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﮲حدمات األعٮ﮵ان
 �﮴لت���� وز�﮵ر االڡ�تصاد 

الرڡ�م�� والر�﮵ادة

كشف هو�﮵ات ضحا�﮵ا 
ه﮳حوم كولورادو 

المأساوي

األعىل للسكان: الصحف 
األكثر اهتماما �﮳طرح 

ڡ�ضا�﮵ا التنمٮ﮵ة
تابع ص4

104 وڡ�ٮ﮵ات و9130 إصا�﮳ة �﮳كورو�﮲ا ���� المملكة
عّمان 

 π«é°ùJ  ø`̀Y  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 ¢ShÒØH  áHÉ°UEG  9130h  äÉ«ah  104
 ,AÉ`̀©`̀HQC’G  áµ∏ªŸG  ‘  óéà°ùŸG  É`̀fhQƒ`̀c
 IÉah  6181  ≈dEG  ‹ÉªLE’G  Oó©dG  ™ØJÒd

.áHÉ°UEG 562857h
 øY  QOÉ°üdG  »eÓYE’G  õLƒŸG  QÉ°TCGh
 ¿CG  ≈dEG  áë°üdG  IQGRhh  AGQRƒ`̀dG  á°SÉFQ
 ≈dEG  π°Uh  kÉ q«dÉM  á£°ûædG  ä’É`̀◊G  Oó`̀Y
 ä’É◊G OóY ≠∏H  Éªæ«H  ,ádÉM 100488
 ,ádÉM 514 äÉ«Ø°ûà°ùŸG ≈dEG â∏ pNOoCG »àdG
 ‹ÉªLEG ≠∏H ÚM ‘ ,ádÉM 374 äQOÉZ Éª«a
 ‘ êÓ©dG ≈≤∏àJ »àdG Ió qcDƒŸG ä’É◊G OóY

.ádÉM 3372 äÉ«Ø°ûà°ùŸG
 á`̀ «`̀ HÉ`̀©`̀ «`̀ à`̀ °`̀ S’G IQó````≤````dG ∫ƒ`````̀Mh
 õLƒŸG  Ú`̀H  ,áµ∏ªŸG  ‘  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 º«∏bEG  ‘  ∫õ©dG  I qô`̀°`̀SCG  ∫É¨°TEG  áÑ°ùf  ¿CG
 áÑ°ùf â¨∏H Éª«a ,áÄŸÉH 49 â¨∏H ∫Éª°ûdG

 ,áÄŸÉH 72 áã«ã◊G ájÉæ©dG I qô°SCG ∫É¨°TEG
 ¢ùqØæàdG  Iõ¡LCG  ∫É¨°TEG  áÑ°ùf  â¨∏H  Éªæ«H

.áÄŸÉH 35 »YÉæ£°U’G
 ∫õ©dG  I qô°SCG  ∫É¨°TEG  áÑ°ùf ¿CG  ±É°VCGh
 ,áÄŸÉH  70  ≈dEG  â∏°Uh  §°SƒdG  º«∏bEG  ‘
 ájÉæ©dG  I qô°SCG  ∫É¨°TEG  áÑ°ùf  â¨∏H ÚM ‘
 ,áÄŸÉH  76  ¬``̀JGP  º`̀«`̀∏`̀bE’G  ‘  áã«ã◊G
 ¢ùqØæàdG  Iõ¡LCG  ∫É¨°TEG  áÑ°ùf  â¨∏H  Éªæ«H

.áÄŸÉH 47 »YÉæ£°U’G
 ∫õ©dG  I qô°SCG  ∫É¨°TEG  áÑ°ùf  â¨∏H  Éªc
 â¨∏H  Éªæ«H  ,áÄŸÉH  36  Üƒæ÷G  º«∏bEG  ‘

 31 áã«ã◊G ájÉæ©dG I qô°SCG ∫É¨°TEG áÑ°ùf
 Iõ¡LCG ∫É¨°TEG áÑ°ùf â¨∏H Éª«a ,áÄŸÉH
 ¬JGP  º«∏bE’G  ‘  »YÉæ£°U’G  ¢ùqØæàdG

.áÄŸÉH  24
 π«é°ùJ  ≈``̀ dEG  õ`̀Lƒ`̀ŸG  QÉ`̀ °`̀ TCG  Éªc

 ‹õæŸG  ∫õ©dG  ‘  AÉØ°T  ádÉM  8300
 ä’É`̀M  ‹É`̀ª`̀LEG  π°ü«d  ,äÉ«Ø°ûà°ùŸGh

.ádÉM 456188 ≈dEG AÉØ°ûdG

 kÉ qjÈfl  kÉ°üëa  48151  ¿CG  ±É°VCGh
 äÉ°UƒëØdG  OóY  ‹ÉªLEG  íÑ°ü«d  …ô`̀LCG
 áÑ°ùf  ¿CG  ≈dEG  kÉàa’  ,kÉ°üëa  5617586
 áHGôb  ≈dEG  â∏°Uh  áq«HÉéjE’G  äÉ°UƒëØdG
 »àdG  áÑ°ùædG  ™e  áfQÉ≤e  ,áÄŸÉH  18Q96
 19Q7  â¨∏H  »àdGh  ¢ùeCG  ∫hG  â∏é°S

.áÄŸÉH  ¢ùqØæàdG  Iõ¡LCG  ∫É¨°TEG  áÑ°ùf  â¨∏H  Éªæ«H

 ∫õ©dG  I qô°SCG  ∫É¨°TEG  áÑ°ùf  â¨∏H  Éªc
 â¨∏H  Éªæ«H  ,áÄŸÉH  

 ä’É`̀M  ‹É`̀ª`̀LEG  π°ü«d  ,äÉ«Ø°ûà°ùŸGh

�﮴وڡ�ٮ﮵ف مو﮲طف «الزرڡ�اء» المتهم 
�﮳﮳حنا�﮵ة الرشوة ١٥ �﮵وًما

 عمان 

 ∞«bƒJ  OÉ°ùØdG  áëaÉµeh  ágGõædG  ΩÉY  »Yóe  Qôb  
 õcôÃ ≥«≤ëàdG áeP ≈∏Y É keƒj 15 AÉbQõdG ájó∏H ∞Xƒe

.Iƒ°TôdG ájÉæL áª¡àH Iójƒ÷G π«gCÉJh ìÓ°UEG
 ‘Éë°U  íjô°üJ  ‘  áÄ«¡dG  ‘  ∫hDƒ°ùe  Qó°üe  ∫Ébh
 OÉ°ùØdG  áëaÉµeh  ágGõædG  áÄ«g  ¢ù∏›  ¿EG  AÉ`̀©`̀HQC’G
 ¬£Ñ°V ó©H AÉKÓãdG ¢ùeG QƒcòŸG ∞XƒŸG ∫ÉMCG ób ¿Éc

 øjôªãà°ùŸG óMCG øe QÉæjO 2500  ≠∏Ñe ¢†Ñ≤H É k°ùÑ∏àe
 ∂dP  ø`̀e  Ék«cÉ°T  áÄ«¡∏d  CÉ`̀÷  ó`̀b  ¿É`̀c  …ò`̀ dG  Ú`̀«`̀ fOQC’G

 .∞XƒŸG
 πãŸ  ¢Vô©àj  ôªãà°ùe  πµd  É¡JƒYO  áÄ«¡dG  Oó`̀Œh
 ≈`̀dEG  á∏bôY  á`̀ jC’  ¬Yhô°ûe  ¢Vô©àj  hCG  ∞`̀bƒ`̀ŸG  Gò`̀g
 ájÉª◊ âKóëà°SG »àdG  É¡«a QÉªãà°S’G IóMh á©LGôe
 äGP  äÉ`̀¡`̀÷G  »ØXƒe  ¢†©H  ∫ qƒ`̀¨`̀J  ø`̀e  øjôªãà°ùŸG

.QÉªãà°S’ÉH ábÓ©dG

 ájQƒ°ùdG IQƒãdG
!áÁõ¡dG ∫GDƒ°Sh

الملك �﮵عزي �﮳وڡ�اة 
الش�﮵خ حمدان �﮳ن 

راشد آل مكتوم
�﮴عد�﮵ل أسس �﮴سو�﮵ة 
الڡ�ضا�﮵ا العالڡ�ة �﮳ٮ﮵ن 
والضر�﮵ٮ﮳ة  ٮ﮵ن  المكلڡ�

 عمان 

 AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀› Q qô```̀ b 
 ,É`̀gó`̀≤`̀Y  »``̀à``̀dG  ¬`̀à`̀°`̀ù`̀∏`̀L ‘
 á°SÉFôH  ,AÉ``̀©``̀HQC’G  ìÉÑ°U
 ô°ûH  QƒàcódG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 ¢ù°SCG  π`̀jó`̀©`̀J  á`̀fhÉ`̀°`̀ü`̀ÿG
 ÚH  á≤dÉ©dG  ÉjÉ°†≤dG  ájƒ°ùJ
 áÑjô°V  Iô`̀FGO  ÚHh  ÚØ∏µŸG
 áæ°ùd  äÉ`̀ ©`̀ «`̀ Ñ`̀ ŸGh  π``̀Nó``̀dG

.2019
 Iójó÷G äÓjó©àdG »JCÉJh
 ÉjÉ°†≤dGh  äÉqØ∏ŸG  AÉ¡fEG  ±ó¡H
 áÑjô°V  Iô``̀FGO  Ú`̀H  á≤dÉ©dG
 ,ÚØq∏µŸGh  äÉ©«ÑŸGh  πNódG
 á`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG á``æ``÷ Ú``̀µ``̀“h
 äÉqØ∏ŸG á°SGQO øe á◊É°üŸGh
 »àdG  á`̀≤`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀ q«`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG
 ,áq«©£b  ΩÉµMCG  É¡«a  äQó°U
 Üqô¡àdG  ΩôL  ÉjÉ°†b  ÒZ  øe
 ™e  ≈°TÉªàj  ÉÃh  ;»Ñjô°†dG

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉµMCG
 AGQRƒdG  ¢ù∏›  ≥aGh  Éªc
 IQGRh  ÚH  ºgÉØJ  Iô qcòe  ≈∏Y
 ¢ù∏éŸGh  º«∏©àdGh  á«HÎdG
 ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤◊  ≈`̀∏`̀YC’G
 á``dÉ``cƒ``dGh  á```̀bÉ```̀YE’G  …hP

.‹hódG ¿hÉ©à∏d á«fÉŸC’G
 ≈`̀ dEG á`̀ q«`̀bÉ`̀ Ø`̀J’G ±ó`̀ ¡`̀ Jh
 çGóMEG ƒëf äÉ¡ qLƒàdG õjõ©J
 q≥M  ¿Éª°V  ‘  á`̀ q«`̀Yƒ`̀f  á∏≤f
 ‘  á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G
 øª°V ∫É q©ØdGh èeGódG º«∏©àdG
 áq«©ªà›h  áq«°SQóe  äÉÄ«H
 IGhÉ`̀ °`̀ ù`̀ ŸGh è``eó``dG ≥`̀ q≤`̀ –
 áaÉ≤K ï q°SôJh ,¢UôØdG DƒaÉµJh

.±ÓàN’G ΩGÎMGh ´ qƒæàdG

ال﮲حصاو�﮲ة:االردن �﮵ن﮲طر 
للمشروعات  �﮳اهتمام 
العراق مع  المشتركة 

 عمان 

 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  πÑ≤à°SG  
 áfhÉ°üÿG  ô°ûH  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 …QGRƒ```dG ó`̀aƒ`̀dG ,AÉ``̀©``̀HQ’G
 äÉYÉªàLG ‘ ∑QÉ°ûŸG »bGô©dG
 »KÓãdG  ≥«°ùæàdGh  á©HÉàŸG
 ,ô°üeh  ¥Gô©dGh  ¿OQ’G  ÚH
 »KÓãdG  ¿hÉ©àdG  á«dBG  øª°V
 ≥≤ëj  ÉÃh  ,∫hó`̀ dG  √òg  ÚH
 G kò«ØæJ ,É¡æ«H Oƒ°ûæŸG πeÉµàdG
 äÉLôflh  IOÉ`̀≤`̀dG  äGQGô`̀≤`̀d
 ÉgôNGh  Éghó≤Y  »àdG  ºª≤dG
 ádÓL  É¡aÉ°†à°SG  »àdG  áª≤dG
 ô¡°T  ‘  ÊÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ŸG
 ¢ù«FôdG  ™ªLh  »°VÉŸG  ÜG
 »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY  …ô°üŸG
 »bGô©dG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQh

.»ªXÉµdG ≈Ø£°üe
 ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ócGh
 AÉ°†YG  √ô°†M  …ò`̀dG  AÉ≤∏dG

 á«ªgG  ÊOQ’G  …QGRƒdG  óaƒdG
 Oƒ©J  »`̀à`̀dG  á«KÓãdG  á`̀«`̀d’G
 ¿OQ’G  ≈∏Y  IóFÉØdGh  ™ØædÉH
 É¡Hƒ©°Th  ¥Gô`̀©`̀dGh  ô°üeh
 πeÉµàdG  ≥«ª©àd  ¢ù°SDƒJh
 ‘h  …QÉ`̀é`̀à`̀dGh  …OÉ°üàb’G
 π≤ædGh  RÉ¨dGh  §ØædG  ä’É›
 √òg  ¿G  GócDƒe  ,äGAÉ°ûf’Gh
 ™e  …RGƒ`̀à`̀dÉ`̀H  Ò°ùJ  á`̀«`̀d’G
 ¿hÉ©à∏d  á«FÉæãdG  äÉ`̀ «`̀ d’G

2¢U ™HÉJ.∑Î°ûŸG »Hô©dG

 عمان 

 áëaÉµe IQGOEG ™e ≥«°ùæàdÉH ,á«bô°ûdG ájôµ°ù©dG á≤£æŸG â£ÑMCG 
 áÑcôe  Öjô¡J  ádhÉfi  É¡JÉ¡LGh  ióMEG  ≈∏Yh  ,AÉKÓãdG  ,äGQóîŸG

.äGQóîŸG øe IÒÑc á«ªc πª–
 áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ‘ ∫hDƒ°ùe …ôµ°ùY Qó°üe ∫Ébh
 π°UÉØdG RÉ«àLG áÑcôŸG ádhÉfi AÉæKCGh ¬fEG ,»Hô©dG ¢û«÷G – á«fOQC’G
 Ohó◊G ≈∏Y á«fOQC’G »°VGQC’G ≈dEG ájQƒ°ùdG »°VGQC’G øe …Ohó◊G
 Ée ,∑ÉÑà°T’G óYGƒb ≥«Ñ£àH IóMƒdG äÉÑJôe âeÉb ,áµ∏ªª∏d á«bô°ûdG
 áÑcôŸG ÒeóJh …Qƒ°ùdG ≥ª©dG πNGO ≈dEG  ¢UÉî°TC’G QGôa ≈dEG  iOCG

.Öjô¡àdG á«∏ªY •ÉÑMGh πeÉc πµ°ûH
 ƒ∏«c  765  §Ñ°V  iôL  áÑcôŸG  ¢û«àØJ  ó©Hh  ¬fCG  Qó°üŸG  ÚHh
 ,ájQÉf áë∏°SCG IÒNPh ¿ƒLÉàÑc áÑM ∞dG 280h ÚjÓe 3h ¢û«°ûM
 ,áÑcôŸG  ¥GÎMG  Ö°ùH  áØdÉàdG  IQóîŸG  OGƒŸG  øe  OóY  ≈dEG  káaÉ°VEG

.á°üàîŸG äÉ¡÷G ≈dEG äÉWƒÑ°†ŸG πjƒ– iôLh
 ,»Hô©dG  ¢û«÷G  -  á«fOQC’G  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ¿CG  Qó°üŸG  ó`̀cCGh
 Öjô¡J  ádhÉfi  hCG  π∏°ùJ  á«∏ªY  …CG  ™e  Ωõ`̀Mh  Iƒb  πµH  πeÉ©àà°S

.»æWƒdG øeC’ÉH åÑ©dG ¬°ùØf ¬d ∫ƒ°ùJ øe ™æeh ,Ohó◊G ájÉª◊

 عمان 

 Úà°UÉ≤d ábô°S »à«°†≤H äÉ≤«≤ëàdG »FÉæ÷G åëÑdG IQGOEG â¡fG 
 º¶©e  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  â≤dGh  ,áª°UÉ©dG  ‘  Oƒ`̀bh  »à£fi  π`̀NGO  øe

.Úà«°†≤dG ‘ IÉæ÷G
 ¿EG ΩÉ©dG øeC’G ájôjóe º°SÉH »eÓYE’G ≥WÉædG ∫Éb ,π«°UÉØàdG ‘h
 ióME’  ¢UÉî°TC’G  øe  áYƒª›  ∫ƒNóH  kÉÑjô≤J  ô¡°T  πÑb  OQh  ÉZÓH
 ,QÉæjO  ∞dG  20  É¡∏NGóH  ájójóM á°UÉb  ábô°Sh  kÓ«d  OƒbƒdG  äÉ£fi
 Ú°üî°T ájƒg ójó– øe äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ∫ÓN øe ¿ƒ≤≤ëŸG øµ“h

.á«°†≤dG ‘ º¡H ¬Ñà°ûŸG øe
 áÁô÷G ÜÉµJQÉH Éª¡©e ≥«≤ëàdÉH ÉaÎYGh Éª¡«∏Y ¢†Ñ≤dG »≤doCGh
 ¬LƒàdG ” Éª¡«∏Y ¢VƒÑ≤ŸG ád’óHh ,øjôNBG Ú°üî°T ™e ∑GÎ°T’ÉH
 AõL §Ñ o°V Éªc ,É¡£Ñ°Vh ¿Éµ°ùdG øe m∫ÉN ¿Éµe ‘ á°UÉ≤dG AÉ≤dEG ¿ÉµŸ

.AÉcô°ûdG á«≤H øY mQÉL åëÑdGh ,¬JRƒëH ¥hô°ùŸG ≠∏ÑŸG øe
 OQh ™«HÉ°SG πÑbh ¬fG »eÓYE’G ≥WÉædG ócCG  ,á«fÉãdG á«°†≤dG ‘h
 ó©H  ábô°ù∏d  OƒbƒdG  äÉ£fi  ióMG  ¢Vô©àH  »FÉæ÷G  åëÑ∏d  ÆÓH
 á£ëŸG  ¢SQÉM  ≈∏Y  AGóàY’Gh  ,kÓ«d  É¡«dG  Úªã∏e  Ú°üî°T  ∫ƒNO

.¿ÉµŸG øe QGôØdGh ájójóM á°UÉb ábô°Sh

احٮ﮳اط محاولة �﮴هر�﮵ب كمٮ﮵ات 
كٮ﮳ٮ﮵رة من الم﮲حدرات

 ا�﮲هاء التحڡ�ٮ﮵ق �﮳ڡ�ضٮ﮵يت سرڡ�ة 
ڡ�اصيت محطيت وڡ�ود

 QÉWEG  ‘  ,¢Sƒàæaƒj  §°Sh  ÖY’  ™e  óbÉ©à∏d  »à«°S  Î°ù°ûfÉe  ≈©°ùj
 ôeC’G  ≥∏©àjh   .‹É£jEG  »Øë°U  ôjô≤J  Ö°ùëH  ,πÑ≤ŸG  »Ø«°üdG  ƒJÉcÒŸG
 òæe ,äÉ≤HÉ°ùŸG ™«ªéH IGQÉÑe 72 ‘ ∑QÉ°T …òdG ,ƒ«HGQ ¿ÉjQOCG »°ùfôØdÉH
 É k≤ahh  .¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH ™e √ó≤Y ájÉ¡f ó©H …ÒfƒµfÉ«Ñ∏d ¬eÉª°†fG
 »æØdG ôjóŸG ,’ƒjOQGƒL Ö«H ÖZôj ,á«dÉ£jE’G “äQƒÑ°S ƒJƒJ” áØ«ë°üd
 ,á≤Ø°üdG ΩGôHEG ‘ áHƒ©°U óé«°S ¬æµd ,¬Ñ©∏e §°Sh º«YóJ ‘ ,»à«°ù∏d
 ,¬JGP âbƒdG ‘ øµd  .ƒ«HGQ ∑Îd G kó©à°ùe ¢ù«d ¢Sƒàæaƒj ¿C’ G kô¶f
 ,»°ùeGQ ¿hQBG  ,…õ∏jƒdG ¬ÑY’ π«MQ ‘ …ÒfƒµfÉ«ÑdG ™fÉÁ ’
 ™aO  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,äÉHÉ°UE’G  QGôµJ  øe  ≈fÉY  …ò`̀dG

8¢U ™HÉJ .¬d ¢VhôY …CÉH Ö«MÎ∏d …OÉædG

�﮵وڡ�نتوس �﮵رحب �﮳رحٮ﮵ل 
ر�﮳ول.. و�﮵عرڡ�ل  هدف لٮ﮵ڡ�

ر﮲عٮ﮳ة ﮳حوارد�﮵وال

 »KÓãdG  ¿hÉ©àdG  á«dBG  øª°V
 ≥≤ëj  ÉÃh  ,∫hó`̀ dG  √òg  ÚH
 G kò«ØæJ ,É¡æ«H Oƒ°ûæŸG πeÉµàdG
 äÉLôflh  IOÉ`̀≤`̀dG  äGQGô`̀≤`̀d
 ÉgôNGh  Éghó≤Y  »àdG  ºª≤dG
 ádÓL  É¡aÉ°†à°SG  »àdG  áª≤dG
 ô¡°T  ‘  ÊÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ŸG
 ¢ù«FôdG  ™ªLh  »°VÉŸG  ÜG
 »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY  …ô°üŸG
 »bGô©dG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQh

 ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ócGh
 AÉ°†YG  √ô°†M  …ò`̀dG  AÉ≤∏dG

 á«ªgG  ÊOQ’G  …QGRƒdG  óaƒdG
 Oƒ©J  »`̀à`̀dG  á«KÓãdG  á`̀«`̀d’G
 ¿OQ’G  ≈∏Y  IóFÉØdGh  ™ØædÉH
 É¡Hƒ©°Th  ¥Gô`̀©`̀dGh  ô°üeh
 πeÉµàdG  ≥«ª©àd  ¢ù°SDƒJh
 ‘h  …QÉ`̀é`̀à`̀dGh  …OÉ°üàb’G
 π≤ædGh  RÉ¨dGh  §ØædG  ä’É›
 √òg  ¿G  GócDƒe  ,äGAÉ°ûf’Gh
 ™e  …RGƒ`̀à`̀dÉ`̀H  Ò°ùJ  á`̀«`̀d’G
 ¿hÉ©à∏d  á«FÉæãdG  äÉ`̀ «`̀ d’G
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 QÉWEG  ‘  ,¢Sƒàæaƒj  §°Sh  ÖY’  ™e  óbÉ©à∏d  »à«°S  Î°ù°ûfÉe  ≈©°ùj
 ôeC’G  ≥∏©àjh   .‹É£jEG  »Øë°U  ôjô≤J  Ö°ùëH  ,πÑ≤ŸG  »Ø«°üdG  ƒJÉcÒŸG
 òæe ,äÉ≤HÉ°ùŸG ™«ªéH IGQÉÑe 72 ‘ ∑QÉ°T …òdG ,ƒ«HGQ ¿ÉjQOCG »°ùfôØdÉH
 É k≤ahh  .¿ÉeÒL ¿É°S ¢ùjQÉH ™e √ó≤Y ájÉ¡f ó©H …ÒfƒµfÉ«Ñ∏d ¬eÉª°†fG
 »æØdG ôjóŸG ,’ƒjOQGƒL Ö«H ÖZôj ,á«dÉ£jE’G “ »æØdG ôjóŸG ,’ƒjOQGƒL Ö«H ÖZôj ,á«dÉ£jE’G “ »æØdG ôjóŸG ,’ƒjOQGƒL Ö«H ÖZôj ,á«dÉ£jE’G äQƒÑ°S ƒJƒJ” áØ«ë°üd
 ,á≤Ø°üdG ΩGôHEG ‘ áHƒ©°U óé«°S ¬æµd ,¬Ñ©∏e §°Sh º«YóJ ‘ ,»à«°ù∏d
 ,¬JGP âbƒdG ‘ øµd  .ƒ«HGQ ∑Îd G kó©à°ùe ¢ù«d ¢Sƒàæaƒj ¿C’ G kô¶f
 ,»°ùeGQ ¿hQBG  ,…õ∏jƒdG ¬ÑY’ π«MQ ‘ …ÒfƒµfÉ«ÑdG ™fÉÁ ’
 ™aO  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,äÉHÉ°UE’G  QGôµJ  øe  ≈fÉY  …ò`̀dG

¢U ™HÉJ .¬d ¢VhôY …CÉH Ö«MÎ∏d …OÉædG

�﮵وڡ�نتوس�﮵وڡ�نتوس �﮵رحب �﮳رحٮ﮵ل  �﮵رحب �﮳رحٮ﮵ل 
ر�﮳ول.. و�﮵عرڡ�ل  ر�﮳ول.. و�﮵عرڡ�ل هدف لٮ﮵ڡ� هدف لٮ﮵ڡ�

ر﮲عٮ﮳ة ﮳حوارد�﮵والر﮲عٮ﮳ة ﮳حوارد�﮵وال

 عمان 

 ¿CG  ,»YÉªàL’G  ¿Éª°†∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸG  âæ∏YCG  
 ,∫ qó©ŸG (1) ófÉ°ùe èeÉfôH äÉÑ«JÎd kÉ≤ah π£©àdG ä’óH

.πÑ≤ŸG óMC’G Ωƒj øjó«Øà°ùŸG äÉHÉ°ùM ‘ ¿ƒµà°S
 ‘  ¿ÓY’G  ”  ¬fEG  »Øë°U  ¿É«H  ‘  á°ù°SDƒŸG  âdÉbh
 ô¡°Th ‹É◊G ô¡°ûdG øY π£©àdG ∫óH ¿G øY ≥HÉ°S âbh
 ÒNC’G ôLC’G øe áÄŸÉH 70 ™bGƒH ¿ƒµ«°S ,πÑ≤ŸG ¿É°ù«f

 200 ≈fOCG óëH ,áÄŸÉH 50 øe k’óH ó«Øà°ùª∏d ∫ƒª°ûŸG
 QÉæjO  500  ≈∏YCG  óëHh  ,GQÉæjO  150  øe  k’óH  QÉæjO
 ∫ƒ∏M  Üô`̀b  ™e  kÉæeGõJ  ∂`̀dPh  ,GQÉ`̀æ`̀jO  350  øe  k’ó`̀H
 á«Ñ∏J  øe  øjó«Øà°ùŸG  Úµ“h  ∑QÉÑŸG  ¿É°†eQ  ô¡°T

.º¡JÉLÉ«àMG
 èeÉfôH  øe  øjó«Øà°ùŸG  OóY  ¿G  á°ù°SDƒŸG  âaÉ°VGh
 ∞dCG  45  ƒëf  ≈dEG  π°Uh  ‹É◊G  ô¡°ûdG  øY(  1)ófÉ°ùe

.ó«Øà°ùe

مستحڡ�ات �﮳دل التعطل ���� حسا�﮳ات 
ٮ﮵د�﮵ن الٮ﮳نكٮ﮵ة األحد المستڡ�

ر  العراق �﮵منح شلمٮ﮳ر﮲عٮ﮵ر عڡ�دا لحڡ�
طٮ﮵ة ﮳حنو�﮳�� الٮ﮳الد 96 �﮳ئرا �﮲ڡ�

بغداد

 ≥aGh  ¬fEG  ¿É«H  ‘  »bGô©dG  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ∫Éb  
 Gó≤Y  á«cÒeC’G  ÒZÈª∏°T  ácô°T  íæe  ≈∏Y  AÉKÓãdG
 ‘  á«£Øf  GôÄH  96  ôØ◊  Q’hO  ¿ƒ«∏e  480  áª«≤H

.OÓÑdG ÜƒæL
 áª¶æe ‘ §Øæ∏d èàæe ÈcCG ÊÉK ,¥Gô©dG óªà©jh
 äGOGô`̀jEG  πc ‹Gƒ`̀M ‘ ΩÉ`̀ÿG äGQOÉ°U ≈∏Y ,∂`̀HhCG

.ádhódG
 ≈∏Y á≤aGƒŸG  â“ ó≤a  áeƒµ◊G ¿É«H  Ö°ùëHh 
 96  ôØM  (WQ0691)  á°übÉæŸG  ó≤Y  á`̀dÉ`̀MEG

 ≈∏Y  ,(Turnkey)  ìÉàØŸG  º«∏°ùJ  Üƒ∏°SCÉH  G kôÄH
 ácô°T  Ió¡©H  ,π«Hƒe  ¿ƒ°ùcEG/Iô°üÑdG  §Øf  ácô°T
 ¿ƒ«∏e  480.56  ≠∏ÑÃh  ,á«cÒeC’G  ÒZÈª∏°T

.Q’hO
 π≤j ó≤©dG ¿CG ≈dEG AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù∏› íŸCGh 
 á¨dÉÑdG  á«æ«ªîàdG  áØ∏µdG  øY  áFÉŸÉH  14.4  áÑ°ùæH
 áÑ°ùædG  øª°V  ó©J  »àdGh  ,Q’hO  ¿ƒ«∏e  561.6

 .äÉª«∏©àdG ‘ áMƒª°ùŸG
 ÖfGƒ÷G  á«bGô©dG  §ØædG  IQGRh  πªëàà°Sh  
 ™e  ó≤©dG  ≠∏Ñe  Ö°SÉæJ  ió``̀eh  á`̀«`̀dÉ`̀ŸGh  á«æØdG

.á«dÉŸG á«MÓ°üdÉH ôeC’G ≥∏©J Qób á°übÉæŸG

وكاالت

 π≤ædG  π«©ØJ  ≈∏Y  ¢VÉjôdGh  OGó¨H  â≤ØJG
 ¥Gô`̀©`̀dG Ú`̀ H »`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh …QÉ`̀é`̀à`̀ dG …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,äÉÑcôŸG  ∞∏àfl  QƒÑ©H  ìÉª°ùdGh  ,ájOƒ©°ùdGh

.øjó∏ÑdG ÚH …ÈdG È©ŸG ÈY
 QÉ«£dG  ÏHÉµdG  ,»bGô©dG  π≤ædG  ôjRh  ¢ûbÉfh
 áæ÷ ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN ,»∏Ñ°ûdG Ú°ùM ô°UÉf
 ∫ÉªYCG øª°Vh ,ÅfGƒŸGh ájOhó◊G òaÉæŸGh π≤ædG
 á«dBG  ,…Oƒ©°ùdG  -  »bGô©dG  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éŸG
 ,øjó∏ÑdG ÚH …Ohó◊G È©ŸG òØæe ìÉààa’ πª©dG

.äGQÉ«°ùdGh äÉÑcôŸG ácôM ΩÉeCG
 òaÉæŸG áÄ«g ™e ¬à©HÉàe »bGô©dG ôjRƒdG ócCGh
 ,á«côª÷G  äGAGôLE’G  áà“CG  ≥«Ñ£àd  ,ájOhó◊G
 áaô©àdG  ó`̀«`̀Mƒ`̀J  π```̀LCG  ø``e
 ™«ªL  ‘  ,á``̀«``̀cô``̀ª``̀÷G

 òaÉæŸG

 áeÉ©dG áfÉeC’G ™e ≥«°ùæàdG ≈dEG GÒ°ûe ,á«bGô©dG
 ¿hÉ©àdG  Iôcòe  ∫ƒM  ,»bGô©dG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éŸ
 É¡dƒNód Gó«¡“ ,ájOƒ©°ùdG - á«bGô©dG »côª÷G

.≥«Ñ£àdG õ«M
 ájRƒ¡L øY …Oƒ©°ùdG ÖfÉ÷G qÈY ,¬à¡L øe 
 …òØæŸ  ÊhÎµdE’G  §HôdG  á«∏ªY  åëÑd  ,áµ∏ªŸG
 áà“CG  ∫ÉªàcG  óæY  ,øjó∏ÑdG  ÚH  ôYôYh  IójóL
 ÖfÉ÷G  øe  ôYôY  òØæÃ  á«côª÷G  äGAGô``̀LE’G
 ΩÉ¶ædG ™e §HôdG á«∏ª©d GõgÉL íÑ°ü«d ,»bGô©dG

.ájOƒ©°ùdG ∑QÉªé∏d ‹B’G
 øe  »æa  ≥jôa  π«µ°ûJ  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ”  Éªc  
 AÉæ«e  ÚH  …ôëÑdG  π≤ædG  π«©Øàd  ,Úaô£dG  Óc
 ÜÉcô∏d  ájOƒ©°ùdG  A≈fGƒŸGh  ,»bGô©dG  ô°üb  ΩCG

.äGOQGƒdGh äGQOÉ°üdG πª›h ,™FÉ°†ÑdGh
 AGÈ`̀N  Ö°ùëH  äGAGô```̀LE’G  √ò`̀g  º¡°ùà°Sh
 …QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ácôM  õ«Ø–  ‘  ,ÚjOÉ°üàbG
 ôjó°üàdGh OGÒà°S’Gh ,…QÉªãà°S’Gh

 ,Éª¡æ«H ÚæWGƒŸG π≤æJ ÖfÉL ≈dEG Gòg ,øjó∏ÑdG øH
.∂dP ÒZh á°SGQódGh êÓ©dGh áMÉ«°ùdG ¢VGôZC’

 áYÉæ°Uh IQÉŒ ±ôZ OÉ–G ‘ AÉ°†YCG ∫Ébh 
 …Éµ°S”  ™bƒŸ ,¥Gô©dG ¿Éà°SOôc º«∏bEG  äÉ¶aÉfi
 π«©ØàdG  Gòg  äGOhOô`̀ eh  ™aÉæe”  :“á«HôY  Rƒ«f
 ¿Éà°SOôc º«∏bEG ∫É◊G á©«Ñ£Hh ∫É£à°S ,á«HÉéjE’G

.záeÉY »bGô©dG OÉ°üàb’G á∏éY õØ–h ,É°†jCG
 ‘ º¡°ùà°S Iƒ£ÿG √òg ¿CG ,¿ƒ°üàîŸG iôjh
 äÉLƒàæŸG  áæª«¡d  ,Ió°ûHh  á°ùaÉæe  πFGóH  ÒaƒJ
 ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  ‘  á`̀ «`̀ fGô`̀ jE’Gh  á`̀«`̀cÎ`̀dG  ™FÉ°†ÑdGh
 ,á°UÉN ¿Éà°SOôc º«∏bEG  ¥Gƒ°SCGh ,áeÉY á«bGô©dG
 á`̀«`̀JGQÉ`̀eE’Gh  ájOƒ©°ùdG  äÉéàæŸG  ¿CGh  Éª«°S
 É¡Yƒ°†Nh  É¡JOƒéH  õ«ªàJ  ,áeÉY  á«é«∏ÿGh
 ™e  É¡≤aGƒJ  á¡÷  ,áeQÉ°U  ¢ù«jÉ≤eh  ÒjÉ©Ÿ
 ,ΩÉÿG OGƒŸG IOƒLh ,áeÉ©dG áë°üdG äÉWGÎ°TG
 ,Ö«∏©àdGh  ™«æ°üàdG  ≥`̀FGô`̀W  πª›  á`̀KGó`̀Mh

.∞«∏¨àdGh

عٮ﮵ل النڡ�ل الٮ﮳حري �﮳ٮ﮵ن الٮ﮳لد�﮵ن ��� عىل �﮴ڡ� اق سعودي عرا� ا�﮴ڡ�

عمان 

 ájõ©J á«bôH ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL å©H
 ∫BG  ó`̀ jGR  ø`̀H  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬`̀«`̀NCG  ≈`̀ dEG
 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ¢ù«FQ  ,¿É«¡f
 ƒª°S  ,ˆG  ¿PEÉ`̀H  ,¬d  QƒØ¨ŸG  IÉaƒH  ,á≤«≤°ûdG
 ,ˆG ¬ªMQ ,Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG
 äGQÉ`̀eE’G  ádhO  á«dÉe  ôjRhh  »HO  ºcÉM  ÖFÉf

.IóëàŸG á«Hô©dG
 ájõ©àdG  øY  ,á«bÈdG  ‘  ¬àdÓL  Üô``YCGh
 ¿CG  ˆG  ÓFÉ°S  ,º«dC’G  ÜÉ°üŸG  Gò¡H  IÉ°SGƒŸGh
 ,¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°S  º¡∏j
 »JGQÉeE’G  Ö©°ûdGh  áÁôµdG  ó«≤ØdG  Iô°SCGh

.AGõ©dG ø°ùMh È°üdG π«ªL ≥«≤°ûdG
 ¬«NCG ≈dEG á∏KÉ‡ á«bôH ∂∏ŸG ádÓL å©H Éªc
 ÖFÉf  ,Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°S
 ¢ù«FQ ,IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ
 QƒØ¨ŸG  IÉaƒH  ,»`̀HO  ºcÉM  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏›
 ∫BG ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ,ˆG ¿PEÉH ,¬d

