª©dG  iôL  ¬fEG  äGOÉjõdG  ôjRƒdG  ∫Éb  ,√QhóH
 á÷É©Ÿ  äÉ`̀MÎ`̀≤`̀ŸGh  äÉ«°UƒàdG  ø`̀e  ójó©dÉH
 πãªàJ  á`̀jQGOEG  äGAGô`̀LG  ,É¡ªgCG  ,õcGôŸG  ®É¶àcG
 ÒZ  ¢UÉî°TCÓd  õ`̀cGô`̀e  ≈ª°ùj  É`̀e  ≈∏Y  πª©dÉH
 π«MôJh  ,…QGOE’G  ∞«bƒàdG  ó«°TôJh  ,øjÒ£ÿG

.ÚeƒµëŸGh ÚaƒbƒŸG ÖfÉLC’G
 IòîàŸG  á«FÉ°†≤dG  äGAGô```̀LE’G  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh

 äGAGôLEÉH äÉHƒ≤©dG ∫GóÑà°SG ‘ ™°SƒàdÉH á∏ãªàŸGh
 IOÉjRh ,ôØ°ùdG  ™æeh á«dÉŸG  äÉeGô¨dG  πãe  iôNCG
 êGô`̀aE’Gh  ,¢ùÑ◊G  øe  k’ó`̀H  áeGô¨dG  ™aO  ä’É`̀M
 áeGô¨dÉH ¢ùÑ◊G Ióe IOÉjR ≈dEG áaÉ°VEG ,•hô°ûŸG
 øe  ¢†©H  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,ô¡°TCG  6  ≈dEG  ô¡°TCG  3  øe

.á«©jô°ûJ äÓjó©J ≈dEG êÉà– äGAGôLE’G √òg
 á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ≈dEG äGOÉjõdG ôjRƒdG ¥ô£Jh
 º¡°ù oJ ¿CG É¡fCÉ°T øe »àdG ,zá«©ªàéŸG äÉHƒ≤©dG{ hCG
 É¡fCG  Éæ«Ñe  ,ìÓ°UE’G  õcGôe  ®É¶àcG  øe  π«∏≤àdÉH
 É¡«a  ¢üî°ûdG  Ωõ∏j  èeGôH  hCG  äÉeóN  øY  IQÉÑY
 πãe á«æ¡ŸG äÉeóÿÉH øªµJ å«M ¢ùÑ◊G øe k’óH
 óLÉ°ùŸG  áfÉ«°Uh  ,áaÉc  É¡dÉµ°TCÉH  áYGQõdG  ∫ÉªYCG
 ÉgÒZh  ,áØ°TQC’Gh  äÉfÉ«ÑdG  ∫É`̀NOEGh  ,AÉHô¡µdGh

.äÉeóÿG øe

عمان 

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  äÉ°Só≤ŸGh  ±É```̀bhC’G  ô``jRh  ∫É`̀b
 ¿EG  ,á∏jÓÿG  ó`̀ª`̀MCG  óªfi  QƒàcódG  á«eÓ°SE’G
 ¢Só≤dG  ‘  Góé°ùe  120  øY  ádhDƒ°ùe  IQGRƒ``̀dG
 ¿CÉ°ûH  É¡d  áWƒæŸG  ΩÉ¡ŸG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,∞jô°ûdG

.∑QÉÑŸG ≈°übC’G óé°ùŸG
 ¿ƒdÉ°üd á«°ùeCG ∫ÓN Iô°VÉfi ‘ ôjRƒdG ócCGh
 õcôÃ  ,iÈ`̀µ`̀dG  ¿ÉªY  á`̀fÉ`̀eCG  ‘  ‘É≤ãdG  âÑ°ùdG
 ∂∏ŸG  ádÓL  IOÉ«≤H  ¿OQC’G  ¿CG  ,‘É≤ãdG  Ú°ù◊G
 ájÉ°UƒdG  á«dhDƒ°ùe  πªëH  ±ô°ûàj  ÊÉãdG  ˆG  óÑY
 ¢Só≤dG  ‘  á«ë«°ùŸGh  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸG  ≈∏Y

.∞jô°ûdG
 äÉ¡«LƒàHh  ±É`̀ bhC’G  IQGRh  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 ±ÉbhC’G ‘ Ú∏eÉ©dG ÖJGhQ âØYÉ°V á«eÉ°S á«µ∏e
 âfÉc É‡ áÄŸÉH 400 ≈dEG ∞jô°ûdG »°Só≤dG Ωô◊ÉH
 º¡ÑJQ  ‘  ºg  øe  ÖJGhôH  áfQÉ≤eh  ÖJGhôdG  ¬«∏Y
 Oƒª°üd ÉªYO ∂dPh ,¿OQC’G ‘ IQGRƒdÉH º¡ØFÉXhh

.Ú«°Só≤ŸG
 ±É```̀bhC’G  IQGRhh  á`̀eƒ`̀µ`̀◊G  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 ≠dÉÑe  ájƒæ°ùdG  IQGRƒ`̀ dG  áfRGƒe  øe  ¿É°ü°üîJ
 ±É°†j  ,¢Só≤dG  ‘ ±ÉbhC’G  ájÉYQh áeóÿ IÒÑc
 óé°ùŸG QÉªYE’ »ª°TÉ¡dG ¥hóæ°üdG ¬°ü°üîj Ée É¡d

.áaô°ûŸG Iôî°üdG áÑbh ≈°übC’G
 á«ª°TÉ¡dG ájÉYôdG ¿CG ≈∏Y ±ÉbhC’G ôjRh Oó°Th
 ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G äÉ°Só≤ª∏d
 ä’hÉfi ájCG ó°V ÉehO ∞≤«°S ¿OQC’G ¿CGh Iôªà°ùe
 ‘  ºFÉ≤dG  ™°VƒdG  Ò«¨àd  á«∏«FGô°SEG  äGAGó`̀à`̀YGh
 â«ÑãJ  øe  øµ“  ¬fCGh  ,∞jô°ûdG  Ωô◊Gh  ≈°übC’G

.á«dhódG äÉ°ù°SDƒŸGh ƒµ°ùfƒ«dG ÈY ∂dP á«Yô°T
 á«Øbh AÉ°ûfEÉH á«µ∏ŸG IQOÉÑŸG ≈dEG  É°†jCG  âØdh
 ¢ü°üN »àdGh ≈°übC’G ‘ ¿Gô≤dG IAGô≤d ≈Ø£°üŸG
 GôeÉY  óé°ùŸG  AÉ≤H  ±ó¡H  ,IÒÑc  á«dÉe  ≠dÉÑe  É¡d

.¬«a •ÉHô∏d ÉªYO ∂dòch
 …ò`̀dG  ¿OQC’G{  ¿EG  ,Ó`̀FÉ`̀b  á∏jÓÿG  ±OQGh
 øY  ´ÉaódG  ‘  IÒÑµdG  äÉ«ë°†àdGh  AGó¡°ûdG  Ωób
 ƒdCÉj ød 1967h 1948 »eÉY ‘ ¢Só≤dGh Ú£°ù∏a
 áHhôY øY ´ÉaódG ‘ áfÉeC’G πªM QGôªà°SG ‘ Gó¡L
 OÉµj ¿OQC’G ¿CG GócDƒe ,z∞jô°ûdG ¢Só≤dG á«eÓ°SEGh
 ≈°übC’G óé°ùŸG øY ´ÉaódG ájGQ πªëH OôØæj Ωƒ«dG

.ájÉYQh É«dÉeh É«°SÉ«°S ∑QÉÑŸG
 ƒg  ¢ù«d  ∞jô°ûdG  »°Só≤dG  Ωô◊G  ¿CG  ,™HÉJh

 ƒg Ée  πc πH  ,§≤a  Iôî°üdG  áÑbh »∏Ñ≤dG  ≈∏°üŸG
.É‰hO 144 áMÉ°ùÃ óé°ùŸG Qƒ°S πNGO

 äAÉ`̀L  »`̀à`̀dG  ¬Jô°VÉfi  ‘  ,á`̀∏`̀jÓ`̀ÿG  ∫É``̀bh
 äÉ°Só≤ŸG  ≈∏Y  á«ª°TÉ¡dG  ájÉ°UƒdG{  ¿GƒæY  â–
 IQGRh  ¿EG  ,zÉ¡àjÉªëH  ÊOQC’G  Qhó`̀dGh  ¢Só≤dG  ‘
 »°Só≤dG  Ωô`̀◊G  ‘  …ôéj  Ée  πc  ™HÉàJ  ±É``̀bhC’G
 ±ÉbhCG IôFGO ∫ÓN øe áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ∞jô°ûdG
 óé°ùŸG  á`̀jô`̀jó`̀eh  ∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘  ¢Só≤dG
 GÒ°ûe  ,IQGRƒ```̀dG  ‘  ¢Só≤dG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ≈°übC’G
 ójGõJh  ∞YÉ°†J  Gó¡°T  Ú«°VÉŸG  ÚeÉ©dG  ¿CG  ≈dEG

.ÚæWƒà°ùŸG øe äGAGóàY’Gh äÉeÉëàb’G
 óé°ùª∏d  ÊÉ``̀eõ``̀dGh  ÊÉ`̀ µ`̀ ŸG  º«°ù≤àdG  ø``̀Yh
 πãÃ  íª°ùj  ød  ¿OQC’G  ¿CG  á∏jÓÿG  ócCG  ,≈°übC’G
 ≥«KGƒŸGh  ÚfGƒ≤dG  πc  ∞dÉîj  …òdG  º«°ù≤àdG  Gòg
 ºYóJ  ∫Ó`̀à`̀M’G  äÉ£∏°S  ¿CG  ≈`̀ dEG  Éàa’  ,á«dhódG
 º¡«©°S ‘ áaô£àŸG ájOƒ¡«dG äÉª¶æŸGh äÉ«©ª÷G
 É¡JÉjƒdhCG áªFÉb πàëjh Iƒ≤dÉH º«°ù≤àdG Gòg ≥«Ñ£àd
 ‘  øjó≤Y  øe  ÌcCG  πÑb  ¬à≤ÑW  Ée  ≥«Ñ£J  ∫hÉëàd

.π«∏ÿÉH ∞jô°ûdG »ª«gGôHE’G Ωô◊G
 äGAGóàY’G  IÒJh  ôªà°ùJ  ¿CG  ôjRƒdG  ™bƒJh
 Úª«dG  Ωó≤J  ™e  á°UÉN  óYÉ°üàdÉH  á«∏«FGô°SE’G
 ¿OQC’G  ¿CG  ≈∏Y  ¬JGP  âbƒdG  ‘  GOó°ûe  ,±ô£àŸG
 ¿ƒ«∏«FGô°SE’G  ¬d  §£îj  ÉŸ  Iƒb  πµH  ió°üà«°S
 ,∞jô°ûdG »°Só≤dG Ωôë∏d ÊÉµe hCG ÊÉeR º«°ù≤J øe
 ‘  Ò«¨J  hCG  º«°ù≤J  …CG  πÑ≤j  ød  ¿OQC’G  ¿CG  Éæ«Ñe

.∞jô°ûdG »°Só≤dG Ωô◊G ‘ ºFÉ≤dG ™°VƒdG
 äÉ≤«©ŸG  ø``Y  Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ŸG  ∫Ó``̀N  çó```̀–h
 ¬Lh  ‘  ∫ÓàM’G  äÉ£∏°S  É¡©°†J  »àdG  π«bGô©dGh
 ôjƒ£àdGh  º«eÎdGh  áfÉ«°üdGh  QÉªYE’G  ™jQÉ°ûe

.∞jô°ûdG »°Só≤dG Ωô◊G ‘ ¿OQC’G É¡d ≈©°ùj »àdG
 É¡ÑµJQG  »àdG  äÉcÉ¡àf’Gh  äGAGóàY’G  ¢VôYh
 Ωô`̀◊Gh  ∑QÉ`̀Ñ`̀ŸG  ≈°übC’G  óé°ùŸG  ‘  ∫Ó`̀à`̀M’G
 ±ô£àe  ój  ≈∏Y  ¬bôM  øe  GAóH  ,∞jô°ûdG  »°Só≤dG
 á«bô°ûdG ¢Só≤dG ∫ÓàMG øe ÚeÉY ó©H 1969 ΩÉY
 ÉãëH  ≈°übC’G  äÉ°SÉ°SCG  Oó¡J  »àdG  äÉjôØ◊G  ≈dEG
 ¬Ñ°T  ÚæWƒà°ùŸG  äÉeÉëàbGh  ΩƒYõŸG  πµ«¡dG  øY

.Ú£HGôŸGh Ú∏°üª∏d ¢Vô©àdGh Ωôë∏d á«eƒ«dG
 …òdG  È`̀cC’G  ô£ÿG  ¿CG  ≈∏Y  á∏jÓÿG  Oó°Th
 òæe ∫ÓàM’G É°SÉ°SCG ƒg ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ¬d ¢Vô©àj
 πc ¬«∏Y ÖJôJ …òdG ôeC’G ,√QGôªà°SGh 1967 ΩÉY
 ≈∏Y äGAGóàYGh çQGƒch äÉcÉ¡àfG øe ∂dP ó©H Ée

.¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG ≈∏Yh ôé°ûdGh ôé◊Gh ô°ûÑdG

 á«dhDƒ°ùŸG  πªë«d  AÉL  ∂∏ŸG  ádÓL  ¿EG  ∫É`̀bh
 QÉ¡WC’G Ú«ª°TÉ¡dG øe √OGóLCGh √ódGh É¡∏ªM »àdG
 ¿Éµa á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G äÉ°Só≤ŸGh ¢Só≤dG øY
 ¬Ñ∏b  ‘  ¢Só≤dG  π©L  ó≤a  ,∞∏°S  Òÿ  ∞∏N  ÒN
 ≈°übC’G  óé°ùŸG  ∫Éf  ¿ƒª«ŸG  √ó¡Y  ‘h  ¬fGóLhh
 ájÉYôdG  πc  ¿ƒ«°Só≤ŸGh  ∞jô°ûdG  ¢Só≤dGh  ∑QÉÑŸG

.¬àdÓL ¿ód øe
 IOÉ«≤H  ¿OQC’G  ió°üJ  ÉŸÉ£d{  ¬`̀fG  ±É`̀°`̀VCGh
 π«ædG  ±ó¡à°ùJ  âfÉc  »àdG  ä’hÉëª∏d  ∂∏ŸG  ádÓL
 ™bhh ,¬«∏Y Iô£«°ùdG ¢Vôah ≈°übC’G óé°ùŸG øe
 ÉbÉØJG  ¢SÉÑY  Oƒªfi  »æ«£°ù∏ØdG  ¢ù«FôdGh  ¬àdÓL
 ¢ù«FôdG  É¡«a  OÉ`̀YCG  2013  QGPG  31  ‘  É«îjQÉJ
 ÖMÉ°U  ƒg  ∂∏ŸG  ádÓL  ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ¢SÉÑY
 ∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á°Só≤ŸG øcÉeC’G ≈∏Y ájÉ°UƒdG
 ®ÉØë∏d á«fƒfÉ≤dG Oƒ¡÷G ™«ªL ∫òH ‘ ≥◊G ¬dh
 √òg ‘ ±ô©ŸGh ,≈°übC’G óé°ùŸG É°Uƒ°üN ,É¡«∏Y

.z∞jô°ûdG »°Só≤dG Ωô◊G πeÉc ¬fCG ≈∏Y á«bÉØJ’G
 ≈∏Y  á«ª°TÉ¡dG  á`̀jÉ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 ÉeóæY  1924  ΩÉY  ≈dEG  Oƒ©J  ¢Só≤dG  ‘  äÉ°Só≤ŸG
 √ó©H äôªà°SGh ,»∏Y øH Ú°ù◊G ∞jô°ûdG Ég’ƒJ
 QÉªYEG  ∫hCG  ¿Éc  å«M  ,Ú«ª°TÉ¡dG  ∑ƒ∏ŸG  ó¡Y  ‘
 »∏Y øH Ú°ù◊G ∞jô°ûdG ó¡Y ‘ ≈°übC’G óé°ùª∏d
 …òdG  ,ÊÉãdG  ˆG  óÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ó¡Y  ‘  ÉgôNBGh
 √òg  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ¢ù«ØædGh  ‹É¨dG  Ωó≤j  ∫Gõ`̀j  Ée

.∞jô°ûdG ¢Só≤dG øY ´ÉaódGh ájÉ°UƒdG
 ΩÉY  ÊÉãdG  ˆG  óÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ±ô°ûJ  ó`̀bh
 º°ùL  ≈∏Y  á«aôNõdG  áMƒ∏dG  ™°VƒH  2002
 √QhO  AGOCG  ‘  ÈæŸG  Gòg  Oƒ©«d  øjódG  ìÓ°U  Èæe
 ≈°übC’G  óé°ùŸG  ÜÉ`̀MQ  ‘  »æjódGh  …QÉ°†◊G

.1969 ΩÉY ¥ôMCG ¿CG ó©H ∑QÉÑŸG
 ÊOQC’G  ¥hóæ°üdG  AÉ°ûfEÉH  ¬àdÓL  õ``̀ YhCGh
 πjƒªàdG  ÒaƒJ  ±ó¡H  ≈°übC’G  QÉªYE’  »ª°TÉ¡dG
 Iôî°üdG  áÑbh  ≈°übC’G  óé°ùŸG  ájÉYôd  ΩRÓ`̀ dG
 ¿Éª°†d  ¢Só≤dG  ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  áaô°ûŸG
 ™«ªL  Ò`̀ aƒ`̀ Jh  É¡àfÉ«°Uh  É`̀ gQÉ`̀ ª`̀ YEG  á`̀ eƒ`̀ ÁO

.äÉÑ∏£àŸG
 ¢Só≤dG  óLÉ°ùeh  ≈°übC’G  óé°ùŸG  ó¡°ûjh
 ¬H  ôeCG  Ée  É¡æe  ,Iôªà°ùe  á©HÉàeh  áfÉ«°U  äÉ«∏ªY
 Ó°†a OÉé°ùdÉH óé°ùŸG ¢Tôa ójóŒ øe ∂∏ŸG ádÓL
 ±ô°ûJ  »àdG  á«ØbƒdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  »µ∏ŸG  ºYódG  øY
 É¡JÉ≤Øf  ¿OQC’G  πªëàjh  ±É``̀bhC’G  IQGRh  É¡«∏Y

.É¡«a Ú∏eÉ©dG ÖJGhQh É¡ØjQÉ°üeh

حريات األعيان تلتقي وزير العدل 

توحيد ودمج الجهات الرقابية 
في المنافذ الحدودية

إدارية النواب توصي بتعزير الرقابة 
الداخلية في الدوائر الحكومية

عمان 

 áæé∏dG ¿EG  ,äÉØjó°ûdG ¿õj ¢Sóæ¡ŸG ,á«HÉ«ædG ájQGOE’G áæé∏dG ¢ù«FQ ∫Éb 
 ‘  á«∏NGódG  áHÉbôdG  õjõ©J  É¡fCÉ°T  øe  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éŸ  äÉ«°UƒJ  ™aÎ°S

.áØ∏àîŸG á«eƒµ◊G ôFGhódGh äÉ°ù°SDƒŸG
 ºYO  á°ûbÉæe  ¬«a  iôL  ,ó`̀MC’G  áæé∏d  É kYÉªàLG  ¬°SDhôJ  ∫ÓN  ,±É°VCGh
 ºgCG  øe  ¿CG  ,áeÉ©dG  äÉ°ù°SDƒŸG  ‘  á«∏NGódG  áHÉbôdG  äGó`̀Mh  πªY  õjõ©Jh
 §HQh ,2011 ΩÉ©dG QOÉ°üdG á«∏NGódG áHÉbôdG ΩÉ¶æH ô¶ædG IOÉYEG ,äÉ«°UƒàdG
 ôjô≤J  äÉ«°UƒJ  OÉªàYGh  ,IóMƒdG  ∂∏àd  RÉ`̀‚E’G  ºéëH  äBÉaÉµŸGh  õaGƒ◊G
 »æ¡e QÉ°ùe OƒLh á«eGõdEGh  ,áHÉbôdG  äGóMh ™bGh Ú°ùëàd  áÑ°SÉëŸG ¿GƒjO
 äGóMƒdG ∂∏J óaQh ,»Ø«XƒdG QÉ°ùŸÉH •ƒHôe áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e ‘ »ÑjQóJ

.áHÉbôdG ∫É› ‘ Ú°ü°üîàe ÚØXƒÃ
 ,ô°UÉædG íeÉ°S á«fóŸG áeóÿG ÊGƒjO »°ù«FQ Qƒ°†ëH ,äÉØjó°ûdG í°VhCGh
 ,»∏Ñ°ûdG  º«µ◊G  óÑY  á«dÉŸG  IQGRh  ΩÉY  ÚeCGh  ,‹ÉéŸG  º«gGôHEG  áÑ°SÉëŸGh
 äGóMh  ‘  ÚØXƒeh  AGQóeh  ,IódGƒÿG  ΩÉ¡°S  áeÉ©dG  IQGOE’G  ó¡©e  Iôjóeh
 äÉ«°UƒJ ¥ÉaQEG  ≈∏Y πª©à°S áæé∏dG ¿CG  ,äGQGRƒdG ∞∏àîÃ á«∏NGódG áHÉbôdG
 åjó–h ôjƒ£J ‘ ÉgOÉªàYG ≈dEG QÉ°ü«d ,AGQRƒdG ¢ù∏éŸ É k°†jCG áÑ°SÉëŸG ¿GƒjO

.á«∏NGódG áHÉbôdG äGóMh
 ÉgQOGƒc  ‘  ¢ü≤f  øe  ÊÉ©J  á«∏NGódG  áHÉbôdG  äGó`̀Mh  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 √ò¡d  πM  OÉéjEG  ≈`̀dEG  á«fóŸG  áeóÿG  ¿Gƒ`̀ jO  É«YGO  ,áHÉbôdÉH  á°ü°üîàŸG
 ô‰  á«HÉ«ædG  á«dÉŸG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  :ÜGƒ`̀æ`̀dG  ó`̀cCG  ,º¡à¡L  øe  .äÉjóëàdG
 ,¢Tƒ°û◊G π«ªL ,á°ûjGƒædG IOƒY ,áéYódG Ò¨eG ,áfhGô£dG »∏Y ,äÉë«∏°ùdG
 ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  ‘  á«∏NGódG  áHÉbôdG  äGóMh  á«ªgCG  ,áÑbÉ°ûŸG  π«YÉª°SEGh
 Ú°ü°üîàe ÚØXƒÃ ÉgóaQh É¡à«dÓ≤à°SÉH ÚÑdÉ£e ,ΩÉ©dG ∫ÉŸG ≈∏Y É¡XÉØMh

.ºgQhO õjõ©àd äGhÓY º¡ëæeh ,AÉØcCG
 zá«°SÉb{ á«∏NGódG áHÉbôdG »ØXƒe Ú«©J •hô°T ¿EG ô°UÉædG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
 ≈∏Y ∫ÉÑbE’G ≈∏Y É kahõY ∑Éæg ¿CG É kØ«°†e ,º¡≤JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ŸG ΩÉ¡ŸG ºé◊ G kô¶f

.ÚØXƒŸG øe É¡«a πª©dG
 …CGôdG  ¿GƒjO  QGô≤d  GOÉæà°SG  AÉL  õaGƒMh  äGhÓY  º¡ëæe  ΩóY  ¿CG  ™HÉJh
 äÉ«MÓ°U ∂∏Á á°ù°SDƒŸG hCG IQGRƒ∏d ΩÉ©dG ÚeC’G hCG ôjRƒdG ¿CG ’EG ,™jô°ûàdGh
 äGóMh ôjQÉ≤J ¿É©HÉàj áÑ°SÉëŸG ¿GƒjOh á«dÉŸG IQGRh ¿CG ≈dEG Éàa’ ,É¡aô°U

.º¡eÉªàgG πL É¡fƒdƒjh á«∏NGódG áHÉbôdG
 12 øª°V á«∏NGódG áHÉbôdG äGóMh πª©d Éª««≤J ∑Éæg ¿CG ô°UÉædG ±É°VCGh

.É¡H ¿ƒ∏ª©j »àdG äÉ°ù°SDƒª∏d ÚeÉ©dG AGQóŸÉH §ÑJôJ ’ »gh ,GQÉ«©e
 É¡eÉ«b  ΩóYh  á«∏NGódG  áHÉbôdG  äGóMh  ¢†©H  ∞©°V  ‹ÉéŸG  GõY  ,√QhóH
 IQGOE’G  ºYO  Ωó©c  IQGOE’G  QÉ«©e  :ÉgRôHCG  ,ÒjÉ©e  IóY  ≈dEG  É¡eÉ¡eh  ÉgQhóH
 ‘  áHÉbôdG  IóMh  ôjóe  QÉ«àNG  ,á«∏NGódG  áHÉbôdG  IóMƒd  äÉ¡÷G  ¢†©H  ‘
 á«∏NGódG  áHÉbôdG  ΩÉ¶æH  OQh  Ée  ™e  á≤aGƒàe  ÒZ  äÉ°ü°üîàH  äÉ¡÷G  ¢†©H
 πc  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  øe  IóMƒdG  Úµ“  Ωó`̀Y  ,¬ÑLƒÃ  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh
 ∑Gô°TEGh ,äÉjôjóŸG ¢†©H ™e π°UGƒàdGh ∫ƒ°UƒdÉH É¡d ìÉª°ùdG ΩóYh ,≥FÉKƒdG
 IóMƒdG  óaQ  ΩóYh  ,á«HÉbôdG  ∫ÉªYC’G  ™e  áHQÉ°†àe  ájò«ØæJ  ΩÉ¡Ã  IóMƒdG
 »Ø«XƒdG  ∞°UƒdGh  º¡æe  áHƒ∏£ŸG  ΩÉ¡ŸG  ™e  º¡JÉ°ü°üîJ  Ö°SÉæàJ  ÚØXƒÃ
 äGóMh  ôjQÉ≤àH  ΩÉªàg’G  ΩóY  ,»Ø«XƒdG  ∞°UƒdG  äÉª«∏©J  ÖLƒÃ  OóëŸG

.É¡d Ö°SÉæŸG AGôLE’G PÉîJGh á«∏NGódG áHÉbôdG
 IOóëŸG  É¡eÉ¡Ã  Ωƒ≤J  ’  IóMƒdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCG  ,AGOC’G  QÉ«©e  ∫ƒ`̀Mh
 á«∏NGódG  áHÉbôdG  áª¶fCGh  ôWÉîŸG  IQGOEG  äÉ«∏ªY  º««≤J  :É¡ªgCGh  ,äÉª«∏©àdÉH
 ΩóYh ,≥Ñ°ùŸG ≥«bóàdG ≈∏Y äGóMƒdG »≤bóe ¢†©H πªY QÉ°üàbGh ,áªcƒ◊Gh
 ‹ÉŸG ≥«bóàdG É¡à°SQÉ‡ ΩóYh ,É¡∏ªY AGOC’ ájò«ØæJ §£N äGóMƒdG √òg ™°Vh
 πª©dG ¥GQhCGh ≥«bóàdG äÉØ∏Ÿ É¡«≤KƒJ ΩóYh ,á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ô°UÉæ©d ≥MÓdG

.ºFÓe ÒZh ±Éc ÒZ ≥«KƒàdG ¿CG hCG äÉÑKE’G ádOCGh
 áaô©ŸGh  IQÉ¡ŸG  ôaƒJ  ΩóY  ≈dEG  âØd  ,IQÉ¡ŸGh  áaô©ŸG  QÉ«©Ÿ  áÑ°ùædÉHh
 äGóMƒdG  ¢†©H  ΩÉªàgG  Ωó`̀Yh  ,»∏NGódG  ≥«bóàdG  ÒjÉ©e  ≥«Ñ£àH  áeÉàdG
 ¢†©H ‘ IóMƒdG »ØXƒe ÚH áaô©ŸG π≤f ΩóYh ,ôªà°ùŸG ôjƒ£àdGh ÖjQóàdÉH
 ≈∏Y  Ióªà©ŸG  ≥«bóàdG  äÉ«æ≤J  ΩGóîà°SG  ΩóYh  ,≥«bóà∏d  á©°VÉÿG  äÉ¡÷G
 GQhO Ö©∏J áHÉbôdG  äGóMh ¿EG  »∏Ñ°ûdG  ∫Éb ,¬à¡L øe .äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ
 á«∏«gCÉJ  äGQhO  ‘  º¡cGô°TEG  ¿CG  ≈dEG  GÒ°ûe  ,ΩÉ©dG  ∫ÉŸG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ‘  Éª¡e

.º¡JGóMh πªYh º¡JAÉØc øe Rõ©j á°ü°üîàeh

وزير األوقاف: الوزارة ترعى 120 مسجدا 
بالقدس باإلضافة لألقصى

إطالق جائزة البحث العلمي 
لطلبة الجامعات للعام 2023

عمان 

 áÑ∏£d »ª∏©dG åëÑdG IõFÉL ,óMC’G ,§°ShC’G ¥ô°ûdG äÉ°SGQO õcôe ≥∏WCG 
 ,á«fOQC’G äÉ©eÉ÷G øe OóY ™e ¿hÉ©àdÉH ,2023  ΩÉ©∏d á«fOQC’G äÉ©eÉ÷G

.áaô©ŸGh åëÑdG ÜQO ‘ á«°ùaÉæJ áÄ«H OÉéj’
 Iô°TÉÑe  á∏°U  äGP  øjhÉæYh  äÉYƒ°Vƒe  IóY  ≈∏Y  IõFÉ÷G  √òg  Ωƒ≤Jh
 äÉHQÉ≤Ÿ kÉÁó≤Jh kÓ«∏–h kÉãëH Ö∏£àJh ,ÉfOÓHh ÉæJÉ©ªà› äÉjó–h ôgGƒ¶H

.É¡à÷É©e hCG É¡°ü«î°ûJ ‘ á«ª∏Y
 åëÑdG  øjhÉæY  ¿CG  ,…ôª©dG  ¿É«H  QƒàcódG  õcôª∏d  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ÚHh
 ´Gô°üdGh »eÓ°SE’Gh »Hô©dG h ,ÊOQC’G »∏ëŸG »gh ,ôWoCG áKÓK Ö°ùM ìô£J
.åëÑ∏d äÉYƒ°Vƒe IóY QÉWEG πc â– êQóæjh ,‹hódGh ,»∏«FGô°SE’G -»Hô©dG

 »nà∏Môe  ‘  äÉ©eÉ÷G  áÑ∏W  ™«ª÷  øµÁ  ¬``fCG  ≈``dEG  …ôª©dG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj ≈àM IõFÉ÷G √òg ‘ π«é°ùàdG Òà°ùLÉŸG hCG ¢SƒjQƒdÉµÑdG

:§HGôdG ≈∏Y π«é°ùàdG êPƒ‰ áÄÑ©J ∫ÓN øe ,‹É◊G ΩÉ©dG Rƒ“ øe ∫hC’G
 hCG  ,(https://forms.gle/dF2jL8SAQ8Crny8N8)

.(0796659766) ∞JÉ¡dG ºbQ ≈∏Y ∫É°üJ’G
 ,á«dhCG á«ãëH á£N OGóYEÉH Ö∏£dG Ëó≤J ó©H ¿ƒeƒ≤j ÚcQÉ°ûŸG ¿CG í°VhCGh
 óYƒe ôNBG  ¿CG  Éæ«Ñe ,åëÑdG  OGóYEÉH  AóÑdGh ÉgOÉªàY’ É«∏©dG  áæé∏d  É¡ª«∏°ùJh

.‹É◊G ΩÉ©dG ∫ƒ∏jCG 16 ≥aGƒŸG âÑ°ùdG Ωƒj ƒg çƒëÑdG ΩÓà°S’
 ô°ûædG ΩóYh ,ádÉ°UC’G :»g çƒëÑdG ∫ƒÑb •hô°T ºgCG ¿CG ≈dEG …ôª©dG âØdh
 »ª∏©dG åëÑdG ègÉæe øe è¡æÃ ΩGõàd’Gh ,πÑb øe á«fÉK á¡L …C’ Ëó≤àdG hCG

.áãjó◊G
 Ö∏W hCG QÉ°ùØà°SG …CG ∫ÉÑ≤à°S’ ôªà°ùŸGh qΩÉàdG É«∏©dG áæé∏dG OGó©à°SG ócCGh
 ¥ô°ûdG  äÉ°SGQO  õcôe  ‘  É¡≤°ùæeh  IõFÉ÷G  IQGOEG  ∫ÓN  øe  ,á«ª∏Y  IóYÉ°ùe
 Ωõ∏j Ée Ëó≤J ≈∏Y º¡°UôM ≈dEG Éàa’ ,áæ∏©ŸG π°UGƒàdG øjhÉæY ≈∏Y §°ShC’G
 åëÑdG  äGhOCG  ∑ÓàeGh á«ãëÑdG  á£ÿG OGóYEG  ‘ äGQÉ¡e øe ∑QÉ°ûŸG  ÖdÉ£dG
 äGQÉ¡ŸG á«ªæJ{ ¿Gƒæ©H á«fÉ› á«ÑjQóJ IQhO ¿hó≤©j º¡fCG í°VhCGh .»ª∏©dG
 ¿ƒ°Uôëj ,á«fOQCG  á©eÉL …CG  øe  ÉgQƒ°†ëH ÚÑZGôdGh  Ú∏é°ùª∏d  zá«ãëÑdG
 í°VhCG ,IõFÉ÷G áª«b øY ÉeCG  .á©eÉL øe ÌcCG ‘ ,Iôe øe ÌcCG Égó≤Y ≈∏Y
 ,QÉæjO 1000 ≈dhC’G :»gh ,ájó≤f õFGƒL ™HQCG Ωó≤J IQhódG √òg ¿CG …ôª©dG
 áaÉ°VEG  ,QÉæjO  400  á©HGôdGh ,QÉæjO  500  áãdÉãdG  h  ,GQÉæjO  750  á«fÉãdGh
 ∂dòc  Ωó≤J  IõFÉ÷G  ¿CG  ±É°VCGh  .ÚcQÉ°ûª∏d  äGOÉ¡°Th  á«°VôJ  õFGƒL  ≈dEG
 ,õFÉa  ÖdÉW åëH ≈∏Y ±ô°ûj  »©eÉL PÉà°SCG  πµd  GQÉæjO  175  ÉgQób  ICÉaÉµe
 ≈∏Y  ºgõ«Ø–  ‘  kGÒãc  ºgÉ°ùj  áÑ∏£dG  ≈∏Y  ±ô°ûe  PÉà°SCG  OƒLh  ¿CG  Éæ«Ñe

.RƒØ∏d º¡∏gDƒj kÉ«ª∏Y iƒà°ùe º¡æe OóY ≥≤Mh ,ácQÉ°ûŸG

اجتماع مع مديري تمريض وكالة الغوث 
لعقد دورة الرعاية الصحية األولية

عّمان 

 ‘ ¢†jôªàdG  …ôjóe ™e ÉYÉªàLG ,óMC’G  ÊOQC’G  »°†jôªàdG  ¢ù∏éŸG  ó≤Y 
 ´ƒ°Vƒe á°ûbÉæŸ Ú«æ«£°ù∏ØdG  ÚÄLÓdG π«¨°ûJh çƒ¨d IóëàŸG ºeC’G  ádÉch
 »°VGQC’Gh ¿OQC’G ‘ á∏eÉ©dG á«ë°üdG õcGôŸG ‘ z∑QÉ°ûŸG ¢†jôªàdG ÖjQóJ{

.ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑdh á«æ«£°ù∏ØdG
 ¢†jôªàdG  äÉeóN  ¢ù«FQ  ´ÉªàL’G  ±ó¡à°SG  ¢ù∏éª∏d  ¿É«H  Ö°ùëHh
 ¿ÉæÑd  ¢†jô“  ôjóeh  ,¿OQC’G  ¢†jô“  Iôjóeh  ,º«dÉbC’G  ¢†jô“h  ádÉÑ≤dGh
 IQhO ó≤Y á°ûbÉæe iôLh ,IõZ ¢†jô“ Iôjóe ÖFÉfh ÉjQƒ°S ¢†jô“ ôjóeh
 IQób õjõ©àd Qƒ¡°T áà°S IóŸ zá«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG IQhO{ ¿GƒæY â–
 »æÑe ≥«Ñ£à∏d ≥ªYCG º¡a Òaƒàdh á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É› ‘ Ú°VôªŸG

.π«dódG ≈∏Y á«æÑŸG ≈∏°†ØdG á«ë°üdG äÉ°SQÉªŸG ≈∏Y
 äÓHÉ≤dGh  äÉ°Vôªª∏d  á¡Lƒe  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  IQhO  ¿CG  ôcòj
 çƒ¨d  IóëàŸG  º`̀eC’G  ádÉcƒd  á©HÉàdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  õcGôe  ‘  äÓeÉ©dG
 ®ÉØë∏d  ¿ÉæÑdh ÉjQƒ°Sh Ú£°ù∏ah ¿OQC’G  ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG  ÚÄLÓdG  π«¨°ûJh
 á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG ‘ ÖjQóJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ôªà°ùŸG »æ¡ŸG Qƒ£àdG ≈∏Y
 IQó≤dGh  Ghôfh’G  øY IQOÉ°üdG  ájOÉ°TQE’G  ádOCÓd  óMƒe ≥«Ñ£J  ≈∏Y ®ÉØë∏d

.º¡àjÉYôH ¿ƒeƒ≤j øjòdG ¿Éµ°ùdG äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J ≈∏Y



3 2023 QGPBG (6)  ÚæK’G
(3027) Oó©dG äÉ«∏fi

 عمان

 IOƒŸGh ºgÉØàdÉH êGhõdG CGóH Éªc 
 »¡àæj  ¿CG  ¢`̀VÎ`̀Ø`̀ oj  ,¿É``̀°``̀ù``̀ME’Gh
 √QGôªà°SG  äÉ«fÉµeEG  âdÉëà°SG  GPEG
 CGó`̀Ñ`̀ŸG  ƒ``̀gh  ¿É`̀ °`̀ ù`̀ ME’Gh  ºgÉØàdÉH
 ¬Yô°T  …ò`̀dG  »YÉªàL’G  /»bÓNC’G
 ájB’ÉH  ¬HÉàc  ºµfi  ‘  ¬fÉëÑ°S  ˆG
 ∑É°ùeEÉa  ,¿É`̀Jô`̀e  ¥Ó`̀£`̀dG{  áÁôµdG

.z¿É°ùMEÉH íjô°ùJ hCG ±hô©Ã
 Gò`̀g ¿ƒ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀j ø`̀ e π`̀HÉ`̀≤`̀e »`̀Ø`̀a
 ¢†¨HCG{  ‘  »bÓNC’G  »æjódG  CGóÑŸG
 ¿hQô`̀≤`̀j ¿hô```̀ NBG ∑É`̀æ`̀g ,z∫Ó```̀ ◊G
 m¢VGôJh  ¿É°ùMEÉH  ¥Ó£dG  º¡àYÉæ≤H
 GQGô`̀bEG  ,I sô`̀e  ∫hCG  ábÓ©dG  äCGó`̀H  Éªc
 øª°†j ÉÃh AÉæHC’Gh áLhõdG ¥ƒ≤ëH
 ¬«∏Y ≥∏£oj Ée ƒgh ,áÁôc IÉ«M º¡d

.z≈æ°ù◊ÉH ¥Ó s£dG{
 ôcP  Ωó`̀Y  π s°†a)  IÉ°†≤dG  ó`̀ MCG
 Gô°†M  Ú`̀ LhR  s¿CG  …hô`̀ j  ,(¬ª°SG
 áYƒØ°ûe  ájƒ°S  ¥ÓW  á∏eÉ©Ã  ¬«dEG
 ™«ªL  øY  ∫RÉæàdG  á`̀Lhõ`̀dG  QGô`̀bEÉ`̀H
 Ö∏Wh  ¢†aQ  êhõdG  s¿CG  n’EG  ,É¡bƒ≤M
 ô¡ŸÉH áLhõdG ≥M â«ÑK{ »°VÉ≤dG øe

.zAÉæHC’G á≤Øfh øµ°ùŸGh πLDƒŸG
 ¬sfEG  ,¬àjGhQ  ‘  »°VÉ≤dG  ±É°VCGh
 Ékàbh Éª¡«°ùØf ÉëæÁ ¿CG  Éª¡æe Ö∏W{
 ¥Ó£dG  ÜÉÑ°SCG  ∫hõJ  ¿CG  ≈°ùY  ,ôNBG
 ábÓ©dG  â¡àfGh  íéæj  ⁄  ∂`̀dP  søµd
 ,z»ª°S sôdG  ¥Ó£dÉH  Ú`̀Lhõ`̀dG  Ú`̀H
 áLhsõdG ≈∏Y GQô°V πbC’G ∂dP GÈà©e
 πµ°ûH  º¡JÉ«M  ôªà°ùJ  »c  AÉ`̀æ`̀HC’Gh

.º«∏°Sh »ë°U
 (GÎ`̀H)  á`̀«`̀fOQC’G  AÉ`̀Ñ`̀fC’G  ádÉch
 ¥É`̀Ø`̀JE’É`̀H ¥Ó`̀ s£`̀ dG Iô`̀gÉ`̀X äó`̀°`̀UQ
 äô¡XCG  å«M  ,ºcÉëŸG  á`̀bhQCG  êQÉN
 ¿CG  IÉ°†≤dG  »°VÉb  Iô```FGO  ΩÉ```̀bQCG
 ÚH  ¥ÉØJ’ÉH  »FÉ°VuôdG  ¥Ó£dG  áÑ°ùf
 ´ƒª› øe áÄŸÉH 60  ≠∏ÑJ ÚLhõdG
 ,áµ∏ªŸG  ‘  á∏é°ùŸG  ¥Ó£dG  ä’É`̀M

 ¥Ó£dG øe ´ƒædG Gòg ¿CG ≈dG IÒ°ûe
 ‹ÉªLG  øe  áÑZQ  Ì`̀ cC’G  QÉ«ÿG  ƒg

.¥Ó£dG ä’ÉM
 áÑ°ùf s¿CG  ≈dEG  ΩÉbQC’G  äQÉ°TCG  Éªc
 ÖLƒÃ  »FÉ°†≤dG  ≥jôØàdG  ÉjÉ°†b
 øe  áÄŸÉH  23  ≠∏H  á«FÉ°†b  ihÉ`̀YO
 áÑ°ùf É``eCG  ,¥Ó`̀£`̀dG ä’É``M ‹É`̀ª`̀LG
 êhõ`̀dG  É¡©bƒj  »àdG  ¥Ó£dG  ä’É`̀M
 áÄŸÉH  16  âfÉµa  IOôØæŸG  ¬`̀JOGQEÉ`̀H
 áÑ°ùf â¨∏H Éª«a ,ä’É◊G πª› øe
 áÄŸÉH  2  z»©LôdG{  ¥Ó£dG  ä’É`̀M
 Ée  ƒ`̀gh  AGóàaÓd  ≥jôØJ  áÄŸÉH  1  h

.á«FÉ°†≤dG á©dÉîŸÉH ±ô©j
 º°SÉH  »`̀ª`̀°`̀S sô`̀dG  ≥`̀WÉ`̀ sæ`̀dG  ∫É``̀bh
 ±ô°TCG QƒàcódG IÉ°†≤dG »°VÉb IôFGO
 hCG  »FÉ°VôdG  ¥Ó`̀£`̀dG  s¿EG  …ôª©dG
 ÚH  ™≤j  …ò`̀dG  ≥jôØàdG  ƒg  ¥ÉØJ’ÉH
 ≈∏Y Éª¡æ«H ¥ÉØJG  ∫ÓN øe ÚLhõdG
 á«fƒfÉ≤dG √Qƒ°U øeh ,¬dóHh ¥Ó£dG
 hCG  AGôHE’G  πHÉ≤e hCG  ∫Ée ≈∏Y ¥Ó£dG
 ∫ƒÑ≤dÉH  ºàjh  á«FÉ°VôdG  á©dÉîŸG
 »°VÉ≤dG ΩÉeCG ÚLhõdG ÚH ÜÉéjE’Gh
 É≤ØJG  Ée  ≈∏Y  ÉæFÉH  ¬H  ¥Ó£dG  ™≤«a
.á°UÉN §HGƒ°Vh •hô°T ≥ahh ¬«∏Y

 Gòg  õ«Á  É`̀e  º``gCG  ø`̀e  s¿CG  ó``cGh
 ÚH  ¥É`̀Ø`̀J’G  ƒg  ¥Ó£dG  øe  πµ°ûdG
 á«LhõdG á£HGôdG AÉ¡fEG ≈∏Y ÚLhõdG
 á«FÉ°†≤dG áª°UÉîŸG ≈dG Aƒé∏dG ¿hO
 É¡«∏Y  ÖJÎj  É`̀eh  ihÉ`̀Yó`̀ dG  ™``aQh
 AÉÑYCGh  á«dÉe  ∞∏ch  âbhh  ó¡L  øe
 ¢ùµ©æJh  Úaô£dG  π≤ãJ  ób  ájƒæ©e
 ∂dPh  Ghó`̀ L oh  ¿EG  AÉæHC’G  ≈∏Y  ÉÑ∏°S

.ºcÉëŸG ΩÉeCG ´GõædG ô°ûf ∫ÉM
 ÚLhõdG  s¿CG  ≈`̀dEG  …ôª©dG  âØdh
 ‘  ¥Ó`̀£`̀dG  ≈∏Y  ¥É`̀Ø`̀JG  ≈`̀ dEG  ¿Ó°üj
 äÉãMÉÑeh  äGQhÉ°ûe  ó©H  ÖdÉ¨dG
 øe  hCG  »°VÉ≤àdG  ôWG  êQÉ`̀N  ájô°SCG
 á∏Môe  ≈`̀dG  AÉ¡àfG  ,ÚeÉëŸG  ∫Ó`̀N
 ¥ÉØJ’G  π«é°ùàd  áªµëŸG  á©LGôe
 áªµëŸG  QhO  ¿ƒµj  Éægh  √PÉ`̀ Ø`̀ fEGh

 ócCÉàdG  ó©H  ¥Ó£dG  π«é°ùJh  ≥«KƒJ
 ±Gô`̀WC’G  º¡ah  ¥ÉØJ’G  äÉ«ã«M  øe
 Qò©J  GPG  ∂``̀dPh  √QÉ```̀KBGh  ¬`̀J’ƒ`̀dó`̀Ÿ
 ó¡÷G ∫òH ó©H ÚLhõdG ÚH ìÓ°UE’G
 …ô°S’G  ìÓ`̀°`̀UE’G  ÖJÉµe  ∫Ó`̀N  øe
 ºcÉëŸG  ¢UÉ°üàNG  øª°V  ICÉ°ûæŸG

.áµ∏ªŸG ≥WÉæe ∞∏àfl ‘ á«Yô°ûdG
 »°VÉb  Iô``̀ FGO  s¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀ TGh
 ™∏£°†J  á«Yô°ûdG  ºcÉëŸGh  IÉ°†≤dG
 á«æWƒdGh  á«Yô°ûdG  É¡JÉ«dhDƒ°ùÃ
 …ò`̀dG  Qhó``̀dG  ∫Ó`̀ N  ø`̀e  á«fƒfÉ≤dGh
 AÉ°†YCGh ¿ƒ«Yô°ûdG IÉ°†≤dG ¬H Ωƒ≤j
 ÜCGôd  kÉ«©°S …ô°SC’G  ìÓ°UE’G  ÖJÉµe
 º¡°ùj  Éªc  ,Iô`̀°`̀SC’G  π`̀ NGO  ´ó°üdG
 áaÉ≤ãdG  ô°ûf  ‘  »FÉ°†≤dG  ó¡©ŸG
 äGQhO ∫ÓN øe á«fƒfÉ≤dGh á«Yô°ûdG
 ó≤©J »àdG êGhõdG ≈∏Y Ú∏Ñ≤ŸG π«gCÉJ

.áaÉc áµ∏ªŸG ≥WÉæe ‘
 ∫ƒ`̀°`̀UG  ¿ƒ``̀fÉ``̀b  s¿CG  í``̀ °``̀ VhCGh
 ÜƒLh ≈∏Y s¢üf á«Yô°ûdG äÉªcÉëŸG
 π«é°ùJ  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W  áªµëŸG  π`̀jƒ`̀–
 …ô°SC’G ìÓ°UE’G ÖJÉµe ≈dG ¥Ó£dG
 ´GõædG  ádÉMEÉH  É`̀gQhó`̀H  Ωƒ≤J  »àdG
 É¡«a  á∏µ°ûŸG  ìÓ`̀°`̀UE’G  äÉÄ«g  ≈`̀dG
 ä’ÉéŸG  ‘  Ú°ü°üîàe  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 á«YÉªàL’Gh  á«fƒfÉ≤dGh  á«Yô°ûdG

.á«°ùØædGh
 ÖJÉµŸG √òg iód s¿CG …ôª©dG ÚHh
 Iô°TÉÑe  ä’É◊G  ∫ÉÑ≤à°SG  á«MÓ°U
 Ëó≤àd ∂dPh ºcÉëŸG øe πjƒ– ¿hO
 ¿Éch  ÚLhõ∏d  á«YƒàdGh  OÉ`̀°`̀TQE’G
 äGAÉ`̀ °`̀ ü`̀ ME’G ≥``̀ah Ö`̀JÉ`̀µ`̀ŸG √ò`̀¡`̀d
 ä’ÉM π«∏≤J ‘ í°VGh QhO á«ª°SôdG
 äÉ«bÉØJG  ≈``dG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dGh  ´Gõ`̀ æ`̀ dG
 ≈dG π°UƒàdG hCG ±GôWC’G ÚH á«FÉ°VQ
 ¥ô£dG  ô°übCÉH  ÚLhõdG  ÚH  í∏°üdG

.á«°ùØædGh ájOÉŸG ∞∏µdG πbCGh
 É¡Jô¶f  »àdG  ä’É`̀ ◊G  s¿CG  Ú`̀Hh
 ≥«aƒàdGh áWÉ°SƒdGh ìÓ°UE’G ÖJÉµe
 ‘  2021  ΩÉ`̀ ©`̀ dG  ∫Ó``̀N  …ô``̀°``̀SC’G

 øª°V πNóJ »àdG äÉYƒ°VƒŸG ∞∏àfl
 â¨∏H  á«Yô°ûdG  ºcÉëŸG  ¢UÉ°üàNG
 É¡àÑ°ùf IOÉjõH ádÉM 399h ÉØdCG  60
 ,2020  ΩÉ©dÉH  áfQÉ≤e  ,áÄŸÉH  25
 í∏ t°üdG  äÉ«bÉØJG  Oó`̀Y  s¿CG  Éë°Vƒe
 25  ≠∏H  ÖJÉµŸG  ∂∏J  É¡àª¶f  »àdG
 É¡àÑ°ùf  IOÉjõH  á«bÉØJG  377h  ÉkØdCG
 ,2020  ΩÉ©dÉH  áfQÉ≤e  áÄŸÉH  26
 ìÓ°UEG  É¡«a  ”  »àdG  ä’É`̀◊G  OóYh
 ≈`̀dEG  áLÉM  ¿hO  á«æ©ŸG  ±Gô``̀ WC’G
 ±’BG  6  â¨∏H  º¡æ«H  á«bÉØJG  º«¶æJ
 34  É¡àÑ°ùf  IOÉ`̀jõ`̀Hh  ádÉM  766h

.≥HÉ s°ùdG ΩÉ©dG øY áÄŸÉH
 ¥Ó£dG  ä’É``̀M  Oó`̀ Y  s¿EG  ,∫É``̀bh
 º`̀cÉ`̀ë`̀ŸG  ‘  â∏é°S  »`̀ à`̀ dG  á`̀«`̀∏`̀µ`̀dG
 â¨∏H  2021  ΩÉ©dG  ∫ÓN  á«Yô°ûdG
 ¿CG  ≈dEG  Éàa’ ,ä’ÉM 703h ÉØdCG  28
 2021 ΩÉ©dG êGhR øe ¥Ó£dG áÑ°ùf
 áÑ°ùf  â¨∏H  Éª«a  ,áÄŸÉH  5Q8  â¨∏H
 ÉÑjô≤J  áÄŸÉH  1Q9  ∞`̀dCG  πµd  ¥Ó£d
 OóëŸG  »ŸÉ©dG  QÉ«©ŸG  Ö°ùM  ∂`̀dPh

. ¿Éµ°ùdG Oó©d áÑ°ùf ≥ah
 ¥Ó£dG  ´Gƒ``fCÉ``H  ≥∏©àj  Éª«ah
 ¥Ó£dG  ¿EG  ¿EG  ,…ôª©dG  ∫Éb  ,iôNC’G
 IOôØæŸG  êhõdG  IOGQEÉ`̀H  ºàj  ¿G  øµÁ
 êhõ`̀ dG  πªëàj  É`̀æ`̀gh  ,¬`̀æ`̀e  QGô`̀≤`̀Hh
 AGOCÉH Ωõ∏e ƒ¡a á∏eÉc á«dÉŸG äÉ©ÑàdG
 á≤Øfh  ,¬∏LDƒeh  ¬∏é©e  ;ô¡ŸG  πeÉc
 âÑK r¿G ¥Ó£dG øY ¢†jƒ©àdGh Ió©dG

.¬«a ¬Ø°ù©J
 Gòg ¿CG ÚÑJ ΩÉbQC’G ¿G ≈dG QÉ°TCGh
 πãeCG GQÉ«N πµ°ûj ’ ¥Ó£dG øe ´ƒædG
 π°†ØJ ’ »àdG  ICGôŸG  á°UÉN êGhRCÓd
 QÉ«N  ’  …òdG  ¥Ó£dG  øe  ´ƒædG  Gòg
 ™«ªL ≈∏Y â∏°üM r¿EGh ≈àM ¬«a É¡d
 GPG  ¥Ó£dG  ¿CG  Éªc  ,á«dÉŸG  É¡bƒ≤M
 á°Uôa  »£©j  ’  áªµëŸG  êQÉN  ™bh
 ÚLhõdG  Ú`̀H  ≥«aƒàdGh  ìÓ`̀°`̀UEÓ`̀d
 Éægh  ¥Ó£dG  ´ƒ`̀bh  á«≤Ñ°SCG  ÖÑ°ùH

.z¬æY ´ƒLôdG{ Ωõ∏à°ùj

 عمان 

 AGhódGh AGò¨∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG äô°TÉH
 G kOGó©à°SG ájƒYƒàdGh á«HÉbôdG É¡à£N ò«ØæJ
 Oƒ¡é∏d  G kQGôªà°SGh  ,∑QÉÑŸG  ¿É°†eQ  ô¡°ûd
 ¢û«àØàdGh áHÉbôdG ¥ôa ÉgòØæJ »àdG ájQhódG
 ∞∏àfl ‘ É¡Yhôa ™«ªéH á°ù°SDƒª∏d á©HÉàdG
 á«æWh  á«HÉbQ  á¡éc  ,áµ∏ªŸG  äÉ¶aÉfi
 AGòZ  á«fƒeCÉeh  áeÓ°S  ¿Éª°V  ≈∏Y  πª©J

.øWGƒŸG
 QGõf QƒàcódG á°ù°SDƒŸG ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh
 á°ù°SDƒª∏d á«HÉbôdG Oƒ¡÷G ¿CG ≈dEG ,äGó«¡e
 ô¡°ûdG  ∫ƒ`̀∏`̀M  πÑb  É`̀e  IÎ`̀ a  ∫Ó`̀ N  õ`̀cô`̀J
 äÉYOƒà°ùª∏d  πeÉ°ûdG  í°ùŸG  ≈∏Y ,π«°†ØdG
 ócCÉà∏d ,ä’ƒŸGh á∏ª÷G ¥Gƒ°SCGh á«FGò¨dG
 É¡æjõîJ ±hôXh ájòZC’G á«MÓ°U Ióe øe
 ≥«bóJh  á«FGò¨dG  OGƒŸG  ÜÉ«°ùfG  á©HÉàeh
 õHÉîŸG  í°ùeh  áeRÓdG  á«ª°SôdG  ≥FÉKƒdG
 AÉØ«à°SGh  É¡àjõgÉL ≈∏Y ±ƒbƒ∏d  ,iÈµdG

.á«ë°üdG •hô°ûdG
 øjõîJ  ø`̀cÉ`̀eCG  í°ùe  ≈∏Y  õcôJ  Éªc
 ôFÉ°ü©dG  ∫É``̀ fih  É¡JÉéàæeh  Qƒ`̀ª`̀à`̀dG
 ócCÉà∏d  á«fÉ°†eôdG  äÉHhô°ûŸGh  á«©«Ñ£dG
 á«ë°üdG  äÉ`̀ WGÎ`̀ °`̀ T’É`̀ H  ΩGõ``̀à``̀d’G  ø`̀ e
 äÉWÓN  ΩGóîà°SG  å«M  øe  ,á«dƒ°UC’G

 »FGòZ  ∞æ°U  ¢û«HGôHh  π«à°S  ¢ù∏fÉà°S
 ,ô°TÉÑŸG  ™«ÑdG  ä’BGh  ôFÉ°ü©∏d  äÉî°†eh
 ôFÉ°ü©dG √òg ™jRƒJ õcGôe í°ùe øY Ó°†a
 ádƒ¡°S øª°†J á≤jô£H ÉgOÉªàYG øe ócCÉàdGh
 Ióe RhÉŒ ΩóYh ¬©jRƒJ ó©H èàæŸG ™ÑàJ

.§≤a óMGh πªY Ωƒ«d ¬à«MÓ°U
 ≈`̀dEG äGó`̀«`̀¡`̀e ≥`̀ ah ,á`̀£`̀ÿG ±ó`̀¡`̀Jh
 ócCÉà∏d  áã«ã◊G  á©HÉàŸGh  áÑbGôŸG  ∞«ãµJ
 äÉWGÎ°T’G  ≥«Ñ£àH  äBÉ°ûæŸG  ΩGõàdG  øe

 OGóYEG å«M øe ,áeRÓdG á«ë°üdG ÒjÉ©ŸGh
 É¡æjõîJh  É¡°VôYh  á`̀jò`̀ZC’G  Ò°†–h
 ájòZC’G Éª«°S ’ ,êÉàfE’G äÓNóe áeÓ°Sh
 ó¡°ûJ »àdG ájòZC’Gh á«dÉ©dG IQƒ£ÿG äGP
 ,¿É°†eQ  ô¡°T  ∫ÓN  G kójGõàe  ’hGóJh  É kÑ∏W
 áLRÉ£dG AGƒ°S øLGhódGh Ωƒë∏dG É¡«a ÉÃ
 É¡JÉ≤à°ûeh  ¿É`̀Ñ`̀dC’Gh  IóªéŸGh  IOÈ`̀ŸGh
 äGô°ùµŸGh  QƒªàdGh  IõgÉ÷G  ä’ƒcCÉŸGh
 äÉ`̀jƒ`̀∏`̀◊Gh äÉ`̀Hhô`̀°`̀û`̀ŸGh ô`̀FÉ`̀°`̀ü`̀©`̀dGh

.á«fÉ°†eôdG
 áØãµŸG  á«HÉbôdG  äÓª◊G  ¿CG  ,±É°VCGh
 ºYÉ£eh  á«Ñ©°ûdG  ºYÉ£ŸG  ±ó¡à°ùà°S
 äÉÑ°SÉæŸG  ºYÉ£eh  á©jô°ùdG  äÉÑLƒdG
 Ωƒë∏dG ™«H ∫Éfih ¢üeÉëŸGh »°UGƒàdGh
 OGó`̀YEGh  ™«H  ∫É`̀fih  ºMÓŸGh  ø`̀LGhó`̀dGh
 õHÉîª∏d  áaÉ°VE’ÉH  ,∞jÉ£≤dGh  äÉjƒ∏◊G
 ¿ÉÑdC’G  ™«H  ∫Éfih  ôFÉ°ü©dG  ™«H  ∫Éfih
 ä’ƒ``ŸGh  á«æjƒªàdG  OGƒ``̀ ŸGh  ¿É`̀ Ñ`̀ LC’Gh
 QÉ`̀ £`̀ aE’G ó``̀FGƒ``̀eh iÈ`̀ µ`̀ dG ¥Gƒ```̀°```̀SC’Gh
 á«FGò¨dG  OGƒ`̀ŸG  ™«H  ¥Gƒ°SCGh  á«fÉ°†eôdG
 á«æjƒªàdG  OGƒ`̀ ŸG  äÉYOƒà°ùeh  á∏ª÷ÉH
 ,Qƒ`̀ª`̀à`̀dGh ¿É``̀Ñ``̀dC’Gh Ió`̀ª`̀é`̀ŸG Ωƒ`̀ë`̀∏`̀dGh
 ÚdƒéàŸG  á`̀YÉ`̀Ñ`̀dG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  ø`̀ Y  kÓ`̀°`̀†`̀a
 øe  º¡∏Ñb  øe  á°Vhô©ŸG  á«FGò¨dG  OGƒŸGh
 áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  ¿É÷  ‘  ácQÉ°ûŸG  ∫ÓN
 áWô°ûdGh äÉjó∏ÑdG ™e ∑Î°ûŸG ≥«°ùæàdGh
 ,á«HÉbQ  äÓªëc  ∞°ûµdG  äÉjÉ¨d  á«Ä«ÑdG
 äGAGôLEG òîàà°S á°ù°SDƒŸG ¿CG ≈∏Y G kOó°ûe

.áØdÉîŸG äÉ°ù°SDƒŸG ≥ëH IOó°ûe
 QOGƒc ™jRƒJ º¶æJ á£ÿG ¿CG ≈dEG âØdh
 ,áYÉ°S  24  QGó`̀e  ≈∏Y  ¢û«àØàdGh  áHÉbôdG
 á«MÉÑ°üdG  äÉHhÉæª∏d  ¢UÉN èeÉfôH øª°V
 á«HÉbôdG  ä’ƒ```̀÷G  ò«Øæàd  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀ŸGh
 ájòZC’G øe äÉæ«©dG ™ªL á«∏ªYh á«fGó«ŸG

 ¢üëØdG  äÉjÉ¨d  ¥Gƒ`̀ °`̀ SC’G  ‘  á`̀dhGó`̀à`̀ŸG
 á©HÉàeh  á°ù°SDƒŸG  äGÈàfl  ‘  …ÈîŸG
 ÈY  IOQGƒdG  äÉ¶MÓŸGh  ihÉµ°ûdG  ™«ªL
 É¡©e  πeÉ©àdGh  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ∞∏àfl
 á°UÉÿG ôjQÉ≤àdG  OGóYEGh  áæµªŸG  áYô°ùdÉH

. ä’ƒ÷ÉH
 ≈∏Y õcôJ á£ÿG ¿CG  ,äGó«¡e ±É°VCGh
 äBÉ°ûæŸG  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  ∞«≤ãJh  á«YƒJ
 áª¶fCGh  äÉ°SQÉªŸG  π°†aCÉH  ,á«FGò¨dG
 AGò¨dG IOƒLh áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØ◊G
 áHÉbôdG π«©ØJh ¬dhGóJ πMGôe ™«ªL ∫ÓN
 Úµ∏¡à°ùŸG  á«YƒJh  ,äBÉ°ûæŸG  ‘  á«JGòdG
 áeÓ°S  ∫ƒ`̀M  ájƒYƒJ  äGô°ûf  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 á«Ñ©°ûdG ájòZC’G Éª«°S ’ ,∫hGóàŸG AGò¨dG
 ¢SQGóŸG  ‘  äGô°ûædG  ™jRƒJh  á«fÉ°†eôdG
 ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ÈY  Égô°ûfh  äÉ©eÉ÷Gh
 õcGôe  ≈∏Y  ÚªFÉ≤∏d  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  è`̀eGô`̀ Hh
 á«FGò¨dG  OGƒ`̀ ŸG  QÉ`̀Œh  iÈµdG  ¥ƒ°ùàdG

.á«dõæŸG ø¡ŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh
 ≈``dEG Ú`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ŸG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸG â```̀YOh
 hCG á¶MÓe …CG OƒLh ∫ÉM ‘ É¡©e π°UGƒàdG
 ihÉµ°ûdG §N ∫ÓN øe iƒµ°T hCG QÉ°ùØà°SG
 ÊhÎ`̀µ`̀dE’G  ó`̀jÈ`̀dGh  117114  ÊÉ`̀é`̀ŸG
 ≈∏Y  ÜBG  ¢ùJGƒdGh  info@JFDA.Jo

.0795632000 ºbôdG

أبغض الحالل أردنيا... التسريح بإحسان 
يشكل 60 بالمئة من حاالت الطالق

عمان 

 á«HÉ«ædG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â`̀∏`̀ °`̀UGh
 OÉ°üàb’Gh  á«fƒfÉ≤dG)  ácÎ°ûŸG
 ÖFÉædG  á°SÉFôH  ,(QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh
 ,óMC’G  ,äÉÑ«fòdG  …RÉZ  QƒàcódG
 73  ºbQ  âbDƒŸG  ¿ƒfÉ≤dG  á°ûbÉæe
 áæ¡e º«¶æJ ¿ƒfÉb{ 2003 áæ°ùd

.zá«fƒfÉ≤dG áÑ°SÉëŸG
 Qƒ°†ëH  ,äÉ`̀ Ñ`̀ «`̀ fò`̀ dG  ∫É```̀bh
 á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  ádhódG  IôjRh
 ΩÉY  Ö`̀ bGô`̀ eh  ,á`̀ bhô`̀ ‰  »°ùfÉf
 ,»`̀Wƒ`̀eô`̀©`̀dG π```̀FGh äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀ dG
 Ú`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀ŸG á`̀«`̀©`̀ª`̀L ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQh
 IÈÿG  ÜÉë°UCG  øe  áYƒª›h
 áæ¡e  ∫É``̀›  ‘  ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’Gh
 ƒg  Ωƒ«dG  ÉæàjÉZ  ¿EG{  ,áÑ°SÉëŸG
 ™e  ≥aGƒàJ  äÉ©jô°ûàH  êhô`̀ÿG
 áeƒ¶æŸG  åjóëàd  á«µ∏ŸG  iDhô`̀dG
 ¿CG  ≈``̀dEG  GÒ°ûe  ,zá`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 áª¡ŸG  ÚfGƒ≤dG  øe Èà©j ¿ƒfÉ≤dG
 ≈∏Y  ô°TÉÑe  πµ°ûH  ô`̀KDƒ`̀J  »`̀à`̀dG
 ¿CG  ó`̀cCGh  .»æWƒdG  OÉ°üàb’G  ƒ‰
 êhôÿG  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  øe  ±ó¡dG
 AÉ``̀ ≤``̀ JQ’G ø`̀ª`̀°`̀†`̀J äÓ`̀ jó`̀ ©`̀ à`̀ H
 »≤bóŸ  »æ¡ŸGh  »ª∏©dG  iƒà°ùŸÉH
 óYGƒ≤H  ΩGõ``à``d’Gh  ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀◊G
 õjõ©Jh  ,É`̀ ¡`̀ HGOBGh  áæ¡ŸG  ∑ƒ∏°S

 ¬àjOÉ«Mh  äÉHÉ°ù◊G  ≥bóe  QhO
 ±ó¡dG  øY  Ó°†a  ,¬à«dÓ≤à°SGh
 ÉÃ áæ¡ŸG º«¶æàH ≥∏©àŸG ¢ù«FôdG
.»æWƒdG OÉ°üàb’G ájÉªM ‘ º¡°ùj

 Gòg  ¿CG  äÉ`̀Ñ`̀«`̀fò`̀dG  í``°``VhCGh
 ÜGƒædG  ¢ù∏›  øe  ó«YCG  ¿ƒfÉ≤dG
 …CGQ  øe  Ì`̀cCG  ∑Éæg  ¿É`̀c  ¿CG  ó©H
 OGƒ``̀ŸG  ¢`̀†`̀©`̀Hh  á«ª°ùàdG  ∫ƒ``̀M
 á≤∏©àŸG  É°Uƒ°üN  á`̀«`̀aÓ`̀ÿG
 á¡÷G á©«ÑWh ,Ú≤bóŸG ¿ÉëàeÉH
 ¿ƒfÉ≤dG Gòg ¿CG ≈dEG Éàa’ ,áÑbGôŸG
 áÑ°SÉëŸG áæ¡Ÿ ¿ÉeBG  ΩÉª°U Èà©j
 IQhô`̀°`̀V  »æ©j  É`̀ e  ,á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

 á«æ¡ŸG  Ö``̀fGƒ``̀÷G  π`̀ c  IÉ``̀YGô``̀e
 ±hôX ™e ΩAGƒàj πµ°ûH É¡ª«¶æJh

.ô°ü©dG äÉÑ∏£àeh
 ôªY ,ÜGƒædG ióHCG ,º¡à¡L øe
 ídÉ°Uh  ,äGOGô`̀L  óªfih  ,ÈædG
 ,ä’Ó``̀¡``̀dG ó`̀ ª`̀ fih ,¿É``̀«``̀Nƒ``̀dG
 ,Ò°ûÑdG  ÉæjOh  ,ábƒ°ûe  ¿ÉfóYh
 ,∫hóÑdG  ÖæjRh  ,¿Ghó©dG  íLÉfh
 º¡JÉ¶MÓe  ,áeQÉé©dG  ¢`̀SGô`̀ah
 ¿ÉëàeÉH á£ÑJôŸG ¢Uƒ°üædG ∫ƒM
 ,áÑbGôŸG á¡÷G á©«ÑWh ,Ú≤bóŸG

.á∏Ä°SC’G á©«ÑW øY Ó°†a
 OÉYCG  ób  ÜGƒædG  ¢ù∏›  ¿Éch

 á«fƒfÉ≤dG)  ácÎ°ûŸG  áæé∏dG  ≈dEG
 âbDƒŸG  ¿ƒfÉ≤dG  (ájOÉ°üàb’Gh
 ¿ƒfÉb{  2003  áæ°ùd  73  º`̀bQ
 zá«fƒfÉ≤dG  áÑ°SÉëŸG  áæ¡e  º«¶æJ
 äô`̀bCG  Éª«a  ,á`̀°`̀SGQó`̀dG  ø`̀e  ójõŸ
 âbDƒŸG  ¿ƒfÉ≤dG  ácÎ°ûe  áæ÷
 òæe  ¢ù∏éŸG  Ió¡Y  ‘  Oƒ`̀Lƒ`̀ŸGh
 á°SQÉ‡  º«¶æJ  á«¨H  ,ÉeÉY  20
 ÈY  ≥«bóàdGh  áÑ°SÉëŸG  »àæ¡e
 Úà«©ªLh  É«∏Y  áÄ«g  π«µ°ûJ
 ójó–h  ,Ú≤bóŸGh  ÚÑ°SÉëª∏d
 ¬Áó≤J  ÖLGƒdG  ¿Éëàe’G  •hô°T

.äGAÉæãà°SG ¿hO áæ¡ŸG á°SQÉªŸ

مشتركة نيابية تواصل مناقشة 
«تنظيم مهنة المحاسبة»

المطلوب تغيير شامل 
للنهج والوجوه

 äÉeƒµë∏d ÜQÉŒ π≤M á«Ñ©°ûdG óYGƒ≤dGh kÉeÉY øjô°ûY òæe 
 ´É°VhG  ¢û«©J  ádhódG  Ωƒ«dÉa  π°ûØdG  ÒZ  Éæd  Ö∏Œ  ⁄  »àdG
 ™«ª÷G π∏°ûdÉH ¬HÉ°üe ádhódG äÉYÉ£b á«ÑdÉ¨a áÄ«°S ájOÉ°üàbG
 »Ñ©°T »M ‘ ¿ÉcódG ÖMÉ°U øe kAGóàHG ∞FÉN ™«ª÷Gh ¢ùHôµàe
 ¿Éª©H  ¥ƒHGO  ‘  Ωƒ‚  ¢ùªN  ∫ƒe  ÖMÉ°U  ≈dG  á«FÉf  á¶aÉëÃ
 É¡à°UQƒH á«fƒjóŸGh õé©dGh OGOõJ ÖFGô°†dG á∏µ°ûŸGh á«Hô¨dG

. ‹É©dG ‘
 äGOô`̀a  πjóÑJ  πãe  ¿OQ’G  ‘  ÉfóæY  á`̀jQGRƒ`̀dG  äÓjó©àdG
 ÒNC’ÉHh »Ø∏N »eÉeC’Gh »eÉeCG »Ø∏ÿG Ö∏≤àH IQÉ«°ùdG ∑ƒ°Tƒc
 ∫ƒ≤dGh  π©ØdG  ÚH  ¢†bÉæàdG  ,  IOƒLƒe  áLôdG  ≈≤ÑJ   ∞°SCÓd
 ô°ûH  áeƒµM  »ØYCG  ’  ÉfCGh  áÑbÉ©àŸG  ÉæJÉeƒµM  äÉª°S  RôHCG  ƒg
 ÉfhQƒc ÖFÉ°üe  ™e øeGõJ π«≤K  πªëH äAÉL É¡æµd  áfhÉ°üÿG

.á«fƒjóŸGh õé©dG ádƒªM ≈dG áaÉ°VE’ÉH ⁄É©dG äõg »àdG
 èeGÈdGh §£ÿG ™°Vh øY õé©J »àdG »g á∏°TÉØdG áeƒµ◊G
 ’  »àdG  »gh  øWGƒŸG  Ö«L  øY  Ió«©ÑdG  á©LÉædG  ájOÉ°üàb’G
 áeƒµ◊Gh  º¡àÑ°SÉfi  hCG  É¡«ØXƒe  ≈∏Y  Iô£«°ùdG   ™«£à°ùJ
 √ÎHh  ¬à¡LGƒe  øY  õé©Jh  OÉ°ùØdG  iô`̀J  »àdG  »g  á∏°TÉØdG
 øe  ≈`̀fOC’G  ó◊G  ÒaƒJ  øY  õé©J  »àdG  »g  á∏°TÉØdG  áeƒµ◊Gh
 ∑Éæg  íÑ°üj  ¿CG  á`̀LQO  ‹EG  É¡«æWGƒe  ÚH  á«YÉªàL’G  ádGó©dG
 hCG  á«fÉãdG  áLQódG  øe  ¿hô`̀NBGh  ≈`̀dhC’G  áLQódG  øe  ¿ƒæWGƒe

 !!áãdÉãdG
 ≈`̀fOC’G  ó◊G  ‘  ô°üëæJ  ’  á«YÉªàL’G  ádGó©dG  QÉ°üàNÉH
 É¡°SCGQ  »∏Y  »JCÉj  IÒãc  ¬LhCG  ‘  É‰EGh  QƒLCÓd  ≈°übC’G  ó◊Gh
 ’  ∞°SCÓd  øµdh  …hÉ°ùàe  πµ°ûH  ÚæWGƒª∏d  äÉeóÿG  ôaGƒJ
 ádGó©dG øe ≈fOC’G ó◊G ¿B’G ≈àM  äÉeƒµ◊G ¢SƒeÉb ‘ óLƒj
 äGQGRƒ`̀ dG  ‘  OÉ°ùØdGh  ≈°VƒØdG  ádÉM  QGôªà°SGh  á«YÉªàL’G
 QGôªà°SG  πX  ‘  áª«Nh  ÖbGƒ©H  Qòæj  ádhó∏d  …QGO’G  RÉ¡÷Gh
 Ωó©H  øWGƒŸG  Qƒ©°Th  Ëó≤dG  §ªædGh  Üƒ∏°S’G  ¢ùØæH  IÉ«◊G
 á°SÉ«°S  ¢SQÉ‰  ∞°SCÓd  ÉædR  É`̀eh  Ò«¨J   hCG  ójóL  …CG  Oƒ`̀Lh
 ¢UÉî°TC’Gh »°SGôµdG ôjhóJ ‘ øªµj ’ π◊Gh r»°T πc ‘ π°ûØdG
 IQGOG ‘ è¡ædG Ò«¨J Üƒ∏£ŸG øµd äÉeƒµ◊G øjôHÉY AGQRƒdGh
 á«°SÉ«°ùdG  ìÓ°U’G  èeGôHh  ádÉ£ÑdGh  ô≤ØdG  äÉØ∏e  πMh  ádhódG

. ájOÉ°üàb’Gh
 âëÑ°UCG  ó≤d{  :ƒ°ShQ  ∑ÉL  ¿ÉL  »°ùfôØdG  ±ƒ°ù∏«ØdG  ∫Éb
 Éæ¡ŒG  Éªã«Mh  ,  á°SÉ«°ùdÉH  kÉjQòL  §ÑJôe  A»°T  πc  ¿CG  ∑QOCG
 áeƒµ◊G á©«ÑW ÒZ πãÁ ¿CG ™«£à°ùj ød Ö©°T πc ¿CG  ∑Qóæ°S
 äÉeƒµM êÉàf ƒg ¿OQ’G ‘ ¿B’G ¬«a øëf Ée πc º©f ¬à©æ°U »àdG
 ÜÉ°ùM  »∏Y   É¡æ«©H  ¢UÉî°TG  AÉ°VQG  âdhÉM  á∏°TÉa  áÑbÉ©àe
 ™ª°ùf øëfh ≈àe òæe  .¬fƒÄ°T IQGOEG áª¡e º¡∏chCG …òdG Ö©°ûdG
 øYh äGóæLC’Gh äÉMÓ°UE’Gh iÈµdG Iƒë°üdG øYh á«ªæàdG øY
 πØ°SCG ‹EG êhôÿG ºgó°üb ¿Éc GPG ’EG áLÉLõdG ≥æY øe êhôÿG
 áéëH  º«dÓŸÉH øjòØæàŸ ΩÉ©dG ´É£≤dG âYÉH ∞°SCÓd äÉeƒµM  ,
 ádÉª©dÉH  â≤dCGh  á«æWƒdG  áYÉæ°üdG  »∏Y  â°†bh  á°üî°üÿG
 IhÌdG  ∫Ó¨à°SG  ‘  â∏°ûa  ádÉ£ÑdG  QƒHÉW  ‹EG  º°†æàd  ´QÉ°ûdG  ‘
 É¡JÈàYG Éªæ«H  GÒÑc Gõæc iôNCG  ’hO ÉgÈà©J »àdGh ájô°ûÑdG

 .ádhódG ≈∏Y ÉÄÑY Ió«°TôdG ÉæJÉeƒµM

الوزيران الشريدة والشبول: اللقاء 
التفاعلي لرؤية التحديث االقتصادي 

يحقق مبدأ التشاركية الدورية
 عمان 

 åjóëàd  ádhódG  ôjRhh ájOÉ°üàb’G  ¿hDƒ°û∏d  AGQRƒdG  ¢ù«FQ ÖFÉf  ¢VôY 
 »ª°SôdG  ≥WÉædG  ,»eƒµ◊G  ∫É°üJ’G  ôjRhh  ,Iójô°ûdG  ô°UÉf  ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG
 »∏YÉØàdG  AÉ≤∏dG  íeÓe RôHCG  »Øë°U RÉéjEG  ‘ ∫ƒÑ°ûdG  π°ü«a  ,áeƒµ◊G º°SÉH
 ,…OÉ°üàb’G  åjóëàdG  ájDhôd  …ò«ØæàdG  èeÉfÈdG  ‘  πª©dG  Ò°S  ¢VGô©à°S’
 ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL ¬æe kÉÑfÉL ô°†Mh ,Ωƒ«dG AGQRƒdG á°SÉFQ QGO ‘ ó≤Y …òdG

.ÊÉãdG
 ¢ù∏› øY Ú∏ã‡ º°V Ωƒ«dG ∫GƒW ôªà°SG …òdG AÉ≤∏dG ¿EG  Iójô°ûdG ∫Ébh
 GƒcQÉ°T  ø‡  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  øY  Ú∏ã‡h  ,ÜGƒædGh  ¿É«YC’G  ¬«≤°ûH  á`̀eC’G
 ‘ ∂∏ŸG ádÓL ájÉYôH â≤∏WoCG »àdG …OÉ°üàb’G åjóëàdG ájDhQ OGóYEGh º«ª°üàH

.ΩÓYE’G ´É£b øY Ú∏ã‡ ÖfÉL ≈dEG ,»°VÉŸG ¿GôjõM
 ≈¡àfG  …OÉ°üàb’G  åjóëà∏d  …ò«ØæàdG  èeÉfÈdG  ¿CG  Iójô°ûdG  Ú`̀Hh
 åjóëàdG  áWQÉN ôªY øe ≈dhC’G  á∏MôŸG  »£¨jh ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  òæe  √OGóYEG
 øª°V  ,‹É``◊G  ΩÉ©dG  ™∏£e  ¬H  πª©dG  CGó``Hh  2025-2023  …OÉ°üàb’G
 áØ∏c ¿EÉa ,kÉ≤Ñ°ùe ¿ÓYE’G ” Éªc ¬fCG ≈dEG kÉàa’ ,áØ∏àîŸG äÉYÉ£≤dGh äÉcôëŸG
 670 ¢ü«°üîJ ” ,QÉæjO QÉ«∏e 2Q3 ≠∏Ñà°S á∏Ñ≤ŸG áKÓãdG ΩGƒYCÓd èeÉfÈdG
 165h áeÉ©dG  áfRGƒŸG  øe  ÚjÓe 505  ™bGƒH  ΩÉ©dG  Gò¡d  É¡æe  QÉæjO  ¿ƒ«∏e

.á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG øe Éfƒ«∏e
 ∫ÓN  √RÉ`̀‚EG  ”  Ée  ¢VGô©à°S’  AÉL  AÉ≤∏dG  Gòg  ¿CG  Iójô°ûdG  ±É°VCGh
 ájô¡°T záeÉfRQ{ øª°V ¬«∏Y πª©dG ºà«°S Ée ¢VGô©à°SGh ,Ú«°VÉŸG øjô¡°ûdG

.áë°VGh ¢SÉ«b äGô°TDƒeh á«æeR ∫hGóL ‘ áë°VGh
 ájDhQ ∫ƒM π«°UÉØàdG ¥OCG IQƒ°U ‘ ó¡©dG ‹h ƒª°Sh ∂∏ŸG ádÓL ¿CG ócCGh
 hCG  á«°SÉ«°S  âfÉc  AGƒ°S  ,É¡©«ªL  åjóëàdG  äGQÉ°ùeh  …OÉ°üàb’G  åjóëàdG
 »YƒÑ°SCGh  …QhO  πµ°ûH  ¬àdÓL  ΩÉeCG  ºàJ  É°VhôY  ∑Éæg  ¿CG  ≈dEG  kÉàa’  ,á`̀jQGOEG

.ájô¡°ûdG πª©dG áeÉfRQ ≈∏Y OƒLƒe ƒg Éeh √RÉ‚EG iôL Ée ∫ƒM
 ,áÄŸÉH 2Q7 áÑ°ùæH Gƒ‰ »°VÉŸG ΩÉ©dG ‘ ≥≤M ¿OQC’G ¿CG Iójô°ûdG í°VhCGh
 ,áÄŸÉH 36 øe ÌcC’ π°Uh á«æWƒdG äGQOÉ°üdÉH ¥ƒÑ°ùe ÒZ kÉYÉØJQG ó¡°T Éªc
 á«fGôchC’G áeRC’Gh ÉfhQƒc áëFÉL øe ,Égó¡°T »àdG äÉjóëàdG πc øe ºZôdÉH

.á«é«JGÎ°S’G ™∏°ùdGh ábÉ£dG QÉ©°SC’ ´ÉØJQG øe É¡æY èàf Éeh ,á«°ShôdG
 â¨∏H  »ÑæLC’G  QÉªãà°S’G  ºéM ‘ kÉYÉØJQG  ó¡°T  ∂dòc  ¿OQC’G  ¿CG  ±É°VCGh
 ¿ƒ«∏e  600  øY  ójõj  ÉÃ  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ‘  ≥≤–h  ,áÄŸÉH  67  √ƒ‰  áÑ°ùf
 ¬d qƒMh ‘ô°üŸG ´É£≤dG ‘ ¬Ø«æ°üJ ≈∏Y ßaÉM kÉ°†jCG ¿OQC’G ¿CG ≈dEG kÉàa’ ,QÉæjO
 ™e  äÉ©LGôe  5  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe  áeƒµ◊G  ø qµe  Ée  ,»HÉéjEG  ≈dEG  ô≤à°ùe  øe

.ìÉéæH É¡dÉªµà°SGh ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U
 øª°V ájò«ØæàdG É¡££N ¢Vô©H âeÉb äGQGRh 10 ¿EG ∫ƒÑ°ûdG ∫Éb ,√QhóH
 áeƒµ◊G  ¿CG  ≈dEG  kGÒ°ûe  ,ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG  åjóëàd  …ò«ØæàdG  èeÉfÈdG
 πjó©J  ‘  QÉÑàY’G  Ú©H  òNDƒà°S  »àdG  ájÌdG  AGQB’G  øe  ójó©dG  ≈dEG  â©ªà°SG
 πHÉb ÒZ kGóeÉL kÉ°üf â°ù«d{ É¡fEG AGQRƒdG ¢ù«FQ ádhO É¡æY ∫Éb »àdG èeGÈdG

.zåjóëà∏d
 ÊÉãdG  ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL ójCG  Éªch ,IôŸG √òg Iõ«ŸG ¿CG  ∫ƒÑ°ûdG  í°VhCGh
 √ò¡d  πjƒ“  á£Nh  É«æeRh  Éjò«ØæJ  É›ÉfôH  ∑Éæg  ¿CG  ,Ωƒ«dG  Gòg  á°UÓN

.èeGÈdG
 πãªàjh  ∂∏ŸG  ádÓL  ¬«∏Y  ócCG  Ée  ƒg  Ωƒ«dG  çóM  Ée  ¿CG  ∫ƒÑ°ûdG  ±É°VCGh
 áæ∏©eh áë°VGh á«æeR á£N øª°V í°VGh πªY èeÉfôH OƒLhh ,á«cQÉ°ûàdÉH
 ΩÓYE’G  QhO  ≈∏Y  ¬àdÓL  πÑb  øe  ó«cCÉàdG  ”  Éªc  ,º¡∏Ñb  øe  áÑbGôeh  ,¢SÉæ∏d

.É¡d »æeõdG QÉWE’Gh èeGÈdG √òg ô°ûfh ìô°ûdGh ΩÉ©dG ¢TÉ≤ædG ‘ ∫hDƒ°ùŸG

فلسطين النيابية تبحث آخر المستجدات 
المتعلقة بالمسجد األقصى المبارك

عمان 

 áæé∏dG ¢ù«FQ á°SÉFôH ´ÉªàLG ∫ÓN ,óMC’G á«HÉ«ædG Ú£°ù∏a áæ÷ âãëH 
 äÉ°Só≤ŸGh ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G ôjRh Qƒ°†Mh ,¢UƒÑ°üH õjÉa QƒàcódG ÖFÉædG
 á≤∏©àŸG  äGQƒ£àdGh  äGóéà°ùŸG  ôNBG  ,á∏jÓÿG  óªfi  QƒàcódG  á«eÓ°SE’G

.∑QÉÑŸG ≈°übC’G óé°ùŸÉH
 ¢Só≤dG  ‘  äGQƒ£àdG  åëÑd  º`̀FGO  OÉ≤©fG  ‘  áæé∏dG  ¿EG  ¢UƒÑ°üH  ∫É`̀bh
 ≈dEG  GÒ°ûe  ,±É``̀bhC’G  IQGRh  ™e  Iôªà°ùŸG  á©HÉàŸGh  ≥«°ùæàdÉH  ∞jô°ûdG
 á«ª°TÉ¡dG  ájÉ°Uƒ∏d  »°SÉ«°ùdG  ó©ÑdÉH  á≤∏©àe  πªY  á°TQh  ó≤©à°S  áæé∏dG  ¿CG

.ÉÑjôb ±ÉbhC’G ™e ¿hÉ©àdÉH
 »àdG ∫ÉªYC’Gh äÉeÉëàb’G ™«ªL ôµæà°ùJh øjóJ Ú£°ù∏a áæ÷ ¿CG ±É°VCGh
 øe AÉ£Zh ºYóH ∑QÉÑŸG ≈°übC’G óé°ùŸG ‘ ¿ƒæWƒà°ùŸGh ¿ƒaô£àŸG É¡H Ωƒ≤j
 …òdG QÉ°ü◊Gh ,áaô£àŸG Úª«dG áeƒµM πX ‘h á«∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G áWô°T

.¢ù∏HÉf á¶aÉfi ‘ √QGƒM á≤£æe ≈∏Y ∫ÓàM’G á£∏°S ¬°VôØJ
 ájÉ°UƒdG  ÖMÉ°U  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  Oƒ¡÷  áæé∏dG  ºYO  ó`̀cCGh

.∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G äÉ°Só≤ŸG ≈∏Y á«ª°TÉ¡dG
 ≈∏Y  ¢Só≤dG  ±É`̀bhCG  ¿hDƒ°T  Iô`̀FGO  ¿EG  zá∏jÓÿG  ôjRƒdG  ∫Éb  ,¬à¡L  øe
 ,IQGRƒdG  õcôe  ‘  ∑QÉÑŸG  ≈°übC’G  óé°ùŸG  ¿hDƒ°T  ájôjóe  ™e  ºFGO  π°UGƒJ
 ÚjhÉ°ùàe Ú£îH ∑QÉÑŸG ≈°übC’G óé°ùŸG ™e πeÉ©àdG ‘ Ò°ùf ÉæfCG ≈dEG GÒ°ûe
 ™«ªL ‘ ∞∏ŸG Gòg πªëj …òdG ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL √Oƒ≤j »°SÉ«°S ∫hC’G
 óé°ùª∏d  QÉªYE’Gh  ájÉYôdG  QhóH  πãªàe  ô`̀NB’Gh  ,á«dhódGh  á«Hô©dG  πaÉëŸG

.z¢Só≤dG ±ÉbhCG IôFGO ∫ÓN øe ≈°übC’G
 É‰EGh ,≈°übC’G óé°ùŸG ≈∏Y áãjóM â°ù«d á«ª°TÉ¡dG ájÉ°UƒdG ¿EG ±É°VCGh
 ∞jô°ûdG  á©jÉÑe  ”  ¿CG  òæeh  ,ÚæeDƒŸGh  ˆG  áeP  ‘  »gh  ájôª©dG  ó¡©dG  øe
 ∑Éæg ¿Éch ájÉ°UƒdG √òg äCGóH ¢Só≤dG πgCG øe √GôK ˆG Ö«W »∏Y øH Ú°ù◊G

.óé°ùª∏d QÉªYEG ∫hCG
 »°Só≤dG  Ωô◊G  ‘  …ôéj  Ée  πc  ™HÉàJ  IQGRƒ`̀dG  ¿CG  ≈dEG  á∏jÓÿG  QÉ°TCGh
 ,∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ ¢Só≤dG ±ÉbhCG IôFGO ∫ÓN øe áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ∞jô°ûdG
 ÚeÉ©dG  ¿CG  å«M  ,IQGRƒ``̀dG  ‘  ¢Só≤dG  ¿hDƒ°Th  ≈°übC’G  óé°ùŸG  ájôjóeh
 ,ÚæWƒà°ùŸG øe äGAGóàY’Gh äÉeÉëàb’G ‘ GójGõJh ÉØYÉ°†J Gó¡°T Ú«°VÉŸG
 πaÉëŸG  πc  ÈY  äÉcÉ¡àf’G  √òg  πãŸ  Iƒb  πµH  iqó°üà«°S{  ¿OQC’G  ¿CG  GócDƒe

.zá«dhódGh á«Hô©dG
 ÊÉµŸG º«°ù≤àdG πÑ≤j ’ ,≈°übC’G óé°ùŸG ¿CG ócCG ∂∏ŸG ádÓL ¿CG ≈dEG âØdh
 ≥«KGƒŸGh  ÚfGƒ≤dG  πc  ∞dÉîj  …òdG  º«°ù≤àdG  Gòg  πãÃ  íª°ùj  ødh  ,ÊÉeõdGh
 äÉ«©ªé∏d É¡ªYO ÈY ∫ÓàM’G äÉ£∏°S äÉjƒdhCG  áªFÉb πàëj …òdGh ,á«dhódG
 áeƒµ◊G  πX  ‘  Iƒ≤dÉH  ¬≤«Ñ£àd  ≈©°ùJ  »àdG  áaô£àŸG  ájOƒ¡«dG  äÉª¶æŸGh

.∫ÓàM’G ïjQÉJ ‘ Éaô£J ÌcC’G
 á«∏«FGô°SE’G äÉ£∏°ùdG É¡©°†J »àdG π«bGô©dGh äÉbÉYE’G øY ôjRƒdG çó–h
 ¿OQC’G É¡d ≈©°ùj »àdG ôjƒ£àdGh º«eÎdGh áfÉ«°üdGh QÉªYE’G ™jQÉ°ûe ¬Lh ‘
 πc ò«ØæJ ‘ ∫Gõj Éeh kGó¡L o∫CÉj ⁄ ¿OQC’G q¿CG GócDƒe ,∞jô°ûdG »°Só≤dG Ωô◊G ‘

.∞jô°ûdG »°Só≤dG Ωô◊ÉH á°UÉÿG ¬©jQÉ°ûe
 QÉªYE’Gh  º«eÎdG  ™jQÉ°ûe  øe  GOóY  πbô©J  ∫ÓàM’G  á£∏°S  ¿CG  í°VhCGh
 ájÉªM  ‘  É`̀gQhO  øª°V  ,∞jô°ûdG  Ωô◊G  ‘  IQGRƒ`̀dG  ÉgòØæJ  »àdG  ôjƒ£àdGh

.ÊOQC’G QhódGh á«ª°TÉ¡dG ájÉ°UƒdÉH kÉeGõàdG Ωô◊Gh ≈°übC’G
 ≈°übC’G  óé°ùŸG QÉªYE’ »ª°TÉ¡dG  ÊOQC’G  ¥hóæ°üdG  AÉ°ûfEG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 óé°ùŸG  ájÉYôd  ΩRÓ`̀dG  πjƒªàdG  Òaƒàd  ∂∏ŸG  ádÓL  øe  RÉ©jEÉH  AÉL  ∑QÉÑŸG
 ¿Éª°†d  ,¢Só≤dG  ‘  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  áaô°ûŸG  Iôî°üdG  áÑbh  ≈°übC’G
 óé°ùŸG  ó¡°ûj  å«M  ,äÉÑ∏£àŸG  ™«ªL  ÒaƒJh  É¡àfÉ«°Uh  ÉgQÉªYEG  áeƒÁO

.Iôªà°ùe á©HÉàeh áfÉ«°U äÉ«∏ªY ¢Só≤dG óLÉ°ùeh ≈°übC’G
 ≈°übC’G ‘ ¿BGô≤dG IAGô≤d ≈Ø£°üŸG á«Øbh AÉ°ûfEÉH á«µ∏ŸG IQOÉÑŸG ≈dEG âØdh

.¬«a •ÉHô∏d ÉªYOh GôeÉY óé°ùŸG AÉ≤Ñd ,IÒÑc á«dÉe ≠dÉÑe É¡d ¢ü°üN »àdG
 ƒëf øY πH ,§≤a ≈°übC’G óé°ùŸG øY ádhDƒ°ùe â°ù«d IQGRƒdG ¿CG í°VhCGh
 âØYÉ°V  á«eÉ°S  á«µ∏e  äÉ¡«LƒàHh  É¡fCGh  ,∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘  Góé°ùe  120
 âfÉc É‡ áÄŸÉH 400 ≈dEG ∞jô°ûdG »°Só≤dG Ωô◊ÉH ±ÉbhC’G ‘ Ú∏eÉ©dG ÖJGhQ
 ÜQÉ≤j Ée ¢Só≤dG ±ÉbhCG IôFGód IQGRƒdG áfRGƒe øe ¢ü°üîj PEG ,ÖJGhôdG ¬«∏Y

.É¡àfRGƒe  øe  áÄŸÉH17  áÑ°ùæH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e15
 IQGRh  ‘  ≈°übC’G  óé°ùŸGh  ¢Só≤dG  ¿hDƒ°T  ájôjóe  ôjóe  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe
 QÉ°ùŸG ¿EG IÉ°†≤dG QÉà°ùdG óÑY QƒàcódG ¢Só≤dG ±ÉbhCG ¢ù∏› ƒ°†Y ,±ÉbhC’G
 IófÉ°ùÃh ,±ÉbhC’G ¢VQCG ≈∏Y »∏ªYh »îjQÉJ »æjO ƒg IQGRƒdG √Oƒ≤J …òdG
 ¬LGƒf ÉæfCG ±É°VCGh .ÜGƒædG ¢ù∏›h ,ÚHÎ¨ŸG ¿hDƒ°Th á«LQÉÿG IQGRh øe
 πNGO  IQGRƒ`̀ dG  ÉgòØæJ  »àdG  ™jQÉ°ûŸG  π«£©àd  ä’hÉ`̀fi  ™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y
 ,∫ÓàM’G á£∏°S πÑb øe É‰hO 144 á¨dÉÑdGh ¬àMÉ°ùe πeÉµH ≈°übC’G óé°ùŸG
 ÜGƒædG  øªK  ,ºgQhóH  .É¡¡LGƒJ  »àdG  äÉÑ≤©dGh  ™jQÉ°ûŸG  ∂∏J  É°Vô©à°ùe
 ≈°Sƒe  óªfih  ,ÜÓ≤dG  ¿Éª«∏°S  ,á«YGôŸG  ≥«aƒJ  ,¿Óª¡dG  Ò¨eG  Qƒ°†◊G
 áeƒµ◊Gh ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL IOÉ«≤H ¿OQC’G É¡dòÑj »àdG Oƒ¡÷G …ôjƒ¨dG

.∑QÉÑŸG ≈°übC’G óé°ùŸG QÉªYEGh ájÉYQ ‘ ±ÉbhC’G IQGRƒH á∏ã‡ á«fOQC’G

هيئة إدارية جديدة لالتحاد 
النوعي لمزارعي الدواجن

 عمان 

 ,É¡d  ´ÉªàLG ∫ÓN øLGhódG »YQGõŸ »YƒædG OÉ–Ód áeÉ©dG áÄ«¡dG  äôbCG
 ájQGOEG áÄ«g äQÉàNG Éªc ,»°VÉŸG ΩÉ©dG øY OÉ–Ód …QGOE’Gh ‹ÉŸG øjôjô≤àdG
 IOƒªM  Òª°S  ¢SQÉa  ¢Sóæ¡ŸG  øe  Iójó÷G  áÄ«¡dG  âfƒµJh  .á«cõàdÉH  IójóL
 Éæ«eCG  IôjÉª©dG  »Ø°Uhh  ,¢ù«Fô∏d  ÉÑFÉf  ø°ù«ëŸG  ôî°Uh  ,OÉ–Ód  É°ù«FQ
 ‹ÉéŸG  óªfih  ∫Gõf  óªfi  øe  πch  ,ô°ù∏d  Éæ«eCG  ôbO  ƒHCG  ¿É°ùMh  ,¥hóæ°üdG

.ájQGOE’G áÄ«¡dG ‘ AÉ°†YCG áæMGhôdG º«gGôHEGh

مهيدات: خطة رقابية وتوعوية للغذاء والدواء استعداًدا لرمضان
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«الوضع فوضوي»... فيضانات ماليزيا 
تجلي 40 ألف شخص

تركيا.. قياديان بأكبر حزب معارض 
يرفضان الترشح للرئاسة

أنقرة

 ájó∏H ¢ù«FQ ¢TÉaÉj Qƒ°üæeh ∫ƒÑæ£°SEG ájó∏H ¢ù«FQ ƒ∏ZhCG ΩÉeEG ΩôcCG ™£b
 ¿ÓYEÉH  ,Ô°ûcCG  ∫GÒe  zÒÿG{  ÜõM  á°ù«FQ  ≈∏Y  ≥jô£dG  ,á©ª÷G  ,Iô≤fCG
 ,ƒ∏ZhCG  QGó°ûà«∏c  ∫Éªc  ,¢VQÉ©ŸG  …Qƒ¡ª÷G  Ö©°ûdG  ÜõM  ¢ù«Fôd  Éª¡YO

.πÑ≤ŸG ƒjÉe 14 IQô≤ŸG á«cÎdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd Éë°Tôe
 ÜGõMC’G ÈcCG ÊÉK ,zÒÿG{ ÜõM á°ù«Fôd äÉëjô°üJ øe π«∏b ó©H ∂dP AÉL
 ≈∏Y É¡«a ô°üJ ,ƒ∏ZhCG QGó°ûà«∏c √Oƒ≤j …òdG á°VQÉ©ŸG ∞dÉëàd á∏µ°ûŸG áà°ùdG
 ΩÉeEG  äÉHÉîàfÓd Ωó≤àj ¿CG  ƒg π°†aC’G ¿CG  ≈∏Y Oó°ûJh ,ÒNC’G í«°TôJ ¢†aQ
 ≈£YCG  Ée  ;ƒ∏ZhCG  QGó°ûà«∏c  ÜõM  ¢ùØæd  ¿É«ªàæŸG  ¢TÉaÉj  Qƒ°üæe  hCG  ƒ∏ZhCG

.Ö©°ûdG ÜõM ∂dòch ,ÉeÉ°ù≤fG ó¡°ûj ób ∞dÉëàdG ¿CÉH ÉYÉÑ£fG
 Qƒ°üæeh  ,ƒ∏ZhCG  ΩÉeEG  ô°ûf  ,»∏ëŸG  â«bƒàdÉH  π«∏dG  ∞°üàæe  ‘  ¬fCG  ’EG
 ¢ù«FQ  í«°TÎd  Éª¡ªYO  Éª¡«a  GócCG  ,ÎjƒJ  ™bƒe  ≈∏Y ÚæeGõàe  ÚfÉ«H  ¢TÉaÉj

.á«°SGó°ùdG ádhÉ£dG ≈∏Y ¢VhÉØàdG ‘ Üõ◊G πãÁ øe ƒg ¬fCGh ,Éª¡HõM
 Ö©°ûdG  Üõ`̀M  :»`̀g  ,á°VQÉ©e  ÜGõ``̀MCG  6  »°SGó°ùdG  ∞dÉëàdG  º°†jh
 ,ƒ∏ZhCG  QGó°û∏«c  ∫Éªc  IOÉ«≤H  -É«côJ  ‘ á°VQÉ©ŸG  ÜGõMCG  ÈcCG  -…Qƒ¡ª÷G
 »WGô≤ÁódG  Üõ`̀◊Gh  ¿ÉLÉHÉH  »∏Y  IOÉ«≤H  Ωó≤àdGh  á«WGô≤ÁódG  Üõ`̀Mh
 ÜõMh ,ƒ∏ZhCG ˆG Ωôc π«“ IOÉ«≤H IOÉ©°ùdG ÜõMh ,∫É°ùjhCG ÚµàdƒL IOÉ«≤H

.Ô°ûcCG ∫GÒe IOÉ«≤H ÒÿG ÜõMh ,ƒ∏ZhCG OhGO óªMCG IOÉ«≤H πÑ≤à°ùŸG
óMGh §N

 ƒg  áeC’G  ∞dÉ–{  :∞dÉëàdG  …ójDƒe  áfCÉª£d  ƒ∏ZhCG  ΩÉeEG  Öàc  ,Ó«°üØJh
 ™ªàéŸGh ,á«WGô≤ÁOh ádÉ©a ádhódG π©÷ IOGQE’G ™e ¢ù°SCÉJ »°SÉ«°S OÉ–G
 ,ÉæÑ©°T ¬H ôÁ Ö«°üY âbh ‘ á∏«≤K á«dhDƒ°ùe πª– ∫ÓN øe ,iƒbh »ª∏°S

.zÚ°ùFÉjh øjõLÉY Gƒ°ù«d º¡fCG ÉæàeC’ ¿hô¡¶«°S º¡fCG ó≤àYCG
 ÉæHõM ¢ù«FQ ¿CG ‘ ∂°T ≈fOCG …ód ¢ù«d{ ,∫ƒÑæ£°SEG ájó∏H ¢ù«FQ ±É°VCGh
 ¬àØ°üH ,∞dÉëàdG ádhÉW ≈∏Y ÉæHõM ∞bƒe πãÁ …òdG ,ƒ∏ZhCG QGó°ûà«∏c ∫Éªc

.z™LGôJ ¿hO Ωó≤àdG ôªà°ù«°S ,áeC’G ∞dÉ–h Üõ◊G óFÉb
 ≈àM É¡H Éæ«dOCG »àdG äÉfÉ«ÑdG ‘{ :¢TÉaÉj Qƒ°üæe Öàc ,á≤«bódG ¢ùØf ‘h
 ¢ùØf  ‘  øëf  ,ƒ∏ZhCG  QGó°ûà«∏c  ∫Éªc  í°TôJ  ó°V  ±ô°üàf  ød  ÉæfEG  Éæ∏b  ,¿B’G
 ™e ¬≤jôW ‘ áeC’G ∞dÉ– ôªà°ùj ¿CG πeCÉf{ :Iô≤fG ájó∏H ¢ù«FQ ™HÉJh .z§ÿG

.ziôNC’G ±GôWC’G ™«ªL
ΩÉ°ù≤fÉH ójó¡J

 äOóg áÄLÉØe äÉëjô°üàH Ô°ûcCG  ∫GÒe â≤£f ,Ωƒ«dG  øe ≥HÉ°S âbh ‘
 á∏¶e â– ájƒ£æŸG ÜGõMC’ÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉN ,á°VQÉ©ŸG zIóMh{ IQƒ°U
.äÉHÉîàf’G ¥Ó£fG ≈∏Y ∞°üfh øjô¡°T øe πbCG πÑb ∂dPh ,»°SGó°ùdG ∞dÉëàdG

 IOGQE’G  ¢ùµ©j  ó©j  ⁄{  á°VQÉ©ŸG  ∞dÉ–  ¿EG  É¡JÉëjô°üJ  ‘  AÉ`̀Lh
.∞dÉëàdG øe É¡HõM ÜÉë°ùf’ ó¡Á ób Ée ;zá«æWƒdG

 Úë°TôŸG ≈∏Y ≥aGƒJ ⁄ iôNC’G á°ùªÿG ÜGõMC’G ¿CG ≈dEG ∂dP â©LQCGh
 »àjó∏H  É°ù«FQ  Éªgh  ,á«°SÉFôdG  äÉHÉîàf’G  ¢Vƒÿ  É¡HõM  Éª¡MôW  øjò∏dG
 QGó°û«∏c ΩÉeCG ÒÑc ¥QÉØH RƒØ∏d Éæ«ë°Tôe ÉfÉc{ Éª¡fEG á∏FÉb ,Iô≤fCGh ∫ƒÑæ£°SEG

.zá«°SGó°ùdG ádhÉ£dG ´ÉªàLG ‘ …CGôdG Gò¡H òNDƒj ⁄ ,∞°SC’G ™e øµd ,ƒ∏ZhCG
 Éª¡d áë°VGh IQÉ°TEG ‘ ,Éª¡ÑLGƒH ´Ó£°V’G ≈dEG Úàjó∏ÑdG »°ù«FQ âYOh

.äÉHÉîàf’G ¢VƒNh Ωó≤à∏d
 Ió°ûH  ó≤àfG  ,…Qƒ¡ª÷G  Ö©°ûdG  ÜõM  ¢ù«FQ  ¿CG  ΩÓ`̀YEG  πFÉ°Sh  â∏≤fh
 É«YGO ,záXÉ¶ØdGh »°SÉ«°ùdG Ö©∏dGz`H º°ùàJ É¡JÉëjô°üJ GÈà©e ,Ô°ûcCG ∫GÒe
 ¿ÓYEG á°VQÉ©ŸG ∞dÉ– Ωõà©jh .√Oƒ≤j …òdG ∞dÉëà∏d ΩÉª°†fÓd iôNCG ÉHGõMCG
 ®ƒ¶M ´ÉØJQG §°Sh ,πÑ≤ŸG ÚæKE’G ,äÉHÉîàf’G ¢Vƒÿ óMƒŸG ¬ë°Tôe º°SG
 ‹É◊G »cÎdG ¢ù«FôdG ΩÉeCG ,(ÉeÉY 75) ƒ∏ZhCG QGó°û∏«c ∫Éªc ∞dÉëàdG ¢ù«FQ

.ÉeÉY 69 ôª©dG øe ≠dÉÑdG , ¿ÉZhOQCG Ö«W ÖLQ

عطل معلوماتي يتسبب 
باكتظاظ مطارين في فرنسا

 عمان 

 …QÉ£e ‘ äÉjƒ¡dG ‘ ≥«bóàdG äÉ«∏ªY ‘ äÉHGô£°VG »JÉeƒ∏©e π£Y çóMCG
 ±ƒbh ≈dEG äOCG ∑ÉHQEG ádÉëH ÖÑ°ùJ Ée ,¢ùjQÉH ‘ ‹QhCG h ∫ƒ¨jO ∫QÉ°T »°SGhQ

.á∏jƒW QÉ¶àfG ±ƒØ°U ‘ øjôaÉ°ùŸG
 iód Ó£Y{ ¿CG ,¿É«H ‘ ,âÑ°ùdG Ωƒ«dG ,z¢ùjQÉH äGQÉ£e{ ácô°T âæ∏YCGh
 ∫ƒ°UƒdGh IQOÉ¨ŸG ácôM ≈∏Y áÑbGôŸG •É≤f ≈∏Y É«dÉM ôKDƒj Ohó◊G ¢SôM
 π¡e ™bƒJ ≈dEG ÜÉcôdG á«YGO ,z‹QhCG ¢ùjQÉHh ∫ƒ¨jO ∫QÉ°T ¢ùjQÉH …QÉ£e ‘
 πª°T ób π£©dG ¿Éc GPEG Ée í°†àj ⁄ á¶ë∏dG ≈àMh ¬fCG ≈dEG áàa’ ,∫ƒWCG QÉ¶àfG

.iôNCG äGQÉ£e

 116 مليون دوالر  من االتحاد األوروبي 
لتعزيز األمن في الصومال

عمان 

 IóYÉ°ùª∏d »cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 116 Ëó≤J ≈∏Y ,»HhQhC’G OÉ–’G ≥aGh
.∫Éeƒ°üdG ‘ QGô≤à°S’G ≥«≤– Oƒ¡L ‘

 Ωƒ«dG ,á«dÉeƒ°üdG AÉÑfC’G ádÉch ≥ah ,¬d ¿É«H ‘ »HhQhC’G OÉ–’G ∫Ébh
 áã©Ñd ,π©ØdÉH É¡àÄÑ©J iôL OQGƒe ≈dEG Q’hO ¿ƒ«∏e 90 ∞«°†«°S ¬fEG ,âÑ°ùdG
 Q’hO ¿ƒ«∏e 26.6h ,2023  ΩÉ©d  ∫Éeƒ°üdG  ‘ á«dÉ≤àf’G  »≤jôaC’G  OÉ–’G
 ä’óH  ‘  º¡°ù«°S  ¬«∏Y  ≥ØàŸG  ºYódG  ¿CG  ,¿É«ÑdG  ±É°VCGh  .‹Éeƒ°üdG  ¢û«é∏d
 ,∫Éeƒ°üdG  ‘  QGô≤à°S’G  Oƒ¡L  ≥«≤ëàd  øjô°ûàæŸG  ábQÉaC’G  Oƒæé∏d  äGƒ≤dG
 ≈∏Y õcÎ°S  ‹Éeƒ°üdG  »æWƒdG  ¢û«é∏d  á°ü°üîŸG  ∫GƒeC’G  ¿CG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 áã©H  ™e  ≥«KƒdG  ≥«°ùæàdÉH  ,á«à–  á«æH  ∫ÉªYCGh  á«dÉàb  ÒZ  äGó©e  ÒaƒJ
 ‘ áªgÉ°ùŸG ≈dEG ¿Éaó¡j øjAGôLE’G ¿CG ócCGh .∫Éeƒ°üdG ‘ á«HhQhC’G ÖjQóàdG
 ,‹Éeƒ°üdG ¢û«÷G ≈dEG »≤jôaC’G OÉ–’G áã©H øe á«æeC’G äÉ«dhDƒ°ùŸG º«∏°ùJ

.ÒNC’G äGQób õjõ©J ™e ¬JÉeGõàdG ò«ØæàH ∫hCÓd ìÉª°ùdG ∫ÓN øe

نيران من باطن األرض 
تلتهم قرية بدارفور

دار فور

 øe êôîJ ¿GÒæH ¿GOƒ°ùdG »HôZ QƒaQGO á≤£æÃ iô≤dG ióMEG ¿Éµ°S CÉLÉØJ
 ájô≤dG ¿Éµ°S •É°ShCG ‘ GÒÑc É©∏g ÒãJh ∫RÉæŸG äÉÄe º¡à∏Jh ¢VQC’G øWÉH

.áª°ùf ∞dCG 300 ƒëf ºgOóY ≠dÉÑdGh IQhÉéŸG iô≤dGh
 á«fGOƒ°ùdG  áeƒµ◊G º°SÉH »ª°SôdG  ≥WÉædG  áëØ°U ≈∏Y QOÉ°U ¿É«H ócCGh
 áª°UÉY ô°TÉØdG øe áÑjô≤dG ÚeCG ∫É«Y ájôb ‘ ’õæe 75 ≈∏Y â°†b ¿GÒædG ¿CG
 äÉ£∏°ùdG ÚÑdÉ£e áKÉ¨à°SG äGAGóf á≤£æŸG AÉæHCG π°SQCGh .QƒaQGO ∫Éª°T áj’h

.IÒëŸÉH ÉgƒØ°Uh »àdG IôgÉ¶dG Iô°UÉëŸ ´Gô°SE’ÉH á«fGOƒ°ùdG
 Óµ°T òNCÉJh ¢VQC’G øWÉH øe êôîJ ¿GÒædG ¿EÉa ,á≤£æŸG AÉæHCG óMC’ É≤ahh

.É¡dƒM Ée º¡à∏J ¿CG πÑb ÉjOƒªY
 äÉµ∏à‡  ‘  áMOÉa  ôFÉ°ùN  ≈dEG  äOCG  ¿GÒædG  ¿CG  ≈dEG  ¿É«Y  Oƒ¡°T  QÉ°TCGh
 Qó°üŸG ádƒ¡éŸG ¿GÒædG ¿EG á≤£æŸG ¿Éµ°S øe ƒgh áÁôH ∫OÉY ∫Ébh .¿Éµ°ùdG

.±ƒÿGh ™∏¡dG øe ádÉM äQÉKCG √òg
 ,á¡HÉ°ûe IôgÉX É°†jCG QƒaQGóH zá°ù«∏ pe{ á≤£æe äó¡°T ,»°VÉŸG ôjGÈa ‘h

.∫RÉæŸG øe OóY ¥ôM øY äôØ°SCG
 øe ¿EG á«ªæàdG áeGóà°SGh áÄ«ÑdÉH ájÉæ©dG QÉ°ûà°ùe ∞«£∏dGóÑY ≈°ù«Y ∫Ébh
 ¿CG zá«HôY Rƒ«f …Éµ°S{ ™bƒŸ í°VhCG ¬æµd ,¿GÒædG √òg ÜÉÑ°SCÉH Ωõ÷G ôµÑŸG
 ,¢VQC’G â– ∞«ãc ¿Éã«e RÉZ OƒLh øY ÉeEG ÖdÉ¨dG ‘ èàæJ ôgGƒ¶dG √òg πãe

.Iójó°ûdG áfÉî°ùdG π©ØH π©à°ûJh πYÉØàJ ájƒ°†Y äÉjÉØf hCG

 مسقط 

 áæ£∏°ùH §≤°ùe ‘ á«fÉ£∏°ùdG GôHhC’G QGO Èà©J
 á≤£æe  ‘  ≈``dhC’G  ó©Jh  ,ájQÉª©e  áØ–  ,¿Éª oY
 ,⁄É©dG  ‘  É¡Yƒf  øe  Ió`̀jô`̀ah  ,»Hô©dG  è«∏ÿG

.áæ£∏°ùdG ‘ IóFGQ á«æah á«aÉ≤K á¡Lh πµ°ûJh
 á«fÉª o©dG  IQÉª©dG øØd GQÉªãà°SG ,QGódG  πµ°ûJh
 É¡FÉæH  ‘  êõ“h  ,á«eÓ°SE’G  á«Hô©dGh  ájó«∏≤àdG
 ¿ƒ°ü◊G  ‘  á∏ãªàŸG  IQÉ°†◊G  ÚH  É¡ª«eÉ°üJh
 πãªàŸG  Qƒ£àdGh  ,á«eÓ°SE’Gh  ,á«fÉª o©dG  ´Ó≤dGh
 ,IAÉ°VE’Gh  äƒ°üdÉH  á£ÑJôŸG  á«æØdG  äGõ«¡éàdÉH

.¢Vhô©dG äÉ°üæeh

 ΩÉY  É¡FÉ°ûfEG  ø`̀e  AÉ¡àf’G  ”  »àdG  ,QGó``̀ dGh
 Ö°ùëH  ≈©°ùJ  ,äGƒæ°S  ™HQC’  ôªà°SGh  ,2011
 ,ÊÉ°ùfE’G  ¥hòdÉH  AÉ`̀≤`̀JQE’G  ≈`̀dEG  ,É¡«∏Y  ÚªFÉ≤dG
 ÚH  ‘É`̀≤`̀ã`̀dGh  »æØdG  π°UGƒàdG  á«∏ªY  õjõ©Jh
 º«b  Rõ©j  ÊÉ°ùfEGh  ‘É≤K  çGôJ  Ëó≤Jh  ,Üƒ©°ûdG

.É¡æ«H áÑëŸGh ΩÓ°ùdG
 áeóN  ÒaƒJ  ‘  ⁄É©dG  ‘  ≈`̀dhC’G  QGó`̀dG  ó©Jh
 ÈY  ,á«Hô©dG  á¨∏dG  ≈dEG  ‹Gô`̀HhC’G  AÉæ¨dG  áªLôJ
 ∫ÓN  ø`̀e  ¬`̀JAGô`̀b  Qƒ°†ë∏d  øµÁ  Üƒàµe  ¢üf
 äÉ¨∏Hh  ,É¡H  óYÉ≤ŸG  ójhõJ  ”  á«∏YÉØJ  äÉ°TÉ°T

.∂dòc iôNCG
 3  ™bGƒH  áYƒæàe  äÉ«dÉ©a  QGó`̀dG  ∞«°†à°ùJh

 äÓØ◊Gh ,GôHhC’G äÓØM πª°ûJ ,´ƒÑ°SC’G ‘ äGôe
 º°†Jh ,á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dGh ,á«FÉæ¨dG á«≤«°SƒŸG
 ÉæcQh  ,É«aÉ≤K  Ébƒ°Sh  ,Iõ¡éŸG  ≥aGôŸG  øe  GOóY

.‹GôHhC’Gh »Mô°ùŸGh »≤«°SƒŸG êÉàfEÓd
 IƒYóH ,âÑ°ùdG Ωƒ«dG »HôY »eÓYEG óah ™∏WGh
 ¢Vô©e äÉ«dÉ©a øª°V ,á«fÉª©dG ΩÓYE’G IQGRh øe
 Qó≤J »àdG ,QGódG ≥aGôe ≈∏Y ,ÜÉàµ∏d ‹hódG §≤°ùe
 80 ≈∏Y ™≤Jh ,™Hôe Îe ∞dCG 25 ƒëæH É¡àMÉ°ùe
 ,¢üî°T  1100  ƒëæd  ™°ùàJh  ,™Hôe  Îe  ∞`̀dCG

.≥HGƒW 8 É¡YÉØJQG ≠∏Ñjh
 ‘  IRQÉÑdG  á«aÉ≤ãdG  ⁄É©ŸG  øe  QGó`̀dG  âJÉHh
 áæjóe  ‘  á«MÉ«°ùdG  äÉ¡LƒdG  øeh  ,¿Éª oY  áæ£∏°S

دار األوبرا السلطانية في مسقط ... استثمار 
فريد لفن العمارة الُعمانية واإلسالمية

القاهرة

 §Ñ°V øe ájô°üŸG øeC’G Iõ¡LCG âæµ“
 …òdG  z∫ƒ`̀ H  Æƒ`̀g{  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG
 ÚæWGƒe  øe  á∏FÉW  ∫Gƒ`̀ eCG  ≈∏Y  ≈dƒà°SG
 äÓª©dG  øjó©J  ‘  ÉgQÉªãà°SG  iƒ`̀Yó`̀H
 …Éµ°S{ ™bƒŸ ÊƒfÉb ÒÑN ócCG Éª«a ,IôØ°ûŸG
 ¿ƒ¡LGƒ«°S  Úª¡àŸG  ¿CG  zá`̀«`̀Hô`̀Y  Rƒ`̀«`̀f
 ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæe ºFGôL ÜÉµJQEÉH äÉeÉ¡JG

.ôjó≤J  πbCG  ≈∏Y  ÚfGƒb  4
 ä’É`̀°`̀ü`̀J’G IQGRƒ```̀H ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e ¿É``̀ch
 ,zá«HôY Rƒ«f …Éµ°S{ ™bƒŸ ∞°ûc ájô°üŸG
 z∫ƒ`̀H  Æƒ``̀g{  á`̀Áô`̀L  π«°UÉØJ  ,á©ª÷G
 äCGó`̀H  ájô°üe  ácô°T  É¡fCG  GócDƒe  ,á∏eÉc
 …QÉŒ π«é°ùàH »°VÉŸG ¢ù£°ùZCG ‘ É¡∏ªY
 ‘ äCGó``̀H  º`̀K  ,á`̀«`̀fhÎ`̀µ`̀dEG  IQÉ``Œ ácô°ûc
 ≥«Ñ£J ÈY É¡d ∫GƒeCG πjƒëàd ¢SÉædG IƒYO
 äÓª©dG  øjó©J  ‘  ÉgQÉªãà°S’  ÊhÎ`̀µ`̀dEG
 ≈ØàNG  ºK  ,á«dÉ«N  ìÉ`̀ HQCG  πHÉ≤e  IôØ°ûŸG
 ,á∏FÉW  ∫GƒeCG  ≈∏Y  AÓ«à°S’G  ó©H  ≥«Ñ£àdG
 πeÉ©àdG ¿C’ áeRCG ‘ ÉjÉë°†dG ¿CG ≈dEG GÒ°ûe

.ô°üe ‘ Ωô› IôØ°ûŸG äÓª©dG ≈∏Y
 ,á«∏NGódG  IQGRh  âdÉb  ,É¡ÑfÉL  øeh
 äÉZÓH  É¡«≤∏J  ó©H  âcô–  É¡fEG  ,âÑ°ùdG
 ≥«Ñ£àdG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG ≈dƒà°SG ÉjÉë°V øe
 øeh  ,º¡æe  ¬«æL  ¿ƒ«∏e  19  ≠∏Ñe  ≈∏Y

 äÉeƒ∏©ŸG  ™ªLh  äÉjôëàdG  AGôLEG  ∫ÓN{
 ô°UÉæY  ó°UQh  ójó–  øe  »æØdG  πeÉ©àdGh
 IQGOEG  ≈∏Y ÚªFÉ≤dG á«eGôLE’G áµÑ°ûdG ∂∏J
 ,É°üî°T 29 º¡fCG ÚÑJ ¬«dEG QÉ°ûŸG ≥«Ñ£àdG
 ∫hódG  ióMEG  ¬«°ùæL  ¿ƒ∏ªëj  º¡æe  13
 Úà«æµ°S  Úà∏«a  øe  GhòîJGh  ,á«ÑæLC’G
 ÒZ  º¡WÉ°ûf  á``dhGõ``Ÿ  kGô`̀ ≤`̀ e  Iô`̀gÉ`̀≤`̀dÉ`̀H

.z´hô°ûŸG
 äGAGôLE’G Úæ≤J Ö≤Y z¬fCG âë°VhCGh
 ≥«Ñ£àdG  ≈`̀∏`̀Y  Ú`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  ±Gó`̀¡`̀à`̀°`̀SEG  ”
 ,’ƒªfi  ÉØJÉg  95  º¡JRƒëHh  º¡£Ñ°Vh
 Iõ¡LCG  9h  ∫ƒªfi  ∞JÉg  §N  3367  h
 Ö°SÉM  Iõ¡LCG  7h  ,á«YÉªL  πFÉ°SQ  ΩOƒe
 3h ,É¡JÓªà°ûeh ôJƒ«Ñªc á°TÉ°T 39h ,‹BG
 äÓªY  ÚH  âYƒæJ  á«dÉe  ≠dÉÑeh  ,äGQÉ«°S
 ∑ƒæÑd ≈fÉªàFEG äQÉc 41h ,á«ÑæLCGh á«∏fi

.zêQÉÿÉH
 á``Wô``°``û``dG ÜGƒ```é```à```°```SG ∫Ó``````̀Nh
 É«HÉ°üY Ó«µ°ûJ º¡æjƒµàH GƒaÎYGzÚª¡àª∏d
 á«dÉŸG  Ö°SÉµŸG  ≥«≤–  »ÑZGQ  ±ó¡à°SEG
 º¡FÓ«à°SEGh  âfÎfE’G  áµÑ°T  ÈY  á©jô°ùdG
 ßaÉëŸG  øe  OóY  ≥jôW  øY  º¡dGƒeCG  ≈∏Y
 (á¶Øfi  88  É`̀gOó`̀Y  ≠`̀∏`̀H)  á`̀«`̀fhÎ`̀µ`̀dE’G
 ßaÉëŸG øe ójó©dG ≈∏Y É¡©jRƒJ ºàj ¿Éch
 9965  ÉgOóY  ≠∏H)  iô`̀NC’G  á«fhÎµdE’G

 kGó«¡“h  »æeC’G  ó°Uô∏d  kÉÑæŒ  ,(á¶Øfi
 èeGôH ∫ÓN øe º¡◊É°üd êQÉî∏d É¡∏jƒëàd
 á«ªbQ  äÓªY  AGô°ûd  âfÎfE’G  áµÑ°T  ÈY

.{ (øjƒµà«H) IôØ°ûe
 øeC’G  Iõ¡LCG  ¿EÉ`̀a  ,á«∏NGódG  Ö°ùMh
 á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô````̀ LE’G  PÉ`̀î`̀JG  ≈∏Y  πª©J
 á`̀ «`̀ fhÎ`̀ µ`̀ dE’G ß`̀ aÉ`̀ ë`̀ ŸG ≈`̀∏`̀Y ß`̀Ø`̀ë`̀à`̀∏`̀d
 êQÉî∏d  ádƒëŸG  ∫GƒeC’G  ™ÑàJh  IOƒ°UôŸG

.‹hódG ∫ƒHÎfE’G ÈY
 ±Î`̀ YG ó`̀≤`̀a ,ø```̀ eC’G Iõ``¡``LCG ≥``̀ ahh
 ó©H ≥«Ñ£àdG ¥ÓZEÉH GƒeÉb zº¡fCÉH ¿ƒª¡àŸG
 ,∫Gƒ`̀ eC’G  ∂∏J  ≈∏Y  AÓ«à°S’G  øe  º¡æµ“
 ≈fhÎµdEG ≥«Ñ£J ¥ÓWEG Oó°üH GƒfÉc º¡fCGh
 ¢Vô¨dG äGòd (RIOT) ≈ª°ùe â– ôNBG
 âdƒJh  ,»``eGô``LE’G  º¡WÉ°ûf  ∫Éªµà°S’

.zº¡©e ≥«≤ëàdG áHÉ«ædG
 ájô°üŸG  á«∏NGódG  IQGRh  â`̀ HÉ`̀ gCGh
 ∂∏J  ∞∏N  ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀f’G  Ωó``̀Y{  É¡«æWGƒÃ
 ºàj  »`̀à`̀dG  Qó°üŸG  ádƒ¡éŸG  äÉ≤«Ñ£àdG
 ≥«≤–  ºYõH  â`̀fÎ`̀fE’G  áµÑ°T  È`̀Y  É¡ãH
 ÒZ  πµ°ûH  É¡H  ÚcQÉ°ûª∏d  á«dÉŸG  ìÉ`̀ HQC’G
 Ö°üæ∏d º¡°Vô©J ΩóY ≈∏Y kÉ°UôM ,»≤£æe

.zá«dhO á«HÉ°üY äÓ«µ°ûJ øe ∫É«àM’Gh
Iô¶àæe äÉHƒ≤Y

 ¢†≤ædG  áªµëÃ  »`̀eÉ`̀ë`̀ŸG  ∫É`̀ b  Éª«a

 …Éµ°S{  ™bƒŸ  ,ìÓ`̀°`̀UEG  óªfi  ,ájô°üŸG
 ¿ƒ¡LGƒ«°S  Úª¡àŸG  ¿EG  zá`̀«`̀Hô`̀Y  Rƒ`̀«`̀f
 4  É¡«∏Y  ÖbÉ©J  ºFGôL  ÜÉµJQÉH  äÉeÉ¡JG
 ∫Gƒ``̀eC’G  ∞«XƒJ  »`̀gh  ,ájô°üe  Ú`̀fGƒ`̀b
 ºFôLh  ,äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  ‘  É¡«∏Y  ÖbÉ©ŸG
 á`̀Áô`̀Lh ,ä’É``̀°``̀ü``̀J’G ¿ƒ``fÉ``b á`̀Ø`̀dÉ`̀fl
 ¿ƒfÉ≤d áØdÉîŸÉH IôØ°ûŸG äÓª©∏d èjhÎdG
 Iõ¡LCG  ∫Éª©à°SG  áÁôLh  ,…õcôŸG  ∂æÑdG
 ºFGôL  ¿ƒfÉ≤d  áØdÉîŸÉH  á«æ≤J  è`̀eGô`̀Hh

.äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
 ºFGô÷G  ∂∏J  øY  äÉHƒ≤©dG  ¿CG  ™HÉJh
 ,áeGô¨dGh  øé°ùdGh  ¢ùÑ◊G  ÚH  Ée  ´ƒæàJ
 ‹ÉªLEG  ø`̀Y  Úª¡àŸG  äÉHƒ≤Y  π°üJ  ó`̀bh
 ºFGôL  øY  øé°S  áæ°S  15  ≈`̀dEG  ºFGô÷G
 15h  ,GOó°ûe  Éæé°S  ¿ƒµj  óbh  äÉjÉæ÷G

.íæ÷G ºFGôL øY ¢ùÑM áæ°S
 äÓª©dG  øjó©J  ¿CG  ºZôH  ¬fCG  í°VhCGh
 ’EG ,ô°üe ‘ Ωô› É¡«a πeÉ©àdG hG IôØ°ûŸG
 πeÉ©àJ äÉ£∏°ùdG ¿CG ¿B’G ≈àM í°VGƒdG ¿CG
 AÉcô°ûc ¢ù«dh º¡«∏Y »æéªc ÉjÉë°†dG ™e

.¿ƒfÉ≤∏d áØdÉfl ∫ÉªYCG ‘ Úª¡àª∏d
 ∞bƒe  ∫ƒM  ÊƒfÉb  ∫óL  QÉK  ób  ¿É`̀ch
 ºgÈàYG ¢†©ÑdÉa á«°†≤dG √òg ‘ ÉjÉë°†dG
 ¿ƒfÉ≤dG  É¡eôéj  ∫ÉªYCG  ‘  IÉæé∏d  AÉcô°T
 IôØ°ûŸG  äÓª©dG  ¿CG  ¿ƒª∏©j  º¡fCG  å«M

 ¿hô`̀NBG  ºgÈàYG  Éªæ«H  ,ô°üe  ‘  áYƒæ‡
 º¡eÉ¡jEÉH  Ö°üf  á«∏ªY  ‘  º¡«∏Y  »æéªc

.™≤J ⁄ øjó©àdG áÁôL Éªæ«H øjó©àdÉH
 ‘  IÒÑc  áé°V  á«°†≤dG  ∂∏J  äQÉ`̀ KCGh
 ∫hGóJ ” ó©H Ú«°VÉŸG Úeƒ«dG ∫ÓN ô°üe
 ƒjó«ØdG  ™WÉ≤eh  äGQƒ°ûæŸG  øe  ójó©dG
 GƒdÉb  ø`̀e  ¢†©Ñd  π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  ≈∏Y
 É¡H  ΩÉb  »àdG  Ö°üædG  äÉ«∏ªY  ÉjÉë°V  º¡fEG

.∫ƒH Æƒg ≥«Ñ£J ÜÉë°UCG
 …Éµ°S{  ™bƒe  √ó°UQ  ÉªÑ°ùM  âaÓdGh
 ≈∏Y ÚªFÉ≤dG ¿CG ,≥HÉ°S âbh ‘ zá«HôY Rƒ«f
 ä’ÉØàMG IóY GƒeÉbCG ób GƒfÉc ácô°ûdG ∂∏J
 iƒYóH ºgÉjÉë°V øe OóY Égô°†Mh á«æ∏Y
 IOÉ`̀jRh  ácô°ûdG  ™°SƒàH  º¡©e  ∫ÉØàM’G
 QÉ©°T πª– ´hQO º¡ª«∏°ùJh ,É¡JGQÉªãà°SG

.ácô°ûdG
 ¢ü«NôJ É¡fCG ≈∏Y ábQh ∫hGóJ ” Éª«a
 øjƒªàdG IQGRh øe ≥«Ñ£à∏d áµdÉŸG ácô°û∏d
 ™bƒŸ ≈Øf IQGRƒdÉH ∫hDƒ°ùe øµd ,ájô°üŸG
 ∂dP  áë°U  ,¢`̀ù`̀eCG  zá«HôY  Rƒ«f  …Éµ°S{
 …QÉŒ  πé°S  Oô›  ábQƒdG  ∂∏J  ¿CG  GócDƒe
 ,´hô°ûe •É°ûf ƒgh É«LƒdƒæµJ ácô°T º°SÉH
 É¡∏eÉ◊  ∫ƒîJ  ’h  É°ü«NôJ  â°ù«d  øµdh
 äGAGô``̀ LEG  ΩÉ``“G  πÑb  á«fƒfÉb  áØ°U  …CG

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™«ªL øe ¢ü«NÎdG

ضبط عصابة «هوغ بول» في مصر.. وتلك العقوبات التي تنتظرهم

خالل 24 ساعة.. روسيا تعلن مقتل 
مئات الجنود األوكرانيين

وكاالت

 ÚH Gƒ£≤°S ÊGôchCG …óæL 500 ‹GƒM ¿CG á«°ShôdG ´ÉaódG IQGRh âæ∏YCG
 äÉ£∏°ùdG  âØ°ûc  Éª«a  ,»°VÉŸG  Ωƒ«dG  ∫ÓN  ∂°ùà«fhO  Qƒfi  ‘  íjôLh  π«àb

.áæ°S øe ójRCG òæe IôFGódG Üô◊G äGóéà°ùe çóMCG á«fGôchC’G
 äGƒ≤dG  ¿EG  ,á«eƒ«dG  á«Øë°üdG  IOÉaE’G  ‘  ,á«°ShôdG  ´ÉaódG  IQGRh  âdÉbh
 áaÉ°VE’ÉH ,¿ƒ°SÒN Qƒfi ‘ É«fGôchCG ÉjóæL 70 øe ÌcCG ≈∏Y â°†b á«°ShôdG
 ™aGóeh ,™æ°üdG »cÒeCG zM777{ øe »©aóe ΩÉ¶fh áÑcôe 20 ÒeóJ ≈dEG
 äGƒ≤dG É¡æ°ûJ »àdG á«eƒé¡dG äÉ«∏ª©dG äôØ°SCG ,∂°ùfÉ«Hƒc √ÉŒG ‘h .QõJhÉg
 ,É«fGôchCG ÉjóæL 90 øe ÌcCG πà≤e øY ,á«©aóŸGh ¿GÒ£dG øe ºYóH á«°ShôdG

.äÉÑcôe 6h áHÉHO ÒeóJh
 á«°ShôdG  ´ÉaódG  âdÉb  ,¬«LhQƒHGR  á≤£æeh  ∂°ùà«fhO  ÜƒæL  Qƒfi  ‘h
 å«M  ,á«fGôchC’G  äGƒ≤dÉH  IÒÑc  ôFÉ°ùN  ≥◊CG  »°ShôdG  ¿GÒ£dG  ìÓ°S{  ¿EG
 Ωƒ«dG  ∫ÓN  Ú©aóeh  ÚàYQóeh  áHÉHO  ÒeóJh  Éjôµ°ùY  80  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  ”
 á«Mhôe  ,»°VÉŸG  Ωƒ«dG  ,á«°ShôdG  ájƒ÷G  äÉYÉaódG  â£≤°SCG  ∂dòc  .z»°VÉŸG

.É«LhQÉHGR á≤£æÃ ÊGôchC’G ƒ÷G ìÓ°ùd á©HÉJ zMi-8{ RGôW øe
 ” Éªc ,z¢SQÉª«g{ ´ƒf øe ÉNhQÉ°U 12 ¢VGÎYG ” ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

.¬JGP Qó°üŸG ≥ah ,á«fGôchCG IÒ°ùe IôFÉW 11 •É≤°SEG
 »ª°SôdG É¡HÉ°ùM ≈∏Y ,âÑ°ùdG ,á«fGôchC’G ´ÉaódG IQGRh âØ°ûc ,É¡à¡L øe
 äÉHô°V 6h ájƒL áHô°V 32 É«°ShQ âæ°T ,»°VÉŸG Ωƒ«dG ∫ÓN{ :∑ƒÑ°ù«a ‘
.zá«fóŸG á«àëàdG á«æÑdG É¡°†©H âaó¡à°SG ∞°üb á«∏ªY 84 äòØfh ,á«NhQÉ°U

 QÉàNÉ°T äÉgÉŒG ‘ Ωƒé¡dG ≈∏Y á«°ù«FôdG √Oƒ¡L hó©dG õcôj{ :âaÉ°VCGh
z..¿É«Hƒch »µ°ùfÉª«dh

á«dÉà≤dG äÉ«∏ª©dG Ò°S ó≤Øàj ƒ¨jƒ°T
 äGƒ≤∏d  IQOÉf  IQÉjõH  ƒ¨jƒ°T  »ZÒ°S  ´ÉaódG  ôjRh  ΩÉb  Éª«a  ,∂dP  »JCÉj

.É«fGôchCG ‘ IõcôªàŸG á«°ShôdG
 á∏°SGôª∏d  ΩGô¨«∏J  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  Qƒ°ûæe  ¿É«H  ‘  ´ÉaódG  IQGRh  äô`̀cPh
 ™bƒe  ó≤ØJ  ƒ¨jƒ°T  »ZÒ°S  ¢û«÷G  óFÉb  ,ájOÉ–’G  É«°ShQ  ´ÉaO  ôjRh{  ¿CG
 ÜƒæL √ÉŒG ‘ á«bô°ûdG ájôµ°ù©dG á≤£æŸÉH äÓ«µ°ûàdG óMC’ »eÉeC’G IOÉ«≤dG

.z∂°ùà«fhO
 ¢û«÷ÉH GOGôaCG ó∏≤j ´ÉaódG IQGRh ¬JQó°UCG Qƒ°üe ™£≤e ‘ ƒ¨jƒ°T ô¡Xh
 á≤£æŸG  óFÉb  á≤aôH  IQô°†àe  Ió∏H  ‘  ∫ƒéàj  ƒgh  É°†jCGh  áª°ShCG  »°ShôdG

.±hOGôe ºà°SQ ∫GÔL π«fƒdƒc

الصين تزيد ميزانية الدفاع بشكل 
«مناسب ومعقول»

بكين

 IOÉjõdG ¿CG ,hÉ°ûJ ≠fGh ,»æ«°üdG Ö©°ûdG ¢ù∏› º°SÉH çóëàŸG ø∏YCG
 ≈dEG ±ó¡J É¡fCG ≈dEG GÒ°ûe ,zádƒ≤©eh áÑ°SÉæe{ á«æ«°üdG ´ÉaódG á«fGõ«e ‘

.zIó≤©ŸG á«æeC’G äÉjóëàdG{ á¡LGƒe
 ,á«æ«°üdG  áª°UÉ©dG  ‘ »Øë°U ô“Dƒe ∫ÓN ≠fGh äÉëjô°üJ äAÉLh

.»æ«°üdG Ö©°ûdG ¢ù∏éŸ ájƒæ°ùdG IQhódG ìÉààaG øe óMGh Ωƒj πÑb ,ÚµH
 á«æ«°üdG á«YÉaódG á«fGõ«ŸG ‘ IOÉjõdG ∫ó©e øY ¿ÓYE’G Ö≤JôŸG øeh

.¢ù∏éŸG IQhO ìÉààaG ∫ÓN
 7.1 áÑ°ùf øe πbCG hCG ≈∏YCG IOÉjõdG ∫ó©e ¿Éc GPEG Ée ≠fGh í°Vƒj ⁄h

.»°VÉŸG ΩÉ©dG ÉgQGôbEG ” »àdG áÄŸÉH
 »∏ëŸG  œÉædG  øe  áÑ°ùæc  Iô≤à°ùe  â∏X  ´ÉaódG  á«fGõ«e  ¿EG  ∫Éb  ¬æµd

.‹ÉªLE’G
 ájC’  Gójó¡J  πµ°ûj  ød{  »æ«°üdG  …ôµ°ù©dG  åjóëàdG  ¿CG  ≈∏Y  Oó°Th

.zádhO
 ød  .⁄É©dG  πÑ≤à°ùÃ  É≤«Kh  ÉWÉÑJQG  Ú°üdG  πÑ≤à°ùe  §ÑJôj{  :∫É`̀bh
 ∂dP øe ’óH ¬æµdh ,ádhO …C’ Gójó¡J »æ«°üdG  …ôµ°ù©dG  åjóëàdG  πµ°ûj