.á«dÉŸG ôjRhh »HO ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe
 Gò¡H  IÉ°SGƒŸGh  …RÉ©àdG  øY  ¬àdÓL  ÈYh
 ó«≤ØdG  äGRÉ``̀‚EG  Gôcòà°ùe  ,º`̀«`̀dC’G  ÜÉ°üŸG
 áeóN ‘ ΩÉ©dG πª©dG øe ¿ôb ∞°üf QGóe ≈∏Y
 ô°UGhCG  ≥«ª©Jh  ≥«≤°ûdG  »JGQÉeE’G  Ö©°ûdG
 »∏©dG ˆG ÓFÉ°S ,á«JGQÉeE’G á«fOQC’G äÉbÓ©dG

.¬fGôØZh ¬àªMQ ™°SGƒH √óª¨àj ¿CG ôjó≤dG



22021  QGPBG (25)  ¢ù«ªÿG
(2337) Oó©dGمحلٮ﮵ات

عمان 

 ô°ûH  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ  πÑ≤à°SG
 »bGô©dG  …QGRƒdG  óaƒdG  ,AÉ©HQ’G  áfhÉ°üÿG
 ≥«°ùæàdGh  á©HÉàŸG  äÉYÉªàLG  ‘  ∑QÉ°ûŸG
 øª°V  ,ô°üeh  ¥Gô`̀©`̀dGh  ¿OQ’G  ÚH  »KÓãdG
 ÉÃh  ,∫hó``dG  √ò`̀g  ÚH  »KÓãdG  ¿hÉ©àdG  á«dBG
 äGQGô≤d  G kò«ØæJ  ,É¡æ«H  Oƒ°ûæŸG  πeÉµàdG  ≥≤ëj
 ÉgôNGh  Éghó≤Y  »àdG  ºª≤dG  äÉLôflh  IOÉ≤dG
 ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL É¡aÉ°†à°SG »àdG áª≤dG
 …ô°üŸG  ¢ù«FôdG  ™ªLh  »°VÉŸG  ÜG  ô¡°T  ‘
 »bGô©dG  AGQRƒdG  ¢ù«FQh  »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY

.»ªXÉµdG ≈Ø£°üe
 …ò`̀dG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ó`̀ cGh
 á«ªgG  ÊOQ’G  …QGRƒ`̀dG  óaƒdG  AÉ°†YG  √ô°†M

 ≈∏Y IóFÉØdGh ™ØædÉH Oƒ©J »àdG á«KÓãdG á«d’G
 ¢ù°SDƒJh  É¡Hƒ©°Th  ¥Gô©dGh  ô°üeh  ¿OQ’G
 ‘h  …QÉéàdGh  …OÉ°üàb’G  πeÉµàdG  ≥«ª©àd
 ,äGAÉ°ûf’Gh  π≤ædGh  RÉ¨dGh  §ØædG  ä’É`̀›
 äÉ«d’G ™e …RGƒàdÉH Ò°ùJ á«d’G √òg ¿G GócDƒe

.∑Î°ûŸG »Hô©dG ¿hÉ©à∏d á«FÉæãdG
 ¿hÉ©à∏d á«d’G √òg ¿G ≈dG áfhÉ°üÿG âØdh
 äÉbÓ©dGh  IƒN’G  ô°UGhG  ≈∏Y  »æÑJ  »KÓãdG
 ¥Gô©dGh ¿OQ’G ÚH ïjQÉàdÉH ÉgQhòL áHQÉ°†dG
 ácÎ°ûŸG  ídÉ°üŸGh  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªLh

. É¡Hƒ©°Th ∫hódG √òg §HôJ »àdG
 á©HÉàŸG  äÉYÉªàLG  êhô`̀ N  á«ªgG  Ú`̀Hh
 IOófi ™jQÉ°ûŸ äÉMÎ≤Ã »KÓãdG  ≥«°ùæàdGh
 IOÉb  ™ªŒ  áªb  ≈dG  Éàa’  ,™bGƒdG  ¢VQG  ≈∏Y

.Öjôb âbh ‘ ∫hódG

 ò«Øæàd  ΩÉªàgÉH  ô¶æj  ¿OQ’G  ¿G  ±É°VGh
 »bGô©dG  ÖfÉ÷G  ™e  ácÎ°ûŸG  äÉYhô°ûŸG
 á`̀æ`̀jó`̀ŸG ¢`̀ Uƒ`̀ °`̀ ü`̀ ÿG ¬```̀Lh ≈`̀ ∏`̀ Y É`̀ ¡`̀ æ`̀ eh
 ´hô°ûe ò«ØæJh øjó∏ÑdG OhóM ≈∏Y ájOÉ°üàb’G
 §HôdGh á«à°ùLƒ∏dG ≥WÉæŸGh §ØædG ÜƒÑfG óe

. »FÉHô¡µdG
 »bGô©dG  §«£îàdG  ô`̀jRh  ó`̀cG  ,¬à¡L  øe
 äÉYhô°ûŸG  AÉ°ûfÉH  ¥Gô©dG  ΩÉªàgG  º‚  ódÉN
 IóFÉØdÉH Oƒ©j ÉÃh ô°üeh ¿OQ’G ™e ácÎ°ûŸG

.çÓãdG ∫hódG ≈∏Y
 áëFÉL äÉ`̀«`̀YGó`̀J  ¿G  º`̀‚ ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cGh
 øe  ójó©dG  ‘  RÉ`̀‚’Gh  πª©dG  äôNG  ÉfhQƒc
 áæjóŸG RÉ‚ÉH ájó÷G ≈∏Y GócDƒe ,äÉYhô°ûŸG
 §ØædG  ÜƒÑfGh  »FÉHô¡µdG  §HôdGh  ájOÉ°üàb’G

. ¥ô£dGh ¿Éµ°S’G ä’É› ‘ äÉYhô°ûŸGh

��� المشارك  ر�ٔٮ﮵س الوزراء �﮵لت���� الوڡ�د الوزاري العرا�
���� ا﮳حتماعات المتا�﮳عة والتنسٮ﮵ق الثال�﮶��

عمان 

 á«HÉ«ædG  ÜÉÑ°ûdGh  º«∏©àdG  áæ÷  â°ûbÉf
 ∫ÓH  QƒàcódG  á°SÉFôH  AÉ©HQC’G  ´ÉªàLG  ∫ÓN
 ôjRh  Qƒ°†ëH  ,»¡«LƒàdG  ¿ÉëàeG  ,»æeƒŸG
 åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdG ôjRhh º«∏©àdGh á«HÎdG
 IQGRh  ΩÉY  Ú`̀eCGh  ,¢ùjób  ƒ`̀HCG  óªfi  »ª∏©dG
 IQƒàcódG  á«dÉŸGh  á`̀ jQGOE’G  ¿hDƒ°û∏d  á«HÎdG
 ¢UÉÿG  º«∏©àdG  IQGOEG  ôjóeh  ,äÓ«Ñb  iƒ‚

.∞jQÉ©ŸG õjÉa QƒàcódG
 á«HÎdG  IQGRh  ,»æeƒŸG  QƒàcódG  É`̀ YOh
 á°SQGódG  IOÉ¡°T  áÑ∏W  øY  ∞«Øîà∏d  º«∏©àdGh
 ≥∏©àj  Éª«a  ,(»¡«LƒàdG)  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG
 IOÉ`̀ YEGh  ,á«°SGQódG  äGó`̀Mƒ`̀dG  ¢†©H  ±òëH
 ,´Gó«à°S’G ≈dEG ÚdÉëŸG Úª∏©ŸG á«°†≤H ô¶ædG
 ≈∏Y  CGô``̀W  …ò``̀dG  ÒÑµdG  ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀f’G  ÖÑ°ùH
 ≈∏Y  É kÑ∏°S  É¡°SÉµ©fGh  ájóYÉ≤àdG  º¡ÑJGhQ

.á«°û«©ŸG º¡YÉ°VhCG
 IQGRh  Ωƒ≤J  ¿CG  á«ªgCG  ≈∏Y  »æeƒŸG  Oó°Th
 iôL  øjòdG  Úª∏©ª∏d  πª©dG  Iô°TÉÑÃ  á«HÎdG
 ÖÑ°ùH ,º¡æ««©J ∞bhCGh »°VÉŸG ΩÉ©dG º¡æ««©J
 ób  º¡æe  ójó©dG  ¿CG  É k°Uƒ°üN  ,ÉfhQƒc  áëFÉL

.á≤HÉ°ùdG º¡ØFÉXh øe º¡àdÉ≤à°SÉH Gƒeó≤J
 ´ƒ°Vƒe  åëH  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó`̀N  iô``Lh
 øjòdG  á«ÑæLC’G  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  IOÉ¡°T  áÑ∏W
 øe  º¡æµ“  Ωó`̀Yh  ,ÉfhQƒµH  º¡à°SGQO  äôKCÉJ
 ≈∏Y  ÖJôJ  Éeh  ,á«gÉLƒdG  á°SGQódÉH  ΩÉ¶àf’G
 ó«YGƒÃ  á≤∏©àŸG  äGQGô≤dG  äÉÑK  ΩóY  øe  ∂dP

.º¡d IQô≤ŸG äÉfÉëàe’G
 á°UÉÿG ¢SQGóŸG ´ƒ°Vƒe åëH iôL Éªc
 ÖÑ°ùH  É¡¡LGƒJ  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀ŸG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh
 ¢SQGóŸG  ≈`̀dEG  É¡æe  áÑ∏W  ∫É≤àfGh  ,áëFÉ÷G
 á«dÉŸG  äÉ≤ëà°ùª∏d  ºgójó°ùJ  ¿hO  á«eƒµ◊G
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¢SQGóŸG  ∂∏àd  º¡«∏Y  áÑJÎŸG
 Ú«©J QGôb áé«àf ,º¡«∏Y ÖJÎŸG ‹ÉŸG AÖ©dG
 ™aóH  É¡eGõdEGh  ,á°SQóe  πc  ‘  »ë°U  ÖbGôe

.¬ÑJGQ
 Ö`̀dÉ`̀Wh ìGó````̀HEG É`̀£`̀Y :ÜGƒ``̀æ``̀dG Ö`̀ dÉ`̀ Wh
 áYhQh  ∂«∏«©°U  ƒHCG  ÒN  óªfih  IôjGô°üdG
 Iô°UÉ«©dG  ôªYh  äÉÑ«°†Y  IõjÉah  »∏HGô¨dG
 ∫É°†fh  …hÉæ£°T  óªfih  ≈«ëj  ƒHCG  ¿Éª«∏°Sh
 ÉjÉ°†b  ‘  ô¶ædÉH  ,øjó«©°ùdG  ÒgRh  …QÉ«◊G
 º¡fEG  Ú∏FÉb  ,´Gó«à°S’G  ≈dEG  ÚdÉëŸG  Úª∏©ŸG

.áÑ©°U ájOÉe É kahôX ¿ƒfÉ© oj
 äGó`̀Mƒ`̀dG  ¢†©H  ±ò`̀M  ≈`̀ dEG  Gƒ`̀ YO  Éª«ah
 ¢†©H ¿CG GhócCG ,z»¡«LƒàdG{ ègÉæŸ á«°SGQódG
 ájOÉe  ±hô``X  ø`̀e  ÊÉ`̀©`̀ oJ  á°UÉÿG  ¢`̀SQGó`̀ŸG
 Ωƒ°SQ  ójó°ùàH  ‹É``gCG  ΩGõ`̀à`̀dG  Ωó`̀ Yh  ,áÑ©°U
.¢SQGóŸG ∂∏J AGOCG ≈∏Y É kÑ∏°S ¢ùµ©fG Ée ,º¡FÉæHCG
 IQGRh  ¿CG  ,√Qhó``̀H  ,¢ùjób  ƒ`̀HCG  í`̀°`̀VhCGh
 ,áÑ∏£dG  É¡H  ôÁ  »àdG  ±hô¶dG  »YGô oJ  á«HÎdG
 áëFÉL  AGôL  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  áÑ∏W  G kójó–h
 »°†≤j  ,G kÒNCG  òîJCG  QGôb  ≈dEG  G kÒ°ûe  ,ÉfhQƒc
 ègÉæŸ  á«°SGQódG  äGó`̀Mƒ`̀dG  øe  Oó`̀Y  ±òëH
 ±ò`̀◊G  øµÁ  ’  ¬``fCG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,z»¡«LƒàdG{

 É¡°†©H  ™e  É¡£HGÎd  G kô¶f  á«ª∏©dG  OGƒ`̀ŸG  øe
.¢†©ÑdG

 ™°Vh  óæY  »`̀YG oÎ`̀°`̀S  IQGRƒ```̀dG  ¿EG  ∫É``̀bh
 ,áÑ∏£dG  áë∏°üe  (»¡«LƒàdG)  ¿ÉëàeG  á∏Ä°SCG
 ºgGƒà°ùeh º¡∏«°ü– ≈∏Y É kÑ∏°S ¢ùµ©æj ’ ÉÃ

.»ÁOÉcC’G
 ƒHCG ócCG ,á«HÎdG IQGRh ‘ äÉæ««©àdG ∫ƒMh
 áª∏©eh  º∏©e  ±’BG  3  Ú«©J  iôL  ¬fCG  ¢ùjób
 äGAGô`̀LEÉ`̀H  Iô°TÉÑŸG  …ôé«°S  å«M  ,G kÒ``̀NCG

.äÓ«µ°ûàdG ∫hóL Qhó°U ó©H Ú«©àdG
 ≈`̀ dEG  Ú`̀dÉ`̀ë`̀ŸG  Úª∏©ŸÉH  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah
 ΩÉeCG IQƒ¶æe º¡à«°†b ¿CG ≈dEG QÉ°TCG ,´Gó«à°S’G

.É¡«a πNóàdG øµÁ ’h ,AÉ°†≤dG
 ΩGhO Ò«¨àH á≤∏©àŸG ä’DhÉ°ùàdG ≈∏Y G kOQh
 ,ó©oH  øY  º«∏©à∏d  IOƒ©dGh  É¡ØbƒJh  ¢SQGóŸG
 ™°VƒdG ádÉM ‘ Ò¨àdG ≈dEG ∂dP ¢ùjób ƒHCG GõY
 ¢ShÒØH  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  Oó`̀Y  ´É`̀Ø`̀JQGh  »FÉHƒdG

.ÉfhQƒc
 á«HÎdG  IQGRh  ¿EG  ∞jQÉ©e  QƒàcódG  ∫Ébh
 ,äÉ°SGQódG øe ójó©dG äôLCG áëFÉ÷G AóH òæe
 ¢SQGóŸG AGOCG  ájQGôªà°SG  ≈∏Y á¶aÉëŸG ±ó¡H

.á°UÉÿG
 ,á°UÉN  á°SQóe  …C’  øµÁ  ’  ¬fCG  í°VhCGh
 ,á«°SGQódG ¬eƒ°SQ Oó°ùj ⁄ ÖdÉW …CG ∞∏e õéM
 PEG  ,äÉ©jô°ûàdGh  äÉª«∏©àdG  ÖLƒÃ  ∂`̀dPh
 ≈∏Y  áÑJÎŸG  Ωƒ°SôdG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  É¡æµÁ

.AÉ°†≤dG ∫ÓN øe ÖdÉ£dG

التعلٮ﮵م النٮ﮵ا�﮳ٮ﮵ة تناڡ�ش امتحان التو﮳ح�﮵ه��

عّمان 

 ≥WÉædG  ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh  ∫Éb
 øjOhO ôî°U ¢Sóæ¡ŸG áeƒµ◊G º°SÉH »ª°SôdG
 äGAGôLE’G øe áYƒª› øY ø∏©à°S áeƒµ◊G ¿EG
 áLQódÉH øWGƒŸG Ö«L øY ∞«Øîà∏d ±ó¡J »àdG

.πÑ≤ŸG ´ƒÑ°SC’G ≈dhC’G
 ±ó¡à°ùJ  äGAGô```̀ LE’G  √ò`̀g  q¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 É¡æe  ÊÉ`̀©`̀j  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dÉ`̀ŸG  AÉ``̀Ñ``̀YC’G  ∞«ØîJ

.ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ áé«àf ¿ƒæWGƒŸG
 èeÉfôH ≈∏Y á«ØJÉg á∏NGóe ‘ øjOhO ∫Ébh
 ÊOQC’G ¿ƒjõØ∏àdG á°TÉ°T ≈∏Y ,zΩƒ«dG çóëj {
 πLCG  øe  kGó¡L  ƒdCÉJ  ød  áeƒµ◊G  ¿EG  ,AÉ©HQC’G
 á∏MôŸG  √òg  QƒÑYh  ÚæWGƒŸG  ≈∏Y  ∞«ØîàdG
 äÉ«YGóJ áé«àf áµ∏ªŸG É¡H ô“ »àdG á°SÉ°ù◊G
 ≈∏Y  kÉjOÉ°üàbG  ÉgÒKCÉJ  ió`̀eh  ÉfhQƒc  AÉ`̀Hh

.äÉYÉ£≤dG ™«ªL
 êôM »FÉHh ≈æëæe ‘ Ωƒ«dG ô‰ ÉæfCG ócCGh
 π°üf »µd πÑ°ùdG πµH πª©J áeƒµ◊G øµd ,kGóL
 IOƒYh  äÉYÉ£≤∏d  íàa  ¬∏∏îàj  øeBG  ∞«°U  ≈dEG

.á«©«Ñ£dG IÉ«ë∏d á«éjQóJ
 øeBG  ∞«°U  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ¿CG  ø`̀jOhO  ÚHh
 øjQÉ°ùe  ‘  Qhô``ŸG  Ö∏£àj  äÉYÉ£≤dG  íàah
 ΩGõàd’ÉH  ≥∏©àe  Éª¡dhCG  ,ÚeRÓàe  ÚæeGõàe

 øe  ájÉbƒdG  πÑ°S  ‘  ™«ª÷G  πÑb  øe  πeÉµdG
 á¶aÉëŸGh  ,äÉeÉªµdG  AGóJQG  å«M  øe  AÉHƒdG
 ,äÉª≤©ŸG  ΩGóîà°SGh  ,…ó°ù÷G  óYÉÑàdG  ≈∏Y
 ôeGhCG ò«ØæàH ΩGõàd’G IQhô°V ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e
 ìGhQC’G  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ±ó¡H  IQOÉ°üdG  ´ÉaódG

.¥GRQC’Gh
 ∫ÉÑbEÉH  ≥∏©àj  ÊÉ`̀ã`̀dG  QÉ°ùŸG  É``eCG  ™`̀HÉ`̀Jh
 á°ü°üîŸG á°üæe ≈∏Y π«é°ùàdG ≈∏Y ÚæWGƒŸG
 òNCGh (vaccine.jo) ÉfhQƒc Ωƒ©£e »≤∏àd
 øe  ÚæWGƒŸG  ájÉbh  ‘  ºgÉ°ùj  …òdG  Ωƒ©£ŸG

.AÉHƒdG
 »àdG  äGAGô```̀LE’G  ∞«ØîàH  ≥∏©àj  Éª«ah
 IÓ°U  áeÉbEG  ≥«∏©àc  kGÒNCG  áeƒµ◊G  É¡JòîJG
 ¢ùFÉæµdG  ‘ óMC’G  ¢SGóbh óLÉ°ùŸG  ‘ á©ª÷G
 π≤ædG  §FÉ°Sƒd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ¢†«ØîJh
 ájÉ¡f  ™e  »¡àæJ  »àdGh  ,áÄŸÉH  50  ≈dEG  ΩÉ©dG
 äÉZÓÑdGh  ´ÉaódG  ôeGhCG  Ö°ùëH  ‹É◊G  ô¡°ûdG
 ø`̀ jOhO  ó``̀cCG  ,¢Uƒ°üÿG  Gò`̀ g  ‘  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 á«eƒµ◊G  äGQGô`̀≤`̀dGh  äGAGô``̀ LE’G  ™«ªL  ¿CG
 á°VôY  »g  AÉHƒdG  Gòg  ™e  πeÉ©à∏d  IQOÉ°üdG
 ™°VƒdG äGóéà°ùe Ö°ùëH á©LGôŸGh á°SGQó∏d
 ájCG øY ø∏©à°S áeƒµ◊G ¿CG ≈dEG kÉàa’ ,»FÉHƒdG

.¬æ«M ‘ IójóL äGAGôLEG

 øY  ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ô`̀jRh  ∞°ûch
 ‘  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀µ`̀dG  º«©£àd  áeƒµ◊G  ¬LƒJ
 ó©H  ∂`̀dPh  ,á«ë°üdG  õ`̀cGô`̀ŸGh  äÉ«Ø°ûà°ùŸG
 Éeƒj  ¢`̀ù`̀eCG  Ωƒ`̀j  áë°üdG  IQGRh  ¢ü«°üîJ
 ÚYÉ£≤dG  ‘  á«Ñ£dG  QOGƒµdG  º«©£àd  ÉMƒàØe

.¢UÉÿGh ΩÉ©dG
 ÜÉgP  Qò©àd  »JCÉj  AGô``̀LE’G  Gò`̀g  ¿CG  Ú`̀Hh
 ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  ‘  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀ µ`̀ dG  ¢†©H
 ‘  Iô°ûàæŸG  º«©£àdG  õcGôe  ≈`̀ dEG  ¢`̀UÉ`̀ÿGh
 ÜhDhó``dGh  π°UGƒàŸG  º¡∏ªY  ÖÑ°ùH  ,áµ∏ªŸG
 IQOÉ¨e  ≈∏Y  º¡JQób  Ωó`̀Yh  ≈°VôŸG  ájÉYôd

.º¡∏ªY
 ∫ÉÑbEG ≈dEG ΩÓYE’G ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh âØdh
 PEG ,ÉfhQƒc º«YÉ£e »≤∏J ≈∏Y âaÓdG ÚæWGƒŸG
 ÌcCG  ¿B’G  ≈àM  Ωƒ©£ŸG  Gƒ≤∏J  øjòdG  OóY  ≠∏H
 ∫ÓN º¡ª¶©e ¿B’G ≈àM ¢üî°T ∞dCG 250 øe
 750 øe ÌcCG π°UCG øe ,Ú«°VÉŸG ÚYƒÑ°SC’G
 áq«fhÎµdE’G  á q°üæŸG  ÈY  Gƒ∏ qé°S  ¢üî°T  ∞dCG

.Ωƒ«dG ≈àM
 ø`̀WGƒ`̀ŸG »``̀Yh ≈`̀∏`̀Y ∫ó``̀j Gò``̀g ¿CG ó```̀cCGh
 kÉaôJ  ó©j  ⁄  Ωƒ©£ŸG  ¿CÉH  »≤«≤◊G  ¬°SÉ°ùMGh
 AÉHƒdG QÉ°ûàfG øe óë∏d á°SÉe áLÉM íÑ°UCG πH

.™ªàéŸG ‘ ihó©dG á∏°ù∏°S ô°ùch

دود�﮵ن: اإلعالن عن م﮳حموعة إ﮳حراءات 
ٮ﮵ف عن ﮳حٮ﮵ب المواطن األسٮ﮳وع المڡ�ٮ﮳ل للت﮲حڡ�

 الحنٮ﮵ط�� �﮵ٮ﮳حث إشراك المنتسٮ﮳ٮ﮵ن من المتڡ�اعد�﮵ن 
العسكر�﮵ٮ﮵ن والمحار�﮳ٮ﮵ن الڡ�دامى �﮳الضمان

 عمان 

 óªMCG  ∞°Sƒj  øcôdG  AGƒ∏dG  ácÎ°ûŸG  ¿É``̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  åëH  
 ¿Éª°†∏d  áeÉ©dG  á°ù°SDƒŸG  ΩÉY  ôjóe  ,AÉ`̀©`̀HQC’G  ,¬FÉ≤d  ∫ÓN  ,»£«æ◊G
 øjóYÉ≤àŸG  øe ÚÑ°ùàæŸG  ÒZ ∑Gô°TG  ,á∏MÉMQ ΩRÉM QƒàcódG  »YÉªàL’G
 ájGóH  øe  QÉÑàYG  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ‘  ≈eGó≤dG  ÚHQÉëŸGh  Újôµ°ù©dG

.2023 ΩÉ©dG
 äÉ©jô°ûàdGh  äÉeóÿG  RôHC’  ¿Éª°†dG  ‹hDƒ°ùe  øe  »£«æ◊G  ™ªà°SGh
 Ωóîj  ÉÃ  »YÉªàL’G  ¿Éª°†dG  ÉjÉ°†≤H  á≤∏©àŸG  äGAGô``LE’Gh  áª¶fC’Gh

.øjóYÉ≤àeh Ú∏eÉY øe áë∏°ùŸG äGƒ≤dG »Ñ°ùàæe
 ¿Éª°†dG á°ù°SDƒe ™e Iôªà°ùeh ájƒ«M ácGô°T ∑Éæg ¿CG »£«æ◊G qÚHh

.Úà°ù°SDƒŸG ÚH ¿hÉ©àdG ¥ÉaBG IOÉjR ‘ ™°SƒàdG …ôéjh ,»YÉªàL’G
 á«é«JGÎ°S’G  ácGô°ûdG  ¿EG  :¬à¡L  øe  ,á∏MÉMôdG  QƒàcódG  ∫É`̀bh
 ±GógC’G ≥«≤– øe Éæàæµe á«æe’G Iõ¡LC’Gh áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ™e á≤«ª©dG
 Iõ¡LC’Gh  á°ù°SDƒŸG  ÚH  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  ∫ÓN  øe  ,áaÉc  ácÎ°ûŸG
 ¿Éª°†dG  äGAGôLEGh  áª¶fC’Gh  äÉ©jô°ûàdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  kÉ°Uƒ°üN á«æeC’G

.Újôµ°ù©dÉH á≤∏©àŸG
 ‘  ÒÑc  QhO  É¡d  ¿Éc  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dGh  á«æeC’G  Iõ¡LC’G  ¿CG  ±É°VCGh
 øe áÄŸÉH 59 ¬àÑ°ùf Éeh á°ù°SDƒŸG ‘ á«fhÎµdE’G áØ°TQC’G ´hô°ûe RÉ‚EG
 ™«ªL áØ°TQCGh ´hô°ûŸG Gòg ∫ÉªcE’ πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ∫ÓN ≈©°ùfh ,´hô°ûŸG
 ÊhÎµdEG  πµ°ûH  á°ù°SDƒŸG  äÉeóN  ÒaƒJ  ‘  º¡°ùj  ÉÃ  á°ù°SDƒŸG  ≥FÉKh
 ÚHóàæŸG äGRÉ‚EGh QhóH kGó«°ûe ,äBÉ°ûæŸGh OGôaCÓd áÄŸÉH 100 áÑ°ùæHh

.á°ù°SDƒŸG äGQGOEGh ´hôa ‘ Újôµ°ù©dG
 äGƒ≤dG  ™e  ô°TÉÑe  ÊhÎµdEG  §HQ  ∑Éæg  ¿ƒµ«°S  ¬fCG  á∏MÉMôdG  ó`̀cCGh
 óYÉ≤àdÉH  á≤∏©àŸG  áª¶fC’G  ™«ªL  á›ôHh  á«æeC’G  Iõ¡LC’Gh  áë∏°ùŸG

.¿Éª°†dG øe º¡d á≤≤ëàŸG ™aÉæŸGh äÉcGÎ°T’Gh
 ‘  ájôµ°ù©dG  á«cÓ¡à°S’G  á°ù°SDƒŸG  ™e  ¿Éª°†dG  áHôéàd  ¢VôYh
 IÒ≤ØdG  ô°SC’G  ≈∏Y  ÉfhQƒc  áëFÉL  ∫ÓN  äÉfƒHƒµdGh  äGóYÉ°ùŸG  ™jRƒJ
 ábÉ£H QGó°UEG  ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áaÉc áµ∏ªŸG  äÉ¶aÉfi ‘
 á°ù°SDƒŸG  ¥Gƒ°SCG  øe  äÉjÎ°ûŸG  ≈∏Y  äÉeƒ°üN  øª°†àJ  »àdG  z∑Éq«M{

.»YÉªàL’G ¿Éª°†dG …óYÉ≤àeh »cÎ°ûe ™«ª÷ ájôµ°ù©dG á«cÓ¡à°S’G
 ,»Hô©dG ¢û«÷G – áë∏°ùŸG äGƒ≤dG •ÉÑ°V QÉÑc øe OóY ,AÉ≤∏dG ô°†Mh

.á°ù°SDƒŸÉH AGQóŸG øe kOóYh ,»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ΩÉY ôjóe hóYÉ°ùeh

   �﮲﮴حصٮ﮵ص صالة األمٮ﮵ر ڡ�ٮ﮵صل 
الر�﮵اضٮ﮵ة لتل���� مطعوم كورو�﮲ا

 عمان 

 ÒeC’G ádÉ°U ,áë°üdG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ,iÈµdG ¿ÉªY áfÉeCG â°ü°üN 
.ÉfhQƒc Ωƒ©£e »≤∏àd áª°ùjƒ≤dÉH á«°VÉjôdG π°ü«a

 ,äGÒ¡ŸG óªMCG ¢Sóæ¡ŸG á«°VÉjôdG ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG áæjóe ôjóe ócCGh
 π°ü«a ÒeC’G ádÉ°U â°ü°üN ,áë°üdG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉHh ¿ÉªY áfÉeCG ¿CG
 AÉ£YE’  É«ÑW  Gõcôe  ¿ƒµàd  ,á«°VÉjôdG  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  áæjóŸ  á©HÉàdG
 ™ªàéŸGh  ¿ÉªY  ¥ô°T  á≤£æe  ‹É`̀gC’  ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  á°UÉÿG  äÉMÉ≤∏dG

.áfÉeCÓd »©ªàéŸGh ÊÉ°ùfE’G QhódG øe ÉbÓ£fG ,»∏ëŸG
 ,(GÎ`̀H)  á`̀«`̀fOQC’G  AÉ`̀Ñ`̀fC’G  ádÉcƒd  ‘Éë°U  íjô°üJ  ‘  äGÒ¡ŸG  ó`̀cCGh
 π«¡°ùàd  IÒÑc  GOƒ¡L  ∫òÑJ  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  áæjóe  QOGƒc  ¿CG  ,AÉ©HQC’G
 IQƒ°üH º¡∏ªY RÉ‚EG ≈∏Y º¡JóYÉ°ùeh ÚæWGƒŸGh Ú°VôªŸGh AÉÑWC’G áª¡e

.Iõ«ªàe

�﮳حث التعاون �﮳ٮ﮵ن الحركة الدولٮ﮵ة 
للصلٮ﮵ب األحمر والهالل األحمر

 عمان 

 äÉ«©ª÷  ‹hó`̀dG  OÉ`̀–’Gh  …ô£≤dGh  ÊOQC’G  ôªMC’G  ¿’Ó¡dG  ó≤Y  
 á°TQƒ∏d  ÉjÒ°†–  ÉYÉªàLG  ,AÉ©HQC’G  ,ôªMC’G  ∫Ó¡dGh  ôªMC’G  Ö«∏°üdG
 åëHh á«fƒfÉ≤dG ôWC’G ≥ah á«æWƒdG äÉ«©ªé∏d óYÉ°ùŸG QhódÉH á°UÉÿG

.ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷G ÚH ¿hÉ©àdG
 ,ójó◊G  óªfi  QƒàcódG  ÊOQC’G  ôªMC’G  ∫Ó¡∏d  ΩÉ©dG  ¢ù«FôdG  ∫É`̀bh
 ÊÉ°ùfE’G  π≤◊G  ‘  á«ª°SôdG  äÉ¡é∏d  ∞jOQ  äÉ«©ªé∏d  óYÉ°ùŸG  πª©dG  ¿EG
 ™e Ö°SÉæàj ÉÃ É¡aGógCG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d á«æ©ŸG äÉ¡÷G IóYÉ°ùŸ º¡e ∂jô°Th

.ÊÉ°ùfE’G ÉgQhO ájOCÉàd á«©ªL πc äGQób
 çQGƒµ∏d  áHÉéà°S’G  ‘  IÒãµdG  ÉæHQÉŒ  ø`̀e  Éæª∏©J  :±É`̀ °`̀ VCGh
 ¿CG  Éªc  ,Ió«÷G  áHÉéà°SÓd  É¡JÉfÉµeEG  áaô©e  ∫hó`̀dG  ≈∏Yh  ,ÇQGƒ£dGh
 ÚeC’G  OÉ°TCGh   .äÉ`̀eRC’G  ™e  πeÉ©àdG  á«Ø«ch  IQGOE’G  ø°ùM  ÉªFGO  π°U’G
 Oƒ¡÷ÉH  ,¬à¡L  øe  ,…OÉª◊G  »∏Y  ÒØ°ùdG  …ô£≤dG  ôªM’G  ∫Ó¡∏d  ΩÉ©dG
 ,áØ∏àîŸG  á«fÉ°ùfE’G  äÉeóÿG  Ëó≤J  ‘  ÊOQC’G  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  É¡dòÑj  »àdG
 äÉ«YGóJ πX ‘ É°Uƒ°üN ¬eó≤j …òdG iƒà°ùŸG ‹ÉY »æ¡ŸG πª©dG ≈dG Éàa’
 ∫Ó¡dG ¿CG ≈dEG GÒ°ûe ,™«ª÷G ≈∏Y ÒÑc πµ°ûH äôKCG »àdG ÉfhQƒc áëFÉL

.∑QÉ°ûàdGh •ÉÑJQ’G ‘ º¡e QhO ¬d ¿Éc ÊOQC’G ôªMC’G
 ÊÉ°ùfE’G  ‹hódG  ¿ƒfÉ≤dGh  á«dhódG  äÉbÓ©dG  ¢ù«FQ  ÉYO  ,¥É«°ùdG  ‘h
 ∞∏àfl ΩÉeCG  äÉ«©ªé∏d ófÉ°ùŸG QhódG RGôHEG  ≈dEG  ≥jó°UhCG  …Rƒa QƒàcódG
 äÉ¡÷G ™«ª÷h Ò¨∏d áë°VGh á«∏ª©dG √òg ¿ƒµJ ¿CGh ádhódG äÉ°ù°SDƒe

.äÉ«©ªé∏d §≤a ¢ù«dh
 á«fÉ°ùf’G  á«dhódG  ácô◊G  ∫ÓN  øe  ófÉ°ùŸG  QhódG  í«°Vƒàd  ÉYO  Éªc
 QhódG Gòg QÉ¡XE’ á°UôØdG áMÉJE’ »∏fi ≈àM hCG »ª«∏bCG ô“DƒŸ Ò°†ëàdGh
 äÉ¡÷G ™e QGƒ◊G ÜGƒHCG  íàa á«ªgCG  ≈dEG  GÒ°ûe ,¬ª¶æJ »àdG ÚfGƒ≤dGh
 Iõ¡LCÓd ófÉ°ùŸG á«æWƒdG äÉ«©ª÷G QhO RGôHE’ ∑Î°ûŸG πª©dGh ,áØ∏àîŸG
 áæé∏dG  ƒ°†Y  ócCGh   .äÉ`̀ eRC’Gh  çQGƒµdG  äÉ`̀bhCG  ‘  Éª«°S’h  ,á«eƒµ◊G
 áfhGô£dG óªfi QƒàcódG »°VÉ≤dG ÊÉ°ùf’G ‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d á«fOQC’G á«æWƒdG
 äÉ«YGóàdG øe äGÈÿGh ÜQÉéàdG ∫OÉÑJ á«fÉµeEG äRõY ÉfhQƒc áëFÉL ¿CG
 ‹hódG  ¿ƒfÉ≤∏d  äÉfÉ«H  IóYÉb  ôaƒj  Ée  ,»°VÉŸG  ΩÉ©dG  AÉHƒdG  øY  áŒÉædG
 QhódG  õjõ©J  IQhô°V  ≈dEG  GÒ°ûe  ,ÚãMÉÑ∏d  áÑ£≤à°ùe  É¡∏©éj  ÊÉ°ùfE’G
.ÉfhQƒc AÉHƒd …ó°üàdG ‘ ÒÑc ôKCG É¡d ¿Éc »àdG á«æWƒdG äÉ«©ªé∏d ófÉ°ùŸG

 á©eÉ÷G ‘ ÊOQC’G ôªM’G ∫Ó¡dG ôKCG ≈dEG Qƒµ©dG ôªY QƒàcódG QÉ°TCGh
 ÜÉÑ°ûdG π«gCÉJ ≈dEG ±ó¡J »àdG á«ÑjQóàdG èeGÈ∏d ôªà°ùŸG ¬ªYOh á«fOQC’G

.Ióªà©e äGOÉ¡°T íæ“h IOó©àe ™«°VGƒeh ø¡e ‘

: الصٮ﮵ادلة ���� ﮲حط الدڡ�اع     الكٮ﮵ال�﮲��
األول �﮳موا﮳حهة كورو�﮲ا

عمان 

 ‘  ¿ƒØ≤j  ádOÉ«°üdG  ¿CG  ÊÓ«µdG  ójR  QƒàcódG  ádOÉ«°üdG  Ö«≤f  ócG  
.ÉfhQƒc ¢ShÒa ÜQÉ– »àdG á«ë°üdG QOGƒµdG ÖfÉL ≈dEG ≈dhC’G •ƒ£ÿG

 øe  AGó¡°ûdG  Oó`̀Y  ¿EG  ,AÉ`̀©`̀HQC’G  ‘Éë°U  íjô°üJ  ‘  ÊÓ«µdG  ∫É`̀bh
 ∫ÓN äÉ«ah 3 π«é°ùJ ó©H á«f’ó«°Uh É«f’ó«°U 21 ≈dEG ™ØJQG ádOÉ«°üdG