.z»ŸÉ©dG ΩÓ°ùdGh »ª«∏bE’G QGô≤à°S’G ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ á«HÉéjEG Iƒb πãÁ
 á¡LGƒŸ §≤a ájQhô°V â°ù«d »YÉaódG ¥ÉØfE’G ‘ IOÉjõdG{ :≠fGh ™HÉJh
 É¡JÉ«dhDƒ°ùÃ Ú°üdG AÉah πLCG øe É°†jCG øµdh ,Ió≤©ŸG á«æeC’G äÉjóëàdG

.zá«°ù«FQ ádhóc
 ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG ‘ Ú°ü∏d »YÉaódG ¥ÉØfE’G áÑ°ùf â∏X{ :™HÉJh
 ,»ŸÉ©dG  §°SƒàŸG  øe  πbCG  ¬fEG  .IójóY  äGƒæ°ùd  »°SÉ°SCG  πµ°ûH  Iô≤à°ùe

.z∫ƒ≤©eh É«Ñ°ùf Ö°SÉæe ƒªædG ∫ó©eh
 ΩÉY É¡°û«L ≈∏Y ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG øe áÄŸÉH 1.7 Ú°üdG â≤ØfCGh
 É¡JÉeGõàdG ™e ,IóëàŸG äÉj’ƒdG â≤ØfCG  Éªæ«H ,‹hódG ∂æÑ∏d É≤ah ,2021

.áFÉŸÉH 3.5 ≠∏ÑJ É«Ñ°ùf á«dÉY áÑ°ùf ,áªî°†dG á«LQÉÿG
 ¥ÉØfÓd (Q’hO QÉ«∏e 229) ¿Gƒj ¿ƒ«∏jôJ 1.45  Ú°üdG â°ü°üNh

.»°VÉŸG ΩÉ©dG ,…ôµ°ù©dG
 øeõdG  øe  øjó≤Y  øe  Ì`̀cC’  Iôªà°ùŸG  ájƒæ°ùdG  äGOÉjõdG  âëª°Sh

.äÉÄØdG ™«ªL ‘ ¬JGQób IOÉjõH Oôa Êƒ«∏e º°†j …òdG »æ«°üdG ¢û«é∏d
 ‘ ájôëH Iƒb ÈcCG Ú°üdG ∂∏à“ ,⁄É©dG ‘ ºFGO ¢û«L ÈcCG ÖfÉL ≈dEG

.áãdÉãdG É¡JGôFÉW á∏eÉM GÒNCG â≤∏WCG óbh ⁄É©dG
 äGôFÉ£dG  ™e  ÖæL  ≈dEG  ÉÑæL  ,ïjQGƒ°üdG  øe  ÓFÉg  Éfhõfl  ∂∏à“h
 á«ë£°S  øØ°Sh  ,ájhƒf  áë∏°SCG  πªM  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  äÉaPÉ≤dGh  ,íÑ°ûdG

.ájhƒædG ábÉ£dÉH πª©J äÉ°UGƒZh IQƒ£àe

‹hOh »HôY

وكاالت

 ¿EG  ,âÑ°ùdG  Ωƒj  ,Éjõ«dÉe  ‘  ¿ƒdhDƒ°ùe  ∫Éb
 Iôjõ¨dG  QÉ£eC’G  •ƒ≤°S  øY  áªLÉf  äÉfÉ°†«a
 øe  QGôØdG  ≈∏Y  ¢üî°T  ∞dCG  40  äÈLCG  ΩÉjC’
 ≈∏Y  OÓÑdG  ÜƒæL  ‘  QƒgƒL  áj’h  ‘  º¡dRÉæe
 πbC’G  ≈∏Y  á©HQCG  ¿EGh  ,IQƒaÉ¨æ°S  ™e  Ohó◊G

.»°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN º¡ØàM Gƒ≤d
 ¿Éµ°S øe ,(ÉeÉY 57) ó©°S Qƒf óªfi ôcPh
 ,QƒgƒL ‘ äÉgÉH ƒJÉH á≤£æÃ ≠æ«H ≠fƒj Ió∏H

 º°SƒŸ  É`̀ª`̀FGO  OGó©à°S’G  ÉfóàYG{  :RÎ`̀jhô`̀ d
.zÈª°ùjOh Èªaƒf ‘ QÉ£eC’G

 øµdh  ,ÜQÉb  ¬jód  ¿Éc  ∫õæe  πc{  :±É°VCGh
 Éæ°ùd  ÉæfCG  hóÑj  ,™bƒàŸG  ÒZ  ¢ù≤£dG  ™e  ¿B’G

.zÉjƒ°Vƒa ™°VƒdG íÑ°UCGh øjó©à°ùe
 çQGƒµdG  IQGOE’  á«æWƒdG  ádÉcƒdG  âdÉbh
 áKÉZEG  CÉé∏e  »àÄe  øe  ÌcCG  âeÉbCG  äÉ£∏°ùdG  ¿EG

.äÉfÉ°†«ØdG ÖÑ°ùH ÚMRÉæ∏d
 º°Sƒe ∫ÓN Éjõ«dÉe ‘ IOÉà©e äÉfÉ°†«ØdGh

 øµd  ,¢SQÉe  ≈`̀dEG  ôHƒàcCG  øe  …ƒæ°ùdG  QÉ£eC’G
 øe øjÒãµdG π©L ´ƒÑ°SC’G Gòg QÉ£eC’G ∫ƒ£g

.ihCÉe ≈∏Y Qƒã©∏d ¿ƒ©aGóàj QƒgƒL ¿Éµ°S
 âMÉàLG ,GQô°†J ÌcC’G QƒgƒL ¿CG ÚM ‘h
 ìhõf  ‘  âÑÑ°ùJh  iô`̀NCG  äÉ`̀j’h  äÉfÉ°†«ØdG

.äÉÄŸG
 ∫ƒ£g  øe  ájƒ÷G  OÉ°UQC’G  áÄ«g  äQòMh
 ‘  É¡ª¶©e  ,á∏Ñ≤ŸG  ΩÉjC’G  ‘  QÉ£eC’G  øe  ójõŸG

.á«Hƒæ÷G äÉj’ƒdG
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‹hOh »HôY

سول.. «شبكة التدمير» لمواجهة 
تهديدات بيونغ يانغ النووية

كوريا الشمالية: أسلحتنا النووية 
تضمن توازن القوى

وكاالت 

 πª–h iƒ≤dG ¿RGƒJ øª°†J ájhƒædG É¡àë∏°SCG  ¿CG  ,á«dÉª°ûdG ÉjQƒc äócCG
.áë∏°SC’G ≈∏Y Iô£«°ù∏d ‹hódG ΩÉ¶ædG QÉ«¡fG á«dhDƒ°ùe ø£æ°TGh

 Iô£«°ù∏d ‹hódG ΩÉ¶ædG QÉ«¡fG øY á«dhDƒ°ùŸÉH ø£æ°TGh ≠fÉj ≠fƒ«H âª¡JGh
 ΩÓ°ùdG  ¿Éª°†d  ’OÉY  GOQ  Èà©J  ájhƒædG  É¡àë∏°SCG  ¿EG  âdÉbh  ,áë∏°SC’G  ≈∏Y
 ÉjQƒc  á«LQÉN  IQGRh  ÈàYGh  .ájQƒµdG  Iôjõ÷G  ¬Ñ°T  ≈∏Y  QGô≤à°S’Gh
 ,ô£ÿG OhóM RhÉéàJ ¿ÉHÉ«dGh á«Hƒæ÷G ÉjQƒch IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿CG á«dÉª°ûdG
 »°VÉŸG AÉ©HQC’G â°Vôa ø£æ°TGh âfÉch .∂dP ™e ¿hÉ¡àdG øµÁ ’ ¬fEÉa ‹ÉàdÉHh

.É¡∏jƒ“ QOÉ°üe ±ó¡à°ùJ á«dÉª°ûdG ÉjQƒµH á≤∏©àe IójóL äÉHƒ≤Y
 äÉcô°T  á«cÒeC’G  áfGõÿG  IQGRh  É¡à°Vôa  »àdG  äÉHƒ≤©dG  âaó¡à°SGh
 ÒZ  óFGƒ©H  á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  áeƒµM  ójhõJ  ‘  áªgÉ°ùŸÉH  º¡àª¡JGh  ,OGô`̀aCGh
 z≠æjójôJ  EÉfƒ°ù∏«°ûJ  ácô°T{  äÉHƒ≤©dÉH  áaó¡à°ùŸG  äÉcô°ûdG  øeh  .á«fƒfÉb
 äÉeƒ∏©ŸG ™ªLh á«ÑæLC’G äÓª©dG Ö°ùµd É¡eóîà°ùJ ≠fÉj ≠fƒ«H ¿EG ∫ƒ≤J »àdG
 ≈∏Y  äÉHƒ≤Y  É°†jCG  ¢Vôa  ÖàµŸG  ¿CG  ¿É«H  ‘  IQGRƒdG  âaÉ°VCGh  .á«JGôHÉîŸG

.óFGƒY QGQOEG ‘ á«dÉª°ûdG ÉjQƒc áeƒµM Éª¡JóYÉ°ùŸ øjOôa

 تونس وسوريا تؤكدان رغبتهما 

في عودة العالقات الثنائية
وكاالت

 ,âÑ°ùdG  Ωƒj  »ØJÉg  ∫É°üJG  ∫ÓN  ,ÉjQƒ°Sh  ¢ùfƒJ  á«LQÉN  Gô`̀jRh  ócCG
.»©«Ñ£dG ÉgQÉ°ùe ≈dEG ÉjQƒ°Sh ¢ùfƒJ ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG IOƒY ‘ Éª¡àÑZQ

 ôjRh ,QÉªY π«Ñf ≈≤∏J ó≤a ,á«°ùfƒàdG á«LQÉÿG IQGRh äôcP Ée Ö°ùMh
 áŸÉµe  ,(âÑ°ùdG)  Ωƒ«dG  ,êQÉÿÉH  Ú«°ùfƒàdGh  Iôé¡dGh  á«LQÉÿG  ¿hDƒ°ûdG

.OGó≤e π°ü«a …Qƒ°ùdG √Ò¶f øe á«ØJÉg
 ≈dEG  ó°SC’G QÉ°ûH …Qƒ°ùdG  ¢ù«FôdG  ôjó≤Jh äÉ«– π≤f OGó≤e ¿CG  âaÉ°VCGh
 ™e ¢ùfƒJ  ±ƒbh ≈∏Y OGó≤e  ≈æKCGh{ :â©HÉJh .ó«©°S  ¢ù«b  »°ùfƒàdG  √Ò¶f

.zá≤«≤°ûdG ádhódG √òg ∫Éª°T Üô°V …òdG ÒNC’G ∫GõdõdG ∫ÓN ÉjQƒ°S
 É¡«a OóL áÑ°SÉæe áKOÉëŸG √òg â∏ãe Éªc{ :á«°ùfƒàdG á«LQÉÿG äOQhCGh
 ≈dEG  ÉjQƒ°Sh ¢ùfƒJ ÚH ájƒNC’G á«FÉæãdG äÉbÓ©dG IOƒY ‘ áÑZôdG ¿GôjRƒdG
 »°SÉeƒ∏HódG  π«ãªàdG  iƒà°ùe  ‘  ™«aÎdG  ∫ÓN  øe  Éª«°S’h  »©«Ñ£dG  ÉgQÉ°ùe
 á«°ùfƒàdG á°SÉFôdG âdÉb ,»°VÉŸG ôjGÈa ‘h .zøjó∏ÑdG ‹hDƒ°ùe äGQÉjR ∫OÉÑJh
 í°VhCG  ‘  ,ÉjQƒ°S  ‘  »°SÉeƒ∏HódG  π«ãªàdG  iƒà°ùe  ™aQ  Qôb  ó«©°S  ¢ù«b  ¿EG
 øe  ΩÉjCG  ó©H  ,≥°ûeO  ™e  πeÉc  πµ°ûH  äÉbÓ©dG  IOÉYEG  ¢ùfƒJ  á«f  ≈∏Y  IQÉ°TEG
 ÉjQƒ°S ≈dEG áKÉZEG äGôFÉW ¢ùfƒJ â∏°SQCGh .ÉjQƒ°S Üô°V …òdG ,ôeóŸG ∫GõdõdG
 π©ØdÉH  â∏°Uh á«FGòZ äGóYÉ°ùeh AÉÑWCGh  á«fóe  ájÉªMh PÉ≤fEG  ¥ôa  øª°†àJ

.…Qƒ°ùdG ΩÉ¶ædG Iô£«°ùd ™°VÉÿG Ö∏M QÉ£e ≈dEG

قطر: معرض دولي للعسل 
والتمور بمشاركة األردن

الدوحة 

 ,QƒªàdGh π°ù©∏d ∞bGh ¥ƒ°S ¢Vô©e øe ≈dhC’G áî°ùædG ‘ ¿OQC’G ∑QÉ°ûj
 ‘ á∏eÉY á«dhOh ájô£b ácô°T 160 Qƒ°†ëH áMhódÉH ¬JÉ«dÉ©a â≤∏£fG …òdG
 âbƒdG Gòg ‘ ¬àeÉbEG ¿EG ,¢Vô©ŸG ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG ∫ƒ≤jh .QƒªàdGh π°ù©dG •É°ûf
 IÒÑc  áëjô°T  πÑb  øe  ÚéàæŸG  øjòg  ≈∏Y  Ö∏£dG  á«ªgCG  ≈dEG  ™Lôj  ,äGòdÉH
 ,ËôµdG ¿É°†eQ ô¡°T πÑb »JCÉj ¬fCG É°Uƒ°üN ,»∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ‘ Úµ∏¡à°ùŸG øe
 ‘ QƒªàdGh π°ù©dG øe IÒah á«ªc ôaƒJ ≈dEG áaÉ°VEG ,Éª¡«∏Y Ö∏£dG ójõj å«M
 h  ,ΩÉjCG  á©Ñ°S  ióe  ≈∏Y  ¢Vô©ŸG  ΩÉ≤jh  .Ú«∏ëŸG  ÚéàæŸG  iód  IÎØdG  √òg

.πÑ≤ŸG âÑ°ùdG Ωƒj ≈àM ôªà°ùj
 ¿EG ,äÉëjô°üJ ‘ …ójƒ°ùdG ∞«°S ódÉN ,¢Vô©ŸG ≈∏Y ΩÉ©dG ±ô°ûŸG ∫Ébh
 ,QƒªàdGh π°ù©dG ∫É› ¢üîj ÉÃ ô£b ‘ ¢VQÉ©ŸG ÈcCG øe ó©j ¢Vô©ŸG Gòg
 øª°†àj  Éªc  ,á«HhQhCGh  á«HôY  ádhO  25  øe  ÌcCG  ¬JÉ«dÉ©a  ‘  ∑QÉ°ûJ  å«M
 ¿ƒ°üàfl AGÈN ¬«a  ∑QÉ°û«°Sh ,¬JOƒLh π°ù©dG  π«∏– ‘ É°üàfl GÈàfl
 äÉéàæe ÚH ¢Vô©ŸG Gòg ‘ èeódG ¿CG ≈dEG …ójƒ°ùdG QÉ°TCGh .π°ù©dG ∫É› ‘
 óM ≈∏Y ájô£≤dG ¥ƒ°ùdGh ,™ªàéŸG øe IÒÑc áëjô°T Ωóîj QƒªàdGh π°ù©dG
 ôªàdG  πãe  ,QƒªàdGh  π°ù©dG  ¢üîJ  »àdG  äÉLƒàæŸG  øe  ójó©dG  ôaƒàH  ,AGƒ°S
 äÉéàæŸG øe ÉgÒZh ,äÉµ∏e AGòZh ìÉ≤d ÜƒÑM øe π°ù©dG äÉéàæeh ,™æ°üŸG
 »Yh  IOÉjR  ‘  ¢Vô©ŸG  áªgÉ°ùe  ≈dEG  âØdh  .GÒÑc  ’ÉÑbEG  ≈≤∏J  »àdG  iôNC’G
 Ó°†a  ,º¡JÉLƒàæe  ìôW  ‘  Ú©FÉÑdG  IóYÉ°ùeh  ,äÉLƒàæŸG  ´ƒæàH  ∂∏¡à°ùŸG
 É¡d  äÓ«¡°ùJ  Ëó≤J  ” »àdG  ,ácQÉ°ûŸG  ∫hódG  äÉcô°T  ™e äGÈÿG ∫OÉÑJ  øY
 ÉgOGÒà°SGh  äÉLƒàæŸG  ¢üîj  ÉÃ  ,ájô£≤dG  ájƒ÷G  •ƒ£ÿG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 á«∏fi ácô°T 31 º°†«°S ¢Vô©ŸG ¿CG …ójƒ°ùdG í°VhCGh .äÉ«dÉ©ØdG ‘ É¡°Vô©d
 ô°ûY øe ÌcCG ≈dEG áaÉ°VEG ,QƒªàdGh π°ù©dG ∫É› ‘ »∏fi êÉàfEG áYQõe 26h
 Éàa’ ,á«HhQhCGh á«HôY ∫hO IóY øe π°ù©dGh QƒªàdG èàæJh OQƒà°ùJ äÉcô°T
 á«FÉbƒdG  äGAGôLE’G  ™«ªL PÉîJ’ ,ájô£≤dG  áë°üdG  IQGRh ™e ≥«°ùæàdG  ≈dEG

.AGƒ°S óM ≈∏Y øjôFGõdGh ÚcQÉ°ûŸG áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°†d

مسؤولة أممية  تدعو للتحقيق بتصاعد 
العنف اإلسرائيلي في فلسطين 

لندن 

 ,á∏àëŸG  á«æ«£°ù∏ØdG  »°VGQCÓd  á°UÉÿG  IóëàŸG  º`̀eC’G  IQô≤e  âYO
.Ú£°ù∏a ‘ á«∏«FGô°SE’G ∫ÉªYC’G ‘ ≥«≤– AGôLEG ≈dEG ,õ«fÉÑdCG Éµ°ù«°ûfGôa

 ≥«≤ëàdG  ¿EG  :õ«fÉÑdCG  âdÉb  ,  á«fÉ£jÈdG  »°S  »H  »H  áÄ«g  ™e  AÉ≤d  ‘h
.ÜÉ≤©dG øe É¡JÓaE’ óM ™°Vhh π«FGô°SEG áÑ°SÉëŸ …Qhô°V

 ∫hO  â°S  äQó°UG  ¿G  ó©H  äÉëjô°üàdG  √òg  »JCÉJ  »°S  »H  »Ñd  kÉ≤ahh
 ™°SƒàdG  ∞bh  ≈`̀dEG  π«FGô°SEG  ƒYójh  ∞æ©dG  øjój  ÉcÎ°ûe  ÉfÉ«H  á`̀«`̀HhQhCG
 É«dÉ£jEGh  É«fÉŸCGh  É°ùfôah  É«fÉ£jôH  á«LQÉN  AGQRh  Üô`̀YCGh  .ÊÉ£«à°S’G
 ‘  ∞æ©dG  ∫ÉªYCG  IóMh  QGôªà°SG  øe  ≠dÉÑdG  ≥∏≤dG  øY  ,GóædƒHh  É«fÉÑ°SEGh

.á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G
 ¿ƒæWƒà°ùŸG  ¬°SQÉÁ  …ò`̀dG  »FGƒ°û©dG  ∞æ©dÉH  √ƒØ°Uh  Ée  Gƒ``̀fGOCGh
 √òg πc »ÑµJôe áÑ°SÉëÃ ÚÑdÉ£e ,Ú«æ«£°ù∏ØdG Ú«fóŸG ó°V ¿ƒ«∏«FGô°SE’G

.É«FÉ°†b º¡à≤MÓeh ∫ÉªYC’G

البرلمان العربي يشيد بتقرير أممي يحاسب 
إسرائيل لمخالفتها القانون الدولي 

 القاهرة

 ôjô≤àH  »Hô©dG  ¿ÉŸÈ∏d  ™HÉàdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤◊  »Hô©dG  ó°UôŸG  OÉ°TCG
 ‘ ‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d »∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G äÉcÉ¡àfG áÑ°SÉfi ¿CÉ°ûH IóëàŸG ºeC’G

.á∏àëŸG á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G
 Éª«°S ’h ‹hódG ™ªàéŸG ´Ó£°VG IQhô°V ≈∏Y ¬d ¿É«H ‘ ó°UôŸG Oó°Th
 AÉaƒdG á©HGôdG ∞«æL á«bÉØJG ‘ á«eÉ°ùdG IóbÉ©àŸG ±GôWC’Gh øeC’G ¢ù∏›
 ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG Égôaƒj »àdG ÒHGóàdGh πFÉ°SƒdG ™«ªL ΩGóîà°SGh ,º¡JÉÑLGƒH

.‹hódG ¿ƒfÉ≤dG ÖLƒÃ ∫ÓàM’ÉH áªFÉ≤dG Iƒ≤dG π«FGô°SEG áÑ°SÉëŸ
 ó°V »∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G äÉcÉ¡àfG óYÉ°üJ ∫É«M ¬≤∏b øY ,ó°UôŸG ÜôYCGh
 ´É°VhC’G ôéØàH Qòæj ƒëf ≈∏Y IÒNC’G ô¡°TC’G ‘ äójGõJ »àdGh Ú«æ«£°ù∏ØdG
 ∫OÉ©dG ΩÓ°ùdG ≥«≤ëàd IOÉL ä’hÉfi …CG πbô©jh QGô≤à°S’Gh øeC’G Oó¡jh

.á«ª∏°ùdG á«∏ª©dG ihóéHh

  لبنان: ملتزمون بالتعاون مع 
اليونيفيل وتطبيق القرارات الدولية

بيروت 

 ΩÉ«≤dG øe π«Ø«fƒ«dG äGƒb Úµ“ ≈∏Y ¬°UôM Ωƒ«dG GOó› ¿ÉæÑd ø∏YG
 QGô≤dÉH πeÉµdG ¬eGõàdG ó«cCÉJ GOó› ,Égô°UÉæY áeÓ°S ≈∏Y ô¡°ùdGh É¡eÉ¡Ã

.1701
 äÉª«∏©J  â£YCG{  É¡fEG  ¿É«H  ‘  á«fÉæÑ∏dG  á«LQÉÿG  IQGRh  âæ∏YCGh
 äGAÉYO’G  ≈∏Y OôdÉH  ∑Qƒjƒ«f  ‘ IóëàŸG  ºeC’G  iód  áªFGódG  ¿ÉæÑd  áã©Ñd
 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ≈dEG  »∏«FGô°SE’G  ÜhóæŸG  øe  Úà¡Lƒe  ÚàdÉ°SQ  ‘  IOQGƒdG
 ∞°ùfh ,øeC’G ¢ù∏éÃh π«Ø«fƒ«dÉH ¿ÉæÑd ábÓY Òµ©J ≈dG ÚàaOÉ¡dG øeC’G
 º«°SôJ  ºgÉØJ  ¬≤∏N  …òdG  »Ñ°ùædG  QGô≤à°S’G  ádÉMh  á«HÉéjE’G  AGƒ`̀LC’G

.zájôëÑdG Ohó◊G
 Úà«æ©ŸG  Úà«°SÉ°SC’G  Úà¡÷G  s¿CG  z≈`̀dEG  É¡fÉ«H  ‘  IQGRƒ`̀dG  äQÉ°TCGh
 ¿CG  ≥Ñ°S  IóëàŸG  ºeC’Gh  GóædôjEG  …CG  ,áØ°SDƒŸG  á«ÑbÉ©dG  áKOÉëH  Iô°TÉÑe
 π«Ø«fƒ«dG  øe  πc  ™e  á«fÉæÑ∏dG  äÉ£∏°ùdG  ¿hÉ©àd  Éªgôjó≤J  øY  ÉàHôYCG
 á«fÉæÑ∏dG äÉ£∏°ù∏d ™jô°ùdG »FÉ°†≤dG ∑ôëàdG ÉàæªKh ,ájóædôjE’G äÉ£∏°ùdGh

.zÉ¡æY ÚdhDƒ°ùŸG áÑ°SÉfi ≈dEG kÓ°UƒJ áKOÉ◊G √ò¡H ≥«≤ëàdG πLCG øe
 á«£¨àdG ±ó¡à°ùJ ÚàdÉ°SôdG ‘ á«∏«FGô°SE’G ºYGõŸG s¿CG ≈dEG ¿É«ÑdG âØdh
 1701 QGô≤∏d á«eƒ«dGh IQôµàŸG ájôëÑdGh ájÈdGh ájƒ÷G É¡JÉbhôN ≈∏Y
 ≈dG  ÚàdÉ°SôdÉH  ¿ƒ«∏«FGô°SE’G  ±ó¡j  Éªc  ,á«fÉæÑ∏dG  IOÉ«°ù∏dh  (2006)
 êGôN  ‘  ôé¨dG  ájô≤d  ÊGôª©dG  ™°SƒàdG  ‘  º¡JÉbhôN  øY  QÉ¶fC’G  â«à°ûJ

.z2006 ΩÉY É¡dÓàMÉH GƒeÉb ¿G ó©H Iƒ≤dÉH É¡ª°V ádhÉfih ,…QÉŸG Ió∏H

مسقط 

 ‹hódG  §≤°ùe  ¢Vô©e  äÉ«dÉ©a  ,  §≤°ùe  ‘  âªààNG
 …òdGh  ,øjô°û©dGh  á©HÉ°ùdG  ¬àî°ùf  ‘  ,2023  ÜÉàµ∏d
 AÉHOC’Gh ÜÉàµdGh ÚØdDƒŸGh øjô°TÉæ∏d á«aÉ≤K á°üæe πµ°ûj

.⁄É©dG AÉëfCG ∞∏àfl øe
 πØM  ‘  ,»`̀MGhô`̀dG  óªMCG  ,¢Vô©ŸG  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ∫É`̀bh
 •ÉÑJQG  âÑKCG  ∫ÉÑbEG  øe  √ó¡°T  ÉÃ  ¢Vô©ŸG  ¿EG  ,ΩÉààN’G
 ¢Vô©ŸG  QGhR  OóY  ´ÉØJQG  ≈dEG  GÒ°ûe  ,ÜÉàµdÉH  ™ªàéŸG
 316  ΩÉ©dG  Gòg  RhÉ`̀Œ  …ò`̀dGh  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dÉH  áfQÉ≤e
 äÉ°üæe ≈∏Y ¬JÉ«dÉ©a ™e Ú∏YÉØàŸG ÖfÉL ≈dEG ,ôFGR ∞dCG

.¢Vô©ŸÉH á°UÉÿG »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ádhO  33  øe  ô°ûf  QGOh  Gô°TÉf  826  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ¢Vô©ŸG  ‘  âcQÉ°T  ,á«fOQCG  É¡æ«H  øe  ,á«ÑæLCGh  á«HôY
 ∞dCG  533  ≈∏Y  ójõj  Ée  â∏ªM  äÉØdDƒeh  ÉÑàc  â°VôY
 á«îjQÉàdGh á«aÉ≤ãdGh á«HOC’G ä’ÉéŸG øe QGó°UEGh ¿GƒæY
 ,É«fÉªY GQGó°UEG 22950 É¡æ«H øe ,á«ª∏©dGh á«eÓ°SE’Gh
 IAGô≤dGh  ÜÉàµdG  áª«bh  á«ªgCG  ¢ùµ©J  á«dhO  IôgÉ¶J  ‘
 íÑ°UCG  …ò`̀dG  ,¢Vô©ŸG  ìÉ‚  »MGhôdG  ó`̀cCGh  .áaÉ≤ãdGh
 πc ¿ÉªY áæ£∏°S √ó¡°ûJ Gõ«ªàe É«ŸÉYh É«HôYh É«aÉ≤K ÉKóM
 ∞∏àfl øe øjô°TÉædGh ÚØ≤ãŸG øe ójõŸG ÜÉ£≤à°SG ‘ ,ΩÉY
 ∫ÓN ,(GÎH) á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉch äó°UQh .⁄É©dG ∫hO
 øeh  Ú«fÉª©dG  QGhõ∏d  GÒÑc  GóaGƒJ  ,¢Vô©ª∏d  IQÉ`̀ jR
 ,¿ÉªY  áæ£∏°S  ‘  áª«≤ŸG  á«ÑæLC’Gh  á«Hô©dG  äÉ«dÉ÷G
 ¬fÉcQCGh  ¬JÉYÉbh  ¢Vô©ŸG  á``bhQCG  º¡H  â¶àcG  øjòdGh
 Ée ,äÉØdDƒŸGh ÖàµdG AGô°T ≈∏Y ÒÑc ∫ÉÑbEG ¬≤aGQ ,áØ∏àîŸG
 ¬∏µ°ûJ Éeh ,IAGô≤dG á«ªgCGh ,¬àª«bh ÜÉàµdG áfÉµe ¢ùµ©j

.ÜOC’Gh áaÉ≤ãdG áaô©ŸGh º∏©∏d ¢ù«FQ Qó°üe øe
 Gòg  á«ªgCG  ≈∏Y  (GÎH)`d  ¿ƒ°üàflh  ¿hô°TÉf  ™ªLCGh
 äGô°ûY  ¢Vô©d  á°Uôa  øe  ¬∏ãÁ  Éeh  ,…ƒæ°ùdG  çó◊G
 ∞≤°S  â–  äGQƒ°ûæŸGh  äÉYƒÑ£ŸGh  ÖàµdG  øe  ±ƒdC’G
 OGhQ  ø`̀e  QGhõ``̀dG  äÉeÉªàgGh  äÉ`̀Ñ`̀ZQ  »Ñ∏j  É`̀Ã  ,ó``̀MGh

.‘É≤ãdG ¿CÉ°û∏d Ú©HÉàŸGh ¢Vô©ŸG
 áæ£∏°S  ‘  á«ª°SôdG  äÉ¡÷G  ¬d  äôah  …òdG  ¢Vô©ŸG
 ¢SQGóŸG áÑ∏W øe GÒÑc ’ÉÑbEG ó¡°T ,ºYódG ´GƒfCG πc ¿ÉªY
 ¬JQÉjõd  É¡àÑ∏£d  É`̀eÉ`̀jCG  â°ü°üN  »`̀à`̀dG  ,äÉ`̀©`̀eÉ`̀÷Gh
 ÉgQhOh IAGô≤dÉH á«ªgCÉH ÉfÉÁEG ,¬JÉjƒàfi ≈∏Y ´ÓW’Gh
 iód  á«°ùjQóàdG  á«∏ª©dÉH  á£ÑJôŸG  äGQÉ`̀¡`̀ŸG  õjõ©J  ‘
 áæªbôdG  ô°üY  ‘  É¡«∏Y  ∫ÉÑbE’G  ƒëf  ºgõ«Ø–h  ,áÑ∏£dG
 ¢Vô©ŸG  º«¶æJ  »`̀JCÉ`̀jh  .ÊhÎ`̀µ`̀ dE’G  AÉ°†ØdG  ΩÉ``̀MORGh
 øH OƒªM ÊÉª©dG á«∏NGódG ôjRh Ö°ùëH ,ÜÉàµ∏d …ƒæ°ùdG
 ¢UôM  QÉ`̀WEG  ‘  ,¢Vô©ŸG  ìÉààaG  ‘  …ó«©°SƒÑdG  π°ü«a
 ,áaÉ≤ãdGh  ÜOC’G  ô°ûfh  ôµØdG  ºYO  ≈∏Y  á«fÉª©dG  ádhódG
 á`̀«`̀HOC’G  áMÉ°ùdG  ≈∏Y  ¿ÉªY  áæ£∏°S  Qƒ°†M  õjõ©Jh

 çQE’G  É°†jCG  ¢ùµ©j  ÉÃh  ,á«dhódGh  á«Hô©dG  á«aÉ≤ãdGh
 ÈàYGh  .¿ÉªY  áæ£∏°ùd  ÒÑµdG  »KGÎdGh  »HOC’G  »îjQÉàdG
 ,ΩÉY  πc  áÑbÉ©àŸG  ¬`̀ JGQhO  ‘  ¢Vô©ŸG  ¿CG  …ó«©°SƒÑdG
 ,‘É≤ãdGh »HOC’Gh …ôµØdG ´GóHE’Gh áaô©ª∏d GójóŒ πµ°ûj
 äÉØdDƒŸGh  ÖàµdG  øe  ¢Vô©ŸG  äÉjƒàfi  ∫hÉæJ  ∫ÓN  øe
 ,ÚãMÉÑdGh  ÜÉàµdGh  ÚØdDƒŸG  äGÈ`̀ Nh  QÉµaCG  IQÉ°üY
 .á«∏ëŸGh  á«ŸÉ©dG  äGóéà°ùŸGh  ÉjÉ°†≤dG  øe  ÒãµdGh
 É¡©«Hh  ÖàµdG  ¢VôY  ≈∏Y  ¢Vô©ŸG  äÉ«dÉ©a  ô°üà≤J  ⁄h
 øe  ójó©dG  ¬JÉYÉb  ‘h  ¬àbhQCG  ÚH  ø°†àMG  πH  ,Qƒ¡ªé∏d
 300  øe ÌcCG ≈∏Y â∏ªà°TG ,áYƒæàŸG á«aÉ≤ãdG äÉ«dÉ©ØdG
 äGô°VÉëŸGh  äGQGƒ``◊Gh  äGhóædG  øe  áYƒæàe  á«dÉ©a
 QÉ¡°TEGh  ,á«aÉ≤ãdG  ™«HÉ°SC’Gh  á«ª∏©dGh  á«HOC’Gh  ájôµØdG
 ‘h .á«aÉ≤ãdG äGQGó°UE’Gh øjhGhódGh äÉØdDƒŸG øe ójó©dG
 ,(GÎH) á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉch â≤àdG ,¢Vô©ŸG ¿ÉcQCG óMCG
 QƒàcódG  ,ÊÉª©dG  ‘É≤ãdG  …OÉ`̀æ`̀dG  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ
 …OÉædG  ±GógC’  ¢VôY  …òdG  ,»ª«∏°ùdG  ∑QÉÑe  øH  Oƒªfi
 ¿CÉ°ûdÉH  AÉ≤JQ’G  ‘  áªgÉ°ùª∏d  ,1983  ΩÉY  Å°ûfCG  …òdG
 òØæj  …OÉædG  ¿EG  »ª«∏°ùdG  ∫Ébh  .¿ÉªY  áæ£∏°S  ‘  ‘É≤ãdG
 ¿hÉ©àdÉH áYƒæàŸG á£°ûfC’Gh èeGÈdG øe IÒÑc áYƒª›
 ∂«Ñ°ûàdG  ≈∏Y  πª©jh  ,áæ£∏°ùdG  ‘  á«æ©ŸG  äÉ°ù°SDƒŸG  ™e

 á¡LƒŸG á«aÉ≤ãdG  äGhóædGh äGô“DƒŸG ó≤Yh ,ÚØ≤ãŸG ™e
 QGó°UEGh ,¿ÉªY áæ£∏°S ‘ ™ªàéŸG íFGô°Th äÉÄa ∞∏àîŸ
 õjõ©Jh ,ÊÉª©dG ‘É≤ãdG ó¡°ûŸG AGôKE’ äGQƒ°ûæŸGh ÖàµdG
 ,á«YÉªàL’G  ÉjÉ°†≤dG  á÷É©e  ‘  ∞≤ãŸGh  áaÉ≤ãdG  QhO
 πFÉ°Sh  QÉ°ûàf’  á«Ñ∏°ùdG  á°UÉNh  QÉ``̀ KB’G  á`̀¡`̀LGƒ`̀eh
 ‹hódG  §≤°ùe  ¢Vô©e  á«ªgCG  ócCGh  .»YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 IAGô≤dGh ,ÜÉàµdG ƒëf á∏°UƒÑdG ¬«LƒJ IOÉYEG ‘ ,ÜÉàµ∏d
 ≈∏Y …OÉædG ¢UôM GócDƒe ,ájôgƒ÷G É¡ª«b ≈∏Y ®ÉØ◊Gh

.ΩÉY πc ‘ ¬à£°ûfCG ™e πYÉØàdGh ,¢Vô©ŸG ±GógCG áeóN
 …OÉædG  ÚH  ¿hÉ©àdG  ≈`̀ dEG  »ª«∏°ùdG  QƒàcódG  âØdh
 ,á«aÉ≤ãdGh  ájôµØdG  ä’ÉéŸG  ‘  »Hô©dG  ôµØdG  ióàæeh
 ,¿ÉªY  áæ£∏°Sh  ¿OQC’G  ÚH  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ¢ùµ©j  ÉÃ

.øjó∏ÑdG ‘ á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒŸGh
 ∞jô©àdG ‘ GRQÉH GQhO á«fÉª©dG ΩÓYE’G IQGRh âÑ©dh
 á«eÓYE’G  äÉ«£¨àdG  π«¡°ùJ  ÈY  ,¬d  èjhÎdGh  ¢Vô©ŸÉH
 IƒYOh  ,¢Vô©ŸG  äÉ«dÉ©Ød  á«ŸÉ©dGh  á«Hô©dGh  á«∏ëŸG
 º¡ŸG çó◊G Gòg ≈∏Y ´ÓWÓd ∫hódG ∞∏àfl øe Ú«Øë°üdG

.á«ŸÉ©dGh á«Hô©dG ÒgÉªé∏d ¬àdÉ°SQ π≤fh
 ,AÉcô°ûdG  øe  OóY  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,IQGRƒ``̀dG  â≤∏WCGh
 äÉeƒ∏©ª∏d  ¢ù«FQ  Qó°üªc  zπ°UGƒà∏d  ¢ù«∏L{  á°üæe

 á°UÉÿG  äÉHÉ°ù◊G  ÈY  ¬d  èjhÎdGh  ,õcôŸÉH  á≤∏©àŸG
 á«£¨Jh  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y  ¢Vô©ŸÉH
 øe  ≥jôa  ±Gô°TEÉH  ¢Vô©ª∏d  á≤aGôŸG  áYƒæàŸG  äÉ«dÉ©ØdG
 É°UÉN  ÉæcQ  (GÎ`̀H)  äQGR  Éªc  .ÚYƒ£àŸGh  Ú«eÓYE’G
 ΩÓ`̀YE’G  IQGRh  É¡à≤∏WCG  »àdG  zÚ`̀Y{  á°üæŸ  ¢Vô©ŸG  ‘
 øe  ,ÊGò«°ûdG  ∞«°S  Ö°ùëH  πª©Jh  ,2021  ‘  á«fÉª©dG
 Qƒ¡ªé∏d »∏YÉØJ »ªbQ iƒàfi Ëó≤J ≈∏Y ,á°üæŸG ≥jôa
 çó`̀MCG  ΩGóîà°SÉH  ¬JÉLÉ«àMGh  ¬JÉ©∏£J  ™e  Ö°SÉæàJ
 ¢Vô©e  äÉ«dÉ©a  øY  á«fÉª©dG  ICGôŸG  Ö¨J  ⁄h  .äÉ«æ≤àdG
 øe  ,¢Vô©ŸG  ‘  Iô°VÉM  âfÉµa  ,ÜÉàµ∏d  ‹hó`̀dG  §≤°ùe
 ‘ á«©ª÷G ƒ°†Y Ö°ùëH ≈æ©J »àdG ,á«©ª÷G øcQ ∫ÓN
 ICGôŸG ™bGƒH AÉ≤JQ’ÉH ,á«ØjÉÿG á«MhQ IQƒàcódG §≤°ùe

.ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ É¡æ«µ“h á«fÉª©dG
 ‘  á«©ª÷G  ácQÉ°ûe  ¿EG  á«ØjÉÿG  IQƒàcódG  âdÉbh
 IÒ°ûe ,ÜÉàµ∏d ‘ô©ŸGh ‘É≤ãdG ó©ÑdG ≈∏Y äõcQ ¢Vô©ŸG
 ™ªL  ±ó¡à°ùJh  á«©ª÷G  É¡à≤∏WCG  »àdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ŸG  ≈`̀ dEG
 äÉYƒ°VƒŸG ∫hÉæàJ »àdG ,á∏ª©à°ùŸG ÖàµdG ™jRƒJ IOÉYEGh
 á«Hô©dG Úà¨∏dÉH á«ª∏©dGh á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh á«æjódG
 OGôaCG ÚH É¡dhGóJh ÉgQÉ°ûàfG IôFGO ™«°Sƒàd ;ájõ«∏‚’Gh

.™ªàéŸG

أكثر من 316 ألف زائر لمعرض مسقط الدولي للكتاب 

مفوض حقوق اإلنسان: الوضع في األرض 
الفلسطينية المحتلة مأساوي

نيويورك 

 ¥ƒ≤◊  IóëàŸG  º``̀eC’G  ¢VƒØe  ∫É`̀ b
 ¿EG  ,á©ª÷G  ¢ùeCG  ,∑QƒJ  ôµdƒa  ,¿É°ùfE’G
 á∏àëŸG  á«æ«£°ù∏ØdG  ¢``VQC’G  ‘  ™°VƒdG
 ∫ÓàMÉa  ,Ú«æ«£°ù∏Ø∏d  áÑ°ùædÉH  …hÉ°SCÉe
 ,ÉeÉY  Ú°ùªN  øe  ÌcCG  ióe  ≈∏Y  º¡°VQCG
 IQôµàeh  áª«°ùL  äÉcÉ¡àfG  ≈``̀dEG  iOCG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊
 √ôjô≤J  ¿CÉ°ûH  QGƒM  ‘  ∑QƒJ  ±É°VCGh
 ¿CG øµÁ ’ GóMCG ¿CG ,á∏àëŸG Ú£°ù∏a ∫ƒM
 ¿CG π«îàj ¿CG hCG πµ°ûdG Gò¡H ¢û«©dG ≈æªàj
 ±hô¶dG √òg ‘ ¢û«©dG ≈∏Y ¢SÉædG QÉÑLEG
 ,º`̀FGO  πM  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀ j  ¿CG  øµÁ  á°ùFÉ«dG
 ≥«ª©J  ≈dEG  iOCG  ∫ÓàM’G  ¿CG  ≈dEG  GÒ°ûe
 ∑É¡àfGh  äÉµ∏àªŸG  ´Gõ`̀ à`̀ fGh  ¿É`̀eô`̀◊G

.IÉ«◊G ‘ ≥◊G ∂dP ‘ ÉÃ ¥ƒ≤◊G
 ∫ÉªYCG{  ≈dEG  »eÉ°ùdG  ¢VƒØŸG  ¥ô£Jh
 ‘ ÚæWƒà°ùŸG äÉÄe É¡H  ΩÉb »àdG  Ö¨°ûdG
 áHÉ°UEGh »æ«£°ù∏a πà≤Ÿ äOCGh IQGƒM Ió∏H
 ¢Vô©Jh ,ô``̀ NBG  ø`̀©`̀Wh ,ø`̀ jô`̀ NBG  Ú`̀æ`̀KG
 QÉædG  ΩGô`̀°`̀VEGh  ,ìÈ`̀ŸG  Üô°†∏d  ¢üî°T
 ÖjôîJh  º¡dÉfih  Ú«æ«£°ù∏ØdG  ∫RÉæe  ‘
 390  Ö«°UCG  Éªc  ,zäGQÉ«°ùdG  äGô°ûY

 äGQÉ«°S  çÓK  âªLƒgh  ìhôéH  É°üî°T
.±É©°SEG

 ¬dÉb  Ée  ,»eÉ°ùdG  ¢VƒØŸG  ôµæà°SGh
 ájôb  zƒfi{  øY  ±ô£àe  »∏«FGô°SEG  ôjRh
 …òdG  íjô°üàdG  Gòg  ¿CG  ÈàYGh  ,IQGƒ`̀ M
 ∞æ©dG  ≈∏Y  ¢Vôëj{  ¬HÉ©«à°SG  øµÁ  ’

.zAGó©dGh
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  √ôjô≤J  ‘  ∑Qƒ`̀J  §∏°Sh
 äGƒ£N  PÉîJG  É¡æe  äÉ«°UƒàdG  øe  OóY
 ‘  á«∏«FGô°SE’G  ø`̀eC’G  äGƒb  πªY  ¿Éª°†d
 ,á«bô°ûdG ¢Só≤dG ∂dP ‘ ÉÃ á«Hô¨dG áØ°†dG
 ¥ƒ≤M ¿ƒ`̀fÉ`̀ b  É`̀gOó`̀ë`̀j  »`̀à`̀dG  ô```̀WC’G  ‘

.¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJ äÉ«∏ª©d ¿É°ùfE’G
 ∞æ©dG ÉjÉ°†b πc á∏eÉ©e á«ªgCG ócCG Éªc
 ÉfƒfÉb  ¿ƒµj  ød  ¿ƒfÉ≤dÉa  ,hÉ°ùàe  πµ°ûH
 GOó°ûe  ,§≤a  ó`̀MGh  ±ôW  ≈∏Y  ≥Ñ oW  GPEG
 øY  á«≤«≤◊G  ádAÉ°ùŸG  ¿Éª°V  á«ªgCG  ≈∏Y

.äÉcÉ¡àf’G
 AÉ`̀¡`̀fEG IQhô`̀ °`̀ V ≈`̀∏`̀Y ∑Qƒ``̀ J Oó`̀ °`̀ Th
 ≥«≤–h  ,á∏àëŸG  ¢`̀VQC’G  ‘  ¿É£«à°S’G
 ±GÎY’Gh ∫ÓàM’G AÉ¡fEG ™e ÚàdhódG πM
 ™«ª÷ á`̀Yhô`̀°`̀û`̀ŸG  ¥ƒ`̀≤`̀◊É`̀H  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀ŸG
 áeGôµH ¢û«©∏d Ú«∏«FGô°SE’Gh Ú«æ«£°ù∏ØdG

.øeCGh ΩÓ°Sh

وكاالت 

 »Hƒæ÷G …QƒµdG ¢û«÷G CGóÑj ¿CG ô¶àæŸG øe
 ájhƒædG  äGójó¡àdG  á¡LGƒŸ  zIôµa{  ò«ØæJ  ‘
 É¡àØ°Uh  ,á«dÉª°ûdG  ájQƒµdG  á«NhQÉ°üdGh
 Iôµa{  É¡fCÉH  á«Hƒæ÷G  ájQƒµdG  ´ÉaódG  IQGRh
 »àdG  äGójó¡àdG  Òeóàd  á«∏YÉa  ÌcCG  á«∏«¨°ûJ
 ÉjQƒµd  á«NhQÉ°üdGh  ájhƒædG  áª¶fC’G  É¡∏ã“

.z¥ÓWE’G πÑb Ée á∏Môe ≈àM á«dÉª°ûdG
 ,á«Hƒæ÷G  ájQƒµdG  ´ÉaódG  IQGRh  âdÉbh
 πª©dG  πNóo«°S  …QƒµdG  ¢û«÷G  ¿EG  ,á©ª÷G
 Kill  zÒeóàdG  áµÑ°T{  º°SG  É¡«∏Y  ≥∏WCG  IôµØH
 IÉª°ùŸG  á«°SÉ°SC’G  É¡à£N  øe  Aõéc  ,Web
 IQGOE’  IQOÉ`̀Ñ`̀e  »`̀gh  ,z4.0  ´É`̀aó`̀dG  ójóŒ{
 ,IQƒ£àŸG äÉ«æ≤àdG Òî°ùàd z∫ƒj-∑ƒ«°S ¿ƒj{
 …ôµ°ùY  ΩÉ¶f  AÉæÑd  ,»YÉæ£°U’G  AÉcòdG  πãe
 ÜÉ¡fƒj  ádÉch  ¬JôcP  ÉŸ  É≤ah  ,≈``cPCGh  iƒ`̀bCG

.AÉÑfCÓd á«Hƒæ÷G ájQƒµdG
 ,»HƒæL  …Qƒ`̀c  »YÉaO  ∫hDƒ°ùe  Ö°ùëHh
 ΩÉ¶f{ ≈dEG  Ò°ûj zÒeóàdG áµÑ°T{ í∏£°üe ¿EÉa

 äÉ«∏ª©dG  Ωóîà°ùj  πeÉµàeh  äÉ≤Ñ£dG  Oó©àe
 á«fhÎµdE’G  Üô`̀ ◊G  äÉµ«àµJh  á«fhÎµdE’G
 hó©dG äÉcô– ∫É£HEGh π«£©àd iôNCG  πFÉ°Shh

.É¡bÓWEG πÑb ≈àM ïjQGƒ°üdG ¥ÓWE’
 ΩÉ¶f  ¿CG  ÚM  ‘  ¬`̀ fCG  ÜÉ¡fƒj  âë°VhCGh
 á∏°ù∏°Sz`H  ≈ª°ùŸG  á«bÉÑà°S’G  äÉ`̀Hô`̀°`̀†`̀dG
 PÉ`̀î`̀J’  ºª°üe  Kill Chain  zÒ`̀eó`̀à`̀ dG
 ¿EÉa  ,á∏°ù∏°ùàe  äGƒ£N  ‘  ÇQGƒ£dG  äGAGô`̀LEG
 ¿ôe  ƒëf  ≈∏Y  ºª°üe  zÒeóàdG  áµÑ°T{  ΩÉ¶f
 º¡JGQGôb  πjó©J  øe  Ú«fGó«ŸG  •ÉÑ°†dG  ø qµÁ

.äÉHô°†dG Ú°ùëàd á«dhC’G º¡aGógCGh
 ó`̀MCG  ƒ`̀g  zÒ`̀eó`̀à`̀dG  á∏°ù∏°S{  ΩÉ¶f  ó`̀©`̀ ojh
 ,á«Hƒæ÷G  ÉjQƒµd  »KÓãdG  ´Oô`̀dG  ΩÉ¶f  IóªYCG
 ΩÉ≤àf’Gh  ÜÉ≤©dG{  á£N  É°†jCG  øª°†àj  …òdGh
 ‘ á«dÉª°ûdG ÉjQƒc IOÉ«b Òeóàd zπFÉ¡dG …QƒµdG
 ´ÉaódG ΩÉ¶fh ;øjó∏ÑdG ÚH ´Gô°U Üƒ°ûf ádÉM

.…QƒµdG »NhQÉ°üdGh …ƒ÷G
 á∏°ù∏°S‘  Iôµa{  :Ú«Øë°ü∏d  ∫hDƒ°ùŸG  ∫Ébh
 √É`̀ŒG  ‘  É`̀eó`̀b  »°†ŸG  ≈``̀dEG  Ò°ûJ  ’ÒeóàdG

 áµÑ°T πãe »¡a ’ÒeóàdG áµÑ°T‘ Iôµa ÉeCG ,óMGh
 IQôµàe  äÓjó©J  AGô`̀ LEG  Ωõ∏à°ùJ  ,äƒÑµæ©dG

.zá«∏«¨°ûàdG á«dÉ©ØdG ¿Éª°†d äÉª¡ª∏d
 áµÑ°T{  Iô`̀µ`̀a  ¿CG  ≈∏Y  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ŸG  Oó`̀°`̀Th
 zÒeóàdG  á∏°ù∏°S{  øª°V  Ωóîà°ùoà°S  zÒeóàdG

.É¡∏fi π– ødh ,zá«dÉ©a ÌcCG{ É¡∏©÷
 É¡fEG  IQGRƒdG âdÉb ,´ÉaódG  ójóŒ á£N ‘h
 zä’ÉéŸG  ™«ª÷{  á∏eÉµàe  äÉ«∏ªY  Qƒ£à°S
 øe  √ÒZh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  øe  IOÉØà°S’ÉH
 OÓÑdG  ‘ ¢û«÷G ¿CG  ¿Éª°†d ,Iójó÷G äÉ«æ≤àdG
 OóY  πbCÉH  Üô◊G  ‘  ô°üædG  ≥«≤–{  ≈∏Y  QOÉb
 É≤ah  ,zá`̀«`̀æ`̀eR  IÎ`̀a  ô°übCG  ‘  ÉjÉë°†dG  ø`̀e

.ÜÉ¡fƒ«d
 á¶≤«dG Ωƒ¡Øe ôjƒ£J É k°†jCG á£ÿG øª°†àJh
 ΩGóîà°SÉH ∂dPh ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ô°üæ©dÉH IOhõŸG ÒZh IOhõŸG äGó©ŸG øe πc
 ájôµ°ù©dG  ó`̀YGƒ`̀≤`̀dG  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀∏`̀d  ,…ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 äGóMh ‘ á°SGô◊G •É≤f ∂dP ‘ ÉÃ ,á«°ù«FôdG

.ájôëÑdGh á«∏MÉ°ùdG äGóMƒdGh á¡Ñ÷G



62023 QGPBG (6)  ÚæK’G
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األردن يوظف إمكانياته للحفاظ على زخم نمو الصادرات
عمان 

 äGQOÉ°üdG  ºéM  á«ªæàd  ¬JÉ«fÉµeEG  πc  ¿OQC’G  ∞Xƒj
 á«°ùaÉæJ  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  äÉ``eó``ÿGh  ™∏°ùdG  ø`̀e  á«æWƒdG
 á«æWƒdG  äGQOÉ°üdG  äó¡°T  å«M  ,á«∏ëŸG  äÉYÉæ°üdG

.2022 »°VÉŸG ΩÉ©dG ∫ÓN kÉXƒë∏e kGƒ‰
 ≥«≤– ≈dEG äGQOÉ°üdG IOÉjR ∫ÓN øe ¿OQC’G ≈©°ùjh
 ,…QÉéàdG  õé©dG  ¢†«ØîJh  ,Oƒ°ûæŸG  …OÉ°üàb’G  ƒªædG
 ‘  á«ÑæLC’G  äÉWÉ«àM’G  õjõ©Jh  ,πª©dG  ¢Uôa  ÒaƒJh
 Üò÷ ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdG Ú°ù– ‘ áªgÉ°ùŸGh ,áµ∏ªŸG

.äGQÉªãà°S’G øe ójõŸG
 ¬JQób á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN ÊOQC’G OÉ°üàb’G âÑKCGh
 å«M  ,áØ∏àîŸG  ájOÉ°üàb’G  äÉ«£©ŸG  ™e  º∏bCÉàdG  ≈∏Y
 »àdG  äÉjóëàdGh  ÜÉ©°üdG  øe  ÒãµdG  RhÉ`̀Œ  øe  øµ“

.»ŸÉ©dG OÉ°üàb’ÉH âØ°üY
 í«àJ  »àdG  äÉ«fÉµeE’Gh  ¢UôØdG  øe  ójó©dG  ∂∏àÁh
 §«∏°ùJ  ∫ÓN  øe  ,äGQOÉ°üdG  ƒ‰  ºNR  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ¬d
 èàæª∏d  í«àJ  »àdG  Iô◊G IQÉéàdG  äÉ«bÉØJG  ≈∏Y Aƒ°†dG
 •hô°T  øª°V  á«ŸÉ©dG  ¥Gƒ°SC’G  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  ÊOQC’G
 IQó≤dG  º¡jód  Ú«fOQC’G  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  ¿CG  Éªc  ,á«∏«°†ØJ
 Égó¡°ûj »àdG äGÒ¨àdG ™e ΩAGƒàj ÉÃ º¡dÉªYCG ôjƒ£J ≈∏Y

.»ŸÉ©dG …OÉ°üàb’G
 áª«≤dG  äGP  äÉYÉæ°üdG  øe  ójó©dÉH  ¿OQC’G  ôNõjh
 á«FGò¨dG  äÉYÉæ°üdG  ≈∏Y  ´Rƒ`̀à`̀J  ,á«dÉ©dG  áaÉ°†ŸG
 äÉYÉæ°üdG ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,äÉµ«ëŸG áYÉæ°Uh á«FGhódGh
 áYGQõdGh  á«æjó©àdG  äÉYÉæ°üdGh  á«°Sóæ¡dGh  ájhÉª«µdG

.á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh ,»FGò¨dG øeC’Gh
 ≈dEG ,Égƒ‰ õjõ©àd Ωƒ«dG á«æWƒdG äGQOÉ°üdG êÉà–h

 ÈY  äGQOÉ°üdG  ƒ‰  QGôªà°SG  ‘  ºgÉ°ùJ  á«é¡æeh  ájDhQ
 á«≤jƒ°ùJ  äGƒæb  íàah  á«fOQC’G  äÉéàæŸG  áØ∏c  ¢†«ØîJ
 õjõ©Jh  äGQOÉ°ü∏d  ájõ«ØëàdG  èeGÈdG  Ëó≤Jh  IójóL
 ¢VQÉ©e  áeÉbEGh  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hódG  ™e  ¿hÉ©àdG
 QhO  õjõ©Jh  á«æWƒdG  äÉYÉæ°ü∏d  èjhÎ∏d  á«LQÉN
 ¥ÓWEG  ∫ÓN  øe  ¿OQC’G  ≈©°ùjh  .êQÉÿG  ‘  äGQÉØ°ùdG
 …ò«ØæàdG  É¡›ÉfôHh  …OÉ°üàb’G  åjóëàdG  ájDhQ  IQOÉÑe
 ò«ØæJ  ≈dEG  ,áª«≤dG  á«dÉY  äÉYÉæ°üdG  ∑ôfi  QÉWEG  øª°V
 »YÉæ°üdG OÉ°üàb’ÉH ¢Vƒ¡æ∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ«é«JGÎ°S’G
 á≤£æŸG  ‘  »°ù«FQ  »YÉæ°U  õcôe  ≈dEG  áµ∏ªŸG  πjƒ–h
 ¢UÉN  ΩÉªàgG  AÓjEG  ºàj  Éªc  ,äÉéàæŸG  ôjó°üàd  õcôeh
 QÉµàH’Gh á«LÉàfE’G õØMh á∏eÉµàŸG áª«≤dG  π°SÓ°S AÉæÑd
 øe  áµ∏ªŸG  ‘  á«YÉæ°üdG  á¶ØëŸG  ÈY  QRBÉàdG  ≥«≤–h
 áaô©ŸGh ¢Vô©dG å«M øe á°SÓ°ùH äÉYÉ£≤dG §HQ ∫ÓN

.¥ƒ°ùdG äÉ≤aóJh
 ≈àM èeÉfÈ∏d »∏µdG OÉ°üàb’G äÉaó¡à°ùe øª°V øeh
 É«éjQóJ  á«æWƒdG  äGQOÉ°üdG  ºéM  IOÉjR  ,2025  ΩÉY

.QÉæjO ¿ƒ«∏e 9713 ≈dEG π°üàd
 åjóëàdG  á``̀jDhô``̀d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  è`̀ eÉ`̀ fÈ`̀ dG  Oó`̀ ë`̀ jh
 IQOÉÑe  63  áª«≤dG  á«dÉY  äÉYÉæ°üdG  ∑ôëŸ  …OÉ°üàb’G
 ¿ƒ«∏e  245  ≈`̀dEG  π°üJ  á«dÉªLEG  áØ∏µH  ájƒdhCG  115h

.-2025 2023 ΩGƒYCÓd ,QÉæjO
 ,QƒªM  ƒHCG  óªfi  QƒàcódG  …OÉ°üàb’G  ÒÑÿG  ∫Ébh
 áª«≤d  kÉë°VGh  kGƒ`̀‰  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  ‘  ó¡°T  ¿OQC’G  ¿EG
 IQób  ócDƒj  ƒªædG  øe  ºNõdG  Gòg  ¿CG  Éæ«Ñe  ,äGQOÉ°üdG
 áØ∏àîŸG  äÉ«£©ŸG  ™e  º∏bCÉàdG  ≈∏Y  ÊOQC’G  OÉ°üàb’G
 OÉ°üàb’ÉH  âØ°üY  »àdG  äÉjóëàdG  øe  ójó©dG  RhÉ`̀Œh

.á«°VÉŸG áæ°ùdG ∫ÓN »ŸÉ©dG

 ºgCG øe ¿CG ,(GÎH) á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd ,±É°VCGh
 äÉeÉN  »g  äGQOÉ°üdG  ´ÉØJQG  ‘  âª¡°SCG  »àdG  ™∏°ùdG
 ájhÉª«µdG  äÉéàæŸG  äGQOÉ°Uh  ,¢SÉJƒÑdGh  äÉØ°SƒØdG
 OGƒ`̀ ŸGh  É¡©HGƒJh  á°ùÑdC’G  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,Ió`̀ª`̀°`̀SC’Gh

.iôNC’G
 äGQOÉ°üdG ƒ‰ ≈∏Y ®ÉØ◊G á«ªgCG  ,QƒªM ƒHCG  ócCGh
 √òg  ‘  á°UÉN  ,áMÉàŸG  äÉ«fÉµeE’Gh  ¢UôØdG  RÉ¡àfGh
 ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ,IQOÉÑŸG  ¥ÓWEG  É¡dÓN ” »àdG  á∏MôŸG
 ¢Uôa ó«dƒàd kÉ«°SÉ°SCG kGõØfi ó©J äGQOÉ°üdÉa ,ºNõdG Gòg
 ÉgQhO ≈dEG  áaÉ°VEG ,…OÉ°üàb’G ƒªædG áÑ°ùf ™aQh πª©dG
 á«ÑæLC’G  äÓª©dG  øe  áµ∏ªŸG  äÉ«WÉ«àMG  õjõ©J  ‘
 õ«Ø–h ÜòL ‘ ºgÉ°ùj Ée ,ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdG Ú°ù–h

.äGQÉªãà°S’G
 Égó¡°T  »àdG  ájOÉ°üàb’G  äÉ«£©ŸG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 áª«b  ™``aQ  ‘  âªgÉ°S  ,»`̀°`̀VÉ`̀ŸG  ΩÉ`̀©`̀dG  ∫Ó``N  ⁄É`̀©`̀dG

.äÉØ°SƒØdGh ¢SÉJƒÑdG äÉeÉN á°UÉNh äGQOÉ°üdG
 ájDhQ  ôaƒJ  Ö∏£àj  äGQOÉ°üdG  õ«Ø–  ¿CG  ,±É°VCGh
 ¢†«ØîJ ÈY äGQOÉ°üdG ƒ‰ QGôªà°SG ‘ ºgÉ°ùJ á«é¡æe
 ¥Gƒ°SCG  êƒdh  ≈∏Y  É¡JóYÉ°ùeh  á«fOQC’G  äÉéàæŸG  áØ∏c
 »àdG á«à°ùLƒ∏dG á«æÑdG Ú°ù– ‘ QGôªà°S’G ™e ,IójóL
 AGOCG Ú°ù–h á«fOQC’G äGQOÉ°üdG ÜÉ«°ùfG π¡°ùJh íª°ùJ
 á≤«≤°ûdG  ∫hódG  ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  ,ájOhó◊G  ôHÉ©ŸG
 äÓ«¡°ùàdG Ëó≤J IQhô°V ≈dEG QƒªM ƒHCG ÉYOh .á≤jó°üdGh
 •ƒ£Nh  á«æ≤àdG  IóYÉ°ùŸG  ∫ÓN  øe  IQó°üŸG  äÉcô°û∏d
 ¢VQÉ©ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG ≈∏Y É¡JóYÉ°ùeh ,äGQOÉ°üdG ¿ÉªàFG
 á«fOQC’G äÉéàæŸÉH ∞jô©àdGh äGÈÿG ÜÉ°ùàc’ á«dhódG

.ôjó°üà∏d áMÉàŸG ¥Gƒ°SC’G ¥É£f ™«°SƒJh
 »àdG  ,äÉ«fÉµeE’Gh ¢UôØdG  ¬jód  ¿OQC’G  ¿CG  ≈dEG  √ƒfh

 ∂dP  ‘  ÉÃ  ,äGQOÉ°üdG  ƒ‰  ºNR  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ¬d  í«àJ
 á°Uôa ÊOQC’G èàæŸG íæ“ »àdG Iô◊G IQÉéàdG äÉ«bÉØJG
 ∫ÉLQ ¿CG Éªc ,á«∏«°†ØJ •hô°ûH á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G ∫ƒNO
 ÉÃ  ,º¡dÉªYCG  ôjƒ£J  ≈∏Y  ¿ƒ°üjôM  Ú«fOQC’G  ∫ÉªYC’G

.á«ŸÉ©dG ¥Gƒ°SC’G Égó¡°ûJ »àdG äGÒ¨àdG ™e ΩAGƒàj
 »°SÉ«°S  QGô≤à°SÉH  ™àªàJ  áµ∏ªŸG  ¿CG  ,±É``°``VCGh
 πµ°ûàd  É¡∏gDƒj  É`̀e  ,áHô£°†e  á≤£æe  ‘  »YÉªàLGh
 kÉæeBGh  kÉbƒKƒe  kGõcôeh  IQhÉéŸG  ∫hódG  ≈dEG  QƒÑY  áHGƒH
 õ«Øëàd  »©°ùdGh  πª©dG  IQhô°V ≈dEG  Éàa’ ,äGQÉªãà°SÓd
 áMÉàŸG  ¢UôØdG  øe  IOÉØà°SÓd  QÉµàH’Gh  IQOÉÑŸG  ìhQ
 äGQOÉ°üdG  ƒ‰  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  ’  IójóL  ¢Uôa  ≥∏Nh
 …OÉ°üàb’G  ƒªædG  Ö°ùf  ™aQ  ‘  ºgÉ°ùJ  É`̀‰EGh  ,Ö°ùëa

.ÚæWGƒŸG IÉ«M Ú°ù–h πª©dG ¢Uôa ó«dƒJh
 ¢Sóæ¡ŸG  ,¿OQC’G  áYÉæ°U  áaôZ  ƒ°†Y  ∫Éb  ,√Qhó`̀H
 ΩÉ©dG ∫ÓN äGQOÉ°üdG ƒ‰ ‘ º¡°SCG Ée ¿EG ,âcÉ°ùdG ≈°Sƒe
 äÉØ°SƒØdG IOÉe ô©°S ≈dEG áaÉ°VEG øjó©àdG ´É£b ,»°VÉŸG
 Éæ«Ñe  ,äGQOÉ°üdG  ΩÉbQCG  ‘  Gƒ‰ äô¡XCG  »àdG  ¢SÉJƒÑdGh
 øe  ÌcCG  OOõj  ⁄  »YÉæ°üdG  êÉàfEÓd  ‹ÉªLE’G  œÉædG  ¿CG
 ΩÉ©dG  ∫ÓN  ™ØJôj  ⁄  ¬fCG  ≈∏Y  ∫ój  Gògh  ,áÄŸÉH  7-4

.≠dÉÑeh ΩÉbQCÉc äGQOÉ°üdG â©ØJQG É‰EG »°VÉŸG
 É¡JGQOÉ°U  äó¡°T  iôNCG  äÉYÉ£b  ∑Éæg  ¿CG  ,±É°VCGh
 ä’ó©e  ´ÉØJQG  áé«àf  äAÉL  ,á«≤«≤M  ΩÉbQCÉc  ÉYÉØJQG
 ∞∏c ≈∏Y õ«cÎdG IQhô°V ,âcÉ°ùdG ócCGh .É«ŸÉY ºî°†àdG
 ≈≤ÑJ  »µd  ,IójóL  ¥Gƒ°SCG  OÉéjEG  ≈∏Y  πª©dGh  êÉàfE’G
 ≈dEG Éàa’ ,ƒªædG øe ójõŸG ó¡°ûJh á©«∏£dG ‘ äGQOÉ°üdG
 5-3  ≈∏Y  äõcôJ  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  ‘  äGQOÉ°üdG  πL  ¿CG

.≈°übCG óëc ¥Gƒ°SCG
 Üƒ∏£ŸG  ºYódG  Ëó≤J  IQhô°†H  âcÉ°ùdG  ÖdÉWh

 ∫hO  ∞∏àfl  ¿CG  å«M  ,äGQOÉ°üdG  õaGƒM  ≈dEG  IOƒ©dGh
 GócDƒe ,zäGQOÉ°üdG õaGƒëH{ ≈ª°ùj Ée ≈∏Y πª©J ⁄É©dG
 OÉ°üàb’G  ≈∏Y  Iô°TÉÑŸG  á©ØæŸÉH  Oƒ©J  äGQOÉ°üdG  ¿CG
 πc  ¿CG  å«M  ,á∏eÉ©dG  …ó`̀jC’G  π«¨°ûJh  ƒªædG  ä’ó©eh
 á°Uôa  ∞dCG  80  áHGôb  ôaƒj  äGQOÉ°üdG  øe  Q’hO  QÉ«∏e
 õ«ØëàdGh ºYódG Ëó≤J ≈dEG ∫hódG ≈©°ùJ ÖÑ°ùdG Gò¡d ,πªY

.äGQOÉ°ü∏d
 óYQ  QƒàcódG  á«fOQC’G  á©eÉ÷G  ‘  OÉ°üàb’G  PÉà°SCG
 IOÉjR  ‘  º¡°ùJ  IOÉ©dG  ‘  äGQOÉ°üdG  ¿CG  í°VhCG  ,πàdG
 Écôfi  ó©j  ¬fCG  Éæ«Ñe  ,OÉ°üàbG  …CG  ‘  ∫Éª°SCGôdG  ºcGôJ
 »æ©j  Gògh  πª©dG  ô°üæY  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,êÉàfEÓd  É«°SÉ°SCG
 ‘  ‹Éª°SCGôdG  ºcGÎdG  OGR  äGQOÉ°üdG  âæ°ù–  Éª∏c{  ¬fCG

.zÊOQC’G OÉ°üàb’G
 IQób IOÉjR ‘ º¡°ùj ‹Éª°SCGôdG ºcGÎdG IOÉjR ¿CG ÚHh
 äÉYhô°ûŸG øe ójõŸG AÉ°ûfEG hCG ™°SƒàdG ≈∏Y äÉYhô°ûŸG
 ájQÉéàdGhCG á«YÉæ°üdG AGƒ°S ,É¡dÉµ°TCG ™«ªéH ájQÉªãà°S’G
 OÉ°üàbG …CG ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùµ©æj ∂dP ¿CG ≈dEG Éàa’ ,ÉgÒZh
.ádÉ£ÑdG Ö°ùf π«∏≤J ‹ÉàdÉHh πª©dG ¢Uôa IOÉjR ∫ÓN øe
 Éæ°ù–  äó¡°T  á«fOQC’G  äGQOÉ°üdG  ¿EG  ,πàdG  ∫Ébh
 øjó©àdG  ´É£b  ‘  á°UÉN  »°VÉŸG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  ÉXƒë∏e
 »àdG  iôNC’G  äÉYÉ£≤∏d  áaÉ°VEG  ,¢SÉJƒÑdGh  äÉØ°SƒØdGh

.kÉ«HÉéjEG Écô– äó¡°T
 ,É¡æe  á«YÉæ°üdG  á°UÉN  äGQOÉ°üdG  õjõ©J  ¿CG  ócCGh
 á«∏ª©dG  äÓNóe  ∞∏c  ≈dEG  ô¶ædG  IOÉ`̀YEG  ∫ÓN  øe  ¿ƒµj
 Éæ«Ñe , π≤ædGh ábÉ£dGh πjƒªàdG ∞∏c å«M øe ,á«LÉàfE’G
 ¢ùµ©æJ É¡JOÉjR ¿CGh ,¿OQC’G  ‘ á©ØJôe êÉàfE’G  ∞∏c ¿CG
 áYÉæ°üdG  á«°ùaÉæJh IQób  ≈∏Y ôKDƒ«°S  Ée  ,QÉ©°SC’G  ≈∏Y

(¬©HÉHQ óYh -GÎH) .É¡dÉµ°TCG πµH

عمان 

 …óªM Ú«fOQC’G ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ á«©ªL ¢ù«FQ åëH
 ÊOQCG ‹GÎ°SCG óah ™e IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCGh ´ÉÑ£dG
 πÑ o°S  ,ÊÉª∏°ùe  âcƒ°T  ¬°SCGÎjh  ,kÉ«dÉM  áµ∏ªŸG  Qhõj
 ,ÚÑfÉ÷G  ÚH  …QÉªãà°S’Gh  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdG
 ´É£≤dG iƒà°ùe ≈∏Y ájQÉéàdG äÉbÓ©dG ¥ÉaBG ™«°SƒJh

.¢UÉÿG
 ∫ÓN  ´ÉÑ£dG  ócCG  á«©ªé∏d  »Øë°U  ¿É«H  Ö°ùëHh
 á«dGÎ°SC’G  á«©ªé∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  Qƒ°†ëH  AÉ≤∏dG
 ™∏£àj  ¿OQC’G  ¿CG  ,…Qƒª◊G  óªfi  ¢Sóæ¡ŸG  á«fOQC’G
 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  äGQÉªãà°S’G  øe  ójõŸG  Üò÷  kÉ`̀ehO
 ó«WƒJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  É«dGÎ°SG  ø`̀e  kÉ°Uƒ°üN  ,‹hó``̀ dG
 øe  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  §HôJ  »àdG  Iõ«ªàŸG  äÉbÓ©dG
 ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©dG  ¿CG  ≈`̀dEG  kGÒ°ûe  ,øjó∏ÑdG  Óc
 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  kÉXƒë∏e  kGQƒ£J  äó¡°T  øjó∏ÑdG  ÚH
 ¢SÉµ©fGh  ,É¡«a  QÉ`̀gOR’G  øe  ójõŸ  ™∏£àfh  ,á«°VÉŸG

.…QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG ∫OÉÑàdG ºéM ≈∏Y ∂dP
 ™jQÉ°ûª∏d QÉªãà°S’G ¢Uôa RôHCG ´ÉÑ£dG ¢Vô©à°SGh
 ´É£≤dGh  áeƒµ◊G  ÚH  ácGô°ûdG  ™jQÉ°ûeh  iÈµdG
 äÉbÓ©dG  õ«“  kÉæ«Ñe  ,É¡d  íjhÎdG  IQhô°Vh  ¢UÉÿG
 áMÉ«°ùdG  »YÉ£b  ‘  á°UÉN  ÚÑfÉ÷G  ÚH  á«FÉæãdG
 ´É£≤H  ¿OQC’G  õ«“  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,á«ë°üdG  ájÉYôdGh

.´É£≤dG Gòg ‘ IóYGh ¢Uôa ôaGƒJh º«∏©àdG
 ‘  áã«ãM  GOƒ¡L  ∫òÑJ  á«©ª÷G  ¿CG  ´ÉÑ£dG  ó`̀cCGh
 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  õjõ©J  π«Ñ°S
 ,á«ÑæLC’Gh á«Hô©dG ∫hódG ∞∏àfl øe ¬FGô¶fh ÊOQC’G
 ¢ùdÉ›  ¬`̀jODƒ`̀J  …ò`̀ dG  º¡ŸG  Qhó``dG  ¬°ùµ©j  Ée  Gò`̀ gh
 øe OóY ™e á«©ª÷G É¡H §ÑJôJ »àdG áØ∏àîŸG ∫ÉªYC’G

 OóY ó≤©d Ò°†ëàdG É«dÉM …ôéj ¬fCG  ≈dEG  kÉàa’ ,∫hódG
 øeÉãdG  ô“DƒŸG  :É¡ªgCG  øe  ájOÉ°üàb’G  äGô“DƒŸG  øe
 ∂dPh êQÉÿG ‘ Ú«fOQC’G øjôªãà°ùŸGh ∫ÉªYC’G ∫ÉLôd
 ∫ÉLQ  ÚH  ∂«Ñ°ûàdG  ‘  IÒÑµdG  ájOÉ°üàb’G  ¬à«ªgC’

.∫hódG ∞∏àfl øe ∫ÉªYC’G
 IQÉjR ≈dEG ‹GÎ°SC’G ¢UÉÿG ´É£≤dG ,´ÉÑ£dG ÉYOh
 á«eóÿGh  á«LÉàfE’G  ™jQÉ°ûŸG  ≈∏Y  ´ÓWE’Gh  ¿OQC’G
 ≈dEG ájƒªæàdG ≥WÉæŸGh á«YÉæ°üdG ¿óŸG ‘ AÉ°ûfE’G ó«b
 øjôªãà°ùŸGh  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ  IOÉØà°SG  á«fÉµeEG  ÖfÉL
 ájQÉªãà°S’G  áÄ«ÑdG  ¿ƒfÉb  øe  ‹GÎ°SC’G  ÖfÉ÷G  øe
 ájQÉªãà°SG õaGƒMh ÉjGõe øe ¬eó≤j Éeh 2022  ΩÉ©d
 øe  É¡∏∏îàj  Éeh  äGAÉ≤∏dG  ∞«ãµJ  á«ªgCG  ócCGh  .IójóY

 äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJh  ájQÉéàdG  Oƒaƒ∏d  äGQÉ`̀ jR  ∫OÉÑJ
 äÉYÉ£≤dG  ‘  áMÉàŸG  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  RôHCG  ∫ƒM
 ™à“  ≈dEG  GÒ°ûe  ,∑Î°ûŸG  ΩÉªàg’G  äGP  ájOÉ°üàb’G
 …ó≤ædGh »°SÉ«°ùdG QGô≤à°S’Gh ¿ÉeC’Gh øeC’ÉH ¿OQC’G

.QÉªãà°SÓd áæeBG á¡Lh ¬∏©éj Ée
 ócDƒj ÊOQC’G ∫ÉªYC’G ™ªà› ¿CG  ≈dEG  ´ÉÑ£dG  âØdh
 Üƒ∏£ŸG πµ°ûdÉH á∏¨à°ùŸG ÒZ ¢UôØdG øe ójó©dG ôaGƒJ
 ‘ á°UÉN ,…QÉªãà°S’Gh …QÉéàdG iƒà°ùŸG ≈∏Y AGƒ°S
 äÉéàæŸGh  á«FGhódG  äÉYÉæ°üdGh  ,äÉµ«ëŸG  :ä’É›
 ä’ÉéŸG øe ójó©dG ÉgÒZh äÉjhÉª«µdGh ,á«f’ó«°üdG

.Égƒëf ácÎ°ûŸG äGQÉªãà°S’G ¬«LƒJ øµÁ »àdG
 õ«“  ≈`̀ dEG  ÊÉª∏°ùe  ó`̀aƒ`̀dG  ¢ù«FQ  QÉ`̀°`̀TCG  ,√Qhó``̀H

 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  á«dGÎ°SC’G  á`̀«`̀fOQC’G  äÉbÓ©dG
 äÉbÓ©dG  õjõ©J  ‘  ÚÑfÉ÷G  ÚH  ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdG
 kÉàa’ ,ácÎ°ûŸG ájQÉéàdGh ájQÉªãà°S’Gh ájOÉ°üàb’G
 á«fOQC’G á«dÉ÷G øe É«Yƒ£J ÓªY Èà©J IQÉjõdG ¿CG ≈dEG

.É«dGÎ°SCG ‘
 ó«WƒJ  ‘  IQÉjõdG  º¡°ùJ  ¿C’  ¬©∏£J  øY  Üô`̀YCGh
 ¥ô°ûdG  iƒà°ùe  ≈∏Yh  øjó∏ÑdG  ÚH  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
 ä’ÉéŸG  ∞∏àfl  ‘  äGóYÉ°ùe  Ëó`̀≤`̀Jh  ,§`̀ °`̀ ShC’G
 äÉYÉæ°üdG  ∞∏àîÃ  áaô©ŸG  π≤fh  áë°üdGh  º«∏©àdÉc
 áHôéàdG  π≤f  á«ªgCG  GócDƒe  ,äÉµ«ëŸG  É`̀gRô`̀HCG  ø`̀eh

.¿OQC’G ≈dEG »æ¡ŸG º«∏©àdG ‘ á«dGÎ°SC’G
 á«©ª÷G  QhO  ,…Qƒ``̀ª``̀◊G  ¢Vô©à°SG  √Qhó```̀H
 ,øjó∏ÑdG  ÚH  äÉbÓ©dG  õjõ©J  ‘  á«fOQC’G  á«dGÎ°SC’G
 kÉ«YGO ,É«dGÎ°SG ‘ á«fOQC’G á«dÉ÷ÉH ÒÑµdG É¡eÉªàgGh
 èjhôJh É«dGÎ°SG  IQÉjR  ≈dEG  Ú«fOQC’G  ∫ÉªYC’G  ∫ÉLQ
 ™e  á«FÉæK  äGAÉ≤d  ó≤Yh  áMÉàŸG  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG

.Ú«dGÎ°SCG ∫ÉªYCG ∫ÉLQ
 ‘ º¡°ùJ  á«∏ªY äÉ«dBG  ™°Vh á«ªgCG  ¿ÉÑfÉ÷G ócCGh
 ,Éª¡æ«H äÉbÓ©dG õjõ©J ¿hO ∫ƒ– »àdG äÉÑ≤©dG π«dòJ
 ,Ió`̀YGƒ`̀dG  äÉYÉ£≤dÉH  ájQÉªãà°SG  ™jQÉ°ûe  ò«ØæJh
 Óc  Égôaƒj  »àdG  õ`̀aGƒ`̀◊Gh  ÉjGõŸG  øe  IOÉØà°S’Gh

.øjó∏ÑdG
 øjó∏ÑdG  ÚH …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ºéM ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûjh
 »cÒeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 99.2 ƒëf ≠∏H 2021 ΩÉY ∫ÓN
 Ióª°SC’G  ‘ äõcôJ  Éfƒ«∏e  31  ¬æe  äGQOÉ°üdG  â∏µ°T
 …É°ûdGh  Iƒ¡≤dÉc  á«FGò¨dG  ™∏°ùdGh  äÉµ«ëŸG  h
 68.2 ÜQÉ≤j Ée äGOQƒà°ùŸG â∏µ°T Éªæ«H ,äGQÉ¡ÑdGh
 á«f’ó«°üdG  äÉéàæŸGh  Ωƒë∏dG  ‘  äõ`̀cô`̀J  ¿ƒ«∏e

.äGhGô°†ÿGh

«رجال األعمال» تبحث تعزيز العالقات االقتصادية بين األردن وأستراليا 

فاعليات: رؤية التحديث االقتصادي عابرة 
للحكومات وال تتغير بتغير المسؤولين

مراقب الشركات  يستعرض أهمية 
قانون اإلعسار للمنشآت االقتصادية

 عمان 

 ¿ƒfÉb á«ªgCG ,»Wƒeô©dG πFGh QƒàcódG äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe ¢Vô©à°SG
 ájOÉ°üàb’G äBÉ°ûæª∏d ‹ÉŸG Ì©àdG á÷É©Ÿ á«fƒfÉb äGhOCG ÒaƒJ ‘ QÉ°ùYE’G
 ájQGôªà°S’ á°Uôa ôaƒj ÉÃ ,ábÓ©dG …hP ±GôWC’G ™«ªL ídÉ°üe IÉYGôeh
 ôKCGh ,º¡∏ªY ¢SCGQ ≈∏Y Ú∏eÉ©dG AÉ≤Hh ,äBÉ°ûæŸG √ò¡d …OÉ°üàb’G •É°ûædG

.á«dhódG äGô°TDƒŸG øª°V ¿OQC’G áÑJôe Ú°ù– ≈∏Y ∂dP
 øjƒªàdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh øY ÉHhóæe á°ù∏L ¬àjÉYQ ∫ÓN ócCGh
 IôFGO É¡Jó≤Y zìÉéædG ¢Uôah äÉjó– – ¿OQC’G ‘ QÉ°ùYE’G áeƒ¶æe{ ∫ƒM
 äGAGôLE’G √òg ¿CG ,á«dhódG πjƒªàdG á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àdÉH äÉcô°ûdG áÑbGôe
 ,ájQÉªãà°S’G  áÄ«ÑdG  Ú°ùëàd  á«eÉ°ùdG  á«µ∏ŸG  äÉ¡«Lƒà∏d  Gò«ØæJ  »JCÉJ
 â∏©a  äÉcô°ûdG  áÑbGôe  IôFGO  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh  .ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG  õjõ©Jh
 ÖjQóJh  ,äÉª«∏©àdG  QGó°UEG  É¡ªgCG  øe  IóY  äGAGôLEÉH  QÉ°ùYE’G  áeƒ¶æe

.ájƒYƒàdG ¢TQƒdG øe ójó©dG ó≤Yh ,QÉ°ùYEG AÓch ¢ü«NôJh
 ‘ á«dhódG äÉ°SQÉªŸG ∫ƒM »Øjô©J ¢VôY Ëó≤J á°ù∏÷G ∫ÓN iôLh
 h ,≥«Ñ£àdG  ‘ äÉjóëàdGh äGRÉ‚E’G ºgCG  ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJh ,QÉ°ùYE’G

.áeƒ¶æŸG √òg ï«°SôJ ‘ ¢UÉÿG ´É£≤dG QhO
 ¥hóæ°üdG øe ∫ƒªŸG QÉ°ùYE’G ´hô°ûe øe AõL á°ù∏÷G √òg ¿CG ≈dEG QÉ°ûj

.¿OQC’G ‘ ájOÉ°üàb’G ¢UôØdGh πeÉ°ûdG ƒªæ∏d ÚëfÉŸG Oó©àe ÊÉªàF’G

اتفاقية  إلعداد دراسة اكتوارية 
لصندوق تقاعد نقابة األطباء

 عمان 

 á«ªæJ  ájôjóe  ô`̀jó`̀eh  ,»ÑYõdG  OÉ`̀ jR  QƒàcódG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  Ö«≤f  ™`̀bh
 QƒàcódG  »YÉªàL’G  ¿Éª°†∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸG  ‘  ájô°ûÑdG  OQGƒŸG  ôjƒ£Jh
 óYÉ≤àdG  ¥hóæ°U  ídÉ°üd  ájQGƒàcG  á°SGQO  AGôLE’  á«bÉØJG  ,¢Tƒ£ÑdG  ¢ù«b

.AÉÑWCÓd »YÉªàL’G ¿Éª°†dGh
 ,á°SGQódG  OGó``YE’  ¿Éª°†dG  á°ù°SDƒe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,»ÑYõdG  Ö`̀MQh
 á°SGQódG  ¿CG  ≈dEG  kGÒ°ûe  ,á°ù°SDƒŸG  iód  áªcGÎŸG  äGÈÿG  øe  IOÉØà°SÓd
 á«aGô¨ÁódG  äGÒ¨àŸG  ∞∏àfl  »YGÎ°S  ¿Éª°†dG  á°ù°SDƒe  Égó©à°S  »àdG
 ÜôŒ É¡jód á°ù°SDƒŸG ¿CG ,¢Tƒ£ÑdG ócCG ,√QhóH .ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh
 áeRÓdG äGÈÿGh äÉ«fÉµeE’G É¡jódh ,ájQGƒàcE’G äÉ°SGQódG ∫É› ‘ á©°SGh
 äÓ«¡°ùàdG ™«ªL Ëó≤Jh ¿hÉ©à∏d ÉgOGó©à°SG kÉjóÑe ,á°SGQódG √òg AGôLE’
 OGóYEÉH  ¿Éª°†dG  á°ù°SDƒe  Ωõà∏J  ,á«bÉØJ’G  ÖLƒÃh  .á°SGQódG  √òg  RÉ‚E’
 ,AÉÑWC’G óYÉ≤J ¥hóæ°üd á∏Ñ≤ŸG áæ°S øjô°ûYh ¢ùªî∏d äGôjó≤Jh äÓ«∏–
 ∑Î°ûŸG §°ùb ÜÉ°ùàMGh ,¥hóæ°üdG ≈∏Y áÑJÎŸG á«dÉŸG äÉeGõàd’G á°SGQO
 AÉÑWC’G ájƒ°†Y ä’ÉM á°SGQOh ,ájóYÉ≤àdG ÖJGhôdG áª«b Ö°ùM …ô¡°ûdG
 äÉ«°UƒàdG Ëó≤Jh áHÉ≤ædÉH ¬àjƒ°†Y â«¨doCG  øe º¡«a øÃ kÉ«dÉM ÚcÎ°ûŸG

.º¡°Uƒ°üîH á«dÉŸG

إيدوهكس لتكنولوجيا التعليم 
تطلق أعمالها بالسعودية

 عمان 

 ôµàÑŸG  º«∏©àdG  É«LƒdƒæµJ  ‘  á°ü°üîàŸG  á`̀«`̀fOQC’G  ácô°ûdG  â¡fCG
 h  ¿OQC’G  ø`̀e  øjôªãà°ùe  ácQÉ°ûÃ  ájQÉªãà°SG  ádƒL  ,z¢`̀ù`̀µ`̀ghó`̀jEG{
 øª°V  º`̀gC’G  ÉgQÉÑàYÉH  ájOƒ©°ùdG  ‘  É¡dÉªYCG  ¥Ó`̀WEG  áæ∏©e  ,ájOƒ©°ùdG
 áYÉæ°U  ôjƒ£J  ‘  ,z¢ùµghójEG{  ácô°T  áª¡e  πãªàJh  .á«LQÉÿG  É¡bGƒ°SCG
 ,á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  ΩGóîà°SÉH  á«Hô©dG  á≤£æŸGh  ¿OQC’G  ‘  º«∏©àdG
 äÉ«æ≤J ∞∏àflh ,á«eóÿG äÉ«›ÈdGh ,Ú°ûcƒ∏ÑdGh ,»YÉæ£°U’G AÉcòdGh
 ºYó«°Sh ,ádƒ≤©e QÉ©°SCÉH IOƒ÷G ‹ÉY º«∏©J ÒaƒJ ±ó¡H ,iôNC’G áà“C’G
 Ëó≤àd  É¡JÉeóNh  É¡JÉéàæe  Ú°ù–h  ôjƒ£J  ∫ÓN  øe  ácô°ûdG  QÉªãà°S’G
 ¿õj  ¢Sóæ¡ŸG  ,ácô°û∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫Ébh  .IôµàÑe  á«ª«∏©J  áHôŒ
 É¡àcQÉ°ûe ‘ ¬àÑZQh äÉ«°VÉjôdÉH ¬Ø¨°T ¿EG ,âÑ°ùdG Ωƒ«dG ¿É«H ‘ ,¢SQOÉJ
 ¿CG{  kÉæ«Ñe  ,ácô°ûdG  √òg  ≥∏£j  ¬∏©L Ée  ƒg  QÉªYC’G  ™«ªL øe  ÜÓ£dG  ™e
 øe ójóL π«L á«ªæJh ,á≤«°Th á«YGóHEG ¥ô£H äÉ«°VÉjôdG ¢ùjQóJ ¿Éc ¬ª∏M

.zQGôªà°SÉH Ò¨àŸG ÉæŸÉY ‘ IOÉb Gƒfƒµj ¿CG ≈∏Y øjQOÉ≤dG øjôµØŸG
 ΩGóîà°SGh ™«ªé∏d ìÉàŸG º«∏©àdÉH ácô°ûdG äÉeÉªàgG ¿CG ¢SQOÉJ ±É°VCGh
 É«LƒdƒæµJ áYÉæ°U ‘ IóFGQ áfÉµe ‘ É¡©°Vh ,º∏©àdG ôjƒ£àd É«LƒdƒæµàdG
 ìÉàeh  IOƒ÷G  ‹ÉY  º«∏©J  Ëó≤J  …QÉµàH’G  É¡é¡f  ¿CGh  Éª«°S  ’  ,º«∏©àdG
 á«∏YÉØJh ábƒ°ûe á«ª«∏©J  áHôŒ AÉ°ûfEG  ≈∏Y õ«cÎdG  ™e ,™«ªé∏d  ô°ù«eh
 É¡Jõ‚CG  »àdG  ájQÉªãà°S’G  ádƒ÷G  ¿CG  ÚHh  .QÉªYC’G  ™«ªL  øe  ÜÓ£∏d
 ΩGõàd’  ÉªYO  πµ°ûJ  ,ájOƒ©°ùdGh  ¿OQC’G  øe  øjôªãà°ùe  ™e  ácô°ûdG
 ÒKCÉJ ≥«≤–h º«∏©àdG áYÉæ°U ‘ IQƒK RÉ‚EÉH (EduHax)z¢ùµghójEG{

.á«Hô©dG á≤£æŸGh ¿OQC’G ‘ º«∏©àdG ´É£b ≈∏Y »HÉéjEG

عمان 

 GOó› πeC’G ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL qåH
 á`̀jDhQ  ò«ØæJ  ¿Éª°V  ∫ƒ`̀M  ™«ª÷G  ¢SƒØf  ‘
 É«æWh É›ÉfôH ÉgQÉÑàYÉH …OÉ°üàb’G åjóëàdG

.ÚdhDƒ°ùŸG Ò¨àH Ò¨àj ’ äÉeƒµë∏d GôHÉY
 ∫ÓN  ,ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  ™°Vhh
 AÉ≤∏d  á«eÉàÿG  á°ù∏÷G  øe  ÉÑfÉL  √Qƒ°†M
 á°SÉFQ  QGó`̀H  áeƒµ◊G  ¬Jó≤Y  …ò`̀dG  »∏YÉØàdG
 IQhô°†H  ¬à«dhDƒ°ùe  ΩÉ`̀eCG  ™«ª÷G  ,AGQRƒ`̀ dG
 ájDhQ §£N ò«Øæàd  á«æeõdG  ∫hGó÷ÉH ΩGõàd’G

.…OÉ°üàb’G åjóëàdG
 øY  ájOÉ°üàbG  äÉ«dÉ©Ød  ¿ƒ∏ã‡  qÈ`̀ Yh
 πªY Ò°S á©HÉàe ≈∏Y »µ∏ŸG ¢Uôë∏d ºgôjó≤J
 ájDhQ ò«ØæJ ‘ …ô¡°T πµ°ûH á«æ©ŸG äÉ¡÷G πc
 ÉYhô°ûe  ÉgQÉÑàYGh  ,…OÉ°üàb’G  åjóëàdG

.á∏Ñ≤ŸG äGƒæ°ù∏d á«fOQC’G ádhó∏d ÓeÉ°T
 π«∏N  ,¿OQC’G  IQÉ`̀Œ  áaôZ  ¢ù«FQ  ó`̀cCGh
 qåH ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL ¿CG ,≥«aƒJ êÉ◊G
 ¢Uƒ°üîH  πeC’G  øe  ÒãµdG  Ωƒ«dG  Éæ°SƒØf  ‘
 QÉÑàYÉH  …OÉ°üàb’G  åjóëàdG  á`̀ jDhQ  ò«ØæJ
 øY Gó«©H ,Égò«Øæàd ∫hC’G øeÉ°†dG ƒg ¬àdÓL

.¢UÉî°TC’Gh äÉeƒµ◊G Ò¨J
 √Qƒ°†M ∫ÓN ¬àdÓL åjóM ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 »∏YÉØJ  AÉ≤∏d  á«eÉàÿG  á°ù∏÷G  ø`̀e  ÉÑfÉL
 Ò°S  Ωó≤J  ¢VGô©à°S’  áeƒµ◊G  ¬Jó≤Y  …òdG
 åjóëàdG  ájDhôd  …ò«ØæàdG  èeÉfÈdG  ‘  πª©dG
 áª¡e  ádÉ°SQ  ,2025 –  2023  …OÉ°üàb’G
 »æWh èeÉfôH »g åjóëàdG ájDhQ ¿CÉH ™«ªé∏d
 ÚdhDƒ°ùŸG  Ò¨àH  Ò¨àJ  ødh  äÉeƒµë∏d  ôHÉY

.¢UÉî°TC’Gh
 åjóëàdG  á`̀ jDhQ  ¿EG  ≥«aƒJ  êÉ`̀◊G  ∫É`̀bh

 á«µ∏e  äÉ¡«LƒàH  äAÉ`̀ L  »àdG  …OÉ°üàb’G
 ,¢UÉî°TCÉH  â°ù«dh  èeGÈH  áWƒHôe  á«eÉ°S
 áeõ∏e  äÉYhô°ûeh  äGQOÉÑe  øe  É¡JÉLôflh
 πÑ≤à°ùe  AÉ`̀æ`̀Hh  Égò«ØæJ  π``̀LCG  ø`̀e  ™«ªé∏d

.∫É«LC’G
 á`̀ jDhQ  ¬`̀jó`̀d  Ωƒ`̀«`̀dG  ¿OQC’G  ¿CG  ±É`̀ °`̀ VCGh
 GQÉ`̀WEGh  áë°VGh  ™jQÉ°ûeh  íeÓŸG  áë°VGh
 áæ«fCÉª£dG »£©j ¬JGP óëH Gògh ,ò«Øæà∏d É«æeR
 ¿ƒµà°S É¡fƒc øjôªãà°ùŸGh ∫ÉªYC’G ÜÉë°UC’
 äÉ©jô°ûàdG  QGô≤à°SG  ≈∏Y  áfÉª°†dG  áHÉãÃ

.äÉeƒµ◊G Ò¨àH É¡dóÑJ ΩóYh
 äGQGƒ`̀◊G  QGôªà°SG  IQhô°V  ≈∏Y  Oó°Th
 ájDhôd  ájò«ØæàdG  è`̀eGÈ`̀dG  ∫ƒ`̀M  äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dGh
 ôªà°ùe  åjó–  ∑Éæg  ¿ƒµj  ≈àM  åjóëàdG
 ,á«dhO  hCG  á«∏fi  äGÒ¨àe  ájCG  ÖcGƒj  É¡«∏Y
 á«dhDƒ°ùŸÉH  ∂jô°T  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ¿CG  GócDƒe
 äÉLôfl ójƒéàd ¬JÉ«°UƒJh ¬JÉ¶MÓe Ëó≤àd

.»æWƒdG OÉ°üàb’G áeóÿ èeÉfÈdG
 ¢UÉÿG ´É£≤dG ≈∏Y{ ≥«aƒJ êÉ◊G ∫Ébh
 ájDhQ  äÉLôfl  ™e  á«HÉéjEG  πµH  πeÉ©àj  ¿CG
 ò«ØæJ  á«dhDƒ°ùe  ¿ƒc  …OÉ°üàb’G  åjóëàdG
 AGƒ°S  ,z¬≤JÉY  ≈∏Y  ™≤J  É¡æe  È`̀cC’G  Aõ`̀÷G
 ÒaƒJ hCG  äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SÉH ≥∏©àj Éª«a

.zÜÉÑ°ûdG π«¨°ûJh πª©dG ¢Uôa
 áYÉæ°U  »àaôZ  ¢ù«FQ  ∫É`̀b  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 ¿EG  ,ÒÑ¨÷G  »ëàa  ¢Sóæ¡ŸG  ,¿ÉªYh  ¿OQC’G
 …OÉ°üàb’G åjóësàdG ájDhôd …ò«ØæsàdG èeÉfÈdG
 ™e  πãŸÉH  á∏eÉ©ŸG  CGóÑe  ≈∏Y  É¡≤«Ñ£J  Öéj
 ∞∏c π«∏≤Jh »YÉæ°üdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d ∫hódG
 øe  π≤ædG  ∞∏c  ¢†«ØîJ  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,êÉàfE’G

.ójóM áµ°S AÉ°ûfEG ∫ÓN øe áÑ≤©dG
 ácGô°ûdG  á«ªgCG  ÒÑ¨÷G  ¢Sóæ¡ŸG  ó`̀cCGh

 øe  qó`̀◊Gh  ,¢UÉÿG  ´É£≤dG  ™e  ≥«Ñ£àdG  ‘
 ,á«æWƒdG  äGQOÉ°üdG  AGô`̀ KE’  á«WGôbhÒÑdG
 Ö°SÉæàj ÉÃ ÚfGƒ≤dG áeƒ¶æe Ò¨J ≈dEG áaÉ°VEG

.á«æWƒdG äGQOÉ°üdG á«ªæJ ™e
 áYÉæ°U  áaôZ  IQGOEG  ¢ù∏›  ƒ°†Y  ∫É`̀bh
 á`̀jDhQ  ¿EG  ,âcÉ°ùdG  ≈°Sƒe  ¢Sóæ¡ŸG  ,¿ÉªY
 ó©J …ò«ØæàdG É¡›ÉfôHh …OÉ°üàb’G åjóëàdG

.á«fOQC’G ádhó∏d ájOÉ°üàbG á¡Lh áHÉãÃ
 áfÉª°V øe »JCÉJ ájDhôdG Gòg á«ªgCG ¿CG ócCGh
 ÒeC’G  ó¡©dG  ‹hh  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL
 »æeõdG èeÉfÈdG ò«Øæàd ÊÉãdG ˆGóÑY øH Ú°ùM
 ΩÉ©dG  ‘  CGóÑj  πMGôe  3  ≈dEG  º°ù≤ŸGh  ájDhô∏d
 ¿CG  Éæ«Ñe  ,2033  ΩÉ©dG  ‘  »¡àæjh  ,2023
 áeƒµM hCG ¢UÉî°TCÉH á£ÑJôe ¢ù«d ájDhôdG √òg

.äÉeƒµë∏d IôHÉY ájDhQ »g É‰EG áæ«©e
 iôL …òdG »∏YÉØàdG AÉ≤∏dG ¿EG âcÉ°ùdG ∫Ébh
 ,áMGô°üdGh  á«aÉØ°ûdGh  ICGô÷ÉH  º°ùJG  Ωƒ«dG
 ¢UÉÿG  ´É£≤∏d  äÓNGóe  ∂dÉæg  âfÉc  å«M

.äÉ¶MÓŸG øe ójó©dG âæª°†J
 òNDƒJ  ¿CG  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  πeCÉj{  ±É°VCGh
 øµªàf  ≈àM  á`̀jó`̀÷G  Ú©H  äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ŸG  √ò`̀g
 Éë°Vƒe  ,z™`̀bGƒ`̀ dG  ¢``VQCG  ≈∏Y  Égò«ØæJ  øe
 á`̀jDhQ  äÉLôfl  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°UƒdG  ™«£à°ùf  ød
 äÉ¶MÓŸG √òg ò«ØæàH ’EG …OÉ°üàb’G åjóëàdG

.QÉªãà°S’G IOÉjR ‘ Ö°üJ É¡fCG á°UÉN
 ó©j  èeÉfÈdG  Gòg  ¿CG  ≈dEG  âcÉ°ùdG  √ƒfh
 √òg  ¿CG  GócDƒe  ,ΩÉ©dGh  ¢UÉÿG  ´É£≤∏d  á«µ∏e
 øWGƒŸG  ó©j  å«M  ,øWƒ∏d  á«µ∏e  á`̀jDhô`̀ dG
 Égò«ØæJ ‘ ¿Éµjô°T ΩÉ©dGh ¢UÉÿG :¿ÉYÉ£≤dGh
 ájDhQ ò«Øæàd ∫hC’G øeÉ°†dG ƒg ∂∏ŸG ádÓL ¿CGh

.…OÉ°üàb’G åjóëàdG
 óæ¡e  ,≥`̀Ñ`̀°`̀SC’G  QÉªãà°S’G  ô``̀jRh  ∫É``̀bh

مستويات غير مسبوقة بأعداد 
زوار المملكة وسياح المبيت 

عمان 

 ≈dG  Ú«°VÉŸG  •ÉÑ°Th  ÊÉãdG  ¿ƒfÉc  …ô¡°T  ∫ÓN  áµ∏ªŸG  QGhR  OóY  õØb
 ,á«°VÉŸG  á©HQC’G  ΩGƒYC’G  øe  É¡°ùØf  IÎØdÉH  áfQÉ≤e  ábƒÑ°ùe  ÒZ  äÉjƒà°ùe
 áfQÉ≤e  áÄŸÉH  135.5  ¬àÑ°ùf  ´ÉØJQÉH  ÉØdCG  940  ƒëf  QGhõdG  OóY  ≠∏H  å«M

.2022 ΩÉY øe É¡°ùØf IÎØdÉH
 kÉYÉØJQG ,QÉKB’Gh áMÉ«°ùdG IQGRh øY IQOÉ°üdG ájô¡°ûdG Iô°ûædG äô¡XCGh
 áÄŸÉH 119.5 áÑ°ùæH Ú«°VÉŸG •ÉÑ°Th ÊÉãdG ¿ƒfÉc ∫ÓN â«ÑŸG ìÉ«°S OGóYCÉH
 Ú«°VÉŸG øjô¡°ûdG ‘ ºgOóY π°Uh å«M ,2022 ΩÉY øe É¡°ùØf IÎØdÉH áfQÉ≤e

.2022 ΩÉY øe É¡°ùØf IÎØdÉH 348692 `H áfQÉ≤e ,íFÉ°S 765352 ≈dG
 øe  •ÉÑ°Th  ÊÉãdG  ¿ƒfÉc  …ô¡°T  ‘  áµ∏ªª∏d  ÚeOÉ≤dG  QGhõ`̀dG  OóY  ¿É`̀ch
 ≠∏H  ´É£≤∏d  ¢SÉ°SC’G  áæ°Sh  áMÉ«°ù∏d  »ÑgòdG  ΩÉ©dG  Èà©j  …òdG  2019  ΩÉY
 ≠∏H 2021 ΩÉY ‘h ,GôFGR 842647 ≠∏H 2020 ΩÉY ‘h ,GôFGR 742920
 ‹É◊G ΩÉ©dG øe »°VÉŸG •ÉÑ°T ô¡°T ‘ QGhõdG OGóYG ¢üîj Éª«ah .122279
 ô¡°ûdÉH  áfQÉ≤e  áÄŸÉH  132.5  ¬àÑ°ùf  ´ÉØJQÉH  ,GôFGR  435927  â¨∏H  ó≤a

.GôFGR 187460 √QGhR OóY ≠∏H …òdG 2022 ΩÉY øe ¬°ùØf

حماية المستهلك تدعو 
للسماح بزيادة استيراد الموز

عمان 

 äÉ«ªc OGÒà°SÉH ìÉª°ùdG ≈dG áYGQõdG IQGRh ∂∏¡à°ùŸG ájÉªM á«©ªL âYO
 ÒZ ´ÉØJQ’G ó©H á°UÉN ,¥Gƒ°SC’G ‘ π°UÉ◊G ¢ü≤ædG ó°ùd ,RƒŸG øe á«aÉc
 ΩGôZ ƒ∏«µdG ™«H ô©°S π°Uh å«M ,á¡cÉØdG øe ∞æ°üdG Gòg QÉ©°SCG ≈∏Y QÈŸG

.ójõj hCG QÉæjO 1.25 ≈dEG OQƒà°ùŸG hCG …ó∏ÑdG RƒŸG øe óMGƒdG
 â≤∏J  á«©ª÷G  ¿EG  ,ó`̀MC’G  ¿É«H  ‘  äGó«ÑY  óªfi  á«©ª÷G  ¢ù«FQ  ∫Ébh
 ,…ó∏ÑdG  Rƒ`̀ŸG  QÉ©°SCG  ´ÉØJQG  ∫ƒM  QÉ`̀Œh  ÚæWGƒe  øe  ihÉµ°ûdG  äGô°ûY
.∞æ°üdG Gòg øe »∏ëŸG èàæŸG ájÉØc ΩóY ƒg ¬©«H ô©°S ´ÉØJQG ÖÑ°S ¿CG GÈà©e

 ¥ƒ°ùdG áLÉM á«£¨àd RƒŸG øe OGÒà°S’G IOÉjõH ìÉª°ùdG ≈dG äGó«ÑY ÉYOh
 ¿É°†eQ ô¡°T ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e ÉæfCGh á°UÉN ,√QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ≈∏Y πª©«°S Ée ƒgh
 ¿ƒªµëàj  QÉéàdG  ¢†©H  hCG  ÚYQGõŸG  øe  áYƒª›{  ¿CG  ≈dG  QÉ°TCGh  .∑QÉÑŸG
 áéëH  ,êQÉ`̀ÿG  øe  IOQƒà°ùŸG  hCG  á«∏ëŸG  ¥Gƒ°SC’G  ≈dEG  IOQƒ`̀ŸG  äÉ«ªµdÉH
 ¬©«H QÉ©°SCG ≈∏Y ÉÑ∏°S ¢ùµ©æj Ée ƒgh ,√ÒÑ©J Ö°ùëH z»∏ëŸG èàæŸG ájÉªM

.∫OÉY ÒZh ∫ƒÑ≤e ÒZ πµ°ûHh

OÉ°üàbG
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 العقبة 

 QÉ````̀KB’Gh  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  á`̀æ`̀÷  äQGR  
 ÖFÉædG á°SÉFôH á«HÉ«ædG áeÉ©dG äÉeóÿGh
 äGQÉ£ª∏d  áÑ≤©dG  ácô°T  Ú°SÉj  ó«ÑY
 áÑ≤©dÉH ‹hódG Ú°ù◊G ∂∏ŸG QÉ£Ÿ π¨°ûŸG

.»MÉ«°ùdG ΩQ …OGh QGhR õcôeh
 á∏°ù∏°S  ≈`̀ ∏`̀Y  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  â`̀ ©`̀ ∏`̀ WGh
 á«JÉ«∏ª©dGh  á`̀ «`̀eó`̀ÿG  äGAGô``````̀ LE’G
 iƒà°ùÃ  AÉ≤JQÓd  ájôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûŸGh
 »àdGh QGhõ∏d õcôŸG É¡eó≤j »àdG äÉeóÿG
 â∏°UƒJ  Ée  çóMCG  ÖcGƒ«d  QÉ£ŸG  Égôaƒj
 ,É«ŸÉY  äGQÉ£ŸG  IQGOEG  É«LƒdƒæµJ  ¬«dEG
 RôHCGh á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉ©∏£àdG ≈∏Y ±ƒbƒdGh
 √QÉÑàYÉH  QÉ£ŸG  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG
 QÉªãà°SÓd  á`̀HPÉ`̀÷G  áÄ«ÑdG  õ`̀FÉ`̀cQ  ó`̀MG
 ≈∏Y  øWƒdG  É¡æe  π£j  á«à°ùLƒd  áHGƒHh

.⁄É©dG
 RôHCG  ≈∏Y ±ƒbƒdG á«ªgCG  Ú°SÉj ócCGh
 πc  áªgÉ°ùe  ió`̀eh  á«YÉ£≤dG  äÉjóëàdG
 ‘  ∫ÉªYC’G  áÄ«H  áeƒ¶æe  õjõ©J  ‘  ´É£b
 äÉYÉ£≤H  á≤∏©àŸG  ∂∏J  Éª«°S’  ,á≤£æŸG
 QhódG  øª°V ,áeÉ©dG  äÉeóÿGh áMÉ«°ùdG
.»HÉbôdG QÉWE’G ‘ á«HÉ«ædG áæé∏dÉH •ÉæŸG

 ∫ƒ°UƒdG ádƒ¡°S ¿CG ≈∏Y Ú°SÉj Oó°Th
 á«MÉ«°ùdG ≥WÉæŸGh QÉªãà°S’G ™bGƒe ≈dEG
 ∂dòdh  ,ìÉéædG  ô°UÉæY  º`̀gCG  ó`̀MCG  Èà©j
 Ú°ù◊G  ∂∏ŸG  QÉ£Ÿ  áaÉ°†ŸG  áª«≤dG  ¿EÉa
 Ö∏£àj  …òdG  ôeC’G  ,á«ªgC’G  á¨dÉH  Èà©J
 ´É£≤dÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  QÉ£ŸG  Gòg  IÒ°ùe ºYO
 …ƒ`̀÷G  π≤ædGh  »`̀JÉ`̀eó`̀ÿGh  »MÉ«°ùdG
 ó¡°ûj QÉ£ŸG ¿Gh Éª«°S’ øë°ûdGh ÜÉcô∏d
 ¢†Øîæe ¿GÒ£dG ∫ÉÑ≤à°SG ‘ á£°ûf ácôM

.∞«dÉµàdG
 É¡YGQPh  á£∏°ùdG  ¢UôM  ≈`̀dEG  âØdh
 ∂dÉŸG  áÑ≤©dG  ôjƒ£J  ácô°T  …ôjƒ£àdG
 QÉ£ŸG  äGQób  õjõ©J ≈∏Y ,QÉ£ŸG  ∫ƒ°UC’
 á«°ù«FôdG  á«à°ùLƒ∏dG  É¡YQPCG  øe  óMGƒc
 áeƒ¶æe äÉfƒµe RôHG ¬àØ°üH á«°SÉ°SC’Gh
 ±GógCG  ≥«≤ëàd  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  π≤ædG
 ≈dEG  kGÒ°ûe  ,2025  ΩÉ©d  É¡à«é«JGÎ°SG
 á°UÉÿG  ájOÉ°üàb’G  áÑ≤©dG  á≤£æe  ¿CG
 ∂∏ŸG  ádÓL  øe  ¢UÉN  ΩÉªàgÉH  ≈¶–
 Ò`̀eC’G  ƒª°S  √ó¡Y  ‹hh  ÊÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y

.ˆGóÑY øH Ú°ù◊G
 QÉ£ŸG  ‘ áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  ôjóe  Ωóbh

 QÉ£ŸG äÉeóN IôFGO ôjóeh …OÉª°üdG ôªY
 ,á∏YGõÿG  ¬eÉ°SCG  á`̀ «`̀ fOQC’G  á«µ∏ŸG  ‘
 ∫ÉÑ≤à°S’  á©ÑàŸG  á`̀ «`̀ dB’G  ø`̀Y  kGRÉ``é``jEG

.QÉ£ŸG ≥aGôe ‘ ádƒL ∫ÓN ,øjôaÉ°ùŸG
 ájDhQ ≥ah πª©j QÉ£ŸG ¿CG ≈dEG GQÉ°TCGh
 á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G áÑ≤©dG á≤£æe á£∏°S
 QhO  º«¶©J  ≈dEG  á«eGôdG  É¡à«é«JGÎ°SGh
 áMÉ«°ùdG  ÖJÉµeh  äÉcô°T  ºYO  ‘  QÉ£ŸG
 IOÉjõH  ábÓ©dG  äGP  á«eƒµ◊G  §£ÿGh
 πµc áµ∏ªŸG √ÉŒÉH á«MÉ«°ùdG ácô◊G ƒ‰
 πµ°ûH  »ÑgòdG  »MÉ«°ùdG  å∏ãŸG  á≤£æeh
 íÑ°üàd  áÑ≤©dG  ≈∏Y  ¢ùµ©æj  É‡  ,¢UÉN
 á°UÉN ‹hO iƒà°ùe ≈∏Y É«MÉ«°S Gó°ü≤e

 AGƒLC’G á°SÉ«°ùd É≤ah πeÉ©àj QÉ£ŸG ¿CGh
 á«ŸÉY  ¿GÒW  äÉcô°T  â°S  ™e  áMƒàØŸG
 ‘  áæjóeh  áª°UÉY  22  ™e  áÑ≤©dG  §HôJ
 ôaÉ°ùe  ∞dCG  228  ƒëf πÑ≤à°SGh ,ÉHhQhCG

.2022 ΩÉY ∫ÓN QOÉ¨eh ΩOÉb ÚH
 ÉæjO  :ÜGƒ``æ``dG  OÉ`̀ °`̀ TCG  ,º¡ÑfÉL  ø`̀e
 ,á∏jÓÿG óªfi ,Ió°TGhôdG óLÉe ,Ò°ûÑdG
 áeÉ°SG ,äÉLôØdG Oƒªfi ,á©HÉHôdG  ôØ©L
 ,¿Éà«Ñ°ùdG áë«∏a ,∫hóÑdG ÖæjR ,á©HGƒ≤dG
 πª©dG  áaƒØ°üÃ  ,äÉæ°ù◊G  á°ûFÉYh
 Iõ¡LC’G  ™«ªL  ÚH  ≥«°ùæàdG  iƒà°ùeh
 ,QÉ£ŸG  ‘  Ú∏eÉ©dG  äÉ`̀eó`̀ÿG  »eó≤eh
 øeC’G  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ≥«≤– øª°†j ÉÃ

 ájOhófi  º`̀ZQ  äÓ«¡°ùàdGh  áeÓ°ùdGh
 π≤ædG  ácôM  Ωóîj  …òdG  QÉ£ŸÉH  áMÉ°ùŸG
 π≤ædG áeóNh áÑ≤©dGh ¿ÉªY ÚH á«∏NGódG
 ≈∏Y á«ŸÉY á¡Lh 22  ƒëf ™e »LQÉÿG

.ìÉ«°ùdGh ÜÉcôdG π≤æd ´ƒÑ°SC’G QGóe
 ÚeOÉ≤dG  ádÉ°U  á©°SƒJ  ≈`̀dEG  Gƒ`̀YOh
 øjôaÉ°ùŸG  ø`̀e  È``̀cCG  GOó``̀Y  ÖYƒà°ùàd

.á«fOQC’G ájƒ¡dG ¢ùµ©j ÉÃ É¡ã«KCÉJh
 áæé∏dG  äQGR  ,π°üàe  ó«©°U  ≈∏Y
 â≤àdGh  »MÉ«°ùdG  ΩQ  …OGh  QGhR  õcôe
 ÜÉë°UCG øe OóYh á«MÉ«°ùdG ΩQ IQGOEG ™e
 AÉ°†YCGh  AÉ°SDhQh  á«MÉ«°ùdG  äÉª«îŸG
 ΩQ  …OGh  á≤£æe  ‘  á«MÉ«°ùdG  äÉ«©ª÷G
 á≤£æe  ôjóe  Qƒ°†ëH  á≤£æŸG  AÉ¡Lhh
 ájó∏H  ¢ù«FQh  äÉª«©ædG  ídÉ°U  ΩQ  …OGh

.áfõŸG ∞jÉf á°ùjódG
 èàæe  ΩQ  …OGh  ¿EG  Ú`̀°`̀SÉ`̀j  ∫É```bh
 ,á«MÉ«°ùdG  ™jQÉ°ûŸG  ÜÉ£≤à°S’  »MÉ«°S
 ≈dEG GÒ°ûe ,äGôeÉ¨ŸGh á«Ä«ÑdG áMÉ«°ùdÉc
 äÉª«îŸG  ÚH  º¶æe  πµ°ûH  πª©dG  á«ªgCG
 áÑ≤©dG  á≤£æe  ÚHh  á≤£æŸG  ‘  á«MÉ«°ùdG
 ≈∏Y  IóFÉØdG  º«ª©Jh  ádGó©dG  ≥«≤ëàd

.»∏ëŸG ™ªàéŸG AÉæHCG ™«ªL
 áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ¢ù«FQ  ™ªà°SGh
 äÉª«îŸG  ÜÉë°UCG  äÉLÉ«àMGh  ÖdÉ£Ÿ
 á«MÉ«°ùdG  äÉ`̀ «`̀©`̀ª`̀÷Gh  á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 á«æÑdGh  ¥ô£dÉH  á≤∏©àŸGh  ,á≤£æŸÉH
 AÉ`̀ ≤`̀ dEG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀eh  äÉ``̀eó``̀ÿGh  á«àëàdG
 á≤£æe  ‘  áæ∏©ŸG  äÉØ«æ°üàdGh  äÉjÉØædG
 OÉéjEG  IQhô°†H  ÚÑdÉ£e  ,á«MÉ«°ùdG  ΩQ

.É¡d ∫ƒ∏M
 ´ÓWÓd á≤£æª∏d áæé∏dG IQÉjR GƒæªKh

.É¡«a ∫É◊G ™bGh ≈∏Y

السلط 

 »YÉªàL’G ¿Éª°†dG á°ù°SDƒe ôjóe óYÉ°ùe ócCG
 ô°SÉj »eÓYE’G õcôŸG ôjóe äÉeƒ∏©ŸGh äÉ°SGQó∏d
 áæ÷  πÑb  øe  »FÉ¡f  …QGOEG  QGôb  Qhó°U  ¢ThôµY
 äÉeóÿG  AGô°T  »ØXƒe  ∫ƒª°ûH  ¿Éª°†dG  ¿hDƒ°T
 ,»©LQ  ôKCÉHh  ,¿Éª°†dG  ΩÉµMCÉH  √É«ŸG  á£∏°ùH

.á£∏°ùdG iód πª©dÉH º¡bÉëàdG ïjQÉJ øe GQÉÑàYG
 ™«ªL  äòØæà°SG  á£∏°ùdG  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 ¿Éª°†dG  á°ù°SDƒe  ió`̀ d  áMÉàŸG  äÉ`̀°`̀VGÎ`̀Y’G
 QGô≤H  ø©£∏d  AÉ°†≤dG  ≈dEG  â¡LƒJh  »YÉªàL’G
 AÉ≤∏ÑdG  √É«e  IQGOEG  ‘  ¿ƒ∏eÉY  ¿É`̀ch  .á°ù°SDƒŸG
 ΩÉeCG  ÉeÉ°üàYG  GhòØf  ,äÉeóÿG  AGô°T  ΩÉ¶f  ≈∏Y
 ¿Éª°†dÉH  º¡cGô°TEG  ΩóY  ≈∏Y  ÉLÉéàMG  ,IQGOE’G
 Ú°ùëàH  GƒÑdÉWh  ,»ë°üdG  ÚeCÉàdGh  »YÉªàL’G

 ‘  áeóN  º¡jód  ¿EG  Gƒ`̀dÉ`̀bh  .á«°û«©ŸG  º¡ahôX
 zÉægÉ«e{ ≈dEG É¡JQGOEG ∫ƒëàJ ¿CG πÑb √É«ŸG á£∏°S
 ºàj  ⁄h  ,äGƒæ°S  ™Ñ°Sh  áæ°S  Ú`̀H  É`̀e  â`̀YRƒ`̀J
 ≈∏Y Gƒ∏°üëj ⁄h »YÉªàL’G ¿Éª°†dG ‘ º¡cGô°TEG

.ÚbÉÑdG ÚØXƒŸÉH Iƒ°SCG äGRÉ«àeG …CG
 º¡bƒ≤ëH  ÉægÉ«Ÿ  Iójó÷G  IQGOE’G  GƒÑdÉWh
 ÚeCÉà∏d  º¡YÉ°†NEGh  º¡ÑJGhQ  Ú°ù–h  á«Ø«XƒdG
 øjócDƒe ,º¡à«ÑãJh »YÉªàL’G ¿Éª°†dGh »ë°üdG
 º¡ahôX  ‘  »Ø«XƒdG  ¿É`̀eC’É`̀H  ¿hô©°ûj  ’  º¡fG

.á«dÉ◊G
 ¢Sóæ¡ŸG  ÉægÉ«Ÿ  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ∫Éb  ,√QhóH
 âëÑ°UCG  AÉ≤∏ÑdG  √É«e  IQGOEG  ¿EG  ¿GQƒ©dG  óªfi
 ,‹É`̀◊G  ΩÉ©dG  ájGóH  òæe  ÉægÉ«e  IQGOE’  á©HÉJ
 GƒfÉc  ø‡  äÉeóÿG  AGô°T  »ØXƒe  ¢Uƒ°üîHh
 254  º`̀gOó`̀Yh  AÉ≤∏ÑdG  √É«e  á£∏°ùd  ¿ƒ©Ñàj

 º¡ahôX á°SGQO  ≈∏Y ÉægÉ«e  IQGOEG  âØµY ,ÉØXƒe
 º¡ahôX  Ú°ùëàH  QGô`̀b  PÉîJG  ”h  ,º¡∏«NGóeh
 :»``JB’G  ƒëædG  ≈∏Y  º¡ÑJGhQ  ™``aQh  á«°û«©ŸG
 ÖJGQ ≈∏Y ¿hO hCG ájƒfÉãdG IOÉ¡°ûdG á∏ªM π°üëj
 330 ¿hO hCG πeÉ°T Ωƒ∏HódG á∏ªMh ,QÉæjO 300
 ÖJGQ ≈∏Y ≈∏YCG  hCG  ¢SƒjQƒdÉµÑdG  á∏ªMh ,GQÉæjO
 »YÉªàL’G  ¿Éª°†∏d  º¡YÉ°†NEG  ™e  GQÉæjO  380

. »ë°üdG ÚeCÉàdGh
 OÉéjE’ √É«ŸG  IQGRh áÑWÉfl ” ¬fG  í°VhCGh
 ∑ƒeÒdG  √É«Ã  IOƒ`̀Lƒ`̀ŸG  Oƒ≤©dG  ™«ª÷  π`̀M

.áÑ≤©dG √É«eh ÉægÉ«eh
 Ωƒj  É¡Jô°ûf  ‘  âãH  ób  AÉÑfC’G  ádÉch  âfÉch
 Ú∏eÉ©∏d ihÉµ°T »°VÉŸG ΩÉ©dG QÉjCG  ô¡°T øe 22
 º¡ahôX Ú°ùëàH º¡ÑdÉ£eh äÉeóÿG AGô°T ΩÉ¶æH

.»YÉªàL’G ¿Éª°†dÉH º¡dƒª°Th á«°û«©ŸG

 البقعة 

 ,á«YGQõdG  çƒëÑ∏d  »æWƒdG  õcôŸG  ºààNG  
 ,IõZ  ´É£b  øe  ÜÉÑ°ûdG  øe  Oó©d  á«ÑjQóJ  IQhO
 ó©H  É`̀e  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀‡h  …ô`̀ FGó`̀ dG  OÉ°üàb’G  ∫ƒ`̀ M
 Ohó`̀◊G  ÈY  ¿hÉ©àdG  èeÉfôH  øª°V  ,OÉ°ü◊G
 OÉ–’G øe ∫ƒªŸG ,»YÉªàL’G êÉeOE’G  ´hô°ûÃ

.»HhQhC’G
 QGõf  QƒàcódG  çƒëÑdG  õcôe  ΩÉY  ôjóe  ó`̀cCGh
 ¥É£f  øª°V  ÜÉÑ°ûdG  Úµªàd  õcôŸG  »©°S  ,OGóM
 äÉ°SQÉ‡  º`̀gCG  ≈∏Y  AÉcô°ûdG  ™e  ´hô°ûŸG  πªY
 ≈∏Y  øjQOÉb  GƒëÑ°ü«d  ,Ió«÷G  OÉ°ü◊G  ó©H  Ée

.»YGQõdG ´É£≤dG ‘ πªY ¢Uôa OÉéjEG
 Qƒ°ùL  ó`̀Á  õ`̀cô`̀ŸG  ¿CG  ≈``̀dEG  OGó``̀M  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 GócDƒe ,AÉ≤°TCÓd á«YGQõdG äGÈÿG π≤fh ¿hÉ©àdG
 á«YGQõdG Ωƒ∏©dG π≤f ‘ á«ãëÑdG QOGƒµdÉH √RGõàYG

.É«LƒdƒæµàdGh
 á°Sóæ¡ŸG  ´hô°ûŸG  á≤°ùæe  âdÉb  ,É¡à¡L  øe
 ,ΩÉ`̀jCG  á°ùªN  äôªà°SG  IQhó``̀dG  ¿EG  ,áÑgh  A’BG
 »YÉªàL’G  OÉ©Ñà°S’G  á÷É©e  ≈``̀dEG  â`̀aó`̀gh
 :AÉcô°ûdG  ∫hO  ‘  äGó«°ùdGh  ÜÉÑ°ûdG  Úµ“h

 Ú£°ù∏a  h  ¢ùfƒJh  ,¿Éfƒ«dGh  ,É«fÉÑ°SCGh  ,É«dÉ£jEG
 èFÉàf øe IOÉØà°S’G ∫ÓN øe ,¿OQC’G ≈dEG áaÉ°VG
 á∏HÉb  äGQÉ¡Ã  ºgójhõJh  ,á≤HÉ°ùdG  ™jQÉ°ûŸG

.ΩGóà°ùŸG OÉ°üàb’G äÉYÉ£b ‘ ≥jƒ°ùà∏d
 ÖfÉ÷G  ø`̀e  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  ≥°ùæe  øªK  ,√Qhó``̀ H

 õcôŸ  …OÉjôdG  QhódG  ,á∏î°S  çQÉ◊G  »æ«£°ù∏ØdG
 AÉæHh á«YGQõdG Ωƒ∏©dGh ±QÉ©ŸG π≤f ‘ çƒëÑdG
 ÜÉÑ°ûdG  ™∏£àJ  ≈``dEG  GÒ°ûe  ,ÜÉÑ°ûdG  äGQó``̀b
 õcôŸÉH ÚãMÉÑdG äGÈN øe IOÉØà°SÓd »æ«£°ù∏ØdG

.áØ∏àîŸG á«YGQõdG ä’ÉéŸG øe ójó©dG ‘

ا�زرق 

 »ŸÉ©dG  ó`̀¡`̀©`̀ŸG  ø`̀ e  ó``̀ah  ø`̀ ∏`̀ YCG
 √õæàe{ á«FÉŸG ¥QRC’G á«ªfi ,ΩÓ°ù∏d

.⁄É©dG QGhõd zΩÓ°S
 É¡àª¶f  á«dÉØàMG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 á©«Ñ£dG  ájÉª◊  á«µ∏ŸG  á«©ª÷G
 ¥QRC’G á«ªfi ‘ ,ó¡©ŸG ™e ¿hÉ©àdÉH
 á«©ª÷G  Oƒ`̀¡`̀÷  É`̀Áô`̀µ`̀J  ,á`̀ «`̀ FÉ`̀ ŸG
 ¥QRC’G á«ªfi ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ÉgQhOh
 á«ªæJh  á«©«Ñ£dG  ÉgQOÉ°üeh  á«FÉŸG

.»∏ëŸG ™ªàéŸG
 É«dhO  Gôjó≤J  ¿Ó``̀YE’G  Gò`̀g  ó©jh
 ,á`̀«`̀FÉ`̀ŸG  ¥QRC’G  á`̀«`̀ª`̀fi  á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H
 ,á«bô°ûdG  AGôë°üdG  ‘  Iõ«‡  áMGƒc
 …ƒ«◊G ´ƒ`̀æ`̀à`̀dG  ø`̀e GRƒ`̀æ`̀c …ƒ`̀ –
 äGQÉ°ùe  º`̀gCG  ≈∏Y  ™≤Jh  ,É¡JÉ«W  ‘
 É¡«a  ¢û«©jh  áµ∏ªŸG  ‘  Qƒ«£dG  Iôég

 ´GƒfCG QófCG øe óMGh ÊÉMô°ùdG ∂ª°ùdG
 á«∏fi  äÉaÉ≤K  É¡dƒM  º«≤Jh  ,∑Éª°SC’G

.áYƒæàe
 …OÉ`̀a  á«©ª÷G  ΩÉ`̀Y  ôjóe  ó``̀cCGh
 »àdG  ¥QRC’G  á«ªfi  á«ªgCG  ,ô°UÉædG
 ´ƒ`̀æ`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y Gõ`̀ «`̀‡ É``LPƒ``‰ ó`̀©`̀J
 á«ªæJ  ‘  É```̀gQhOh  ó`̀jô`̀Ø`̀dG  …ƒ`̀«`̀◊G
 ¥QRC’G  á≤£æe  ‘  »∏ëŸG  ™ªàéŸG

.AÉbQõdG á¶aÉëÃ
 »ŸÉ©dG  RÉ```̀ ‚E’G  Gò``̀g  ¿CG  Ú``̀Hh
 ≈∏Y  ¿OQC’G  áfÉµe  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  Oóéj
 ájÉªM  ä’É`̀›  ‘  á«dhódG  áWQÉÿG
 ,á«∏ëŸG  äÉ©ªàéŸG  á«ªæJh  á©«Ñ£dG

.áaÉc É¡YGƒfCÉH áMÉ«°ùdG §°ûæjh
 ‹hó`̀dG  ó¡©ŸG  ÒØ°S  ó`̀cCG  ,√Qhó``H
 á«dÉØàM’G  ¿CG  ,èæ«c  ódÉfhO  ,ΩÓ°ù∏d
 OÉéjEG  ≈∏Y  ™«é°ûàdG  ≈∏Y  »M  ∫Éãe
 QGhõdG πc ¿ƒµ«d »©°ùdGh ,ΩÓ°S áaÉ≤K

 äGOƒ`̀¡`̀›  ¿CG  Éæ«Ñe  ,ΩÓ`̀°`̀S  AGôØ°S
 á©«Ñ£dG  ájÉª◊  á«µ∏ŸG  á«©ª÷G
 ìhQ  ™`̀e  ºé°ùæJ  ¥QRC’G  á«ªfi  ‘

.áÑëŸGh ΩÓ°ùdG ô°ûf ‘ IQOÉÑŸG
 »YƒdG õjõ©J ≈dEG IQOÉÑŸG ±ó¡Jh
 á«ªfi  hG  Ió`̀∏`̀H  hCG  áæjóe  ΩGõ`̀à`̀dÉ`̀H
 áÄ«ÑdGh  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdGh  ΩÓ°ùdÉH
 ácÎ°ûe  á«°VQCG  OÉ`̀é`̀jEGh  á«ë°üdG
 ∫ÉØàMÓd É©e AÉ≤àdÓd ™ªàéŸG AÉ°†YC’
 ,º¡KGôJh  º¡°VQCGh  º¡àeCÉH  Ö©°ûc
 ‘ AÉ©ªL ájô°ûÑ∏d ∑Î°ûŸG πÑ≤à°ùŸGh

.¢VQC’G Öcƒc ,∑Î°ûŸG Éædõæe
 1986  ΩÉY  CÉ°ûfCG  ó¡©ŸG  ¿CG  ôcòj
 πãªàJ  ájDhôH  ,ΩÓ°ù∏d  á«dhódG  áæ°ùdG
 ∫hCG  áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdG  íÑ°üj  ¿CG  ‘
 øeDƒjh ,⁄É©dG ‘ á«ŸÉY ΩÓ°S áYÉæ°U
 GÒØ°S  ¿ƒµj  ¿CG  øµÁ  ôaÉ°ùe  πc  ¿CÉH

.ΩÓ°ù∏d

الضمان: شمول موظفي شراء الخدمات بسلطة 
المياه بأحكام الضمان االجتماعي 

البحوث الزراعية ينفذ دورة تدريبية لشباب من قطاع غزة

زكاة الطفيلة تنظم حملة لتوزيع 
األلبسة على األسر المعوزة 

 الطفيلة 

 ™e ¿hÉ©àdÉH ájÒN á∏ªM ,á∏«Ø£dG á¶aÉfi äÉbó°Uh IÉcR áæ÷ âª¶f 
.É¡aÉbhCG ájôjóe ‘ IÉcõdG º°ùbh , »Yƒ£àdG ÉæàYõa ≥jôa

 ‘ á«Ø«°üdGh ájƒà°ûdG ájòMC’Gh á°ùÑdCÓd ÉjÒN É°Vô©e á∏ª◊G âæª°†Jh
.á∏«Ø£dG ±ÉbhCG ájôjóe áYÉb

 ¢ù«FQ Qƒ°†ëH ,øjQGóÑdG óªfi á∏«Ø£dG äÉbó°Uh IÉcR áæ÷ ¢ù«FQ ∫Ébh
 ôªà°ùJ »àdG á∏ª◊G ¿EG , á≤jÉà©dG óªfi á∏«Ø£dG ±ÉbhCG ájôjóe ‘ IÉcõdG º°ùb
 äÓª◊  ’Éªµà°SG  Èà©Jh  ,IÒ≤a  Iô°SCG  1300  AÉgR  ±ó¡à°ùJ  ΩÉjCG  áKÓK

.‹É◊G AÉà°ûdG AóH òæe áæé∏dG É¡à≤∏WCG
 ¢VQÉ©e øª°†àJ »àdG äÓª◊G √òg πãe áeÉbG á«ªgCG ≈dEG á≤jÉà©dG QÉ°TCGh
 øe  É¡JÉeõ∏à°ùÃ  IRƒ©ŸGh  IÒ≤ØdG  ä’É◊G  ∫ƒª°T  É¡dÓN  øe  ºàj  á£°ûfCGh

.ájòMC’Gh á°ùÑdC’G
 ≈dEG IôjÉ¡ŸG óªMG á∏«Ø£dG ‘ »Yƒ£àdG ÉæàYõa ≥jôa ≥°ùæe QÉ°TCG ,√QhóH
 á«ªæàdG ±GógCG øe kÉbÓ£fG »JCÉj …ÒÿG ¢Vô©ŸG Gòg ‘ ≥jôØdG ácQÉ°ûe ¿CG

. ô≤ØdG á∏µ°ûe øe óë∏d áeGóà°ùŸG

مطالبات بإيجاد حلول الكتظاظ 
مدارس في لواء الرمثا

 الرمثا 

 ‘  ÜÓ£dG  ®É¶àc’  ∫ƒ∏M  OÉéjEÉH  ,ÉãeôdG  AGƒ`̀d  ‘  ¿ƒæWGƒe  ÖdÉW  
.á«°SÉ°SC’G º«∏©àdG á∏Môe á°UÉN ,AGƒ∏dG ¢SQGóe

 ¢SQGóŸG  ¢†©H  ¿CG  ,(GÎH)  á«fOQC’G  AÉÑfC’G  ádÉcƒd  åjóM  ‘  GhócCGh
 ,ÉÑdÉW  35  ≈∏Y  á«Ø°üdG  áaô¨dG  ‘  É¡HÓW  OóY  ójõj  AGƒ∏dG  ‘  á«eƒµ◊G
.AGƒ∏dG ‘ IójGõàŸG ÜÓ£dG OGóYCG ÜÉ©«à°S’ IójóL ¢SQGóe AÉæÑH ÚÑdÉ£e
 óMCG  ‘ óLƒj ,äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG  IhGôªY á°SQóe ¿EG  ,í∏ØŸG  Qòæe  ∫Ébh
 AÉÑYC’G  øe  ójõjh  ,ø¡∏«°ü–  ≈∏Y  ôKDƒj  Ée  áÑdÉW  35  øe  ÌcCG  É¡aƒØ°U
 πgC’G ¥QDƒJ á∏µ°ûŸG √òg ¿CG ≈dEG á°ùHGQódG OÉ¡L QÉ°TCG Éª«a ,äÉª∏©ŸG ≈∏Y
 ΩóY áé«àf ºgDhÉæHCG √ó≤Øj Ée ¢†jƒ©àd á«°Uƒ°üÿG ¢ShQódG ≈dEG º¡©aóJh

.IójGõàŸG OGóYC’G πX ‘ ºgõ«côJ
 ¢SQGóe  º¶©e  ‘  ®É¶àc’G  ¿EG  ,»ÑYõdG  IóªM  ,á«eÓYE’G  âdÉb  Éª«a
 »YÉaôdG  º«gGôHEG  ócCG  Éªæ«H  ,º«∏©àdG  øe ÜÓ£dG  IOÉØà°SG  øe π∏≤j  ,AGƒ∏dG
.IójóL ¢SQGóe AÉæH ∫ÓN øe É¡∏M ÖLƒà°ùj á«≤«≤M á∏µ°ûe ®É¶àc’G ¿CG
 ¢SQGóŸG  ¿EG  ,…hÉµ∏ŸG  óªMG  ÉãeôdG  AGƒ`̀d  ¬«HôJ  ôjóe  ∫É`̀b  ,√Qhó``H
 á°SQóe 26 ÉgOóY ≠∏Ñj PEG ,áµ∏ªŸG ‘ Ö°ùædG ≈∏YCG øe ÉãeôdG ‘ IôLCÉà°ùŸG
 ¢SQGóŸG √òg ±ôZ á«ÑdÉZ ¿CG  ≈dEG  GÒ°ûe ,AGƒ∏dG ‘ á°SQóe 91  π°UG øe

.ÜÓ£dG øe IÒÑc GOGóYCG ÖYƒà°ùJ ’h IÒ¨°U
 á°UÉÿG  ¢SQGóŸG  øe  áÑ∏£dG  ∫É≤àfGh  ,…Qƒ°ùdG  Aƒé∏dG  ¿CG  ±É°VCGh
 ¿CG Éæ«Ñe ,AGƒ∏dG ¢SQGóe ¢†©H ‘ ®É¶àc’G á∏µ°ûe øe OGR ,á«eƒµ◊G ≈dEG

.É¡«∏Y ¢SQGóe AÉæÑd áÑ°SÉæe ¢VGQCG ™£b ™Ñ°S É¡jód ájôjóŸG
 Ió∏H  ‘  ≈dhC’G  :Éª¡FÉ£Y  ìôW  ¿Gô¶àæJ  Úà°SQóe  OƒLh  ≈dEG  QÉ°TCGh
 6  çGóëà°SG  ÖfÉL  ≈dEG  ,ÊÉŸCG  πjƒªàH  á°†jƒÑdG  Ió∏H  ‘  á«fÉãdGh  ,Iô£dG
 á¶aÉfi ¢ù∏› øe πjƒªàH ÚæÑ∏d  ájƒfÉãdG  ÉãeôdG  á°SQóe ‘ á«Ø°U ±ôZ

.óHQG
 ájƒfÉãdG IhGôªY á°SQóÃ ®É¶àc’G π◊ áæ÷ â∏µ°T ájôjóŸG ¿EG ∫Ébh
 ójó÷G  ≈æÑŸG  ≈dEG  ,É¡«a  ≈`̀dhC’G  ±ƒØ°üdG  ÜÓW  π≤f  ∫ÓN  øe  ,äÉæÑ∏d

.Qƒcò∏d ájƒfÉãdG IhGôªY á°SQóŸ

إطالق مشروع تكنولوجيا الهيدروجين 
األخضر في الجامعة األلمانية

 مادبا 

 É«LƒdƒæµJ ‘ äGQó≤dG õjõ©J ´hô°ûe á«fOQC’G á«fÉŸC’G á©eÉ÷G â≤∏WCG 
 ¿hÉ©àdÉH  ,iôNCG  ∫Éµ°TC’  IOóéàŸG  ábÉ£dG  πjƒ–h ô°†NC’G  ÚLhQó«¡dG

.‹hódG ¿hÉ©à∏d á«fÉŸC’G ádÉcƒdG ™e
 ¬FÉ≤d  ∫ÓN  ,‹ƒë∏◊G  øjódG  AÓY  QƒàcódG  ,á©eÉ÷G  ¢ù«FQ  ÜôYCGh
 »YôØdG ôjóŸGh ,Qóæ«LÉg Éæ«à°ùjôc ,ádÉcƒdG ‘ áÄ«ÑdGh ábÉ£dG º°ùb á°ù«FQ
 ,í∏H øjódG Qƒf ¢Sóæ¡ŸG ,Öàµª∏d ábÉ£dG QÉ°ûà°ùeh ,Iõjôa ÉæMƒj ,ádÉcƒ∏d
 º¡∏ªY  ¢Uôa  IOÉjRh  áÑ∏£dG  äGQó≤H  ¢Vƒ¡æ∏d  ¿hÉ©àdG  Gò¡H  ¬JOÉ©°S  øY
 »àdG ô°†NC’G ÚLhQó«¡dG É«LƒdƒæµJ ‘ áaô©ŸÉH º¡ë«∏°ùJh êôîàdG ó©H