.á«°VÉŸG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G
 IQGRh  ‘  ¿ƒ∏eÉ©dG  ádOÉ«°üdG  ¬H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG  ÒÑµdG  QhódÉH  OÉ°TGh
 á÷É©Ÿ  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  ‘  Ú∏eÉ©dG  ádOÉ«°üdG  OóY  IOÉjõH  ÉÑdÉ£e  ,áë°üdG

.º¡«∏Y ™bGƒdG πFÉ¡dG §¨°†dG AGôL º¡æY ∞«ØîàdGh IQGRƒdG ‘ ¢ü≤ædG

العمل النٮ﮵ا�﮳ٮ﮵ة �﮴ؤكد ضرورة ال﮲حروج 
ٮ﮵رات ا�﮲ون عمل �﮵واكب التع� �﮳ڡ�

 عمان 

 Ú°ùM ,á«HÉ«ædG  ¿Éµ°ùdGh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG  áæ÷ ¢ù«FQ ∫Éb 
 πªY  ¿ƒfÉb  QGô`̀ bE’  πeÉ°T  »æWh  QÉ`̀WEG  ‘  πª©J  áæé∏dG  ¿EG  ,¢ù«°SGô◊G
 øWƒdG áë∏°üe Ωóîj ÉÃh ô°ü©dG äÉÑ∏£àeh äGÒ¨àe ™e ≈°TÉªàj …ô°üY

.øWGƒŸGh
 á«æWƒdG  áæé∏d  ΩÉ©dG  ÚeC’G  Qƒ°†ëH ,AÉ©HQC’G  ´ÉªàLG  ∫ÓN ∂dP  AÉL
 ‘  AÉcô°T  AÉ°ùædG  áµÑ°T  ƒ°†Yh  ,¢ùªædG  ≈ª∏°S  IQƒàcódG  ICGô`̀ŸG  ¿hDƒ°ûd
 ¥ƒ≤◊  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  øe  Ú°SÉj  GQ’h  ,ôHÉL  ƒHCG  IOÉ«e  Ωó≤àdGh  Qƒ£àdG
 ¬«a  iôL ,ÊóŸG  ™ªàéŸG  äÉ°ù°SDƒe  øY Ú∏ã‡h ,ábÉYE’G  …hP ¢UÉî°TC’G
 ¿ƒfÉ≤d  ∫ó©e  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ∫ƒM  áeó≤ŸG  äÉ«°UƒàdGh  äÉMÎ≤ŸG  á°ûbÉæe

.2020 áæ°ùd πª©dG
 »àdG  Iójó÷G  äGQƒ£àdGh  á«dÉ◊G  ±hô¶dG  ¿CG  ¢ù«°SGô◊G  ±É°VCGh
 ,πeÉc πµ°ûH πª©dG ¿ƒfÉ≤H ô¶ædG IOÉYEG ™«ª÷G øe Ö∏£àJ ,¿OQC’G É¡°û«©j
 ≈∏Y ®ÉØ◊Gh QÉªãà°S’G ™«é°ûJ É¡fCÉ°T øe ájôgƒL äÓjó©J AGôLEG QÈj Ée

.áæeBG πªY áÄ«H øª°V Ú∏eÉ©dG ¥ƒ≤M
 ∫ƒ°UƒdG  ±ó¡à°ùJ  ,ióŸG  Ió«©H  ájDhQ  áeƒµ◊G  ≈æÑàJ  ¿CG  á«ªgCG  ócCGh
 ä’ó©e  ‘  ¢Sƒª∏e  ¢VÉØîfGh  ,…OÉ°üàb’G  ƒªædG  øe  á«dÉY  äÉjƒà°ùe  ≈dEG
 ¥ƒ°S  º«¶æJ  ≈∏Y  Ωƒ≤J  á°ShQóe  äÉ°SÉ«°S  ÈY  ,á«LÉàfE’G  õjõ©Jh  ádÉ£ÑdG

.»éjQóJ πµ°ûH ,zIóaGƒdG{ ¿Éµe á«∏ëŸG ádÉª©dG ∫ÓMEGh ,πª©dG
 ´hô°ûe  ≈∏Y  áæé∏dG  É¡jôéà°S  »àdG  äÓjó©àdG  ¿CG  ¢ù«°SGô◊G  ÚHh
 ¿ƒfÉb  ™e  ºé°ùæj  ÉÃ  zábÉYE’G  …hP{  ¥ƒ≤M  πØµJ  OGƒe  øª°†àJ  ,¿ƒfÉ≤dG
 ≥«≤–h  ,πª©dG  øe  º¡FÉ°übEG  Ωó`̀Yh  ,á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤M

.áÄØdG √ò¡d π«¨°ûàdG áÑ°ùæH zÉJƒcz`dG
 ó«Yh  áæMGhôdG  AÉª°SCGh  á°ûjGƒ©dG  øªMôdGóÑY  ÜGƒædG  ócCG  ,ºgQhóH
 πª©dG ÖMÉ°Uh πeÉ©dG áë∏°üe »YGôj »Yƒf ¿ƒfÉb QGôbEG IQhô°V ,äÉª«©ædG
 OGƒeh  ¢Uƒ°üæH  zπª©dG  ∫ó©e{  ™àªàj  ¿CG  á«ªgCG  ≈dEG  øjÒ°ûe  ,õ«–  ¿hO
 º«≤dGh ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG ∞dÉîJ ’h ,á©jô°ûdG ΩÉµMCG ™e ¢VQÉ©àJ ’h ,áfôe

.™ªàéŸG É¡H øeDƒj »àdG
 ÈY  zá«HÉ«ædG  πª©dG{  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG  è¡ædG  Qƒ°†◊G  øªK  ,º¡ÑfÉL  øe
 OGƒe ™«ªL íàa á«ªgCG  øjócDƒe ,ábÓ©dG äGP äÉ¡÷G ™«ªL ™e á«cQÉ°ûàdG
 äGQƒ£àdGh ±hô¶dG πX ‘ á°SÉe áLÉMh ÉÑ∏£e ó© oj ∂dòa ,É¡∏jó©àd ¿ƒfÉ≤dG

.IOóéàŸG
 29  ÚJOÉŸG  ‘  OQh  Ée  ÉgRôHCG  ,É¡∏jó©J  Öéj  OGƒe  ∑Éæg  ≈dEG  GhQÉ°TCGh
 :‹ÉàdÉc äAÉL áMÎ≤ŸG äÓjó©àdG ¿CG Úë°Vƒe ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe øe 69h
 ∞æ©dG ∫Éµ°TCG øe πµ°T …CÉH{ áaÉ°VEG ºàj å«ëH ,29 IOÉŸG øe 6 óæÑdG ∫ó©oj

.z¢TôëàdGh
 ôjRƒ∏d  ÚÑJ  GPEG{  íÑ°üJ  å«ëH  ,IOÉ`̀ŸG  ¢ùØf  øe  zÜ{  Iô≤ØdG  πjó©Jh
 hCG  Üô°†dÉH  πª©dG  ¿Éµe  ‘  ¬∏ãÁ  øe  hCG  πª©dG  ÖMÉ°U  øe  AGóàYG  ´ƒbh
 øe  …CG  ≈∏Y  »°ùæ÷G  AGóàY’G  hCG  ¢TôëàdG  ∫Éµ°TCG  øe  πµ°T  …CG  á°SQÉªÃ
 ±’BG 3 øY π≤J ’ á°ù°SDƒŸG ≈∏Y áeGôZ ¢VôØj ¿CG ¬∏a ,á°ù°SDƒŸG ‘ Ú∏eÉ©dG
 iôNCG äÉ©jô°ûJ ájCG ΩÉµMC’ IÉYGôe ™e ∂dPh ,±’BG 5 ≈∏Y ójõJ ’h QÉæjO

.z∫ƒ©ØŸG IòaÉf
 ¢üædÉH  É¡æY  á°VÉ©à°S’Gh  ,69  IOÉŸG  AÉ¨dEG  ,º¡JÉMÎ≤e  ‘  AÉL  Éªc
 ±É©°VEG hCG ∫É£HEG ¬fCÉ°T øe Ú∏eÉ©dG ÚH õ««“ …CG ô¶ëj{ : zCG{ Iô≤ØdG ‹ÉàdG
 ≈∏Y{ :zÜ{ Iô≤ØdGh ,záæ¡ŸG hCG  πª©dG  ¢Uôa ‘ á∏eÉ©ŸG hCG  ¢UôØdG  DƒaÉµJ
 á©°VôŸGh  πeÉ◊G  ICGô`̀ŸG  ájÉª◊  áeRÓdG  äÉª«∏©àdG  QGó°UEG  πª©dG  ôjRh

.zÉk«∏«d kÓªY ¿hODƒj øjòdG ¢UÉî°TC’Gh
 ,á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤◊  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ∏ã‡  Ωó`̀b  Éª«a
 ≈∏Y íÑ°üJ å«ëH 4  IOÉŸG πjó©J ÉgRôHCG  ,¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe ≈∏Y äÉMÎ≤e
 √ôeCG ‹h hCG ábÉYE’G …P ¢üî°ûdG ¬°VƒØj øe hCG ôjRƒdG »Ø©j{ :‹ÉàdG ƒëædG
 IOÉŸG √òg øe zê{ Iô≤ØdG ‘ É¡«dEG QÉ°ûŸG ≠dÉÑŸGh Ωƒ°SôdG ™aO øe ¬«°Uh hCG
 IóYÉ°ùŸG ≈dEG á°SÉe áLÉëH ábÉYE’G …hP øe ¿Éc GPEG óMGh ÊOQCG ÒZ πeÉY øY
 ÒZ πeÉ©dG  ΩÉ¡e ô°üà≤J  ¿G  á£jô°T  á«eƒ«dG  ¬JÉ«M AÉÑYCÉH  ΩÉ«≤∏d  Ò¨dG  øe
 äGAGôLGh •hô°T Oó– ¿CGh ,ábÉYE’G …P ¢üî°û∏d ¿ƒ©dG Ëó≤J ≈∏Y ÊOQC’G

.zájÉ¨dG √ò¡d ôjRƒdG ÉgQó°üj äÉª«∏©J ÖLƒÃ AÉØYE’G íæe

  الشعب النٮ﮵ا�﮳ٮ﮵ة �﮴ٮ﮳حث مست﮳حدات أزمة كورو�﮲ا
عمان 

 ÖFÉædG  á°SÉFôH  ,AÉ©HQC’G  ´ÉªàLG  ∫ÓN  ,á«HÉ«ædG  Ö©°ûdG  á∏àc  âãëH  
 É¡≤aGQ  Éeh  ÉfhQƒc  áeRCG  ≈∏Y  äGóéà°ùŸG  ôNBG  ,áeQÉé©dG  ¢SGôa  ¢Sóæ¡ŸG
 ,¢ShÒØdG  ó°V  º«©£àdG  á«eGõdEGh  ,»Fõ÷G  ô¶◊Éc  á«eƒµM  äGQGô`̀b  øe

.á«æjƒªàdG OGƒŸG QÉ©°SCG ´ÉØJQG á«°†b ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 É¡dÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y  â©°Vh  á∏àµdG  ¿EG  ,´ÉªàL’G  ∫ÓN  áeQÉé©dG  ∫Ébh
 Úµ“  ´ƒ°Vƒe  â°ûbÉf  Éªc  ,øWGƒŸGh  øWƒdG  º¡J  »àdG  ÉjÉ°†≤dG  øe  G kOóY

.Oƒ°ûæŸG »°SÉ«°ùdG πª©dG ‘ á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G
 ∫ÓN  øe  áë°VGh  áª°üH  É¡d  ¿ƒµ«°S  á«HÉ«ædG  Ö©°ûdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VGh
 áªFÓe  á«©jô°ûJ  áÄ«H  ≈`̀dEG  k’ƒ°Uh  ,á«°SÉ«°ùdG  ÜGõ`̀ MC’G  ™e  á«cQÉ°ûàdG

.á«Hõ◊G ácQÉ°ûª∏d
 á«dBÉH  á≤∏©àŸG  ™«°VGƒŸGh  ÉjÉ°†≤dG  øe  OóY  åëH  ≈dEG  áeQÉé©dG  QÉ°TGh

.á∏Ñ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN á∏àµdG πªY
 ä’Óg  óªfih  »ªZódG  ËôµdGóÑY  ÜGƒædG  á∏àµdG  AÉ°†YCG  ócCG  ,ºgQhóH
 ájOÉgh  äÉÑ«°†Y  IõjÉah  ¿Ghó©dG  íLÉfh  ójR  ƒHCG  ˆGóÑYh  õjÉØdG  óªfih
 πc  ≈∏Y  ôªà°ùe  πµ°ûH  ±ƒbƒ∏d  á`̀jQhO  äÉYÉªàLG  ó≤Y  á«ªgCG  ,¿ÉMô°ùdG

.øWGƒŸGh øWƒdG º¡J »àdG ÉjÉ°†≤dG
 áëFÉL  πX  ‘  øWGƒŸG  ¬°û«©j  …ò`̀dG  …OÉ°üàb’G  ™°VƒdG  ¿EG  GƒdÉbh
 ÜGÎbG ™e Éª«°S’h ,¬Jƒ≤H ¢SÉ°ùŸG É¡fCÉ°T øe äGQGôb …CG πªàëj ’ ,ÉfhQƒc
 ájOÉ°üàb’G áeRCÓd  ∫ƒ∏M OÉéjEG  ≈dEG  áeƒµ◊G ÚYGO ,∑QÉÑŸG  ¿É°†eQ ô¡°T
 ,á«°SÉ«°ùdG äÉMÓ°UE’ÉH ≥∏©àj Éª«ah .¬FÉæHCG äƒbh øWGƒŸG Ö«L øY G kó«©H
 áªXÉædG  äÉ©jô°ûàdG  ójƒŒ  ÈY  »JCÉj  ìÓ°UE’G  ≥jôW  ∫hCG  ¿CG  ÜGƒædG  ÚH
 ,á«∏ëŸG IQGOE’Gh ÜÉîàf’Gh ÜGõMC’G ÚfGƒb É k°Uƒ°üN ,á«°SÉ«°ùdG IÉ«ë∏d
 ±ƒbƒ∏d  á«°SÉ«°ùdG  ÜGõMC’G  ™e  äÉYÉªàLG  ó≤©à°S  á∏àµdG  ¿CG  ≈dEG  øjÒ°ûe

.á«°SÉ«°ùdG º¡àcQÉ°ûe øe ó– »àdG äÉ≤«©ŸG RôHCG ≈∏Y

 التنمٮ﮵ة: منع �﮴صو�﮵ر األسر 
ٮ﮵دة من المٮ﮳ادرات ال﮲حٮ﮵ر�﮵ة المستڡ�

عمان 

 º«ª©J ‘ ,í∏ØŸG øÁG ,∞∏µŸG πª©dG ôjRh á«YÉªàL’G á«ªæàdG ôjRh Oó°T
 ôjƒ°üàdG ™æe ≈∏Y ,ájƒd’Gh äÉ¶aÉëŸG ‘ á«ªæàdG  AGQóŸ AÉ©HQC’G √Qó°UCG
 ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒe ÈY ÒÿG äGQOÉÑe øe Ió«Øà°ùŸG ô°SCÓd ¬dÉµ°TG ∞∏àîÃ
 á«°Uƒ°üN  ≈∏Y  kÉXÉØM  ,á«°üî°ûdG  äGQOÉÑŸGh  ájÒÿG  äÉ«©ª÷Gh  ÊóŸG

.äGóYÉ°ùŸG øe øjó«Øà°ùŸG áeGôch
 äGAGôLEGh  •hô°T  -AÉ©HQC’G  ‘Éë°U  ¿É«H  Ö°ùëH-  º«ª©àdG  øª°†Jh

.∑QÉÑŸG ¿É°†eQ ô¡°ûd ÒÿG äGQOÉÑe
 ÈcG  IóYÉ°ùŸ  á«æWƒdG  á«∏g’G  Oƒ¡÷G  ôaÉ°†J  á«ªgCG  º«ª©àdG  ó`̀cCGh
 áµ∏ªŸG É¡H ô“ »àdG á«FÉHƒdG áëFÉ÷G ±hôX πX ‘ ÚæWGƒŸG øe áëjô°T
 äÉjôjóŸG ‘ äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ÒaƒJh ,¬dÉµ°TG ∞∏àîÃ ÊÉ°ùfE’G ¿ƒ©dG Ëó≤Jh
 ,Ió«Øà°ùŸG  ô°SC’G  ¥É≤ëà°SG  øe  ócCÉà∏d  ∫ƒ°UC’G  Ö°ùëH  äGQOÉÑŸG  √ò¡d
 ∂«Ñ°ûàdGh  Ú``̀jQGOE’G  ΩÉµ◊G  ™e  ôªà°ùŸG  ≥«°ùæàdG  AGQó`̀ ŸG  øe  Ö∏£dGh
 .ΩõM πµH º«ª©àdG ÚeÉ°†e ≥«Ñ£Jh IÒ≤ØdG ô°SC’G øe OóY ÈcC’ ∫ƒ°Uƒ∏d
 ,É¡à«MÓ°Uh á«FGò¨dG Ohô£dG äÉjƒàfih IOƒL øe ócCÉàdÉH º«ª©àdG ÖdÉWh
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  É k°UôM  ,É¡æjõîJ  äÉ«dBGh  ,ô¡°TCG  áà°S  øY  π≤j  ’  ÉÃh
 ßØ–  ádƒÑ≤eh  á≤F’  á≤jô£H  ICÉÑ©e  Ohô£dG  ¿ƒµJ  ¿Gh  ,É¡æe  øjó«Øà°ùŸG

.IóYÉ°ùŸG »≤∏àe áeGôc



3 2021  QGPBG (25)  ¢ù«ªÿG
(2337) Oó©dG محلٮ﮵ات

 ájQƒ°ùdG IQƒãdG
!áÁõ¡dG ∫GDƒ°Sh

 ¬«dEG  â`̀ dBG  …ò`̀ dG  ¥É`̀Ø`̀NE’G  á`̀ LQO  ∞«°UƒJ  ‘  AGQB’G  øjÉÑàJ
 kÉ«dÉJh  ,É¡àbÓ£fG  ø`̀e  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ô°ûY  ó©H  Ú`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG  IQƒ``̀K
 ,IQƒ`̀ã`̀ dG √ò``̀g ≈`̀∏`̀Y RÉ``̀¡``̀LE’G ” π`̀g :∫GDƒ``̀°``̀S ø`̀Y á``̀HÉ``̀LE’G ‘
 äÉ°ùµf  Oô`̀›  ¬«fÉ©J  É`̀e  ¿CG  ΩCG  ,É¡àÁõg  ñÉæe  ¢û«©f  ÉæàHh
 ?É`̀gRhÉ`̀Œh  É`̀gQÉ`̀KBG  ∞«ØîJ  øµÁ  ,áàbDƒe  äÉgƒ°ûJh  Iô`̀HÉ`̀Y
 ¿CÉH  kÉYQòàe  áÁõ¡dÉH  ±GÎY’G  øe  ¢†©ÑdG  Üô¡àj  ¿CG  ô°ùØe  ôeCG
 ´Gô°U ‘ Ωhõ¡e hCG ô°üàæe áªK ¢ù«d ¿CÉHh ,A»°T πc ∫ÉW ÜGôÿG
 ,√QGôªà°SG  äÉeƒ≤e âµà¡Jh ¬à«eƒªYh ¬à«Yô°T ó≤a ΩÉ¶f ™e mΩGO
 kÉ«°SÉ«°Sh  kÉ`̀«`̀bÓ`̀NCG  ,√ƒ`̀Lƒ`̀dG  IOó©àe  ºµM  á``̀eRCG  ÊÉ©j  äÉ`̀ Hh
 AÉªYR  ¢†aôj  ¿CG  Ωƒ¡Øe  ô`̀eCG  ƒg  Éªc  ,kÉ«YÉªàLGh  kÉjOÉ°üàbGh
 ájOôµdG äGƒ≤dG IOÉbh OÓÑdG »HôZ ∫Éª°T ‘ ájƒeÓ°SE’G äÉYÉª÷G
 º¡°ShDhQ  ≈∏Y  Gƒ¶aÉM  ób  Gƒ`̀eGO  Ée  áÁõ¡dÉH  QGô`̀bE’G  ,É¡bô°T  ‘
 º¡JGRÉ«àeGh  º¡£∏°ùJ  ¢Vôa  ‘  QGôªà°S’G  ¿ƒ©«£à°ùjh  áŸÉ°S
 ™æàÁ  ¿CG  kÉeƒ¡Øe  hCG  kGô°ùØe  ¢ù«d  Ée  øµd  ,º¡Jô£«°S  ≥WÉæe  ≈∏Y
 ¿ƒdGõj  ’  ø ne  º¡æe  ,áÁõ¡dÉH  QGô`̀bE’G  øY  ¿ƒ«°SÉ«°S  ¿ƒ°VQÉ©e
 ä’RÉæàd  ¿ƒª∏°ùà°ùjh  ,ádòe  äÉ°VhÉØe  ™≤æà°ùe  ‘  ¿ƒ°Vƒîj
 ¿RGƒJ  πX  ‘  ,áëÑ°ùŸG  äÉÑëc  ôµJ  ,…Qƒ°ùdG  Ö©°ûdG  ¥ƒ≤M  øY
 Éghó–  ,¬FÉØ∏Mh  ΩÉ¶ædG  áë∏°üŸ  ñQÉ°U  πµ°ûH  π«Á  äÉH  iƒb
 äGAÓ`̀eEÓ`̀d  º¡Yƒ°†Nh  º¡jÎ©J  »àdG  ∂à¡àdGh  ∞©°†dG  ádÉM
 Ió`̀MGh  Iƒ£N  Ωó≤àdG  øY  äÉ°VhÉØŸG  õé©J  Éªæ«H  ,á«LQÉÿG
 øe  ≈`̀ fOC’G  ó◊G  ≥«≤–  ƒëf  ≈àMh  ,á«°SÉ«°ùdG  á÷É©ŸG  ƒëf
 Ò°üe ∞°ûch Ú∏≤à©ŸG ìGô°S ¥ÓWEÉH á≤∏©àŸG á«fÉ°ùfE’G ÖdÉ£ŸG
 øe ádÉëH kÉeƒµfi ∫Gõj ’ ø ne º¡æeh !kÉjô°ùb ÚØàîŸGh øjOƒ≤ØŸG
 ,áØFGR  k’É`̀eBG  n≥n∏ nNh  ,á∏∏°†ŸG  äÉfÉgôdGh  äÉ¨dÉÑŸG  ≈∏Y  ¿É`̀eOE’G
 ¢†©H  ≈∏Y  hCG  ,ºµ◊G  πgCG  ÚH  äÉaÓN  øe  π°üëj  Ée  ≈∏Y  ,kÓãe
 ÉYQOh AGójƒ°ùdG  »àæjóe  ‘ ΩÉ¶æ∏d  á°VQÉ©ŸG  á«Ñ©°ûdG  äÉcôëàdG
 ´É«é∏d IQƒK ≈∏Y hCG ,ÖdOEG äGó∏H ‘ ájƒeÓ°SE’G äÉYÉª÷G ó°V hCG
 ’h  ,á«°û«©ŸG  IÉ«ë∏d  ™jôŸG  QƒgóàdG  ≈∏Y  kGOQ  ÉjQƒ°S  ‘  áµ«°Th
 ≥aGƒJ ∫ƒ°üM ≈∏Y πjƒ©àdG IQÉKEG øe ,iôNC’Gh áæ«ØdG ÚH ,Ò°V
 Ò«¨àdG ¢Vôah ºFÉ≤dG ΩÉ¶ædG RƒeQ áMGRE’ ƒµ°Sƒeh ø£æ°TGh ÚH
 øe z…ôµ°ùY ¢ù∏›{ π«µ°ûJ á«ªgCG øY ΩÉghC’G åH hCG ,»°SÉ«°ùdG
 IOÉ«bh ´É≤æà°S’G ádÉM ¥GÎNG ¬æµÁ ,ΩÉ¶ædGh á°VQÉ©ŸG •ÉÑ°V

!á«dÉ≤àf’G á∏MôŸG
 øjòdG ÚjQƒ°ùdG Ú£°TÉædGh Ú°VQÉ©ŸG OGóYCG OGOõJ πHÉ≤ŸG ‘h
 ∞fCÉJ  º¡æe  á∏b  ∫Gõ`̀J  ’  PEGh  ,áÁõ¡dGh  IQÉ°ùÿÉH  ¿hô≤j  GƒJÉH
 ΩÉeCG  §ÑëŸGh  π«≤ãdG  É¡©bh  øe  kÉÑ°ù–  áÁõ¡dG  ÒÑ©J  ΩGóîà°SG
 ±Î©J äCGóH º¡à«ÑdÉZ ¿EÉa ,…Qƒ°ùdG Ö©°û∏d áª«¶©dG äÉ«ë°†àdG
 ,É¡HÉÑ°SCG ójóëàd áÄjôLh ájóL äÉ°TÉ≤f QÉªZ ¢VƒîJh kGQÉ¡L É¡H
 iƒ°S  ¬ª¡j  øµj  ⁄  ΩÉ¶æd  á«°ù«FôdG  á«dhDƒ°ùŸÉH  ≥∏©àj  Éª«a  r¿EG
 ôéà°SGh  á«°SÉ«°ùdG  äÉjƒ°ùàdG  πc  ¢†aQ  ,á£∏°ùdG  ‘  QGôªà°S’G
 á«°SÉ«°ùdG IQƒãdG ¬jƒ°ûJ ≈∏Y ÜCGOh »LQÉÿG ºYódG ∫Éµ°TCG ∞∏àfl
 ó°TCG  kÓ°Sƒàe  ,á«ØFÉW  á«∏gCG  ÜôM  ƒëf  ÉgôLh  ÜÉgQE’ÉH  É¡£HQh
 ™e DƒWGƒàdÉH á«ÑgòŸG äGRGõØà°S’G ™æ°TCGh ô¡≤dGh ∞æ©dG Ö«dÉ°SCG

.¬fƒé°S øe º¡≤∏WCG øjòdG ájOÉ¡÷G á«Ø∏°ùdG AÉªYR
§°Sh’G ¥ô°ûdG

�﮳سم هللا الرحمن الرحٮ﮵م
س المطمئنة، ار﮳حع�� الى ر�﮳ك راضٮ﮵ة مرضٮ﮵ة، ڡ�اد﮲حيل ���� عٮ﮳ادي، واد﮲حيل ﮳حنيت )) ((�﮵ا أ�﮵تها النڡ�

�﮲عــــــــــ��
�﮵نعى ر�ٔٮ﮵س هٮ﮵ئة األركان المشتركة

 اللواء الركن �﮵وسف احمد الحنٮ﮵ط�� 
 وكاڡ�ة منتسيب الڡ�وات المسلحة األرد�﮲ٮ﮵ة - ال﮳حٮ﮵ش العر�﮳�� .

العمٮ﮵د طٮ﮳ٮ﮵ب صحة متڡ�اعد

﮲حلف عٮ﮳دالكر�﮵م سالم الرڡ�اد
الذي  انتڡ�ل الى رحمة هللا �﮴عالى �﮵وم الثال�﮶اء المواڡ�ق ٢٠٢١/٣/٢٣

ڡ�ٮ﮵د  �﮳واسع رحمته ورضوا�﮲ه  واسكنه ڡ�س�﮵ح ﮳حنا�﮲ه. مد هللا الڡ�  �﮴ع�
وألهم ذو�﮵ه و أهله ﮳حمٮ﮵ل الصٮ﮳ر وحسن العزاء.

إ�﮲ا � وإ�﮲ا إلٮ﮵ه را﮳حعون

�﮳سم هللا الرحمن الرحٮ﮵م
س المطمئنة، ار﮳حع�� الى ر�﮳ك راضٮ﮵ة مرضٮ﮵ة، ڡ�اد﮲حيل ���� عٮ﮳ادي، واد﮲حيل ﮳حنيت )) ((�﮵ا أ�﮵تها النڡ�

�﮲عــــــــــ��
�﮵نعى ر�ٔٮ﮵س هٮ﮵ئة األركان المشتركة

 اللواء الركن �﮵وسف احمد الحنٮ﮵ط��  
وكاڡ�ة منتسيب الڡ�وات المسلحة األرد�﮲ٮ﮵ة - ال﮳حٮ﮵ش العر�﮳�� .

العمٮ﮵د الركن المتڡ�اعد

�﮲صر احمد حسٮ﮵ن الرواشدة
الذي  انتڡ�ل الى رحمة هللا �﮴عالى �﮵وم الثال�﮶اء المواڡ�ق ٢٠٢١/٣/٢٣

ڡ�ٮ﮵د  �﮳واسع رحمته ورضوا�﮲ه  واسكنه ڡ�س�﮵ح ﮳حنا�﮲ه. مد هللا الڡ�  �﮴ع�
وألهم ذو�﮵ه و أهله ﮳حمٮ﮵ل الصٮ﮳ر وحسن العزاء.

إ�﮲ا � وإ�﮲ا إلٮ﮵ه را﮳حعون

عمان 

 á°SÉFôH  ,AÉ`̀©`̀HQC’G  ¬à°ù∏L  ‘  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏›  ô`̀bCG
 ,IQGRƒdG  áÄ«g  Qƒ°†Mh  ,äGOƒ©dG  º©æŸG  óÑY  »eÉëŸG
 äGó`̀Mƒ`̀dG  äÉ`̀ fRGƒ`̀ eh  áeÉ©dG  á`̀fRGƒ`̀ŸG  º«¶æJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b

.á«eƒµ◊G
 OGó`̀YEG  πMGôeh  äGAGô``LEG  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  Oóëjh
 ,èFÉàædÉH á¡LƒŸG äÉfRGƒŸG OGóYEG á«é¡æŸ kÉ≤ah ,áfRGƒŸG
 ¢SÉ«≤∏d  á∏HÉb  AGOCG  äGô°TDƒÃ  ¥ÉØf’G  §HQ  óªà©J  »àdG

.áæ∏©ŸG ±GógC’G ≥«≤– øe ócCÉà∏d
 OGóYEG ΩÉ¡e ‹hódG ¿hÉ©àdGh §«£îàdG IQGRh ‹ƒàJh
 á«ªæàdG  èeGôHh  ió`̀ŸG  á∏jƒW  á«é«JGÎ°S’G  §£ÿG
 É¡∏«∏–h Iójó÷G äGQOÉÑŸGh ™jQÉ°ûŸG á°SGQOh á∏eÉ°ûdG
 ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏éŸ  É¡fCÉ°ûH  áÑ°SÉæŸG  äÉ«°UƒàdG  Ëó≤Jh
 íæŸG  ∫ƒM  äÉ©bƒàdÉH  áeÉ©dG  áfRGƒŸG  Iô`̀FGO  ójhõJh
 ÚàjÒ°TCÉJ  Úàæ°Sh  áfRGƒŸG  áæ°ùd  ájƒªæàdG  ¢Vhô≤dGh
 OGó`̀ YEG  óæY  Iô`̀FGó`̀dG  ™`̀e  ≥«°ùæàdG  ø`̀Y  Ó°†a  ,Úà«dÉJ
 ádƒªŸG  áeÉ©dG  áfRGƒŸG  ∫ÓN  øe  äÉYÉ£≤dG  ºYO  èeGôH
 á≤∏©àŸG  ΩÉ¡ŸG  áÑ°SÉëŸG  ¿GƒjO  ≈dƒàj  Éªc  ,ÚëfÉŸG  øe
 ¿ƒfÉbh  áeÉ©dG  á`̀fRGƒ`̀ŸG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ò«ØæJ  ≈∏Y  áHÉbôdÉH

.òaÉædG ¬fƒfÉ≤H IOóëŸG á«eƒµ◊G äGóMƒdG äÉfRGƒe
 πc  áfRGƒŸG  ÊƒfÉb  »Yhô°ûe  OGó`̀YG  πMGôe  CGóÑJh
 ,∫ƒ°üØ∏d  á«dh’G  ±ƒ≤°ùdG  á©LGôÃ ¿É°ù«f  ô¡°T  ‘ ΩÉY
 áeC’G  ¢ù∏›  πÑb  øe  ÉªgQGôbEÉH  ∫hC’G  ¿ƒfÉc  ‘  »¡àæJh
.Éª¡«∏Y ábOÉ°üŸÉH á«eÉ°ùdG á«µ∏ŸG IOGQE’G Qhó°üd Gó«¡“

 áFQÉ£dG äÉ≤Øæ∏d kÉ°ü°üfl ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe øª°†àjh
 øe  QGô≤H  ¬æe  ¥ÉØfE’G  ºàj  å«ëH  ,IQGRƒ``̀dG  áfRGƒe  ‘
 ≈dEG  óæà°ùŸG  ôjRƒdG  Ö«°ùæJ  ≈∏Y  AÉæH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏›
 ¢ü°üîŸG  ¥ÉØfEG  ô°üëæj  ¿G  ≈∏Y  ,ΩÉ©dG  ôjóŸG  á«°UƒJ
 ¿CGh  ,áFQÉ£dG  ä’É`̀◊Gh  á©bƒàŸG  ÒZ  ¥ÉØfE’G  ¬LhCÉH
 ò«ØæJ  óæY  áFQÉ£dG  äÉ≤ØædG  ΩGóîà°SG  ¬`̀LhCG  ¿É«H  ºàj
 á«∏«°üØJ  OƒæH  çGóMEG  ∫ÓN  øe  áeÉ©dG  áfRGƒŸG  ¿ƒfÉb
 ‘ ô¡¶Jh …ƒæ°ùdG áeÉ©dG áfRGƒŸG ¿ƒfÉb ‘ äÉ≤ØædG √ò¡d
 ó©H  áeÉ©dG  áfRGƒŸG  IôFGO  Ωƒ≤Jh  .á«eÉàÿG  äÉHÉ°ù◊G
 äGóMƒdG  äÉfRGƒe  ¿ƒfÉbh  áeÉ©dG  áfRGƒŸG  ¿ƒfÉb  ô°ûf
 ájƒæ°S  á≤«Kh  QGó°UEÉH  á«ª°SôdG  Iójô÷G  ‘  á«eƒµ◊G

 ≈∏Y  Égô°ûæJh  (áeÉ©dG  áfRGƒª∏d  øWGƒŸG  π«dO)  ≈ª°ùJ
 ´ÓW’G  øe  øWGƒŸG  Úµªàd  ,IôFGó∏d  ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG
 áeÉ©dG  áfRGƒŸG  ¿ƒfÉb  ¬æª°†J  Ée  Rô`̀HCG  ≈∏Y  ±ô©àdGh

.á«eƒµ◊G äGóMƒdG äÉfRGƒe ¿ƒfÉbh
 ¿ƒfÉb  ‘  äÉ°ü°üfl  …CG  ¿É`̀a  ,´hô°ûŸG  Ö°ùëHh
 ⁄  á«eƒµ◊G  äGó`̀Mƒ`̀ dG  äÉ`̀ fRGƒ`̀ eh  áeÉ©dG  á`̀ fRGƒ`̀ŸG
 Èà©J  ,á«dÉŸG  áæ°ùdG  ∫ÓN  É¡H  ΩGõàd’G  hCG  É¡aô°U  ºàj
 á≤aGƒÃ  Rƒéj  ¬fCG  ’EG  ,á«dÉŸG  áæ°ùdG  AÉ¡àfG  óæY  IÉ¨∏e
 ôjhóJ  ájÉ¨dG  √ò¡d  ÉgQó°üj  äÉª«∏©J  ÖLƒÃh  ôjRƒdG
 ‘  Égó°UQ  ºàj  ⁄h  É¡H  ΩGõ`̀à`̀d’G  ”  »àdG  äÉ°ü°üîŸG

.á«dÉàdG á«dÉŸG áæ°ùdG áfRGƒe

 äGQƒ£J  øY  ájô¡°T  äÉfÉ«H  ,á«dÉŸG  IQGRh  ô°ûæJh
 ,áeÉ©dG  äÉ°ù°SDƒŸGh  ∫ƒ°üØ∏d  äÉ≤ØædGh  äGOGô```̀jE’G
 ™HQ äÉfÉ«Hh ,ΩÉ©dG øjódG øY ájô¡°T äÉfÉ«Hh ,äÉjó∏ÑdGh
 äÉ°ù°SDƒŸGh  ∫ƒ°üØ∏d  ‹ÉŸG  AGOC’G  øY  ájƒæ°Sh  ájƒæ°S
 πeÉµdÉH  ácƒ∏ªŸG  äÉcô°ûdGh  äÉjó∏ÑdGh  iôNC’G  áeÉ©dG

.zá«eƒµ◊G ≥jOÉæ°üdGh É¡«a áªgÉ°ùŸG hCG áeƒµë∏d
 ∫ÉŸG  IQGOEG  º«¶æJ  äÉjÉ¨d  ¿ƒfÉ≤dG  ´hô°ûe  »JCÉjh
 ÉgQGhOCGh  áq«ª°SôdG  äÉ¡÷G  äÉq«dhDƒ°ùe  ójó–h  ,ΩÉ©dG
 ¿ƒfÉb  OGóYEÉH  á∏«ØµdG  ¢ù°SC’G  ™°Vƒdh  ,áq«∏ª©dG  √òg  ‘
 áq«eƒµ◊G  äGóMƒdG  äÉfRGƒe  ¿ƒfÉbh  á qeÉ©dG  áfRGƒŸG
 »q∏µdG  QÉWE’G  »YGôj  πµ°ûH  ,Éª¡«∏Y  áHÉbôdGh  Éªgò«ØæJh