.ÓÑ≤à°ùe ÊOQC’G ¥ƒ°ùdG ‘ πª©dG äÉYÉ£b øe Éª¡e ÉYÉ£b πµ°ûà°S
 øe  ø°ùfi  ÊÉ`̀g  QƒàcódG  √ô°†M  …ò`̀ dG  AÉ≤∏dG  ‘  ,‹ƒë∏◊G  Ú`̀Hh
 áYƒª›  ¬æY  èàæ«°Sh  ,ó`̀MGh  ΩÉ©d  ôªà°ùJ  ´hô°ûŸG  Ióe  ¿CG  ,á©eÉ÷G
 øª°†à«°S ¬fCG ≈dEG Éàa’ ,ô°†NC’G ÚLhQó«¡dG É«LƒdƒæµJ »£¨à°S äÉbÉ°ùe
 á©eÉ÷G  ‘  á«°ùjQóàdG  áÄ«¡dGh  Ú°Sóæ¡ŸGh  áÑ∏£∏d  á«ÑjQóJ  äÉ°TQh  ó≤Y

.á«fOQC’G äÉ©eÉ÷Gh
 å«M ,á«còdG  á«FÉHô¡µdG  äÉµÑ°ûdG  Èàfl óaƒdG  QGR  ,AÉ≤∏dG  ájÉ¡f  ‘h
 QÉµàH’G IOÉªY QGR Éªc ,á«ãëÑdG áYƒªéŸG É¡«£¨J »àdG ™jQÉ°ûŸG â°VôY
 É¡à«ªgCGh IOÉª©dG AÉ°ûfEG IôµØH ∞jô©àdG iôLh IOÉjôdGh É«LƒdƒæµàdG π≤fh

.áÄ°TÉf äÉcô°ûd É¡«éjôNh á©eÉ÷G áÑ∏W QÉµaCG πjƒ– ‘

تعيين المهندس نبيل الزعبي 
مديرا لمياه اليرموك

 إربد 

 π«Ñf  ¢Sóæ¡ŸG  Ú«©J  ,∑ƒeÒdG  √É«e  ácô°T  ‘  øjôjóŸG  áÄ«g  äQôb
,ácô°û∏d kÉeÉY kGôjóe ,»ÑYõdG

 Òà°ùLÉŸG  IOÉ¡°T  πªëj  »ÑYõdG  ¢Sóæ¡ŸÉa  ácô°ûdG  øY  ¿É«H  ≥ahh
 2018  »eÉY  ∫ÓN  ácô°û∏d  kÉeÉY  kGôjóe  kÉ≤HÉ°S  πªYh  ,√É«ŸG  äÉ°SGQO  ‘

.2019h

اربد: حركة سياحية نشطة 
للمناطق الطبيعية واألثرية

 إربد 

 ,óHQG  á¶aÉfi  ‘  á«¡«aÎdGh  á«MÉ«°ùdG  ≥WÉæŸG  øe  ójó©dG  äó¡°T  
 Ö°ùëH  ,IQGô`̀◊G  äÉ`̀LQO  ´ÉØJQG  AóH  ™e  ∂dPh  ,á£°ûf  á«MÉ«°S  ácôM

.áfhÉ°üÿG πYÉ°ûe IQƒàcódG óHQG á¶aÉëŸ áMÉ«°ùdG Iôjóe
 ÚgõæàŸG  ±’BG  ¿EG  (GÎH)  á«fOQC’G  AÉÑfC’G  ádÉcƒd  áfhÉ°üÿG  âdÉbh
 äÉeƒ≤e  øe  ¬H  õ«ªàJ  ÉŸ  Gô¶f  á«dÉª°ûdG  QGƒ`̀ZC’Gh  áfÉæc  »æH  AGƒd  GhQGR
 ÒÑµdG ∫ÉÑbE’G ≈dEG  áàa’ ,É«MÉ«°S áHPÉL ≥WÉæe É¡à∏©L ,á«dÉªL á«©«ÑW
 ó°UÉ≤ª∏d  áµ∏ªŸG  äÉ¶aÉfi  ™«ªL  øe  záæL  ÉæfOQCG{  èeÉfôH  »cQÉ°ûe  øe

.¢ù«b ΩGh πëa á≤ÑW πãe ájôKC’Gh ,¢TGôMC’Gh äÉHÉ¨dG πãe á«©«Ñ£dG
 ,ájOÉ°üàb’G ácô◊G ≈∏Y É kHÉéjEG ôKCG »MÉ«°ùdG •É°ûædG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ,Ú«∏ëŸG ¿Éµ°ùdG πÑb øe ájó«∏≤àdG á«aô◊G äÉéàæŸG ™«H ∫É› ‘ Éª«°S’h
 É¡àaÉ¶f  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  ≈dEG  á«MÉ«°ùdG  ™bGƒŸG  …OÉJôeh  ÚæWGƒŸG  á«YGO

.É¡JQÉjR øe AÉ¡àf’G ó©H äÉjÉØædG ∑ôJ ΩóYh

ورشة تدريبية لضباط ارتباط 
البلديات في جرش وعجلون

 عجلون 

 á«ÑjQóJ  á°TQh  ,¿ƒ∏éY  á¶aÉëÃ  ájô°†◊G  ájô≤dG  ‘  ,ó`̀MC’G  äó≤Y  
 äÉeƒ∏©ŸG ΩÉ¶f ∫ƒM ,¢TôLh ¿ƒ∏éY »à¶aÉ ‘ äÉjó∏ÑdG •ÉÑJQG •ÉÑ°†d
 IQGRh  ÚH  áeÈŸG  ºgÉØàdG  Iôcòe  øª°V  ∂dPh  …ƒªæàdG  ó°UôŸG/»ª«∏bE’G
 óªMG  á«∏NGódG  IQGRh  Ühóæe  ócCGh  .iô≤dGh  ¿óŸG  á«ªæJ  ∂æHh  á«∏NGódG
 ∂æH ¿Gh äGÈÿG π≤fh ádhódG äÉ°ù°SDƒe ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG á«ªgCG ,Ö«£dG
 IQGOEG  ≈∏Y QOÉb  ,äÉ¶aÉëŸG  ™«ªL ‘ ¬Yhôa ∫ÓN øe iô≤dGh ¿óŸG  á«ªæJ

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

.¢UÉÿG ´É£≤dG ™e á«cQÉ°ûàdÉH
 ≈∏Y äÉjó∏ÑdG •ÉÑJQG •ÉÑ°V ÖjQóJ ≈dEG  ±ó¡J á°TQƒdG ¿CG  ≈dEG  ,QÉ°TCGh
 á«∏ª©dG  ‘  QGô≤dG  »©fÉ°U  óYÉ°ùJ  äÉfÉ«H  IóYÉb  Òaƒàd  ,á«ªæàdG  IGOCG  ΩÉ¶f
.ÚæWGƒª∏d äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤J ‘ É¡FGOCG iƒà°ùe ™aQh äÉjó∏ÑdÉH ájƒªæàdG
 äÉeƒ∏©e  ΩÉ¶f  åjó–h  á``̀eGOEGh  ôjƒ£J  ≈`̀dEG  ±ó¡j  ΩÉ¶ædG  ¿CG  Ú`̀Hh
 ,á¶aÉëŸGh ájó∏ÑdG iƒà°ùe ≈∏Y äÉjó∏ÑdG äÉfÉ«Ñd IóYÉb øª°†àj ,Ö°Sƒfi
 »©fÉ°Uh AÉcô°ûdG ΩóîJ äGô°TDƒeh ôjQÉ≤J ∫ÓN øe äÉfÉ«ÑdG √òg ô¡¶J å«ëH
 äÉ°ù°SDƒŸGh äGQGRƒdG Úµ“ ≈dEG ΩÉ¶ædG ≈©°ùj Éªc ,…ƒªæàdG πª©dG ‘ QGô≤dG

.Oófi ∫ƒNO iƒà°ùe øª°V ôjQÉ≤àdG ≈∏Y ´ÓW’G øe ábÓ©dG äGP

ضبط شخص يصنع أطقم 
أسنان دون شهادة علمية

 الزرقاء 

 ≥«°ùæàdÉH ,á«æ°ùdG áë°üdG º°ùb /AÉbQõdG á¶aÉfi áë°U ájôjóe â£Ñ°V 
 º≤WCG  áYÉæ°üH  Ωƒ≤j  É°üî°T  ,AÉbQõdG  á¶aÉfi  »FÉbh  øeCG  ™e  ¿hÉ©àdGh
 äGOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿hO ≈°Vôª∏d á«æ°S äGAGôLEG Ëó≤Jh ¿Éæ°SCG Qƒ°ùLh

.¢Uƒ°üÿG Gò¡H áæ¡e ádhGõe íjô°üJ hCG á«ª∏Y
 á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd ìÉàØdG óÑY ódÉN QƒàcódG AÉbQõdG áë°U ôjóe ÚHh
 Qƒ°ùLh  º≤WCG  áYÉæ°üd  Ωóîà°ùJ  ¬JRƒëH  á«æ°S  OGƒe  §Ñ°V  ”  ¬fCG  (GÎH)
 ‘ ¬dõæe ‘ É¡H Ωƒ≤j ¿Éc á«æ°S á«ÑW äGAGôLE’ πª©à°ùj Ée É¡æeh ¿Éæ°SC’G
 á«FÉ°†≤dG äÉ¡÷G ≈dEG ¬∏jƒ– ” ¬fCG ≈dEG GÒ°ûe ,AÉbQõdG/á«ª°TÉ¡dG á≤£æe

.¬≤ëH á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJ’ ájQGOE’Gh
 ä’ƒéH  Ωƒ≤J  AÉbQõdG  á¶aÉfi  áë°U  ájôjóe  ¿CG  ≈dEG  ìÉàØdG  óÑY  âØdh
 áeÓ°S  ≈∏Y  ÉXÉØM  ¢UÉÿG  »Ñ£dG  ´É£≤dG  ≈∏Y  Iôªà°ùeh  ájQhO  á«fGó«e
 áeÉ©dG  áë°üdG  ÚfGƒ≤H  Úeõà∏ŸG  ÒZ  áØdÉflh  QGò`̀fEG  ºàj  å«M  ≈°VôŸG
 πch  ,äGOÉ«©dGh  õcGôŸG  ∂∏J  ¢ü«NôJ  •hô°ûH  áë°üdG  IQGRh  äÉª«∏©Jh

.¬°UÉ°üàNG øª°V

إعالن محمية األزرق متنزها عالميا للسالم

äÉ¶aÉfi



82023 QGPBG (6)  ÚæK’G
(3027) Oó©dGäÉ«∏fi

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

ـــــــــــــــم  رقــــــــــــــــــــــ بقــــــــــــــراره قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة مجلس التنظيم االعلى
ضمن القطع مجاري مياه أمطار حسب الواقع الموافقه على إستحداث  (56/25/5252)تاريخ  (5252/ت/9/ب/6)

/الحدب( لوحة 2( حوض )92/22/32/35/639/633/662/7/9/623/665/652/651/659ذوات االرقام )
( وتعديل مسار مجرى مياه امطار حسب الواقع 5/غريرا( لوحة )5( حوض )63/52/57والقطع ذوات االرقام ) (2)

/قاقع ( لوحة 2( حوض )73/72/71/79 واعتماد شارع افرازي تنظيميًا وزيادة سعته ضمن القطع ذوات االرقام )
ــــــــــــــب المخطط التعديلــــــــــــــي رقم حســــــــــــوذلك  قرية دالغة والرسيس من اراضي وادي موسىمن ( 2)
 و وضعه موضع التنفيذ. (52/65/5255)تاريخ  (32/5255/ب/6)

  رئيس مجلس المفوضين 
  د. سليمان علي الفرجات

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

  ـــــــــــــــم رقــــــــــــــــــــــ بقــــــــــــــراره قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة مجلس التنظيم األعلى
الموافقه على تعديل مسار شارع تنظيمي حسب الواقع ضمن القطع   (54/26/5252)تاريخ  (5252/ت/4/ب/2)

( حوض 6296( والقطعة رقم )00/الرويس( لوحة )57( حوض )446444244274420442942ذوات االرقام )
حســــــــــــــــــــــــــب المخطط التعديلــــــــــــــي رقم وذلك من اراضي وادي موسى ( 02/الطيبه( لوحة )52)
 و وضعه موضع التنفيذ. (57/66/5255)تاريخ  (29/5255/ب/5)

 
  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           

 د. سليمان علي الفرجات

0اعالنات االثنني  )6(اآذار 2023
العدد )3027(

 تبليغ اخطار بالن�شر
�شادر عن حمكمة تنفيذ عمان ال�شرعية

اإىل املحكوم عليه : ) عمر حممود حممد فريج ( . 
عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة ( .

ا�شم املحكوم له : ) ب�شمه عوين ابراهيم ا�شماعيل(.
 لقد تقرر يف الق�شيه التنفيذية رقم ) 2023/124( 
ومو�شوعها ) نفقة زوجه ( الزامك بدفع مبلغ وقدره 
لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع  �شهريا  دينار   )  200  (
تاريخ  من  اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  ب�شمه   (
)2022/11/20 ( وي�شاف اإليها الر�شوم وامل�شاريف 

القانونية .
فرته  خالل  االإخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  ان  وعليك 
انق�شت  واذا  تبليغك  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  اأق�شاها 
ق�شم  �شيقوم  االإخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه 
التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية قانونا بحقك . 

مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة 
تنفيذ عمان ال�شرعي 

 اإىل املحكوم عليه : ) ا�شامه احمد رم�شان حماد( 
عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة ( .

ا�شم املحكوم له : ) ر�شا خالد امنی ح�شن ( .
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
)2020/1254( ومو�شوعها ) نفقة زوجه ( الزامك 
بدفع مبلغ وقدره ) 200 ( دينار �شهريا تدفع ل�شالح 
اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  ر�شـا   ( لها  املحكوم 
الر�شوم  اإليها  وي�شاف   )2019/8/8( تاريخ  من 

وامل�شاريف القانونية 
فرتة  خالل  االإخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  اأن  وعليك   
انق�شت  واذا  تبليغك  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  اأق�شاها 
ق�شم  �شيقوم  االإخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه 
التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية قانونا بحقك .

 مامور تنقيد حمكمة عمان ال�شرعية

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة �شتوديو الت�شمري للعناية بالب�شره ذ.م.م

راأ�شمال  ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2023/3/5 من �شركاء ميلكون اكرث من25% من 
من  رابعا  البند  الحكام  ا�شتنادا  لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�شمن  ال�شركة 
لل�شركات  املديرين  وهيئات  االدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات 
امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن 
وزير ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من 
امر الدفاع رقم)5( ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 
. فقد قررت دعوتكم حل�شور االجتماع يوم  االربعاء املوافق  2023/3/15  ال�شاعة  ال�شاعة 
الثاين-مكتب  عبدالعزيز-الطابق  عمان-خلدا-جممع  ال�شركة   مقر  يف  ظهرا،  ع�شر  الثانية 

202 ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :
- انتخاب مدير جديد لل�شركة .- تعينی املفو�شنی بالتوقيع عن ال�شركة

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

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

 جمعية ال�شماعنة
للتنمية االجتماعية

  دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي للجمعية 
االجتماع  حل�شور  بدعوتكم  ال�شماعنة  جلمعية  االدارية  الهيئة  واع�شاء  رئي�س  يت�شرف 
العادي للجمعيه الذي تقرر عقده متام ال�شاعة الرابعة والن�شف من م�شاء يوم اجلمعة املوافق 
2023/3/17 مبقر اجلمعية الكائن يف جبل الزهور مقابل املوؤ�ش�شة الع�شكرية ومدينة املالهي 

وذلك للنظر يف االمور التالية املدرجة على جدول اعمال هذا االجتماع :
1- مناق�شة التقرير االداري للجمعية .

2 - مناق�شة التقرير املايل للجمعية .
3- اعتماد مدقق ح�شابات للجمعية .

4 - انتخاب ثالثة اع�شاء الإكمال النق�س يف الهيئة االدارية للجمعية .
علما ان من يرغب يف تر�شيح نف�شه للهيئة االدارية عليه ان يتقدم بطلب اىل جلنة االنتخابات 
يف اجلمعية من تاريخ 2023/3/4 اىل 2023/3/10 واح�شار عدم حمكومية �شاري املفعول وال 

تقبل اي طلبات بعد هذا التاريخ . 
ب�شاعة  املوعد  قبل  اجلمعية  مقر  يف  االجتماع  مكان  اىل  احل�شور  االعزاء  الزمالء  من  املنی 
افتتاح اجلل�شة عمال  التزاماتهم من ت�شديدها قبل  الذين مل يقوموا بت�شديد  الزمالء  ليتمكن 

باحكام النظام اال�شا�شي للجمعية .
وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام 

رئي�س اجلمعية يو�شف احمد امل�شايخ

صدى الشعب - باسل محمود 

 ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  á°SÉ«°S  øª°V
 á«fOQC’G  á«fhÉ©àdG  á°ù°SDƒŸG  ÚH  Ée
 ìÉàØdGóÑY  ΩÉ`̀©`̀dG  É`̀gô`̀jó`̀Ã  á∏ã‡
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ¥hó``̀æ``̀°``̀Uh ,»`̀ Ñ`̀ ∏`̀ °`̀ û`̀ dG
 ΩÉ`̀©`̀dG √ô`̀ jó`̀ Ã Ó`̀ã`̀‡ π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀à`̀dGh
 …òdG  πµ°ûdÉHh  ,äÉµjQƒdG  Qƒ°üæe

 ÉÃh  ÊOQC’G  ÊhÉ©àdG  ´É£≤dG  Ωóîj
 ,á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  ±Gó`̀ gC’G  ≥≤ëj
 á°TQh  ,¢TôL  ¿hÉ©J  ájôjóe  äó≤Y
 ¥hóæ°üdG  ¬eó≤j  Ée  ∫ƒM  á«Øjô©J
 ,á«fhÉ©àdG  äÉ«©ªé∏d  äÓjƒ“  øe
 ácQÉ°ûÃh  ,¬æY  Ú∏ã‡  Qƒ°†ëH

.Ú«fhÉ©J AÉ°†YCG
 ¢`̀Tô`̀L ¿hÉ``̀©``̀J ô`̀ jó`̀ e Ö```̀ MQh
 ‘  ÚcQÉ°ûŸÉH  ¬«≤ØdG  ôªY  ¢Sóæ¡ŸG
 A»éj  ÉgOÉ≤©fG  ¿CG  Éæ«Ñe  ,á°TQƒdG
 á°ù°SDƒŸG  ôjóe  äÉ¡«LƒJ  ¥É«°S  ‘
 π°UGƒàdÉH  ¿Gó«ŸG  AGQóŸ  á«fhÉ©àdG
 Ëó≤J ≈∏Y øjQOÉ≤dG AÉcô°ûdG áaÉc ™e

.á«fhÉ©àdG ácô◊G AÉ°†YC’ áeóÿG
 á`̀°`̀TQƒ`̀dG √ò``̀ g á``̀eÉ``̀bEG »``̀JCÉ``̀jh
 á«fhÉ©àdG ácô◊G AÉ°†YC’ á«Øjô©àdG
 ≈∏Y  º¡YÓWE’  ,¢TôL  á¶aÉfi  ‘
 É¡eó≤j  »`̀à`̀dG  á«∏jƒªàdG  äÉ`̀eó`̀ÿG
 π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀à`̀dGh á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ¥hó``̀æ``̀°``̀U
 á«Ø«µH  º`̀¡`̀Ø`̀jô`̀©`̀Jh  äÉ`̀«`̀fhÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d
 QÉ`̀ WEG  ‘  ∂`̀dò`̀ch  ,É¡æe  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G
 á«fOQC’G  á«fhÉ©àdG  á°ù°SDƒŸG  Ò°ù«J
 äÉ¡÷G  ™e  äÉ«fhÉ©àdG  ∫É°üJG  πÑ°S

.á«dhódG hCG á«∏ëŸG AGƒ°S áªYGódG
 ¥hóæ°U πã‡ çó– ,¬à¡L øe
 øY  »ÑYõdG  »∏Y  π«¨°ûàdGh  á«ªæàdG
 á«fhÉ©àdG  äÉ«©ªé∏d  »àdG  äÉeóÿG

.¥hóæ°üdG ∫ÓN øe É¡æe IOÉØà°S’G
 »àdG  ™jQÉ°ûŸG  ´GƒfCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 AGôLEG ó©H ¥hóæ°üdG É¡dƒÁ ¿CG øµÁ
 ∂`̀dPh  ,É¡dƒM  á`̀«`̀aGƒ`̀dG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG
 ,™jQÉ°ûŸG  √òg  ihóL  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d
 ≥FÉKƒdG  øe  OóY  ∂dÉæg  ¿CG  Éë°Vƒe
 ∫ƒ°ü◊ÉH  áÑZGôdG  äÉ«fhÉ©àdG  ≈∏Y
 ÉgÒaƒJ  ¥hóæ°üdG  øe  πjƒ“  ≈∏Y

.Ö∏£H Ωó≤àdG óæY
 »àdG  á«Øjô©àdG  á°TQƒdG  π∏îJh
 ¢TôL  á≤£æe  á«©ªL  É¡àaÉ°†à°SG
 äÓNGóeh É°TÉ≤f á«fhÉ©àdG á«YGQõdG
 ÊhÉ©àdG  OÉ``̀ –E’G  ø`̀Y  øjô°VÉë∏d
 á«©ªLh ,¢TôL á¶aÉfi ‘ »ª«∏bE’G
 á«©ªLh  ,á`̀«`̀YGQõ`̀dG  ¢TôL  á≤£æe
 ,Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àŸG  •ÉÑ°†dG
 øY  »ÑYõdG   ô°VÉëŸG  ÜÉ``̀LCG  Éª«a
 ∫ƒM  áMhô£ŸG  äGQÉ°ùØà°S’G  áaÉc

.¢TÉ≤ædG ´ƒ°Vƒe

«تعاون جرش» تعقد ورشة تعريفية حول تمويالت 
صندوق التنمية والتشغيل للتعاونيات



9 2023 QGPBG (6)  ÚæK’G
(3027) Oó©dG äÉ«∏fi

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

ـــــــــــــــم  رقــــــــــــــــــــــ بقــــــــــــــراره قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة مجلس التنظيم االعلى
الموافقه على إستحداث شوارع تخديمية حسب الواقع ضمن القطع  (61/25/5252)تاريخ  (5252/ت/1/ب/1)

من ( 2/الحدب( لوحة )2( حوض )62731931231132139239631232239239532532636ذوات االرقام )
 (23/5255/ب/6حســــــــــــــــــــــــــب المخطط التعديلــــــــــــــي رقم )وذلك  قرية دالغة والرسيس من اراضي وادي موسى

 و وضعه موضع التنفيذ. (21/65/5255)تاريخ 
  رئيس مجلس المفوضين 

  د. سليمان علي الفرجات
 إعـــــــــــــــالن

مجلس  م أن6711( لعام 97واألبنية رقم ) ( من قانون تنظيم المدن والقرى 52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )
رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   بقــــــــــــــراره قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة التنظيم االعلى

الموافقه على تعديل مسار طريق تنظيمي حسب الواقع ضمن القطع ذوات   (61/25/5252)تاريخ  (5252/ت/1/ب/5)
( 661(  والقطعة رقم )622/المشقره( لوحة)2/البلد( حي )65( حوض )39359632132232132913233592االرقام )
المخطط التعديلــــــــــــــي رقم حســــــــــــــــــــــــــب وذلك من اراضي وادي موسى ( 622/الزرابه( لوحة )1/البلد( حي )65حوض )

 وضعه موضع التنفيذ.و  (62/65/5255)تاريخ  (27/5255/ب/6)
  رئيس مجلس المفوضين                                                                                                  

 د. سليمان علي الفرجات

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )يعلن 

ـــــــــــــــم  رقــــــــــــــــــــــ بقــــــــــــــراره قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة مجلس التنظيم االعلى
م( مع نهاية مغلقة  1الموافقه على إستحداث طريق تنظيمي بسعة )  (61/25/5252)تاريخ  (5252/ت/1/ب/6)

وذلك  من اراضي وادي موسى ( 52/المهزول( لوحة)1( حوض )51وحسب الواقع ضمن قطعة االرض رقم )
 وضعه موضع التنفيذ.و  (62/65/5255)تاريخ  (27/5255/ب/2طط التعديلــــــــــــــي رقم )حســــــــــــــــــــــــــب المخ

  
  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           

 د. سليمان علي الفرجات

 

 

 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

ـــــــــــــــم  رقــــــــــــــــــــــ بقــــــــــــــراره قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة مجلس التنظيم االعلى
الموافقه على إستحداث شوارع تخديمية حسب الواقع ضمن القطع  (61/25/5252)تاريخ  (5252/ت/1/ب/1)

من ( 2/الحدب( لوحة )2( حوض )62731931231132139239631232239239532532636ذوات االرقام )
 (23/5255/ب/6حســــــــــــــــــــــــــب المخطط التعديلــــــــــــــي رقم )وذلك  قرية دالغة والرسيس من اراضي وادي موسى

 و وضعه موضع التنفيذ. (21/65/5255)تاريخ 
  رئيس مجلس المفوضين 

  د. سليمان علي الفرجات
 إعـــــــــــــــالن

مجلس  م أن6711( لعام 97واألبنية رقم ) ( من قانون تنظيم المدن والقرى 52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )
رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   بقــــــــــــــراره قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة التنظيم االعلى

الموافقه على تعديل مسار طريق تنظيمي حسب الواقع ضمن القطع ذوات   (61/25/5252)تاريخ  (5252/ت/1/ب/5)
( 661(  والقطعة رقم )622/المشقره( لوحة)2/البلد( حي )65( حوض )39359632132232132913233592االرقام )
المخطط التعديلــــــــــــــي رقم حســــــــــــــــــــــــــب وذلك من اراضي وادي موسى ( 622/الزرابه( لوحة )1/البلد( حي )65حوض )

 وضعه موضع التنفيذ.و  (62/65/5255)تاريخ  (27/5255/ب/6)
  رئيس مجلس المفوضين                                                                                                  

 د. سليمان علي الفرجات

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )يعلن 

ـــــــــــــــم  رقــــــــــــــــــــــ بقــــــــــــــراره قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة مجلس التنظيم االعلى
م( مع نهاية مغلقة  1الموافقه على إستحداث طريق تنظيمي بسعة )  (61/25/5252)تاريخ  (5252/ت/1/ب/6)

وذلك  من اراضي وادي موسى ( 52/المهزول( لوحة)1( حوض )51وحسب الواقع ضمن قطعة االرض رقم )
 وضعه موضع التنفيذ.و  (62/65/5255)تاريخ  (27/5255/ب/2طط التعديلــــــــــــــي رقم )حســــــــــــــــــــــــــب المخ

  
  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           

 د. سليمان علي الفرجات

 

 

 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

ـــــــــــــــم  رقــــــــــــــــــــــ بقــــــــــــــراره قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة مجلس التنظيم االعلى
الموافقه على إستحداث شوارع تخديمية حسب الواقع ضمن القطع  (61/25/5252)تاريخ  (5252/ت/1/ب/1)

من ( 2/الحدب( لوحة )2( حوض )62731931231132139239631232239239532532636ذوات االرقام )
 (23/5255/ب/6حســــــــــــــــــــــــــب المخطط التعديلــــــــــــــي رقم )وذلك  قرية دالغة والرسيس من اراضي وادي موسى

 و وضعه موضع التنفيذ. (21/65/5255)تاريخ 
  رئيس مجلس المفوضين 

  د. سليمان علي الفرجات
 إعـــــــــــــــالن

مجلس  م أن6711( لعام 97واألبنية رقم ) ( من قانون تنظيم المدن والقرى 52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )
رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   بقــــــــــــــراره قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة التنظيم االعلى

الموافقه على تعديل مسار طريق تنظيمي حسب الواقع ضمن القطع ذوات   (61/25/5252)تاريخ  (5252/ت/1/ب/5)
( 661(  والقطعة رقم )622/المشقره( لوحة)2/البلد( حي )65( حوض )39359632132232132913233592االرقام )
المخطط التعديلــــــــــــــي رقم حســــــــــــــــــــــــــب وذلك من اراضي وادي موسى ( 622/الزرابه( لوحة )1/البلد( حي )65حوض )

 وضعه موضع التنفيذ.و  (62/65/5255)تاريخ  (27/5255/ب/6)
  رئيس مجلس المفوضين                                                                                                  

 د. سليمان علي الفرجات

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )يعلن 

ـــــــــــــــم  رقــــــــــــــــــــــ بقــــــــــــــراره قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة مجلس التنظيم االعلى
م( مع نهاية مغلقة  1الموافقه على إستحداث طريق تنظيمي بسعة )  (61/25/5252)تاريخ  (5252/ت/1/ب/6)

وذلك  من اراضي وادي موسى ( 52/المهزول( لوحة)1( حوض )51وحسب الواقع ضمن قطعة االرض رقم )
 وضعه موضع التنفيذ.و  (62/65/5255)تاريخ  (27/5255/ب/2طط التعديلــــــــــــــي رقم )حســــــــــــــــــــــــــب المخ

  
  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           

 د. سليمان علي الفرجات

 

 

 

 إعـــــــــــــــالن
 اللجنة اللوائية م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52بمقتضى أحكام المادة رقم )يعلن للعموم 

تاريخ  (1/5252/ب/5)ـــــــــــــــــــــــــــــم رقــــــــا بقــــــــــــــرارهت قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة
الحي ( البقعة الغربية/66( حوض )912/917م )ارقاال  ذوات الموافقه على تغيير صفة اإلستعمال للقطع (61/25/5252)
المخطط التعديلــــــــــــــي حســــــــــــــــــــــــــب وذلك  سكن )ب(( إلى أمن اراضي وادي موسى  من سكن ) (511لوحة)/الغربي( 5)

حسب  و اعالنه لالعتراض لمدة شهر من تاريخ نشره في الجريده الرسميه (61/25/5252)تاريخ  (1/5252/ب/5رقم )
عتراضه مدعمًا بالمخططات التوضيحية لسلطة إقليم  البترا التنموي السياحي  الواقعة إعتراض تقديم إاالصول 3 وعلى من له 

  .   خالل المدة القانونية لذلكفي وادي موسى 
  رئيس مجلس المفوضين                                                                                                   

 د. سليمان علي الفرجات
 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97والقرى واألبنية رقم )( من قانون تنظيم المدن 52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

  رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ا بقــــــــــــــراره تقــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة اللجنة اللوائية
المخطط التنظيمي   ة علىــــــــــالموافقاالعتراضات وبشكل جزئي و قبول  (61/5/5252)تاريخ  (5252/ 1/ب/1)

( م ومجاري مياه أمطار حسب الواقع 6136136536233التفصيلي المقترح والذي يتضمن شوارع تنظيمية بسعة )
افرازية تنظيميًا وادخال القطع بصفة إستعمال سكن )ب( شريطة دفع عوائد التنظيم الخاصة وطرق واعتماد شوارع 

/الحبيس( من اراضي وادي 22)حوض /طنا( و 53ضمن القطع ذوات األرقام )حسب الجدول المرفق( حوض ) وذلك
وإعالنه لالعتراض    (61/5/5252)تاريخ  (5252/ 1/ب/1) حســــــــــــــــــــــــــب المخطط التعديلــــــــــــــي رقم  موسى و

عتراضه إعتراض تقديم إحسب االصول وعلى من له  للمرة الثانية لمدة شهر من تاريخ نشره في الجريده الرسميه
مدعمًا بالمخططات التوضيحية لسلطة إقليم  البترا التنموي السياحي  الواقعة في وادي موسى خالل المدة القانونية 

  .  لذلك
  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           

 د. سليمان علي الفرجات
 

 

 

 

 

 

 

 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ابقــــــــــــــراره تقــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة اللجنة اللوائية
حسب الواقع و  م( 7بسعة )تنظيمي  شارعالموافقه على تعديل مسار  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/6)

حســــــــــــــــــــــــــب وذلك   من اراضي وادي موسى( 26( لوحة )براق/69حوض ) (441634) ذوات االرقام القطعضمن 
من تاريخ نشره  شهرلمدة  عتراضوإعالنه لإل  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/6)التعديلي رقم   المخطط

عتراضه مدعمًا بالمخططات التوضيحية لسلطة إعتراض تقديم إفي الجريدة الرسمية  حسب االصول  وعلى من له 
  .لذلك إقليم  البترا التنموي السياحي  الواقعة في وادي موسى خالل المدة القانونية

  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           
 د. سليمان علي الفرجات

 
 
 
 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711لعام ( 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ابقــــــــــــــراره تقــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة اللجنة اللوائية
م( ضمن القطع  64شارع تنظيمي بسعة ) الموافقه على استحداث  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/3)

والقطع ذوات االرقام ( 7( لوحة )الزيتون /3( حوض )4/2ذوات االرقام )
/ذراع قماش ( لوحة 2( حوض )37/40/46/45/43/12/39/32/33/19/34/35/11/36/53/57/30)
/ذراع 2( حوض )36م( ضمن القطعة رقم )3قرية الصهوه واستحداث طرق تنظيمية بسعة ) من اراضي (  64)

تاريخ  (2/5053/ب/3)التعديلي رقم   حســــــــــــــــــــــــــب المخططوذلك  من اراضي قرية الصهوه (64قماش( لوحة )
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  حسب االصول  وعلى من  شهرلمدة  عتراضوإعالنه لإل (09/05/5053)

عتراضه مدعمًا بالمخططات التوضيحية لسلطة إقليم  البترا التنموي السياحي  الواقعة في وادي إعتراض تقديم إله 
 .موسى خالل المدة القانونية لذلك

  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           
 د. سليمان علي الفرجات

 
 
 
 
 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ابقــــــــــــــراره تقــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة اللجنة اللوائية
حسب الواقع و  م( 7بسعة )تنظيمي  شارعالموافقه على تعديل مسار  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/6)

حســــــــــــــــــــــــــب وذلك   من اراضي وادي موسى( 26( لوحة )براق/69حوض ) (441634) ذوات االرقام القطعضمن 
من تاريخ نشره  شهرلمدة  عتراضوإعالنه لإل  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/6)التعديلي رقم   المخطط

عتراضه مدعمًا بالمخططات التوضيحية لسلطة إعتراض تقديم إفي الجريدة الرسمية  حسب االصول  وعلى من له 
  .لذلك إقليم  البترا التنموي السياحي  الواقعة في وادي موسى خالل المدة القانونية

  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           
 د. سليمان علي الفرجات

 
 
 
 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711لعام ( 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ابقــــــــــــــراره تقــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة اللجنة اللوائية
م( ضمن القطع  64شارع تنظيمي بسعة ) الموافقه على استحداث  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/3)

والقطع ذوات االرقام ( 7( لوحة )الزيتون /3( حوض )4/2ذوات االرقام )
/ذراع قماش ( لوحة 2( حوض )37/40/46/45/43/12/39/32/33/19/34/35/11/36/53/57/30)
/ذراع 2( حوض )36م( ضمن القطعة رقم )3قرية الصهوه واستحداث طرق تنظيمية بسعة ) من اراضي (  64)

تاريخ  (2/5053/ب/3)التعديلي رقم   حســــــــــــــــــــــــــب المخططوذلك  من اراضي قرية الصهوه (64قماش( لوحة )
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  حسب االصول  وعلى من  شهرلمدة  عتراضوإعالنه لإل (09/05/5053)

عتراضه مدعمًا بالمخططات التوضيحية لسلطة إقليم  البترا التنموي السياحي  الواقعة في وادي إعتراض تقديم إله 
 .موسى خالل المدة القانونية لذلك

  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           
 د. سليمان علي الفرجات

 
 
 
 
 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ابقــــــــــــــراره تقــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  السيــاحيي و إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة اللجنة اللوائية
الموافقه على تعديل مسار مجرى مياه أمطار حسب الواقع ضمن القطع  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/5)

وذلك   من اراضي وادي موسى( 30( لوحة )الطيبه/52( حوض )630/635/6554/673/633ذوات االرقام )
 شهرلمدة  عتراضوإعالنه لإل  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/5)التعديلي رقم   حســــــــــــــــــــــــــب المخطط

عتراضه مدعمًا بالمخططات إعتراض تقديم إمن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  حسب االصول  وعلى من له 
  .لسلطة إقليم  البترا التنموي السياحي  الواقعة في وادي موسى خالل المدة القانونية لذلكالتوضيحية 

  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           
 د. سليمان علي الفرجات

 
 
 
 
 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52بمقتضى أحكام المادة رقم ) يعلن للعموم

رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ابقــــــــــــــراره تقــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة اللجنة اللوائية
لقطعة الموافقه على تعديل مسار مجرى مياه أمطار حسب الواقع ضمن ا (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/4)

التعديلي   حســــــــــــــــــــــــــب المخططوذلك   من اراضي وادي موسى( 97/الطيبه( لوحة )52حوض )( 6262رقم )
من تاريخ نشره في  شهرلمدة للمرة الثانية  عتراضوإعالنه لإل  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/4)رقم 

عتراضه مدعمًا بالمخططات التوضيحية لسلطة إقليم  إعتراض تقديم إالجريدة الرسمية  حسب االصول  وعلى من له 
  .البترا التنموي السياحي  الواقعة في وادي موسى خالل المدة القانونية لذلك

  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           
 د. سليمان علي الفرجات

 
 

 إعـــــــــــــــالن
م 6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )     
ي السيــاحي  قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  بقــــــــــــــراره رقــــــــــــــــــــــــــــم  و إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة مجلس التنظيم االعلى أن
إضافة صفة إستعمال تجاري بأحكام خاصة بإرتداد ة على ــــــــــالموافق (06/05/5053)تاريخ  (5053 /ت/2/ب/6)

/الغربي( لوحة 5/البقعة الغربية( الحي )66( حوض )749م( ضمن قطعة األرض رقم)64م( وعمق )4أمامي )
تاريخ  (5056 /59/ب/3)حســــــــــــــــــــــــــب المخطط التعديلــــــــــــــي رقم وذلك  ( من اراضي وادي موسى 511)
 ووضعه موضع التنفيذ.  (61/66/5056)

 رئيس مجلس المفوضين

 د. سليمان علي الفرجات

 

 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ابقــــــــــــــراره تقــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  السيــاحيي و إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة اللجنة اللوائية
الموافقه على تعديل مسار مجرى مياه أمطار حسب الواقع ضمن القطع  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/5)

وذلك   من اراضي وادي موسى( 30( لوحة )الطيبه/52( حوض )630/635/6554/673/633ذوات االرقام )
 شهرلمدة  عتراضوإعالنه لإل  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/5)التعديلي رقم   حســــــــــــــــــــــــــب المخطط

عتراضه مدعمًا بالمخططات إعتراض تقديم إمن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  حسب االصول  وعلى من له 
  .لسلطة إقليم  البترا التنموي السياحي  الواقعة في وادي موسى خالل المدة القانونية لذلكالتوضيحية 

  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           
 د. سليمان علي الفرجات

 
 
 
 
 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52بمقتضى أحكام المادة رقم ) يعلن للعموم

رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ابقــــــــــــــراره تقــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة اللجنة اللوائية
لقطعة الموافقه على تعديل مسار مجرى مياه أمطار حسب الواقع ضمن ا (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/4)

التعديلي   حســــــــــــــــــــــــــب المخططوذلك   من اراضي وادي موسى( 97/الطيبه( لوحة )52حوض )( 6262رقم )
من تاريخ نشره في  شهرلمدة للمرة الثانية  عتراضوإعالنه لإل  (09/05/5053)تاريخ  (2/5053/ب/4)رقم 

عتراضه مدعمًا بالمخططات التوضيحية لسلطة إقليم  إعتراض تقديم إالجريدة الرسمية  حسب االصول  وعلى من له 
  .البترا التنموي السياحي  الواقعة في وادي موسى خالل المدة القانونية لذلك

  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           
 د. سليمان علي الفرجات

 
 

 إعـــــــــــــــالن
 اللجنة اللوائية م أن6711( لعام 97( من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم )52بمقتضى أحكام المادة رقم )يعلن للعموم 

تاريخ  (1/5252/ب/5)ـــــــــــــــــــــــــــــم رقــــــــا بقــــــــــــــرارهت قــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة
الحي ( البقعة الغربية/66( حوض )912/917م )ارقاال  ذوات الموافقه على تغيير صفة اإلستعمال للقطع (61/25/5252)
المخطط التعديلــــــــــــــي حســــــــــــــــــــــــــب وذلك  سكن )ب(( إلى أمن اراضي وادي موسى  من سكن ) (511لوحة)/الغربي( 5)

حسب  و اعالنه لالعتراض لمدة شهر من تاريخ نشره في الجريده الرسميه (61/25/5252)تاريخ  (1/5252/ب/5رقم )
عتراضه مدعمًا بالمخططات التوضيحية لسلطة إقليم  البترا التنموي السياحي  الواقعة إعتراض تقديم إاالصول 3 وعلى من له 

  .   خالل المدة القانونية لذلكفي وادي موسى 
  رئيس مجلس المفوضين                                                                                                   

 د. سليمان علي الفرجات
 

 إعـــــــــــــــالن
 م أن6711( لعام 97والقرى واألبنية رقم )( من قانون تنظيم المدن 52يعلن للعموم بمقتضى أحكام المادة رقم )

  رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ا بقــــــــــــــراره تقــــــــــــــــد قـــــــــــــــرر  ي السيــاحيو إقليــــــــــم البترا التنمــــ في سلطة اللجنة اللوائية
المخطط التنظيمي   ة علىــــــــــالموافقاالعتراضات وبشكل جزئي و قبول  (61/5/5252)تاريخ  (5252/ 1/ب/1)

( م ومجاري مياه أمطار حسب الواقع 6136136536233التفصيلي المقترح والذي يتضمن شوارع تنظيمية بسعة )
افرازية تنظيميًا وادخال القطع بصفة إستعمال سكن )ب( شريطة دفع عوائد التنظيم الخاصة وطرق واعتماد شوارع 

/الحبيس( من اراضي وادي 22)حوض /طنا( و 53ضمن القطع ذوات األرقام )حسب الجدول المرفق( حوض ) وذلك
وإعالنه لالعتراض    (61/5/5252)تاريخ  (5252/ 1/ب/1) حســــــــــــــــــــــــــب المخطط التعديلــــــــــــــي رقم  موسى و

عتراضه إعتراض تقديم إحسب االصول وعلى من له  للمرة الثانية لمدة شهر من تاريخ نشره في الجريده الرسميه
مدعمًا بالمخططات التوضيحية لسلطة إقليم  البترا التنموي السياحي  الواقعة في وادي موسى خالل المدة القانونية 

  .  لذلك
  رئيس مجلس المفوضين                                                                                           

 د. سليمان علي الفرجات
 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم القرية رقم القطعة رقم اللوحة رقم الحوض
 وادي موسى 094 87 28
 وادي موسى 17 87 28
 وادي موسى 26 87 28
 وادي موسى 27 87 28
 وادي موسى 90 87 28
 وادي موسى 91 87 28
 وادي موسى 125 86 28
 وادي موسى 172 87 28
 وادي موسى 253 86 28
 وادي موسى 492 86 28
 وادي موسى 261 86 28
 وادي موسى 264 86 28
 وادي موسى 298 87 28
 وادي موسى 322 87 28
 وادي موسى 323 87 28
 موسىوادي  324 87 28
 وادي موسى 325 87 28
 وادي موسى 326 87 28
 وادي موسى 327 87 28
 وادي موسى 328 87 28
 وادي موسى 329 87 28
 وادي موسى 330 87 28
 وادي موسى 331 87 28
 وادي موسى 354 87 28
 وادي موسى 414 87 28
 وادي موسى 422 87 28
 وادي موسى 431 87 28
 وادي موسى 432 87 28
 وادي موسى 4 90 30
 وادي موسى 8 90 30
 وادي موسى 9 90 30
 وادي موسى 10 90 30
 وادي موسى 11 90 30
 وادي موسى 12 90 30
 وادي موسى 17 90 30
 وادي موسى 19 90 30
 وادي موسى 22 90 30
 وادي موسى 78 90 30

 اسم القرية رقم القطعة رقم اللوحة رقم الحوض
 وادي موسى 094 87 28
 وادي موسى 17 87 28
 وادي موسى 26 87 28
 وادي موسى 27 87 28
 وادي موسى 90 87 28
 وادي موسى 91 87 28
 وادي موسى 125 86 28
 وادي موسى 172 87 28
 وادي موسى 253 86 28
 وادي موسى 492 86 28
 وادي موسى 261 86 28
 وادي موسى 264 86 28
 وادي موسى 298 87 28
 وادي موسى 322 87 28
 وادي موسى 323 87 28
 موسىوادي  324 87 28
 وادي موسى 325 87 28
 وادي موسى 326 87 28
 وادي موسى 327 87 28
 وادي موسى 328 87 28
 وادي موسى 329 87 28
 وادي موسى 330 87 28
 وادي موسى 331 87 28
 وادي موسى 354 87 28
 وادي موسى 414 87 28
 وادي موسى 422 87 28
 وادي موسى 431 87 28
 وادي موسى 432 87 28
 وادي موسى 4 90 30
 وادي موسى 8 90 30
 وادي موسى 9 90 30
 وادي موسى 10 90 30
 وادي موسى 11 90 30
 وادي موسى 12 90 30
 وادي موسى 17 90 30
 وادي موسى 19 90 30
 وادي موسى 22 90 30
 اسم القرية رقم القطعة رقم اللوحة رقم الحوض وادي موسى 78 90 30

 موسى وادي 79 90 30
 وادي موسى 216 90 30
 وادي موسى 217 90 30
 وادي موسى 222 90 30
 وادي موسى 223 90 30
 وادي موسى 224 90 30
 وادي موسى 225 90 30
 وادي موسى 226 90 30
 وادي موسى 227 90 30
 وادي موسى 255 90 30
 وادي موسى 256 90 30
 وادي موسى 257 90 30
 موسىوادي  294 90 30
 وادي موسى 295 90 30
 وادي موسى 296 90 30
 وادي موسى 297 90 30
 وادي موسى 298 90 30
 وادي موسى 299 90 30
 وادي موسى 300 90 30
 وادي موسى 339 90 30
 وادي موسى 355 90 30
 وادي موسى 356 90 30
 وادي موسى 357 90 30
 وادي موسى 423 90 30
 وادي موسى 094 28 82
 وادي موسى 440 28 82
 وادي موسى 444 28 82
 وادي موسى 445 28 82
 وادي موسى 448 28 82
 وادي موسى 442 28 82
 وادي موسى 449 28 82
 وادي موسى 444 28 82
 وادي موسى 480 94 04
 وادي موسى 480 94 04
 وادي موسى 484 94 04
 وادي موسى 488 94 04
 وادي موسى 449 94 04
 وادي موسى 484 94 04

 اسم القرية رقم القطعة رقم اللوحة رقم الحوض
 موسى وادي 79 90 30
 وادي موسى 216 90 30
 وادي موسى 217 90 30
 وادي موسى 222 90 30
 وادي موسى 223 90 30
 وادي موسى 224 90 30
 وادي موسى 225 90 30
 وادي موسى 226 90 30
 وادي موسى 227 90 30
 وادي موسى 255 90 30
 وادي موسى 256 90 30
 وادي موسى 257 90 30
 موسىوادي  294 90 30
 وادي موسى 295 90 30
 وادي موسى 296 90 30
 وادي موسى 297 90 30
 وادي موسى 298 90 30
 وادي موسى 299 90 30
 وادي موسى 300 90 30
 وادي موسى 339 90 30
 وادي موسى 355 90 30
 وادي موسى 356 90 30
 وادي موسى 357 90 30
 وادي موسى 423 90 30
 وادي موسى 094 28 82
 وادي موسى 440 28 82
 وادي موسى 444 28 82
 وادي موسى 445 28 82
 وادي موسى 448 28 82
 وادي موسى 442 28 82
 وادي موسى 449 28 82
 وادي موسى 444 28 82
 وادي موسى 480 94 04
 وادي موسى 480 94 04
 وادي موسى 484 94 04
 وادي موسى 488 94 04
 وادي موسى 449 94 04
 اسم القرية رقم القطعة رقم اللوحة رقم الحوض وادي موسى 484 94 04
 وادي موسى 444 90 30
 وادي موسى 440 90 30
 وادي موسى 440 90 30
 وادي موسى 409 90 30
 وادي موسى 402 90 30
 وادي موسى 448 90 30
 وادي موسى 408 90 30
 وادي موسى 444 90 30
 وادي موسى 058 90 30
 وادي موسى 050 90 30
 وادي موسى 050 90 30
 وادي موسى 405 90 30
 وادي موسى 404 90 30
 وادي موسى 400 90 30
 وادي موسى 400 90 30
 وادي موسى 040 28 82
 وادي موسى 044 25 82
 وادي موسى 040 25 82
 وادي موسى 824 25 82
 وادي موسى 094 25 82
 وادي موسى 054 25 82
 وادي موسى 054 25 82
 وادي موسى 058 25 82
 وادي موسى 2 25 82
 وادي موسى 0 25 82

 

 

النجار : رصد587 بئًرا 
مخالًفا في المملكة 

 صدى الشعب - فايز الشاقلدي 

 IQGRƒdG iód Ú©e ºbQ OƒLh ΩóYQÉéædG óªfi …ôdGh √É«ŸG ôjRh ócCG 
 AÉ°†YCG  äGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y  G kOQ  kÓFÉb  ,  áµ∏ªŸG  ‘  áØdÉîŸG  √É«ŸG  QÉHBG  ∫ƒM

 .záØdÉîŸG QÉHB’G OóY ±ô©f ’ øëf { :á«HÉ«ædG á«dÉŸG áæé∏dG
 äÉMÉ°†«à°S’G  á«HÉ«ædG  á«dÉŸG  áæé∏dG  á°ûbÉæe  ∫ÓN  QÉéædG  ∞°ûch  
 2020  -  2019  -  2018  áæ°ùd  áÑ°SÉëŸG  ¿GƒjódG  ôjô≤J  ‘  IOQGƒ`̀dG
 É¡àFõŒ  ”h  ,ÉkØdÉfl  G kôÄH  587  ó°UQ  ”  ¬fCG  ,ó`̀MC’G  Ωƒ«dG  ,2021  -

.ΩOôdG äGAGôLEG ‘ Iô°TÉÑª∏d
 É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG ¿Éc áµ∏ªŸG äÉ¶aÉfi ™«ªL ‘ ≥WÉæe óLƒj ’ ;™HÉJh 
 Éàa’ ,zøjôØµdGh Í∏dG { á≤£æe ‘ √É«ŸG äÉØdÉfl á©HÉàe É k≤HÉ°S ”h , É kÑ©°U

. kÓÑ≤à°ùe iôNCG ä’ƒL ò«ØæàH á«dÉM äÉ¡LƒJ ≈dEG

 «إدارية النواب»: توصيات لمجلس الوزراء 

لتعزير الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية
صدى الشعب - فايز الشاقلدي 

 áæé∏dG ¿EG ,äÉØjó°ûdG ¿õj ¢Sóæ¡ŸG ,á«HÉ«ædG ájQGOE’G áæé∏dG ¢ù«FQ ∫Éb
 ‘  á«∏NGódG  áHÉbôdG  õjõ©J  É¡fCÉ°T  øe  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éŸ  äÉ«°UƒJ  ™aÎ°S

.áØ∏àîŸG á«eƒµ◊G ôFGhódGh äÉ°ù°SDƒŸG
 ¬«a  ”  ,ó`̀MC’G  Ωƒ«dG  ¬Jó≤Y  ,áæé∏d  É kYÉªàLG  ¬°SDhôJ  ∫ÓN  ,±É°VCGh
 ,áeÉ©dG  äÉ°ù°SDƒŸG  ‘  á«∏NGódG  áHÉbôdG  äGóMh  πªY  õjõ©Jh  ºYO  á°ûbÉf

 ºgCG øe ¿CG
 ,2011 ΩÉ©dG QOÉ°üdG á«∏NGódG áHÉbôdG ΩÉ¶æH ô¶ædG IOÉYEG äÉ«°UƒàdG
 äÉ«°UƒJ OÉªàYGh ,IóMƒdG ∂∏àd RÉ‚E’G ºéëH äGBÉaÉµŸGh õaGƒ◊G §HQh
 OƒLh  á«eGõdEGh  ,áHÉbôdG  äGóMh  ™bGh  Ú°ùëàd  áÑ°SÉëŸG  ¿GƒjO  ôjô≤J
 óaQh ,»Ø«XƒdG QÉ°ùŸÉH •ƒHôe áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e ‘ »ÑjQóJ »æ¡e QÉ°ùe

.áHÉbôdG ∫É› ‘ Ú°ü°üîàe ÚØXƒÃ äGóMƒdG ∂∏J
 íeÉ°S  á«fóŸG  áeóÿG  ÊGƒ`̀jO  »°ù«FQ  Qƒ°†ëH  ,äÉØjó°ûdG  í°VhCGh
 º«µ◊GóÑY á«dÉŸG IQGRh ΩÉY ÚeCGC’h ,‹ÉéŸG º«gGôHG áÑ°SÉëŸGh ô°UÉædG
 ÚØXƒeh AGQóeh ,IódGƒÿG ΩÉ¡°S áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e Iôjóeh ,»∏Ñ°ûdG
 zá«HÉ«ædG  á`̀jQGOE’G{  ¿CG  ,äGQGRƒ`̀dG  ∞∏àîÃ  á«∏NGódG  áHÉbôdG  äGóMh  ‘
 QÉ°ü«d ,AGQRƒdG ¢ù∏éŸ É k°†jCG áÑ°SÉëŸG ¿GƒjO äÉ«°UƒJ ¥ÉaQEG ≈∏Y πª©à°S

.á«∏NGódG áHÉbôdG äGóMh åjó–h ôjƒ£J ‘ ÉgOÉªàYG ≈dEG
 ÉgQOGƒc  ‘  ¢ü≤f  øe  ÊÉ©J  á«∏NGódG  áHÉbôdG  äGóMh  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 äÉjóëà∏d πM OÉéjEG ≈dEG á«fóŸG áeóÿG ¿GƒjO É«YGO ,áHÉbôdÉH á°ü°üîàŸG

.É¡¡LGƒJ »àdG
 ,äÉë«∏°ùdG ô‰ á«HÉ«ædG á«dÉŸG áæé∏dG ¢ù«FQ :ÜGƒædG ócCG ,º¡à¡L øe
 π«YÉª°SEG ,¢Tƒ°û◊G π«ªL ,á°ûjGƒædG IOƒY ,áéYódG Ò¨eG ,áfhGô£dG »∏Y
 É¡XÉØMh  ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  ‘  á«∏NGódG  áHÉbôdG  äGóMh  á«ªgCG  ,áÑbÉ°ûŸG
 ,AÉØcCG Ú°ü°üîàe ÚØXƒÃ ÉgóaQh É¡à«dÓ≤à°SÉH ÚÑdÉ£e ,ΩÉ©dG ∫ÉŸG ≈∏Y

.ºgQhO õjõ©àd äGhÓY º¡ëæeh
 á«∏NGódG  áHÉbôdG  »ØXƒe  Ú«©J  •hô°T  ¿EG  ô°UÉædG  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe
 ≈∏Y É kahõY ∑Éæg ¿CG É kØ«°†e ,º¡≤JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ŸG ΩÉ¡ŸG ºé◊ G kô¶f zá«°SÉb{

.ÚØXƒŸG øe É¡«a πª©dG ≈∏Y ∫ÉÑbE’G
 ¿GƒjO  QGô≤d  GOÉæà°SG  AÉL  õaGƒMh  äGhÓ`̀Y  º¡ëæe  ΩóY  ¿CG  ™HÉJh
 ∂∏Á á°ù°SDƒŸG hCG IQGRƒ∏d ΩÉ©dG ÚeC’G hCG ôjRƒdG ¿CG ’EG ,™jô°ûàdGh …CGôdG
 ¿É©HÉàj  áÑ°SÉëŸG  ¿GƒjOh  á«dÉŸG  IQGRh  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,É¡aô°U  äÉ«MÓ°U

 .º¡eÉªàgG πL É¡fƒdƒjh á«∏NGódG áHÉbôdG äGóMh ôjQÉ≤J
 12 øª°V á«∏NGódG áHÉbôdG äGóMh πª©d º««≤J ∑Éæg ¿CG ô°UÉædG OGRh

.É¡H ¿ƒ∏ª©j »àdG äÉ°ù°SDƒª∏d ÚeÉ©dG AGQóŸÉH §ÑJôJ ’ »gh ,QÉ«©e
 É¡eÉ«b ΩóYh á«∏NGódG áHÉbôdG äGóMh øe OóY ∞©°V ‹ÉéŸG GõY ,√QhóH
 IQGOE’G ºYO Ωó©c IQGOE’G QÉ«©e :ÉgRôHCG ,ÒjÉ©e IóY ≈dEG É¡eÉ¡eh ÉgQhóH
 ‘ áHÉbôdG IóMh ôjóe QÉ«àNG ,á«∏NGódG áHÉbôdG IóMƒd äÉ¡÷G ¢†©H ‘
 á«∏NGódG áHÉbôdG ΩÉ¶æH OQh Ée ™e á≤aGƒàe ÒZ äÉ°ü°üîàH äÉ¡÷G ¢†©H
 πc  ≈∏Y  ´ÓW’G  øe  IóMƒdG  Úµ“  ΩóY  ,¬ÑLƒÃ  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh
 ,äÉjôjóŸG  ¢†©H  ™e  π°UGƒàdGh  ∫ƒ°UƒdÉH  É¡d  ìÉª°ùdG  ΩóYh  ,≥FÉKƒdG
 óaQ  ΩóY  ,á«HÉbôdG  ∫ÉªYC’G  ™e  áHQÉ°†àe  ájò«ØæJ  ΩÉ¡Ã  IóMƒdG  ∑Gô°TEG
 ∞°UƒdGh º¡æe áHƒ∏£ŸG ΩÉ¡ŸG ™e º¡JÉ°ü°üîJ Ö°SÉæàJ ÚØXƒÃ IóMƒdG
 ôjQÉ≤àH ΩÉªàg’G ΩóY ,»Ø«XƒdG ∞°UƒdG äÉª«∏©J ÖLƒÃ OóëŸG »Ø«XƒdG

.É¡d Ö°SÉæŸG AGôLE’G PÉîJGh á«∏NGódG áHÉbôdG äGóMh
 IOóëŸG É¡eÉ¡Ã IóMƒdG Ωƒ≤J ’ ,‹ÉéŸG Ö°ùM ,AGOC’G QÉ«©e ¿É°ûHh
 á«∏NGódG áHÉbôdG áª¶fCGh ôWÉîŸG IQGOEG äÉ«∏ªY º««≤J :É¡ªgCGh ,äÉª«∏©àdÉH
 ΩóY ,≥Ñ°ùŸG ≥«bóàdG ≈∏Y äGóMƒdG »≤bóe ¢†©H πªY QÉ°üàbG ,áªcƒ◊Gh
 ≥«bóàdG É¡à°SQÉ‡ ΩóYh ,É¡∏ªY AGOC’ ájò«ØæJ §£N äGóMƒdG √òg ™°Vh
 ¥GQhCGh ≥«bóàdG äÉØ∏Ÿ É¡«≤KƒJ ΩóY ,á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ô°UÉæ©d ≥MÓdG ‹ÉŸG

.ºFÓe ÒZh ±Éc ÒZ ≥«KƒàdG ¿CG hCG äÉÑKE’G ádOCGh πª©dG
 IQÉ¡ŸG ôaƒJ ΩóY ≈dEG ‹ÉéŸG QÉ°TCG  ,IQÉ¡ŸGh áaô©ŸG QÉ«©Ÿ áÑ°ùædÉHh
 ¢†©H  ΩÉªàgG  ΩóY  ,»∏NGódG  ≥«bóàdG  ÒjÉ©e  ≥«Ñ£àH  áeÉàdG  áaô©ŸGh
 »ØXƒe  ÚH  áaô©ŸG  π≤f  Ωó`̀Y  ,ôªà°ùŸG  ôjƒ£àdGh  ÖjQóàdÉH  äGó`̀Mƒ`̀dG
 äÉ«æ≤J  ΩGóîà°SG  Ωó`̀Y  ,≥«bóà∏d  á©°VÉÿG  äÉ¡÷G  ¢†©H  ‘  IóMƒdG

.äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ≈∏Y Ióªà©ŸG ≥«bóàdG
 ®ÉØ◊G ‘ ÉeÉg GQhO Ö©∏J áHÉbôdG äGóMh ¿EG »∏Ñ°ûdG ∫Éb ,¬à«MÉf øe
 Rõ©j á°ü°üîàeh á«∏«gCÉJ äGQhO ‘ º¡cGô°TEG ¿CG É kØ«°†e ,ΩÉ©dG ∫ÉŸG ≈∏Y

.º¡JGóMh πªYh º¡JAÉØc øe

 االحتفال بتخريج طلبة البرامج الدولية 

في جامعة الشرق األوسط
 عّمان 

 áÑ∏W èjôîJ  πØM ,óæjôH  â«LójôH  ,¿ÉªY  ‘ á«fÉ£jÈdG  IÒØ°ùdG  âYQ 
 ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á©eÉL ‘ IGQƒàcódGh Òà°ùLÉŸG q»›ÉfÈd á«dhódG èeGÈdG
 QƒàcódG É¡JOƒL ¿Éª°Vh ‹É©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe OÉªàYG áÄ«g ¢ù«FQ Qƒ°†ëH
 QƒàcódG Ú©dG §°ShC’G ¥ô°ûdG á©eÉL AÉæeCG ¢ù∏› ¢ù«FQh ,IôjGô°üdG ôaÉX
 ,≠æàæH  Éµ«ÑjQ IQƒàcódG  Ò°TQƒaó«H  »à©eÉL q»à°ù«FQh ,øjódG  ô°UÉf  Üƒ≤©j

.øjOÉëŸG ΩÓ°S IQƒàcódG §°ShC’G ¥ô°ûdGh
 √ô°†M …òdG èjôîàdG πØM πª°T ,á©eÉ÷G øY QOÉ°U »Øë°U ¿É«H Ö°ùMh
 ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  á©eÉL  ‘  AÉæeC’G  ¢ù∏›h  øjôjóŸG  áÄ«g  AÉ°†YCG  øe  OóY
 QƒeCG  AÉ«dhCGh ‹ÉgC’G øe l™ªLh ,¢ûJGO ¿ÉjQOG zÒ°TOQƒaó«H{ á°ù«FQ ÖFÉfh
 øeC’G  Òà°ùLÉeh  ,á«ŸÉ©dG  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  Òà°ùLÉe  èeGôH  áÑ∏W  :ÚéjôÿG

.ΩÓYE’G ‘ IGQƒàcódGh ,∫ÉªYC’G ‘ IGQƒàcódG èeÉfôH áÑ∏Wh ,ÊGÈ«°ùdG
 ájGóH  áHÉãÃ  Gò`̀g  èjôîàdG  πØM  ¿EG  óæjôH  â«LójôH  IÒØ°ùdG  âdÉbh
 π«µ°ûàd  º¡JGQÉ¡e  ∞«XƒJ  ≈∏Y  ¿ƒ∏ª©«°S  øjòdG  Úéjôî∏d  IójóL  äÉbÓ£fG

.ójó÷G ⁄É©dG
 ¥ô°ûdG  á©eÉL  ™e  Ò°TOQƒaó«H  á©eÉL  ™ªŒ  »àdG  ácGô°ûdG  ¿CG  äócCGh
 ¿CGh  ,áÑ∏£∏d  IóFGQ  á«ŸÉY  äÉª°S  AÉØ°VE’  »JCÉJh  ,É¡Yƒf  øe  Iójôa  §°ShC’G
 ‘  qΩC’G  á©eÉ÷G  øY  IQOÉ°U  IOÉ¡°ûH  ™àªàJ  áaÉ°†à°ùŸG  á©eÉ÷G  èeGôH
 ,áq«fOQC’G  q»ª∏©dG  åëÑdGh  ‹É©dG  º«∏©qàdG  IQGRh  øe  Ióªà©e  »gh  ,É«fÉ£jôH
 áaÉ°VE’ÉH ,áq«fOQC’G É¡JOƒL ¿Éª°Vh ‹É©dG º«∏©qàdG äÉ°ù q°SDƒe OÉªàYG áÄ«g øeh

.áq«fÉ£jÈdG ‹É©dG º«∏©àdG IQGRh øe ÉgOÉªàY’
 âÑ©d á«fÉ£jÈdG IQÉØ°ùdG  ¿EG  øjOÉëŸG á©eÉ÷G á°ù«FQ âdÉb ,É¡ÑfÉL øe
 á«Yƒf  áaÉ°VEG  ≈dEG  É¡∏jƒ–h  áaÉ°†à°ùŸG  èeGÈdG  π«©ØJ  ‘  Ék«°SÉ°SCG  G kQhO
 º«≤dG ‘ IQòéàŸG ácGô°ûdG √ò¡H É¡JOÉ©°S øY káHô©e ,ÊOQC’G »©eÉ÷G º«∏©à∏d

.õ«ªàdÉH ΩGõàd’Gh ,ácÎ°ûŸG äÉ©∏£àdGh



102023 QGPBG (6)  ÚæK’G
(3027) Oó©dGäÉfÓYG3 االثنني  )6(اآذار 2023

العدد )3027( اعالنات

اعالن �صادر عن م�صفي 
�صركات الت�صامن والتو�صية الب�صيطة 

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

يعلن م�سفي  �صركة فاطمة عمر و�صاحي و�صريكها وامل�سجلة حتت الرقم )98820( 

يف �سجل �سركات ت�سامن تاريخ 2010/6/23 ورقمها الوطني )200112134( باأن 

جميع ال�سركاء بال�سركة قد اتفقوا على حل ال�سركة وت�سفيتها بتاريخ 2023/3/6 

وتعيني فاطمة عمر و�صاحي م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ : 

املدينه : اربد - البرتول 

 رقم الهاتف )0786789924( 

wshahe0786@gmail.com:الربيداللكرتوين
  م�صفي �صركة

فاطمة عمر و�صاحي

اعالن اتالف اوراق ق�صائية و/اأو ملفات ق�صائية 
ا�ستنادا لحكام املادة)7( من نظام اتالف الق�سايا والوراق الق�سائية يف املحاكم النظامية 
رقم )44( ل�سنة)2005(وتعديالته, تعلن وزارة العدل عن نيتها اإتالف العالمات او ملفات 
الق�سايا  اتالف  �سيتم  بانه  علما  اربد  ا�ستئناف  حمكمة  لدى  ق�سائية   اوراق  او  الق�سايا 

والوراق الق�سائية التي مر عليها املدة القانونية وهي كالآتي :

الق�صايا احلقوقية :
1-ق�سايا بداية احلقوق وق�سايا الت�سوية والطلبات وتعيني املرجع  )من عام 2005 لنهاية 

عام 2007(.
2-ق�سايا �سلح احلقوق )من عام 2010لنهاية عام 2012(.

3-الق�سايا التنفيذية امل�ستاأنفة,ملفات ال�ستئناف ) من عام 2015لنهاية عام2017(.

الق�صايا اجلزائية :
1-ق�سايا اجلنايات )من عام 2010لنهاية عام 2012(.

2-ق�سايا بداية اجلزاء )من عام 2015لنهاية عام 2017(.

3-ق�سايا �سلح اجلزاء )من عام 2017لنهاية عام 2019(.
فعلى من يرغب من ا�سحاب العالقة وذوي ال�ساأن با�سرتداد ما ابرزه من وثائق او احل�سول 
على �سور م�سدقة عنها او عن اأي اإجراء او قرار يف الق�سايا املطلوب اإتالفها مراجعة حمكمة 

ا�ستئناف اإربد وذلك يف موعد اق�ساها ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سر هذا الإعالن .
وزير العدل 

مديرية االمن العام 
اعالن طرح عطاء 

1. تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم 
)42/ع م/2023( �سراء قطع غيار اأنظمة مايكروويف 

مديرية  يف  املركزية  ال�سراء  جلنة  �سر  امانة  مراجعة  بامل�ساركة  يرغب  من  على   .2
املفعول  �سارية  املهن  رخ�سة  عن  �سورة  معه  م�سطحبا  عمي�ش(  العام/)  المن 

و�سورة عن ال�سجل التجاري وكتاب تفوي�ش من ال�سركة للمندوب .
املوافق  )الثنني(  ليوم  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  موعد  اآخر   -3

2023/4/10م و طيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .
4- اآخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء(  املوافق 

2023/4/11م ول تقبل بعد هذا املوعد .
5. ثمن ن�سخة العطاء )125( ديناراآ غري م�سرتدة .

6.اأجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .
7. لالطالع على املوا�سفات الفنية للعطاء يرجى زيارة املوقع اللكرتوين الر�سمي 
العطاءات   / امل�سرتيات  (ادارة   www.psd.gov.jo( العام  الأمن  ملديرية 

املطروحة.
رئي�س جلنة ال�صراء املركزية لالأمن العام

مديرية االمن العام 
اعالن طرح عطاء 

1. تعلن مديرية المن العام / ادارة امل�سرتيات عن طرح عطاء رقم 
)45/ع م/2023( �سراء -احبار طابعات متنوعة لإدامة عمل الطابعات يف خمتلف 

وحدات الأمن العام .
مديرية  يف  املركزية  ال�سراء  جلنة  �سر  امانة  مراجعة  بامل�ساركة  يرغب  من  على   .2
املفعول  �سارية  املهن  رخ�سة  عن  �سورة  معه  م�سطحبا  عمي�ش(  العام/)  المن 

و�سورة عن ال�سجل التجاري وكتاب تفوي�ش من ال�سركة للمندوب .
املوافق  )الثنني(  ليوم  الر�سمي  الدوام  نهاية  العطاء  ن�سخة  لبيع  موعد  اآخر   -3

2023/4/10م و طيلة ايام ال�سبوع با�ستثناء يوم الثالثاء .
4- اآخر موعد لقبول املناق�سات ال�ساعة العا�سرة من �سباح يوم ) الثالثاء(  املوافق 

2023/4/11م ول تقبل بعد هذا املوعد .
5. ثمن ن�سخة العطاء )75( ديناراآ غري م�سرتدة .

6.اأجور العالن على من ير�سو عليه العطاء وبغ�ش النظر عن عدد مرات الطرح .
7. لالطالع على املوا�سفات الفنية للعطاء يرجى زيارة املوقع اللكرتوين الر�سمي 
العطاءات   / امل�سرتيات  (ادارة   www.psd.gov.jo( العام  الأمن  ملديرية 

املطروحة.