 Ëó≤Jh  ‹É`̀ŸG  QGô≤à°S’G  õjõ©Jh  ,»æWƒdG  OÉ°üàbÓd
.á«dÉY IAÉØµH äÉ¶aÉëŸG ™«ªL ‘ áq«eƒµ◊G äÉeóÿG

 ¿Éª°Vh ,á qeÉ©dG áfRGƒŸG ‘ áq«aÉØ°ûdG ¿ƒfÉ≤dG »YGôjh
 É`̀gOGó`̀YEG  πMGôe  ™«ª÷  áq«fƒfÉ≤dG  á«£¨àdG  áq«dƒª°T
 ,áq«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸG  ≥`̀ah  É¡«∏Y  áHÉbôdGh  Égò«ØæJh
 πª°ûàd  áq«dÉŸG  ôjQÉ≤àdGh  äÉfÉ«ÑdG  ô°ûf  ¥É£f  ™«°SƒJh

.á qeÉ©dG äÉ°ù q°SDƒŸG ™«ªL
 ‘  âª°U  á≤«bO  áeƒµ◊Gh  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YG  ∞`̀bhh
 ≥Ñ°SC’G ÖFÉædG ìhQ ≈∏Y á–ÉØdG GhCGôbh á°ù∏÷G ájGóH
 ó«dh-GÎH) .AÉKÓãdG ¢ùeCG á«æŸG ¬àaGh …òdG OÉbôdG ∞∏N

(áÑgÉÑ¡dG

م﮳حلس النواب �﮵ڡ�ر ڡ�ا�﮲ون تن﮲طٮ﮵م المواز�﮲ة

ٮ﮵ة  حوار�﮵ة رڡ�مٮ﮵ة حول الممارسات الصحڡ�
طٮ﮵ة ا﮲حٮ﮳ار كورو�﮲ا اليت �﮴عىن �﮳تع�

عّمان 

 ,¿É`̀«`̀YC’G  ¢ù∏›  ‘  áeÉ©dG  äÉ`̀eó`̀ÿG  áæ÷  â≤àdG
 ôjRh ,AÉ©HQC’G ,áfQÉª◊G ≈Ø£°üe QƒàcódG Ú©dG á°SÉFôH
 πªY  á©HÉàŸ  ,IófÉæ¡dG  óªMCG  IOÉjôdGh  »ªbôdG  OÉ°üàb’G

.»ªbôdG ∫ƒëàdGh É«LƒdƒæµàdGh ä’É°üJ’G ´É£b
 »gÉLƒdG  ÚH  ™«ªL  áæé∏d  ´ÉªàLG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 âaƒ°ShôµjÉe) èeÉfôH ÈY ÊhÎµdE’G ∫É°üJ’G á«°UÉNh
 ´É£b  º«¶æJ  áÄ«g  »°VƒØe  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ™e  ,(õª«J
 ¢ù«FôdG  Ö`̀FÉ`̀fh  ,Qƒ`̀Ñ`̀÷G  …RÉ`̀ Z  ¢Sóæ¡ŸG  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G

 ôjóeh  ,á«fGôjO  ¿Ó°SQ  ¿OQC’G  „QhG  ácô°û∏d  …ò«ØæàdG
 ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FQh ,IQÉ£°T IOÉjR á«æeCG ácô°T ΩÉY
 ´É£b ¿EG  áfQÉª◊G Ú©dG  ∫Ébh .º°SÉ÷G ó¡a  ¿OQC’G  øjR
 ,¬∏ªY ´É°ùJGh Qƒ£J á∏Môe ‘ É«LƒdƒæµàdGh ä’É°üJ’G
 »é«JGÎ°SG ∂jô°ûc ¬©e πeÉ©àJ ¿CG áeƒµ◊G ≈∏Y Öéjh
 ¬«∏Y ∞∏µdG ¢†ØNh ,á°ùaÉæe QÉ©°SCÉH äGOOÎdG áMÉJEG ÈY
 ´É£b  ¿CG  ≈dEG  G kÒ°ûe  ,óFGƒ©dÉH  á«cQÉ°ûàdG  CGóÑÃ  πª©dGh
 ájGóH ‘ ¬fC’ ºYódG øe ójõŸ êÉàëj äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

.»ªbôdG ∫ƒëàdG
 äÉcô°T  á«ªgCG  ≈dEG  IófÉæ¡dG  ôjRƒdG  QÉ°TCG  ,¬ÑfÉL  øe

 ¢UÉÿG  ´É£≤dGh  äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJh  ä’É°üJ’G
 á«ªæàdG  ≥«≤–  ¿Éª°Vh  ,»ªbôdG  ∫ƒëàdG  á«∏ªY  ºYO  ‘
 áªà¡e áeƒµ◊G ¿CG  G kócƒe ,áaÉc äÉ¶aÉëŸG ‘ áeGóà°ùŸG
 ä’É°üJ’G  ¥ƒ°S  ≈`̀dEG  ¢ùeÉÿG  π«÷G  á«æ≤J  ∫É`̀NOEÉ`̀H
 IóYÉ°ùŸG ‘ ÒÑc ôKCG øe ¬d ÉŸ øµ‡ âbh ´ô°SG ‘ á«∏ëŸG
 ∫ÉªYC’G  π«¡°ùJh  áµ∏ªŸG  ‘  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  á«∏ªY  ≈∏Y
 á«ª«∏©àdG É¡ªgCGh ,ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG á«LÉàfG IOÉjRh

.ÉgÒZh á«YGQõdGh á«YÉæ°üdGh á«ë°üdGh
 π«÷G  É«LƒdƒæµJh  äÉeóNh  äÉµÑ°T  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ™«ª÷  IõØfi  á«∏eÉµJ  ájƒªæJ  áÄ«H  ôaƒJ  ¢ùeÉÿG

 »°ùaÉæàdG  ¿OQC’G  õcôe  ™aôH  áªgÉ°ùŸGh  äÉYÉ£≤dG
 QÉªãà°S’G  áÄ«Hh  »ªbôdG  ∫ƒëàdGh  ∫ÉªYC’G  É«Lƒdƒæµàd

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àîŸ ájƒªæJ ¢Uôa OÉéjEGh
 äGQó≤dGh …QÉªãà°S’G óFÉ©dG ¿CG IófÉæ¡dG ôjRƒdG ÚHh
 á«∏Y âfÉc É‡ ¢übÉæJ ‘ ä’É°üJ’G äÉcô°ûd á«°ùaÉæàdG
 πµ°û oJ  ´É£≤dG  ‘  øjôªãà°ùŸG  äGOGôjG  ¿Gh  ,2011  ΩÉY
 ≈dEG  áÄŸÉH  90  øe  ÌcCG  ÖgòJ  áÑ°ùædG  √ògh  ,áÄŸÉH  5
 QÉéjGh á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸGh ≥jƒ°ùàdGh äGQÉªãà°S’G
 πNGO  IójóL  πªY  á°Uôa  OÉ`̀é`̀jEGh  ÚØXƒŸGh  êGô``̀HC’G

.áµ∏ªŸG

﮲حدمات األعٮ﮵ان �﮴لت���� وز�﮵ر االڡ�تصاد الرڡ�م�� والر�﮵ادة

 عمان 

 ájQGƒM  á°ù∏L  ÊOQC’G  ΩÓYE’G  ó¡©e  º¶f  
 IQhô°V  ∫ƒ`̀M  »FôŸG  ∫É°üJ’G  äÉ«æ≤J  ÈY
 »àdG  á«Øë°üdG  äÉ°SQÉªŸG  ‘  á«bGó°üŸG  AÓYEG
 Ú«Øë°üdG QhOh ,zÉfhQƒc{ AÉHh á«£¨àH ≈æ©J
 Qhód RGƒe √QÉÑàYÉH ,äÉeƒ∏©ŸG AÉHh áHQÉfi ‘

.¢ShÒØdG áHQÉfi ‘ AÉÑWC’G
 Ö∏≤dG  ¢```VGô```eCG  …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG  ¢``̀Vô``̀Yh
 ∫ÓN  ,…Òé◊G  óªfi  QƒàcódG  ,Iô£°ù≤dGh
 ácQÉ°ûÃ  ,AÉKÓãdG  ¢ùeG  äó≤Y  »àdG  á°ù∏÷G
 Qƒ£J á«Ø«c ,ó¡©ŸG ‘ Òà°ùLÉŸG èeÉfôH áÑ∏W
 :É¡æe  IójóY  á∏ãeCÉH  ,AÉHƒdG  ∫ƒM  äÉ©FÉ°ûdG
 ,¢ShÒØ∏d  OÉ°†e  ìÉ≤d  √ôjƒ£Jh  z¢ùà«Z  π«H{
 ,ó∏÷G  â–  É¡Ñ«côJ  ºà«°S  »àdG  áëjô°ûdGh
 π°ù∏°ùŸG  çGó`̀MCGh  ,¢ùeÉÿG  π«÷G  äÉµÑ°Th
 ƒgh  …Òé◊G  QÉ°TGh  .z¿ƒ°ùÑª°S{  ÊƒJôµdG
 ƒjÉghCG  ≈Ø°ûà°ùe  ‘  Ö∏≤dG  AÉHô¡c  º°ùb  ¢ù«FQ

 äÉYƒª› ¬d âLhQ Ée ≈dG ,ó∏«Ø°ùfÉe ‘ »Ñ£dG
 ¿GƒæY  â–  ,ΩÉ¶àfÉHh  ,⁄É©dG  ∫ƒM  áØ∏àfl
 äÉeƒ∏©ŸG  ø`̀Y  Gó`̀ Y  ,zIô``̀eGDƒ``̀ŸG  äÉ`̀jô`̀¶`̀f{
 ∫ƒM  á«∏fi  äÉ¡L  É`̀¡`̀JQÉ`̀KCG  »àdG  áWƒ∏¨ŸG
 ™æ“  »àdG  áª©WC’G  ¢†©H  hCG  äÉMÉ≤d  ôjƒ£J
 ÉæcÓàeG  ¿G  ±É°VGh  .zÉ`̀fhQƒ`̀cz``̀H  áHÉ°UE’G
 ≈∏Y πFÉ¡dG É¡ªµH äÉeƒ∏©ŸG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG IQób
 πµ°ûH Ú°üàîŸG ÒZ øe ÉgÒ°ùØJh ,âfÎfE’G
 áWƒ∏¨e  äÉeƒ∏©e  QÉ°ûàfG  ≈`̀dEG  iOCG  ,ÅWÉN
 QÉ°ûàfG  ‘  ÒÑc  πµ°ûH  ºgÉ°Sh  ¢ShÒØdG  ∫ƒM
 äÉeƒ∏©ŸG  º¶©e  ¿G  í`̀°`̀VhGh  .äÉ©FÉ°ûdG
 äÉMÉ≤∏dG  ∫ƒM âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y IOƒLƒŸG
 ,Ióªà©e  ÒZ  äÓ›  Égô°ûæJh  ,áë«ë°U  ÒZ
 ,á«ÑæLCG ∫hO øe zAÉÑWCG √ÉÑ°TCG{ É¡H çóëàj hCG
 ’EG ,áæ¡ŸG ádhGõe á°üNQ º¡æe âÑë°S º¡°†©H
 ºgô°ûf óæY á«dÉY IógÉ°ûe Ö°ùf ¿ƒ≤≤ëj º¡fCG
 ™≤J  óbh  ,zÉfhQƒc{  ¢ShÒa  ∫ƒM  äÉgƒjó«a
 ,QOÉ°üŸG ∂∏J ≈dEG Aƒé∏dG ïa ‘ ΩÓYE’G πFÉ°Sh

 ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ,É¡à«bGó°üe  ióÃ  åëÑdG  ¿hO
.»Øë°üdG ≥Ñ°ùdG

 πFÉ°Sh  óªà©J  ¿CG  IQhô`̀ °`̀ V  ≈``̀dG  É``̀YOh
 ïjQÉJ  É`̀¡`̀dh  á`̀bƒ`̀Kƒ`̀e  QOÉ`̀°`̀ü`̀e  ≈∏Y  ΩÓ```̀YE’G
 QÉ«àNG  óæY  á°UÉîHh  ,á«bó°üdG  øe  Oƒ¡°ûe
 øe  ≥≤ëàdGh  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  ø`̀Y  åjóë∏d  AÉ`̀Ñ`̀WC’G
 ÉKÉëHCG  ¿ƒµ∏àÁ  GƒfÉc  ¿EGh  ,º¡JÉ°UÉ°üàNG
 ábƒKƒe  á«ª∏Y  äÓ`̀ ›  ‘  IQƒ°ûæe  á«ª∏Y
 áÄWÉN äÉeƒ∏©e ô°ûf Öæéàd ,É«ª°SQ á∏é°ùeh
 ,É¡ª¡a »≤∏àŸG A»°ùj ób á°übÉf hCG áWƒ∏¨e hCG

.¢ShÒØdG áHQÉfi ‘ ∫hódG Oƒ¡L ∞©°†Jh
 ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  ƒ`̀g  …Ò`̀é`̀◊G  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh
 ,Üô©dG  Oô`̀aQÉ`̀g  á©eÉL  »éjôÿ  …ò«ØæàdG
 ™bGƒe ≈∏Y á«ë°üdG  á«YƒàdG  ∫É› ‘ §°TÉfh
 äÉ°ù∏L ‘ GôNDƒe ∑QÉ°Th ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ≈dEG ,»ª∏©dG π°UGƒàdGh ΩÓYEÓd »Hô©dG ióàæŸG
 ΩÓ`̀YE’G  ä’É`̀›  ‘  Ú°üàflh  Ú∏eÉY  ÖfÉL

.º¡aÉ«WCG áaÉµH »ª∏©dG π°UGƒàdGh

اڡ�ٮ﮵ة �﮴ؤكد أهمٮ﮵ة الدعوة الملكٮ﮵ة  َعون الثڡ�
إلصالح م﮲طاهر التڡ�صٮ﮵ر واإلهمال

عّمان 

 ádÓL ∞∏N kGóMGh ÉØ°U ±ƒbƒdG ≈dG ,á«æWƒdG á«aÉ≤ãdG ¿ƒY á«©ªL âYO
 ôgÉ¶e  áaÉc  RhÉéàd  ¬àdÓL  Iƒ`̀YO  á«ªgCG  ≈dG  IÒ°ûe  ,ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG
 »°SÉ«°ùdG  ìÓ°UE’G  ∫ÓN  øe  ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  ‘  ∫ÉªgE’Gh  Ò°ü≤àdG
 ájƒÄŸG ≈dEG QƒÑ©∏d áeó≤àe á«µ∏ŸG ájDhôdG √òg QÉÑàYÉH ,…QGO’Gh …OÉ°üàb’Gh
 ádhO  Ωƒ¡Øe  ≈∏Y  ¬àdÓL  õ«côJ{  ,AÉKÓãdG  ¿É«H  ‘  á«©ª÷G  âæªKh  .á«fÉãdG
 ¿ƒfÉ≤dG  ΩGÎ`̀MGh  ,áæWGƒŸG  õjõ©Jh  ó«°TôdG  ºµ◊Gh  äÉ°ù°SDƒŸGh  ¿ƒfÉ≤dG
 IAÉØc  ™aQ  Ö∏£àj  Ée  ƒgh  ,á«bGó°üeh  á«aÉØ°ûH  »æWƒdG  ÖLGƒdG  ò«ØæJh
 IƒYód{  É¡ªYO  á«©ª÷G  äó`̀cCGh   .zá«eƒµ◊G  á`̀jQGOE’G  Iõ¡LC’Gh  ÚØXƒŸG
 OQGƒŸG  IAÉØc  ™aQh  ,É¡JÉ°ù°SDƒeh  áeƒµ◊G  á∏µ«g  IOÉYEGh  ìÓ°UEÓd  ¬àdÓL
 ,á«HÉbôdG  Iõ¡LC’G  ôjƒ£Jh  ,É¡JÉeóN  iƒà°ùe  Ú°ùëàd  ,Égôjƒ£Jh  ájô°ûÑdG
 ádGó©dG  CGóÑe  AÉ`̀°`̀SQEGh  á«Hƒ°ùëŸGh  á£°SGƒdGh  OÉ°ùØdG  áëaÉµe  ï«°SÎd
 ¥ôNh  ô¶◊G  ô°ùc  ôgÉ¶e  ™HÉàJ{  É¡fCG  ≈dEG  á«©ª÷G  äQÉ°TCGh  .zIGhÉ°ùŸGh
 ÚæWGƒŸG  áeÓ°Sh  øeCG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  áeƒµ◊G  øY  IQOÉ°üdG  ´ÉaódG  ô`̀eGhCG
 áKOÉM  äÉ«YGóJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,É`̀fhQƒ`̀c  AÉ`̀Hh  QÉ°ûàfG  øe  óë∏dh  º¡àë°Uh
 áeÓ°Sh áë°üd QÉÑàYG …CG ¿hO äÉ©ªéàdG áeÉbEG øe »eƒµ◊G §∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe
 πX  ‘  ™ªéàdG  ≈∏Y  ¢†jôëàdG{  ¿CG  É¡fÉ«H  ‘  á«©ª÷G  âæ«Hh  .zÚæWGƒŸG
 ´QÉ°ùàŸG  QÉ°ûàf’G  πX  ‘h  øWƒdG  É¡H  ôÁ  »àdG  áÑ«°ü©dG  á«ë°üdG  ±hô¶dG
 ΩóY ≈∏Y kÓ«dO Èà©oj ,äÉHÉ°UE’Gh äÉ«aƒdG OGóYCG  ∞YÉ°†Jh ÉfhQƒc ¢ShÒØd

.z¬«æWGƒe áë°Uh ó∏ÑdG øeCÉH çGÎc’G

ڡ�لسطٮ﮵ن النٮ﮵ا�﮳ٮ﮵ة �﮴ٮ﮳حث مع وز�﮵ر 
الدا﮲حلٮ﮵ة ڡ�ضا�﮵ا المڡ�دسٮ﮵ٮ﮵ن

 عمان 

 ÖFÉædG  á°SÉFôH  ,AÉ©HQC’G  ´ÉªàLG  ∫ÓN  ,á«HÉ«ædG  Ú£°ù∏a  áæ÷  âãëH
 ,ájGôØdG ¿RÉe ádÉcƒdÉH áë°üdG ôjRh á«∏NGódG ôjRh Qƒ°†Mh …hGô¡¶dG óªfi

.Ú«æ«£°ù∏ØdG AÉ≤°TC’G IQOÉ¨eh ∫ƒNóH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dG øe GOóY
 ácôMh  Ú«°Só≤ŸG  ÖdÉ£e  øe  GOó`̀Y  âãëH  áæé∏dG  ¿EG  …hGô¡¶dG  ∫É`̀bh
 ìGôL  ï«°ûdG  »M  ‘  äGQƒ£àdG  ôNBGh  Ú°ù◊G  ∂∏ŸG  Qƒ°ùL  ÈY  øjôaÉ°ùŸG

.iôNCG ÉjÉ°†≤d áaÉ°VE’ÉH ¢Só≤dG áæjóÃ
 ádÓL  IOÉ«≤H  áµ∏ªŸG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡÷G  É«dÉY  Qó≤J  áæé∏dG  ¿CG  ±É°VCGh
 Ú«æ«£°ù∏ØdG  AÉ≤°TC’G  Oƒª°U ºYO  ‘ É¡Jõ¡LCGh  áeƒµ◊Gh ÊÉãdG  ˆGóÑY ∂∏ŸG
 äÉ«YGóJh ∫ÓàM’G OƒLh πX ‘ á°UÉN º¡æY ∞«ØîàdGh º¡ÑfÉL ≈dEG ±ƒbƒdGh
 AÉæHCGh  Ú«°Só≤ª∏d  ìÉª°ù∏d  áeƒµ◊G  âYO  áæé∏dG  ¿CG  ÚHh  .ÉfhQƒc  áëFÉL
 ÈY É≤Ñ°ùe π«é°ùà∏d  áLÉ◊G ¿hO á«fOQC’G  »°VGQC’G  ∫ƒNód  á«Hô¨dG  áØ°†dG
 Ú°ù◊G ∂∏ŸG  ô°ùL È©e ≈∏Y ΩÉMOR’G  øe ∞«ØîàdGh  ,á«fhÎµdE’G  á°üæŸG
 ÚeOÉ≤∏d  ÉfhQƒc  ¢üëa  AGôLE’  óªà©e  §≤a  óMGh  »ÑW  Èàfl  OƒLh  πX  ‘

.ô°ù÷G ÈY
 ¢û£æg  ≈°Sƒe  ¢Sóæ¡ŸGh  áMƒ°ûdG  ó°TGQ  ÜGƒ`̀æ`̀dGh  …hGô¡¶dG  øªKh
 ídÉ°Uh …hGô¡¶dG óFGQh áæMGô°ùdG óªMCG QƒàcódGh ¢UƒÑ°üH õjÉa QƒàcódGh
 ¿CG  ≈dEG  øjÒ°ûe  ,Ú«æ«£°ù∏ØdG  AÉ≤°TC’G  áeóN  ‘  áeƒµ◊G  Oƒ¡L  ¿É«NƒdG

.»æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG AÉæHCG É¡æe ¢ùØæàj »àdG áFôdG ƒg ¿OQC’G
 äÉ°Só≤ŸGh ¢Só≤dG øY ™aGóŸG ∂∏ŸG ádÓL IOÉ«≤H ≈≤Ñ«°S ¿OQC’G ¿CG GhócCGh

.á«îjQÉàdG á«ª°TÉ¡dG ájÉ°UƒdG ÖLƒÃ á«ë«°ùŸGh á«eÓ°SE’G
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ر وإعطاء المز�﮵د من اللڡ�احات ڡ�مة العرب للطٮ﮵ران �﮴دعو إلى �﮴وحٮ﮵د �﮴و﮳ح�﮵هات السڡ�

كشف هو�﮵ات ضحا�﮵ا ه﮳حوم كولورادو المأساوي

ر�﮵دة ڡ�ر�﮵ٮ﮳ة كاماال هار�﮵س تثٮ﮵ر ال﮳حدل..  �﮴ع�
�﮴لم�﮵ح لعنصر�﮵ة الشرطة

ر�ٔٮ﮵سة الوزراء االسكتلند�﮵ة تن﮳حو 
من �﮴صو�﮵ت �﮳ح﮳حب الثڡ�ة

 لندن 

 »eƒ≤dG  Üõ`̀ ◊G  áª«YRh  ájóæ∏àµ°SE’G  AGQRƒ``̀ dG  á°ù«FQ  âà∏aG  
 ∂dPh ,á≤ãdG  ÖéëH ÊÉŸôH  âjƒ°üJ øe ,øLÒà°S  ’ƒµ«f  ,…óæ∏àµ°S’G
 É¡Ø∏°S ™e ≥«≤– ™e É¡àeƒµM πeÉ©J á«Ø«c ¿CÉ°ûH äGOÉ≤àf’ É¡°Vô©J ó©H
.»°ùæL ¢Tô– ÉjÉ°†b ºYGõe ≈∏Y ¬©e ≥«≤ëàdG ºàj …òdG ófƒŸÉ°S ¢ùµ«dG

 ‘  øLÒà°S  AÉ≤H  ídÉ°üd  …óæ∏àµ°S’G  ¿ÉŸÈdG  ‘  ÉÑFÉf  65  äƒ°Uh
 .âjƒ°üàdG øY 27 ™æàeG Éª«a ,Égó°V GƒJƒ°U ÉÑFÉf 31 πHÉ≤e ,É¡Ñ°üæe
 ≥«≤– ∫ÓN ¿ÉŸÈdG π«∏°†àH É¡d äÉeÉ¡JG á«Ø∏N ≈∏Y âjƒ°üàdG AÉLh

.É¡Ø∏°S ™e

﮲عزة: إ﮳حراءات ﮳حد�﮵دة لموا﮳حهة 
اع إصا�﮳ات كورو�﮲ا ار�﮴ڡ�

 غزة 

 øe á∏°ù∏°S øY IõZ ´É£b ‘ »æWƒdG øe’Gh á«∏NGódG IQGRh âæ∏YG  
.ÉfhQƒc ¢ShÒØH äÉHÉ°U’G ´ÉØJQG á¡LGƒŸ äGAGôL’G

 IõZ ´É£b  ‘ »æWƒdG  øeC’Gh  á«∏NGódG  IQGRh º°SÉH  çóëàŸG  ∫Ébh
 AÉ°ùe  á©°SÉàdG  áYÉ°ùdG  øe  »∏«∏dG  ¥Ó`̀ZE’G  ¢Vôa  ”  ¬`̀fEG  ,ΩõÑdG  OÉ`̀jEG
 ‘ ìGôaC’G äÓØMh AGõ©dG äƒ«H áeÉbEG ™æeh ,πÑ≤ŸG âÑ°ùdG øe kGQÉÑàYG

.¬îjQÉJ øe kGQÉÑàYG ´QGƒ°ûdG
 ,§≤a ¢üî°T 100 ≈∏Y ìGôaC’G ‘ Qƒ°†◊G OóY QÉ°üàbG ≈dG QÉ°TCGh
 ä’É°üdG  ¥ÓZEÉH  ájQƒa  äGAGô`̀LEG  PÉîJG  ºà«°S  ΩGõàd’G  ΩóY  ∫ÉM  ‘h
 á©HÉàŸG ∞«ãµJ Qô≤J Éªc .äÉgõæàŸGh áeÉ©dG øcÉeC’G ‘ äÉ©ªéàdG ™æeh
 Ωó≤J  »àdG  äBÉ°ûæŸG  áaÉµd  ÉfhQƒc  åMÉÑeh  áWô°ûdG  πÑb  øe  á«fGó«ŸG
 ,á«Ñ©°ûdG  ¥Gƒ°SC’G  §Ñ°V  ‘  äGAGô``LEG  IOÉ`̀jRh  ,ÚæWGƒª∏d  áeóÿG

.áeÓ°ùdG äGAGôLEG áaÉc PÉîJGh ,óYÉÑàdG ≥«≤–h

األمم المتحدة �﮴دعو لتشكٮ﮵ل 
عا﮳حل للحكومة اللٮ﮳نا�﮲ٮ﮵ة

   بيروت 

 …ó°TQ  IÉ‚  ¿ÉæÑd  ‘  IóëàŸG  ºeCÓd  ¢UÉÿG  ≥°ùæŸG  áÑFÉf  âYO  
 π«µ°ûJ  ≈∏Y  πLÉY  πµ°ûH  õ«cÎdG  ≈`̀dEG  Ú«fÉæÑ∏dG  Ú«°SÉ«°ùdG  IOÉ≤dG
 OÓÑdG  äÉ`̀eRCG  á÷É©Ÿ  á«°SÉ°SCG  Iƒ£îc  äÉ«MÓ°üdÉH  ™àªàJ  áeƒµM
 »°†ŸG” ≈dG á«YGO ,áHƒ∏£ŸG äÉMÓ°UE’G ≥«Ñ£àdh IÒ£ÿGh IOó©àŸG

.z¿B’G ó©H π«LCÉà∏d á∏HÉb ó©J ⁄ »àdG Iƒ£ÿG √ò¡H kÉeób
 QƒgóJh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G áeRC’G ºbÉØJ ™e” ,…ó°TQ âdÉbh
 ,ÚæWƒŸG ÚH »FGò¨dG  øeC’G  ΩGó©fGh ô≤ØdG  ádÉM »°ûØJh ‹ÉŸG  ™°VƒdG
 º¡JÉ«dhDƒ°ùe  πª–h  kÉÑfÉL  º¡JÉaÓN  ∑ôJ  ≈dEG  Ú«fÉæÑ∏dG  IOÉ≤dG  ƒYóf
 ≈dEG k’ƒ°Uh ,Ú«fÉæÑ∏dG äGƒYO ≈dEG ´Éªà°S’Gh ºFÉ≤dG π∏°ûdG ádÉM AÉ¡fEGh
 Ö©°ûdG ºYóH áeõà∏e ≈≤Ñà°S IóëàŸG ºeC’G ¿CG ,äócCGh .z∫ƒ∏◊G ÒaƒJ

.¬JOÉ«°Sh »°SÉ«°ùdG ¬dÓ≤à°SGh √OÓH QGô≤à°SGh ÊÉæÑ∏dG

ر ﮲حلٮ﮳﮵ح��  ڡ�طر �﮴درس اصدار ﮳حواز سڡ�
للحاصلٮ﮵ن عىل لڡ�اح كورو�﮲ا

 الدوحة 

 ∞°Sƒj  QƒàcódG  ô£b  ‘  ΩÉ©dG  óªM  ≈Ø°ûà°ùŸ  »Ñ£dG  ôjóŸG  ∞°ûc  
 ìÉ≤d  ≈∏Y  Ú∏°UÉë∏d  »é«∏N  ôØ°S  RGƒL  QGó°UEG  á°SGQO  øY  ,ÊÉª∏°ùŸG

.¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ‘ ôéë∏d áÄØdG √òg ™°†îJ ’ å«ëH ,ÉfhQƒc
 ∑Éæg  ¿CG  ,  ô£b  ¿ƒjõØ∏àd  äÉëjô°üJ  ‘  ÊÉª∏°ùŸG  QƒàcódG  í°VhGh
 ¥ÉØJ’ ∫ƒ°UƒdG ºàj Éªæ«Mh ,¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO ÚH IÒãc ä’É°üJG
 ô£b  ‘  Úeóîà°ùŸG  ÚMÉ≤∏dG  ¿G  ±É°VGh  .QƒØdG  ≈∏Y  ≥«Ñ£àdG  ºà«°S
 ,áÄŸÉH 95 áÑ°ùæH ÉfhQƒc ¢ShÒa ó°V ¿’É©a “∂àfƒ«H QõjÉah ÉfQOƒe”
 ájÉæ©dGh ≈Ø°ûà°ùŸG ∫ƒNód áÑ°ùædÉH áÄŸÉH 100 áÑ°ùæH ¿’É©a Éª¡æµdh
 ¿CG  øµÁ  »àdG  áÄŸÉH  5  áÑ°ùf  ¿CG  ≈dEG  Éæ«Ñe  ,áHÉ°UE’G  ∫ÉM  ‘  IõcôŸG

.á£«°ùH ¢VGôYCG É¡jód ¿ƒµà°S ¢ShÒØdÉH ÜÉ°üJ
 Ωõà∏j  ¿CG  º«©£àdG  ≈∏Y π°üM øe πc ≈∏Y Öéj ¬fEG  ÊÉª∏°ùŸG  ∫Ébh
 ÉgÒZh  ,øjó«dG  π°ùZh  áeÉªµdG  AGóJQÉc  ,ájRGÎM’G  äGAGôLE’G  áaÉµH
 6  IóŸ áYÉæe ôaƒj º«©£àdG  ,¿B’G  ó◊ ¬fG  ≈dG  QÉ°TGh .äGAGô`̀LE’G  øe
 ¢ùØæd  áYÉæe  »£©j  ¢ShÒØdG  øe  ≈aÉ©Jh  Ö«°UCG  øe  ∂dòch  ,Qƒ¡°T
 ‘  ,É¡«a  ºµëàdG  øµÁ  ’  á«©«Ñ£dG  áYÉæŸG  ¿CG  ƒg  ¥QÉØdG  øµdh  ,IÎØdG
 ±’B’G äGô°ûY â∏ª°T äÉ°SGQO É¡«∏Y âjôLCG á«YÉæ°üdG áYÉæŸG ¿CG ÚM
 áÑ°ùàµŸG áYÉæŸG π©éj Ée ,Iôªà°ùe IQƒ°üH º¡à©HÉàe ºàJ ¢UÉî°TC’G øe
 ¢VGôYCG ’ ≈dhC’G ¿CGh ká°UÉN ,¢ShÒØdÉH áHÉ°UE’G øe π°†aCG º«©£àdG øe

.‘É©àdG ó©H äÉØYÉ°†e É¡d ÉfhQƒµH áHÉ°UE’G øµdh ,É¡d á«ÑfÉL

وكاالت

 ÖFÉf  ñCG  áæHG  É¡Jô°ûf  Iójô¨J  äQÉ``̀KCG  
 ,¢ùjQÉg ’ÉeÉc ,øjOÉH ƒL »cÒeC’G ¢ù«FôdG
 É¡dÓN  øe  â qëŸ  å«M  ,áÑ°VÉZ  π©a  OhOQ
.IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ áWô°ûdG ∫ÉLQ ájô°üæ©d

 »àdG  Iójô¨àdG  ¢ùjQÉg  Éæ«e  â`̀aò`̀Mh
 …òdG  í∏°ùŸG  ¿CÉH  ÉgOÉ≤àYG  ≈dEG  É¡«a  äQÉ°TCG
 ¢†«HCG  ƒg  ,hOGQƒ`̀dƒ`̀c  ‘  ¢UÉî°TCG  10  πàb
 ó«b  ≈∏Y  ƒgh  ¬JõéàMG  áWô°ûdG  ¿C’  ,¿ƒ∏dG

.IÉ«◊G
 ∫ÉLôdG”  :Éæ«e  âdÉb  iô`̀NCG  Iójô¨J  ‘h
 ÈcCG  ¿ƒ∏ãÁ  ∞«æ©dG  ∑ƒ∏°ùdG  hhP  ¢†«ÑdG

.zÉfó∏Ñd »HÉgQEG ójó¡J
 Iójô¨J  âaòM”  :Iójô¨J  ‘  âë°VhCGh

 ¥Ó``WEG  çOÉ``̀M  ‘  ¬`̀H  ¬Ñà°ûŸG  ø`̀Y  á≤HÉ°S
 â∏°UƒJ”  :á∏FÉb  â©HÉJh  .zQódƒÑH  QÉædG
 ≈∏Y  AÉæH  ¢†«HCG  πJÉ≤dG  ¿ƒ`̀c  ¢VGÎaG  ≈`̀dEG
 äÉ«∏ªY  á«ÑdÉZ  ¿CG  á≤«≤Mh  ,É«M  √RÉéàMG
 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘  á«YÉª÷G  QÉædG  ¥Ó`̀WEG
 »gh  ,Éæ«e  â°Vô©Jh  .z¢†«H  ∫ÉLQ  ÉgòØæj
 ,∫ÉØWCG  Öàc  áØdDƒeh  á«eÉfih  Ú∏Ø£d  ΩCG
 ÚÑJ  Éeó©H  »°VÉŸG  ô¡°ûdG  áYP’  äGOÉ≤àf’
 øe  É¡àYƒª›  ™«Ñd  É¡àªY  º°SG  Ωóîà°ùJ  É¡fCG
 ¢†«HC’G  â«ÑdG  ¿CG  ºZQ  ,á«FÉ°ùædG  ¿É°üª≤dG
 ÉªÑ°ùM  ,∂dòH  ΩÉ«≤dG  øY  ´Éæàe’ÉH  É`̀gô`̀eCG

.á«fÉ£jÈdG “π«e »∏jO” áØ«ë°U äôcP
 ¿EG  ,AÉKÓãdG  ,á«cÒeC’G  äÉ£∏°ùdG  âdÉbh
 ¬LGƒj √ôªY øe øjô°û©dGh ájOÉ◊G ‘ ÉHÉ°T
 áj’h  áKOÉëH  ≥∏©àJ  πà≤dÉH  äÉeÉ¡JG  ô°ûY

 ∫Gõ`̀J  ’ á`̀Áô`̀÷G ™``̀ aGhO øµd  ,hOGQƒ``̀dƒ``̀c
 ¬«a  ¬Ñà°ûŸG  ¿EÉa  áWô°ûdG  Ö°ùëHh  .á°†eÉZ
 GOÉaQCG  áæjóe  øe  ≈°ù«©dG  …ƒ«∏©dG  óªMCG  ƒg
 Ö«°UCG  Éeó©H  Iô≤à°ùe  ¬àdÉMh  ,hOGQƒdƒc  ‘
 áWô°ûdG ™e QÉædG ¥ÓWE’ ∫OÉÑJ ∫ÓN ¬bÉ°S ‘
 áæjóÃ RôHƒ°S ≠æ«c ôéàe ‘ ÚæK’G ô¡X ó©H
 ∫Éª°T  GÎeƒ∏«c  45  ó©H  ≈∏Y  á©bGƒdG  QódƒH

.ôØfO ÜôZ
 Gòg  ¿CG  øe  ¿ƒ≤KGh  º¡fEG  ¿ƒ≤≤ëŸG  ∫Ébh
 …C’ Gƒbô£àj ⁄ º¡æµd ,≈°ù«©dG øe …Oôa πªY
.áëHòŸG √ò¡d á∏ªàëŸG ™aGhódG ¿CÉ°ûH π«°UÉØJ
 øY  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ŸG  QójÉæ°T  πµjÉe  í`̀°`̀VhCGh
 ‘ …OÉ–’G äÉ≤«≤ëàdG ÖàµŸ ÊGó«ŸG ÖàµŸG
 ¬fGhC’ ≥HÉ°ùdG øe” á«Øë°U IOÉaEG ∫ÓN ôØfO
.“øgGôdG âbƒdG ‘ äÉLÉàæà°SG …CG ¢UÓîà°SG