رئي�س جلنة ال�صراء املركزية لالأمن العام

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
 1997 ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  لحكام  ا�ستناد 

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

ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�صركاه  جيو�صي  مو�صى  �سركة  باأن 

لجراءات  بطلب  تقدمت   2001/5/15 بتاريخ   )59971( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : مو�سى جيو�سي و�سركاه 

اىل �سركة :حممد مو�سى جيو�سي و�سركاه 

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

الرقم :2022/4903
التاريخ :12/�صعبان/1444هـ

املوافق :2023/3/5م

اعالن تبليغ حكم غيابي بالن�صر 
هيئة القا�صي الدكتور وليد خالد بكليزي 

فرهود/دمناركي  حممد  ها�سم   �سامي    : عليه  املدعى  اىل 
حمل  جمهول  ال�سخ�سي:)1009827262(  ورقمه  اجلن�سية 
/ماركا  )عمان  يف:  له  اإقامه  حمل  واآخر  الدمنارك,  يف  القامة 
اليمني  على  عمارة  -اأول  امللك  عبد  ه�سام  �سارع   - ال�سمالية 

- الطابق الثاين (.
ا�سا�ش )2022/4903( مو�سوعها  الدعوى رقم  اأنه يف  اعلمك 
علي  معتز  "روان  املدعية  قبل  من  عليك  واملقامة  تعليم  نفقة 
اأردنياً  دينارًا  ع�سرين  مببلغ  عليك  احلكم  �سدر  قد  حمدية" 
لبنتك  حكومي  تعليم  نفقة  حالك  ح�سب  )20د.اأ(  �سهرياً 
ال�سغرية "�سونيا" ل�سائر لوازمها التعليمية طيلة اأ�سهر ال�سنه 
لوالدتها  ذلك  بدفع  اأ�سهر,والزمتك  ع�سرة  والبالغة  الدرا�سية 
"روان" املذكورة اعتبارًا من تاريخ الطلب  حا�سنتها املدعية 
وامل�ساريف  الر�سوم  و�سمنتك  2022/5/31م  يف  الواقع 
وقد  وال�ستئناف,  لالعرتا�ش  قاباًل  غيابياً  حكماً  القانونية, 
/ ال�سجل  رقم   )202200890256( برقم  احلكم  هذا  �سجل 
رقم ال�سفحة )98/833( تاريخ 2022/8/28م وعليه جرى 

تبليغك ذلك بالن�سر ح�سب الأ�سول حتريرًا يف 2023/3/5م .

قا�سي حمكمة عمان ال�سرعية /الق�سايا 
د.وليد خالد بكليزي 

اعالن �صادر عن م�صفي 
�صركات الت�صامن والتو�صية الب�صيطة 

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

يعلن م�سفي  �صركة ابراهيم امل�صانده و�صركاه وامل�سجلة حتت الرقم 
ورقمها   2016/1/16 تاريخ  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف   )115136(
على  اتفقوا  قد  بال�سركة  ال�سركاء  جميع  باأن   )200157115( الوطني 
بتاريخ 2023/3/5 وتعيني هاين داود حمدان  ال�سركة وت�سفيتها  حل 

امل�سانده م�سفيا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :
 املدينه  مادبا 

رقم الهاتف )0772194996( 
  م�صفي �صركة

هاين داود حمدان امل�صانده

اعالن �صادر عن م�صفي 
�صركات الت�صامن والتو�صية الب�صيطة 

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

وتعديالته.

الرقم  حتت  وامل�سجلة  و�صريكه  م�صارقه  وليد  �صركة   م�سفي   يعلن 

)115736( يف �سجل �سركات ت�سامن تاريخ 2016/12/18 ورقمها الوطني 

ال�سركة  اتفقوا على حل  قد  بال�سركة  ال�سركاء  باأن جميع   )200158531(

وعنوانه  لها  م�سفيا  م�سارقه  وليد  وتعيني   2023/3/5 بتاريخ  وت�سفيتها 

للتبلغ والتبليغ : املدينه  املفرق 

رقم الهاتف )0796263013( 
  م�صفي �صركة

الرقم 2023/234
التاريخ 1444/7/13هـ 

املوافق 2023/3/5م 

دائرة قا�صي الق�صاة 
حمكمة عمان االبتدائية ال�صرعية 

مذكرة تبليغ ح�صور جل�صة بالن�صر �صادرة 
عن حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا 
الهيئة القا�صي مالك �صعود اجلمعان 

اىل املدعى عليه ظافر م�صطفى دروي�س �صمروخ اردين 
اجلن�صية جمهول مكان االقامة حاليا اخر مكان اقامة لها 

يف االردن عمان �صاحية االمري ح�صن منطقة ب�صمان حي 
اجلرن �صارع حمد القناوي مقابل دخلة االحوال قرب رو�صة 

االيادي ال�صغرية على ال�صمال بقالة رحيق عمارة رقم 8
 يقت�صي ح�صورك اىل هذه املحكمة  الكائنة يف عمان 

املدينة الريا�صية �صارع ال�صهيد وذلك يوم االحد املوافق 
2023/3/19م ال�صاعة 9:00 �صباحا للنظر يف الدعوى 

رقم 2023/234 ومو�صوعها تفريق للغيبة وال�صرر 
واملقامة عليك من قبل املدعية نهى �صالمه زكريا احل�صا�س 

/ و.م امين الروا�صدة فاذا مل حت�صر يف الوقت واملكان 
املعينني ومل تر�صل وكيال ومل تبد معذرة م�صروعة لتخلفك 

عن احل�صور يجري حماكمتك غيابيا ويجري بحقك االيجاب 
ال�صرعي وعليه فقد جرى تبليغك ذلك ح�صب اال�صول 

حتريرا يف 2023/3/5م
قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا 
مالك �صعود اجلمعان

دائرة قا�صي الق�صاة 
حمكمة عمان ال�صرعية الق�صايا

رقم ا�صا�س 2022100806988
املوافق 2023/3/1 

اعالن تبليغ حكم غيابي بالن�صر �صادر عن حمكمة 
عمان ال�صرعية الق�صايا

هيئة القا�صي فهمي عواد ابو حماد 
اىل املدعى عليه اياد وديع ح�صن زيد الكيالين جمهول 

حمل االقامة  حاليا واخر حمل اقامة له يف عمان الر�صيفة 
ا�صارات امل�صريفة دخلة القا�صي مول منزل رقم 7 طابق 

الت�صوية بالداللة 
بناء على الدعوى والطلب والبينتني اخلطية الر�صمية 

املربزة وال�صخ�صية امل�صتمعة املقنعتني واالعذار وحلف 
املدعية اليمني ال�صرعية على عدم تنفيذ املدعى عليه 

م�صمون االعذار وعمال باملواد 67 و75 من قانون ا�صول 
املحاكمات ال�صرعية و122 من قانون االحوال فقد : 

1- حكمت بالتفريق بني املدعية كاترين املذكورة وزوجها 
املدعى عليه اياد املذكور الداخل بها ب�صحيح العقد 
ال�صرعي رقم 31170 تاريخ 1990/7/1 �صادر عن 

حمكمة عمان ال�صرعية املنطقة ال�صرقية بف�صخ عقد زواجها 
للهجر وال�صرر 

2- العدة ال�صرعية على املدعية اعتبارا من تاريخه ادناه 
3- ت�صمني املدعى عليه الر�صوم وامل�صاريف القانونية 

حكما غيابيا قابال لالعرتا�س واال�صتئناف وموقوف النفاذ 
على ت�صديقه من قبل حمكمة اال�صتئناف ال�صرعية افهم ملن 

ح�صر علنا حتريرا يف 2023/2/27م الر�صوم وامل�صاريف 
القانونية 70 �صبعني دينار فقط

قا�صي عمان ال�صرعي الق�صايا

اإعــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم بان اللجنة اللوائية للتنظيم يف بلدية الزرقاء قد قررت بقرارها 

رقم )189/1( تاريخ 2020/9/10 املوافقة على خمطط الغاء جزء من جمرى 

الوادي عند القطعة رقم )188( �صمن حو�س )14( عوجان ال�صرقي لوحة )53( 

من اأرا�صي الزرقاء �صمن لوحة )10( التنظيمية لوجود بناء قائم جزء منه �صمن 

جمرى الوادي وليتم بيع اجلزء امللغي كف�صلة ملالك القطعة )188( .

واإعالن ذلك لالعرتا�س ملدة )�صهر( من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية 

وجريدتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة تقدمي اعرتا�صاتهم خالل الفرتة 

القانونية لالعرتا�س لدى مكاتب اللجنة املحلية يف بلدية الزرقاء ومدعمه 

باملخططات والوثائق الالزمة .

رئي�س اللجنة اللوائية يف بلدية الزرقاء 

املهند�س عماد املومني 

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)37(  لحكام  ا�ستنادا 
ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  1997وتعديالته 
حتت  وامل�سجلة  و�صركاه  �صديفات  يا�صر  �صركة  بان  والتجارة 
تاريخ  الب�سيطة  التو�سية  �سركات  �سجل  )20471(يف  الرقم 
2019/12/12 ورقمها الوطني 200175417  فقد تقدم ال�سركاء 
بتاريخ  وذلك  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  لت�سفية  بطلب  فيها 
�سديات   اليا�ش  الكرمي  عبد  يا�سر  ال�سيد  وتعيني    2022/11/28
م�سفيا لل�سركه  وبتاريخ 2023/1/22 تقدم ال�سركاء بطلب العدول 

عن الت�سفية   .
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200051176(

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

ال�سادة رامي م�صطفى �صليم الورد 
يف  وامل�سجلة  و�صريكه  ك�صاب  ابو  خالد  �صركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك    

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )46666( بتاريخ 1997/6/12.
بابالغ  قام  بتاريخ 2023/3/5 و  ال�سركة  قد تقدم بطلب لن�سحابه من 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

بالن�سحاب بالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/3/5.
وا�ستنادا لحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من 

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

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

ذ.م.م  الطبية  للتجهيزات  روكي  جبال  �صركة  باأن  والتجارة 

م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )51630( بتاريخ )2018/6/5(

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

بتاريخ )2023/3/5(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �صادر عن م�صفي �صركة 
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته.
ذ.م.م  الطبية   للتجهيزات  روكي  جبال  �صركة   دائني  من  اأرجو 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )51630( بتاريخ 
�سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة   2018/6/5
كانت م�ستحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

اربد- �سارع عمر بن عبد العزيز 
ا�سم م�سفي ال�سركة : �سهيب خمل�ش فوزي امللكاوي 

عنوان امل�سفي : اربد - احلي ال�سرقي 
 خلوي )0775123786(

  م�سفي �سركة
�سهيب خمل�ش فوزي امللكاوي 

اعــــــــــالن 
املدن  تنظيم  قانون  )25(من  املادة  احكام  مبقت�صى  للعموم  يعلن 

االعلى  التنظيم  جمل�س  رقم)79(ل�صنة1966ان  واالبنية  والقرى  

قد قرر بقرارة رقم)1/258(تاريخ2023/2/5عدم املوافقة على 

خمطط الغاء نهاية مغلقة �صمن احلو�س رقم )10(املحاريب ال�صرقي 

من ارا�صي ال�صجرة

وذلك يف بلدية �صهل حوران /لواء الرمثا .

نائب رئي�س  الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق حممود كري�صان 
رئي�س جمل�س التنظيم االعلى 

اعــــــــــالن 
املدن  تنظيم  قانون  املادة)25(من  احكام  مبقت�صى  للعموم  يعلن 

االعلى  التنظيم  جمل�س  رقم)79(ل�صنة1966ان  واالبنية  والقرى 

املوافقة  )2/258(تاريخ2023/2/5عدم  رقم  بقرارة  قرر  قد 

على خمطط احداث طريق �صمن احلو�س رقم)13(املقاثي الغربي 

من ارا�صي ال�صجرة.

وذلك يف بلدية �صهل حوران/لواء الرمثا.

نائب رئي�س الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق حممود كري�صان 
رئي�س جمل�س التنظيم االعلى

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
الرقم الوطني للمن�صاأة:)200168123(

يعلن   1997 ل�صنة   )22( رقم  ال�صركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�صتنادا 
مراقب عام ال�صركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة:بان ال�صيد/ال�صادة

 حماده خمي�س ناجي الطويل   
ال�صريك /ال�صركاء يف �صركة طارق العتله وحماده الطويل  وامل�صجلة يف 

�صجل �صركات ت�صامن  حتت الرقم )118406( بتاريخ 2018/6/21.
�صريكه/ بابالغ  قام  و  بتاريخ2023/3/2  ال�صركة  من  الن�صحابه  بطلب  تقدم  قد 

�صركائه يف ال�صركة ا�صعارا بالربيد امل�صجل يت�صمن رغبته باالن�صحاب باالرادة املنفردة 
من ال�صركة بتاريخ 2023/3/5.

وا�صتنادا الحكام القانون فان حكم ان�صحابه من ال�صركة ي�صري اعتبارا من اليوم التايل 
من ن�صر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية.

لال�صتف�صار يرجى االت�صال بارقام دائرة  مراقبة ال�صركات التالية من 5600260-
5600289 ومركز االت�صال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

اال�صماء  م�صجل  يعلن   2006 ل�صنة   )9( رقم  التجارية  اال�صماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�صتنادا 
لال�صت�صارات  العامليه  )اجلذور  التجاري  اال�صم  بان  والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف  التجارية 
وتكنولوجيا الزراعه ( وامل�صجل لدينا يف �صجل اال�صماء التجارية بالرقم )192782( با�صم )حممد احمد 
حممد م�صاتله( جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�صم )�صناء غازي عقاب اخل�صر (وتعتربعملية نقل امللكية 

م�صجل اال�صماء التجاريةحجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
اكرام ح�صن ال�صكر

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية

اال�صماء  م�صجل  يعلن   2006 ل�صنة   )9( رقم  التجارية  اال�صماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�صتنادا 
التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين بان اال�صم التجاري )اللوز للقهوه العربيه ( وامل�صجل لدينا 
يف �صجل اال�صماء التجارية بالرقم )101026( با�صم )�صبحي خليل م�صطفى �صعد( جرى عليه نقل ملكية 
لي�صبح با�صم )�صو�صن خليل غالب االرناوؤوط(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر 

هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية
اكرام ح�صن ال�صكر
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

�شركة القامة لتنظيف وخدمة املركبات  ال�شناعة والتجارة باأن 

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )60904( بتاريخ )2021/9/2(

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

بتاريخ )2023/2/19(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200066371(

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  طلب يو�شف حممد �شاهني 
)�شركة  قدوره  واحمد  �شاهني  طلب  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك   
بتاريخ   )76( الرقم  حتت  مدنية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  مدنية( 

 2004/12/16
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2023/3/5 و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ  2023/3/5
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
واال�شتثمار  للتجارة  التفاين  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
واخلدمات  وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
حتت الرقم )10682( بتاريخ  2005/9/4 قد قررت باجتماعها غري 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2023/2/28 بتاريخ   املنعقد  العادي 
�شنداحه   مو�شى  مي�شيل  مو�شى  ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية 

م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
عمان-وادي �شقره-هاتف 0795547585

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.
االكادميية/ للكتب  التخ�ش�شي  املركز  �شركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )4583( 
بتاريخ  1996/8/31�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�شتاذ يا�شني حممد يا�شني �شبح
عنوان امل�شفي :عمان-�شارع امللكة رانيا العبداهلل- جممع القد�س74-
ط5-مكتب 151- هاتف 5151015-06 -موبايل 0795150144- 

�س.ب 144522 عمان- 11814 الردن
  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
للكتب  التخ�ش�شي  املركز  ل�شركة   العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  االكادميية/ 
قررت  قد   1996/8/31 بتاريخ   )4583( الرقم  حتت  حمدودة  
على  املوافقة   2023/2/20 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شتاذ يا�شني حممد يا�شني 

�شبح م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
القد�س74-ط5-مكتب  جممع  العبداهلل-  رانيا  امللكة  عمان-�شارع 
�س.ب   -0795150144 -موبايل   06-5151015 هاتف   -151

144522 عمان- 11814 الردن
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.
واخلدمات   واال�شتثمار  للتجارة  التفاين  �شركة  دائني  من  اأرجو 
الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2005/9/4 بتاريخ   )10682(
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 :ال�شيد مو�شى مي�شيل مو�شى �شنداحه  
عنوان امل�شفي :عمان-وادي �شقره-هاتف 0795547585

  م�شفي �شركة

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة جو�شانتي للرعاية ال�شحية ذ.م.م

 امل�شجلة حتت الرقم )34264( والذي �شينعقد بتاريخ 2023/3/14
ال�شادة ال�شركاء يف �شركة جو�شانتي للرعاية ال�شحية ذ.م.م ي�شرين 

دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي �شينعقد يف 
متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم الثالثاء املوافق 2023/3/14 

يف مقر ال�شركة وذلك لتخاذ القرارت ِب�شاأن المور التالية:
اول: انتخاب رئي�س هيئة مديرين لل�شركة
ثانيا: انتخاب نائب رئي�س لهيئة املديرين

واقبلوا فائق الحرتام
رئي�س هيئة املديرين
ه�شام حممود فايز حمد

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
جمعية بئر ال�شبع اخلريية للرب واالإح�شان

 *هاتف ) 2060442 ( *
دعــوة اجتماع 

السيد العضو /                                المحترم 
تقرر عقد االجتماع السنوي العادي األول لعام 2022 للهيئة العامة في الساعة الثامنة 

من مساء يوم الخميس تاريخ
 16/ 3 /2023 في قاعة مقر الجمعية/ المحدود الغربي، وإذا لم يكتمل النصاب 

القانوني لألعضاء يكون االجتماع الثاني في يوم الخميس تاريخ 2023/3/30 
الموافق 8/رمضان 1440هــــ في نفس المكان والزمان المحددين أعاله، وذلك لبحث 

األمور التالية:
-التقرير المالي واإلداري لعامي 2022م.    

-  تعيين مدقق حسابات لعام 2023 .-تفويض الهيئة اإلدارية بما يلي:         
 -  مناقشة الميزانية العمومية لعام 2022 .1-شراء باص جديد إلكرام الموتى.

2-استالم الصاالت في المشروع االستثماري من المستأجر
3-عمل الصيانة والديكورات الالزمة للصاالت تمهيدا لعقد إيجار مع  جمعية ديوان 

أبناء بئر السبع
آملين االلتزام واالهتمام بالحضور وهللا ولي التوفيق

الهيئة اإلدارية

اإعــــــالن
اإىل ال�شركاء يف �شركة رتاج لل�شناعات الدوائية ذ.م.م

)حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادية(
نظرا لوجود رئيس هيئة المديرين خارج البالد يسر نائب رئيس هيئة مديرين شركة 

رتاج للصناعات الدوائية ذ.م.م دعوتكـم لحضوراجتمـاع الهيئـة العامـةالعادي 
والذي سيعقد في تمام الساعة  )1( من ظهر يوم االثنين الموافق )2023/3/13( 
وذلك في مقر الشركة الكائن في )المفرق – منطقة الملك الحسين التنموية- منطقة 
C ( عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم )13( لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم )5( لسنة 

2020 واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 
2020/4/9 وذلك للنظر في األمور المدرجة على جداول أعمال االجتماع المنشورة 

على الموقع اإللكتروني للشركة))https://retajpharma.com/(( يرجى من 
حضرات الشركاء حضور االجتماع المذكورة في الموعد المعين أو يرجى إرسال 

قسائم التوكيل بالحضور لشريك آخر عنكم بواسطة البريد اإللكتروني الى البريد 
االلكتروني)eidabudalbouh@retajpharma.com((  الخاص بالشركة وقبل 

موعد االجتماع <
يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد اإللكتروني أعاله قبل التاريخ 

المحدد لالجتماع.   
نائب رئيس هيئة المديرين
عيد محمد محارب ابو دلبوح 

اعالن لدعوة الهيئة العامة لالجتماع ال�شنوي
الع�شاء الهيئة العامة جلمعية حماية الكوادر الطبية )حماية(

قررت الهيئة الدارية يف اجتماعها يوم اأم�س دعوة الهيئة العامة لالجتماع ال�شنوي 
يوم ال�شبت 2023/3/25م ال�شاعة الثالثة بعد الظهر وذلك ملناق�شة التقرير 

الداري واإقرار التقرير املايل عن العام املن�شرم ولتعيني مدقق ح�شابات قانوين 
لعام 2023م ومناق�شة ا�شرتاتيجيات العمل واخلطة ال�شنوية لعام 2023م على ان 

يكون الجتماع يف مقر اجلمعية الكائن يف عمان تالع العلي جممع فيا�س الع�شاف 
عمارة 169ط2 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 وال�شاعة وتبليغكم )الهيئة العامة(بجريدتني يوميتني 

ح�شب النظام ال�شا�شي قبل ب 14 يوم على القل واعالم وزارة الداخلية و�شجل 
اجلمعيات يف وزارة التنمية الجتماعية مبوعد الجتماع ح�شب النظام ال�شا�شي 

وال�شول
وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام

رئي�س هيئة الدارة
)رئي�س اجلمعية(
د-حممد ر�شول الطراونة

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة غري عادي الثاين املوؤجل
ل�شركة الب�شمة اخل�شراء للم�شاريع الزراعية املتكامله ذ.م.م

اإ�شارة اىل حم�شر اجتماع الهيئة العامة غري العادي واملنعقد بتاريخ 2023/3/5 
مبوجب الدعوة ال�شادرة من قبلنا بتاريخ 2023/2/21 ونظرا لعدم توافر 

الن�شاب القانوين يف ذلك الجتماع فقد قررت دعوتكم حل�شور الجتماع الثاين 
للهيئة العامة غري العادي يوم ال�شبت املوافق 2023/3/11 ال�شاعة الثانية ع�شر 

ظهرا بوا�شطة الت�شال املرئي واللكرتوين Zoomمن خالل الرابط التايل:

 join Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9489128454?pwd=RnYzS3
FtcXRHcDNzMzlzMlNSMWdxZz09
Passcode: faza 

وذلك لبحث املوا�شيع التالية: 
-ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية. - تعيني م�شفي وحتديد اتعابه.

يرجى ح�شور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

ال�صحف:  �صدى وامماالثنني  2023/3/6
وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية
ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�صناع��ة والتجارة والتموين ب��اأن اال�صم التجاري )ديال�س للمياه ال�صحي��ه( وامل�صجل لدينا يف �صجل 
اال�صماء التجاريه بالرقم )196151( با�صم )و�صيم اكرم ابراهيم اليا�صني( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح با�صم 

)براءه موفق عمر ابو عا�صور(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

التاريخ 2023/3/5
اعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ا�صتن��ادا الحكام امل��ادة )264( من قان��ون ال�صركات رق��م )22( ل�صنة 1997 
وتعديالته ارجو م��ن دائني �صركة الينبوع احلراري لتج��ارة التدفئة املركزية 
ذ.م.م وامل�صجل��ة لدى دائرة مراقب��ة ال�صركات حتت الرق��م )5086( بتاريخ 
1997/11/9   �ص��رورة تق��دمي مطالباته��م املالي��ة جتاه ال�صرك��ة �صواء كانت 
م�صتحق��ة الدفع ام ال وذلك خ��الل �صهرين من تاريخه للدائن��ني داخل اململكة 

وثالثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة
وذل��ك على العن��وان التايل: اربد - �صارع بغداد - جمم��ع الفالوجة التجاري - 

الطابق الرابع
ا�صم م�صفي ال�صركة: يو�صف ر�صيد ح�صن حامد

عنوان امل�صفي: 
فاك���س   )027276779( هات��ف  )(االردن  الربي��دي  الرم��ز   )( ���س.ب 

)027276779( خلوي )0795918638(
م�صفي ال�صركة

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

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1٩٩7وتعديالته يعلن م�شفي �شركة عمر عبداهلل العمو�ش و�شريكته 

وامل�شجلة حتت الرقم )16456( يف �شجل �شركات )تو�شية ب�شيطة( 
تاريخ )2012/1/8( ورقمها الوطني )200123262( بان جميع 

ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 
)201٩/1/21( وتعيني عمر عبداهلل روي�شان العمو�ش

 م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :
املدينه:)املفرق( 

هاتف :-)0777343201(
م�شفي ال�شركة     
عمر عبداهلل روي�شان العمو�ش

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200168221(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
�شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 
ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  النت�شه   واجمد  عبدالقادر  وليد 
حتت الرقم )118427( بتاريخ 2018/6/28 قد تقدمت بطلب لت�شفية 
ال�شيد/ تعيني  مت  وقد   2021/8/5 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة 

ال�شيدةامل�شفية خلود حممود ابراهيم م�شعل  م�شفيا لل�شركة .
علما بان عنوان امل�شفي : عمان �شارع املدينة املنورة تلفون 

0796987386
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادتني)13(،)215(  لحكام  ا�شتنادا 
ال�شناعة والتجارة  ال�شركات يف وزارة  ل�شنة 1997 يعلن مراقب عام 
وامل�شجلة يف �شجل �شركات  �شركة �شربي �شالح اجلمال و�شريكه  بان 
ت�شامن حتت الرقم )121786( بتاريخ2021/6/22 قد تقدمت بطلب 
لتحويل �شفتها من �شركة ت�شامن اىل �شركة تو�شية ب�شيطة وتغري ا�شم 

ال�شركة اىل �شربي �شالح اجلمال واولده .

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

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

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

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

ال�شناعة والتجارة 

والتميمي  قنديل  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 

الرقم )69831(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ 2004/2/23 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
ورامي  الدين  حمي  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
الرقم  ت�شامن حتت  �شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  ميزر   ابو 
ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا   2002/8/20 بتاريخ    )64535(

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

ال�شناعة والتجارة 

�شركة وائل عليان و�شركاه   عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية 

الرقم )88143(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ2007/11/21 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1٩٩7وتعديالته يعلن م�شفي �شركة  زهري فريحات و�شركاه 

وامل�شجلة حتت الرقم )64861( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ 
)2002/٩/26( ورقمها الوطني )200061630( بان جميع ال�شركاء 
بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )2023/3/1( 

وتعيني اجمد زهري نورالدين فريحات  م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ 
والتبليغ :

املدينه:)عمان-جبل احل�شني( 
هاتف :-)07٩٩7٩67٩2(

Amj_f1@hotmail.com:الربيد االلكرتوين
م�شفي ال�شركة     

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

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

باأن �شركة  عال نبيل عبدالروؤوف م�شوده و�شركاها وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )96188( بتاريخ 2009/10/20 تقدمت 

بطلب لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :عال نبيل عبدالروؤوف م�شوده و�شركاها

اىل �شركة : حممد ا�شامه عبدالفتاح و�شريكته

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

باأن �شركة  عالء النت�شه و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية 

بطلب  تقدمت    2018/4/29 بتاريخ   )19805( الرقم  حتت  ب�شيطة 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :عالء النت�شه و�شريكه

اىل �شركة : عالء النت�شه و�شريكته

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1٩٩7وتعديالته يعلن م�شفي �شركة  بدران و�شالح وامل�شجلة حتت 

الرقم )120103( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ )10/3/201٩( 
ورقمها الوطني )200174426( بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد 

اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )2023/2/20( وتعيني 
حممد ح�شان عبداحلليم بدران  م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان-�ش جبل عرفات بناية رقم 1٩5( 
هاتف :-)07٩6705465(

badmy009@hotmail.com:الربيد االلكرتوين
م�شفي ال�شركة    
حممد ح�شان عبداحليلم بدران

اإعالن اأ�شماء رابحني
تعلن �شركة املال للتمويل عن ا�شماء الرابحني يف حملة)كوبون 

حمروقات( مبوافقة وزارة ال�شناعة والتجارة رقم
 353406-1-2022 من تاريخ 2022/12/15 اىل تاريخ 

2022/12/31 التالية ا�شمائهم
واجلائزة كوبون حمروقات بقيمة 50دينار

-جمال عبدالهادي ال�شلحات .- �شالح احمد العثامنة
-يو�شف حممد احلنيطي . - امين حممد امني العمو�س

-يو�شف ابراهيم ال�شالحات. - عالء خالد املحا�شنة
- حممد �شعود ابو �شارب. - �شوزان حمدي الدعجة

- خلدا عيد امل�شاعيد.  - حنان ابراهيم الغويري
- با�شل لطفي الريالت.  - �شالح حممود احل�شامية

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظفه

ا�شراء رجائي احمد اجلنيدي
الرقم الوطني ٩٩32034251

نظرا لتغيبك عن مكان عملك لدى 
موؤ�ش�شة اآفاق احلياة مل�شتح�شرات 
التجميل منذ تاريخ 2023/1/1 و 

ملدة تزيد عن ع�شرة ايام متتالية 
بدون مربر او �شبب قانوين م�شروع 

فاإن املوؤ�ش�شة  تنذرك ب�شرورة 
العودة  ملكان عملك خالل مدة 3 اأيام 
من تاريخ ن�شر هذا العالن وبعك�س 

ذلك �شت�شطر املوؤ�ش�شة وعمال لحكام 
املادة )28( الفقره )هـ( من قانون 

العمل انهاء خدماتك من العمل وبعد 
ذلك تعترب فاقداآ جلميع حقوقك 

القانونية والعمالية .
موؤ�ش�شة اآفاق احلياة مل�شتح�شرات 

التجميل

انذار  بالعودة للعمل 
املنذر اليها 

 رنا �شعدي �شعيد قعقور
لدى   عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
�شركة حممد احمد ابو عيد و�شركاه 
متتالية  ايام  ع�شرة  عن  تزيد  ملدة 
بدون مربر او �شبب قانوين م�شروع 
ب�شرورة  تنذرك  ال�شركة   فاإن 
 3 مدة  خالل  عملك  ملكان  العودة  
العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأيام 
ال�شركة  �شت�شطر  ذلك  وبعك�س 
الفقره   )28( املادة  لحكام  وعمال 
)هـ( من قانون العمل انهاء خدماتك 
فاقداآ  تعترب  ذلك  وبعد  العمل  من 
جلميع حقوقك القانونية والعمالية 
عيد  ابو  احمد  حممد  �شركة   / املنذرة 

و�شركاه

�عالن �إنتهاء حملة ترويجية             
تبارك شركة شوكت والشامي للسادة الفائزين باستالم جوائزهم بحملتها الترويجية الحاصلة علي 

موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم  334135/1/2022 وهم السادة التالية اسمائهم:- 
1- بشار سالمة فائز بجائزة شهر )6( قسيمة شرائية لشراء مجوهرات بقيمة )2000( دينار 

أردني.
2- رشا فطين دالل فائزه بجائزة شهر)7( رحلة لشخصين الي اسطنبول وإالقامة في فندق خمس 

نجوم بقيمة)2000(.
3-زينة محمود سرحان فائزه بجائزة شهر)8(رحلة لشخصين الي جزر المالديف واإلقامة في فندق 

خمس نجوم بقيمة )3000( دينار أردني.
4- زينة فارس امين فائزة بجائزة شهر )9( قسيمة شراء بقيمة )3000(دينار أردني واشترت 

بقيمتها مجوهرات من شوكت الشامي.
5- فوزية محمد زكريا فائزه بجائزة شهر )10( قسيمة شرائية بقيمة )2500( دينار اردني 

واشترت بقيمتها مجوهرات من شوكت الشامي.
6- امل عقيل الشامي فائزة بجائزة شهر)11( رحلة لشخصين الي بوكيت -تايلند واإلقامة بفندق 

خمس نجوم بقيمة)2500( دينار.

 �عالن �شادر عن م�شفي �شركة 
��شتناد� لأحكام �ملادة)264/ب( من قانون �ل�شركات رقم )22( 

 ل�شنة 1997 وتعديالته.
�أرجو من د�ئني �شركة �ملخترب لاللعاب �للكرتونية   ذ.م.م 

و�مل�شجلة لدى د�ئرة مر�قبة �ل�شركات حتت �لرقم )50958( 
بتاريخ2018/3/22 �شرورة تقدمي مطالباتهم �ملالية جتاه 

�ل�شركة �شو�ء كانت م�شتحقة �لدفع �م ل/ وذلك خالل �شهرين 
من تاريخه للد�ئنني د�خل �ململكة، وثالثة ��شهر للد�ئنني خارج 

 �ململكة 
 وذلك على �لعنو�ن �لتايل :

 ��شم م�شفي �ل�شركة :�ل�شيد"حمدي ع�شام حامد �لعويوي"
عنو�ن �مل�شفي :حي نز�ل-�جلبل �لخ�شر- هاتف رقم 

0795595503 
  م�شفي �شركة
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ال�صحف:  �صدى وامماالثنني  2023/3/6
وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية
ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�صناع��ة والتجارة والتموين ب��اأن اال�صم التجاري )ديال�س للمياه ال�صحي��ه( وامل�صجل لدينا يف �صجل 
اال�صماء التجاريه بالرقم )196151( با�صم )و�صيم اكرم ابراهيم اليا�صني( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح با�صم 

)براءه موفق عمر ابو عا�صور(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

التاريخ 2023/3/5
اعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ا�صتن��ادا الحكام امل��ادة )264( من قان��ون ال�صركات رق��م )22( ل�صنة 1997 
وتعديالته ارجو م��ن دائني �صركة الينبوع احلراري لتج��ارة التدفئة املركزية 
ذ.م.م وامل�صجل��ة لدى دائرة مراقب��ة ال�صركات حتت الرق��م )5086( بتاريخ 
1997/11/9   �ص��رورة تق��دمي مطالباته��م املالي��ة جتاه ال�صرك��ة �صواء كانت 
م�صتحق��ة الدفع ام ال وذلك خ��الل �صهرين من تاريخه للدائن��ني داخل اململكة 

وثالثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة
وذل��ك على العن��وان التايل: اربد - �صارع بغداد - جمم��ع الفالوجة التجاري - 

الطابق الرابع
ا�صم م�صفي ال�صركة: يو�صف ر�صيد ح�صن حامد

عنوان امل�صفي: 
فاك���س   )027276779( هات��ف  )(االردن  الربي��دي  الرم��ز   )( ���س.ب 

)027276779( خلوي )0795918638(
م�صفي ال�صركة

�عالن �إنتهاء حملة ترويجية             
تبارك شركة شوكت والشامي للسادة الفائزين باستالم جوائزهم بحملتها الترويجية الحاصلة علي 

موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم  334135/1/2022 وهم السادة التالية اسمائهم:- 
1- بشار سالمة فائز بجائزة شهر )6( قسيمة شرائية لشراء مجوهرات بقيمة )2000( دينار 

أردني.
2- رشا فطين دالل فائزه بجائزة شهر)7( رحلة لشخصين الي اسطنبول وإالقامة في فندق خمس 

نجوم بقيمة)2000(.
3-زينة محمود سرحان فائزه بجائزة شهر)8(رحلة لشخصين الي جزر المالديف واإلقامة في فندق 

خمس نجوم بقيمة )3000( دينار أردني.
4- زينة فارس امين فائزة بجائزة شهر )9( قسيمة شراء بقيمة )3000(دينار أردني واشترت 

بقيمتها مجوهرات من شوكت الشامي.
5- فوزية محمد زكريا فائزه بجائزة شهر )10( قسيمة شرائية بقيمة )2500( دينار اردني 

واشترت بقيمتها مجوهرات من شوكت الشامي.
6- امل عقيل الشامي فائزة بجائزة شهر)11( رحلة لشخصين الي بوكيت -تايلند واإلقامة بفندق 

خمس نجوم بقيمة)2500( دينار.

 �عالن �شادر عن م�شفي �شركة 
��شتناد� لأحكام �ملادة)264/ب( من قانون �ل�شركات رقم )22( 

 ل�شنة 1997 وتعديالته.
�أرجو من د�ئني �شركة �ملخترب لاللعاب �للكرتونية   ذ.م.م 

و�مل�شجلة لدى د�ئرة مر�قبة �ل�شركات حتت �لرقم )50958( 
بتاريخ2018/3/22 �شرورة تقدمي مطالباتهم �ملالية جتاه 

�ل�شركة �شو�ء كانت م�شتحقة �لدفع �م ل/ وذلك خالل �شهرين 
من تاريخه للد�ئنني د�خل �ململكة، وثالثة ��شهر للد�ئنني خارج 

 �ململكة 
 وذلك على �لعنو�ن �لتايل :

 ��شم م�شفي �ل�شركة :�ل�شيد"حمدي ع�شام حامد �لعويوي"
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ال�صحف:  �صدى وامماالثنني  2023/3/6
وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية
ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�صناع��ة والتجارة والتموين ب��اأن اال�صم التجاري )ديال�س للمياه ال�صحي��ه( وامل�صجل لدينا يف �صجل 
اال�صماء التجاريه بالرقم )196151( با�صم )و�صيم اكرم ابراهيم اليا�صني( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح با�صم 

)براءه موفق عمر ابو عا�صور(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

التاريخ 2023/3/5
اعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ا�صتن��ادا الحكام امل��ادة )264( من قان��ون ال�صركات رق��م )22( ل�صنة 1997 
وتعديالته ارجو م��ن دائني �صركة الينبوع احلراري لتج��ارة التدفئة املركزية 
ذ.م.م وامل�صجل��ة لدى دائرة مراقب��ة ال�صركات حتت الرق��م )5086( بتاريخ 
1997/11/9   �ص��رورة تق��دمي مطالباته��م املالي��ة جتاه ال�صرك��ة �صواء كانت 
م�صتحق��ة الدفع ام ال وذلك خ��الل �صهرين من تاريخه للدائن��ني داخل اململكة 
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م�صفي ال�صركة

�عالن �إنتهاء حملة ترويجية             
تبارك شركة شوكت والشامي للسادة الفائزين باستالم جوائزهم بحملتها الترويجية الحاصلة علي 

موافقة وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم  334135/1/2022 وهم السادة التالية اسمائهم:- 
1- بشار سالمة فائز بجائزة شهر )6( قسيمة شرائية لشراء مجوهرات بقيمة )2000( دينار 

أردني.
2- رشا فطين دالل فائزه بجائزة شهر)7( رحلة لشخصين الي اسطنبول وإالقامة في فندق خمس 
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5- فوزية محمد زكريا فائزه بجائزة شهر )10( قسيمة شرائية بقيمة )2500( دينار اردني 

واشترت بقيمتها مجوهرات من شوكت الشامي.
6- امل عقيل الشامي فائزة بجائزة شهر)11( رحلة لشخصين الي بوكيت -تايلند واإلقامة بفندق 
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 �عالن �شادر عن م�شفي �شركة 
��شتناد� لأحكام �ملادة)264/ب( من قانون �ل�شركات رقم )22( 

 ل�شنة 1997 وتعديالته.
�أرجو من د�ئني �شركة �ملخترب لاللعاب �للكرتونية   ذ.م.م 

و�مل�شجلة لدى د�ئرة مر�قبة �ل�شركات حتت �لرقم )50958( 
بتاريخ2018/3/22 �شرورة تقدمي مطالباتهم �ملالية جتاه 

�ل�شركة �شو�ء كانت م�شتحقة �لدفع �م ل/ وذلك خالل �شهرين 
من تاريخه للد�ئنني د�خل �ململكة، وثالثة ��شهر للد�ئنني خارج 

 �ململكة 
 وذلك على �لعنو�ن �لتايل :

 ��شم م�شفي �ل�شركة :�ل�شيد"حمدي ع�شام حامد �لعويوي"
عنو�ن �مل�شفي :حي نز�ل-�جلبل �لخ�شر- هاتف رقم 

0795595503 
  م�شفي �شركة

              
  ٢٠٢٣٠٣١٦  ١٢٠٠    
٢٠٢٠  ٥   ١٩٩٢  ١٣        
    ٢٠٢٠٤٩         
ZOOM






https://us05web.zoom.us/j/84123395451?pwd=QlgxUU83Mm5Z

OTJIZ1FZY01DYjFZdz09
  www.National-Steel.com       


( shareholder@national-steel.com ) 

١٩٧٩ZOOM٥٤٥١٢٣٣٩٨٤١






ال�صحف:  �صدى وامماالثنني  2023/3/6
وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية
ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�صناع��ة والتجارة والتموين ب��اأن اال�صم التجاري )ديال�س للمياه ال�صحي��ه( وامل�صجل لدينا يف �صجل 
اال�صماء التجاريه بالرقم )196151( با�صم )و�صيم اكرم ابراهيم اليا�صني( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح با�صم 

)براءه موفق عمر ابو عا�صور(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

التاريخ 2023/3/5
اعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ا�صتن��ادا الحكام امل��ادة )264( من قان��ون ال�صركات رق��م )22( ل�صنة 1997 
وتعديالته ارجو م��ن دائني �صركة الينبوع احلراري لتج��ارة التدفئة املركزية 
ذ.م.م وامل�صجل��ة لدى دائرة مراقب��ة ال�صركات حتت الرق��م )5086( بتاريخ 
1997/11/9   �ص��رورة تق��دمي مطالباته��م املالي��ة جتاه ال�صرك��ة �صواء كانت 
م�صتحق��ة الدفع ام ال وذلك خ��الل �صهرين من تاريخه للدائن��ني داخل اململكة 

وثالثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة
وذل��ك على العن��وان التايل: اربد - �صارع بغداد - جمم��ع الفالوجة التجاري - 

الطابق الرابع
ا�صم م�صفي ال�صركة: يو�صف ر�صيد ح�صن حامد

عنوان امل�صفي: 
فاك���س   )027276779( هات��ف  )(االردن  الربي��دي  الرم��ز   )( ���س.ب 

)027276779( خلوي )0795918638(
م�صفي ال�صركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200051176(

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

ال�سادة رامي م�شطفى �شليم الورد 
يف  وامل�سجلة  و�شريكه  ك�شاب  ابو  خالد  �شركة  يف  /ال�سركاء  ال�سريك    

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )46666( بتاريخ 1997/6/12.
بابالغ  قام  بتاريخ 2023/3/5 و  ال�سركة  قد تقدم بطلب الن�سحابه من 
رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف  �سريكه/�سركائه 

باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة بتاريخ 2023/3/5.
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 مراقب عام ال�شركات 
ا�ستنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 

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

ذ.م.م  الطبية  للتجهيزات  روكي  جبال  �شركة  باأن  والتجارة 

م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة /  حتت 

الرقم )51630( بتاريخ )2018/6/5(

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

بتاريخ )2023/3/5(
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
ذ.م.م  الطبية   للتجهيزات  روكي  جبال  �شركة   دائني  من  اأرجو 
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم )51630( بتاريخ 
�سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة   2018/6/5
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

اربد- �سارع عمر بن عبد العزيز 
ا�سم م�سفي ال�سركة : �سهيب خمل�ص فوزي امللكاوي 

عنوان امل�سفي : اربد - احلي ال�سرقي 
 خلوي )0775123786(

  م�سفي �سركة
�سهيب خمل�ص فوزي امللكاوي 

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

ا�ستنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري ) اأ�سواق ار�ص الوطن التجارية ( 

وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )248006( با�سم ) ابراهيم فتحي ابراهيم �سنيور( جرى 
عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) اميان �سعيد عبداهلل ال�سيفي ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن .

 م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

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

ا�ستنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري ) مطعم مي ويف ( 
وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )164287( با�سم ) جهاد عبا�ص حممد �سامل( 

جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ) يا�سني عبد القادر احلاج حممد االأخ�سر ( وتعترب عملية نقل 
امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن .

 م�سجل اال�سماء التجارية
اإكرام ح�سن ال�سكر

اعـــــــــالن
يعلن للعموم مبقتىض احكام املادة)25(من قانون تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم)79(

لسنة 1966ان مجلس التنظيم االعىل قد قرر بقرارة رقم )1/270(تاريخ 2023/2/12عدم 

شوارع  واستحداث  محيل  باحكام سكن)ج(وتجاري  تنظيم  اضافة  مخطط  عىل  املوافقة 

من  )14(الرويسه  الجنويب،  )11(الخوام  االرقام  ذوات  االحواض  ضمن  شوارع  وتعديل 

ارايض حواره.

وذلك يف بلدية اربد الكربى/لواء قصبة اربد

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات

 1997 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�شتناد 
وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن �شركة �شهاب الدين الب�شتنجي و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
الجراءات  بطلب  2021/11/02تقدمت  بتاريخ   )122171( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :�شهاب الدين الب�شتنجي و�شركاه

اىل �شركة :بهاء الدين الب�شتنجي و�شريكه
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــالن
قررت  قد  القطرانة  للواء  واالبنية  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  بان  العموم  الطالع  يعلن 
املحلية  اللجنة  قرار  على  رقم)50/1(تاريخ2022/11/17املوافقة  قرارها  مبوجب 
تخفي�س  على  املوافقة  رقم)533/1(تاريخ2022/9/26واملت�شمن  القطرانة  لبلدية 
رقم)3( البلد  االرقام)20،3(حو�س  ذوات  للقطعتني  املحاذي  التنظيمي  ال�شارع  �شعة 
على  القائم  البناء  ازالة  لتفادي  وذلك  )6(م  )12(اىل  �شعة  رقم)3(من  املحطة  حي 
القطعة رقم)3(واعالن القرار اعاله لالعرتا�س ملدة �شهر من تاريخ ن�شره باجلريدة 
�شكرتري  لدى  اعرتا�شاتهم  تقدمي  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  وجريدتني  الر�شمية 

اللجنة املحلية يف بلدية القطرانة وذلك خالل املدة املعلنة لالعرتا�س.

الدكتور توفيق ال�شوابكة/مت�شرف لواء القطرانة 
رئي�س اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية للواء القطرانة

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 
و�شريكه  احمد  جمدي  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
 )85815( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2007/5/2 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 
نا�شر  وخالد  ماهر  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
 )115796( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2017/1/2 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 
و�شركاه  ابي�س  توفيق  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
 )19489( الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 1988/1/6 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

 تبليغ اخطار بالن�شر
�شادر عن حمكمة تنفيذ عمان ال�شرعية

اإىل املحكوم عليه : ) عمر حممود حممد فريج ( . 
عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة ( .

ا�شم املحكوم له : ) ب�شمه عوين ابراهيم ا�شماعيل(.
 لقد تقرر يف الق�شيه التنفيذية رقم ) 2023/124( 
ومو�شوعها ) نفقة زوجه ( الزامك بدفع مبلغ وقدره 
لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع  �شهريا  دينار   )  200  (
تاريخ  من  اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  ب�شمه   (
)2022/11/20 ( وي�شاف اإليها الر�شوم وامل�شاريف 

القانونية .
فرته  خالل  االإخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  ان  وعليك 
انق�شت  واذا  تبليغك  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  اأق�شاها 
ق�شم  �شيقوم  االإخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه 
التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية قانونا بحقك . 

مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة 
تنفيذ عمان ال�شرعي 

 اإىل املحكوم عليه : ) ا�شامه احمد رم�شان حماد( 
عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة ( .

ا�شم املحكوم له : ) ر�شا خالد امنی ح�شن ( .
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
)2020/1254( ومو�شوعها ) نفقة زوجه ( الزامك 
بدفع مبلغ وقدره ) 200 ( دينار �شهريا تدفع ل�شالح 
اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  ر�شـا   ( لها  املحكوم 
الر�شوم  اإليها  وي�شاف   )2019/8/8( تاريخ  من 

وامل�شاريف القانونية 
فرتة  خالل  االإخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  اأن  وعليك   
انق�شت  واذا  تبليغك  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  اأق�شاها 
ق�شم  �شيقوم  االإخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه 
التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية قانونا بحقك .

 مامور تنقيد حمكمة عمان ال�شرعية

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة �شتوديو الت�شمري للعناية بالب�شره ذ.م.م

راأ�شمال  ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2023/3/5 من �شركاء ميلكون اكرث من25% من 
من  رابعا  البند  الحكام  ا�شتنادا  لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�شمن  ال�شركة 
لل�شركات  املديرين  وهيئات  االدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات 
امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن 
وزير ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من 
امر الدفاع رقم)5( ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 
. فقد قررت دعوتكم حل�شور االجتماع يوم  االربعاء املوافق  2023/3/15  ال�شاعة  ال�شاعة 
الثاين-مكتب  عبدالعزيز-الطابق  عمان-خلدا-جممع  ال�شركة   مقر  يف  ظهرا،  ع�شر  الثانية 

202 ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :
- انتخاب مدير جديد لل�شركة .- تعينی املفو�شنی بالتوقيع عن ال�شركة

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

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

 جمعية ال�شماعنة
للتنمية االجتماعية

  دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي للجمعية 
االجتماع  حل�شور  بدعوتكم  ال�شماعنة  جلمعية  االدارية  الهيئة  واع�شاء  رئي�س  يت�شرف 
العادي للجمعيه الذي تقرر عقده متام ال�شاعة الرابعة والن�شف من م�شاء يوم اجلمعة املوافق 
2023/3/17 مبقر اجلمعية الكائن يف جبل الزهور مقابل املوؤ�ش�شة الع�شكرية ومدينة املالهي 

وذلك للنظر يف االمور التالية املدرجة على جدول اعمال هذا االجتماع :
1- مناق�شة التقرير االداري للجمعية .

2 - مناق�شة التقرير املايل للجمعية .
3- اعتماد مدقق ح�شابات للجمعية .

4 - انتخاب ثالثة اع�شاء الإكمال النق�س يف الهيئة االدارية للجمعية .
علما ان من يرغب يف تر�شيح نف�شه للهيئة االدارية عليه ان يتقدم بطلب اىل جلنة االنتخابات 
يف اجلمعية من تاريخ 2023/3/4 اىل 2023/3/10 واح�شار عدم حمكومية �شاري املفعول وال 

تقبل اي طلبات بعد هذا التاريخ . 
ب�شاعة  املوعد  قبل  اجلمعية  مقر  يف  االجتماع  مكان  اىل  احل�شور  االعزاء  الزمالء  من  املنی 
افتتاح اجلل�شة عمال  التزاماتهم من ت�شديدها قبل  الذين مل يقوموا بت�شديد  الزمالء  ليتمكن 

باحكام النظام اال�شا�شي للجمعية .
وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام 

رئي�س اجلمعية يو�شف احمد امل�شايخ

 تبليغ اخطار بالن�شر
�شادر عن حمكمة تنفيذ عمان ال�شرعية

اإىل املحكوم عليه : ) عمر حممود حممد فريج ( . 
عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة ( .

ا�شم املحكوم له : ) ب�شمه عوين ابراهيم ا�شماعيل(.
 لقد تقرر يف الق�شيه التنفيذية رقم ) 2023/124( 
ومو�شوعها ) نفقة زوجه ( الزامك بدفع مبلغ وقدره 
لها  املحكوم  ل�شالح  تدفع  �شهريا  دينار   )  200  (
تاريخ  من  اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  ب�شمه   (
)2022/11/20 ( وي�شاف اإليها الر�شوم وامل�شاريف 

القانونية .
فرته  خالل  االإخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  ان  وعليك 
انق�شت  واذا  تبليغك  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  اأق�شاها 
ق�شم  �شيقوم  االإخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه 
التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية قانونا بحقك . 

مامور تنفيذ حمكمة عمان ال�شرعية

تبليغ اخطار بالن�شر �شادر عن حمكمة 
تنفيذ عمان ال�شرعي 

 اإىل املحكوم عليه : ) ا�شامه احمد رم�شان حماد( 
عنوانه : ) عمان جمهول حمل االقامة ( .

ا�شم املحكوم له : ) ر�شا خالد امنی ح�شن ( .
رقم  التنفيذية  الق�شية  يف  تقرر  لقد 
)2020/1254( ومو�شوعها ) نفقة زوجه ( الزامك 
بدفع مبلغ وقدره ) 200 ( دينار �شهريا تدفع ل�شالح 
اعتبارا  املذكورة   ) املذكورة  ر�شـا   ( لها  املحكوم 
الر�شوم  اإليها  وي�شاف   )2019/8/8( تاريخ  من 

وامل�شاريف القانونية 
فرتة  خالل  االإخطار  هذا  م�شمون  تنفذ  اأن  وعليك   
انق�شت  واذا  تبليغك  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  اأق�شاها 
ق�شم  �شيقوم  االإخطار  م�شمون  تنفذ  ومل  املدة  هذه 
التنفيذ مبتابعة املعامالت التنفيذية قانونا بحقك .

 مامور تنقيد حمكمة عمان ال�شرعية

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة �شتوديو الت�شمري للعناية بالب�شره ذ.م.م

راأ�شمال  ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2023/3/5 من �شركاء ميلكون اكرث من25% من 
من  رابعا  البند  الحكام  ا�شتنادا  لالجتماع  العادية  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�شمن  ال�شركة 
لل�شركات  املديرين  وهيئات  االدارة  وجمال�س  العامه  الهيئات  اجتماعات  تنظيم  اجراءات 
امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن 
وزير ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من 
امر الدفاع رقم)5( ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 
. فقد قررت دعوتكم حل�شور االجتماع يوم  االربعاء املوافق  2023/3/15  ال�شاعة  ال�شاعة 
الثاين-مكتب  عبدالعزيز-الطابق  عمان-خلدا-جممع  ال�شركة   مقر  يف  ظهرا،  ع�شر  الثانية 

202 ، وذلك لبحث املوا�شيع التالية :
- انتخاب مدير جديد لل�شركة .- تعينی املفو�شنی بالتوقيع عن ال�شركة

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

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

 جمعية ال�شماعنة
للتنمية االجتماعية

  دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي للجمعية 
االجتماع  حل�شور  بدعوتكم  ال�شماعنة  جلمعية  االدارية  الهيئة  واع�شاء  رئي�س  يت�شرف 
العادي للجمعيه الذي تقرر عقده متام ال�شاعة الرابعة والن�شف من م�شاء يوم اجلمعة املوافق 
2023/3/17 مبقر اجلمعية الكائن يف جبل الزهور مقابل املوؤ�ش�شة الع�شكرية ومدينة املالهي 

وذلك للنظر يف االمور التالية املدرجة على جدول اعمال هذا االجتماع :
1- مناق�شة التقرير االداري للجمعية .

2 - مناق�شة التقرير املايل للجمعية .
3- اعتماد مدقق ح�شابات للجمعية .

4 - انتخاب ثالثة اع�شاء الإكمال النق�س يف الهيئة االدارية للجمعية .
علما ان من يرغب يف تر�شيح نف�شه للهيئة االدارية عليه ان يتقدم بطلب اىل جلنة االنتخابات 
يف اجلمعية من تاريخ 2023/3/4 اىل 2023/3/10 واح�شار عدم حمكومية �شاري املفعول وال 

تقبل اي طلبات بعد هذا التاريخ . 
ب�شاعة  املوعد  قبل  اجلمعية  مقر  يف  االجتماع  مكان  اىل  احل�شور  االعزاء  الزمالء  من  املنی 
افتتاح اجلل�شة عمال  التزاماتهم من ت�شديدها قبل  الذين مل يقوموا بت�شديد  الزمالء  ليتمكن 

باحكام النظام اال�شا�شي للجمعية .
وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام 

رئي�س اجلمعية يو�شف احمد امل�شايخ

العالناتكم 
 فـي

065056222
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ٮ﮵ر صدى الشعب / أد�﮵ب شڡ�
ــمٮ﮵ر  ــهٮ﮵ر / س ــا �﮳الدكتور الڡ�د�﮵ر والش ٮ﮵ن إلتڡ�
ــة  الطو�﮵ل ــرة  �﮳ال﮲حٮ﮳ ــع  �﮵تمت ــذي  ال ــو  الحل
ــه الطٮ﮳ٮ﮵ة  ــ�� م﮳حال مهنت ــاءة العالٮ﮵ة �� والكڡ�
ــاً عىل معال﮳حة  ــا�﮲ٮ﮵ة, وهو �﮵حرص دا�ٔم اإل�﮲س
ــم دا�ٔماً  ــالص وه ــكل أما�﮲ة وإ﮲ح ــرىض �﮳ الم

موضع إهتمامه ورعا�﮵ته .
ــرة التد﮲حٮ﮵ن وأضراره  ــار ﮲طاه و�﮲﮲طراً إلنتش
ــد إر�﮴أ�﮵نا  ــان ڡ�ڡ� ــره عىل صحة اإل�﮲س وم﮲حاط
ــو عن هذه  ــا الدكتور / الحل ــدث إلٮ﮵ن أن �﮵تح
ــٮ﮳ب متاعب صحٮ﮵ة  ال﮲طاهرة الضارة اليت �﮴س
ــاد و�﮳﮴حنب  ــوب اإل�﮳تع ـ﮵ـن �﮵د﮲حنون وو﮳ح للذ�
ـ﮵ـاة ملؤها الراحة  ــوا حٮ التد﮲حٮ﮵ن لك�� �﮵عٮ﮵ش
ــعادة, وڡ�ٮ﮵ما �﮵يل  ــٮ﮵ة وال﮳حسد�﮵ة والس س النڡ�

�﮲ورد م﮳حر�﮵ات حوار�﮲ا معه .
ـ﮵ـن  التد﮲حٮ ــن  ع ــا  حدثن  : ــعب  الش ــدى  ص

ك﮲طاهرة إ﮳حتماعٮ﮵ة آ﮲حذة �﮳اإلزد�﮵اد؟

د. الحلو : هذه ال﮲طاهرة السٮ﮵ئة وال﮲حطٮ﮵رة 
عىل صحة اإل�﮲سان آ﮲حذة �﮳اإلزد�﮵اد 

نٮ﮵ة ولها  ـ﮵ـرة أو الع� ٮ ڡ� ــدول الڡ� ــ�� ال ــواء ��  س
ــا حرصاً عىل صحة  ــٮ﮳ا�﮳ها وو﮳حوب �﮳﮴حن�﮳ه أس

وحٮ﮵اة اإل�﮲سان
ــٮ﮵ة  ــكلة الر�ٔٮ﮵س ــح التد﮲حٮ﮵ن المش ــد أص�﮳ لڡ�
ــن دول العالم  ﮵ــر م ــ�� كثٮ ــة �� ــة العام للصح
ـ﮵ـة و﮲عٮ﮵رها من  ــدة األمر�﮵كٮ كالوال�﮵ات المتح
ــلٮ﮳ٮ﮵ة  ــرة لها آ�﮶ارها الس ــدول, وهذه ال﮲طاه ال

السٮ﮵ئة عىل صحة وحٮ﮵اة المد﮲حنٮ﮵ن .
ــر وأضرار  ــ�� م﮲حاط ــعب : ما ه ــدى الش ص

التد﮲حٮ﮵ن ؟
د.الحلو : هذه الم﮲حاطر واألضرار متعددة 

منها ؟
ــعال النا�﮴ج  س والس ــعور �﮳ضٮ﮵ق التنڡ� -الش

عن التد﮲حٮ﮵ن .
ـ﮵ـاد عدد ضر�﮳ات  ـ﮵ـؤدي التد﮲حٮ﮵ن إلى إزد� �-

ــرطان  ــب , و�﮵ضر �﮳الصحة و�﮵ؤدي إلى س الڡ�ل
الر�ٔة .

ـ﮵ـة  لٮ﮳ٮ الڡ� ــكتات  الس ــدوث  ح ــى  إل ـ﮵ـؤدي  �-
اخ الر�ٔة . والنو�﮳ات الڡ�لٮ﮳ٮ﮵ة وإنتڡ�

ــراض  أم ــى  إل ـ﮵ـؤدي  � ـ﮵ـن  ڡ�التد﮲حٮ ــك  -كذل
يس �﮳اإلضاڡ�ة إلى �﮴لوث الٮ﮳ٮ﮵ئة . ال﮳حهاز التنڡ�

صدى الشعب : �﮳ماذا تنصح المد﮲حنٮ﮵ن ؟
د. الحلو : أ�﮲صحهم التحيل �﮳اإلرادة الڡ�و�﮵ة 
﮴ــرك التد﮲حٮ﮵ن  ــن أ﮳حل � ــة الدا�ٔمة م والعز�﮵م
ــه �﮲ها�ٔٮ﮵اً  ا�﮵ة �﮳﮴حنٮ﮳ ــه �﮳التدر�﮵ج لع� ــف عن �﮳التوڡ�

حرصاً عىل صحتهم وحٮ﮵ا�﮴هم .
ــاً ڡ�وا�ٔد  ــا موضح ــعب : أذكر لن ــدى الش ص

�﮴رك التد﮲حٮ﮵ن ؟
وا�ٔد متعددة منها عىل سٮ﮳ٮ﮵ل  د. الحلو : الڡ�

المثال ما �﮵يل:
ـ﮵ـن  ــه التد﮲حٮ ــد �﮴رك ــن �﮳ع ــتعٮ﮵د المد﮲ح -�﮵س

ــام  ــذاق الطع ــعر �﮳م ــه و�﮵ش ــه وعاڡ�ٮ﮵ت صحت
والشراب .

ــب عند الميش  ــاد والتع ــعر �﮳اإل﮳حه -ال �﮵ش
وطلوع األدراج .

طٮ﮵ة  -�﮵حاڡ�ظ عىل ڡ�لوسه اليت �﮴مكنه من �﮴ع�
ه الٮ﮵ومٮ﮵ة ومصار�﮵ف أهل �﮳ٮ﮵ته . مصار�﮵ڡ�

ــٮ﮵ة  س ــة النڡ� ــن �﮳الراح ــذا المد﮲ح ــعر ه -�﮵ش
ــاط  ــد�﮵ة ڡ�ٮ﮵ڡ�ٮ﮳ل عىل عمله �﮳همة و�﮲ش وال﮳حس

وحٮ﮵و�﮵ة دا�ٔمة .
ــل  ــن التواص ـ﮵ـف �﮵مك ــعب : كٮ ــدى الش ص

معكم ؟
ــا  ــالل ز�﮵ارتن ــن ﮲ح ــك م ــون ذل ــو �﮵ك د.الحل
ــمٮ﮵ن / ــة �﮳ضاحٮ﮵ة الٮ﮵اس ــا الواڡ�ع ــ�� عٮ﮵ادتن ��
ــث , أو اإل�﮴صال  ـ﮵ـان -الطا�﮳ق الثال م﮳حمع الر�
 (٠٧٧٧٣٠٣٠٢٥)  (٠٧٩١١٦٠٦٠١) ــىل  ع
ـ﮵ـة  ــة والعاڡ�ٮ ﮵ــع �﮳الصح ــا لل﮳حم� ــع �﮴منٮ﮵اتن م

والسعادة والتوڡ�ٮ﮵ق  .

إستشاري الطب العام / خبير طب األعشاب والطب البديل يتحدث عن التدخين وأضراره 

د.سمير الحلو : التدخين له أثره السيء ومخاطره على صحة وحياة اإلنسان 
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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

صدى الشعب - فايز الشاقلدي 

 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ó``̀cCG
 iDhQ áªLôJ á«ªgCG …óØ°üdG óªMCG
 ˆG  óÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  äÉ¡«LƒJh
 …ƒªæàdG  ™bGƒdÉH  ¢Vƒ¡ædÉH  ÊÉãdG

.áµ∏ªŸG äÉ¶aÉfi ‘ »JÉeóÿGh
 ió`̀d AÉ``̀L …ó`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG å`̀jó`̀M
 ¢ùeG  ÜGƒædG  ¢ù∏›  QGó`̀H  ¬FÉ≤d
 QÉ`̀ ª`̀ YEG ¢`̀ù`̀∏`̀› ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó````̀MC’G
 ¿GQƒ©dG ≈Ø£°üe á∏«Ø£dG á¶aÉfi
 óªfi ¢Sóæ¡ŸG ÚÑFÉædG Qƒ°†ëHh
 ¢ù«FQh äÉjGôŸG óªfih …Oƒ©°ùdG
 QƒàcódG  iÈ`̀µ`̀dG  á∏«Ø£dG  ájó∏H
 ¢ù∏›  ¢ù«FQh  äÉæjó©dG  ΩRÉ`̀M
 .áØ°SÉØ°ùdG  õjÉa  á∏«Ø£dG  á¶aÉfi
 IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dEG  …óØ°üdG  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 ≥«≤–  π`̀LCG  øe  Oƒ¡÷G  ó«MƒJ
 á«æWƒdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ŸGh  ±Gó```̀ gC’G
 ˆG  óÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  É`̀ gOGQCG  »àdG
 ,ádhó∏d  á«fÉãdG  ájƒÄŸG  á–Éa ™e
 ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏› ¢UôM kGócDƒe
 QÉªYE’G  ¢ùdÉ›  ™e  á«cQÉ°ûàdG
 Ú°ùëàd  äÉ¶aÉëŸGh  äÉjó∏ÑdGh

.ÚæWGƒŸG á°û«©e
 ¢ù∏éŸG  ¿CG  …óØ°üdG  ó``̀cCGh

 AGQRƒ```̀dG  ™`̀ e  É`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  ó≤©«°S
 π≤fh øµ‡ âbh ÜôbCG ‘ Ú«æ©ŸG
 Ωƒªgh  äÉ¶MÓeh  ÖdÉ£e  ™«ªL
 ≈∏Y  πª©dGh  º¡d  á∏«Ø£dG  AÉ`̀æ`̀HCG
 ¢VQCG  ≈∏Y  Égò«ØæJ  ºà«d  É¡à©HÉàe

.âbh ´ô°SCÉH ™bGƒdG
 ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG º`̀ ¡`̀ à`̀ ¡`̀L ø```̀e 
 á∏«Ø£dG  á¶aÉfi  ™`̀bGh  Qƒ°†◊G
 πÑ°ùdGh  »`̀JÉ`̀eó`̀ÿGh  …ƒªæàdG
 øjÒ°ûe  ,¬`̀ H  ¢Vƒ¡æ∏d  á∏«ØµdG

 á≤∏©àŸG  ÖdÉ£ŸG  øe  á∏ªL  ≈`̀ dEG
 º«∏©àdGh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀H
 π`̀≤`̀æ`̀dGh ∫É``̀¨``̀°``̀T’Gh á``bÉ``£``dGh
 »à∏µ°ûe  ø`̀Y  kÓ°†a  äÉ`̀ eó`̀ ÿGh
 OÉ``jORG  ‘  »àdG  ádÉ£ÑdGh  ô≤ØdG
 ájƒªæàdG  ™jQÉ°ûŸG  ¢ü≤f  áé«àf

.á¶aÉëŸG ‘ iÈµdG
 áaÉ°VE’ÉH  ´ÉªàL’G  ô°†Mh
 äÉ``̀æ``̀jó``̀©``̀dGh ¿GQƒ````̀©````̀dG ≈````̀dG
 ¢ù∏›  øe  AÉ°†YCG  áØ°SÉØ°ùdGh

 ¢ù∏éŸGh  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ŸGh  QÉ`̀ ª`̀ Y’G
 øe πc  ìÓ°UE’G  ¢ù∏›h …ó∏ÑdG
 óªMh  Oƒ©°ùdG  ÜOG  IQƒàcódG  :
 »∏Yh »eÉ¶ædG á©ªLh á°ûWÉ£≤dG
 IOƒYh äGô≤°ùdG º«gGôHEGh Gƒ°üdG
 OÉ¡Lh Újó«Ñ©dG πjÉgh äÉéjôØdG
 ôµHh  IôjÉª©dG  π«∏Nh  IójGô°ûdG
 óÑYh …ƒ«£©dG º«gGôHEGh º«ªZõdG
 ∫ƒ∏¡dG  ó`̀jô`̀ah  äÉ`̀ jGô`̀ ŸG  ó«éŸG

. ‘GôŸG ±Gƒfh ÚeÉ£≤dG ¢SÉÑYh

صدى الشعب - فايز الشاقلدي 

 á`̀«`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG á`̀ æ`̀ é`̀ ∏`̀ dG äó``̀≤``̀Y
 OÉ°üàb’Gh  á«fƒfÉ≤dG)  ácÎ°ûoŸG
 ¢ùeG  É`̀ kYÉ`̀ª`̀à`̀LG  ,(QÉ`̀ª`̀ ã`̀ à`̀ °`̀S’Gh
 QƒàcódG  ÖFÉædG  á°SÉFôH  ,ó``̀MC’G
 ¬dÓN  â∏°UGh  ,äÉÑ«fòdG  …RÉ`̀ Z
 º`̀bQ â``̀bDƒ``̀ŸG ¿ƒ`̀ fÉ`̀ ≤`̀ dG á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ oe
 º«¶æJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b{  2003  áæ°ùd  73
  .zá`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀ oŸG á`̀æ`̀¡`̀e
 Iô`̀jRh  Qƒ°†ëH  ,äÉÑ«fòdG  ∫É`̀bh
 »°ùfÉf  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  ádhódG
 äÉcô°ûdG  ΩÉ`̀Y  Ö`̀bGô`̀eh  ,á`̀bhô`̀‰
 á«©ªL  ¢ù«FQh  ,»Wƒeô©dG  πFGh
 ÜÉë°UCG  øe  áYƒª›h  ÚÑ°SÉëŸG
 ∫É›  ‘  ¢UÉ°üàN’Gh  IÈ``̀ÿG
 Ωƒ«dG  ÉæàjÉZ  ¿EG  ,áÑ°SÉëŸG  áæ¡e
 ™e ≥aGƒàJ äÉ©jô°ûàH êhôÿG ƒg
 áeƒ¶æŸG  åjóëàd  á«µ∏ŸG  iDhô`̀ dG
 ¿ƒfÉb  ¿CG  ≈dEG  G kÒ°ûe  ,ájOÉ°üàb’G
 á«fƒfÉ≤dG  áÑ°SÉëŸG  áæ¡e  º«¶æJ
 ôKDƒJ »àdG áª¡ŸG ÚfGƒ≤dG øe Èà©j

 OÉ°üàb’G  ƒ‰  ≈∏Y  ô°TÉÑe  πµ°ûH
 Gòg  øe  ±ó¡dG  ¿CG  ó`̀cCGh   .»æWƒdG
 øª°†J  äÓjó©àH  êhôÿG  ¿ƒfÉ≤dG
 »æ¡ŸGh »ª∏©dG  iƒà°ùŸÉH  AÉ≤JQ’G
 ΩGõ``̀à``̀d’Gh ,äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀◊G »`̀≤`̀bó`̀Ÿ
 ,É`̀ ¡`̀ HGOBGh  áæ¡ŸG  ∑ƒ∏°S  ó`̀YGƒ`̀≤`̀H
 äÉHÉ°ù◊G  ≥`̀bó`̀e  QhO  õ`̀jõ`̀©`̀Jh
 øY  Ó°†a  ,¬à«dÓ≤à°SGh  ¬JOÉ«Mh
 º«¶æàH  ≥∏©àŸG  ¢ù«FôdG  ±ó`̀¡`̀dG
 OÉ°üàb’G ájÉªM ‘ º¡°ùj ÉÃ áæ¡ŸG
 ¿CG  äÉÑ«fòdG  í`̀°`̀VhCGh   .»æWƒdG
 ¢ù∏› ø`̀ e ó``̀«``̀YoCG  ¿ƒ`̀ fÉ`̀ ≤`̀ dG  Gò``̀g
 Ì`̀cCG  ∑É`̀æ`̀g  ¿É`̀ c  ¿CG  ó©H  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ¢†©Hh  á«ª°ùàdG  ∫ƒ`̀M  …CGQ  ø`̀e
 á≤∏©àŸG  É°Uƒ°üN  á«aÓÿG  OGƒŸG
 á¡÷G  á©«ÑWh  ,Ú≤bóoŸG  ¿ÉëàeÉH
 ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ¿CG  ≈dEG  É kàa’  ,áÑbGôoŸG
 áÑ°SÉëŸG  áæ¡Ÿ  ¿ÉeBG  ΩÉª°U  Èà©j
 IÉYGôe IQhô°V »æ©j Ée ,á«fƒfÉ≤dG
 É¡ª«¶æJh  á«æ¡ŸG  Ö`̀fGƒ`̀÷G  π`̀c
 äÉÑ∏£àeh ±hôX ™e ΩAGƒàj πµ°ûH
 :ÜGƒædG ióHCG ,º¡à¡L øe   .ô°ü©dG

 ídÉ°U  ,äGOGô`̀L  óªfi  ,ÈædG  ôªY
 ¿ÉfóY  ,ä’Ó¡dG  óªfi  ,¿É«NƒdG
 íLÉf  ,Ò`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  É`̀ æ`̀ jO  ,á`̀bƒ`̀°`̀û`̀e
 ¢SGôa  ,∫hó`̀Ñ`̀dG  ÖæjR  ,¿Ghó`̀©`̀ dG
 ∫ƒ`̀M º`̀¡`̀JÉ`̀¶`̀MÓ`̀ oe ,á`̀ eQÉ`̀ é`̀ ©`̀ dG
 ¿ÉëàeÉH  á`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀ oŸG  ¢Uƒ°üædG
 ,áÑbGôoŸG  á¡÷G  á©«ÑWh  ,Ú≤bóoŸG

.á∏Ä°SC’G á©«ÑW øY kÓ°†a
  OÉYCG  ób  ÜGƒædG  ¢ù∏›  ¿Éch  
 á«fƒfÉ≤dG)  ácÎ°ûŸG  áæé∏dG  ≈`̀dEG
 ºbQ âbDƒŸG  ¿ƒfÉ≤dG  (ájOÉ°üàb’Gh

 º«¶æJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b{  2003  áæ°ùd  73
 øe ójõŸ zá«fƒfÉ≤dG áÑ°SÉëŸG áæ¡e
 ácÎ°ûe áæ÷ äôbCG Éª«a ,á°SGQódG
 Ió¡Y  ‘  OƒLƒŸGh  âbDƒŸG  ¿ƒfÉ≤dG
 á«¨oH  ,É keÉY  øjô°ûY  òæe  ¢ù∏éŸG
 áÑ°SÉëŸG  »àæ¡e  á°SQÉ‡  º«¶æJ
 É«∏Y  áÄ«g  π«µ°ûJ  ÈY  ≥«bóàdGh
 ,Ú≤bóŸGh  ÚÑ°SÉëª∏d  Úà«©ªLh
 ÖLGƒdG  ¿Éëàe’G  •hô°T  ójó–h
 ¿hO á`̀æ`̀¡`̀ŸG  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀Ÿ  ¬`̀Áó`̀≤`̀J

.äGAÉæãà°SG

صدى الشعب - فايز الشاقلدي 

 ô‰  á«HÉ«ædG  á«dÉŸG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ó``cCG
 ¿GƒjO äÉMÉ°†«à°SG Öjƒ°üJ ΩóY ¿CG ,äÉë«∏°S
 áØ«XƒdG  äÉÑLGƒH  ∫É`̀ª`̀gG  Èà©j  áÑ°SÉëŸG
 âÑãj  ∞Xƒe  π`̀c  áÑ°SÉfi  ºà«°Sh  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG

 ∫ÓN äÉë«∏°ùdG  ∞°ûch  .OôdG  π«£©àH ¬WQƒJ
 äÉMÉ°†«à°S’G  á«HÉ«ædG  á«dÉŸG  áæé∏dG  á°ûbÉæe
 -  2018  áÑ°SÉëŸG  ¿Gƒ`̀jO  ôjô≤J  ‘  IOQGƒ`̀dG
 ,óM’G  Ωƒ«dG  ,2021  -  2020  -  2019
 äÉØdÉîª∏d  É«aÉ°VEG  Éà«bƒJ  íæ“  ød  áæé∏dG  ¿CG

 áeRÓdG  äGAGôLE’ÉH  á«°UƒàdG  ºà«°Sh  IOQGƒdG
 äQòM  áæé∏dG  ¿CG  äÉë«∏°ùdG  ÚHh   .áÑ°SÉæŸGh
 ,áÑ°SÉëŸG  ¿GƒjO  äÉMÉ°†«à°SG  ∞∏e øe É k≤HÉ°S
 á«FÉ¡ædG  äÉ°ûbÉæŸG  óYƒÃ  áeƒµ◊G  â¨∏HCGh

.É¡≤ëH äQGô≤dG QGó°UEGh

الصفدي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إعمار الطفيلة

الصفدي: اجتماع مرتقب مع وزراء االختصاص 
لبحث مطالب مجلس إعمار الطفيلة

ُمشتركة نيابية تواصل ُمناقشة 
«تنظيم مهنة الُمحاسبة»

فلسطين النيابية تبحث آخر المستجدات 
المتعلقة بالمسجد األقصى المبارك

صدى الشعب - فايز الشاقلدي 

 ,óMC’G  ¢ùeG  á«HÉ«ædG  Ú£°ù∏a  áæ÷  âãëH
 ÖFÉædG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  á°SÉFôH  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N
 ±ÉbhC’G ôjRh Qƒ°†Mh ,¢UƒÑ°üH õjÉa QƒàcódG
 óªfi  QƒàcódG  á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh
 á≤∏©àŸG  äGQƒ£àdGh  äGóéà°ùŸG  ôNBG  ,á∏jÓÿG
 ¿EG  ¢UƒÑ°üH  ∫Ébh   .∑QÉÑŸG  ≈°übC’G  óé°ùŸÉH
 ¢Só≤dG ‘ äGQƒ£àdG åëÑd ºFGO OÉ≤©fG ‘ áæé∏dG
 IQGRh ™e Iôªà°ùŸG á©HÉàŸGh ≥«°ùæàdÉH ∞jô°ûdG
 á°TQh  ó≤©à°S  áæé∏dG  ¿CG  ≈dEG  GÒ°ûe  ,±É`̀bhC’G
 á«ª°TÉ¡dG ájÉ°Uƒ∏d »°SÉ«°ùdG ó©ÑdÉH á≤∏©àe πªY

.ÉÑjôb ±ÉbhC’G ™e ¿hÉ©àdÉH
 ôµæà°ùJh  øjóJ  Ú£°ù∏a  áæ÷  ¿CG  ±É°VCGh  
 É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  ∫É`̀ ª`̀ YC’Gh  äÉeÉëàb’G  ™«ªL
 ≈°übC’G  óé°ùŸG  ‘  ¿ƒæWƒà°ùŸGh  ¿ƒaô£àŸG

 ∫Ó`̀à`̀M’G á`̀Wô`̀°`̀T ø`̀e AÉ`̀£`̀Zh º`̀Yó`̀H ∑QÉ`̀ Ñ`̀ ŸG
 ,áaô£àŸG  Úª«dG  áeƒµM  πX  ‘h  á«∏«FGô°SE’G
 ≈∏Y  ∫ÓàM’G  á£∏°S  ¬°VôØJ  …ò`̀dG  QÉ°ü◊Gh

.¢ù∏HÉf á¶aÉfi ‘ √QGƒM á≤£æe
 ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL Oƒ¡÷ áæé∏dG ºYO ócCGh 
 äÉ°Só≤ŸG ≈∏Y á«ª°TÉ¡dG ájÉ°UƒdG ÖMÉ°U ÊÉãdG

.∞jô°ûdG ¢Só≤dG ‘ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G
 IôFGO  ¿EG  zá∏jÓÿG  ôjRƒdG  ∫Éb  ,¬à¡L  øe  
 ™e  º`̀ FGO  π°UGƒJ  ≈∏Y  ¢Só≤dG  ±É``̀bhCG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 õcôe ‘ ∑QÉÑŸG ≈°übC’G óé°ùŸG ¿hDƒ°T ájôjóe
 ™e  πeÉ©àdG  ‘  Ò°ùf  ÉæfCG  ≈dEG  GÒ°ûe  ,IQGRƒ`̀ dG
 ÚjhÉ°ùàe  Ú£îH  ∑QÉ`̀Ñ`̀ŸG  ≈°übC’G  óé°ùŸG
 ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  √Oƒ≤j  »°SÉ«°S  ∫hC’G
 á«Hô©dG  πaÉëŸG  ™«ªL ‘ ∞∏ŸG  Gòg πªëj …òdG
 QÉªYE’Gh ájÉYôdG QhóH πãªàe ôNB’Gh ,á«dhódGh

.z¢Só≤dG ±ÉbhCG IôFGO ∫ÓN øe ≈°übC’G óé°ùª∏d
 áãjóM â°ù«d á«ª°TÉ¡dG ájÉ°UƒdG ¿EG ±É°VCGh
 ájôª©dG  ó¡©dG  øe  É‰EGh  ,≈°übC’G  óé°ùŸG  ≈∏Y
 á©jÉÑe  ” ¿CG  òæeh ,ÚæeDƒŸGh  ˆG  áeP  ‘ »gh
 øe  √Gô`̀ K  ˆG  Ö«W  »∏Y  øH  Ú°ù◊G  ∞jô°ûdG
 ∫hCG  ∑Éæg ¿Éch ájÉ°UƒdG √òg äCGóH ¢Só≤dG πgCG
 IQGRƒdG ¿CG ≈dEG á∏jÓÿG QÉ°TCGh  .óé°ùª∏d QÉªYEG
 ∞jô°ûdG  »°Só≤dG  Ωô◊G  ‘  …ôéj  Ée  πc  ™HÉàJ
 ¢Só≤dG ±ÉbhCG IôFGO ∫ÓN øe áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y
 ≈°übC’G  óé°ùŸG  ájôjóeh  ,∞jô°ûdG  ¢Só≤dG  ‘
 ÚeÉ©dG  ¿CG  å«M  ,IQGRƒ``dG  ‘  ¢Só≤dG  ¿hDƒ°Th
 äÉeÉëàb’G  ‘  GójGõJh  ÉØYÉ°†J  Gó¡°T  Ú«°VÉŸG
 ¿OQC’G  ¿CG  GócDƒe  ,ÚæWƒà°ùŸG  øe äGAGóàY’Gh
 πc ÈY äÉcÉ¡àf’G √òg πãŸ Iƒb πµH iqó°üà«°S{

.zá«dhódGh á«Hô©dG πaÉëŸG

«مالية النواب» تناقش استيضاحات ديوان 
المحاسبة وسيتم محاسبة المتورطين 
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: فروعنا منترشة يف
مرج حمام - خلدا - االذاعه والتلفزيون - وسط البلد

جبل عمان - جامعة االردنيه - مختار مول - الزرقاء

املوقع: عمان - ماركا الجن - شارع الفروسيه

بتقدر تطلب عن طريق االتصال  او الواتس اب

للطلب   1871 9586 07

لالستفسار 065050500
http://www.crispychicken.rest
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JFDZ hands over 16 investor contracts 
to develop  QAIA›s free zone

Number of  overnight visitors to Jordan 
jumps by 135pct in Jan-Feb of  2023  

4,800 monitoring visits made 
to tourist,  industrial facilities 

in 2022-Trade Ministry

Liquefied gas price sold to 
industrial sector unchanged 

as last February- Ministry 

JTB held  travel fair in India

Foreign ministry receives 
credentials of  Vatican envoy

Doctors Without BorDers centres 
mental health in treatment
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Amman
The number of 

visitors to the Kingdom 
has jumped during 
January and February of 
2023 to reach  940,000 
visitors, an increase of 
135.5 percent compared 
to the figure reported 
in the same period in 
2022.

A monthly report issued 
Sunday by the Ministry of 
Tourism and Antiquities 
showed a 119.5-percent 
increase in the numbers 
of overnight tourists in 
January and February 
of 2023, amounting to 
765,352 tourists, compared 
to 348,692 tourists in 
January and February of 
2022.

To put the numbers in 
perspective, the number 
of tourists in January 
and February 2019, the 
tourism sector's best-
performing year, stood at 

742,920 visitors, going up 
to 842,647 visitors in 2020, 
while in 2021 the number of 
tourists amounted to about 
122,279. On a monthly 
level, the number of visitors 

in February 2023 amounted 
to 435,927, an increase of 
132.5 percent compared to 
187,460 visitors during the 
same month of 2022.

The number of overnight 

tourists increased in 
February by 118.4 percent 
to reach 356,326 tourists 
compared to 163,139 
tourists during the same 
month in 2022.

Amman
Ministry of Energy and Mineral 

Resources kept the wholesale price 
of liquefied petroleum gas sold to 
the industrial sector during March 
unchanged similar to last February, 
at JD722.74 per tonne.

In a statement on Sunday, 
Ministry of Industry, Trade and 
Supply will bear the difference in 
petroleum gas cost due to the one-

off price hike in March, aimed to 
alleviating burden of production 
costs ravaging the local industry.

This decision was taken 
despite the increase in global 
prices of liquefied petroleum 
gas, which was reflected locally, 
amounting to JD844.69 per 
tonne, according to Petroleum 
Derivatives Pricing Committee, 
the statement said.

Amman
Jordan Tourism Board (JTB) 

organized a travel exhibition in 
India's Bangalore and Mumbai, 
in the presence of the Kingdom's 
embassy staff in Delhi.

According to a JTB statement on 
Sunday, the fair aims to highlight 
Jordan as a tourist destination and 

focus on promoting the Kingdom 
to Indian wedding party organizers.

Attended by Indian major 
party firms, the event also aims 
to promote Jordan's tourist and 
archaeological sites by shooting 
films in the Kingdom, especially 
in the port city of Aqaba and Dead 
Sea, the statement said.

Amman
Secretary-General of the Ministry 

of Foreign Affairs and Expatriates 
for Diplomatic Affairs Lina Hadid 
on Sunday received the credentials 
of the apostolic nuncio to Jordan 

Giovanni Pietro Dal Toso, as an 
accredited and resident ambassador 
to the Kingdom. During a meeting 
with Dal Toso, Hadid offered her 
well wishes on his mission to boost 
relations between the two countries.

AMMAN 
 The medical assistance 

provided by Doctors 
Without Borders (MSF) 
is guided by the belief that 
“there’s no health without 
mental health”, according 
to a specialist at the 
organisation. 

In a recent interview 
with The Jordan Times, 
MSF Mental Health 
Activity Manager at the 
Reconstructive Surgery 
Programme in Jordan, 
Da’ed Almnezil, noted 
that treatment only 
begins after ensuring 
patients’ preparedness and 
psychological wellbeing.

Twenty-one-year-old 
Yasmeen from Yemen, who 
sustained a burn injury, 
shared the details of her 
ongoing treatment journey 
with MSF, which began in 
2018. 

“I was in a really bad 
psychological state. I didn’t 
leave the house or even 
my room. I couldn’t bring 
myself to face people,” 
Yasmeen told The Jordan 

Times. 
“I was angry at everyone 

for what happened to me. 
Whenever I saw my sisters in 
good health, I felt frustrated 
and resentful,” she said. 

Yasmeen noted that MSF’s 
focus on mental health and 
psychological well-being 
made the treatment process 
“much easier”. 

“The help I received 
restored my hope in life and 
in myself,” she said. 

“When I received the 
phone call informing me that 
my file had been accepted 
[by MSF], I couldn’t speak 
and fell into tears. Every 
time I remember that phone 
call, my eyes overflow with 
tears of joy,” she continued. 

Almnezil noted that MSF 
aims to deliver “integrated 
healthcare services”. 

“Our psychological 
department is always 
involved in the treatment 

journeys of patients 
who sustained traumatic 
injuries,” she said.  

The mental health expert 
pointed out that such 
experiences can take a toll on 
people’s mental wellbeing, 
leading some to develop 
negative body image, 
damaging their self esteem. 

“Suffering traumatic 
injuries can even cause 
patients to harbour feelings 
of resentment towards 

people who are in good 
health, impacting their 
relationships with their 
friends and families,” she 
said. 

MSF helps patients find a 
way to adapt to their injuries 
and move past them; “we 
help them focus on their 
abilities more than their 
disabilities”, she said.  

The organisation’s 
reconstructive surgery 
hospital in Amman receives 

patients from Syria, Iraq, 
Yemen and Gaza through 
a monthly programme, 
according to Almnezil. 

Any patient who arrives 
at the hospital must undergo 
a psychological evaluation 
using “standardised 
tools”, she said, noting 
that MSF’s staff takes into 
consideration that some 
patients might not be ready 
to talk about their mental 
health. 

MSF also implements 
a peer support, or peer 
counselling, programme, 
through which individuals 
who underwent a successful 
recovery journey help 
patients with an injury that 
is similar to theirs, Almnezil 
added. 

“This is likely to provide 
patients with a much 
needed emotional support, 
allowing them to relate to 
someone else’s experiences 
and feel understood. It also 
promotes independence, 
self-acceptance and more 
successful reintegration into 
society,” she said. 

Amman
Jordan Free and 

Development Zones 
Group (JFDZ), a 
government-owned 
company, has started 
handing out 16 
investment contracts to 
firms specialized in the 
transit and export trade 
sector, as part of a drive 
to promote investor 
opportunities in Queen 
Alia International Airport 
(QAIA)'s free zone.

According to a JFDZ 
statement on Sunday, 

the group referred to a 
promotion campaign 
for a number of investor 
opportunities, which 
targets the transit trade 
sectors and companies 
working in exporting 
food, pharmaceutical and 
agricultural products, 
whose activity requires 
speedy handling and 
shipping, within an 
infrastructure equipped 
according to the latest 
global standards.

JFDZ Director 
General, Abdul Hameed 

Gharaibeh, said 45% of 
the new contracts are 
foreign investment, while 
55% went to Jordanian 
private sector companies, 
indicating that these 
investments would 
contribute to providing 
new job opportunities for 
Jordanian youth.

Gharaibeh noted 
QAIA's free zone has 
become at "the forefront" 
in Jordan's free estates, 
as an investor destination 
by various investment 
sectors, thanks to the new 

tax exemptions launched 
in Jordan's newly-
endorsed Investment 
Environment Law.

In addition, he referred 
to Royal directives, which 
reflected positively on 
enhancing smart services, 
infrastructure and 
performance of the JFDZ's 
unified service center.

Due to increasing 
demand, he noted JFDZ 
administration will 
announce similar new 
investment opportunities 
in the coming months.

Amman
Ministry of Industry, Trade 

and Supply carried out 4,800 
monitoring visits to tourist and 
industrial establishments during 
2022.

In a statement on Sunday, 
director of the ministry's monitoring 
and inspection unit, Mohammad 
Khalidi, said concerned authorities 
paid visits to economic businesses 
to verify compliance with food 

safety, occupational health, and 
environmental requirements.

The ministry's Awareness, 
Guidance and Monitoring 
Committee of Food Factories 
carried out about 800 visits to 
foodstuff factories during 2022 in 
the governorates of Amman, Zarqa 
and Madaba, Khalidi pointed out.

Meanwhile, he noted the 
committee carried out about 4,000 
visits to tourist facilities last year.



äÉfÓYG17 2023 QGPBG (6)  ÚæK’G
(3027) Oó©dG

Man dies of  neck stabs in Amman-Police 

UN welcomes finalization of  Int›l 
agreement on biological diversity

Jordan Valley farmers ‘exhausted’ from 
mounting debt crisis —Union leader

Jordan partakes in UN›s conference 
on least developed countries

18th National Robotics 
Competition launched 

International Maritime Exercise kicks 
off  activities  at Naval Force  Command

Royal Hashemite Court announces 
date of Princess Iman’s wedding 
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Amman
A quadragenarian person 

died of neck stabs by a sharp 

object, following a dispute at 
a barber shop in Amman's 
Nazzal neighborhood, 

according to a security 
source.

The source said the 

injured person was rushed 
to Amman's Bashir 
Governmental Hospital, 

and then succumbed to his 
wounds. The killer and the 
crime tool were seized and 

an investigation into the 
incident is underway, the 
source announced.

Amman
 Activities of the 18th National 

Robotics Competition (NRC) 
were launched Saturday, 
organized by King Hussein 
Foundation's Jubilee Center for 
Excellence in Education (JCEE), 
in cooperation with Ministry of 
Education, aimed at stimulating 
students to increase interest in 
science and technology.

According to a JCEE statement 
on Sunday, 68 teams from public 

and private schools and scientific 
centers from 7 governorates 
took part in the championship, 
supervised by about 96 teachers, 
with participation of 416 students.

Participants in the competition 
acquire practical experience by 
innovating solutions to problems 
facing robot technology users and 
inspiring students from 9 to 16 years 
old to unleash robot-based critical 
thinking, programming, and design 
skills, the statement said.

Amman
The Naval Force and Royal Boats 

Command on Sunday launched 
activities of the International 
Maritime Exercise (IMX 2023), 
which are scheduled to be 
carried out by the US Fifth Fleet 
Command with the participation 
of 43 countries, in addition to 15 
representatives of various maritime 
forces.

The exercise aims to orchestrate 
maritime military concepts among 
the participating countries and 
strengthen the naval security system 
by employing guided systems in 
the various tactical operations, 
especially for "Visit, Board, Search, 
and Seizure (VBSS) teams and 
remotely operated underwater 
vehicle (ROV), which are controlled 

by Jordanian Operations Center 
for Unmanned Systems (JROC), 
according to a Command statement 
on Sunday.

The exercise features multiple 
joint naval drills, primarily 
operations to combat naval mines 
with guided systems, maritime 
search and rescue activities, 
maritime field medical evacuations, 
exchange expertise in operating 
modern unmanned boats, and 
training VBSS teams, the statement 
said.

Carried out in the Red Sea, 
Arabian Gulf, Gulf of Oman and 
western Indian Ocean, IMX 2023 
activities are thus viewed one 
the largest and most important 
naval exercises at the regional and 
international levels.

Amman
The Royal Hashemite Court 

made a statement on Sunday, 
announcing the date of Her 
Royal Highness Princess Iman's 
wedding.

Following is the full 
statement:

"The Royal Hashemite Court 
is pleased to announce that the 
wedding of Her Royal Highness 
Princess Iman bint Abdullah 

II and Mr. Jameel Alexander 
Thermiotis will take place on 
12 March 2023.

The Royal Hashemite 
Court extends its sincere 
congratulations to Their 
Majesties King Abdullah II and 
Queen Rania Al Abdullah on 
this occasion, and wishes Her 
Royal Highness Princess Iman 
and Mr. Thermiotis a lifetime of 
happiness."

New York
UN Secretary-General 

Antonio Guterres 
commended delegates 
for finalizing a text to 
ensure the conservation 
and sustainable use of 
marine biological diversity 
of areas beyond national 
jurisdiction, according to 
a statement by Guterres' 
spokesperson late 
Saturday.

"This breakthrough 
– which covers nearly 

two-thirds of the ocean -- 
marks the culmination of 
nearly two decades of work 
and builds on the legacy 
of the United Nations 
Convention on the Law of 
the Sea," it stated.

"This action is a victory 
for multilateralism and for 
global efforts to counter the 
destructive trends facing 
ocean health, now and for 
generations to come," it 
said, adding it is crucial 
for addressing the triple 

planetary crisis of climate 
change, biodiversity loss, 
and pollution.

"It is also vital for 
achieving ocean-related 
goals and targets of the 2030 
Agenda for Sustainable 
Development, and the 
Kunming-Montreal Global 
Biodiversity Framework," 
the statement noted.

The Secretary-
General commended 
all parties for their 
ambition, flexibility, and 

perseverance, recognizing 
the critical support 
of non-governmental 
organizations, civil 
society, academic 
institutions, and the 
scientific community.

The Secretary-General 
looked forward to 
continuing working with 
all parties to secure a 
healthier, more resilient, 
and more productive 
ocean, benefiting current 
and future generations.

AMMAN 
 Jordan Valley farmers 

are calling on authorities 
to postpone agricultural 
loan installments due to 
mounting losses, which 
have accrued over the 
course of the last several 
agricultural seasons.

Jordan’s farmers are 
suffering from seasonal 
losses due to climate-
change-induced weather 
disruptions. The length 
of the rainy season in 
Jordan has changed, as 
has the quantity of rainfall 
that helps water seasonal 
produce. Farmers also 
report sharp decreases in 
the amount of rainwater 
harvested. 

Compounding the 
dramatic changes in rain 
patterns are temperature 
extremes, ranging from 
severe cold and frost 
during the winter and 
unprecedented heat waves 
during the summer.

 “It is estimated that 
over 13,000 Jordan Valley 
farmer are stuck in debt 
and will be sued for their 
inability to pay off their 
debt,” Adnan Khaddam, 
president of Jordan Valley 
Farmers Union, told The 
Jordan Times. 

Farmers are 
“exhausted”, Khaddam 
added, noting that this 
year in particular, farmers 
suffered from horrific 
losses due to a sharp 
decrease in prices. 

Meanwhile, consumers 
beg to differ, claiming that 
this winter, the prices of 
fruits and vegetables were 
significantly higher than 

usual. 
According to Khaddam, 

the majority of the profits 
from produce sales go to 
retailers. 

“Retailers are the ones 
who benefit from the 
increase in production, but 
don’t reflect the reduced 
prices on the final price 
that the consumer pays,” 
Khaddam noted. 

“We are calling on 
the Agricultural Credit 
Corporation to postpone 
all installments for farmers 
due to the difficult financial 
conditions they are 
suffering,” Khaddam said. 

Farmer’s indebtedness 
has become a new 
challenge, in addition to 
many existing challenges 

such as marketing costs, 
high production costs, 
energy costs, water scarcity 
and many other obstacles 
that push the sector towards 
a “dead-end”, he said.

“The agricultural sector 
in the Jordan Valley has 
reached a dangerous and 
pivotal point,” Khaddam 
added. 

Farmers are lost, facing a 
choice between continuing 
to produce and incur 
losses, securing their loan 
installments or providing a 
living for their children.  

Khaddam urged 
authorities to take proper 
and timely measures to 
prevent the agricultural 
sector from falling apart, 
and to keep farmers “alive”. 

“Authorities are turning 
a blind eye on Jordan 
Valley farmers,” farmer 
Ahmad Furat told The 
Jordan Times. 

Furat added that 
increasing production 
costs, low selling prices, 
accompanied by debt 
installments, are a difficult 
combination, putting 
farmers on the edge of 
solvency. 

 “Change in rain patterns, 
extreme weather and water 
scarcity are bringing in 
more challenges for Jordan 
Valley farmers,” Furat said. 

The current situation is 
“forcing many to quit and 
stay home wait for social 
development aid”, the 
farmer added. 

Doha
Together with the other 

46 nations designated by 
the UN as least developed, 
Jordan is attending the 
Fifth Conference on the 
Least Developed Countries 
(LDC5), which began on 
Sunday in Doha, Qatar.

The 5-day conference, 
held once every 10 years, 

is an opportunity for 
concerted international 
efforts to accelerate 
sustainable development 
in the least developed 
countries.

Partnerships will be 
renewed during the 
conference to overcome 
structural challenges, 
eradicate poverty, and 

achieve internationally 
agreed development goals.

The population of the 
46 countries categorized as 
LDCs by the United Nations 
exceeded 1.3 billion people, 
or 14 percent of the world's 
total population, who 
suffer from the aftermath 
of health, geopolitical, 
and climate crises such 

as Covid-19, the Russo-
Ukrainian war, and the 
fight against climate 
change. The conference 
was postponed two 
times because of Covid. 
Thousands of experts and 
activists are expected to 
partake to ensure that 
former promise-holders 
keep their promises.
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

�شركة القامة لتنظيف وخدمة املركبات  ال�شناعة والتجارة باأن 

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )60904( بتاريخ )2021/9/2(

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

بتاريخ )2023/2/19(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200066371(

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  طلب يو�شف حممد �شاهني 
)�شركة  قدوره  واحمد  �شاهني  طلب  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك   
بتاريخ   )76( الرقم  حتت  مدنية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  مدنية( 

 2004/12/16
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2023/3/5 و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ  2023/3/5
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
واال�شتثمار  للتجارة  التفاين  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
واخلدمات  وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
حتت الرقم )10682( بتاريخ  2005/9/4 قد قررت باجتماعها غري 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة  بتاريخ  2023/2/28  املنعقد  العادي 
�شنداحه   مو�شى  مي�شيل  مو�شى  ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية 

م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
عمان-وادي �شقره-هاتف 0795547585

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.
االكادميية/ للكتب  التخ�ش�شي  املركز  �شركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )4583( 
بتاريخ  1996/8/31�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�شتاذ يا�شني حممد يا�شني �شبح
عنوان امل�شفي :عمان-�شارع امللكة رانيا العبداهلل- جممع القد�س74-
ط5-مكتب 151- هاتف 5151015-06 -موبايل 0795150144- 

�س.ب 144522 عمان- 11814 الردن
  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
للكتب  التخ�ش�شي  املركز  ل�شركة   العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  االكادميية/ 
قررت  قد   1996/8/31 بتاريخ   )4583( الرقم  حتت  حمدودة  
على  املوافقة   2023/2/20 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شتاذ يا�شني حممد يا�شني 

�شبح م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
القد�س74-ط5-مكتب  جممع  العبداهلل-  رانيا  امللكة  عمان-�شارع 
�س.ب   -0795150144 -موبايل   06-5151015 هاتف   -151

144522 عمان- 11814 الردن
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.
واخلدمات   واال�شتثمار  للتجارة  التفاين  �شركة  دائني  من  اأرجو 
الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2005/9/4 بتاريخ   )10682(
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 :ال�شيد مو�شى مي�شيل مو�شى �شنداحه  
عنوان امل�شفي :عمان-وادي �شقره-هاتف 0795547585

  م�شفي �شركة

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة جو�شانتي للرعاية ال�شحية ذ.م.م

 امل�شجلة حتت الرقم )34264( والذي �شينعقد بتاريخ 2023/3/14
ال�شادة ال�شركاء يف �شركة جو�شانتي للرعاية ال�شحية ذ.م.م ي�شرين 

دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي �شينعقد يف 
متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم الثالثاء املوافق 2023/3/14 

يف مقر ال�شركة وذلك لتخاذ القرارت ِب�شاأن المور التالية:
اول: انتخاب رئي�س هيئة مديرين لل�شركة
ثانيا: انتخاب نائب رئي�س لهيئة املديرين

واقبلوا فائق الحرتام
رئي�س هيئة املديرين
ه�شام حممود فايز حمد

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
جمعية بئر ال�شبع اخلريية للرب واالإح�شان

 *هاتف ) 2060442 ( *
دعــوة اجتماع 

السيد العضو /                                المحترم 
تقرر عقد االجتماع السنوي العادي األول لعام 2022 للهيئة العامة في الساعة الثامنة 

من مساء يوم الخميس تاريخ
 16/ 3 /2023 في قاعة مقر الجمعية/ المحدود الغربي، وإذا لم يكتمل النصاب 

القانوني لألعضاء يكون االجتماع الثاني في يوم الخميس تاريخ 2023/3/30 
الموافق 8/رمضان 1440هــــ في نفس المكان والزمان المحددين أعاله، وذلك لبحث 

األمور التالية:
-التقرير المالي واإلداري لعامي 2022م.    

-  تعيين مدقق حسابات لعام 2023 .-تفويض الهيئة اإلدارية بما يلي:         
 -  مناقشة الميزانية العمومية لعام 2022 .1-شراء باص جديد إلكرام الموتى.

2-استالم الصاالت في المشروع االستثماري من المستأجر
3-عمل الصيانة والديكورات الالزمة للصاالت تمهيدا لعقد إيجار مع  جمعية ديوان 

أبناء بئر السبع
آملين االلتزام واالهتمام بالحضور وهللا ولي التوفيق

الهيئة اإلدارية

اإعــــــالن
اإىل ال�شركاء يف �شركة رتاج لل�شناعات الدوائية ذ.م.م

)حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادية(
نظرا لوجود رئيس هيئة المديرين خارج البالد يسر نائب رئيس هيئة مديرين شركة 

رتاج للصناعات الدوائية ذ.م.م دعوتكـم لحضوراجتمـاع الهيئـة العامـةالعادي 
والذي سيعقد في تمام الساعة  )1( من ظهر يوم االثنين الموافق )2023/3/13( 
وذلك في مقر الشركة الكائن في )المفرق – منطقة الملك الحسين التنموية- منطقة 
C ( عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم )13( لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم )5( لسنة 

2020 واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 
2020/4/9 وذلك للنظر في األمور المدرجة على جداول أعمال االجتماع المنشورة 

على الموقع اإللكتروني للشركة))https://retajpharma.com/(( يرجى من 
حضرات الشركاء حضور االجتماع المذكورة في الموعد المعين أو يرجى إرسال 

قسائم التوكيل بالحضور لشريك آخر عنكم بواسطة البريد اإللكتروني الى البريد 
االلكتروني)eidabudalbouh@retajpharma.com((  الخاص بالشركة وقبل 

موعد االجتماع <
يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد اإللكتروني أعاله قبل التاريخ 

المحدد لالجتماع.   
نائب رئيس هيئة المديرين
عيد محمد محارب ابو دلبوح 

اعالن لدعوة الهيئة العامة لالجتماع ال�شنوي
الع�شاء الهيئة العامة جلمعية حماية الكوادر الطبية )حماية(

قررت الهيئة الدارية يف اجتماعها يوم اأم�س دعوة الهيئة العامة لالجتماع ال�شنوي 
يوم ال�شبت 2023/3/25م ال�شاعة الثالثة بعد الظهر وذلك ملناق�شة التقرير 

الداري واإقرار التقرير املايل عن العام املن�شرم ولتعيني مدقق ح�شابات قانوين 
لعام 2023م ومناق�شة ا�شرتاتيجيات العمل واخلطة ال�شنوية لعام 2023م على ان 

يكون الجتماع يف مقر اجلمعية الكائن يف عمان تالع العلي جممع فيا�س الع�شاف 
عمارة 169ط2 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 وال�شاعة وتبليغكم )الهيئة العامة(بجريدتني يوميتني 

ح�شب النظام ال�شا�شي قبل ب 14 يوم على القل واعالم وزارة الداخلية و�شجل 
اجلمعيات يف وزارة التنمية الجتماعية مبوعد الجتماع ح�شب النظام ال�شا�شي 

وال�شول
وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام

رئي�س هيئة الدارة
)رئي�س اجلمعية(
د-حممد ر�شول الطراونة

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة غري عادي الثاين املوؤجل
ل�شركة الب�شمة اخل�شراء للم�شاريع الزراعية املتكامله ذ.م.م

اإ�شارة اىل حم�شر اجتماع الهيئة العامة غري العادي واملنعقد بتاريخ 2023/3/5 
مبوجب الدعوة ال�شادرة من قبلنا بتاريخ 2023/2/21 ونظرا لعدم توافر 

الن�شاب القانوين يف ذلك الجتماع فقد قررت دعوتكم حل�شور الجتماع الثاين 
للهيئة العامة غري العادي يوم ال�شبت املوافق 2023/3/11 ال�شاعة الثانية ع�شر 

ظهرا بوا�شطة الت�شال املرئي واللكرتوين Zoomمن خالل الرابط التايل:

 join Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9489128454?pwd=RnYzS3
FtcXRHcDNzMzlzMlNSMWdxZz09
Passcode: faza 

وذلك لبحث املوا�شيع التالية: 
-ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية. - تعيني م�شفي وحتديد اتعابه.

يرجى ح�شور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

ال�صحف:  �صدى وامماالثنني  2023/3/6
وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية
ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�صناع��ة والتجارة والتموين ب��اأن اال�صم التجاري )ديال�س للمياه ال�صحي��ه( وامل�صجل لدينا يف �صجل 
اال�صماء التجاريه بالرقم )196151( با�صم )و�صيم اكرم ابراهيم اليا�صني( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح با�صم 

)براءه موفق عمر ابو عا�صور(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

التاريخ 2023/3/5
اعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ا�صتن��ادا الحكام امل��ادة )264( من قان��ون ال�صركات رق��م )22( ل�صنة 1997 
وتعديالته ارجو م��ن دائني �صركة الينبوع احلراري لتج��ارة التدفئة املركزية 
ذ.م.م وامل�صجل��ة لدى دائرة مراقب��ة ال�صركات حتت الرق��م )5086( بتاريخ 
1997/11/9   �ص��رورة تق��دمي مطالباته��م املالي��ة جتاه ال�صرك��ة �صواء كانت 
م�صتحق��ة الدفع ام ال وذلك خ��الل �صهرين من تاريخه للدائن��ني داخل اململكة 

وثالثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة
وذل��ك على العن��وان التايل: اربد - �صارع بغداد - جمم��ع الفالوجة التجاري - 

الطابق الرابع
ا�صم م�صفي ال�صركة: يو�صف ر�صيد ح�صن حامد

عنوان امل�صفي: 
فاك���س   )027276779( هات��ف  )(االردن  الربي��دي  الرم��ز   )( ���س.ب 

)027276779( خلوي )0795918638(
م�صفي ال�صركة

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

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1٩٩7وتعديالته يعلن م�شفي �شركة عمر عبداهلل العمو�ش و�شريكته 

وامل�شجلة حتت الرقم )16456( يف �شجل �شركات )تو�شية ب�شيطة( 
تاريخ )2012/1/8( ورقمها الوطني )200123262( بان جميع 

ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 
)201٩/1/21( وتعيني عمر عبداهلل روي�شان العمو�ش

 م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :
املدينه:)املفرق( 

هاتف :-)0777343201(
م�شفي ال�شركة     
عمر عبداهلل روي�شان العمو�ش

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200168221(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
�شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 
ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  النت�شه   واجمد  عبدالقادر  وليد 
حتت الرقم )118427( بتاريخ 2018/6/28 قد تقدمت بطلب لت�شفية 
ال�شيد/ تعيني  مت  وقد   2021/8/5 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة 

ال�شيدةامل�شفية خلود حممود ابراهيم م�شعل  م�شفيا لل�شركة .
علما بان عنوان امل�شفي : عمان �شارع املدينة املنورة تلفون 

0796987386
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادتني)13(،)215(  لحكام  ا�شتنادا 
ال�شناعة والتجارة  ال�شركات يف وزارة  ل�شنة 1997 يعلن مراقب عام 
وامل�شجلة يف �شجل �شركات  �شركة �شربي �شالح اجلمال و�شريكه  بان 
ت�شامن حتت الرقم )121786( بتاريخ2021/6/22 قد تقدمت بطلب 
لتحويل �شفتها من �شركة ت�شامن اىل �شركة تو�شية ب�شيطة وتغري ا�شم 

ال�شركة اىل �شربي �شالح اجلمال واولده .

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

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

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

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

ال�شناعة والتجارة 

والتميمي  قنديل  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 

الرقم )69831(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ 2004/2/23 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
ورامي  الدين  حمي  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
الرقم  ت�شامن حتت  �شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  ميزر   ابو 
ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا   2002/8/20 بتاريخ    )64535(

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

ال�شناعة والتجارة 

�شركة وائل عليان و�شركاه   عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية 

الرقم )88143(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ2007/11/21 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1٩٩7وتعديالته يعلن م�شفي �شركة  زهري فريحات و�شركاه 

وامل�شجلة حتت الرقم )64861( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ 
)2002/٩/26( ورقمها الوطني )200061630( بان جميع ال�شركاء 
بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )2023/3/1( 

وتعيني اجمد زهري نورالدين فريحات  م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ 
والتبليغ :

املدينه:)عمان-جبل احل�شني( 
هاتف :-)07٩٩7٩67٩2(

Amj_f1@hotmail.com:الربيد االلكرتوين
م�شفي ال�شركة     

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

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

باأن �شركة  عال نبيل عبدالروؤوف م�شوده و�شركاها وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )96188( بتاريخ 2009/10/20 تقدمت 

بطلب لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :عال نبيل عبدالروؤوف م�شوده و�شركاها

اىل �شركة : حممد ا�شامه عبدالفتاح و�شريكته

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

باأن �شركة  عالء النت�شه و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية 

بطلب  تقدمت    2018/4/29 بتاريخ   )19805( الرقم  حتت  ب�شيطة 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :عالء النت�شه و�شريكه

اىل �شركة : عالء النت�شه و�شريكته

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1٩٩7وتعديالته يعلن م�شفي �شركة  بدران و�شالح وامل�شجلة حتت 

الرقم )120103( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ )10/3/201٩( 
ورقمها الوطني )200174426( بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد 

اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )2023/2/20( وتعيني 
حممد ح�شان عبداحلليم بدران  م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان-�ش جبل عرفات بناية رقم 1٩5( 
هاتف :-)07٩6705465(

badmy009@hotmail.com:الربيد االلكرتوين
م�شفي ال�شركة    
حممد ح�شان عبداحليلم بدران

اإعالن اأ�شماء رابحني
تعلن �شركة املال للتمويل عن ا�شماء الرابحني يف حملة)كوبون 

حمروقات( مبوافقة وزارة ال�شناعة والتجارة رقم
 353406-1-2022 من تاريخ 2022/12/15 اىل تاريخ 

2022/12/31 التالية ا�شمائهم
واجلائزة كوبون حمروقات بقيمة 50دينار

-جمال عبدالهادي ال�شلحات .- �شالح احمد العثامنة
-يو�شف حممد احلنيطي . - امين حممد امني العمو�س

-يو�شف ابراهيم ال�شالحات. - عالء خالد املحا�شنة
- حممد �شعود ابو �شارب. - �شوزان حمدي الدعجة

- خلدا عيد امل�شاعيد.  - حنان ابراهيم الغويري
- با�شل لطفي الريالت.  - �شالح حممود احل�شامية

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظفه

ا�شراء رجائي احمد اجلنيدي
الرقم الوطني ٩٩32034251

نظرا لتغيبك عن مكان عملك لدى 
موؤ�ش�شة اآفاق احلياة مل�شتح�شرات 
التجميل منذ تاريخ 2023/1/1 و 

ملدة تزيد عن ع�شرة ايام متتالية 
بدون مربر او �شبب قانوين م�شروع 

فاإن املوؤ�ش�شة  تنذرك ب�شرورة 
العودة  ملكان عملك خالل مدة 3 اأيام 
من تاريخ ن�شر هذا العالن وبعك�س 

ذلك �شت�شطر املوؤ�ش�شة وعمال لحكام 
املادة )28( الفقره )هـ( من قانون 

العمل انهاء خدماتك من العمل وبعد 
ذلك تعترب فاقداآ جلميع حقوقك 

القانونية والعمالية .
موؤ�ش�شة اآفاق احلياة مل�شتح�شرات 

التجميل

انذار  بالعودة للعمل 
املنذر اليها 

 رنا �شعدي �شعيد قعقور
لدى   عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
�شركة حممد احمد ابو عيد و�شركاه 
متتالية  ايام  ع�شرة  عن  تزيد  ملدة 
بدون مربر او �شبب قانوين م�شروع 
ب�شرورة  تنذرك  ال�شركة   فاإن 
 3 مدة  خالل  عملك  ملكان  العودة  
العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأيام 
ال�شركة  �شت�شطر  ذلك  وبعك�س 
الفقره   )28( املادة  لحكام  وعمال 
)هـ( من قانون العمل انهاء خدماتك 
فاقداآ  تعترب  ذلك  وبعد  العمل  من 
جلميع حقوقك القانونية والعمالية 
عيد  ابو  احمد  حممد  �شركة   / املنذرة 

و�شركاه

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

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

�شركة القامة لتنظيف وخدمة املركبات  ال�شناعة والتجارة باأن 

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )60904( بتاريخ )2021/9/2(

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

بتاريخ )2023/2/19(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200066371(

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  طلب يو�شف حممد �شاهني 
)�شركة  قدوره  واحمد  �شاهني  طلب  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك   
بتاريخ   )76( الرقم  حتت  مدنية  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  مدنية( 

 2004/12/16
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2023/3/5 و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ  2023/3/5
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
واال�شتثمار  للتجارة  التفاين  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
واخلدمات  وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  
حتت الرقم )10682( بتاريخ  2005/9/4 قد قررت باجتماعها غري 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة  بتاريخ  2023/2/28  املنعقد  العادي 
�شنداحه   مو�شى  مي�شيل  مو�شى  ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية 

م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
عمان-وادي �شقره-هاتف 0795547585

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.
االكادميية/ للكتب  التخ�ش�شي  املركز  �شركة   دائني  من  اأرجو 

ذ.م.م وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )4583( 
بتاريخ  1996/8/31�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�شتاذ يا�شني حممد يا�شني �شبح
عنوان امل�شفي :عمان-�شارع امللكة رانيا العبداهلل- جممع القد�س74-
ط5-مكتب 151- هاتف 5151015-06 -موبايل 0795150144- 

�س.ب 144522 عمان- 11814 الردن
  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
للكتب  التخ�ش�شي  املركز  ل�شركة   العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  االكادميية/ 
قررت  قد   1996/8/31 بتاريخ   )4583( الرقم  حتت  حمدودة  
على  املوافقة   2023/2/20 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 
ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وتعيني ال�شتاذ يا�شني حممد يا�شني 

�شبح م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو :
القد�س74-ط5-مكتب  جممع  العبداهلل-  رانيا  امللكة  عمان-�شارع 
�س.ب   -0795150144 -موبايل   06-5151015 هاتف   -151

144522 عمان- 11814 الردن
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.
واخلدمات   واال�شتثمار  للتجارة  التفاين  �شركة  دائني  من  اأرجو 
الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2005/9/4 بتاريخ   )10682(
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 :ال�شيد مو�شى مي�شيل مو�شى �شنداحه  
عنوان امل�شفي :عمان-وادي �شقره-هاتف 0795547585

  م�شفي �شركة

دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي 
ل�شركة جو�شانتي للرعاية ال�شحية ذ.م.م

 امل�شجلة حتت الرقم )34264( والذي �شينعقد بتاريخ 2023/3/14
ال�شادة ال�شركاء يف �شركة جو�شانتي للرعاية ال�شحية ذ.م.م ي�شرين 

دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي �شينعقد يف 
متام ال�شاعة العا�شرة من �شباح يوم الثالثاء املوافق 2023/3/14 

يف مقر ال�شركة وذلك لتخاذ القرارت ِب�شاأن المور التالية:
اول: انتخاب رئي�س هيئة مديرين لل�شركة
ثانيا: انتخاب نائب رئي�س لهيئة املديرين

واقبلوا فائق الحرتام
رئي�س هيئة املديرين
ه�شام حممود فايز حمد

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
جمعية بئر ال�شبع اخلريية للرب واالإح�شان

 *هاتف ) 2060442 ( *
دعــوة اجتماع 

السيد العضو /                                المحترم 
تقرر عقد االجتماع السنوي العادي األول لعام 2022 للهيئة العامة في الساعة الثامنة 

من مساء يوم الخميس تاريخ
 16/ 3 /2023 في قاعة مقر الجمعية/ المحدود الغربي، وإذا لم يكتمل النصاب 

القانوني لألعضاء يكون االجتماع الثاني في يوم الخميس تاريخ 2023/3/30 
الموافق 8/رمضان 1440هــــ في نفس المكان والزمان المحددين أعاله، وذلك لبحث 

األمور التالية:
-التقرير المالي واإلداري لعامي 2022م.    

-  تعيين مدقق حسابات لعام 2023 .-تفويض الهيئة اإلدارية بما يلي:         
 -  مناقشة الميزانية العمومية لعام 2022 .1-شراء باص جديد إلكرام الموتى.

2-استالم الصاالت في المشروع االستثماري من المستأجر
3-عمل الصيانة والديكورات الالزمة للصاالت تمهيدا لعقد إيجار مع  جمعية ديوان 

أبناء بئر السبع
آملين االلتزام واالهتمام بالحضور وهللا ولي التوفيق

الهيئة اإلدارية

اإعــــــالن
اإىل ال�شركاء يف �شركة رتاج لل�شناعات الدوائية ذ.م.م

)حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادية(
نظرا لوجود رئيس هيئة المديرين خارج البالد يسر نائب رئيس هيئة مديرين شركة 

رتاج للصناعات الدوائية ذ.م.م دعوتكـم لحضوراجتمـاع الهيئـة العامـةالعادي 
والذي سيعقد في تمام الساعة  )1( من ظهر يوم االثنين الموافق )2023/3/13( 
وذلك في مقر الشركة الكائن في )المفرق – منطقة الملك الحسين التنموية- منطقة 
C ( عمالً بأحكام قانون الدفاع رقم )13( لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم )5( لسنة 

2020 واإلجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 
2020/4/9 وذلك للنظر في األمور المدرجة على جداول أعمال االجتماع المنشورة 

على الموقع اإللكتروني للشركة))https://retajpharma.com/(( يرجى من 
حضرات الشركاء حضور االجتماع المذكورة في الموعد المعين أو يرجى إرسال 

قسائم التوكيل بالحضور لشريك آخر عنكم بواسطة البريد اإللكتروني الى البريد 
االلكتروني)eidabudalbouh@retajpharma.com((  الخاص بالشركة وقبل 

موعد االجتماع <
يجب أن ترسل قسائم التوكيل و/أو التفويض على البريد اإللكتروني أعاله قبل التاريخ 

المحدد لالجتماع.   
نائب رئيس هيئة المديرين
عيد محمد محارب ابو دلبوح 

اعالن لدعوة الهيئة العامة لالجتماع ال�شنوي
الع�شاء الهيئة العامة جلمعية حماية الكوادر الطبية )حماية(

قررت الهيئة الدارية يف اجتماعها يوم اأم�س دعوة الهيئة العامة لالجتماع ال�شنوي 
يوم ال�شبت 2023/3/25م ال�شاعة الثالثة بعد الظهر وذلك ملناق�شة التقرير 

الداري واإقرار التقرير املايل عن العام املن�شرم ولتعيني مدقق ح�شابات قانوين 
لعام 2023م ومناق�شة ا�شرتاتيجيات العمل واخلطة ال�شنوية لعام 2023م على ان 

يكون الجتماع يف مقر اجلمعية الكائن يف عمان تالع العلي جممع فيا�س الع�شاف 
عمارة 169ط2 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 وال�شاعة وتبليغكم )الهيئة العامة(بجريدتني يوميتني 

ح�شب النظام ال�شا�شي قبل ب 14 يوم على القل واعالم وزارة الداخلية و�شجل 
اجلمعيات يف وزارة التنمية الجتماعية مبوعد الجتماع ح�شب النظام ال�شا�شي 

وال�شول
وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام

رئي�س هيئة الدارة
)رئي�س اجلمعية(
د-حممد ر�شول الطراونة

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة غري عادي الثاين املوؤجل
ل�شركة الب�شمة اخل�شراء للم�شاريع الزراعية املتكامله ذ.م.م

اإ�شارة اىل حم�شر اجتماع الهيئة العامة غري العادي واملنعقد بتاريخ 2023/3/5 
مبوجب الدعوة ال�شادرة من قبلنا بتاريخ 2023/2/21 ونظرا لعدم توافر 

الن�شاب القانوين يف ذلك الجتماع فقد قررت دعوتكم حل�شور الجتماع الثاين 
للهيئة العامة غري العادي يوم ال�شبت املوافق 2023/3/11 ال�شاعة الثانية ع�شر 

ظهرا بوا�شطة الت�شال املرئي واللكرتوين Zoomمن خالل الرابط التايل:

 join Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9489128454?pwd=RnYzS3
FtcXRHcDNzMzlzMlNSMWdxZz09
Passcode: faza 

وذلك لبحث املوا�شيع التالية: 
-ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية. - تعيني م�شفي وحتديد اتعابه.

يرجى ح�شور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .
وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام ،،،

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

ال�صحف:  �صدى وامماالثنني  2023/3/6
وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء التجارية
ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�صناع��ة والتجارة والتموين ب��اأن اال�صم التجاري )ديال�س للمياه ال�صحي��ه( وامل�صجل لدينا يف �صجل 
اال�صماء التجاريه بالرقم )196151( با�صم )و�صيم اكرم ابراهيم اليا�صني( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح با�صم 

)براءه موفق عمر ابو عا�صور(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

التاريخ 2023/3/5
اعالن �صادر عن م�صفي ال�صركة

ا�صتن��ادا الحكام امل��ادة )264( من قان��ون ال�صركات رق��م )22( ل�صنة 1997 
وتعديالته ارجو م��ن دائني �صركة الينبوع احلراري لتج��ارة التدفئة املركزية 
ذ.م.م وامل�صجل��ة لدى دائرة مراقب��ة ال�صركات حتت الرق��م )5086( بتاريخ 
1997/11/9   �ص��رورة تق��دمي مطالباته��م املالي��ة جتاه ال�صرك��ة �صواء كانت 
م�صتحق��ة الدفع ام ال وذلك خ��الل �صهرين من تاريخه للدائن��ني داخل اململكة 

وثالثة ا�صهر للدائنني خارج اململكة
وذل��ك على العن��وان التايل: اربد - �صارع بغداد - جمم��ع الفالوجة التجاري - 

الطابق الرابع
ا�صم م�صفي ال�صركة: يو�صف ر�صيد ح�صن حامد

عنوان امل�صفي: 
فاك���س   )027276779( هات��ف  )(االردن  الربي��دي  الرم��ز   )( ���س.ب 

)027276779( خلوي )0795918638(
م�صفي ال�صركة

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

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1٩٩7وتعديالته يعلن م�شفي �شركة عمر عبداهلل العمو�ش و�شريكته 

وامل�شجلة حتت الرقم )16456( يف �شجل �شركات )تو�شية ب�شيطة( 
تاريخ )2012/1/8( ورقمها الوطني )200123262( بان جميع 

ال�شركاء بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ 
)201٩/1/21( وتعيني عمر عبداهلل روي�شان العمو�ش

 م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :
املدينه:)املفرق( 

هاتف :-)0777343201(
م�شفي ال�شركة     
عمر عبداهلل روي�شان العمو�ش

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200168221(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
�شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن 
ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  النت�شه   واجمد  عبدالقادر  وليد 
حتت الرقم )118427( بتاريخ 2018/6/28 قد تقدمت بطلب لت�شفية 
ال�شيد/ تعيني  مت  وقد   2021/8/5 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة 

ال�شيدةامل�شفية خلود حممود ابراهيم م�شعل  م�شفيا لل�شركة .
علما بان عنوان امل�شفي : عمان �شارع املدينة املنورة تلفون 

0796987386
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادتني)13(،)215(  لحكام  ا�شتنادا 
ال�شناعة والتجارة  ال�شركات يف وزارة  ل�شنة 1997 يعلن مراقب عام 
وامل�شجلة يف �شجل �شركات  �شركة �شربي �شالح اجلمال و�شريكه  بان 
ت�شامن حتت الرقم )121786( بتاريخ2021/6/22 قد تقدمت بطلب 
لتحويل �شفتها من �شركة ت�شامن اىل �شركة تو�شية ب�شيطة وتغري ا�شم 

ال�شركة اىل �شربي �شالح اجلمال واولده .

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

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

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

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

ال�شناعة والتجارة 

والتميمي  قنديل  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 

الرقم )69831(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ 2004/2/23 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
ورامي  الدين  حمي  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
الرقم  ت�شامن حتت  �شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  ميزر   ابو 
ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا   2002/8/20 بتاريخ    )64535(

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

ال�شناعة والتجارة 

�شركة وائل عليان و�شركاه   عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية 

الرقم )88143(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ2007/11/21 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1٩٩7وتعديالته يعلن م�شفي �شركة  زهري فريحات و�شركاه 

وامل�شجلة حتت الرقم )64861( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ 
)2002/٩/26( ورقمها الوطني )200061630( بان جميع ال�شركاء 
بال�شركة قد اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )2023/3/1( 

وتعيني اجمد زهري نورالدين فريحات  م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ 
والتبليغ :

املدينه:)عمان-جبل احل�شني( 
هاتف :-)07٩٩7٩67٩2(

Amj_f1@hotmail.com:الربيد االلكرتوين
م�شفي ال�شركة     

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

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

باأن �شركة  عال نبيل عبدالروؤوف م�شوده و�شركاها وامل�شجلة يف �شجل 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )96188( بتاريخ 2009/10/20 تقدمت 

بطلب لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :عال نبيل عبدالروؤوف م�شوده و�شركاها

اىل �شركة : حممد ا�شامه عبدالفتاح و�شريكته

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

باأن �شركة  عالء النت�شه و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية 

بطلب  تقدمت    2018/4/29 بتاريخ   )19805( الرقم  حتت  ب�شيطة 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :عالء النت�شه و�شريكه

اىل �شركة : عالء النت�شه و�شريكته

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1٩٩7وتعديالته يعلن م�شفي �شركة  بدران و�شالح وامل�شجلة حتت 

الرقم )120103( يف �شجل �شركات )ت�شامن( تاريخ )10/3/201٩( 
ورقمها الوطني )200174426( بان جميع ال�شركاء بال�شركة قد 

اتفقوا على حل ال�شركة وت�شفيتها بتاريخ )2023/2/20( وتعيني 
حممد ح�شان عبداحلليم بدران  م�شفيًا لها وعنوانه للتبلغ والتبليغ :

املدينه:)عمان-�ش جبل عرفات بناية رقم 1٩5( 
هاتف :-)07٩6705465(

badmy009@hotmail.com:الربيد االلكرتوين
م�شفي ال�شركة    
حممد ح�شان عبداحليلم بدران

اإعالن اأ�شماء رابحني
تعلن �شركة املال للتمويل عن ا�شماء الرابحني يف حملة)كوبون 

حمروقات( مبوافقة وزارة ال�شناعة والتجارة رقم
 353406-1-2022 من تاريخ 2022/12/15 اىل تاريخ 

2022/12/31 التالية ا�شمائهم
واجلائزة كوبون حمروقات بقيمة 50دينار

-جمال عبدالهادي ال�شلحات .- �شالح احمد العثامنة
-يو�شف حممد احلنيطي . - امين حممد امني العمو�س

-يو�شف ابراهيم ال�شالحات. - عالء خالد املحا�شنة
- حممد �شعود ابو �شارب. - �شوزان حمدي الدعجة

- خلدا عيد امل�شاعيد.  - حنان ابراهيم الغويري
- با�شل لطفي الريالت.  - �شالح حممود احل�شامية

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظفه

ا�شراء رجائي احمد اجلنيدي
الرقم الوطني ٩٩32034251

نظرا لتغيبك عن مكان عملك لدى 
موؤ�ش�شة اآفاق احلياة مل�شتح�شرات 
التجميل منذ تاريخ 2023/1/1 و 

ملدة تزيد عن ع�شرة ايام متتالية 
بدون مربر او �شبب قانوين م�شروع 

فاإن املوؤ�ش�شة  تنذرك ب�شرورة 
العودة  ملكان عملك خالل مدة 3 اأيام 
من تاريخ ن�شر هذا العالن وبعك�س 

ذلك �شت�شطر املوؤ�ش�شة وعمال لحكام 
املادة )28( الفقره )هـ( من قانون 

العمل انهاء خدماتك من العمل وبعد 
ذلك تعترب فاقداآ جلميع حقوقك 

القانونية والعمالية .
موؤ�ش�شة اآفاق احلياة مل�شتح�شرات 

التجميل

انذار  بالعودة للعمل 
املنذر اليها 

 رنا �شعدي �شعيد قعقور
لدى   عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
�شركة حممد احمد ابو عيد و�شركاه 
متتالية  ايام  ع�شرة  عن  تزيد  ملدة 
بدون مربر او �شبب قانوين م�شروع 
ب�شرورة  تنذرك  ال�شركة   فاإن 
 3 مدة  خالل  عملك  ملكان  العودة  
العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأيام 
ال�شركة  �شت�شطر  ذلك  وبعك�س 
الفقره   )28( املادة  لحكام  وعمال 
)هـ( من قانون العمل انهاء خدماتك 
فاقداآ  تعترب  ذلك  وبعد  العمل  من 
جلميع حقوقك القانونية والعمالية 
عيد  ابو  احمد  حممد  �شركة   / املنذرة 

و�شركاه



19 2023 QGPBG (6)  ÚæK’G
(3027) Oó©dG á°VÉjQ

 √QÉ°üàfG  …ô°üŸG  »∏g’G  ≥≤M
 á«fÉãdG áYƒªéŸG äÉ°ùaÉæe ‘ ∫hC’G
 Iôc ‘ É«≤jôaEG ∫É£HCG …QhO á≤HÉ°ùŸ
 ≈∏Y  áØ«¶f  á«KÓãH  AÉ`̀ Lh  ,Ωó`̀≤`̀dG
 ,ÊhÒeÉµdG  QƒÑ°S  ¿ƒ`̀Jƒ`̀c  ¬Ø«°V
 ΩÓ°ùdGh »∏gC’G  Ö©∏e ≈∏Y ,âÑ°ùdG
 ádƒ÷G  øe  Éª¡æ«H  πLDƒŸG  AÉ≤∏dG  ‘

.≈dhC’G
 √Rƒ`̀a  …ô`̀°`̀ü`̀ŸG  »`̀ ∏`̀ gC’G  º°ùM
 ÖÑ°ùH  á`̀ ∏`̀ LDƒ`̀ ŸG  IGQÉ``̀ Ñ``̀ ŸG  √ò`̀ ¡`̀ H
 ⁄É©dG  ¢SCÉc  ‘  ácQÉ°ûŸÉH  ¬WÉÑJQG
 ¬eó≤J ó©H ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ ,ájófCÓd
 (1)  ∞jô°T  óªfi  Éª¡∏é°S  Úaó¡H
 (40) »°Shóæ≤dG  óªfi …ôFGõ÷Gh
 ¢ü«ª≤dÉH  ∫hC’G  ¬aóg  πé°S  …ò`̀dG
 ∞«£°S ¥Éah øe ¬dÉ≤àfG òæe ôªMC’G

.ôjÉæj ‘
 π«∏N  â````̀aCGQ  π`̀ jó`̀ Ñ`̀ dG  ¬```̀Lhh
 ‘ ±ó¡H ±ƒ«°†∏d á«°VÉ≤dG áHô°†dG
 ™aÒd ,(90+2) ™FÉ°†dG ∫óH âbƒdG
 ådÉãdG õcôŸG ‘ 4 ≈dG √ó«°UQ »∏gC’G
 …Oƒ∏«eÉe Qó°üàŸG •É≤f çÓK ¥QÉØH
 Úà£≤fh  »≤jôaCG  Üƒæ÷G õfhGóæ°U
 Éª«a  ,ÊÉãdG  ÊGOƒ°ùdG  ∫Ó¡dG  ∞∏N

.•É≤f ¿hO øe QƒÑ°S ¿ƒJƒc »≤H
 πÑb ±ó`̀ ¡`̀ H  »``̀∏``̀gC’G Üô``̀°``̀Vh
 ≈dhC’G  á≤«bódG  ájÉ¡f  ≈dG  ∫ƒ°UƒdG
 ∫ƒ∏©e »∏Y »°ùfƒàdG øe Iôjô“ ó©H

 óªfi  ôgÉ£d  ÉgQôe  ∞jô°T  óªëŸ
 á«°VôY  Ò``̀N’G  É`̀gOÉ`̀YCÉ`̀a  ,ô`̀gÉ`̀W
 ≈∏Y  √Gô°ù«H  ÉgOó°S  …ò`̀dG  ∞jô°ûd
.ƒ«dÉ°S GóªMCG hOÉeÉe ¢SQÉ◊G QÉ°ùj

 ÜÉë°UCG  ¥ƒØJ  kÉë°VGh  Gó`̀ Hh
 äò`̀≤`̀fGh ,É`̀«`̀æ`̀ah É`̀jQÉ`̀¡`̀e ¢```̀ VQC’G
 ócDƒe  ±ó`̀g  ƒ«dÉ°S  ≈eôe  á°VQÉY
 …óªM Iójó°ùJ äó°U Éeó©H »∏gCÓd
 AGõ``̀÷G  á≤£æe  π``̀ NGO  ø`̀e  »ëàa

.(28)
 ∫ƒ∏©e  Qô`̀e  ,40  á≤«bódG  ‘h

 »°Shóæ≤dG  É¡dƒM  áæ≤àe  á«°VôY
 QÉ°ùj  ≈∏Y  ∑ÉÑ°ûdG  π`̀ NGO  á«°SCGQ

.ƒ«dÉ°S
 ¿ƒ`̀Jƒ`̀c  »`̀ Ñ`̀ Y’  AGOCG  ø`̀°`̀ù`̀–
 ƒHCG  º¡HQóe  äGÒ«¨J  π©ØH  QƒÑ°S
 §°Sh  ≈∏Y  Gƒ£¨°Vh  ¿Éª«∏°S  ôµH
 äó≤àaG º¡JÉªég øµd ,»∏gC’G ´ÉaOh
 ≈eôe  ≈∏Y  IQƒ`̀ £`̀ ÿGh  á«dÉ©Ø∏d

.…hÉæ°ûdG óªfi
 á°Uôa  ≈`̀∏`̀Y  »``∏``gC’G  π`̀°`̀ü`̀Mh
 óªfi á«°SCGôH ådÉãdG ±ó¡dG áaÉ°VE’

 ,∫ƒ∏©e øe á«°VôY ó©H º©æŸG  óÑY
 ô°ùj’G ºFÉ≤dG QGƒéH äôe IôµdG øµd

.(57)
 É¡dÉM  ≈`̀∏`̀Y  áé«àædG  â`̀«`̀≤`̀Hh
 ∫óH  âbƒdG  øe á«fÉãdG  á≤«bódG  ≈àM
 ådÉãdG  »∏gC’G  ±É°VCG  ÚM  ™FÉ°†dG
 ÚH äGôjô“ IóYh áª¶æe áªég øe
 IôµdG  π°üàd  ,»°Shóæ≤dGh  ∫ƒ∏©e
 π«∏N  âaCGôd  AGõ`̀÷G  á≤£æe  π`̀NGO
 ≈∏Y  ∑ÉÑ°ûdG  π``NGO  ÉgOó°S  …ò``dG

.ƒ«dÉ°S QÉ°ùj

 π£ÑdG  ,»°ùfƒàdG  ìÉÑ°ùdG  π°UGh
 OÉ«ÑŸhCG  á«ÑgP  ÖMÉ°Uh  »`̀Ñ`̀ŸhC’G
 ,…hÉæØ◊G  Üƒ`̀jCG  ,2021  ƒ«cƒW
 ¿CG ó`̀©`̀H ∂``̀ dPh ,Iô`̀¡`̀Ñ`̀ŸG ¬`̀°`̀Vhô`̀Y
 »≤jôaEGh  »HôY  ìÉÑ°S  ∫hCG  íÑ°UCG
 ÜÉ©dC’G IQhód πgCÉàdG ábÉ£H ¢üæà≤j

.z2024 ¢ùjQÉH{ á∏Ñ≤ŸG á«ÑŸhC’G
 Ó£H  ¬éjƒàJ  øe  ™«HÉ°SCG  ó©Hh
 ,áMÉÑ°ù∏d  ‹hódG  zπ«Ø°ùcƒf{  ≈≤à∏Ÿ
 äÉj’ƒdG  ‘  ¬JÉ°ùaÉæe  äô`̀L  …ò`̀ dG
 ï°SQ  ,»`̀°`̀VÉ`̀ŸG  ôjÉæj  ‘  Ió`̀ë`̀à`̀ŸG
 äÉbÉÑ°S ≈∏Y ¬Jô£«°S »ÑŸhC’G π£ÑdG
 ,IôM  áMÉÑ°S  Îe  400h  1500
 QÉ°ùŸ  Éª‚  GOó``›  ¬°ùØf  ¢`̀Vô`̀ah
 áj’h  íHÉ°ùe  ‘  ,‹hó`̀dG  zÒJ  hôH{

.GójQƒ∏a
 ¬ªbQ  …hÉæØ◊G  Üƒ``̀jCG  º£Mh
 1500  ¥ÉÑ°S ‘ »°üî°ûdG »°SÉ«≤dG
 ¥ÉÑ°ùH  ,á©ª÷G  ,RƒØj  ¿CG  πÑb  ,Îe
 Ú∏gCÉàŸG  ∫hCG  ¿ƒµjh  ,Î`̀e  400
 ¢ùjQÉH{  á«ÑŸhC’G  ÜÉ©dCÓd  É«ª°SQ

.z2024
¢ùjQÉH ƒëf »ÑgòdG ≥jô£dG

 áMÉÑ°ùdG äÉbÉÑ°ùH RƒØdG ó©j ⁄h
 ÉÄLÉØe GôeCG  á«dhódG  äGQÉ°ùŸG øª°V
 á«ÑgP  Rô```̀ MCG  …ò```̀dG  ,…hÉ`̀æ`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d
 ó©H  ,IôM  áMÉÑ°S  Îe  400  ¥ÉÑ°S
 3  â«bƒàH  GQó°üàe  ¥ÉÑ°ùdG  ¬FÉ¡fEG
 ,áFÉŸÉH  AõL  2h  á«fÉK  46h  ≥FÉbO
 ¢TÉª≤dG  ¿Ghôe  …ô°üŸG  ≈∏Y  ÉÑ∏¨àe
 GAõL  34h  á«fÉK  47h  ≥FÉbO  3)
 3) å«ª°S ¿GÒc »cÒeC’Gh (áFÉŸÉH

.(áFÉŸÉH AõL 2h á«fÉK 48h ≥FÉbO
 ,Îe  400  á«ÑgP  √RGôMEG  πÑbh
 ¥ÉÑ°ùH  ,AÉ`̀ ©`̀ HQC’G  ,…hÉæØ◊G  RÉ`̀a
 ,»°üî°ûdG ¬ªbQ Éª£fi ,Îe 1500
 â«bƒàH ∫hC’G õcôŸG ‘ ¬dƒ∏ëH ∂dPh
 ,áFÉŸÉH  GAõL  24h  á≤«bO  15  √Qób

 15)  ¢TÉª≤dG  …ô°üŸG  ≈∏Y  Éeó≤àe
 GAõ`̀L  26h  Ió``̀MGh  á«fÉKh  á≤«bO
 »cÒeC’G  »ÑŸhC’G  π£ÑdGh  ,(áFÉŸÉH
 ¥ÉÑ°ùdG ‘ ÉãdÉK πM …òdG ,∂æ«a »HƒH
 54h  Úà«fÉKh  á≤«bO  15  â«bƒàH