وكاالت

 áj’h ‘ QÉædG ¥ÓWEG áKOÉM ≈∏Y Ωƒj ó©H 
 äÉeƒ∏©e  ∞°ûµàJ  äCGóH  ,á«cÒeC’G  hOGQƒdƒc
.≈∏àb 10 ∞q∏N …òdG Ωƒé¡dG ÉjÉë°V ¢†©H øY

 GƒfÉc  ¢UÉî°TCG  3  Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG  òØæe  π`̀à`̀bh
 ádÉ≤Ñ∏d  “RôHƒ°S  ≠æ«c”  ôéàe  π`̀NGO  ¿ƒ∏ª©j
 áKOÉ◊G  â©bh  å«M  ,É°ù«e  πÑ«J  á≤£æe  ‘
 ∂jQEG π«à≤dG §HÉ°†dG ÖfÉL ≈dEG Gòg ,ájhÉ°SCÉŸG

.‹ÉJ
 ,á∏›  Qƒ°üe  øjôNB’G  ÉjÉë°†dG  ÚH  øeh
 ¿ƒ°†≤j  GƒfÉc  ¿hô`̀NBGh  ,á«ÑW  ájÉYQ  π«chh
 ,™bƒŸÉH  áªMOõe  ¥ƒ°ùJ  áMÉ°S  ‘  º¡eƒj

.z¢SôH óà«°Tƒ°SC’G” äôcP ÉªÑ°ùM
 º¡JÉ«M Ghó≤a øjòdG ∂ÄdhCG QÉªYCG âMhGôJh

.ÉeÉY 65h 20 ÚH áKOÉ◊G ‘

 :ºgh  ÉjÉë°†dG  áaÉc  ≈∏Y  ±ô©àdG  ”  óbh
 ∂«°ù«fÉà°S  ÚØ«f  ,(ÉeÉY  20)  ≠fƒà°S  »æjO
 ÉfƒdGôJ  ,(ÉeÉY  25)  RódhCG  »µjQ  ,(ÉeÉY  23)
 ∂jQEG  áWô°ûdG  §HÉ°V  ,(ÉeÉY  49)  ∑É«aƒµJQÉH
 ,(ÉeÉY  59)  ¿Éàfƒa  ¿GRƒ°S  ,(É keÉY  51)  ‹ÉJ
 61)  ÊƒgÉe  ÚØ«c  ,(É`̀eÉ`̀Y  51)  ôµ«d  …Ò`̀J
 RôJhh  …OƒL  ,(ÉeÉY  62)  …GQƒe  Úd  ,(ÉeÉY

.(ÉeÉY 65)
 ÉHÉ°T ¿EG ,AÉKÓãdG ,á«cÒeC’G äÉ£∏°ùdG âdÉb
 ô°ûY  ¬LGƒj  √ôªY  øe  øjô°û©dGh  ájOÉ◊G  ‘
 ,hOGQƒdƒc áj’h áKOÉëH ≥∏©àJ πà≤dÉH äÉeÉ¡JG

.á°†eÉZ ∫GõJ ’ áÁô÷G ™aGhO øµd
 óªMCG ƒg ¬«a ¬Ñà°ûŸG ¿EÉa áWô°ûdG Ö°ùëHh
 ,hOGQƒdƒc ‘ GOÉaQCG áæjóe øe ≈°ù«©dG …ƒ«∏©dG
 ∫ÓN  ¬bÉ°S  ‘  Ö«°UCG  Éeó©H  Iô≤à°ùe  ¬àdÉMh
 ÚæK’G ô¡X ó©H áWô°ûdG ™e QÉædG ¥ÓWE’ ∫OÉÑJ

 á©bGƒdG  QódƒH  áæjóÃ  RôHƒ°S  ≠æ«c  ôéàe  ‘
.ôØfO ÜôZ ∫Éª°T GÎeƒ∏«c 45 ó©H ≈∏Y

 Gòg  ¿CG  øe  ¿ƒ≤KGh  º¡fEG  ¿ƒ≤≤ëŸG  ∫É`̀bh
 …C’ Gƒbô£àj ⁄ º¡æµd ,≈°ù«©dG øe …Oôa πªY

.áëHòŸG √ò¡d á∏ªàëŸG ™aGhódG ¿CÉ°ûH π«°UÉØJ
 ÖàµŸG øY ∫hDƒ°ùŸG QójÉæ°T πµjÉe í°VhCGh
 ∫ÓN ôØfO ‘ …OÉ–’G äÉ≤«≤ëàdG ÖàµŸ ÊGó«ŸG
 ¢UÓîà°SG  ¬fGhC’  ≥HÉ°ùdG  øe”  á«Øë°U  IOÉaEG

.“øgGôdG âbƒdG ‘ äÉLÉàæà°SG …CG
 QOÉ¨j ¿CG  ™bƒàŸG øe ¬fEÉa  ÚdhDƒ°ùe ≥ahh
 ,AÉKÓãdG  øe ≥M’ âbh ‘ ≈Ø°ûà°ùŸG  ≈°ù«©dG

.áªcÉëª∏d ¬Yƒ°†ÿ Gó«¡“ øé°ù∏d π≤æ«d
 äÉj’ƒdG  ‘  …ƒ`̀eO  çOÉ`̀M  ÊÉ`̀K  Gò`̀g  ó©jh
 á«fÉªK  í∏°ùe  πàb  å«M ,´ƒÑ°SCG  ∫ÓN IóëàŸG
 ¢SQÉe  16  ‘  á«ë°U  ájófCG  áKÓK  ‘  ¢UÉî°TCG

.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG πÑb ÉàfÓJCG á≤£æÃ

 القاهرة

 ,ájô°üŸG ¢ùjƒ°ùdG IÉæb áÄ«g ¢ù«FQ ∞°ûc 
 ìƒæL π«°UÉØJ ,AÉ©HQC’G ,™«HQ áeÉ°SCG ≥jôØdG
 EVER  ábÓª©dG  á«ªæÑdG  äÉjhÉ◊G  áæ«Ø°S

.¿B’G  ≈àMh  ¢ùeC’G  ìÉÑ°U  òæe  ,GIVEN
 ™bƒª`d á°UÉN äÉëjô°üJ ‘ ™«HQ çó–h 
 Ïe ≈∏Y  óLGƒàj  Éªæ«H  ,“á«HôY  Rƒ«f  …Éµ°S”
 ∂jô–h  Ëƒ©àd  á`̀dhÉ`̀fi  ‘  PÉ`̀ ≤`̀ fE’G  Öcôe
 ácô◊G  IOÉ©à°SGh  ,á«ªæÑdG  äÉjhÉ◊G  áæ«Ø°S

.¢ùjƒ°ùdG IÉæb ‘ πeÉc πµ°ûH á«MÓŸG
 äGôWÉb  8`H  â©aO  áÄ«¡dG  ¿EG  ,™«HQ  ∫Ébh
 òæe  áæ«Ø°ùdG  ìƒæL  çOÉ`̀M  øY  ÆÓ``̀HE’G  òæe
 ádhÉfi ‘ ,AÉKÓãdG ìÉÑ°U øe ∞°üædGh áæeÉãdG
 ∂dP ‘ Éæ¡LGƒJ äÉHƒ©°U ∑Éæg” øµd ,É¡µjôëàd

.zÉ¡d ÒÑµdG ìƒæ÷G çhóMh É¡àeÉî°†d Gô¶f
 á«ªæÑdG  äÉ`̀jhÉ`̀◊G  áæ«Ø°S  ádƒªM  ≠∏ÑJ{
 ∞dCG  223  áHGôb  ,Îe  400  É¡dƒW  ≠∏Ñj  »àdG
 ÉgQƒÑY  ∫Ó`̀N  151  ƒ∏«µdÉH  âëæLh  ,ø`̀W
 áeOÉ≤dG  É¡à∏MQ  ‘  Üƒæ÷G  á∏aÉb  øª°V  IÉæ≤dG
 ¢ù«FQ  “ájóædƒ¡dG  ΩGOô`̀ JhQ  ≈`̀dEG  ,Ú°üdG  øe
 áeÉ°SCG  ≥jôØdG  ,ájô°üŸG  ¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  áÄ«g

™«HQ
 ácGôµH  ™aódG  É«dÉM  …ôéj  ¬`̀fCG  í`̀°`̀VhCGh
 çhóM  ‘  áªgÉ°ùª∏d  ,áÄ«¡∏d  á©HÉJ  IójóL
 ,ÖcôŸG  πØ°SCG  √É`̀«`̀ŸGh  ∫Éeô∏d  “á∏î∏N”

.‹É◊G É¡©bƒe IQOÉ¨eh ,ΩÉeCÓd É¡µjôëàd
 ≠∏ÑJ  ,¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  áÄ«g  ¢ù«FQ  ≥ahh  
 ≠∏Ñj  »àdG  á«ªæÑdG  äÉjhÉ◊G  áæ«Ø°S  ádƒªM
 ,øW  ∞``̀dCG  223  á`̀HGô`̀b  ,Î`̀ e  400  É¡dƒW

 IÉæ≤dG  ÉgQƒÑY  ∫ÓN  151  ƒ∏«µdÉH  âëæLh
 øe  áeOÉ≤dG  É¡à∏MQ  ‘  Üƒæ÷G  á∏aÉb  øª°V

.ájóædƒ¡dG ΩGOôJhQ ≈dEG ,Ú°üdG
 âfÉc  á`̀«`̀MÓ`̀ŸG  á`̀cô`̀◊G  ¿CG  ™`̀«`̀HQ  ó``̀ cCGh
 ’Éª°T  ¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  ‘  »©«ÑW  πµ°ûH  Ò°ùJ
 ìƒæ÷G çhóM âbh ¢ùeCG ìÉÑ°U ≈àM ÉHƒæLh
 ≈àM  ∫Éª°ûdG  ø`̀e  πª©J  É`̀«`̀dÉ`̀Mh  ,áæ«Ø°ù∏d

.Üƒæ÷G øe áØbƒàeh ,§≤a äGÒëÑdG
 øY ÆÓHE’G òæe äGôWÉb 8 `H â©aO áÄ«¡dG{
 øe ∞°üædGh áæeÉãdG òæe áæ«Ø°ùdG ìƒæL çOÉM
 ¢ù«FQ  “É¡µjôëàd  ádhÉfi  ‘  ,AÉKÓãdG  ìÉÑ°U
 áeÉ°SCG  ≥jôØdG  ,ájô°üŸG  ¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  áÄ«g

™«HQ

 ácô◊G  IOÉ©à°SG  áÄ«¡dG  ¢ù«FQ  ™bƒJh  
 ¢ùjƒ°ùdG IÉæ≤H πeÉc πµ°ûH iôNCG Iôe á«MÓŸG

.¢ù«ªÿG GóZ ìÉÑ°U
 ≈àM IÒÑc â°ù«d á∏µ°ûŸG” :ÓFÉb í°VhCGh
 Ëƒ©J  äGAGô`̀ LEG  øe  »¡àæf  ¿CG  ≈æªàfh  ,¿B’G
 ájÉ¡æH  ábÓª©dG  áæ«Ø°ùdG  Ö`̀cô`̀ŸG  ∂`̀jô`̀–h

.zΩƒ«dG
 çOÉ◊G  ™bh  ,¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  áÄ«g  ≥ahh
 øY áŒÉædG  ájDhôdG  ΩGó©f’ Gô¶f  ¢ùeCG  ìÉÑ°U
 áØ°UÉ©H  OÓÑdG  Qhô`̀Ÿ  ájƒ÷G  ∫Gƒ`̀ MC’G  Aƒ°S
 ,Ió≤Y  40  ìÉjôdG  áYô°S  â¨∏H  å«M  ,á«HGôJ
 áæ«Ø°ùdG ¬«LƒJ ≈∏Y IQó≤dG ¿Gó≤a ≈dEG iOCG É‡

.É¡MƒæL ºK øeh

ر�ٔٮ﮵س ڡ�ناة السو�﮵س �﮵كشف ما ﮳حرى �﮳الممر الما�ٔ��

ط.. إدارة �﮳ا�﮵دن تنشر  �﮴حت الضع�
صورا من مراكز إ�﮵واء المها﮳حر�﮵ن

واشنطن

 GQƒ°Uh  ƒjó«a  äÉ£≤d  ,¿ójÉH  ƒL  ,»cÒeC’G  ¢ù«FôdG  IQGOEG  äô°ûf  
 øe ójõŸ •ƒ¨°V §°Sh ,øjôLÉ¡e ’ÉØWCG …hDƒJ ,¢SÉ°ùµJ áj’h ‘ äBÉ°ûæŸ

.á«Hƒæ÷G á«cÒeC’G Ohó◊G ≈∏Y á«dGQóØdG ∞«bƒàdG õcGôe ‘ á«aÉØ°ûdG
 ∑QÉª÷G áÄ«g É¡JQó°UCG ,IQƒ°U 44 ≈dEG áaÉ°VEG ƒjó«a É©£≤e ô¡¶jh
 ∫EG“h  “ÉfhO”  »àæjóe  ‘  AGƒ`̀jEG  äBÉ°ûæe  ,á«cÒeC’G  Ohó`̀◊G  ájÉªMh
 Ú¨dÉÑH ÚHƒë°üe ÒZ ’ÉØWCG ƒjó«ØdG ™£≤e ô¡¶jh .¢SÉ°ùµJ ‘ “ƒ°SÉH
 ,ΩÉ©£dGh  á«Ñ£dG  ¢UƒëØdG  ¿ƒ≤∏àj  Éªæ«H  äÉeÉªc  ¿hóJôj  ,º«îŸG  ‘

.ôjó°ü≤dG øe äÉ«fÉ£H ‘ äÉ«°VQC’G ≈∏Y ¿ƒeÉæjh
 º¡ÑbGôj Éªæ«H ,Ö©∏d á≤£æe ‘ QÉ¨°U ∫ÉØWCG ô¡¶j ,äÉ£≤∏dG ióMEG ‘h
 ¿ƒ°SQÉÁ ’ÉØWCG “ƒ°SÉH ∫EG” ICÉ°ûæŸ á©jô°S äÉ£≤d ô¡¶Jh ,Ú∏eÉ©dG óMCG
 Öàµe ∞°ûc IGóZ ,É«ª°SQ Qƒ°üdG ô°ûf »JCÉjh .≥∏£dG AGƒ¡dG ‘ á°VÉjôdG
 Qƒ°U øY ÜÉ≤ædG ,QÓjƒc …Ôg ,¢SÉ°ùµJ áj’h øY »WGô≤ÁódG ÖFÉædG
 ¿ƒeÉæj  ’ÉØWCG  ô¡¶J  ,áªMOõŸG “ÉfhO”  ICÉ°ûæe  πNGO  áª«N  ‘  â£≤àdG
 πÑb øe ádhÉfi Iójó÷G Qƒ°üdGh ƒjó«ØdG äÉ£≤d πã“h .äÉ«°VQC’G ≈∏Y
 ¿CÉ°ûH  á«aÉØ°ûdG  øY  Ú©aGóŸGh  Ú«Øë°üdG  ±hÉfl  áfCÉª£d  ¿ójÉH  IQGOEG
 ≈∏Y º¡jhòH ÚHƒë°üŸG ÒZ øjôLÉ¡ŸG øe IÒÑc áLƒe §°Sh ,≥aGôŸG

.∂«°ùµŸG ™e á«cÒeC’G Ohó◊G
 ≥aGôª∏d á∏≤à°ùe á«Øë°U á«£¨àH ¿ójÉH IQGOEG  íª°ùJ ⁄ ¿B’G ≈àMh
 ôjRh QGR óbh ,-19ó«aƒc »°ûØJ øe ájÉbƒdG äGAGôLEG áéëH ,ájOhó◊G
 ICÉ°ûæe  ,¢Sô¨fƒµdG  øe  óah  ™e  ,¢SÉcQƒjÉe  hQófÉî«dCG  ,»∏NGódG  øeC’G

.áaÉë°üdG ΩÉeCG á≤∏¨e âfÉc ádƒL ‘  ,á©ª÷G  Ωƒj “ƒ°SÉH  ∫EG”
 É¡ãjóM ‘ ,»cÉ°S ÚL ,¢†«HC’G â«Ñ∏d á«Øë°üdG IÒJôµ°ùdG äócCGh
 ≈∏Y  πª©f”  :âdÉbh  ,á«aÉØ°ûdÉH  IQGOE’G  ΩGõàdG  ,ÚæK’G  Ωƒj  Ú«Øë°ü∏d

.zá∏≤à°ùe á«Øë°U á«£¨J
 ™°VƒdG  ≈∏Y  ΩÉ¶àfÉH  ™∏£j  ¿ójÉH  ¢ù«FôdG  ¿EG  ¢†«HC’G  â«ÑdG  ∫ƒ≤jh
 ¿ójÉH  ∫Ébh  .≥aGôŸG  øe  GQƒ°U  ógÉ°T  óbh  ,∂«°ùµŸG  ™e  Ohó`̀◊G  óæY

.“Ée á∏Môe ‘” Ohó◊G Qhõ«°S ¬fEG ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y ‘ Ú«Øë°ü∏d
äÉHÉîàfÓd á«dhC’G èFÉàædG ¿ÓYEG ó©H ƒgÉ«fÉàæd ¢†eÉZ πÑ≤à°ùe

 ƒgÉ«fÉàf  ÚeÉ«æH »∏«FGô°SE’G  AGQRƒdG  ¢ù«FQ ¢Uôa ¢Vƒª¨dG  ∞æàcG
 ÚÑNÉædG AGQB’ äÉYÓ£à°SG äQÉ°TCG ¿CG ó©H ,AÉ©HQC’G ,á£∏°ùdÉH ®ÉØàMÓd

.ójóL »°SÉ«°S OƒªL ≈dEG
 Gòg ≥M’ âbh ‘ äÉHÉîàfÓd á«FÉ¡ædG èFÉàædG Qó°üJ ¿CG Qô≤ŸG øeh

.´ƒÑ°SC’G
 ÜõM º«YR ƒgÉ«fÉàf ¿CG äGƒ°UC’G øe ÉÑjô≤J áÄŸG ‘ 88 Rôa ó©H GóHh
 º°†j  ób  ™bƒàe  ÒZ  ±ÓàFG  øjƒµJ  ≈∏Y  πª©∏d  ô£°†«°S  »æ«ª«dG  Oƒµ«d

.É«HôY ÉHõMh Úaô£àŸG Oƒ¡«dG øe á«eƒb ÉHGõMCG
 ,24`dG  á«∏«FGô°SE’G  â°ù«æµdG  äÉHÉîàf’  á«dhC’G  èFÉàædG  äô¡XCGh
 ¢ù«Fôd  ºYGódG  ôµ°ù©ŸG  ∫ƒ°üM  ,äGƒ°UC’G  øe  áÄŸG  ‘  89  Rôa  ó©H
 ôµ°ù©ŸG  π°üM  Éªæ«H  ,Gó©≤e  53  ≈∏Y  ,ƒgÉ«fÉàf  ÚeÉ«æH  ,áeƒµ◊G

.Gó©≤e  55 ≈∏Y ¢VQÉ©ŸG
 Égô°ûf »àdG ájõcôŸG äÉHÉîàf’G áæ÷ øY IQOÉ°üdG èFÉàædG Ö°ùëHh
 ,Gó©≤e  30  ≈∏Y  “Oƒµ«∏dG”  ÜõM  π°üM  ó≤a  ,á«∏«FGô°SE’G  ¿Éc  IÉæb
 8  âÑgPh  ,óYÉ≤e  9  ∫Éf  “¢SÉ°T“h  ,Gó©≤e  18`H  “ó«àY  ¢ûj”  RÉ`̀ah
 ,óYÉ≤e 8 ≈∏Y “¿ÉØd ∫ƒëc” π°üM ÚM ‘ ,“IGQƒàg ähó¡j“`d óYÉ≤e

.óYÉ≤e 7 “Éæà«H π«FGô°SEG“h
 7  ≈∏Y “Éæ«Á”  ÜõMh  ,óYÉ≤e  7  ≈∏Y  π°üM  ó≤a  πª©dG  ÜõM  ÉeCG
 “á«æjódG  á«fƒ«¡°üdG“h  ,óYÉ≤e  6  ≈∏Y  “ácÎ°ûŸG  áªFÉ≤dG“h  ,óYÉ≤e
 áªFÉ≤dG“h ,óYÉ≤e 5 “¢ùJÒe“h  ,óYÉ≤e  6 “É°TGóM  ÉØµJ“h  ,óYÉ≤e  6

.óYÉ≤e 5 ≈∏Y â∏°üM “IóMƒŸG

ٮ﮵ا�﮲غ  أول واڡ�عة معلنة.. �﮳ٮ﮵و�﮲ع�
أطلڡ�ت صارو﮲حٮ﮵ن و�﮳ا�﮵دن �﮵علق

وكاالت 

 â≤∏WCG á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ¿CG ,AÉ©HQC’G ,»Hƒæ÷G …QƒµdG ¢û«÷G ø∏YCG
 QÉÑàNG  ∫hCG  ‘  ∂dPh  ,ó`̀MC’G  ,»Hô¨dG  É¡∏MÉ°S  ádÉÑb  Rhôc  ÚNhQÉ°U

.¬Ñ°üæe ¿ójÉH ƒL »cÒeC’G ¢ù«FôdG ≈dƒJ òæe ¬H ±ô©oj áë∏°SCÓd
 ™HÉàj  ¿É`̀ch  ,ô`̀ eC’G  ó°UQ  ¬`̀fCG  »Hƒæ÷G  …QƒµdG  ¢û«÷G  ±É°VCGh

.¬FGôLEG AÉæKCG QÉÑàN’G
 á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ΩGóbEG ¿EG ,AÉKÓãdG ,¿ójÉH ∫Éb ,IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘h
 ÖfÉL øe Ò¨J ób ôcòj A»°T øe Ée ¬fCG  ô¡¶j ÚNhQÉ°üdG  ¥ÓWEG  ≈∏Y
 ÚNhQÉ°üdG  QÉÑàNG  øY  ∫GDƒ°S  ≈∏Y  GOQ  Ú«Øë°ü∏d  ∫É`̀bh  .É¡àeƒµM

.zÒ¨J ób ôcòj A»°T øe Ée  ¬fCG  Éæª∏©J”
 ™e  á«°SÉeƒ∏HódG  É¡JÉbÓY  ™£b  á«dÉª°ûdG  ÉjQƒc  âæ∏YCG  ΩÉ`̀jCG  πÑbh
 ¬Ñà°ûe  ‹Éª°T  …Qƒ`̀c  øWGƒe  º«∏°ùàH  ìÉª°ùdÉH  ÉgQGôb  ÖÑ°ùH  Éjõ«dÉe

.IóëàŸG äÉj’ƒdG ≈dEG »FÉæL •É°ûf ‘ ¬WGôîfÉH
 ™fÉ«¨fƒ«H  ¿CÉH  ,á«dÉª°ûdG  ájQƒµdG  ájõcôŸG  AÉÑfC’G  ádÉch  äOÉ`̀aCGh
 ∑Éæg  áªµfi  â°†b  ¿CG  ó©H  Éjõ«dÉe  ™e  á«°SÉeƒ∏HódG  É¡JÉbÓY  ™£≤à°S
 á¡LGƒŸ  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ≈dEG  ‹Éª°T  …Qƒc  øWGƒe  º«∏°ùJ  á«fÉµeEÉH
 Qƒ£J çóMCG á©bGƒdG √òg ó©Jh  .RÎjhôd É≤ah ,∫GƒeC’G π°ù¨H äÉeÉ¡JG
 á«dÉª°ûdG ÉjQƒc ∞ãµJ å«M ,≠fÉ«¨fƒ«Hh ø£æ°TGh ÚH ójGõàŸG AGó©dG ‘

.ájhƒædG á¡LGƒŸG ¿CÉ°ûH ¿ójÉH IQGOEG ≈∏Y §¨°†dG

رأس الخيمة (بترا-نضال شديفات)

 ¿GÒ£∏d Üô©dG áªb{ øe áæeÉãdG IQhódG äÉ«dÉ©a âªààNG
 ¢VQÉ©ª∏d  ‹hódG  Gôª◊G  õcôe{  É¡aÉ°†à°SG  »àdG  ,z2021
 ó«Mƒàd  IƒYódÉH  ,áª«ÿG  ¢``̀SCGQ  IQÉ``̀eEG  ‘  zäGô``“Dƒ``ŸGh
 ÉfhQƒµd IOÉ°†ŸG äÉMÉ≤∏dG øe ójõŸG AÉ£YEGh ôØ°ùdG äÉ¡«LƒJ

.á≤£æŸG Üƒ©°ûd
 á«¨H  ¿hÉ©àdG  ô°UGhCG  ó«Wƒàd  áLÉ◊G  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ócCGh
 ádÉ©a äÉ«é«JGÎ°SG ò«ØæJh ,áeÉ©dG •É°ShCG ÚH á≤ãdG õjõ©J

.¿GÒ£dG ´É£b ¢TÉ©fEG ºYóJ ¿CG É¡fCÉ°T øe
 πeÉ©c  áMÉ«°ùdG  QhO  ≈∏Y  Aƒ°†dG  ´É£≤dG  AGÈN  §∏°Sh
 ∫Ó¨à°SG ≈dEG  GƒYOh ,áëFÉ÷G ó©H Ée á∏Môe ‘ ƒªæ∏d  õØfi
 IóYÉ°ùŸG ÈY ´É£≤dG ‘ á«Yƒf á∏≤f çGóME’ á«ªbôdG äÉ«æ≤àdG
 áLÉ◊G  ≈dEG  GhQÉ°TCG  Éªc  .á«∏«¨°ûàdG  äGAÉØµdÉH  AÉ≤JQ’G  ‘
 ,IóMƒe ôØ°S äÉ¡«LƒJ ≥«Ñ£J ∫ÓN øe ´É£≤dG ºYód á që∏ŸG
 AÉ£YEG  ™e  ôØ°ùdG  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  »eÉæàH  º¡dDhÉØJ  øY  GƒHôYCGh

.äÉMÉ≤∏dG øe ójõŸG
 ΩÉ≤J á«dÉ©a ∫hCG “2021  ¿GÒ£∏d Üô©dG áªb”  Èà©Jh
 É¡ª«¶æJ ” å«M ,áëFÉ÷G »°ûØJ ó©H ´É£≤dG ‘ »∏©a πµ°ûH
 ∫É°üjEÉH ºgÉ°ùàd áeÓ°ùdGh áë°üdG ä’ƒcƒJhôH ™«ªL ´ÉÑJÉH
 QÉ©°T â–h .ôØ°ùdG ™ªà›h ´É£≤dG á≤K ºYóJ ájƒb ádÉ°SQ
 áª≤dG  â©ªL  ,“ójó÷G  ™bGƒdG  ‘  »Hô©dG  ¿GÒ£dG  ´É£b”
 á°ûbÉæŸ  ⁄É©dG  AÉëfCG  ∞∏àfl  øe  AGÈN  áæeÉãdG  É¡JQhO  ‘

.¿GÒ£dG ´É£b q¢ù“ áØ∏àfl ™«°VGƒe
 πª©dG  ¢TQh øe á∏°ù∏°S OÉ≤©fG  áª≤∏d  ∫hC’G Ωƒ«dG  ó¡°Th
 äÉ¡LƒJh  ,äGQÉ£ŸG  áeGóà°SG  ≈∏Y  äõcQ  »àdG  äÉjóàæŸGh

 äÉcô°ûdG øe ábƒÑ°ùŸG ÒZ êPÉªædG ºYO á«ªgCGh ,QÉªãà°S’G
 ó¡°T Éªæ«H ,“¥Ó£fEG” ôØ°ùdGh ¿GÒ£dG áæ°VÉM πãe áÄ°TÉædG
 AGÈÿG á≤K â°ùµY á«°TÉ≤f äÉ≤∏M IóY OÉ≤©fG AÉKÓãdG Ωƒ«dG

.á«dÉ◊G áeRC’G øe ¿GÒ£dG ´É£b ‘É©àH
 áYƒª› Ghô°†M ∑QÉ°ûe 300 øe ÌcCG áª≤dG âÑ£≤à°SGh
 á«◊G  á«Áó≤àdG  ¢Vhô©dGh  á≤ª©ŸG  á«°TÉ≤ædG  äÉ°ù∏÷G  øe
 ¿GÒ£dG  äÉcô°T  äÉ«é«JGÎ°SG  πãe  áª¡e  äÉYƒ°Vƒe  ∫ƒM
 ,áeGóà°SÓd  á«∏Ñ≤à°ùŸG  ¥É``̀aB’Gh  ,ójó÷G  ™bGƒdG  áÑcGƒŸ
 QhOh ,ójó÷G ôØ°ùdG ô°üY ‘ Ú≤«dG ΩóY ádÉM ≈∏Y Ö∏¨àdGh
 ,áëFÉ÷G ó©H Ée á∏Môe ‘ …OÉ°üàb’G ƒªæ∏d õØëªc áMÉ«°ùdG

.ójó÷G ™bGƒdG πX ‘ πª©dG ¢Uôa ≥∏Nh
 á«ªæàd  áª«ÿG  ¢`̀SCGQ  áÄ«¡d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  QÉ`̀°`̀TCGh
 áª≤dG  QÉ©°T  ¿CG  ≈dEG  ,Qƒ°†◊ÉH  ,¢ùÑ«∏«a  »cGQ  ,áMÉ«°ùdG
 ∞°üj  “ójó÷G  »©«Ñ£dG  ™°VƒdG  ‘  »Hô©dG  ¿GÒ£dG”
 ÚH ôØ°ùdG äÓMQ ±ÉæÄà°S’ IójGõàŸG IƒYódG πãeC’G πµ°ûdÉH
 »°ù«FQ ºYGóc ¿GÒ£dG ´É£≤d …ƒ≤dG AGOC’G á«ªgCGh ,¿Gó∏ÑdG
 áYƒªéŸ …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ™bƒJ ,¬ÑfÉL øe .áMÉ«°ùdG ´É£≤d
 kGQÉªK  ´É£≤dG  »æéj  ¿CG  ,»∏©dG  ∫OÉY  ,“¿GÒ£∏d  á«Hô©dG”
 á«ªgCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §∏°S  Éªc  .á∏Ñ≤ŸG  ô¡°TC’G  ∫ÓN  á«HÉéjEG
 ÇQGƒ£dG  §£N ò«Øæàd  á«ª«¶æàdG  äÉÄ«¡dG  ™e ´É£≤dG  ¿hÉ©J
 ‘É©J øª°†J §£N ôjƒ£Jh á«dÉ◊G äÉjóëàdG á¡LGƒe á«¨H
 ºYóH ó≤©æJ “¿GÒ£∏d  Üô©dG  áªb”  ¿CG  ôcòj .¬∏ªcCÉH  ´É£≤dG
 ∫hódG øe ójó©dG ‘ äó≤ oY ¿CG  ≥Ñ°Sh á«Hô©dG äÉeƒµ◊G øe
 áMÉ«°ùdGh ¿GÒ£dG ´É£b ôjƒ£àH Ωõà∏J IQOÉÑe »gh ,á«Hô©dG
 IAÉæÑdG äGQGƒë∏d á«dÉãe á°üæe ÒaƒJ ÈY »Hô©dG ⁄É©dG ‘

 .¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH ¿hÉ©àdG ∫ƒM
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(2337) Oó©dG

ٮ﮵ر صدى الشعب—أد�﮵ب شڡ�
ــذى الٮ﮳ٮ﮵ا�﮴��  ــورة ش ــا الدكت ﮶ــت إلٮ﮵ن -�﮴حد�
ــ��  ــ�� �� ــالج الطٮ﮳ٮ﮵ع ـ﮵ـل والع ـ﮵ـة الت﮳حمٮ إ﮲حصا�ٔٮ
ــارع  ــع ���� ش ــداد الواڡ� ــات �﮳ع� ــا همس مركزه
ــام سالمة(١٣٣) الطا�﮳ق  ال﮳حارد�﮲ز-م﮳حمع هش
األول، وه�� كما أ﮲حٮ﮳رتنا ﮲حالل هذا اللڡ�اء �﮳أ�﮲ها 
ــق �﮳طٮ﮳ٮ﮵عة  ــهادات تتعل ــدة ش ــة عىل ع حاصل
ــ�� �﮳ر�﮵طا�﮲ٮ﮵ا ومن  ــا من ﮳حامعة كمٮ﮳ردج �� عمله
ـ﮵ـات المتحدة األمر�﮵كٮ﮵ة ومن مصر أ�﮵ضاً.  الوال�

وللعلم ڡ�إن الدكتورة شذى متمٮ﮵زة ���� عملها 
ولها شهر�﮴ها الواسعة دا﮲حل و﮲حارج األردن.
-هذا وڡ�د أكملت حد�﮵ثها إلٮ﮵نا ڡ�ڡ�الت:

ــذي ڡ�ادها إلى  ــا ال ــ�� عمله ــا �� إن �﮳﮲حاحه
ــم  ــد�﮵دة ور﮲ع ــة ش ــا مناڡ�س ــٮ﮳ب له ــهرة س الش
ــهرة و�﮴حرص  ذلك ڡ�ه�� �﮴حاڡ�ظ عىل هذه الش
ــة وإ﮲حالص وكذلك  ــىل أداء عملها �﮳كل أما�﮲ ع
ــع العلم  ــذا المركز، م ــا ���� ه ــالت لد�﮵ه العام
ــذ(١٦) عاماً. وڡ�د  ــا �﮴مارس هذه المهنة من أ�﮲ه

ــالت مت﮲حصصات  ــأن هؤالء العام ﮳ ــرت لنا � ذك
ــرة  �﮳الٮ﮳ش ـ﮵ـة  والعنا� ـ﮵ـل  الت﮳حمٮ ــال  م﮳ح ــ��  ��

ذ�﮵ة الصحٮ﮵ة. والتع�
-أ�﮵ضاً ڡ�ڡ�د ذكرت لنا �﮳أ�﮲ها �﮴ڡ�ٮ﮵م ���� األردن 
ــا و�﮴عتٮ﮳ر األردن  ــارس مهنته ــذ أن �﮳دأت �﮴م من
ــه دوام التڡ�دم  ــىن ل ــ�� تتم ــ�� وه ﮲ ــا الثا� �﮳لده
ـ﮵ـة ﮳حاللة الملك المع﮲طم  ــار ���� ﮲طل را� واإلزده

﮲طه هللا ورعاه. عٮ﮳دهللا الثا�﮲�� حڡ�
من ﮳حهة أ﮲حرى ڡ�ڡ�د وضحت لنا أن �﮴حد�﮶ها 

ــا العد�﮵د من  ــٮ﮳ب له ــد س ـ﮵ـة ڡ� ــا  العراڡ�ٮ ته �﮳لع�
ــ�� ���� ﮲عىن عن  ــاكل من ڡ�ٮ﮳ل الٮ﮳عض وه المش

ذلك كله.
ــا �﮳أ�﮲ه ڡ�د  ــاء أ﮲حٮ﮳رتن ــ�� �﮲ها�﮵ة هذا اللڡ� -و��
ــرف  داد و�﮴ش ــ�� �﮳ع� ـ﮵ـد �� ــرع ﮳حد� ــاح ڡ� ﮴ــم إڡ�تت �
ــة عىل  ـ﮴ـ�� الحاصل ٮ﮵ڡ�تها رؤى الٮ﮳ٮ﮵ا� ــڡ� ـ﮵ـه ش علٮ
ــر و�﮳ر�﮵طا�﮲ٮ﮵ا  ــن األردن ومص ــهادات م ــدة ش ع
ـ﮵ـل  الت﮳حمٮ ــ��  �� ــك  وذل ــدة  المتح ـ﮵ـات  والوال�

. والعنا�﮵ة �﮳الٮ﮳شرة والطب ﮲عٮ﮵ر ال﮳حراح��

عمان 

 ácGô°ûdG  á«bÉØJG  ¿É`̀µ`̀°`̀SE’G  ∂æH  Oó`̀L   
 ¿ÉWô°ù∏d Ú°ù◊G á°ù°SDƒe ™e á«é«JGÎ°S’G

.2022 - 2021 ΩGƒYCÓd
 ºYó«°S  ,á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  á«bÉØJG  Ö`̀Lƒ`̀Ãh
 ¿ÉWô°ù∏d  Ú°ù◊G  á°ù°SDƒe  ,¿Éµ°SE’G  ∂æH
 ‘  á∏ãªàŸGh  É¡›GôH  øe  áYƒª›  ò«ØæJ  ‘
 õcôe  ≈°VôŸ  äÉ©eÉ÷G  ¥hóæ°U  èeÉfôH
 ≈°VôŸG  ºYO  èeÉfôHh  ,¿ÉWô°ù∏d  Ú°ù◊G
 ¿ÉWô°ù∏d Ú°ù◊G á°ù°SDƒe IõFÉLh ,Ú¨dÉÑdG

 ájƒæ°ùdG  á`̀∏`̀ª`̀◊G  è`̀eÉ`̀fô`̀Hh  ,Ú`̀«`̀eÓ`̀YEÓ`̀d
 èeÉfôH ≈dEG áaÉ°VEG ,…óãdG ¿ÉWô°ùd ájƒYƒàdG