.áFÉŸÉH GAõL
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  IQGRh  äÈ```̀à```̀YGh
 áæé∏dGh  ,¢`̀ù`̀fƒ`̀J  ‘  á`̀ °`̀VÉ`̀jô`̀ dGh
 RÉ``̀‚EG  ¿CG  ,á`̀ «`̀ Ñ`̀ ŸhC’G  á«°ùfƒàdG
 áMÉÑ°ùdG ∫ÉeBG πªëj …òdG ,…hÉæØ◊G
 ójóL  ó«cCÉJ{  ,á«≤jôaE’Gh  á«Hô©dG
 íÑ°UCG  …òdG  ¥ƒeôŸG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y
 ¢Tôb) ¬fCÉH ∞°Uƒj …òdG π£ÑdG ¬«∏Y
 ¬éjƒàJ òæe ∂dPh ,(á«ŸÉ©dG íHÉ°ùŸG

.2021 ƒ«cƒW OÉ«ÑŸhCG á«ÑgòH
 π``̀NO  ,ÜÉ`````̀©`````̀dC’G  ∂``̀∏``̀J  ‘h
 »LÎ∏d  »ªàæj  …ò``̀dG  ,…hÉ`̀æ`̀Ø`̀◊G
 ,á«Hô©dG  á°VÉjôdG  ïjQÉJ  ,»°ùfƒàdG
 »HôY  »°VÉjQ  ô¨°UCG  íÑ°UCG  ÉeóæY
 á«ÑgòdG  á«dGó«ŸÉH  êƒàj  ïjQÉàdG  ‘
 ÉeÉY  18  ôªY  øY  á«ÑŸhC’G  ÜÉ©dCÓd
 Îe  400  ¥ÉÑ°ùH  √Rƒ`̀ a  ô`̀ KEG  ,§≤a

.IôM áMÉÑ°S
 á`̀ «`̀ Ñ`̀ŸhC’G á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äOÉ```̀°```̀TCGh
 ¿EG  ∫ƒ≤dÉH  …hÉæØ◊ÉH  ,á«°ùfƒàdG

 ÖgòdÉH èjƒààdG á°üæe ≈dEG ≥jô£dG{
 øe ≥∏£æj 2024 ¢ùjQÉH OÉ«ÑŸhCG ‘

.zá«cÒeC’G GójQƒ∏a QÉ°ùe
 …hÉæØ◊G  ¿ƒc{  :áæé∏dG  âdÉbh
 ™£à≤j  »≤jôaEGh  »HôY  ìÉÑ°S  ∫hCG
 á`̀«`̀Ñ`̀ŸhC’G  ÜÉ`̀©`̀dCÓ`̀d  π`̀gCÉ`̀à`̀dG  ábÉ£H
 ¬JÉMƒªW  ≈∏Y  Gó«cCÉJ  ó©j  ,á∏Ñ≤ŸG
 á«ÑŸhC’G  ¬JGRÉ‚EG  á∏°UGƒŸ IÒÑµdG
 ƒëf π`̀Ñ`̀b  ƒ`̀«`̀cƒ`̀W ‘ É``gCGó``H  »`̀à`̀dG

.zÚeÉY
á«dhO IOÉ°TEG

 ‹hódG  OÉ–’G  OÉ°TCG  ,¬ÑfÉL  øe
 äGRÉ``̀‚EÉ``̀H ,á`̀ «`̀ FÉ`̀ ŸG äÉ`̀°`̀VÉ`̀jô`̀∏`̀d
 ´ô°SC’G{ ¿Éc ¬fCG GÈà©e ,…hÉæØ◊G
 ‹hódG  (ÒJ  hô`̀H)  ≈≤à∏Ã  iƒ``bC’Gh
 ∂dPh  ,zIóëàŸG  äÉj’ƒdÉH  áMÉÑ°ù∏d
 ≈dEG  »°SÉªMh  Òãe  ¥ÉÑ°S  ÜÉ≤YCG  ‘

.IÒNC’G QÉàeC’G
 äÉ°VÉjô∏d  ‹hódG  OÉ–’G  Oó°Th
 ¿CG  ,ÊhÎ`̀µ`̀dE’G  ¬©bƒe  ÈY  ,á«FÉŸG
 âbƒdG øe ÒãµdG Qó¡j ’ …hÉæØ◊G{
 πgCÉàdG  ¿É`̀ª`̀°`̀Vh  ¬à«bƒJ  Ú°ùëàd
 ,2024  ¢ùjQÉÑd  ôµÑŸG  »`̀Ñ`̀ŸhC’G
 äÉ«FÉ°üMEÉH  ‹É`̀ã`̀e  º`̀°`̀Sƒ`̀e  Aó``̀ Hh

.zájÉ¨∏d á«°Vôe

 ≈∏Y  ô¡X  …hÉ`̀æ`̀Ø`̀◊G{  :™`̀HÉ`̀Jh
 ƒ«cƒW  OÉ«ÑŸhCG  ‘  á«ŸÉ©dG  áMÉ°ùdG
 á«ÑgòdG  á«dGó«ŸÉH  √RƒØH  2020
 ºZQ  ,Îe  400  ¥ÉÑ°S  ‘  á«ÑŸhC’G
 ,áæeÉãdG  áfÉÿG  ‘  íÑ°ùj  ¿Éc  ¬fƒc
 ≥≤M  …òdG  ìÉÑ°ù∏d  IOÉY  íæ“  »àdG
 ,»FÉ¡ædG  Qhó∏d  πgCÉàdG  ‘  âbh  CÉ£HCG
 á``̀YhQ Ì````cCG √RÉ`````̀‚EG π`̀ ©`̀ L É``̀‡

.zIQÉKEGh
 ™bƒª∏d  ¬``̀d  äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J  ‘h
 ,áMÉÑ°ù∏d  ‹hó`̀ dG  OÉ–Ód  »ª°SôdG
 ¬dƒ°üM  øY  »°ùfƒàdG  π£ÑdG  ≥∏Y
 ΩÉ©d  ⁄É`̀©`̀ dG  ‘  â``bh  π`̀°`̀†`̀aCG  ≈∏Y
 :ÓFÉb ,Îe 1500 ¥ÉÑ°S ‘ 2023
 ≥«≤– ≈dEG  ™∏£JCG  âæc á≤«≤◊G ‘{
 âæc »ææµd ,á≤«bO 15  â– â«bƒJ

.z∂dP øe GóL ÉÑjôb
 πeBGh  »FGOCÉH  ó«©°S{  :Oô£à°SGh
 øe  Ió`̀ jó`̀ L  äGRÉ````̀ ‚EG  ≥`̀ ≤`̀ MCG  ¿CG
 ,2024  OÉ«ÑŸhCG  ‘  ácQÉ°ûŸG  ∫ÓN
 Îe  800h  Î`̀e  400  äÉbÉÑ°S  ‘

.zIôM áMÉÑ°S Îe 1500h
 ÊCG  ±ô````YCG  ø```̀cCG  ⁄{  :™``̀HÉ``̀Jh
 15  ‘  Î`̀e  1500  ¥ÉÑ°S  â`̀«`̀¡`̀fCG
 ¿CGh  ,áFÉŸG  øe  AGõLCG  ™°†Hh  á≤«bO
 π°†aCG ø`̀e ´ô`̀°`̀SCG  ¿É`̀c ø`̀eõ`̀dG ∂`̀ dP
 OôéÃ øµd ,OÉ«ÑŸhCÓd πgCÉà∏d â«bƒJ
 »HQóe ÊÈ``̀NCG ,AÉ``̀ŸG ø`̀e »`̀Lhô`̀N
 ≥HÉ°ùdG »ªbQ âª£Mh âæ°ù– »æfCG

.záFÉŸÉH GAõL 99h á≤«bO 15 ƒgh
 π≤àfG  …ò``̀dG  ,…hÉ`̀æ`̀Ø`̀◊G  ∫É``̀bh
 ¢ù£°ùZCG  ‘  IóëàŸG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ≈`̀dEG
 ,á«°VÉjôdG ¬JÒ°ùe á∏°UGƒŸ 2022
 ¢UÉ°üàNG  ‘  ¬à°SGQO  á∏°UGƒeh
 :ÉfÉjófEG  á©eÉéH  á«°VÉjôdG  IQGOE’G
 »JÒ°ùe  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ≈``̀ dEG  ™`̀ ∏`̀£`̀JCG{
 …QGƒ`̀ °`̀ û`̀e É``̀°``̀†``̀jCGh á``̀ «``̀ÁOÉ``̀ cC’G

.z»°VÉjôdG

أول سباح عربي يتأهل ألولمبياد 
2024.. التونسي الحفناوي يعلق

 فورموال 1.. فيرستابن أول هدف قاتل في مرمى بورنموث يتوج انتفاضة أرسنال
المنطلقين في البحرين

 å«M  øe  ójó÷G  º°SƒŸG  øHÉà°SÒa  ¢ùcÉe  …óædƒ¡dG  ⁄É©dG  π£H  CGóÑj
 ,iÈµdG øjôëÑdG IõFÉ÷ á«∏«gCÉàdG ÜQÉéàdG ≈¡fCG Éeó©H ∂dPh ,¬≤HÉ°S ≈¡fCG
 ∫hC’G õcôŸG ‘ ,óMGh ’ƒeQƒØdG äÉbÉÑ°ùd ⁄É©dG ádƒ£H øe ≈dhC’G á∏MôŸG

.Òî°üdG ‘ óMC’G
 øe  áãdÉãdG  IÎØdG  ‘  á«fÉãdG  ádhÉëŸG  ‘  IQGó°üdG  øHÉà°Sôa  º°ùMh

.ÜQÉéàdG
 Ú«°VÉŸG  Úª°SƒŸG  ‘  »ŸÉ©dG  Ö≤∏dÉH  êƒàŸG  ,∫ƒH  ójQ  ≥FÉ°S  ¿ƒµ«°Sh
 ¥ÉÑ°S ‘ Ú≤∏£æŸG ∫hCG  ,»ÑXƒHCG  ‘ 2022  ΩÉ©d  »eÉàÿG ¥ÉÑ°ùdÉH  õFÉØdGh

.¢ùjÒH ƒ«NÒ°S »µ«°ùµŸG ¬∏«eR ΩÉeCG óMC’G
 ¢SƒdQÉc  ÊÉÑ°SE’Gh  ƒcÉfƒe  øe  Ò∏cƒd  ∫QÉ°T  …QGÒ`̀a  »FÉæK  ≥∏£æjh
 ≥HÉ°ùdG ⁄É©dG π£H ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,kÉ«dGƒJ ™HGôdGh ådÉãdG øjõcôŸG øe ¢ùæjÉ°S
 ¬≤jôa  ™e  ¢ùeÉÿG  õcôŸG  ‘  Éª¡Ø∏N  øe  ƒ°ùfƒdCG  hófÉfôa  ô`̀NB’G  ÊÉÑ°SE’G

.øJQÉe ¿ƒà°SCG ójó÷G

مهاجم الوحدات بطال 
في ألعاب القوى

 …OÉæH  Ωó≤dG  Iôc  ≥jôa  ±ƒØ°üH  ÜÉ°ûdG  ºLÉ¡ŸG  IÈ°U  º«gGôHEG  ó©j
.ÖgGƒŸG …Oó©àe Ú«°VÉjôdG óMCG ,äGóMƒdG

 ÜÉ©dC’  áµ∏ªŸG  ádƒ£H  ‘  ∑QÉ°T  ÉeóæY  ,âÑ°ùdG  Ωƒ«dG  ,√È°U  ¥ƒØJh
 »æeR âbƒHh ,Îe 100 ¥ÉÑ°S äÉ°ùaÉæe ‘ ∫hC’G õcôŸG ó°üM å«M ,iƒ≤dG

.á«fÉãdG øe AõL 11.44 ≠∏H
 øª°V  ,Îe  200  ¥ÉÑ°S  ‘  ∫hC’G  õcôŸG  ≈∏Y  ,π°üM  ób  IÈ°U  ¿Éch
 ácQÉ°ûÃ  â«¶M  »àdGh  ,iƒ≤dG  ÜÉ©dC’  áMƒàØŸG  áµ∏ªŸG  ádƒ£H  äÉ°ùaÉæe

.äÉ¶aÉëŸG  ™«ªL  øe  áÑY’h  ÉÑY’  357
 ,≥jôØ∏d ójó÷G ±Gó¡dG ¿ƒµ«d IÈ°U ≈∏Y GÒãc äGóMƒdG …OÉf ∫ƒ©jh
 ™àªàj  å«M  ,π°ü«a  AÉ¡Hh  ájÉÑ∏°T  Oƒªfih  º©æŸG  óÑY  OÉ¡L  ≈£N  ≈∏Y

 .á≤FÉØdG ¬Yô°ùH RÉàÁh ájƒb ájó°ùL á«æÑH ÖYÓdG
 ∫ÓN øe ,IÈ°U ≈∏Y πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ äGóMƒdG ≥jôa óªà©j ¿CG ô¶àæjh
 √ó«©°üJ ó©H ,á≤ãdGh IÈÿG Ö°ùµd ÚaÎëŸG ä’ƒ£H ‘ ¬H »éjQóàdG êõdG

.…OÉædÉH ÜÉÑ°ûdG ≥jôa øe

«الدب الروسي» يلحق بـ«الجوكر» أول 
هزيمة للموسم قبل نهائي دبي

 ¬Wƒ≤°ùH º°SƒŸG ‘ IQÉ°ùN ∫hCG ¢ûà«aƒcƒ«L ∑Éaƒf »Hô°üdG ≈≤∏J
 4-6  ∞jó«aó«e π««fGO »°ShôdG ΩÉeCG  ¢ùæà∏d  »HO ádƒ£H »FÉ¡f πÑb ‘
 ≥«≤–  πeCG  ≈∏Y  Ö≤∏dG  πeÉM  ∞«∏HhQ  ¬jQófCG  á¡LGƒŸ  πgCÉà«d  4-6h
 ,áMhódGh ΩGOôJhQ π£H ,∞jó«aó«e ô°ùch .™«HÉ°SCG áKÓK ‘ Ö≤d ådÉK
 º°ùëj ¿CG πÑb ÚJôe ,AÉ£NC’G øe ójó©dG ÖµJQG …òdG ,¬°ùaÉæe ∫É°SQEG

.ájƒb á«eÉeCG áHô°†H ≈dhC’G áYƒªéŸG
 É«dGÎ°SCGh  ó«∏jOCG  »Ñ≤∏H  √Rƒ`̀a  ó©H  É¡«a  ∑QÉ°ûj  ádƒ£H  ∫hCG  ‘h
 ≈∏Y  ¢ùØfC’G  ≥°ûH  RƒØH  √QGƒ°ûe  ¢ûà«aƒcƒ«L  π¡à°SG  ,áMƒàØŸG

.¢ûJÉNÉe ¢TÉeƒJ äÉ«Ø°üàdG øe óYÉ°üdG »µ«°ûàdG
 ‘  2-5  √ô`̀NCÉ`̀J  ó©H  (É`̀eÉ`̀Y  35)  ¢ûà«aƒcƒ«L  AGOCG  ø°ù–h

.á«fÉãdG áYƒªéŸG ájGóH ‘ ¬dÉ°SQEG ó≤a ¬æµd ≈dhC’G áYƒªéŸG
 Ωó≤à«d á°UôØdG π¨à°SG …òdG ∞jó«aó«Ÿ á«dÉãŸG ájGóÑdG √òg âfÉch
 14 ‘ ¢ûà«aƒcƒ«L ≈∏Y Rƒa ¢ùeÉN ≥«≤ëàd »°†Áh áé«àædG ‘ 2-4

.‹GƒàdG ≈∏Y 13 ºbQ QÉ°üàf’Gh Éª¡æ«H â©ªL IGQÉÑe
 ≈dhC’G Iôª∏d Ö∏¨J Éeó©H »FÉ¡ædG ≈dEG ∞«∏HhQ πgCÉJ ,≥HÉ°S âbh ‘h
 QógCG  Éeó©H  6-7h  4-6  áé«àæH  ∞jÒaR  Qóæ°ùµdCG  ≈∏Y  ¬JÒ°ùe  ‘

.RƒØdG º°ù◊ ¢Uôa ¢ùªN
 OÉ–G ä’ƒ£H ‘ 13  ºbQ ¬Ñ≤∏H RƒØ∏d ≈©°ùj …òdG ,∞«∏HhQ ∫Ébh
 áYƒªéŸ óàªà°S IGQÉÑŸG ¿CG ó≤àYCG âæc{ âÑ°ùdG ÚaÎëŸG ¢ùæàdG »ÑY’
 á£≤f PÉ≤fEG  øe âæµ“ Ée IQƒ°üH øµd  ,∂dòd  É«ægP ó©à°SCG  âæc .áãdÉK

.záYƒªéŸG IQÉ°ùN
 ‘  ¬àHÉ°UEG  òæe  »FÉ¡ædG  πÑb  ‘  ∞jÒaõd  ∫hC’G  Qƒ¡¶dG  Gòg  ¿Éch
 …òdG AGOC’G øe äÉëŸ ÊÉŸC’G ÖYÓdG Ωóbh .áMƒàØŸG É°ùfôa ‘ πMÉµdG

.»°VÉŸG ΩÉ©dG »ŸÉ©dG ∞«æ°üàdG ‘ ÊÉãdG õcôŸG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øe ¬æµe
.ÖYÉàŸG Öæéà«d iƒà°ùŸG ™aQ ∞«∏HhQ øµd

 IQƒ°üH Ö©d ¬æµd ,IGQÉÑŸG º°ù◊ •É≤ædG  ¢†©H ‹ âëæ°S{ ∫Ébh
 â∏Ñ≤à°SG  (π°UÉØdG  •ƒ°ûdG  ‘)  9-9  áé«àædG  âfÉc  ÉeóæY  .Ió«L
 .Éæg º°ù◊G ∫hÉëæ∏a ,Éæ°ùM :»°ùØf ‘ â∏bh Ió«L IQƒ°üH ∫É°SQE’G

.zÉXƒ¶fi âæch ÊƒæL ∫OÉÑàH äõah

غرامة وإيقاف.. كاف يبت في 
شكوى األهلي ضد الهالل

 øY  z±É`̀c{  Ωó≤dG  Iôµd  »≤jôaE’G  OÉ–’ÉH  ∫hDƒ°ùe  Qó°üe  ∞°ûc
 É¡eób  »àdG  iƒµ°ûdG  ¿CÉ°ûH  •ÉÑ°†f’G  áæ÷  É¡JòîJG  »àdG  äGQGô≤dG
 QhO  øª°V  âª«bCG  »àdG  á¡LGƒŸG  ó©H  ,ÊGOƒ°ùdG  ∫Ó¡dG  ó°V  »∏gC’G

.∫É£HC’G …QhO ádƒ£Ñd äÉYƒªéŸG
 ±É≤jEG Qôb z±Éc{ ¿EG ,IQhhƒµd á°UÉN äÉëjô°üJ ‘ ,Qó°üŸG ∫Ébh
 30 ÊGOƒ°ùdG …OÉædG Ëô¨J ™e ,äÉjQÉÑe 4 ∫Ó¡dG Ö«ÑW »∏©÷G ¢VƒY
 äÉjQÉÑŸG Qƒ°†ëH º¡d ìƒª°ùŸG ¢UÉî°TC’G ójó– ÖfÉéH ,Q’hO ∞dCG

.¬Ñ©∏e ≈∏Y ∫Ó¡dG É¡°Vƒîj »àdG
:»∏j Éªc …OÉædG iƒµ°T ‘ AÉL ó≤a ,»∏gCÓd »ª°SôdG ™bƒª∏d É k≤ahh

 ºëàbG  ,AÉbQõdG  Iôgƒ÷G  Ö©∏e  ‘  Éæ≤jôØd  ó«MƒdG  ¿GôŸG  AÉæKCG  -
 ‘ ÚÑYÓdG ≈∏Y ájQÉædG ÜÉ©dC’G Gƒ≤dCGh ,Ö©∏ŸG ∫Ó¡dG »©é°ûe ¢†©H
 ‘ á©bGƒdG ¿hOh ,áahò≤ŸG ΩÉ°ùLC’G øjÉY …òdG ,z±Éc{ πã‡ Qƒ°†M

.√ôjô≤J
 ôaGƒJ Ωó©d G kô¶f ;Qƒ¡ªL ¿hO IGQÉÑŸG áeÉbEÉH z±Éc{ QGôb ºZQ - 
 Ωõà∏j ⁄ ∫Ó¡dG ¿CG  ’EG  ;∂dòH »∏gC’G ÆÓHEGh Ö©∏ŸG ‘ áeÓ°ùdG •hô°T

.AÉ≤∏dG Qƒ°†ëH êôØàe 1000 ≈∏Y ójõj ÉŸ íª°Sh QGô≤dÉH
 ∂dòch ,»∏gC’G ≥jôØd áæeBG ∫É≤àfG πFÉ°Sh ÒaƒàH ∫Ó¡dG Ωõà∏j ⁄ -
.IGQÉÑŸG Ö≤Y »ë°üdG ±ô°üdG √É«Ã ≥jôØdG »ÑY’ ¢ùHÓe áaôZ ¥ôZCG

 ,IGQÉÑŸG AÉæKCG ÖY’ êÓ©d ∫Ó¡dG ≥jôØd »Ñ£dG ºbÉ£dG ∫õf ÉeóæY -
 ióMEÉH º©æŸGóÑY óªfi »∏gC’G ™aGóe ≈∏Y ºbÉ£dG Gòg OGôaCG óMCG ióàYG
 AGôª◊G ábÉ£ÑdG IGQÉÑŸG ºµM QÉ¡°TEG ∂dP ≈∏Y ÖJôJh ,á«Ñ£dG äGhOC’G
 AÉ≤ÑdG  ≈∏Y  ô°UCG  ¬fCG  ’EG  ..Ék«FÉ¡f  Ö©∏ŸG  ¬JQOÉ¨e  ÖLƒà°ùj  ¿Éch  ,¬d
 ºFÉà°ûdGh ÜÉÑ°ùdG  π«µj ìGQh ,IGQÉÑŸG  ájÉ¡f  ≈àM A’óÑdG  óYÉ≤e ≈∏Y

.AÉ≤∏dG Ö≤Y ¬«∏Y AGóàY’G ∫hÉMh ,…hÉæ°ûdG óªfi Éæ°SQÉ◊
 »∏Y ≈∏Y Üô°†dÉH ∫Ó¡dG ≥jôØd …QGOE’G ºbÉ£dG OGôaCG óMCG ióàYG -

.á«°VÉjôdG ¥ÓNC’G øY ó«©H ó¡°ûe ‘ ,»ëàa …óªM ≈∏Y ôNBGh ,»Ø£d
 GhóLGƒJ øjòdG √ƒ©é°ûe RhÉŒh ,Éæ≤jôØd áeÓ°ùdG ∫Ó¡dG ôaƒj ⁄ -
 IQÉØ°ùdG ºbÉWh áã©ÑdG ¢ù«FQ ≥M ‘ ,z±Éc{ QGô≤d áØdÉîŸÉH Ö©∏ŸG ‘
 ‘h ,Ö©∏ŸG º¡JQOÉ¨e AÉæKCG Éæ«ÑY’ ≈∏Y AGóàY’Gh ,¿GOƒ°ùdÉH ájô°üŸG

.¢ùHÓŸG ±ô¨d …ODƒŸG ôªŸG
 PEG  ..πÑb  øe  äGôe  QôµJ  ƒjQÉæ«°S  ƒg  ∫Ó¡dG  Ö©∏e  ‘  çóM  Ée  -
 ¿GOƒ°ùdÉH  Ú≤jôØdG  ÚH âª«bCG  á≤HÉ°S  IGQÉÑe ‘ ô£î∏d »∏gC’G  ¢Vô©J
 ÊGOƒ°ùdG ≥jôØdG ÒgÉªL âªëàbG ÉeóæY 2020 •ÉÑ°T/ôjGÈa 1 Ωƒj

.IGQÉÑŸG Ö©∏e

374 العبا والعبة يشاركون 
ببطولة المملكة للمصارعة 

 äÉ°ùaÉæe  ,ÜÉÑ°û∏d  Ú°ù◊G  áæjóÃ  á«ª°S  IÒeC’G  ádÉ°U  äó¡°T
 Gò¡d OÉ–’G äÉWÉ°ûf ≈dhCG ó©J »àdGh ,áYQÉ°üª∏d ≈dhC’G áµ∏ªŸG ádƒ£H

.Ú∏Ñ≤ŸG Úeƒ«dG QGóe ≈∏Y ΩÉ≤Jh ,ΩÉ©dG
 ºYGÈdG äÉÄa ™«ªL øª°V ,áÑY’h ÉÑY’ 374 ádƒ£ÑdG ‘ ∑QÉ°Th
 ‘  Ú°ùæ÷G  Óµdh  Gõcôeh  ÉjOÉf  15  ¿ƒ∏ãÁ  ,ÚÄ°TÉædGh  øjóYGƒdGh

.Iô◊G áYQÉ°üŸGh á«fÉehôdG áYQÉ°üŸG »à°VÉjQ
 ±ó¡j  áYQÉ°üŸG  OÉ`̀–G  ¿CG  á`̀«`̀fOQC’G  á«ÑŸhC’G  áæé∏dG  âæ∏YCGh
 ájófC’G »ÑY’ iƒà°ùe ≈∏Y áÑ©∏dG §«°ûæJ ≈dEG ádƒ£ÑdG √òg áeÉbEG øe

.IÒ¨°üdG ájôª©dG äÉÄØdG ‘ Éª«°S’h ,ÖgGƒŸG ±É°ûµà°SGh õcGôŸGh

 انطالق منافسات بطولة المملكة 
للووشو كونغ فو ساندا 

 áµ∏ªŸG ádƒ£H ÜÉÑ°û∏d Ú°ù◊G áæjóÃ á°VÉjôdG ô°üb ‘ â≤∏£fG 
.ÜÉÑ°ûdGh äGó«°ùdGh ∫ÉLôdG äÉÄa øª°V ,GófÉ°S ƒa ≠fƒc – ƒ°Thƒ∏d

 äÉ°ùaÉæe ΩÉ≤J å«M ,âÑ°ùdG á©ª÷G »eƒj QGóe ≈∏Y ádƒ£ÑdG ΩÉ≤Jh
 øª°V ∫ÉLôdG äÉ°ùaÉæe ΩÉ≤J Éª«a ,¿GRhCG  8  øª°V äGó«°ùdGh ÜÉÑ°ûdG
 ÉjOÉf  21  ¿ƒ∏ã oÁ  áÑY’h  ÉÑY’  70  ádƒ£ÑdG  ‘  ∑QÉ°ûjh  ,ÉfRh  11

.OÉ–’G á∏¶e â– ¿ƒª°†æj Gõcôeh

بطولة كراتيه الختيار العبي 
المنتخبات الوطنية 

 á«æWƒdG  äÉÑîàæŸG  á«Ø°üJ  ádƒ£H  ¬«JGôµ∏d  ÊOQC’G  OÉ–’G  ΩÉbCG  
 ‘ Ú°ùæ÷G Óµdh ,∫Éà≤dGh  ÉJÉµdG  äÉ°ùaÉæe  ‘ ájôª©dG  äÉÄØdG  ™«ª÷

.ÜÉÑ°û∏d Ú°ù◊G áæjóÃ ,á«dÉà≤dG äÉ°VÉjô∏d ó°TGQ ÒeC’G ádÉ°U
 ¿ƒ∏ãÁ ,áÑY’h ÉÑY’ 145 ácQÉ°ûÃ â≤∏£fG »àdG ,ádƒ£ÑdG »JCÉJh
 äÉÑîàæŸGh  á«æWƒdG  äÉÑîàæŸG  »ÑY’  QÉ«àN’  kGõcôeh  ÉjOÉf  22
 äÉ≤HÉ°ùŸG  ‘  ¿OQC’G  π«ã“  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  ÖgGƒŸÉH  ÉgóaQh  ,áØjOôdG
 IÎØdG ‘ ¬«JGôµdG á°VÉjQ É¡à≤≤M »àdG äGRÉ‚E’G ó©H Éª«°S’h ,á∏Ñ≤ŸG

.á«°VÉŸG

 مهام آسيوية للتحكيم النسوي األردني 
بالتصفيات القارية تحت سن 20

 øjôHÉ°U  á«fOQC’G  áªµ◊G  ,Ωó≤dG  Iôµd  …ƒ«°SB’G  OÉ–’G  QÉàNG  
 áYƒªéŸG  äÉjQÉÑe  IQGOEG  ‘  ácQÉ°ûª∏d  ,óHÉ©dG  áÑg  áª«≤ŸGh  …OÉÑ©dG

.20 ø°S â– äÉHÉ°û∏d É«°SBG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ øe á«fÉãdG
 QGPBG  12-8  øe  IÎØdG  ∫ÓN  á«fÉãdG  áYƒªéŸG  äÉ°ùaÉæe  ΩÉ≤Jh
 ∫Éª°T  QõLh ,äGQÉeE’Gh  ,∫ÉÑ«f  äÉÑîàæe  º°†Jh ,Ú£°ù∏a  ‘ ,‹É◊G

.∞«°†à°ùŸG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ÉfÉjQÉe
 ‘ ácQÉ°ûª∏d …OÉÑ©dG ΩÓ°SEG áªµ◊G ,∂dòc …ƒ«°SB’G OÉ–’G ≈ª°Sh
 ,¢Sh’ ‘ IÎØdG ¢ùØf ∫ÓN ΩÉ≤J »àdGh ≈dhC’G áYƒªéŸG äÉjQÉÑe IQGOEG

.áØ«°†à°ùŸG ádhódGh ÚÑ∏ØdGh „ƒc „ƒgh Ú°üdG äÉÑîàæe º°†Jh
 ,á∏YGõÿG  øjô°ùf  áÑbGôŸG  …ƒ«°SB’G  OÉ`̀–’G  QÉàNG  ,πHÉ≤ŸG  ‘
 ΩÉ≤J  »àdGh  äÉ«Ø°üàdG  øe  áãdÉãdG  áYƒªéŸG  äÉjQÉÑe  ≈∏Y  ±Gô°TEÓd
 É«dGÎ°SCG äÉÑîàæe º°†Jh ,¿Éà°Sõ«Zôb ‘ QGPBG 10-6 øe IÎØdG ∫ÓN

.∞«°†à°ùŸG ÖfÉL ≈dEG ΩGƒZh ¥Gô©dGh
 ,á`̀«`̀fOQC’G  QOGƒ`̀µ`̀dGh  ΩÉµë∏d  …ƒ«°SB’G  OÉ`̀ –’G  QÉ«àNG  »`̀JCÉ`̀jh
 πX ‘ ,IQÉ≤dG iƒà°ùe ≈∏Y ºgC’G ä’ƒ£ÑdG äÉjQÉÑe IQGOEÉH ácQÉ°ûª∏d

.⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«fOQC’G QOGƒµdG É¡H ™àªàJ »àdG áÑ«£dG á©ª°ùdG

مدير االتفاق: نعتذر 
للجماهير ونعدهم باألفضل

 AÉægódG ¢SQÉa Rƒa ,¢Uƒë°ü◊G ∫OÉY ,¥ÉØJ’G ≥jôa ôjóe ∞°Uh
.zQÉ°ùŸG í«ë°üàd º¡ŸG ∞£©æŸG ‘ Iƒ£N{ ¬fCÉH ,óFGôdG ¬Ø«°†e ≈∏Y

 ø°ThQ …QhO øe 19 ádƒ÷G ‘ ,1-2 óFGôdG ≈∏Y ¥ÉØJ’G Ö∏¨Jh
.ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG

 :âÑ°ùdG  Ωƒ«dG  …OÉæ∏d  »eÓYE’G  õcôŸG  ÈY  ¢Uƒë°ü◊G  ∫É`̀bh
.z¬H ôØ¶∏d Ú°üjôM Éæc …òdG RƒØdG ≈∏Y ˆG óª◊G{

 äGQÉ°üàf’G  áµ°S  ≈dEG  IOƒ©∏d  áª¡e{  óFGôdG  AÉ≤d  •É≤f  ¿CG  ócCGh
.z∂dP øe ÌcCG ≥ëà°ùJ »àdG ÒgÉª÷G OÉ©°SEGh

 áé«àædG âÑ∏b »àdG á«dÉ©dG º¡MhQ ≈∏Y ÚÑYÓdG ôµ°TCG{ :±É°VCGh
 º¡«a IÒÑc Éæà≤K ,IÒNC’G ≥FÉbódG ‘ ÚªK Rƒa ≈dEG ±ó¡H ôNCÉàdG øe

.zäGQÉ°üàf’G á∏°UGƒŸ
 ä’ƒ÷ÉH ≥jôØdG IQƒ°U øY Ú°VGQ ÒZ º¡fCG ≥jôØdG ôjóe ∞°ûch

.¥ÉØJ’G Qƒ¡ª÷ √QGòàYÉH Ωó≤Jh ,á≤HÉ°ùdG
 ºYódGh ¿hÉ©àdG  ≈dEG  êÉàëj ¥ÉØJ’G{ ¿CG  ≈dEG  ¢Uƒë°ü◊G QÉ°TCGh
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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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 ôjóŸG  ,¢ùjõæ«e  ¿ƒ``̀ eGQ  Qô`̀ b
 π`̀jRGÈ`̀dG  ÖîàæŸ  â`̀ bDƒ`̀ ŸG  »æØdG
 πc  º°V  Ωó`̀Y  ,Ωó≤dG  Iôµd  »æWƒdG
 á∏«µ°ûJ ≈dEG ôµ«H ¿ƒ°ù«dCGh QÉª«f øe
 ΩÉeCG IQô≤ŸG ájOƒdG á«dhódG IGQÉÑŸG
 25  ‘  áéæW  ‘  Üô`̀¨`̀ŸG  Öîàæe

.…QÉ÷G ¢SQÉe
 ÖîàæŸ  ≈```̀dhC’G  »`̀g  IGQÉ``Ñ``ŸG
 ™HQ QhódG øe ¬LhôN òæe πjRGÈdG
 ój ≈∏Y 2022 ⁄É©dG ¢SCÉµd »FÉ¡ædG
.»°VÉŸG Èª°ùjO ‘ É«JGhôc Öîàæe

 IGQÉ`̀Ñ`̀e ∫Ó``̀N QÉ`̀ª`̀«`̀f Ö`̀«`̀°`̀UCG
.»°VÉŸG ô¡°ûdG »°ùfôØdG …QhódÉH

 …ò`̀ dG  ,¢ùjõæ«e  í`̀°`̀Vƒ`̀j  ⁄h
 20  â–  π`̀jRGÈ`̀dG  Öîàæe  ÜQó`̀j
 OƒLh  ΩóY  ÖÑ°S  π«°üØàdÉH  ,ÉeÉY
 ‘  ôµ«H  ¿ƒ`̀°`̀ù`̀«`̀dCG  ≈`̀eô`̀ŸG  ¢`̀SQÉ`̀M
 ójôj  ¬fEG  ∫Éb  ¬æµd  ,≥jôØdG  á∏«µ°ûJ

.OóL ÚÑYÓd ¢Uôa AÉ£YEG
 øe  ójó©dG  ¢ùjõæ«e  ≈Yóà°SGh
 …òdG  ÉeÉY 20  â– Öîàæe »ÑY’
 ‘ á«Hƒæ÷G ÉcÒeCG  ádƒ£H ≈dEG  √OÉb
 »∏jRGÈdG OÉ–’G π°UGƒjh .ôjGÈa
 ºFGO »æa ôjóe øY åëÑdG Ωó≤dG Iôµd
 …òdG  »à«àd  ÉØ∏N  ÉÑeÉ°ùdG  ÖîàæŸ
 ΩÉ`̀eCG  IQÉ°ùÿG  ó©H  Ö°üæŸG  QOÉ`̀Z

.É«JGhôc Öîàæe
 hódÉfójEG  OÉ`̀–’G  ¢ù«FQ  ≈Øfh
 ¬`̀fCG  »°VÉŸG  ô`̀jGÈ`̀a  ‘  õ`̀«`̀¨`̀jQOhQ

 »æØdG  ôjóŸG  ™e  äÉ°VhÉØe  iô`̀LCG
 ‹ƒàd ,»Jƒ∏«°ûfCG ƒdQÉc ,ójQóe ∫Éjôd

.áª¡ŸG
 ‘  ∂ª°V  ´É`̀LhCG  ójõj  ¿hÉ©àdG  

√QGO ô≤Y
 Ö∏¨Jh  √QÉ°ùe  ¿hÉ©àdG  íë°U
 ,(1-2)  ∂ª°V  ¬Ø«°†à°ùe  ≈∏Y
 ø°ThQ …QhO øe 19  ádƒ÷G øª°V

.ÚaÎëª∏d …Oƒ©°ùdG

 ÉÑeGhÉJ  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ‘ó`̀ g  πé°S
 Éªæ«H  ,(47)  …ó«°TôdG  ó¡ah  (27)
 Qƒ°üæe  ó«MƒdG  ∂ª°V  ±óg  Rô`̀MCG

.(56) …õªM
 ™HGôdG  õcôª∏d  ¿hÉ©àdG  ó©°Uh
 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ,á£≤f  34  ó«°UôH
 ¢ùeÉÿG õcôª∏d ™LGôJ …òdG ,∫Ó¡dG
 äÉjQÉÑe  3  ¬`̀d  øµd  ,á£≤f  33`H
 ,™LGÎdG ∂ª°V π°UGh Éª«a ,á∏LDƒe

.á£≤f 22`H ™°SÉàdG õcôŸG πàë«d
 äGQÉ°üàf’G  øY  ¿hÉ©àdG  ÜÉZh
 øe  ô°ùN  ÉeóæY  ,16  ádƒ÷G  òæe
 áé«àædÉH  ô°üædG  øe  ,2-1  íàØdG
 ΩÉeCG 18 ádƒ÷G ‘ ∫OÉ©J ºK ,É¡°ùØf

.1-1 AÉë«ØdG
 òæe  Rƒ`̀ Ø`̀ dG  ∂ª°V  ±ô`̀©`̀j  ⁄h
 Ωƒ«dG áÁõg âëÑ°UCGh ,14 ádƒ÷G

.äÉjQÉÑe 5 ôNBG ‘ á©HGôdG »g

 π¡°S  RƒØH  ¬fRGƒJ  …ô°üŸG  »∏gC’G  OÉ©à°SG
 ,(0-3)  ÊhÒeÉµdG  ø£≤dG  ¬Ø«°V  ÜÉ°ùM  ≈∏Y
 πLDƒŸG  AÉ≤∏dG  ‘  ,IôgÉ≤dÉH  ΩÓ°ùdG  Ö©∏e  ≈∏Y
 …QhóH  á«fÉãdG  áYƒªéª∏d  ≈`̀dhC’G  ádƒ÷G  øe
 53 Qhôe ó©H ∞jô°T óªfi Ωó≤J .É«≤jôaCG ∫É£HCG
 »°Shóæb óªMCG …ôFGõ÷G RôMCG ºK ,»∏gCÓd á«fÉK
 π«∏N âaCGQ óYGƒdG πé°Sh ,(40) ÊÉãdG ±ó¡dG
 IOÉ«≤H  »∏gC’G  ™aQh  .(2+90)  ådÉãdG  ±ó¡dG
 4 ≈dEG √ó«°UQ ôdƒc π«°SQÉe …ô°ùjƒ°ùdG ¬HQóe
 ‘ ø£≤dG ™Ñ≤j Éªæ«H ådÉãdG õcôŸG Óà ,•É≤f

.•É≤f ÓH ÒNC’G õcôŸG
 õ`̀ fhGO  ø°U  áYƒªéŸG  Ö«JôJ  Qó°üàjh
 πàëj  Éªæ«H  ,•É≤f  7  ó«°UôH  »≤jôaCG  Üƒæ÷G

.•É≤f 6 ó«°UôH ÊÉãdG õcôŸG ÊGOƒ°ùdG ∫Ó¡dG
 ó©H  ¢ù«jÉ≤ŸG  πµH  RƒØdG  »∏gC’G  ≥ëà°SG
 á`̀jGó`̀Ñ`̀dG  ò`̀æ`̀e  »`̀eƒ`̀é`̀g  §`̀¨`̀°`̀Vh  ™æ≤e  AGOCG
 ∫OÉ©àdG  ó©H  äGQÉ°üàf’G  IOÉ©à°S’ ä’hÉfih

 ∫É£HC’G …QhóH õfhGO ø°U ΩÉeCG ÚJGQÉÑe ôNBG ‘
.…QhódÉH á«∏NGódGh

ôµÑe ±óg
 ™jô°S  »eƒég  §¨°†H  IGQÉÑŸG  »∏gC’G  CGóH
 Ó¨à°ùe  ,á«fÉK  53  ó©H  GôµÑe  Éaóg  πé°Sh
 ôgÉW  óªfi  ôgÉW  ÖfÉL  øe  á«°VôY  Iôjô“

.áYGÈH ∑ÉÑ°ûdG ‘ IôµdG ∞jô°T ´OhCGh
 õjõ©J  π`̀LCG  øe  ¬J’hÉfi  »∏gC’G  π°UGh
 QGƒéH äôe ájƒb áÑjƒ°üJ ôgÉW ¬Lhh ,Ωó≤àdG
 øµdh ôgÉW ≥dCÉàŸG øe IójóL ábÓ£fG ºK ºFÉ≤dG

.ádƒ¡°ùH Égó©HCG ´ÉaódG
 Iójó°ùàH  ø£≤dG  IQƒ£N íeÓe ∫hCG  äô¡X
 ádhÉfi  »ëàa  …óªM  ´É°VCGh  ,ºFÉ≤dG  QGƒéH
 iôNCG Iôc ºK ¢SQÉ◊G ój ‘ Oó°S Éeó©H ,áÑjôb

.»ëàa …óªM ÖfÉL øe á°VQÉ©dG â∏Y
 Qhôe  ó©H  áHÉ°UEÓd  ∞jô°T  óªfi  ¢Vô©J
 ,Ú°ùM  …OÉ°T  ¬HÉ°ùM  ≈∏Y  ∑QÉ°Th  á≤«bO  32

 ø£≤dG  øe  ä’hÉ`̀fi  ™e  »∏gC’G  AGOCG  ™LGôJh
.ø£≤dG ≈eôe ≈∏Y á©jô°S äÉªég ø°ûd

»°Shóæb áª°üH
 ±ó¡dG  π«é°ùJ  ‘  »°Shóæb  óªMCG  í`̀‚h
 Iôc kÓ¨à°ùe á©FGQ ¢SCGQ áHô°V øe »∏gCÓd ÊÉãdG
 É¡dƒë«d  ∫ƒ∏©e  »∏Y  ÖfÉL  øe  áæ≤àe  á«°VôY
 ‘  á«fhÒeÉµdG  ∑ÉÑ°ûdG  ‘  …ô`̀FGõ`̀÷G  ÖYÓdG

.40 á≤«bódG
 ≥jôW  øY  »∏gCÓd  iô`̀NCG  ádhÉfi  âYÉ°V
 »°SÒH  ÖfÉL  øe  iôNCG  Iôc  ºK  Ú°ùM  …OÉ°T
 ≈∏Y »∏gCÓd π¡°S Ωó≤àH ∫hC’G •ƒ°ûdG êôNh hÉJ

.ø£≤dG ÜÉ°ùM
 ™e  IóMGh  á©aO  äÓjóÑJ  3  ø£≤dG  iôLCG
 hõªé«f ¢ù«°ùeGQ ácQÉ°ûÃ ,ÊÉãdG •ƒ°ûdG ájGóH
 …òdGh  ‹É°SÉc  Oƒ°Tƒeh  ¿É`̀eGO  øªMôdG  óÑYh
 ΩÓà°SGh á«°VôY Iôc øe π«é°ùàdG á°Uôa ´É°VCG
 ô°SÉj  Égó©HCG  Iójó°ùJh  AGõ÷G  á≤£æe  ‘  ™FGQ

 áHô°†H »∏gCÓd Éaóg ø£≤dG ¢SQÉM ó©HCG .º«gGôHEG
 ¢SQÉ◊G  ∂°ùeCGh  ,º©æŸG  óÑY  óªfi  øe  ¢`̀SCGQ

.»°Shóæb øe á«æ«H Iôjô“
 ®ƒë∏e πµ°ûH ôªMC’G ≥jôØdG AGOCG  ™LGôJh
 ¿Ghôe  »FÉæãdG  ôdƒc  ∑ô°TCGh  ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  ‘

.ôgÉWh „ÉjO øe ’óH π«∏N âaCGQh á«£Y
 »`̀∏`̀gC’G ≈`̀eô`̀Ÿ ∫ƒ`̀ °`̀Uƒ`̀ dG ø`̀£`̀≤`̀dG ∫hÉ```M
 ábÓ£fG º«gGôHEG ô°SÉj ó©HCGh ,±GôWC’G ¥GÎNÉH
 óªfi »FÉæãdG ôªMC’G ≥jôØdG ∑ô°TCGh á«fhÒeÉc
 »ëàa …óªM øe ’óH (Écƒc) π«Ñf óªMCGh ±ô°TCG

.hÉJ »°SÒHh
áãdÉK áHô°V

 ‘ ô`̀°`̀ù`̀jC’G  ìÉ`̀æ`̀÷G õ`̀cô`̀Ÿ  ∫ƒ∏©e ∫ƒ`̀ –
 GQGò`̀fEG  Ú°ùM  …OÉ°T  ∫É`̀fh  ,IÒ``NC’G  ≥FÉbódG
 á©jô°S  áªég  ó©H  •ƒ≤°ùdG  AÉ```YOEG  »`̀YGó`̀H
 ‘  kÉ`̀°`̀VQCG  §≤°S  ¬æµdh  ø£≤dG  ≈eôÃ  OGô`̀Ø`̀fGh

.AGõ÷G á≤£æe

 Iôµd  ÊOQC’G  OÉ–Ód  áàbDƒŸG  áæé∏dG  º°ù–  ⁄  
 ,ÖîàæŸG  ±ƒØ°üH  »µjôeC’G  ¢ùæéŸG  Ò°üe  á∏°ùdG
 πgCÉàdG º°ùMh äÉ«Ø°üàdG ΩÉàN ó©H G kójó–h ,ôcÉJ QGO
 IóY á«fOQC’G á∏°ùdG Iôc ÒgÉªL âMôWh .∫Éjófƒª∏d
 GPEG ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ÈY ,ΩÉ¡Øà°SG äÉeÓY
 ÖîàæŸG ™e ¬JÒ°ùe π°UGƒ«°S (É keÉY 35) ôcÉJ ¿Éc Ée

.?’ ΩCG ∫ÉjófƒŸG ‘ ¬cQÉ°ûjh
 Ò°üe  ¿CG  OÉ`̀–’G  π`̀NGO  á°UÉN  Qó°üe  ∞°ûch
 ÖîàæŸ »æØdG RÉ¡÷G √Oóë«°S ¿OQC’G Öîàæe ™e ôcÉJ

.¢Uƒ°üdG ΩÉ°Sh IOÉ«≤H ,á∏°ùdG
 ,IQhhƒc  `d  á°UÉN  äÉëjô°üJ  ‘  ,Qó°üŸG  ócCGh
 ,á∏Ñ≤ŸG ΩÉjC’G ∫ÓN ¿ƒµ«°S ÖYÓdG Ò°üe ójó– ¿CG
 øª°†j ÉÃh ,¬æY »∏îàdÉH QGôb PÉîJG ∫ÉM É k°Uƒ°üN
 äÉÑjQóàH É k©jô°S èeóæj πjóH øY åëÑ∏d âbƒdG ôaƒJ

.ÊOQC’G ÖîàæŸG
 πÑb  ¿OQC’G  Öîàæe ±ƒØ°üd  º°†fG  ób  ôcÉJ  ¿Éch
 ∫ƒ°Uh  ‘  âªgÉ°S  áª¡e  áaÉ°VEG  ≥≤Mh  ,äGƒæ°S  7
 á«fÉãdGh ¬îjQÉàH áãdÉãdG Iôª∏d ∫ÉjófƒŸG ≈dEG ≈eÉ°ûædG

.‹GƒàdG ≈∏Y
 ,õcôe øe ÌcCG ‘ Ö©∏dG ≈∏Y ¬JQó≤H ôcÉJ RÉàÁh
 ÚÑYÓdG  øe  áYƒª›  ∂∏àÁ  ¿OQC’G  Öîàæe  ¿CG  ó«H
 ∫ƒM  É¡«a  Ö©∏j  »àdG  õ`̀cGô`̀ŸG  π¨°T  ≈∏Y  øjQOÉ≤dG
 ¬æY  AÉæ¨à°SÓd  ¿OQC’G  ÜQó`̀e  Oƒ≤j  ób  Ée  ,Iô`̀FGó`̀dG

.ôNBG G kõcôe π¨°ûj ójóL ¢ùæ› øY åëÑdGh
 ∂°ùªàdG  IQhô°V  ≈dEG  ¿OQC’G  ÜQóe  π°Uƒàj  óbh
 ≥≤ëj πjóH øY åëÑdG ‘ äÉHƒ©°U ¬LGh ∫ÉM ôcÉàH
 ¿ƒµà°S ä’ÉªàM’G πc ¿CG »æ©j Ée ,Üƒ∏£ŸG áaÉ°V’G

.ÖYÓdG Ò°üe ¢Uƒ°üîH IOQGh

اتحاد السلة األردني يترك مصير تاكر لوسام الصوص

غوارديوال يحدد هوية خليفته في تدريب مانشستر سيتي

نيمار وأليسون خارج تشكيلة السامبا 
أمام «أسود األطلس»

 ,ÊÉ`̀Ñ`̀°`̀SE’G  ÜQó```ŸG  ó≤à©j  
 Î°ù°ûfÉe  ≥jôØd  »æØdG  ô`̀jó`̀ŸG
 ¿CG  ,’ƒ``̀ jOQGƒ``̀ Z  Ö`̀«`̀H  ,»à«°S
 ¿CG  ¬`̀d  Qó≤e  ÊÉÑeƒc  âæ°ùæ«a
 ‘  õfõ«à«°ù∏d  É«æa  Gôjóe  ¿ƒµj

.πÑ≤à°ùŸG
 ≥≤ëj  ¿CG  ô`̀¶`̀à`̀æ`̀ŸG  ø```̀eh
 ó`̀ FÉ`̀ ≤`̀ dG ÊÉ``̀Ñ``̀eƒ``̀c â`̀æ`̀°`̀ù`̀æ`̀«`̀a
 »à«°S  ¿Éª∏d  ≥HÉ°ùdG  …Qƒ£°SC’G
 Ëó≤dG  ¬jOÉf  ≈dEG  á«ØWÉY  IOƒY
 ,ô¡°ûdG  Gò`̀g  ø`̀e  ≥`̀M’ â`̀bh ‘
 ,»∏fÒH  ≥jôØd  »æa  ôjóªc  øµdh
 øª°V IGQÉÑe ¬≤jôa ™e ¢Vƒî«d
 ¢SCÉc  ádƒ£Ñd  »FÉ¡ædG  ™HQ  QhódG

.…õ«∏‚E’G OÉ–’G
 Éæg  Éæ∏c{  :’ƒjOQGƒZ  ∫Ébh
 ..¬JOƒ©H  AGó©°S  Ò`̀gÉ`̀ª`̀÷Gh
 ó≤d  .kÓ```̀LBG  ΩCG  kÓ`̀LÉ`̀Y  Oƒ©«°S
 É«æa  G kôjóe  ¿ƒµ«d  √Ò°üe  Öàc
 ‘  π`̀©`̀Ø`̀dÉ`̀H  »à«°S  Î°ù°ûfÉŸ

.zΩƒéædG
 ,∂dP  çóë«°S{  ÓFÉb  ±QCGh

 ócCÉàe  »ææµdh  ≈àe  ±ô``̀ YCG  ’
 Ö°ùëH  ,zçóë«°S  ¬fCG  øe  É keÉ“
 ø°üdG  áØ«ë°U  ¬æY  â∏≤f  É`̀e

.á«fÉ£jÈdG
 ƒg Gòg{ ’ƒjOQGƒZ í°VhCGh
 ¬jód .ÉÄ£fl ¿ƒcCG ÉÃQ ,…Qƒ©°T
 áaô©eh πª©dG äÉ«bÓNCGh äÉª°S

.zIÈNh ΩÎfih áÑ©∏dÉH
 ÉÃ  ΩÉ«≤dG  ¿EG{  ÓFÉb  ™HÉJh
 Ωƒ≤j ƒgh ájÉ¨∏d Ö©°U ôeCG ¬∏©a
 …OÉædG ±ô©j ¬fEG .É k≤M ó«L πª©H
 ¬LÉàëj Éeh ÒgÉª÷Gh áÄ«ÑdGh

.zOƒLƒe Qó≤dG .Éæ°SÉfCG
 ≈°†b  ÊÉÑeƒc ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûj  
 …OÉf  øY  k’hDƒ°ùe  äGƒæ°S  3
 ¬JQOÉ¨e ó©H »µ«é∏ÑdG âÿQófCG
 É¡H  ΩÉb  »àdG  áª¡ŸG  øµd  ,»à«°S
 QÉ¶fC’G âàØd »àdG »g »∏fÒH ™e

.É≤M
 É kÑjô≤J  ÉæeÉ°V  »∏fÒH  Gó`̀Hh
 Iôe  RÉàªŸG  …Qhó```dG  ‘  Ö©∏d
 å«M π`̀Ñ`̀≤`̀ŸG º`̀ °`̀ Sƒ`̀ŸG iô````NCG

 ≈∏Y  á£≤f  12  ¥QÉ`̀ Ø`̀ H  Ωó`̀≤`̀à`̀j
 õcôŸG  ÖMÉ°U  óàjÉfƒj  ó∏«Ø«°T
 √ôHõdó«e  ≈∏Y  á£≤f  19h  ÊÉãdG
 ∫hóL  ‘  ,ådÉãdG  õcôŸG  ÖMÉ°U
 ájõ«∏‚E’G ádƒ£ÑdG ájófCG Ö«JôJ

.zÖ«°ûfƒ«ÑeÉ°ûàdG{
 É`̀fCG{ :’ƒ`̀ jOQGƒ`̀ Z ±É`̀°`̀VCGh
 ádƒ£H  ¿EG  ..äÉ`̀Ñ`̀ ã`̀ dÉ`̀ H  ô¡Ñæe
 ájÉ¨∏d  áÑ©°U  Ö«°ûfƒ«ÑeÉ°ûàdG
 »àdG  äÉ`̀jQÉ`̀ Ñ`̀ŸG  Oó`̀©`̀d  ô¶ædÉH
 ..á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ŸG  ‘  É`̀¡`̀fƒ`̀°`̀Vƒ`̀î`̀j
 ó≤d  ..¥ó``̀°``̀ü``̀j  ’  ¥É``̀°``̀ù``̀J’G
 …QhódG  ≈dEG  á«bÎdG  øe  GƒHÎbG
 πÑ≤ŸG  º°SƒŸG  RÉàªŸG  …õ«∏‚E’G
 ,¬MÉéæH  ó«©°S  kÉ«°üî°T  É`̀ fCGh

.z»∏fÒH ‘ ¬fƒ∏©Øj Éeh
 ™HQ øª°V IGQÉÑe É¡fEG{ ™HÉJh
 ,…õ«∏‚E’G  OÉ–’G  ¢SCÉc  »FÉ¡f
 Iô`̀e ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀d á`̀©`̀ FGQ á`̀°`̀Uô`̀a
 »FÉ¡ædG  ∞°üf  QhódG  ≈dEG  iôNCG
 ¢ùaÉæàdG  ∫hÉëæ°S  .»∏ÑÁh  ‘

.z¬≤jôah »æ«a ó°V

األهلي يحصد فوزا سهال أمام القطن بدوري األبطال

وسيم البزور يستنهض 
همة العبي الرمثا

 º«°Sh ójó÷G »æØdG  ôjóŸG  ±Gô°TEG  â– ,¬JÉÑjQóJ ,ÉãeôdG  ≥jôa ô°TÉH  
 ácQÉ°ûe ó¡°T ÖjQóàdG ¿CG ,»eÓYE’G √õcôe ÈY ,ÉãeôdG …OÉf ø∏YCGh .QhõÑdG

.á«Ñ∏°T  ∂dÉe  ÜÉ«Z  ™e  ,ÉÑY’  16h  ≈eôe  ¢SGôM  4
 QÉ°ûHh  IõjGõ©dG  »∏Y  ,ÜÉÑ°ûdG  Öîàæe  ƒÑY’  ,ÖjQóàdG  øY  ÜÉZ  Éªc
 ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f ‘ º¡àcQÉ°ûe ÖÑ°ùH ,âcÉ°ùdG øeDƒeh äÉHÉjòdG πjÉgh äÉHÉjòdG

.¿Éà°ùµHRhCG ‘ É«dÉM áeÉ≤ŸG ,É«°SBG
 ô°UÉæ©H ,Éãeô∏d »æØdG ôjóŸG QhõÑdG º«°Sh ™ªàLG ,ÖjQóàdG ájGóH πÑbh
 ¢UôëH ´Éªà°S’Gh ,øjQÉªàdG ‘ •ÉÑ°†f’G á«ªgCG ≈∏Y ÚÑYÓdG åMh ,≥jôØdG
 á∏MôŸG á«ªgCG ≈∏Y ,QhõÑdG º«°Sh ÜQóŸG Oó°T Éªc .»æØdG RÉ¡÷G äÉª«∏©J ≈dEG
 ‘ ≥∏£æ«°S …òdG πÑ≤ŸG º°Sƒª∏d ÉãeôdG ≥jôa ó©à°ùjh  .ÊOQC’G ≥jôØ∏d á∏Ñ≤ŸG

.πÑ≤ŸG QÉjBG/ƒjÉe ô¡°T

 مان سيتي يضغط على 
أرسنال بثنائية في نيوكاسل

 RÉah Qó°üàŸG ∫Éæ°SQCG ≈∏Y §¨°†dG Ö≤∏dG πeÉM »à«°S Î°ù°ûfÉe π°UGh  
.Ωó≤dG  Iôµd  RÉàªŸG  …õ«∏‚E’G  …QhódG  ‘  óàjÉfƒj  π°SÉcƒ«f  ≈∏Y  ôØ°U2-

 …òdG ∫Éæ°SQCG ∞∏N Úà£≤f ≈dEG ¥QÉØdG ÊÉãdG õcôŸG ÖMÉ°U »à«°S ¢ü∏bh
.âÑ°ùdG ≥M’ âbh ‘ çƒ‰QƒH ¬LGƒj

 ‘  áHÉ°UEG  ÖÑ°ùH  º°SƒŸÉH  ≥HÉ°S  âbh  ‘  ÜÉZ  …òdG  ,¿Oƒa  π«a  íààaGh
.äÉjQÉÑe çÓK ‘ ™HGôdG ¬aóg Rôë«d 15 á≤«bódG ‘ π«é°ùàdG ,Ωó≤dG

 ó©H  ÊÉãdG  ±ó¡dG  πé°Sh  ,65  á≤«bódG  ‘  πjóÑc  ÉØ∏«°S  hOQÉfôH  ∑QÉ°Th
.’ƒjOQGƒZ Ö«H ÜQóŸG ≥jôa QÉ°üàfG º°ùë«d Úà≤«bO

 ΩÉ`̀eCG  ôØ°U2-  á£HGôdG  ¢SCÉc  »FÉ¡f  ô°ùN  …ò`̀dG  ,π°SÉcƒ«f  ¢Vô©Jh
 AÉ¡fEG  ƒëf  ¬«©°S  ‘  IójóL  áHô°†d  ,»°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G  óàjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe
.…QhódÉH äÉjQÉÑe ÊÉªK ôNBG ‘ IóMGh Iôe RÉa å«M ,»ÑgòdG ™HôŸÉH º°SƒŸG
 π°SÉcƒ«f ó«°UQ óªŒ Éªæ«H ,IGQÉÑe 26 øe á£≤f 58 »à«°S ó«°UQ äÉHh

.¢ùeÉÿG õcôŸG πàëjh IGQÉÑe 24 øe á£≤f 41 óæY

رونالدو يتسلم جائزة
 مميزة مع النصر

 øY  ,…Oƒ©°ùdG  ô°üædG  º‚  ,hó`̀dÉ`̀fhQ  ƒfÉ«à°ùjôc  ‹É¨JÈdG  Üô`̀ YCG  
 ¬HÉ°ùM  ÈY  ,hódÉfhQ  ô°ûfh  .z»ŸÉ©dG{  ™e  Iõ«‡  IõFÉL  ó°üëH  ¬JOÉ©°S
 …QhódG ‘ ô¡°ûdG ÖY’ IõFÉL ™e ¬JQƒ°U ,zÎjƒJ{ »ŸÉ©dG øjhóàdG ™bƒÃ
 IõFÉéH  RƒØdG  Êó©°ùj{  :IQƒ°üdG  ≈∏Y  É≤∏©e  z¿hó`̀dG{  Öàch  .…Oƒ©°ùdG

.zø°ThQ …QhóH •ÉÑ°T /ôjGÈa ô¡°T ‘ ÖY’ π°†aCG
 ÚH  øe  ≈dhC’G  IõFÉ÷G  √òg  ¿ƒµJ  ¿CG  πeCÉf{  :‹É¨JÈdG  ºéædG  ±É°VCGh

.z(ô°üædG) ≥jôØdG Gòg øe GAõL Êƒµd Qƒîa ..IójóY õFGƒL
 ó©H ,…Oƒ©°ùdG …QhódG ‘ ô¡°ûdG ÖY’ IõFÉL hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ∫Éfh

.ô°üædG ™e IÒNC’G äÉ¡LGƒŸG ∫ÓN ¬eób …òdG õ«ªŸG √Gƒà°ùe
 á°ùaÉæŸG  ‘  Iƒ≤H  πNó«d  ,z»ŸÉ©dG{  ¢ü«ª≤H  ±GógCG  8  hódÉfhQ  πé°Sh
 Éµ°ù«dÉJ »∏jRGÈdG ,ô°üædG ±ƒØ°U ‘ ¬∏«eR É¡∏àëj »àdG ÚaGó¡dG IQGó°U ≈∏Y

.Éaóg 13 ó«°UôH

عرض سعودي ألنخيل دي ماريا
 ìÉæL  ÉjQÉe  …O  π«îfCG  »æ«àæLQC’G  ‹hó`̀dG  ¿CG  á«Øë°U  ôjQÉ≤J  âØ°ûc

.…Oƒ©°ùdG …QhódG ájófCG óMCG øe É«ª°SQ É°VôY ≈≤∏J ,¢Sƒàæaƒj
 ÖYÓdG  ≈≤∏J{ :ÚÑYÓdG  ä’É≤àfÉH  ºà¡ŸG  ,¬«àdÉL …OhQ »Øë°üdG  ócCGh

.z…Oƒ©°ùdG …QhódG ‘ §°TÉf OÉf øe É°VôY ÉjQÉe …O π«îfCG
 ÖMÉ°U …OÉædG ájƒg øY zÎjƒJ{ ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY ,¬«àdÉL ∞°ûµj ⁄h
 ¿GôjõM/ƒ«fƒj  ‘ ‘ƒ«dG  ™e √ó≤Y »¡àæj  …òdG  ÖYÓdG  ¿EG{  :ÓFÉb  ,¢Vô©dG

.ziôNCG ¢VhôY ¬jód πÑ≤ŸG
 ó¡°ûJ  ób  QƒeC’G  øµd  ,ó©H  ¬∏Ñ≤à°ùe  Qô≤j  ⁄  øÁC’G  ìÉæ÷G{  :±É°VCGh

.zπÑ≤ŸG ä’É≤àf’G ¥ƒ°S ∫ÓN GQƒ£J
 ∫É≤àfG á≤Ø°U øY GƒØ°ûc øjòdG Ú«Øë°üdG πFGhCG øe ¬«àdÉL …OhQ ¿Éch

.ô°üædG ≈dEG hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc
 ,ÉjQÉe …ód Ωó≤ŸG …Oƒ©°ùdG ¢Vô©dG π«°UÉØJ ∫ƒM É«dÉM äÉæ¡µàdG QhóJh
 (á£≤f 44 ó«°UôH ∞«°UƒdG) IóL OÉ–G »jOÉf ÚH ô°üëæj ¬fCG OOÎj å«M

.(á£≤f 40 ó«°UôH 3 õcôŸG) ÜÉÑ°ûdGh

 سواريش يفتتح مشواره مع 
إستوريل بهزيمة ثقيلة

 ójó÷G  ¬≤jôa  ™e  √QGƒ°ûe  ¢ûjQGƒ°S  hOQÉµjQ  ‹É¨JÈdG  ÜQóŸG  íààaG  
 ádƒ÷G øª°V ,3-0  áé«àæH  Ójõ«a  ¬Ø«°V ój  ≈∏Y á∏«≤K  áÁõ¡H  ,πjQƒà°SEG

.‹É¨JÈdG  …QhódG  øe  23
 á«ÑjQóJ  áHôŒ  ôNBG  øe  ô¡°TCG  6  ó©H  πjQƒà°SEG  IOÉ«b  ¢ûjQGƒ°S  ≈dƒJh
 Aƒ°S ÖÑ°ùH πMQh ,§≤a Éeƒj 60  ¬©e ≈°†b …òdG ,…ô°üŸG »∏gC’G ™e ¬d

.èFÉàædG
 êôN Éªæ«H ,Ójõ«a A’óH óYÉ≤e ≈∏Y ó«°TQ áeÉ°SCG »bGô©dG ºéædG óLGƒJh

.≥jôØdG áªFÉb øe ó«°ùdG QOÉf óªMCG óYGƒdG …ô°üŸG ¢SQÉ◊G
 22  ó«°UôH  Ö«JÎdG  ∫hóL  ‘  ô°ûY  ¢ùeÉÿG  õcôŸG  πjQƒà°SEG  πàëjh

.™°SÉàdG õcôŸG ‘ á£≤f 29 ≈dEG Ójõ«a ó«°UQ ™ØJQG Éªæ«H ,á£≤f
 π«L ™e ¬àHôŒ ó©H ,»°VÉŸG º°SƒŸG ‘ »∏gC’G IOÉ«b ¢ûjQGƒ°S ≈dƒJh

.‹É¨JÈdG »àæ°ù«a

الكويت يضرب النصر 
بزلزال قوته 7 ريختر

 äÉ°ùaÉæe ΩÉàN ‘ ,(2-7) áé«àæH ô°üædG ¬Ø«°V âjƒµdG ≥jôa í°ùàcG
.RÉàªŸG »àjƒµdG …QhódG øe 17 ádƒ÷G

 Úà≤«bódG  ‘  ,zÚaóg{  ¿ƒgôe  óªfi  ÈY  ¢†«HC’G  ±Gó`̀gCG  äAÉ`̀Lh
 ∫ÓH  ,z48{  ìÉàØdGóÑY  hôªY  ,z14{  …ÒØ¶dG  óªMCG  ,z2+45  ,15{

.z90{ »µfõdG óªMCGh z88{ ójGR π°ü«a ,z84{ áØ«©dG
 ƒaÉà°SƒL »∏jRGÈdGh ΩÉMO óªfi øe πc ,ô°üædG ‘óg πé°S ,πHÉ≤ŸG ‘

.z89h 29{ Úà≤«bódG ‘
 ‘ ,Ö«JÎdG IQGó°U ‘ á£≤f 34 ≈dEG √ó«°UQ âjƒµdG ™aQ RƒØdG Gò¡Hh

.á£≤f 18Ü øeÉãdG õcôŸG óæY ,ô°üædG ó«°UQ óªŒ ÚM
 ôªY  øe  ,áYÉ°S  ™HQ  ∫hCG  ∫ÓN  ájƒb  ájGóH  ¢Vôa  ‘  âjƒµdG  í‚h
 ,¿ƒgôe óªfih …ÒØ¶dG óªMCG ≥jôW øY ,Ú«dÉààe Úaóg Óé°ùe IGQÉÑŸG

.15h 14 Úà≤«bódÉH
 IOƒ©dG  ó©H 16  á≤«bódG  ‘ ÉãdÉK  Éaóg ,¢ûà«aƒfÉHGO  ’ƒµ«f  ≈¨dCG  Éªc

.ô°UÉf ∞°Sƒj ¢†«HC’G ºLÉ¡e ≈∏Y ,π∏°ùJ OƒLhh QÉØdG á«æ≤àd
 ,≈`̀dhC’G  áYÉ°S  å∏ãdG  ‘  AÉ≤∏dG  AGƒ`̀LCG  øY  ,ô°üædG  ÜÉZ  ,πHÉ≤ŸG  ‘
 iô°ù«dG  á¡÷G  ≥jôW  øY  ,¢†«HC’G  äÉªég  ≈∏Y  OôdG  ‘  ∂dP  ó©H  CGóÑ«d
 øe ,¢ü«∏≤àdG ±óg π«é°ùJ ‘ ÒNC’G í‚ å«M ,ΩÉMO óªfi ÉgOÉb »àdG

.π«ªc øªMôdG óÑY âjƒµdG ¢SQÉM êhôN Ó¨à°ùe ,ióŸG Ió«©H Iójó°ùJ
 á«YÉaódG  ô°üædG  ≥WÉæe  ‘  ,»eƒé¡dG  §¨°†dG  ≈∏Y  ¢†«H’G  óªàYGh
 ‘ âjƒµdG ƒÑY’ í‚ ≈àM ,Ωƒé¡dG ≈dEG Ωó≤àdG øe »HÉæ©dG ΩôM Ée ƒgh

.OQ ¿hO øe Úaó¡H áé«àædG ‘ Ωó≤àdÉH ºgÉà¨ÑŸ ∫ƒ°UƒdG
 øe âjƒµdG øµ“ ,∫hC’G •ƒ°û∏d ™FÉ°†dG øe ∫óH Ö°ùàëŸG âbƒdG ‘h
 ∑ÉÑ°T ‘ ájƒb á«°SCGQ øe ¿ƒgôe óªëŸ ådÉK ±ó¡H ,±GógC’G á∏Z IOÉjR

.…ô°ShódG RGƒa
 ìÉàØdG óÑY hôªY øµ“ ¿CG ó©H ,ÊÉãdG •ƒ°ûdG ‘ âjƒµdG ¥ƒØJ ôªà°SGh
 ∞∏N …ÒØ¶dG óªMCG Iôjô“ Ó¨à°ùe ™HGôdG ±ó¡dG π«é°ùJ øe ,z…QƒªY{

.(48) …ô°ShódG ∑ÉÑ°T ‘ É¡ªLÎ«d ,Ú©aGóŸG
 ,á«dÉààe ±GógCG 3 âjƒµdG πé°S ,ÒNC’G ∞£©æŸG IGQÉÑŸG ∫ƒNO ™eh
 ±ó¡H  ô°üædG  OÒd  ,»µfõdG  óªMCG  ,ójGR  π°ü«a  ,áØ«©dG  ∫ÓH  ≥jôW  øY

.ƒaÉà°SƒL ±Îëª∏d