.»Yƒ£àdG QGƒ°S
 QÉªY  ∂æÑ∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó``̀ cCGh
 á°ù°SDƒŸ  ºYódG  Ëó≤àH  QGôªà°S’G  ,…óØ°üdG
 É¡aGógCG ≥«≤– øe É¡æ«µªàd ¿ÉWô°ù∏d Ú°ù◊G
 π°†aC’ kÉ≤ah á«dƒª°ûdG ájÉYôdG ÒaƒàH á∏ãªàŸG
 ,¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe  øe  Oó`̀Y  È`̀cC’  ÒjÉ©ŸG
 ,¢VôŸG Gòg áHQÉfih á¡LGƒŸ Oƒ¡÷G ó°ûMh
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  äÉ`̀bhC’G  √òg  ‘  kÉ°Uƒ°üN
 áëFÉ÷G »°ûØJ  ™ªLCG  ⁄É©dG  ∫hO É¡«a  ó¡°ûJ

 è«°ùædG  õjõ©àd  Oƒ¡÷G  ∞JÉµJ  »Yóà°ùj  Ée
 ºMÓàdÉc á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  ï«°SôJh »©ªàéŸG
 ¿CG  ,…óØ°üdG  í°VhCGh  .ó°VÉ©àdGh  πaÉµàdGh
 á«©ªà›  á«é«JGÎ°SG  ≈æÑàj  ¿Éµ°SE’G  ∂æH
 äÉYÉ£bh  äGQOÉÑe  »£¨Jh  ¬àæWGƒe  ºLÎJ
 ,¬JÉ°ù°SDƒeh  áë°üdG  ´É£b  É¡æe  á«°ù«FQ
 ¿ÉWô°ù∏d  Ú°ù◊G  á°ù°SDƒe  É¡°SCGQ  ≈∏Yh
 á«é«JGÎ°SG ácGô°ûH ∂æÑdG É¡©e §ÑJôj »àdG
 á«ªgCÉH  ¬fÉÁE’  ∂dPh  ,á∏jƒW  äGƒæ°ùd  óà“
 ‘ ΩGóà°ùŸGh …ƒ«◊G ÉgQhOh á°ù°SDƒŸG √òg

 .™ªàéŸG

�﮳نك اإلسكان �﮳﮵حدد شراكته مع مؤسسة الحسٮ﮵ن للسرطان

عمان 

 ,IõjGõY  ¬«Lh  ¢Sóæ¡ŸG  ,π≤ædG  ôjRh  åëH
 πÑ°S  ,º«∏M  QƒfCG  áµ∏ªŸG  ‘  …óæ¡dG  ÒØ°ùdG  ™e
 ä’É›  ‘  ∑Î°ûŸG  ¿hÉ©àdG  äÉbÓY  õjõ©J

.»µµ°ùdG π≤ædG ∫É› ‘ á°UÉN π≤ædG
 º«∏M  ÒØ°ùdG  ¬FÉ≤d  ió`̀ d  ,Iõ`̀jGõ`̀Y  ∫É``bh
 ≥«KƒJ  ≈`̀dEG  ™∏£àJ  áµ∏ªŸG  ¿EG  π≤ædG  IQGRh  ‘
 Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÚH ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG ô°UGhCG
 π≤ædG ∫É› ‘ É°Uƒ°üN ,áaÉc π≤ædG ä’É› ‘

 á≤jó°üdG  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ¬H  ™àªàJ  ÉŸ  »µµ°ùdG
.∫ÉéŸG Gòg ‘ á©°SGh äGÈN øe

 á«FÉæãdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ¬fÉàe  Iõ`̀jGõ`̀Y  ó``̀cCGh
 ∫ÉªYC’G  ∫É`̀LQ  É«YGO  ,Ú≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ÚH
 ∫Ó¨à°SG  ≈dEG  óæ¡dG  ájQƒ¡ªL  ‘  øjôªãà°ùŸGh
 áµ∏ªŸG  É¡H  ™àªàJ  »àdG  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG
 πµ°ûH  ¬WÉ‰CG  áaÉµH  π≤ædG  ∫É`̀›h  ΩÉY  πµ°ûH

.¢UÉN
 ¿OQC’G  ™à“  º«∏M  ÒØ°ùdG  ó`̀cCG  ,¬à¡L  øe

 ≈`̀dEG  kGÒ°ûe  ,á≤£æŸG  ‘  »é«JGÎ°SG  ™bƒÃ
 ÊOQC’G  OÉ°üàb’ÉH  óæ¡dG  ‘  øjôªãà°ùŸG  ΩÉªàgG
 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ¿EG  º«∏M  ∫É`̀bh  .¢UÉN  πµ°ûH
 áaÉc  ‘  á«≤«≤M  äÉcGô°T  øY  åëÑj  …óæ¡dG
.¬WÉ‰CG ¬aÉµH π≤ædG ´É£b É°Uƒ°üNh äÉYÉ£≤dG

 ¬JÉ«–  …óæ¡dG  nÒØ°ùdG  π≤ædG  ôjRh  πªMh
 ¬©∏£J  øY  ÉHô©e  ,…óæ¡dG  π≤ædG  ôjRh  √Ò¶æd
 á≤∏©àŸG  äÉÑ≤©dG  π«dòàd  Éª¡©ªéj  Öjôb  AÉ≤H

.Ú≤jó°üdG øjó∏ÑdG áë∏°üe ¬«a ÉŸ áaÉc π≤ædÉH

ٮ﮵ر الهندي �﮵ٮ﮳حثان  وز�﮵ر النڡ�ل والسڡ�
سٮ﮳ل �﮴عز�﮵ز التعاون المشترك

أور�﮲ج األردن �﮴طلق ﮲حدمة زر الطوارئ الالسلك��
عمان 

 QR  áeóN  ,¿OQC’G  „QhCG  ácô°T  â≤∏WCG
 IÉ«◊G  áYƒª›  øª°V  »µ∏°SÓdG  ÇQGƒ£dG
 äÉ«æ≤àdG  äGQƒ£J  ™e  ≈°TÉªàJ  »àdG  á«còdG

.á«dõæŸG
 ÇQGƒ£dG QR í«àj ácô°û∏d ¿É«H Ö°ùëHh
 º¡æeCG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh OGôaC’G ájÉªM »µ∏°SÓdG
 π°üàe  ¬`̀ fCG  ≈`̀dG  GÒ°ûe  ,¬à«ÑãJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 Ωóîà°ùŸG ≠∏Ñ«°S …òdG á«còdG IÉ«◊G ≥«Ñ£àH

 äÉeGóîà°SG ´ƒæàJh .¬«∏Y §¨°†dG ºàj ÉeóæY
 ‘  ¬H  ºµëàdG  øµÁ  ’É©a  ÓM  √QÉÑàYÉH  QõdG
 QÉÑc ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd áfhôe πµHh äÉbhC’G πc
 ∫É°üJG  øe  √ôaƒj  ÉŸ  ,kÓãe  ∫ÉØWC’Gh  ø°ùdG

.¬FGóJQG ‘ ádƒ¡°Sh ¿Rh áØNh ºFGO
 äGÒeÉµdG  á«còdG  IÉ«◊G  ∫ƒ∏M  πª°ûJh
 á«fhÎµdE’G QGòfE’G áª¶fCGh á«∏NGódG á«dõæŸG
 »còdG  ¢ùHÉ≤dG  øY  kÓ°†a  ,òaGƒædGh  ÜGƒHCÓd
 ∑Ó¡à°SG  ó«°TôJ  Úeóîà°ùª∏d  í«àj  …ò`̀dG
 áeÓ°ùdG  ¿Éª°†d  ,ó©oH  øY  ¬àÑbGôeh  ábÉ£dG

 øe  Úeóîà°ùŸG  ™«ªL  Ú`̀µ`̀“h  ø```̀eC’Gh
 ÉÃ  áeqó≤àŸG  á«ªbôdG  ∫ƒ∏◊G  øe  IOÉØà°S’G

.º¡JÉ©∏£Jh º¡JÉÑ∏£àe Ö°SÉæj
 ≥jƒ°ùà∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ô``jó``ŸG  â`̀æ`̀«`̀Hh
 ,¿OQC’G  „QhCG  ió``̀d  ø`̀FÉ`̀Hõ`̀dG  äÉ`̀ eó`̀ Nh
 ióe  ó°ùŒ  áaÉ°VE’G  √òg  ¿CG  ,OhGó`̀dG  á∏FÉf
 äÉeóÿG  åjó–h  ôjƒ£àH  ácô°ûdG  ΩGõàdG
 ΩAGƒàj  ÉÃh  QGôªà°SÉH  ¢Vhô©dGh  áeó≤ŸG
 Úeóîà°ùŸG  äÉÑZQh  á«ŸÉ©dG  äGQƒ£àdGh

.º¡JÉÑ∏£àeh

عمان

 ¿Éµ°ùdG  ÉjÉ°†≤d  á«∏«∏– á°SGQO  èFÉàf  äô¡XCG
 áYƒª°ùŸGh  IAhô≤ŸG  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ‘  á«ªæàdGh
 á°SGQódG áæ«Y ΩÉªàgG ióe ,2019 ΩÉ©∏d á«FôŸGh
 ´ƒª›  ≠∏H  å«M  ,á«ªæàdGh  ¿Éµ°ùdG  ÉjÉ°†≤H
 ,á«°†b 780  á°SGQódG áæ«Y ‘ áMhô£ŸG ÉjÉ°†≤dG
 ÉjÉ°†b ìôW ‘ ≈dhC’G áÑJôŸG ‘ ∞ë°üdG äAÉLh
 É¡à∏J  ,áÄŸÉH  51.5  áÑ°ùæH  á«ªæàdGh  ¿Éµ°ùdG
 ,áÄŸÉH  27.7  â¨∏H  áÑ°ùæH  á«fOQC’G  äÉ«FÉ°†ØdG

.áÄŸÉH 20.8 â¨∏H áÑ°ùæH äÉYGPE’G qºK
 ¢ù∏éŸG  É¡≤∏WCG  »àdG  ,á°SGQódG  èFÉàf  âæ«Hh
 IóëàŸG  ºeC’G  ¥hóæ°U  øe  ºYóH  ¿Éµ°ù∏d  ≈∏YC’G
 á`̀«`̀fOQC’G  ¿ó``̀ŸGh  ¿ÉªY  áª°UÉ©dG  ¿CG  ,¿Éµ°ù∏d
 ΩÉªàgÉH  ,‘Gô¨÷G  ¥É£ædÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ,â«¶M
 ¿Éµ°ùdG ÉjÉ°†≤d É¡MôW óæY á«fOQC’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh
 “áª°UÉY”  ‘Gô¨÷G  ¥É£ædG  AÉL  å«M  ,á«ªæàdGh
 â¨∏H  áÑ°ùæH  ≈dhC’G  áÑJôŸÉH  äÉ«FÉ°†ØdG  áæ«Y  ‘
 ‘  “áª°UÉY”  ‘Gô¨÷G  ¥É£ædGh  ,áÄŸÉH  64.4

 22.5  áÑ°ùæH  á«fÉãdG  áÑJôŸG  ‘  äÉ``YGPE’G  áæ«Y
 “¿óŸG” ‘Gô¨÷G ¥É£ædG AÉL ∞ë°üdG ‘h ,áÄŸÉH

.áÄŸÉH 31.8 áÑ°ùæH ≈dhC’G áÑJôŸG ‘
 É¡éFÉàf RôHCG ¢Vô©à°SG »àdG ,á°SGQódG ±ó¡Jh
 ¢ù«FQh  äÉ°SGQó∏d  …CGôdG  õcôe  ôjóe  É¡æ«eÉ°†eh
 ódÉN  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á`̀°`̀SGQó`̀dG  OGó``̀ YE’  »æØdG  ≥jôØdG
 πFÉ°Sh ΩÉªàgG iƒà°ùe ≈∏Y ±qô©àdG ≈dEG ,¿Gô≤°ûdG
 á«FôŸGh  áYƒª°ùŸGh  IAhô≤ŸG  á«fOQC’G  ΩÓ`̀YE’G
 ,á«fÉµ°ùdG  á°UôØdGh  ,á«ªæàdGh  ¿É qµ°ùdG  ÉjÉ°†≤H
 øeh  2019  ΩÉ©d  á«HÉ‚E’Gh  á«°ùæ÷G  áë°üdGh

.»YÉªàL’G ´ƒædG Qƒ¶æe
 »ë°ùŸG è¡æŸG ΩGóîà°SG q” ¬fCG ¿Gô≤°ûdG qÚHh
 10  É¡eGƒb  áæ«Y  ≈∏Y  ,¿ƒª°†ŸG  π«∏–  è¡æeh
 ,áYƒª°ùeh  á«Fôeh  IAhô≤e  á«eÓYEG  äÉ°ù°SDƒe
 ,Qƒà°SódG  áØ«ë°Uh  ,…CGô```̀ dG  áØ«ë°U  :»``̀gh
 ,áµ∏ªŸG IÉæbh ,ÊOQC’G ¿ƒjõØ∏àdGh ,ó¨dG áØ«ë°Uh
 á`̀YGPE’Gh  ,á«dhódG  á≤«≤◊G  IÉæbh  ,É`̀jDhQ  IÉæbh
 ;(ΩEG  ±EG  Óg)  á`̀YGPEGh  ,ÉfÉJhQ  á`̀YGPEGh  ,á«fOQC’G
 πFÉ°Sh  ≈∏Y  äô°üàbG  á°SGQódG  áæ«Y  ¿CG  Éæ«Ñe

 πª°ûJ  n⁄h  ,á«FôŸGh  áYƒª°ùŸGh  IAhô≤ŸG  ΩÓYE’G
 á`̀«`̀fOQC’G AÉ`̀Ñ`̀fC’G á`̀dÉ`̀ch É¡æeh AÉ`̀Ñ`̀fC’G ä’É``̀ch
 »àdG  á«°ù«FôdG  ÉjÉ°†≤dÉH  ≥∏©àj  Éª«ah  .(GÎ``H)
 ¿CG  ≈`̀dEG  ¿Gô≤°ûdG  QÉ°TCG  ,á°SGQódG  áæ«Y  É¡àdhÉæJ
 ‘ á«HÉ‚E’G áë°üdG á«°†b ∫ƒ∏M äô¡XCG  èFÉàædG
 20.4  â¨∏H  áÑ°ùæH  äÉ`̀ YGPE’G  ‘  ≈`̀dhC’G  áÑJôŸG
 áÑJôŸG  ‘ á«°ùæ÷G áë°üdG  á«°†b ∫ƒ∏Mh ,áÄŸÉH
 áÑ°ùæH  á`̀«`̀fOQC’G  äÉ«FÉ°†ØdG  áæ«Y  ≈∏Y  ≈``dhC’G
 á°SÉ«°ùdG  á«°†b  äRÉM  Éªæ«H  ,áÄŸÉH  20.4  â¨∏H
 ∞ë°üdG  áæ«Y  ‘  ≈`̀ dhC’G  áÑJôŸG  ≈∏Y  á«fÉµ°ùdG

.áÄŸÉH 21.9 â¨∏H áÑ°ùæHh
 ‘  á«fÉµ°ùdG  á°UôØdG  á«°†b  äAÉ`̀ L  ÚM  ‘
 äÉ«FÉ°†ØdGh  ∞ë°üdG  ‘  IÒ``̀NC’G  πÑb  áÑJôŸG
 ,‹GƒàdG  ≈∏Y  áÄŸÉH  10.6  h  áÄŸÉH  10.9  áÑ°ùæH
 13  áÑ°ùæH  äÉ```YGPE’G  ‘  á°ùeÉÿG  áÑJôŸG  ‘h
 áÑJôŸÉH »YÉªàL’G ´ƒædG á«°†b äAÉL Éª«a ,áÄŸÉH
 16.7  áÑ°ùæH äÉYGPE’G áæ«Y iƒà°ùe ≈∏Y áãdÉãdG
 äÉ«FÉ°†ØdGh ∞ë°üdG ‘ á°ùeÉÿG áÑJôŸÉHh ,áÄŸÉH

.‹GƒàdG ≈∏Y áÄŸÉH 14.4 h áÄŸÉH 11.2 áÑ°ùæH

األعىل للسكان: الصحف األكثر اهتماما �﮳طرح ڡ�ضا�﮵ا التنمٮ﮵ة

داد تتحدث لصدى الشعب إ﮲حصا�ٔٮ﮵ة الت﮳حمٮ﮵ل والعالج الطٮ﮳ٮ﮵ع�� ���� مركز همسات �﮳ع�

يت العراڡ�ٮ﮵ة �﮴سٮ﮳ب ل�� أحٮ﮵ا�﮲ا المشاكل : �﮴حد�﮶�� �﮳لع� د.شذى الٮ﮳ٮ﮵ا�﮴��

äGƒ≤∏d áeÉ©dG IOÉ«≤dG øY QOÉ°U ¿ÓYG
»Hô©dG ¢û«÷G-á«fOQC’G áë∏°ùŸG 

OGôaC’G ¿hDƒ°T ájôjóe
 ¿hDƒ°T  ájôjóe\»Hô©dG  ¢û«÷G-á«fOQ’G  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ø∏©J  -1
 Éªa  »°SÉ°SCG  øeÉãdG  IOÉ¡°T  á∏ªM  øe  §≤a  QƒcòdG  øe  OóY  ó«æéàd  É¡à«f  øY  OGôa’G

.2021 ΩÉ©d »Hô©dG ¢û«÷G-á«fOQC’G áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ΩÉ©dG ¢ü≤ædG ÜÉ°ù◊ ∂dPh ¥ƒa
 ájôjóÃ ¢UÉÿG »ª°SôdG ™bƒŸG ∫ÓN kÉ«fhÎµdG Ëó≤àdG π«é°ùàdÉH ÚÑZGôdG ≈∏Y-2

(dpatajneed.jaf.mil.jo) ó«æéà∏d …ôµ°ù©dG õcôŸG\OGôaC’G ¿hDƒ°T
 ájÉ¨dh  2021\3\22 ≥aGƒŸG ÚæK’G Ωƒj (1800) áYÉ°ùdG øe  GQÉÑàYG ¬∏«©ØJ ºà«°S …òdGh

.2021\4\1  ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj AÉ°ùe
 ™bƒŸG ∫ÓN øe á«°üf ádÉ°SQ á£°SGƒH •hô°ûdG ¬«∏Y ≥Ñ£æJ øe ™e π°UGƒàdG ºà«°S-3

.¬Ñ∏W ≈∏Y ó«æéà∏d Ωó≤àŸG ¬àÑã«°S …òdG  …ƒ∏ÿG ∞JÉ¡dG hG ÊhÎµdE’G
 áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  áeÉ©dG  IOÉ«≤∏d  ÊhÎµd’G ™bƒŸG  IQÉjR ≈Lôj äÉeƒ∏©ŸG  øe ójõŸ-4

(www.jaf.mil.jo)  »Hô©dG ¢û«÷G-á«fOQC’G
.(dpatajneed.jaf.mil.jo) OGôa’G ¿hDƒ°T ájôjóÃ ¢UÉÿG ™bƒŸGh

:•hô°ûdG -5
.á«°ùæ÷G ÊOQCG ¿ƒµj ¿CG -CG

 ≈∏YÉa  1996\1\1 ó«dGƒe …G 2021\12\31 ïjQÉJ ájÉ¨d ΩÉY (26) øY ôª©dG ójõj ’ ¿CG -Ü
.ΩÉY (18) øY π≤j ’ ¿Gh

.á«ë°üdG á«MÉædG øe áeóî∏d ≥F’ ¿ƒµj  ¿CG -ê
.¿RƒdG  ™e ∫ƒ£dG Ö°SÉæàj ¿Gh º°S 160 øY  ∫ƒ£dG π≤j ’ ¿G .O

.áHÉàµdGh IAGô≤dG ó«éj ¿G -`g
.±ô°ûdÉH á∏fl áëæL hG ájÉæéH Ωƒµfi ÒZh ∑ƒ∏°ùdGh IÒ°ùdG ø°ùM ¿ƒµj ¿G -h

.kÉ≤HÉ°S á«æe’G Iõ¡L’G hG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ‘ ΩóN ób ¿ƒµj ’ ¿CG -R
 á«°üî°ûdG  á∏HÉ≤ŸGh  »Ñ£dG  ¢üëØdG)IQô≤ŸG  äÉ°UƒëØdG  RÉàéj  ¿CG  Ωó≤àŸG  ≈∏Y  -ì

.(áaÉ≤ãdGh áHÉàµdGh IAGô≤dG ¢üëah
.ó«æéà∏d …ôµ°ù©dG õcôŸG ‘ ≥HÉ°S ó«æŒ Ö∏W ¬d ¿ƒµj ’ ¿CG -•

.á©LGôŸG óæY áeÉ©dG áeÓ°ùdG •hô°ûH ó«≤àdGh (äGRÉØ≤dG,áeÉªµdG)AGóJQG -…

:áHƒ∏£ŸG ≥FÉKƒdG-6
 øe ¬«∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ …òdGh ∫ƒ°UC’G Ö°ùM CÉÑ©e á«°üî°ûdG äÓ«°üØàdG êPƒ‰ -CG

.äÉ¶aÉëŸG ‘ ájôµ°ù©dG áaÉ≤ãdG ¢SQGóeh »Ñ©°ûdG ¢û«÷Gh áÄÑ©àdG ÖJÉµe áaÉc
 ábó°üe IQƒ°U+»æWƒdG ºbôdG É¡«∏Y âÑãe á«¡àæe ÒZh á£æ¨‡ á«°üî°T ájƒg-Ü

.É¡æY
.ábó°üeh á«∏°U’G á°SQóŸG IOÉ¡°T -ê

.AÉ°†«H á«Ø∏N 6*4 ¢SÉ«b (4) OóY áãjóM á«°üî°T IQƒ°U -O
.É¡æY ábó°üe IQƒ°U hCG (1) OóY á«∏°UG IO’h IOÉ¡°T -`g

 IÉaƒdG IOÉ¡°T øY ábó°üe IQƒ°U hCG á∏FÉ©dG ÎaO ‘ ÜC’G áëØ°U øY ábó°üe IQƒ°U -h
.Ü’G IO’h ¿Éµe É¡«∏Y âÑãe ≈aƒàe ódGƒdG ¿Éc GPEG
.∫ƒ©ØŸG …QÉ°S π«LCÉJ πLDƒe º∏©dG  áeóN ÎaO-R

 ÚHÉ°üŸG  áÄ«g  øe  á«£N  IOÉ¡°Th  Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àŸG  AÉæHC’  óYÉ≤àdG  Q  Gôb  -ì
.AGó¡°ûdG AÉæHC’ OÉ¡°ûà°SG IOÉ¡°Th øjódGƒdG óMG áHÉ°UEG âÑãJ Újôµ°ù©dG

 âÑãj  ¬JóMh  øe  ÜÉàc  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  Ú∏eÉ©dG  AÉæHC’  Ú«©àdG  IOÉ¡°T  øY  IQƒ°U-•
.¬îjQÉJ ájÉ¨d ¬∏ªY ¢SCGQ ≈∏Y ∫GR Ée ¬fCÉH

.Ö∏£dG Ëó≤Jh »Ñ£dG ¢üëØdG AGôLEG äÉjÉ¨d QÉæjO ô°ûY ≈æKEG ≠∏Ñe -∑

.áeÉY •É≤f -7
 GPEG hCG äÉfÉ«ÑdG hCG ≥FÉKƒdG ‘ ¢ü≤f hCG √ÓYCG •hô°û∏d ∞dÉ Ö∏W …CÉH ô¶ædG ºàj ød -CG

.ábó°üe hCG á«∏°UCG ÒZ ≥FÉKƒdG âfÉc
 äÉeƒ∏©ŸG  ¿ƒµJ  ¿CGh  áHƒ∏£ŸG  á«JƒÑãdG  ¥GQhC’G  Ωó≤j  ¿CG  ó«æéà∏d  Ωó≤àŸG  ≈∏Y   -Ü

.Ö∏£dÉH ô¶æj ød ∂dP ¢ùµYh áë«ë°U É¡«a IOQGƒdG
 -á«fOQ’G  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ™bƒe  IQÉjR  ≈Lôj  äÉeƒ∏©ŸG  øe  ójõŸ  -8
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

ال�شناعة والتجارة باأن �شركة النزهه لال�شكان  ذ.م.م م�شجلة 

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

)12053( بتاريخ ) 2006/5/7(

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

بتاريخ)2021/3/23(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
ال�شناعة والتجارة باأن �شركة اال�شت�شارات واخلدمات ال�شريبية 
ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م  االمريكيه   لالنظمة 
 ( بتاريخ   )39585( الرقم  حتت    / املحدودة  امل�شوؤولية  ذات 

)2015/2/15
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ)2021/3/24(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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 

والت�شدير   لال�شترياد  �شومطرة  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )44280( بتاريخ ) 2016/6/7(

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

بتاريخ)2021/3/24(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعالن
اىل م�شاهمي �شركة اجاده لال�شتثمارات املاليه �ش.م.ع
حل�شور اجتماع الهيئة العامه الغري عادية والعاديه

قررجمل�ش اإدارة �شركة اإجادة لالإ�شتثمارات املالية م.ع.م  دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامه غري العادية 
الذي �شيعقد يف متام ال�شاعه العا�شره من �شباح يوم الحد املوافق 2021/4/4 ويليه مبا�شرة اجتماع الهيئة 

العامه العادي الرابع والع�شرون مل�شاهمي ال�شركة ، وذلك بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي واللكرتوين عمال 
باحكمام قانون الدفاع رقم 13 ل�شنة 1992 وامر الدفاع رقم 5 ل�شنه 2020 والجراءات ال�شادرة عن معايل وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب امر الدفاع اعاله وموافقته بتاريخ 2021/3/15 على 

)zoom(  انعقاد الجتماعني لل�شركة بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي واللكرتوين
للنظر يف المور املدرجه على جدول اعمال الجتماعني املن�شور على املوقع اللكرتوين لل�شركة وموقع دائرة 

مراقبة ال�شركات.
يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور الجتماعني املذكورين يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي 

واللكرتوين من خالل الرابط اللكرتوين
https://us02web.zoom.us/j/87837728846?pwd=dXhUMHlDREtoY1cx

VC8xbnMrT2c3UT09
https://www.ejadinv.com :واملن�شور على موقع ال�شركة

واملت�شمن اجراءات الدخول للنظام اليل وت�شجيل احل�شور او ار�شال التوكيل لهذين الجتماعني على الربيد 
اللكرتوين 

Azy_nam@yahoo.com
يجب ان تر�شل ق�شائم التوكيل و/او التفوي�ش على الربيد اللكرتوين اعاله قبل التاريخ املحدد للجتماعني

لال�شتف�شار يرجى الت�شال على موبايل رقم 0797180081
                                                                    احمد الرجوب
                                                                              رئي�ش جمل�ش الإدارة

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
خلدمات  ال�شعودية  العربية  �شي  �شي  ال  �شركة  دائني  من  اأرجو 
دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  االردن   املحدودة/  االت�شاالت 
بتاريخ2016/12/20   )46009( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة 
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة 
الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة :ال�شيدة دميا عبداللطيف الطعان  
عنوان امل�شفي :عمان الرابية �شارع بكني عمارة الكوثر رقم 21 الطابق 

3 -هاتف 0777864333

  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172023(

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 عالء ماجد �شباح احل�شا�شني
يف  و�شريكهوامل�شجلة  الرب  ابو  ان�س  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك   

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )119471( بتاريخ  2019/4/2
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2021/3/10  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/21
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
للتطبيقات اخللويه  اولوكنت  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
حتت  حمدودة   م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة 
غري  باجتماعها  قررت  قد   2016/8/30 بتاريخ   )  45022( الرقم 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2021/2/28 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�شفية اختيارية وتعني ال�شيد حممد عبداهلل عبداملجيد املالكي  م�شفيا 
العبداهلل  رانيا  امللكة  �شارع  عمان    : هو  امل�شفي  عنوان  وان  لل�شركة 

بناية 21 طابق خام�ش هاتف 0799039070
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.
ذ.م.م  اخللويه  للتطبيقات  اولوكنت  �شركة  دائني  من  اأرجو 
 )45022( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 
بتاريخ2016/8/30  �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
�شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة :ال�شيد حممد عبداهلل عبداملجيد املالكي 
طابق   21 بناية  العبداهلل  رانيا  امللكة  �شارع  :عمان  امل�شفي  عنوان 

خام�ش هاتف 0799039070
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)20032985(

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

ال�شادة  �شخر مروان اكرم دودين
 ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة دودين وجمايل وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

ت�شامن حتت الرقم )21028( بتاريخ  1988/12/11
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ2021/3/24  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/24
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

 دعوة ح�شور اجتماع

 اعالن اىل �شركاء ال�شركة االردنية املتحدة لال�شتثمار

 حل�شور اجتماع الهيئة العامة الغري عادي
يت�شرف رئي�ش هيئة مديرين ال�شركة الردنية املتحدة لال�شتثمار دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة 

الغري عادي الذي �شيعقد يف متام ال�شاعة الواحدة بعد الظهر من يوم ال�شبت املوافق 2021/4/3 وذلك مبقر 
ال�شركة الكائن يف :)عمان-اجلبيهة- �شارع البوابه ال�شمالية- للجامعة الردنية مقابل البوابة الرئي�شية 

جلامعة المرية �شميه( وذلك عمال باحكام قانون الدفاع رقم )13(ل�شنة 1992 وامر الدفاع رقم )5( ل�شنة 
2020 والجراءات ال�شادرة عن معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب 

امر الدفاع اعاله على انعقاد اجتماع الهيئة الغري عادية لل�شركة للنظر يف المور املدرجة على جدول اعمال 
 الجتماع املن�شور على موقع دائرة مراقبة ال�شركات

 يرجى من ح�شرات ال�شركاء الكرام ح�شور الجتماع املذكور اعاله يف املوعد واملكان املعينني 
 مع �شرورة التقيد من اجلميع باخذ احليطة والمان لعقد الجتماع بظروف �شحية امنه

يجب ان تر�شل ق�شائم التوكيل و/او التفوي�ش على مقر ال�شركة قبل التاريخ املحدد لالجتماع او ار�شالها عرب 
juico@juico.com: الربيد اللكرتوين لل�شركة 

 رئي�ش هيئة مديرين
ماهر احمد حوراين

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
ال�شياحيه   لال�شت�شارات  االحالم  عطلة  �شركة  دائني  من  اأرجو 
الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة  بتاريخ2013/11/20   )34664(
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 فوؤاد حممد علي ال�شمادي
عنوان امل�شفي : عمان الها�شمي ال�شمايل -0796609266

  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
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة ال �شي �شي العربية ال�شعودية 
�شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  االردن  املحدودة/  االت�شاالت  خلدمات 
بتاريخ   )  46009( الرقم  حتت  حمدودة   م�شوؤولية  ذات  ال�شركات 
بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2016/12/20
وتعني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2021/1/20
لل�شركة وان عنوان امل�شفي  ال�شيدة دميا عبداللطيف الطعان  م�شفيا 
هو : عمان الرابية �شارع بكني عمارة الكوثر رقم 21 الطابق 3 -هاتف 

0777864333
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
احلائر(  املالك  )نوفوتيه   التجاري  ال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية 
وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )254123( با�شم )عبداهلل حممد �شميح اني�س 
ابو حميد( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) مي�شر اني�س ر�شيد ابو حميد(وتعتربعملية نقل 

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

حمكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا
املوافق:2021/3/24

اعالن تبليغ جل�ضة بالن�ضر
�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية/الق�ضايا

هيئة القا�ضي: عبداهلل الدماين
اىل املدعى عليه: رابح ها�سم- جزائري اجلن�سية- 

عنوانه جمهول حمل االقامة حاليا واخر مكان 
اقامه له �ساحية احلاج ح�سن �سارع عبادين ب�سر 

وهو نف�س �سارع الفخار
لقد تقرر يف الق�سية رقم ا�سا�س 

2021100802569 ومو�سوعها تفريق للغيبة 
وال�سرر واملقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك 

ب�سحيح العقد ال�سرعي املدعية 
اية م�سهور علي ابو ظالم

ح�سورك اىل هذه املحكمة الكائنة يف املدينة 
الريا�سية ا�سارة عرجان يوم االربعاء 

2021/4/21 ال�ساعة التا�سعة �سباحا لدى هيئة 
القا�سي: عبداهلل ادهم الدماين- مكتب 12 فاذا 
مل حت�سر او تر�سل وكيال عنك او تبد معذرة 

م�سروعة يجري بحقك االيجاب ال�سرعي وعليه 
جرى تبليغك ذلك ح�سب اال�سول حتريرا يف 

2021/3/24
قا�سي عمان ال�سرعي

عبداهلل الدماين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200077071(

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

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

عبدالكرمي عبداهلل و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 
الرقم )46352( بتاريخ 1997/5/13قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2021/3/7 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدةاحمد 

حممد م�شطفى ابو زينه  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي   الزرقاء الزواهره �شاحية املدينة املنورة 

بجانب م�شجد اولياء اهلل -0791524264

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 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200020232(

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 

الرقم  ت�شامن حتت  �شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  جميل وعادل زهران  
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   1999/12/15 بتاريخ   )54480(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد   2021/3/24 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية 

عادل فتحي ابراهيم زهران   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي  عمان ماركا ال�شمالية هاتف 0796441030

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكتها  مومني  احمد  رنى  �شركة   باأن 

بطلب  تقدمت   2015/3/24 بتاريخ   )111508( الرقم  حتت  ت�شامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : رنى احمد مومني و�شريكتها

اىل �شركة : �شمريه ال�شادي ورغد مومني

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظف : 

 ح�شني ابراهيم عبدالهادي ابو جوده
)الرقم الوطني 9651008518(

نظرا لتغيبك عن العمل اكرث من 
ع�شرة ايام متتالية لدى)�شركة 
مدار�ش �شرق�شطة النموذجية( 

مالكة ال�شم التجاري مدر�شة 
منارة الندل�ش

دون عذر فاننا ننذرك ب�شرورة 
العودة اىل عملك خالل ثالثة 

ايام من تاريخ ن�شر هذا العالن 
واح�شار ما يربر غيابك  وال 

فانك �شوف تعترب فاقد لوظيفتك 
وحقوقك ا�شتنادا لحكام املادة 

28فقرة هـ من قانون العمل الردين 
رقم 8ل�شنة 1996 وتعديالته 

املنذر
)�شركة مدار�ش �شرق�شطة 

النموذجية( مالكة ال�شم التجاري 
مدر�شة منارة الندل�ش

بيع �شجل جتاري
لقد مت  بيع ال�شجل التجاري 

رقم 1962 للمن�شاأة رقم وطني 

244280 العائدة لل�شيد حممود 

احمد حممود عبداجلواد يحمل رقم 

وطني 09691005322

والرخ�شة ال�شادرة عن بلدية 

اجلنيد حتت رقم 41 تاريخ 

2021/3/23

يرجى من له اي اعرتا�ش او 

ح�شو�ش مراجعة كاتب عدل 

عجلون خالل 9ايام من تاريخ 

الن�شر

حمكمة  ال�ضرعية يف عمان-الق�ضايا
الرقم 2021100801522

التاريخ:1442/8/11هـ
املوافق:2021/3/24م

تبليغ جل�ضة بالن�ضر
�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية/الق�ضايا

هيئة القا�ضي: امني العالوين
اىل املدعى عليه:نهاد وهيب حممد ح�سن- جمهول 

حمل االقامة حاليا يف فل�سطني0 واخر مكان االقامة 
له يف عمان طرببور حي ال�سهيد �سارع ا�سطنبول 

بناية رقم 46
يقت�سي ح�سورك اىل هذه املحكمة للنظر يف 

الدعوى املقامة عليك من قبل املدعية نهال جمال 
علي البياري برقم ا�سا�س 2021100801522 

ومو�سوعها نفقة �سغار املنظورة لدى هيئة 
القا�سي امني العالوين وموعد اجلل�سة يوم 

اخلمي�س املوافق 2021/4/8م يقت�سي ح�سورك 
واذا مل حت�سر يجري بحقك االجراء القانوين 

وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب اال�سول حتريرا 
علنا يف 2021/3/24م

حمكمة عمان ال�سرعية/الق�سايا
اجلريدة:  �شدى �شعب  فقط القا�سي امني اعالوين اليوم: اخلمي�س  تاريخ الن�شر: 2021-3-25

الرقم: م �ش/95994/5- التاريخ 2021/3/24

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997  وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 
والتجارة بان �شركة  عمر بركات و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات 
تقدمت    2009/10/4 بتاريخ   )95994( الرقم  حتت  ت�شامن 

بطلب الجراءات التغيريات التالية
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة: عمر بركات و�شركاه

الى �شركة:  موؤيد بركات وو�شيم بركات و�شركاه
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/48673/5 - التاريخ: 2021/3/24

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )215( املادة  الحكام  ا�شتنادا 

بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997

�ضركة ورثة �ضهيل زين �ضموط وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت 

لتحويل  بطلب  تقدمت  قد   1998/2/16 بتاريخ   )48673( الرقم 

�ضفتها من �ضركة ت�ضامن الى �ضركة تو�ضية ب�ضيطة

يرجى ممن له اعرتا�ش على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة دائرة 

مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/69290/5 - التاريخ: 2021/3/24

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )215( املادة  الحكام  ا�شتنادا 

بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه   بدر  حافظ  حممود  هيثم  �شركة  

ت�شامن حتت الرقم )69290( بتاريخ 2004/1/6  قد تقدمت بطلب 

لتحويل �ضفتها من �ضركة ت�ضامن الى �ضركة تو�ضية ب�ضيطة

يرجى ممن له اعرتا�ش على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة دائرة 

مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صيدلية الزاجل( 
ابو  )براءه عاطف عبداهلل  با�سم  بالرقم )158950(  التجارية  اال�سماء  �سجل  لدينا يف  وامل�سجل 
الن�صور( يا�صني  ابو  با�سم )مهدى عاطف عبداهلل  لي�سبح  نقل ملكية  الن�صور( جرى عليه  يا�صني 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
باأن �سركة  �صامر دملخي و�صريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 
 2017/6/5 بتاريخ   )19332( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية 

تقدمت بطلب الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :�سامر دملخي و�سريكه

اىل �سركة :�سامر دملخي و�سركاه
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعـــــــــــالن 
تعلن وزارة الزراعة /مديرية العطاءات واللوازم عن حاجتها ل�سراء  

املواد املبينة يف دعوة العطاء التايل : 

رقم 
الدعوة 

املـــــــادة
ثمن 

ن�صخة 
العطاء 

اخر موعد 
لبيع العطاء 

ال�صاعة )12( 

موعد زيارة 
املوقع

اخر موعد 
لت�صليم العرو�ض 

ال�صاعة )12( 

2020/3
اعادة 

توريد وتركيب 
م�صخات تعمل على 

الطاقة ال�صم�صية

 )50(
2021/4/6دينار

2021/4/7
 10 ــة  ــاع ــص ــ� ال

�صباحًا

2021/4/8

اعالن طرح 
مناق�صات حملية
وزارة ال�صباب

جمال   وح�صب  الدائرة  عن  �صادرة  املفعول  �صارية  ت�صنيف  �صهادة  مبوجب  احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  امل�صنفون  االردنيون  املقاولون  يدعى 
االخت�صا�ض املطلوب يف اجلدول ادناه, على الراغبني بامل�صاركة يف هذه العطاءات مراجعة ق�صم العطاءات يف مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة 
املوافق  االربعاء  يوم  من  اعتبارا  العطاءات  ن�صخ  ل�صراء   )065679712( هاتف  �صمية  االمرية  �صالة  5/داخل  لل�صباب/بوابة  احل�صني  مدينة  يف 

)2021/3/24( وكما يلي :
1.و�صف العمل

املجال املطلوبثمن الن�صخةقيمة كفالة املناق�صةا�صم امل�صروعرقم العطاء 

25 دينار)600( ديناراعمال �صيانة يف مديرية �صباب العا�صمة/حمافظة العا�صمة2021/8
جمال االبنية اخت�صا�ض 

ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 
اخلام�صة

اعمال �صيانة بيت �صباب الزرقاء وم�صرح ال�صباب/2021/12
50 دينار)700( دينارحمافظة الزرقاء

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2021/14
اعداد الدرا�صات والت�صاميم ووثائق عطاء التنفيذ اخلا�ض 

باأعمال اإن�صاء م�صبح ن�صف اوملبي مغلق وخدماته/مدينة 
االمري حممد لل�صباب/حمافظة الزرقاء

25 دينار)200( دينار
مكاتب هند�صية و�صركات 

ا�صت�صارية بالفئة االوىل)ب( 
والثانية

مع�صكر 2021/15 يف  الفندقية  لل�صقق  اخلارجية  االعمال  ا�صتكمال 
75 دينار)2000( ديناراحل�صني/حمافظة العقبة

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2.ثمن ن�صخة ال�صراء غري م�صرتدة وعلى املقاولني تقدمي �صورة م�صدقة عن �صهادة الت�صنيف �صارية املفعول �صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية , 
وعلى ال�صركات املتخ�ص�صة تقدمي رخ�صة ممار�صة ان�صطة �صارية املفعول و�صجل جتاري او �صورة م�صدقة عنها لدى �صراء وثائق العطاء.

3.يتم بيع وثائق ال�صراء وت�صليمها ملندوب ال�صركة مبوجب كتاب تفوي�ض ر�صمي �صادر عن ال�صركة وح�صب النموذج املعتمد وعلى املقاول التاكد من 
ا�صتالم كافة وثائق ال�صراء.

4. اخر موعد لبيع وثائق ال�صراء هو ال�صاعة الواحدة من يوم الثالثاء املوافق)2021/3/30(
5.مت حتديد موعد زيارة ميدانية لكافة ال�صركات امل�صاركة بالعطاءات وذلك يوم االربعاء املوافق )2021/3/31(  ال�صاعة العا�صرة �صباحا والتجمع 

يف مديرية ال�صباب يف املحافظة املعنية .
6.اخر موعد لقبول طلب التو�صيح عن وثائق ال�صراء هو ال�صاعة االعا�صرة �صباحا من يوم اخلمي�ض املوافق )2021/4/1(,ولن يتم قبول اي طلب 
ا�صتي�صاح يرد بعد هذا التاريخ, على ان تقدم طلبات االي�صاح ملديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/بوابة 5 / داخل �صالة 

االمرية �صمية او على الربيد االلكرتوين املبني ادناه .
 7.تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات لدى مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/  بوابة 5 /داخل �صالة االمرية �صمية يف 

موعد اق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم االحد املوافق )2021/4/4(, و�صيتم فتح العرو�ض ال�صاعة الواحدة من بعد ظهر  نف�ض اليوم .
8.يحق للجنة ال�صراء املحلية املتخ�ص�صة الغاء العطاء دون ابداء اال�صباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبات مالية او قانونية.

9.يقدم تامني دخول العطاء)الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( مبغلف منف�صل ح�صب املتطلبات التالية:
-  رقم العطاء :)ـــــ/ ـــــ(  من اجلدول اعاله .

- ا�صم العطاء :من اجلدول اعاله.
- مدة �صريان تامني دخول  العطاء: ت�صعون)90( يوما من تاريخ ايداع العرو�ض . 

-تامني دخول العطاء با�صم :؛ معايل وزير ال�صباب باال�صافة اىل وظيفته .
-قيمة تامني دخول العطاء: من اجلدول اعاله 

-ا�صم املناق�ض: كما هو وارد يف �صهادة الت�صنيف ال�صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية او رخ�صة املهن 
-�صيتم رف�ض اي عر�ض غري مرفق  بتامني دخول  العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق(.

10. تقدم العرو�ض يف مغلفني  مغلقة ومنف�صلة ,املغلف االول يحتوي العر�ض الفني مع الوثائق املطلوبة يف وثيقة ال�صراء والعر�ض املايل واملغلف 
الثاين يت�صمن تامني دخول العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( ويتم و�صع املغلفني يف مغلف ثالث خمتوم ويكتب على هذا املغلف ا�صم املناق�ض 

وا�صم العطاء ورقمه.
11.يكون عطوفة امني عام وزارة ال�صباب املفو�ض بتوقيع العقد .

12. عنوان اجلهة امل�صرتية/وزارة ال�صباب-مديرية ال�صوؤون الهند�صية:

wared@moy.gov.jo:الربيد االلكرتوين 
االمني العامالهاتف: 065679712

د. ح�صني اجلبور

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )موؤ�ص�صة �صو بدك للخدمات 
اللوج�صتيه( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )239528( با�سم )عامر خالد احمد 
يو�صف( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�صركة ال�صنايا خلدمات التو�صيل ذ م م(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )مركز اخلريطه لتكنولوجيا 
ال�صيارات( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )226224( با�سم )نور الدين حممد 
م�صطفى حممد( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )خلدون علي حممد عنرب(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )وكالة غاز املنا�صري 
�صالمه  اهلل  عبد  )خالد  با�سم   )203865( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   )
نقل  املنا�صري(وتعتربعملية  �صالح  حممد  )امين  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املنا�صري( 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري ) مياه الفجر ( وامل�سجل لدينا 
يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )93365( با�سم )رنا �صامل عبد احلليم الفواعري( جرى عليه نقل 
ملكية لي�سبح با�سم )حممد ماهر ا�صماعيل ابو غو�ض(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �صركة  الكعك املحلى للحلويات ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ   )29904( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
�سواء  ال�سركة  املالية جتاه  2012/9/18 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد املعطي عمر عبد املعطي زلوم
عنوان امل�سفي : عمان - اجلبيهة - خلوي )0797976616(

  م�سفي �سركة

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  )216/ج(  املادة  الحكام  ا�ستنادا 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 
ك�سركة  لدينا  و�صريكه(امل�سجلة  ال�صراب  )علي  �صركة  بان  والتموين 
تقدمت  قد   2020/12/21 بتاريخ   )121324( الرقم  حتت  )ت�سامن( 
بطلب لتحويل �سفتها القانونيه من �سركة ت�سامن اىل �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة.
يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة ال�سركات 
ن�سر  تاريخ  من  يوماآ  ع�سرة  خم�سة  خالل  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

االعالن  .
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صيدلية الزاجل( 
ابو  )براءه عاطف عبداهلل  با�سم  بالرقم )158950(  التجارية  اال�سماء  �سجل  لدينا يف  وامل�سجل 
الن�صور( يا�صني  ابو  با�سم )مهدى عاطف عبداهلل  لي�سبح  نقل ملكية  الن�صور( جرى عليه  يا�صني 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
باأن �سركة  �صامر دملخي و�صريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 
 2017/6/5 بتاريخ   )19332( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية 

تقدمت بطلب الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :�سامر دملخي و�سريكه

اىل �سركة :�سامر دملخي و�سركاه
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعـــــــــــالن 
تعلن وزارة الزراعة /مديرية العطاءات واللوازم عن حاجتها ل�سراء  

املواد املبينة يف دعوة العطاء التايل : 

رقم 
الدعوة 

املـــــــادة
ثمن 

ن�صخة 
العطاء 

اخر موعد 
لبيع العطاء 

ال�صاعة )12( 

موعد زيارة 
املوقع

اخر موعد 
لت�صليم العرو�ض 

ال�صاعة )12( 

2020/3
اعادة 

توريد وتركيب 
م�صخات تعمل على 

الطاقة ال�صم�صية

 )50(
2021/4/6دينار

2021/4/7
 10 ــة  ــاع ــص ــ� ال

�صباحًا

2021/4/8

اعالن طرح 
مناق�صات حملية
وزارة ال�صباب

جمال   وح�صب  الدائرة  عن  �صادرة  املفعول  �صارية  ت�صنيف  �صهادة  مبوجب  احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  امل�صنفون  االردنيون  املقاولون  يدعى 
االخت�صا�ض املطلوب يف اجلدول ادناه, على الراغبني بامل�صاركة يف هذه العطاءات مراجعة ق�صم العطاءات يف مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة 
املوافق  االربعاء  يوم  من  اعتبارا  العطاءات  ن�صخ  ل�صراء   )065679712( هاتف  �صمية  االمرية  �صالة  5/داخل  لل�صباب/بوابة  احل�صني  مدينة  يف 

)2021/3/24( وكما يلي :
1.و�صف العمل

املجال املطلوبثمن الن�صخةقيمة كفالة املناق�صةا�صم امل�صروعرقم العطاء 

25 دينار)600( ديناراعمال �صيانة يف مديرية �صباب العا�صمة/حمافظة العا�صمة2021/8
جمال االبنية اخت�صا�ض 

ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 
اخلام�صة

اعمال �صيانة بيت �صباب الزرقاء وم�صرح ال�صباب/2021/12
50 دينار)700( دينارحمافظة الزرقاء

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2021/14
اعداد الدرا�صات والت�صاميم ووثائق عطاء التنفيذ اخلا�ض 

باأعمال اإن�صاء م�صبح ن�صف اوملبي مغلق وخدماته/مدينة 
االمري حممد لل�صباب/حمافظة الزرقاء

25 دينار)200( دينار
مكاتب هند�صية و�صركات 

ا�صت�صارية بالفئة االوىل)ب( 
والثانية

مع�صكر 2021/15 يف  الفندقية  لل�صقق  اخلارجية  االعمال  ا�صتكمال 
75 دينار)2000( ديناراحل�صني/حمافظة العقبة

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2.ثمن ن�صخة ال�صراء غري م�صرتدة وعلى املقاولني تقدمي �صورة م�صدقة عن �صهادة الت�صنيف �صارية املفعول �صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية , 
وعلى ال�صركات املتخ�ص�صة تقدمي رخ�صة ممار�صة ان�صطة �صارية املفعول و�صجل جتاري او �صورة م�صدقة عنها لدى �صراء وثائق العطاء.

3.يتم بيع وثائق ال�صراء وت�صليمها ملندوب ال�صركة مبوجب كتاب تفوي�ض ر�صمي �صادر عن ال�صركة وح�صب النموذج املعتمد وعلى املقاول التاكد من 
ا�صتالم كافة وثائق ال�صراء.

4. اخر موعد لبيع وثائق ال�صراء هو ال�صاعة الواحدة من يوم الثالثاء املوافق)2021/3/30(
5.مت حتديد موعد زيارة ميدانية لكافة ال�صركات امل�صاركة بالعطاءات وذلك يوم االربعاء املوافق )2021/3/31(  ال�صاعة العا�صرة �صباحا والتجمع 

يف مديرية ال�صباب يف املحافظة املعنية .
6.اخر موعد لقبول طلب التو�صيح عن وثائق ال�صراء هو ال�صاعة االعا�صرة �صباحا من يوم اخلمي�ض املوافق )2021/4/1(,ولن يتم قبول اي طلب 
ا�صتي�صاح يرد بعد هذا التاريخ, على ان تقدم طلبات االي�صاح ملديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/بوابة 5 / داخل �صالة 

االمرية �صمية او على الربيد االلكرتوين املبني ادناه .
 7.تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات لدى مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/  بوابة 5 /داخل �صالة االمرية �صمية يف 

موعد اق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم االحد املوافق )2021/4/4(, و�صيتم فتح العرو�ض ال�صاعة الواحدة من بعد ظهر  نف�ض اليوم .
8.يحق للجنة ال�صراء املحلية املتخ�ص�صة الغاء العطاء دون ابداء اال�صباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبات مالية او قانونية.

9.يقدم تامني دخول العطاء)الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( مبغلف منف�صل ح�صب املتطلبات التالية:
-  رقم العطاء :)ـــــ/ ـــــ(  من اجلدول اعاله .

- ا�صم العطاء :من اجلدول اعاله.
- مدة �صريان تامني دخول  العطاء: ت�صعون)90( يوما من تاريخ ايداع العرو�ض . 

-تامني دخول العطاء با�صم :؛ معايل وزير ال�صباب باال�صافة اىل وظيفته .
-قيمة تامني دخول العطاء: من اجلدول اعاله 

-ا�صم املناق�ض: كما هو وارد يف �صهادة الت�صنيف ال�صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية او رخ�صة املهن 
-�صيتم رف�ض اي عر�ض غري مرفق  بتامني دخول  العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق(.

10. تقدم العرو�ض يف مغلفني  مغلقة ومنف�صلة ,املغلف االول يحتوي العر�ض الفني مع الوثائق املطلوبة يف وثيقة ال�صراء والعر�ض املايل واملغلف 
الثاين يت�صمن تامني دخول العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( ويتم و�صع املغلفني يف مغلف ثالث خمتوم ويكتب على هذا املغلف ا�صم املناق�ض 

وا�صم العطاء ورقمه.
11.يكون عطوفة امني عام وزارة ال�صباب املفو�ض بتوقيع العقد .

12. عنوان اجلهة امل�صرتية/وزارة ال�صباب-مديرية ال�صوؤون الهند�صية:

wared@moy.gov.jo:الربيد االلكرتوين 
االمني العامالهاتف: 065679712

د. ح�صني اجلبور

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )موؤ�ص�صة �صو بدك للخدمات 
اللوج�صتيه( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )239528( با�سم )عامر خالد احمد 
يو�صف( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�صركة ال�صنايا خلدمات التو�صيل ذ م م(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )مركز اخلريطه لتكنولوجيا 
ال�صيارات( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )226224( با�سم )نور الدين حممد 
م�صطفى حممد( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )خلدون علي حممد عنرب(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )وكالة غاز املنا�صري 
�صالمه  اهلل  عبد  )خالد  با�سم   )203865( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   )
نقل  املنا�صري(وتعتربعملية  �صالح  حممد  )امين  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املنا�صري( 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري ) مياه الفجر ( وامل�سجل لدينا 
يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )93365( با�سم )رنا �صامل عبد احلليم الفواعري( جرى عليه نقل 
ملكية لي�سبح با�سم )حممد ماهر ا�صماعيل ابو غو�ض(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �صركة  الكعك املحلى للحلويات ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ   )29904( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
�سواء  ال�سركة  املالية جتاه  2012/9/18 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد املعطي عمر عبد املعطي زلوم
عنوان امل�سفي : عمان - اجلبيهة - خلوي )0797976616(

  م�سفي �سركة

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  )216/ج(  املادة  الحكام  ا�ستنادا 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 
ك�سركة  لدينا  و�صريكه(امل�سجلة  ال�صراب  )علي  �صركة  بان  والتموين 
تقدمت  قد   2020/12/21 بتاريخ   )121324( الرقم  حتت  )ت�سامن( 
بطلب لتحويل �سفتها القانونيه من �سركة ت�سامن اىل �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة.
يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة ال�سركات 
ن�سر  تاريخ  من  يوماآ  ع�سرة  خم�سة  خالل  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

االعالن  .
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

ال�شناعة والتجارة باأن �شركة النزهه لال�شكان  ذ.م.م م�شجلة 

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

)12053( بتاريخ ) 2006/5/7(

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

بتاريخ)2021/3/23(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
ال�شناعة والتجارة باأن �شركة اال�شت�شارات واخلدمات ال�شريبية 
ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م  االمريكيه   لالنظمة 
 ( بتاريخ   )39585( الرقم  حتت    / املحدودة  امل�شوؤولية  ذات 

)2015/2/15
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ)2021/3/24(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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 

والت�شدير   لال�شترياد  �شومطرة  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )44280( بتاريخ ) 2016/6/7(

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

بتاريخ)2021/3/24(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعالن
اىل م�شاهمي �شركة اجاده لال�شتثمارات املاليه �ش.م.ع
حل�شور اجتماع الهيئة العامه الغري عادية والعاديه

قررجمل�ش اإدارة �شركة اإجادة لالإ�شتثمارات املالية م.ع.م  دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامه غري العادية 
الذي �شيعقد يف متام ال�شاعه العا�شره من �شباح يوم الحد املوافق 2021/4/4 ويليه مبا�شرة اجتماع الهيئة 

العامه العادي الرابع والع�شرون مل�شاهمي ال�شركة ، وذلك بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي واللكرتوين عمال 
باحكمام قانون الدفاع رقم 13 ل�شنة 1992 وامر الدفاع رقم 5 ل�شنه 2020 والجراءات ال�شادرة عن معايل وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب امر الدفاع اعاله وموافقته بتاريخ 2021/3/15 على 

)zoom(  انعقاد الجتماعني لل�شركة بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي واللكرتوين
للنظر يف المور املدرجه على جدول اعمال الجتماعني املن�شور على املوقع اللكرتوين لل�شركة وموقع دائرة 

مراقبة ال�شركات.
يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور الجتماعني املذكورين يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي 

واللكرتوين من خالل الرابط اللكرتوين
https://us02web.zoom.us/j/87837728846?pwd=dXhUMHlDREtoY1cx

VC8xbnMrT2c3UT09
https://www.ejadinv.com :واملن�شور على موقع ال�شركة

واملت�شمن اجراءات الدخول للنظام اليل وت�شجيل احل�شور او ار�شال التوكيل لهذين الجتماعني على الربيد 
اللكرتوين 

Azy_nam@yahoo.com
يجب ان تر�شل ق�شائم التوكيل و/او التفوي�ش على الربيد اللكرتوين اعاله قبل التاريخ املحدد للجتماعني

لال�شتف�شار يرجى الت�شال على موبايل رقم 0797180081
                                                                    احمد الرجوب
                                                                              رئي�ش جمل�ش الإدارة

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
خلدمات  ال�شعودية  العربية  �شي  �شي  ال  �شركة  دائني  من  اأرجو 
دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  االردن   املحدودة/  االت�شاالت 
بتاريخ2016/12/20   )46009( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة 
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة 
الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة :ال�شيدة دميا عبداللطيف الطعان  
عنوان امل�شفي :عمان الرابية �شارع بكني عمارة الكوثر رقم 21 الطابق 

3 -هاتف 0777864333

  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172023(

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 عالء ماجد �شباح احل�شا�شني
يف  و�شريكهوامل�شجلة  الرب  ابو  ان�س  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك   

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )119471( بتاريخ  2019/4/2
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2021/3/10  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/21
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
للتطبيقات اخللويه  اولوكنت  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
حتت  حمدودة   م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة 
غري  باجتماعها  قررت  قد   2016/8/30 بتاريخ   )  45022( الرقم 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2021/2/28 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�شفية اختيارية وتعني ال�شيد حممد عبداهلل عبداملجيد املالكي  م�شفيا 
العبداهلل  رانيا  امللكة  �شارع  عمان    : هو  امل�شفي  عنوان  وان  لل�شركة 

بناية 21 طابق خام�ش هاتف 0799039070
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.
ذ.م.م  اخللويه  للتطبيقات  اولوكنت  �شركة  دائني  من  اأرجو 
 )45022( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 
بتاريخ2016/8/30  �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
�شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة :ال�شيد حممد عبداهلل عبداملجيد املالكي 
طابق   21 بناية  العبداهلل  رانيا  امللكة  �شارع  :عمان  امل�شفي  عنوان 

خام�ش هاتف 0799039070
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)20032985(

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

ال�شادة  �شخر مروان اكرم دودين
 ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة دودين وجمايل وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

ت�شامن حتت الرقم )21028( بتاريخ  1988/12/11
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ2021/3/24  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/24
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

 دعوة ح�شور اجتماع

 اعالن اىل �شركاء ال�شركة االردنية املتحدة لال�شتثمار

 حل�شور اجتماع الهيئة العامة الغري عادي
يت�شرف رئي�ش هيئة مديرين ال�شركة الردنية املتحدة لال�شتثمار دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة 

الغري عادي الذي �شيعقد يف متام ال�شاعة الواحدة بعد الظهر من يوم ال�شبت املوافق 2021/4/3 وذلك مبقر 
ال�شركة الكائن يف :)عمان-اجلبيهة- �شارع البوابه ال�شمالية- للجامعة الردنية مقابل البوابة الرئي�شية 

جلامعة المرية �شميه( وذلك عمال باحكام قانون الدفاع رقم )13(ل�شنة 1992 وامر الدفاع رقم )5( ل�شنة 
2020 والجراءات ال�شادرة عن معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب 

امر الدفاع اعاله على انعقاد اجتماع الهيئة الغري عادية لل�شركة للنظر يف المور املدرجة على جدول اعمال 
 الجتماع املن�شور على موقع دائرة مراقبة ال�شركات

 يرجى من ح�شرات ال�شركاء الكرام ح�شور الجتماع املذكور اعاله يف املوعد واملكان املعينني 
 مع �شرورة التقيد من اجلميع باخذ احليطة والمان لعقد الجتماع بظروف �شحية امنه

يجب ان تر�شل ق�شائم التوكيل و/او التفوي�ش على مقر ال�شركة قبل التاريخ املحدد لالجتماع او ار�شالها عرب 
juico@juico.com: الربيد اللكرتوين لل�شركة 

 رئي�ش هيئة مديرين
ماهر احمد حوراين

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
ال�شياحيه   لال�شت�شارات  االحالم  عطلة  �شركة  دائني  من  اأرجو 
الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة  بتاريخ2013/11/20   )34664(
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 فوؤاد حممد علي ال�شمادي
عنوان امل�شفي : عمان الها�شمي ال�شمايل -0796609266

  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
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة ال �شي �شي العربية ال�شعودية 
�شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  االردن  املحدودة/  االت�شاالت  خلدمات 
بتاريخ   )  46009( الرقم  حتت  حمدودة   م�شوؤولية  ذات  ال�شركات 
بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2016/12/20
وتعني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2021/1/20
لل�شركة وان عنوان امل�شفي  ال�شيدة دميا عبداللطيف الطعان  م�شفيا 
هو : عمان الرابية �شارع بكني عمارة الكوثر رقم 21 الطابق 3 -هاتف 

0777864333
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
احلائر(  املالك  )نوفوتيه   التجاري  ال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية 
وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )254123( با�شم )عبداهلل حممد �شميح اني�س 
ابو حميد( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) مي�شر اني�س ر�شيد ابو حميد(وتعتربعملية نقل 

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

حمكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا
املوافق:2021/3/24

اعالن تبليغ جل�ضة بالن�ضر
�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية/الق�ضايا

هيئة القا�ضي: عبداهلل الدماين
اىل املدعى عليه: رابح ها�سم- جزائري اجلن�سية- 

عنوانه جمهول حمل االقامة حاليا واخر مكان 
اقامه له �ساحية احلاج ح�سن �سارع عبادين ب�سر 

وهو نف�س �سارع الفخار
لقد تقرر يف الق�سية رقم ا�سا�س 

2021100802569 ومو�سوعها تفريق للغيبة 
وال�سرر واملقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك 

ب�سحيح العقد ال�سرعي املدعية 
اية م�سهور علي ابو ظالم

ح�سورك اىل هذه املحكمة الكائنة يف املدينة 
الريا�سية ا�سارة عرجان يوم االربعاء 

2021/4/21 ال�ساعة التا�سعة �سباحا لدى هيئة 
القا�سي: عبداهلل ادهم الدماين- مكتب 12 فاذا 
مل حت�سر او تر�سل وكيال عنك او تبد معذرة 

م�سروعة يجري بحقك االيجاب ال�سرعي وعليه 
جرى تبليغك ذلك ح�سب اال�سول حتريرا يف 

2021/3/24
قا�سي عمان ال�سرعي

عبداهلل الدماين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200077071(

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

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

عبدالكرمي عبداهلل و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 
الرقم )46352( بتاريخ 1997/5/13قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2021/3/7 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدةاحمد 

حممد م�شطفى ابو زينه  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي   الزرقاء الزواهره �شاحية املدينة املنورة 

بجانب م�شجد اولياء اهلل -0791524264

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 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200020232(

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 

الرقم  ت�شامن حتت  �شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  جميل وعادل زهران  
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   1999/12/15 بتاريخ   )54480(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد   2021/3/24 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية 

عادل فتحي ابراهيم زهران   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي  عمان ماركا ال�شمالية هاتف 0796441030

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكتها  مومني  احمد  رنى  �شركة   باأن 

بطلب  تقدمت   2015/3/24 بتاريخ   )111508( الرقم  حتت  ت�شامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : رنى احمد مومني و�شريكتها

اىل �شركة : �شمريه ال�شادي ورغد مومني

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظف : 

 ح�شني ابراهيم عبدالهادي ابو جوده
)الرقم الوطني 9651008518(

نظرا لتغيبك عن العمل اكرث من 
ع�شرة ايام متتالية لدى)�شركة 
مدار�ش �شرق�شطة النموذجية( 

مالكة ال�شم التجاري مدر�شة 
منارة الندل�ش

دون عذر فاننا ننذرك ب�شرورة 
العودة اىل عملك خالل ثالثة 

ايام من تاريخ ن�شر هذا العالن 
واح�شار ما يربر غيابك  وال 

فانك �شوف تعترب فاقد لوظيفتك 
وحقوقك ا�شتنادا لحكام املادة 

28فقرة هـ من قانون العمل الردين 
رقم 8ل�شنة 1996 وتعديالته 

املنذر
)�شركة مدار�ش �شرق�شطة 

النموذجية( مالكة ال�شم التجاري 
مدر�شة منارة الندل�ش

بيع �شجل جتاري
لقد مت  بيع ال�شجل التجاري 

رقم 1962 للمن�شاأة رقم وطني 

244280 العائدة لل�شيد حممود 

احمد حممود عبداجلواد يحمل رقم 

وطني 09691005322

والرخ�شة ال�شادرة عن بلدية 

اجلنيد حتت رقم 41 تاريخ 

2021/3/23

يرجى من له اي اعرتا�ش او 

ح�شو�ش مراجعة كاتب عدل 

عجلون خالل 9ايام من تاريخ 

الن�شر

حمكمة  ال�ضرعية يف عمان-الق�ضايا
الرقم 2021100801522

التاريخ:1442/8/11هـ
املوافق:2021/3/24م

تبليغ جل�ضة بالن�ضر
�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية/الق�ضايا

هيئة القا�ضي: امني العالوين
اىل املدعى عليه:نهاد وهيب حممد ح�سن- جمهول 

حمل االقامة حاليا يف فل�سطني0 واخر مكان االقامة 
له يف عمان طرببور حي ال�سهيد �سارع ا�سطنبول 

بناية رقم 46
يقت�سي ح�سورك اىل هذه املحكمة للنظر يف 

الدعوى املقامة عليك من قبل املدعية نهال جمال 
علي البياري برقم ا�سا�س 2021100801522 

ومو�سوعها نفقة �سغار املنظورة لدى هيئة 
القا�سي امني العالوين وموعد اجلل�سة يوم 

اخلمي�س املوافق 2021/4/8م يقت�سي ح�سورك 
واذا مل حت�سر يجري بحقك االجراء القانوين 

وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب اال�سول حتريرا 
علنا يف 2021/3/24م

حمكمة عمان ال�سرعية/الق�سايا
اجلريدة:  �شدى �شعب  فقط القا�سي امني اعالوين اليوم: اخلمي�س  تاريخ الن�شر: 2021-3-25

الرقم: م �ش/95994/5- التاريخ 2021/3/24

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997  وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 
والتجارة بان �شركة  عمر بركات و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات 
تقدمت    2009/10/4 بتاريخ   )95994( الرقم  حتت  ت�شامن 

بطلب الجراءات التغيريات التالية
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة: عمر بركات و�شركاه

الى �شركة:  موؤيد بركات وو�شيم بركات و�شركاه
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/48673/5 - التاريخ: 2021/3/24

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )215( املادة  الحكام  ا�شتنادا 

بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997

�ضركة ورثة �ضهيل زين �ضموط وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت 

لتحويل  بطلب  تقدمت  قد   1998/2/16 بتاريخ   )48673( الرقم 

�ضفتها من �ضركة ت�ضامن الى �ضركة تو�ضية ب�ضيطة

يرجى ممن له اعرتا�ش على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة دائرة 

مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/69290/5 - التاريخ: 2021/3/24

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )215( املادة  الحكام  ا�شتنادا 

بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه   بدر  حافظ  حممود  هيثم  �شركة  

ت�شامن حتت الرقم )69290( بتاريخ 2004/1/6  قد تقدمت بطلب 

لتحويل �ضفتها من �ضركة ت�ضامن الى �ضركة تو�ضية ب�ضيطة

يرجى ممن له اعرتا�ش على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة دائرة 

مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صيدلية الزاجل( 
ابو  )براءه عاطف عبداهلل  با�سم  بالرقم )158950(  التجارية  اال�سماء  �سجل  لدينا يف  وامل�سجل 
الن�صور( يا�صني  ابو  با�سم )مهدى عاطف عبداهلل  لي�سبح  نقل ملكية  الن�صور( جرى عليه  يا�صني 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
باأن �سركة  �صامر دملخي و�صريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 
 2017/6/5 بتاريخ   )19332( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية 

تقدمت بطلب الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :�سامر دملخي و�سريكه

اىل �سركة :�سامر دملخي و�سركاه
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعـــــــــــالن 
تعلن وزارة الزراعة /مديرية العطاءات واللوازم عن حاجتها ل�سراء  

املواد املبينة يف دعوة العطاء التايل : 

رقم 
الدعوة 

املـــــــادة
ثمن 

ن�صخة 
العطاء 

اخر موعد 
لبيع العطاء 

ال�صاعة )12( 

موعد زيارة 
املوقع

اخر موعد 
لت�صليم العرو�ض 

ال�صاعة )12( 

2020/3
اعادة 

توريد وتركيب 
م�صخات تعمل على 

الطاقة ال�صم�صية

 )50(
2021/4/6دينار

2021/4/7
 10 ــة  ــاع ــص ــ� ال

�صباحًا

2021/4/8

اعالن طرح 
مناق�صات حملية
وزارة ال�صباب

جمال   وح�صب  الدائرة  عن  �صادرة  املفعول  �صارية  ت�صنيف  �صهادة  مبوجب  احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  امل�صنفون  االردنيون  املقاولون  يدعى 
االخت�صا�ض املطلوب يف اجلدول ادناه, على الراغبني بامل�صاركة يف هذه العطاءات مراجعة ق�صم العطاءات يف مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة 
املوافق  االربعاء  يوم  من  اعتبارا  العطاءات  ن�صخ  ل�صراء   )065679712( هاتف  �صمية  االمرية  �صالة  5/داخل  لل�صباب/بوابة  احل�صني  مدينة  يف 

)2021/3/24( وكما يلي :
1.و�صف العمل

املجال املطلوبثمن الن�صخةقيمة كفالة املناق�صةا�صم امل�صروعرقم العطاء 

25 دينار)600( ديناراعمال �صيانة يف مديرية �صباب العا�صمة/حمافظة العا�صمة2021/8
جمال االبنية اخت�صا�ض 

ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 
اخلام�صة

اعمال �صيانة بيت �صباب الزرقاء وم�صرح ال�صباب/2021/12
50 دينار)700( دينارحمافظة الزرقاء

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2021/14
اعداد الدرا�صات والت�صاميم ووثائق عطاء التنفيذ اخلا�ض 

باأعمال اإن�صاء م�صبح ن�صف اوملبي مغلق وخدماته/مدينة 
االمري حممد لل�صباب/حمافظة الزرقاء

25 دينار)200( دينار
مكاتب هند�صية و�صركات 

ا�صت�صارية بالفئة االوىل)ب( 
والثانية

مع�صكر 2021/15 يف  الفندقية  لل�صقق  اخلارجية  االعمال  ا�صتكمال 
75 دينار)2000( ديناراحل�صني/حمافظة العقبة

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2.ثمن ن�صخة ال�صراء غري م�صرتدة وعلى املقاولني تقدمي �صورة م�صدقة عن �صهادة الت�صنيف �صارية املفعول �صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية , 
وعلى ال�صركات املتخ�ص�صة تقدمي رخ�صة ممار�صة ان�صطة �صارية املفعول و�صجل جتاري او �صورة م�صدقة عنها لدى �صراء وثائق العطاء.

3.يتم بيع وثائق ال�صراء وت�صليمها ملندوب ال�صركة مبوجب كتاب تفوي�ض ر�صمي �صادر عن ال�صركة وح�صب النموذج املعتمد وعلى املقاول التاكد من 
ا�صتالم كافة وثائق ال�صراء.

4. اخر موعد لبيع وثائق ال�صراء هو ال�صاعة الواحدة من يوم الثالثاء املوافق)2021/3/30(
5.مت حتديد موعد زيارة ميدانية لكافة ال�صركات امل�صاركة بالعطاءات وذلك يوم االربعاء املوافق )2021/3/31(  ال�صاعة العا�صرة �صباحا والتجمع 

يف مديرية ال�صباب يف املحافظة املعنية .
6.اخر موعد لقبول طلب التو�صيح عن وثائق ال�صراء هو ال�صاعة االعا�صرة �صباحا من يوم اخلمي�ض املوافق )2021/4/1(,ولن يتم قبول اي طلب 
ا�صتي�صاح يرد بعد هذا التاريخ, على ان تقدم طلبات االي�صاح ملديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/بوابة 5 / داخل �صالة 

االمرية �صمية او على الربيد االلكرتوين املبني ادناه .
 7.تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات لدى مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/  بوابة 5 /داخل �صالة االمرية �صمية يف 

موعد اق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم االحد املوافق )2021/4/4(, و�صيتم فتح العرو�ض ال�صاعة الواحدة من بعد ظهر  نف�ض اليوم .
8.يحق للجنة ال�صراء املحلية املتخ�ص�صة الغاء العطاء دون ابداء اال�صباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبات مالية او قانونية.

9.يقدم تامني دخول العطاء)الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( مبغلف منف�صل ح�صب املتطلبات التالية:
-  رقم العطاء :)ـــــ/ ـــــ(  من اجلدول اعاله .

- ا�صم العطاء :من اجلدول اعاله.
- مدة �صريان تامني دخول  العطاء: ت�صعون)90( يوما من تاريخ ايداع العرو�ض . 

-تامني دخول العطاء با�صم :؛ معايل وزير ال�صباب باال�صافة اىل وظيفته .
-قيمة تامني دخول العطاء: من اجلدول اعاله 

-ا�صم املناق�ض: كما هو وارد يف �صهادة الت�صنيف ال�صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية او رخ�صة املهن 
-�صيتم رف�ض اي عر�ض غري مرفق  بتامني دخول  العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق(.

10. تقدم العرو�ض يف مغلفني  مغلقة ومنف�صلة ,املغلف االول يحتوي العر�ض الفني مع الوثائق املطلوبة يف وثيقة ال�صراء والعر�ض املايل واملغلف 
الثاين يت�صمن تامني دخول العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( ويتم و�صع املغلفني يف مغلف ثالث خمتوم ويكتب على هذا املغلف ا�صم املناق�ض 

وا�صم العطاء ورقمه.
11.يكون عطوفة امني عام وزارة ال�صباب املفو�ض بتوقيع العقد .

12. عنوان اجلهة امل�صرتية/وزارة ال�صباب-مديرية ال�صوؤون الهند�صية:

wared@moy.gov.jo:الربيد االلكرتوين 
االمني العامالهاتف: 065679712

د. ح�صني اجلبور

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )موؤ�ص�صة �صو بدك للخدمات 
اللوج�صتيه( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )239528( با�سم )عامر خالد احمد 
يو�صف( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�صركة ال�صنايا خلدمات التو�صيل ذ م م(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )مركز اخلريطه لتكنولوجيا 
ال�صيارات( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )226224( با�سم )نور الدين حممد 
م�صطفى حممد( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )خلدون علي حممد عنرب(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )وكالة غاز املنا�صري 
�صالمه  اهلل  عبد  )خالد  با�سم   )203865( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   )
نقل  املنا�صري(وتعتربعملية  �صالح  حممد  )امين  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املنا�صري( 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري ) مياه الفجر ( وامل�سجل لدينا 
يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )93365( با�سم )رنا �صامل عبد احلليم الفواعري( جرى عليه نقل 
ملكية لي�سبح با�سم )حممد ماهر ا�صماعيل ابو غو�ض(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �صركة  الكعك املحلى للحلويات ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ   )29904( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
�سواء  ال�سركة  املالية جتاه  2012/9/18 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد املعطي عمر عبد املعطي زلوم
عنوان امل�سفي : عمان - اجلبيهة - خلوي )0797976616(

  م�سفي �سركة

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  )216/ج(  املادة  الحكام  ا�ستنادا 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 
ك�سركة  لدينا  و�صريكه(امل�سجلة  ال�صراب  )علي  �صركة  بان  والتموين 
تقدمت  قد   2020/12/21 بتاريخ   )121324( الرقم  حتت  )ت�سامن( 
بطلب لتحويل �سفتها القانونيه من �سركة ت�سامن اىل �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة.
يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة ال�سركات 
ن�سر  تاريخ  من  يوماآ  ع�سرة  خم�سة  خالل  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

االعالن  .
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صيدلية الزاجل( 
ابو  )براءه عاطف عبداهلل  با�سم  بالرقم )158950(  التجارية  اال�سماء  �سجل  لدينا يف  وامل�سجل 
الن�صور( يا�صني  ابو  با�سم )مهدى عاطف عبداهلل  لي�سبح  نقل ملكية  الن�صور( جرى عليه  يا�صني 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
باأن �سركة  �صامر دملخي و�صريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 
 2017/6/5 بتاريخ   )19332( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية 

تقدمت بطلب الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :�سامر دملخي و�سريكه

اىل �سركة :�سامر دملخي و�سركاه
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعـــــــــــالن 
تعلن وزارة الزراعة /مديرية العطاءات واللوازم عن حاجتها ل�سراء  

املواد املبينة يف دعوة العطاء التايل : 

رقم 
الدعوة 

املـــــــادة
ثمن 

ن�صخة 
العطاء 

اخر موعد 
لبيع العطاء 

ال�صاعة )12( 

موعد زيارة 
املوقع

اخر موعد 
لت�صليم العرو�ض 

ال�صاعة )12( 

2020/3
اعادة 

توريد وتركيب 
م�صخات تعمل على 

الطاقة ال�صم�صية

 )50(
2021/4/6دينار

2021/4/7
 10 ــة  ــاع ــص ــ� ال

�صباحًا

2021/4/8

اعالن طرح 
مناق�صات حملية
وزارة ال�صباب

جمال   وح�صب  الدائرة  عن  �صادرة  املفعول  �صارية  ت�صنيف  �صهادة  مبوجب  احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  امل�صنفون  االردنيون  املقاولون  يدعى 
االخت�صا�ض املطلوب يف اجلدول ادناه, على الراغبني بامل�صاركة يف هذه العطاءات مراجعة ق�صم العطاءات يف مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة 
املوافق  االربعاء  يوم  من  اعتبارا  العطاءات  ن�صخ  ل�صراء   )065679712( هاتف  �صمية  االمرية  �صالة  5/داخل  لل�صباب/بوابة  احل�صني  مدينة  يف 

)2021/3/24( وكما يلي :
1.و�صف العمل

املجال املطلوبثمن الن�صخةقيمة كفالة املناق�صةا�صم امل�صروعرقم العطاء 

25 دينار)600( ديناراعمال �صيانة يف مديرية �صباب العا�صمة/حمافظة العا�صمة2021/8
جمال االبنية اخت�صا�ض 

ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 
اخلام�صة

اعمال �صيانة بيت �صباب الزرقاء وم�صرح ال�صباب/2021/12
50 دينار)700( دينارحمافظة الزرقاء

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2021/14
اعداد الدرا�صات والت�صاميم ووثائق عطاء التنفيذ اخلا�ض 

باأعمال اإن�صاء م�صبح ن�صف اوملبي مغلق وخدماته/مدينة 
االمري حممد لل�صباب/حمافظة الزرقاء

25 دينار)200( دينار
مكاتب هند�صية و�صركات 

ا�صت�صارية بالفئة االوىل)ب( 
والثانية

مع�صكر 2021/15 يف  الفندقية  لل�صقق  اخلارجية  االعمال  ا�صتكمال 
75 دينار)2000( ديناراحل�صني/حمافظة العقبة

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2.ثمن ن�صخة ال�صراء غري م�صرتدة وعلى املقاولني تقدمي �صورة م�صدقة عن �صهادة الت�صنيف �صارية املفعول �صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية , 
وعلى ال�صركات املتخ�ص�صة تقدمي رخ�صة ممار�صة ان�صطة �صارية املفعول و�صجل جتاري او �صورة م�صدقة عنها لدى �صراء وثائق العطاء.

3.يتم بيع وثائق ال�صراء وت�صليمها ملندوب ال�صركة مبوجب كتاب تفوي�ض ر�صمي �صادر عن ال�صركة وح�صب النموذج املعتمد وعلى املقاول التاكد من 
ا�صتالم كافة وثائق ال�صراء.

4. اخر موعد لبيع وثائق ال�صراء هو ال�صاعة الواحدة من يوم الثالثاء املوافق)2021/3/30(
5.مت حتديد موعد زيارة ميدانية لكافة ال�صركات امل�صاركة بالعطاءات وذلك يوم االربعاء املوافق )2021/3/31(  ال�صاعة العا�صرة �صباحا والتجمع 

يف مديرية ال�صباب يف املحافظة املعنية .
6.اخر موعد لقبول طلب التو�صيح عن وثائق ال�صراء هو ال�صاعة االعا�صرة �صباحا من يوم اخلمي�ض املوافق )2021/4/1(,ولن يتم قبول اي طلب 
ا�صتي�صاح يرد بعد هذا التاريخ, على ان تقدم طلبات االي�صاح ملديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/بوابة 5 / داخل �صالة 

االمرية �صمية او على الربيد االلكرتوين املبني ادناه .
 7.تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات لدى مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/  بوابة 5 /داخل �صالة االمرية �صمية يف 

موعد اق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم االحد املوافق )2021/4/4(, و�صيتم فتح العرو�ض ال�صاعة الواحدة من بعد ظهر  نف�ض اليوم .
8.يحق للجنة ال�صراء املحلية املتخ�ص�صة الغاء العطاء دون ابداء اال�صباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبات مالية او قانونية.

9.يقدم تامني دخول العطاء)الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( مبغلف منف�صل ح�صب املتطلبات التالية:
-  رقم العطاء :)ـــــ/ ـــــ(  من اجلدول اعاله .

- ا�صم العطاء :من اجلدول اعاله.
- مدة �صريان تامني دخول  العطاء: ت�صعون)90( يوما من تاريخ ايداع العرو�ض . 

-تامني دخول العطاء با�صم :؛ معايل وزير ال�صباب باال�صافة اىل وظيفته .
-قيمة تامني دخول العطاء: من اجلدول اعاله 

-ا�صم املناق�ض: كما هو وارد يف �صهادة الت�صنيف ال�صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية او رخ�صة املهن 
-�صيتم رف�ض اي عر�ض غري مرفق  بتامني دخول  العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق(.

10. تقدم العرو�ض يف مغلفني  مغلقة ومنف�صلة ,املغلف االول يحتوي العر�ض الفني مع الوثائق املطلوبة يف وثيقة ال�صراء والعر�ض املايل واملغلف 
الثاين يت�صمن تامني دخول العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( ويتم و�صع املغلفني يف مغلف ثالث خمتوم ويكتب على هذا املغلف ا�صم املناق�ض 

وا�صم العطاء ورقمه.
11.يكون عطوفة امني عام وزارة ال�صباب املفو�ض بتوقيع العقد .

12. عنوان اجلهة امل�صرتية/وزارة ال�صباب-مديرية ال�صوؤون الهند�صية:

wared@moy.gov.jo:الربيد االلكرتوين 
االمني العامالهاتف: 065679712

د. ح�صني اجلبور

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )موؤ�ص�صة �صو بدك للخدمات 
اللوج�صتيه( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )239528( با�سم )عامر خالد احمد 
يو�صف( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�صركة ال�صنايا خلدمات التو�صيل ذ م م(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )مركز اخلريطه لتكنولوجيا 
ال�صيارات( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )226224( با�سم )نور الدين حممد 
م�صطفى حممد( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )خلدون علي حممد عنرب(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )وكالة غاز املنا�صري 
�صالمه  اهلل  عبد  )خالد  با�سم   )203865( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   )
نقل  املنا�صري(وتعتربعملية  �صالح  حممد  )امين  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املنا�صري( 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري ) مياه الفجر ( وامل�سجل لدينا 
يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )93365( با�سم )رنا �صامل عبد احلليم الفواعري( جرى عليه نقل 
ملكية لي�سبح با�سم )حممد ماهر ا�صماعيل ابو غو�ض(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �صركة  الكعك املحلى للحلويات ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ   )29904( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
�سواء  ال�سركة  املالية جتاه  2012/9/18 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد املعطي عمر عبد املعطي زلوم
عنوان امل�سفي : عمان - اجلبيهة - خلوي )0797976616(

  م�سفي �سركة

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  )216/ج(  املادة  الحكام  ا�ستنادا 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 
ك�سركة  لدينا  و�صريكه(امل�سجلة  ال�صراب  )علي  �صركة  بان  والتموين 
تقدمت  قد   2020/12/21 بتاريخ   )121324( الرقم  حتت  )ت�سامن( 
بطلب لتحويل �سفتها القانونيه من �سركة ت�سامن اىل �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة.
يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة ال�سركات 
ن�سر  تاريخ  من  يوماآ  ع�سرة  خم�سة  خالل  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

االعالن  .
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صيدلية الزاجل( 
ابو  )براءه عاطف عبداهلل  با�سم  بالرقم )158950(  التجارية  اال�سماء  �سجل  لدينا يف  وامل�سجل 
الن�صور( يا�صني  ابو  با�سم )مهدى عاطف عبداهلل  لي�سبح  نقل ملكية  الن�صور( جرى عليه  يا�صني 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
باأن �سركة  �صامر دملخي و�صريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 
 2017/6/5 بتاريخ   )19332( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية 

تقدمت بطلب الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :�سامر دملخي و�سريكه

اىل �سركة :�سامر دملخي و�سركاه
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعـــــــــــالن 
تعلن وزارة الزراعة /مديرية العطاءات واللوازم عن حاجتها ل�سراء  

املواد املبينة يف دعوة العطاء التايل : 

رقم 
الدعوة 

املـــــــادة
ثمن 

ن�صخة 
العطاء 

اخر موعد 
لبيع العطاء 

ال�صاعة )12( 

موعد زيارة 
املوقع

اخر موعد 
لت�صليم العرو�ض 

ال�صاعة )12( 

2020/3
اعادة 

توريد وتركيب 
م�صخات تعمل على 

الطاقة ال�صم�صية

 )50(
2021/4/6دينار

2021/4/7
 10 ــة  ــاع ــص ــ� ال

�صباحًا

2021/4/8

اعالن طرح 
مناق�صات حملية
وزارة ال�صباب

جمال   وح�صب  الدائرة  عن  �صادرة  املفعول  �صارية  ت�صنيف  �صهادة  مبوجب  احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  امل�صنفون  االردنيون  املقاولون  يدعى 
االخت�صا�ض املطلوب يف اجلدول ادناه, على الراغبني بامل�صاركة يف هذه العطاءات مراجعة ق�صم العطاءات يف مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة 
املوافق  االربعاء  يوم  من  اعتبارا  العطاءات  ن�صخ  ل�صراء   )065679712( هاتف  �صمية  االمرية  �صالة  5/داخل  لل�صباب/بوابة  احل�صني  مدينة  يف 

)2021/3/24( وكما يلي :
1.و�صف العمل

املجال املطلوبثمن الن�صخةقيمة كفالة املناق�صةا�صم امل�صروعرقم العطاء 

25 دينار)600( ديناراعمال �صيانة يف مديرية �صباب العا�صمة/حمافظة العا�صمة2021/8
جمال االبنية اخت�صا�ض 

ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 
اخلام�صة

اعمال �صيانة بيت �صباب الزرقاء وم�صرح ال�صباب/2021/12
50 دينار)700( دينارحمافظة الزرقاء

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2021/14
اعداد الدرا�صات والت�صاميم ووثائق عطاء التنفيذ اخلا�ض 

باأعمال اإن�صاء م�صبح ن�صف اوملبي مغلق وخدماته/مدينة 
االمري حممد لل�صباب/حمافظة الزرقاء

25 دينار)200( دينار
مكاتب هند�صية و�صركات 

ا�صت�صارية بالفئة االوىل)ب( 
والثانية

مع�صكر 2021/15 يف  الفندقية  لل�صقق  اخلارجية  االعمال  ا�صتكمال 
75 دينار)2000( ديناراحل�صني/حمافظة العقبة

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2.ثمن ن�صخة ال�صراء غري م�صرتدة وعلى املقاولني تقدمي �صورة م�صدقة عن �صهادة الت�صنيف �صارية املفعول �صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية , 
وعلى ال�صركات املتخ�ص�صة تقدمي رخ�صة ممار�صة ان�صطة �صارية املفعول و�صجل جتاري او �صورة م�صدقة عنها لدى �صراء وثائق العطاء.

3.يتم بيع وثائق ال�صراء وت�صليمها ملندوب ال�صركة مبوجب كتاب تفوي�ض ر�صمي �صادر عن ال�صركة وح�صب النموذج املعتمد وعلى املقاول التاكد من 
ا�صتالم كافة وثائق ال�صراء.

4. اخر موعد لبيع وثائق ال�صراء هو ال�صاعة الواحدة من يوم الثالثاء املوافق)2021/3/30(
5.مت حتديد موعد زيارة ميدانية لكافة ال�صركات امل�صاركة بالعطاءات وذلك يوم االربعاء املوافق )2021/3/31(  ال�صاعة العا�صرة �صباحا والتجمع 

يف مديرية ال�صباب يف املحافظة املعنية .
6.اخر موعد لقبول طلب التو�صيح عن وثائق ال�صراء هو ال�صاعة االعا�صرة �صباحا من يوم اخلمي�ض املوافق )2021/4/1(,ولن يتم قبول اي طلب 
ا�صتي�صاح يرد بعد هذا التاريخ, على ان تقدم طلبات االي�صاح ملديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/بوابة 5 / داخل �صالة 

االمرية �صمية او على الربيد االلكرتوين املبني ادناه .
 7.تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات لدى مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/  بوابة 5 /داخل �صالة االمرية �صمية يف 

موعد اق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم االحد املوافق )2021/4/4(, و�صيتم فتح العرو�ض ال�صاعة الواحدة من بعد ظهر  نف�ض اليوم .
8.يحق للجنة ال�صراء املحلية املتخ�ص�صة الغاء العطاء دون ابداء اال�صباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبات مالية او قانونية.

9.يقدم تامني دخول العطاء)الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( مبغلف منف�صل ح�صب املتطلبات التالية:
-  رقم العطاء :)ـــــ/ ـــــ(  من اجلدول اعاله .

- ا�صم العطاء :من اجلدول اعاله.
- مدة �صريان تامني دخول  العطاء: ت�صعون)90( يوما من تاريخ ايداع العرو�ض . 

-تامني دخول العطاء با�صم :؛ معايل وزير ال�صباب باال�صافة اىل وظيفته .
-قيمة تامني دخول العطاء: من اجلدول اعاله 

-ا�صم املناق�ض: كما هو وارد يف �صهادة الت�صنيف ال�صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية او رخ�صة املهن 
-�صيتم رف�ض اي عر�ض غري مرفق  بتامني دخول  العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق(.

10. تقدم العرو�ض يف مغلفني  مغلقة ومنف�صلة ,املغلف االول يحتوي العر�ض الفني مع الوثائق املطلوبة يف وثيقة ال�صراء والعر�ض املايل واملغلف 
الثاين يت�صمن تامني دخول العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( ويتم و�صع املغلفني يف مغلف ثالث خمتوم ويكتب على هذا املغلف ا�صم املناق�ض 

وا�صم العطاء ورقمه.
11.يكون عطوفة امني عام وزارة ال�صباب املفو�ض بتوقيع العقد .

12. عنوان اجلهة امل�صرتية/وزارة ال�صباب-مديرية ال�صوؤون الهند�صية:

wared@moy.gov.jo:الربيد االلكرتوين 
االمني العامالهاتف: 065679712

د. ح�صني اجلبور

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )موؤ�ص�صة �صو بدك للخدمات 
اللوج�صتيه( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )239528( با�سم )عامر خالد احمد 
يو�صف( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�صركة ال�صنايا خلدمات التو�صيل ذ م م(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )مركز اخلريطه لتكنولوجيا 
ال�صيارات( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )226224( با�سم )نور الدين حممد 
م�صطفى حممد( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )خلدون علي حممد عنرب(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )وكالة غاز املنا�صري 
�صالمه  اهلل  عبد  )خالد  با�سم   )203865( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   )
نقل  املنا�صري(وتعتربعملية  �صالح  حممد  )امين  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املنا�صري( 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري ) مياه الفجر ( وامل�سجل لدينا 
يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )93365( با�سم )رنا �صامل عبد احلليم الفواعري( جرى عليه نقل 
ملكية لي�سبح با�سم )حممد ماهر ا�صماعيل ابو غو�ض(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �صركة  الكعك املحلى للحلويات ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ   )29904( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
�سواء  ال�سركة  املالية جتاه  2012/9/18 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد املعطي عمر عبد املعطي زلوم
عنوان امل�سفي : عمان - اجلبيهة - خلوي )0797976616(

  م�سفي �سركة

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  )216/ج(  املادة  الحكام  ا�ستنادا 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 
ك�سركة  لدينا  و�صريكه(امل�سجلة  ال�صراب  )علي  �صركة  بان  والتموين 
تقدمت  قد   2020/12/21 بتاريخ   )121324( الرقم  حتت  )ت�سامن( 
بطلب لتحويل �سفتها القانونيه من �سركة ت�سامن اىل �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة.
يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة ال�سركات 
ن�سر  تاريخ  من  يوماآ  ع�سرة  خم�سة  خالل  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

االعالن  .
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

تتح مس﮳حد الصحا�﮳��  وز�﮵ر األوڡ�اف �﮵ڡ�
رق ضرار �﮳ن األزور ���� المڡ�

﮲عرڡ�ة صناعة الزرڡ�اء �﮴ؤكد أن االنتماء والوالء �﮵كون �﮳العمل واالنتاج

المفرق 
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 ÉgôKCG  øY  kÓ°†a  ,á«YÉªàL’Gh  á«æjódG
 »YÉªàL’G  πaÉµàdG  áaÉ≤K  õjõ©J  ‘
 É¡©aój  Ée  ,óMGƒdG  ™ªàéŸG  AÉæHCG  ÚH

 óLÉ°ùŸG  AÉæH  ≈∏Y  ™«é°ûàdG  ≈dEG  ÉªFGO
.kÉjƒæ©eh kÉjOÉe ÉgQÉªYEGh

 óé°ùŸG  AÉæÑH  ´ÈàŸG  ∫Éb  ,√Qhó`̀H
 ¢``̀VQCG  ¿OQC’G  ¿EG  ,…ó``̀dÉ``̀ÿG  »`̀∏`̀Y

 óLÉ°ùŸG  AÉæÑH  ºà¡J  ácQÉÑe
 øY GÈ`̀©`̀e ,É``̀gQÉ``̀ª``̀YEGh
 ±É`̀ bhC’G  IQGRƒ``d  √ôµ°T
 AÉ`̀æ`̀Ñ`̀H º``̀¡``̀ª``̀YO ≈``̀∏``̀Y

.óé°ùŸG

الزرقاء 

 äócCG  kÉfÉ«H  AÉbQõdG  áYÉæ°U  áaôZ  äQó°UCG  
 ±ƒbƒdGh  á«æWƒdG  áªëo∏dGh  ∞JÉµàdG  IQhô°V  ¬«a
 A’ƒdGh  AÉªàf’G  ≥«≤–h  á«ª°TÉ¡dG  IOÉ«≤dG  ∞∏N

.êÉàf’Gh πª©dÉH ¥OÉ°üdG ¢ü∏îŸG
 Èc  ÊOQC’G  Ö©°ûdG  ¿CG  ≈∏Y  ¿É«ÑdG  Oó`̀°`̀Th
 ó«éŸG  QÉ©°û∏d  AÉªàf’Gh  A’ƒ``dG  ≈∏Y  ´ô`̀Yô`̀Jh
 Gò¡d AÉªàf’Gh A’ƒdG ¿ƒµj ’h “∂∏ŸG øWƒdG ˆG”
 øWƒdG  ÖMh  OÉ÷Gh  ¢ü∏îŸG  πª©dÉH  ’EG  QÉ©°ûdG

.zäÉ«ë°†àdGh áeÉ©dG áë∏°üŸG Ö«∏¨Jh
 èàæŸG  πª©dG  ‘  •Gôîf’G  á«ªgCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ‘  áî°SGQ  Èà©J  »àdGh  ,á`̀YGQõ`̀dGh  áYÉæ°üdG  ‘
 ,øWƒ∏d AÉaƒdG º«b ≈ª°SCGh ≈∏YCG øe »gh ¢VQC’G
 √ÉŒ »YƒdG ÊÉ©e øe ójõj èàæŸG πª©dG ¿CG  å«M
 áÄa  á°UÉNh  ™ªàéŸG  πÑb  øe  øWƒdG  áë∏°üe

.ÜÉÑ°ûdG
 AÉbQõdG  áYÉæ°U  áaôZ  ¿CG  ,¿É«ÑdG  í°VhCG  Éªc
 º¡aGô‚Gh  ÜÉÑ°ûdG  ÚH  ádÉ£ÑdG  øe  äQòM  ÉŸÉ£d
 äOó°Th  ,ÜÉ`̀gQ’Gh  äGQóîŸGh  ±Gôëf’G  áÄ«Ñd

 äÉYÉæ°üdÉH  ¢Vƒ¡ædG  IQhô`̀ °`̀ V  ≈∏Y  á`̀aô`̀¨`̀dG
 AÉ«MGh  É¡«∏Y  AÉæÑdGh  É¡à«ªæJ  h  É¡«∏Y  ®ÉØ◊Gh

.»°VÉŸG ‘ ôgOõJ âfÉc »àdG ájó«∏≤àdG äÉYÉæ°üdG
 äÉÄa  ™«ªL  ,AÉ`̀bQõ`̀dG  áYÉæ°U  áaôZ  â`̀YOh
 IóMƒdG  CGóÑe  ï«°SÎH  ºMÓàŸG  ÊOQC’G  ™ªàéŸG
 âjƒØJh á«ª°TÉ¡dG IOÉ«≤dG ∞∏N ±ƒbƒdGh á«æWƒdG
 ¢Vô©J  PG  ,Ú°Vô¨ŸGh  øjóbÉ◊G  ≈∏Y  á°UôØdG
 »°VÉŸG  ‘  IÒãc  äGôeGDƒeh  äÉWƒ¨°†d  ¿OQC’G
 √ÉŒ áàHÉãdG á«îjQÉàdGh á«°SÉ«°ùdG ¬ØbGƒŸ káé«àf

.á«Hô©dG áeC’G ÉjÉ°†b

إطالق منصة ل﮲حدمة االستثمارات 
الزراعٮ﮵ة والٮ﮳ٮ﮵ئٮ﮵ة والٮ﮳حث العلم��

 البقعة 

 ÊhÎµdE’G ¬©bƒe ≈∏Y á°üæe á«YGQõdG çƒëÑ∏d »æWƒdG õcôŸG ≥∏WCG 
.»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y É¡J’Éª©à°SGh á«∏YÉØàdG §FGôî∏d

 ™bGƒe  ÚÑJ  »àdG  á«°†«eƒdG  äÉfÉ°†«ØdG  áWQÉN  ≈∏Y  á°üæŸG  πªà°ûJh
 áWQÉÿG  ∂dòch  ,á«°†«eƒdG  äÉfÉ°†«ØdG  çhóM  á«dÉªàMG  IQƒ£N  Ió°Th
 äÉgƒjQÉæ«°ùdGh  áYGQõ∏d  á◊É°üdG  »°VGQC’G  ô°üMh  ójóëàd  á«YGQõdG

.á°UÉÿG hCG á«eƒµ◊G äÉ«µ∏ŸG ‘ áMÎ≤ŸG π«°UÉëª∏d π°†a’G
 É¡©jRƒJ  Ö°ùëH  π«°UÉëª∏d  á«FÉŸG  äÉLÉ«àM’G  á°üæŸG  ÚÑJh  
 á«ª∏Y  ’ƒ∏M  Ωó≤J  »àdGh  »FÉŸG  OÉ°ü◊G  áWQÉN  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,‘Gô¨÷G
 ,»YGôŸGh á«Ä«ÑdG º¶ædG õjõ©àd ô°†NC’G »FÉŸG OÉ°ü◊G øe IóFÉØdG IOÉjõd

.á«FÉŸG ôFÉØ◊Gh »FÉŸG Ohó°ùdG äÉ«æ≤Jh ,±ÓY’Gh π«°UÉëŸG äÉYGQRh

اعالن صادر عن مراڡ�ب عام الشركات 
الرڡ�م الوطين للمنشأة:(٢٠٠٠٧٩٢٤٣)

 ø∏©j  1997  áæ°ùd  (22)  ºbQ  äÉcô°ûdG  ¿ƒfÉb  øe  (CG/28)IOÉ`̀ ŸG  ΩÉµM’  GOÉæà°SG
 ìÉàØdGóÑY Oƒªfi  IOÉ°ùdG/ó«°ùdG ¿ÉH:IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh ‘ äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe

Oƒªfi óªfi
 πé°S  ‘  á∏é°ùŸGh  ¬æjGóÑdG  ∫ÉªLh  ídÉ°U  Oƒªfi  ácô°T  ‘  AÉcô°ûdG/  ∂jô°ûdG  

2000/8/2  ïjQÉàH (56819) ºbôdG â– øeÉ°†J äÉcô°T
/¬µjô°T  ÆÓHÉH  ΩÉb  h  2021/3/8  ïjQÉàH  ácô°ûdG  øe  ¬HÉë°ùf’  Ö∏£H  Ωó≤J  ób
 IOôØæŸG IOGQ’ÉH ÜÉë°ùf’ÉH ¬àÑZQ øª°†àj πé°ùŸG ójÈdÉH GQÉ©°TG ácô°ûdG ‘ ¬FÉcô°T

2021/3/10 ïjQÉàH ácô°ûdG øe
 Ωƒ«dG  øe GQÉÑàYG  …ô°ùj  ácô°ûdG  øe ¬HÉë°ùfG  ºµM ¿Éa  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉµM’ GOÉæà°SGh

.á«eƒ«dG ∞ë°üdG ‘ ¿ÓY’G Gòg ô°ûf øe ‹ÉàdG
-5600260 øe á«dÉàdG äÉcô°ûdG áÑbGôe  IôFGO ΩÉbQÉH ∫É°üJ’G ≈Lôj QÉ°ùØà°SÓd

.2008-2-1 øe GQÉÑàYG 5600270 ºbôdG ∫É°üJ’G õcôeh 5600289
 äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe
»Wƒeô©dG »∏Y πFGh .O

اعالن دعوة الهٮ﮵ئة العامة العاد�﮵ة
لشركة اال�﮳ٮ﮵ض لالسمدة والكٮ﮵ماو�﮵ات االرد�﮲ٮ﮵ة م.خ

ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG äGô°†M
ó©Hh áÑ«W á«–

 2020 áæ°ùd (5) ºbQ ´ÉaódG ôeGh 1992 áæ°ùd (13) ºbQ ´ÉaódG ¿ƒfÉb ΩÉµMÉH ÓªY
 2020/4/9 ïjQÉàH øjƒªàdGh IQÉéàdGh ¬YÉæ°üdG ôjRh ‹É©e øY IQOÉ°üdG äGAGôL’Gh
 Qô≤ŸG  …OÉ©dG  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ´ÉªàLG  Qƒ°†◊  ºµJƒYO  Qô≤J  √ÓYG  ´ÉaódG  ôeG  ÖLƒÃ
 á£°SGƒH  ∂dPh  2021/4/8  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ô¡X  ó©H  øe  IóMGƒdG  ¬YÉ°ùdG  ΩÉ“  ‘  √ó≤Y
 ∫ÉªY’G ∫hóL á°ûbÉæŸ ∂dPh (zoom) ´ƒª°ùŸGh »FôŸG ÊhÎµdÓdG ∫É°üJ’G á∏«°Sh

ÊhÎµd’G ácô°ûdG ™bƒe ≈∏Y IQƒ°ûæŸG ´ÉªàL’G IƒYO ‘ OQGƒdG
(WWW.jafcco.com)

 ≈∏Y  ´ÓWÓd  ÊhÎµd’G  ácô°ûdG  ™bƒe  ≈dG  ∫ƒNódG  ÚªgÉ°ùŸG  IOÉ°ùdG  øe  ≈Lôj
OóëŸG óYƒŸG ‘ ´ÉªàL’G Qƒ°†Mh ´ÉªàLÓd ∫ÉªY’G ∫hóL

 ΩGÎM’G ≥FÉa ∫ƒÑ≤H Gƒ∏°†ØJ
õéjGh äôHhQ
IQGO’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

إعالن صادر عن مراڡ�ب عام الشركات
الرڡ�م الوطين للمنشأه : (٢٠٠١١٧٥١٨)

 áæ°ùd (22) ºbQ äÉcô°ûdG ¿ƒfÉb øe (37) IOÉŸG ΩÉµMC’ GOÉæà°SG
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  ‘  äÉcô°ûdG  ΩÉY  ÖbGôe  ø∏©j  1997
 äÉcô°T πé°S ‘ á∏é°ùŸGh √Écô°Th ¿Éà«Ñ°S ƒHG √õªM  ácô°T ¿CÉH
 âeó≤J  ó`̀b2011/3/30 ïjQÉàH  (101076 )  ºbôdG  â– øeÉ°†J
 óbh 2021/2/24 ïjQÉàH ájQÉ«àNG ¬«Ø°üJ ácô°ûdG á«Ø°üàd Ö∏£H
 É«Ø°üe  ¿Éà«Ñ°S ƒHG ˆGóÑY ¬eÓ°S √õªM  Ió«°ùdG/ó«°ùdG Ú«©J ”

. ácô°û∏d
 0795451085ä á«∏°ü«ØdG /ÉHOÉe  »Ø°üŸG ¿GƒæY ¿G Éª∏Y

 ºbôdG ≈∏Y äÉcô°ûdG áÑbGôe IôFGóH ∫É°üJ’G ≈Lôj QÉ°ùØà°SÓd
5600260

äÉcô°ûdG ΩÉY ÖbGôe
»Wƒeô©dG »∏Y πFGh .O
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

ال�شناعة والتجارة باأن �شركة النزهه لال�شكان  ذ.م.م م�شجلة 

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

)12053( بتاريخ ) 2006/5/7(

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

بتاريخ)2021/3/23(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 
وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 
ال�شناعة والتجارة باأن �شركة اال�شت�شارات واخلدمات ال�شريبية 
ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م  االمريكيه   لالنظمة 
 ( بتاريخ   )39585( الرقم  حتت    / املحدودة  امل�شوؤولية  ذات 

)2015/2/15
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ)2021/3/24(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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 

والت�شدير   لال�شترياد  �شومطرة  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )44280( بتاريخ ) 2016/6/7(

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

بتاريخ)2021/3/24(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعالن
اىل م�شاهمي �شركة اجاده لال�شتثمارات املاليه �ش.م.ع
حل�شور اجتماع الهيئة العامه الغري عادية والعاديه

قررجمل�ش اإدارة �شركة اإجادة لالإ�شتثمارات املالية م.ع.م  دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامه غري العادية 
الذي �شيعقد يف متام ال�شاعه العا�شره من �شباح يوم الحد املوافق 2021/4/4 ويليه مبا�شرة اجتماع الهيئة 

العامه العادي الرابع والع�شرون مل�شاهمي ال�شركة ، وذلك بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي واللكرتوين عمال 
باحكمام قانون الدفاع رقم 13 ل�شنة 1992 وامر الدفاع رقم 5 ل�شنه 2020 والجراءات ال�شادرة عن معايل وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب امر الدفاع اعاله وموافقته بتاريخ 2021/3/15 على 

)zoom(  انعقاد الجتماعني لل�شركة بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي واللكرتوين
للنظر يف المور املدرجه على جدول اعمال الجتماعني املن�شور على املوقع اللكرتوين لل�شركة وموقع دائرة 

مراقبة ال�شركات.
يرجى من ح�شرات امل�شاهمني ح�شور الجتماعني املذكورين يف املوعد املعني بوا�شطة و�شيلة الت�شال املرئي 

واللكرتوين من خالل الرابط اللكرتوين
https://us02web.zoom.us/j/87837728846?pwd=dXhUMHlDREtoY1cx

VC8xbnMrT2c3UT09
https://www.ejadinv.com :واملن�شور على موقع ال�شركة

واملت�شمن اجراءات الدخول للنظام اليل وت�شجيل احل�شور او ار�شال التوكيل لهذين الجتماعني على الربيد 
اللكرتوين 

Azy_nam@yahoo.com
يجب ان تر�شل ق�شائم التوكيل و/او التفوي�ش على الربيد اللكرتوين اعاله قبل التاريخ املحدد للجتماعني

لال�شتف�شار يرجى الت�شال على موبايل رقم 0797180081
                                                                    احمد الرجوب
                                                                              رئي�ش جمل�ش الإدارة

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
خلدمات  ال�شعودية  العربية  �شي  �شي  ال  �شركة  دائني  من  اأرجو 
دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  االردن   املحدودة/  االت�شاالت 
بتاريخ2016/12/20   )46009( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة 
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة 
الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة :ال�شيدة دميا عبداللطيف الطعان  
عنوان امل�شفي :عمان الرابية �شارع بكني عمارة الكوثر رقم 21 الطابق 

3 -هاتف 0777864333

  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200172023(

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 عالء ماجد �شباح احل�شا�شني
يف  و�شريكهوامل�شجلة  الرب  ابو  ان�س  �شركة   يف  /ال�شركاء  ال�شريك   

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )119471( بتاريخ  2019/4/2
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2021/3/10  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/21
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
للتطبيقات اخللويه  اولوكنت  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
حتت  حمدودة   م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة 
غري  باجتماعها  قررت  قد   2016/8/30 بتاريخ   )  45022( الرقم 
ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2021/2/28 بتاريخ  املنعقد  العادي 
ت�شفية اختيارية وتعني ال�شيد حممد عبداهلل عبداملجيد املالكي  م�شفيا 
العبداهلل  رانيا  امللكة  �شارع  عمان    : هو  امل�شفي  عنوان  وان  لل�شركة 

بناية 21 طابق خام�ش هاتف 0799039070
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.
ذ.م.م  اخللويه  للتطبيقات  اولوكنت  �شركة  دائني  من  اأرجو 
 )45022( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 
بتاريخ2016/8/30  �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
�شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة :ال�شيد حممد عبداهلل عبداملجيد املالكي 
طابق   21 بناية  العبداهلل  رانيا  امللكة  �شارع  :عمان  امل�شفي  عنوان 

خام�ش هاتف 0799039070
  م�شفي �شركة

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)20032985(

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

ال�شادة  �شخر مروان اكرم دودين
 ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة دودين وجمايل وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

ت�شامن حتت الرقم )21028( بتاريخ  1988/12/11
قد تقدم بطلب لن�شحابه من ال�شركة بتاريخ2021/3/24  و قام بابالغ 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

بالن�شحاب بالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/3/24
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

 دعوة ح�شور اجتماع

 اعالن اىل �شركاء ال�شركة االردنية املتحدة لال�شتثمار

 حل�شور اجتماع الهيئة العامة الغري عادي
يت�شرف رئي�ش هيئة مديرين ال�شركة الردنية املتحدة لال�شتثمار دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة 

الغري عادي الذي �شيعقد يف متام ال�شاعة الواحدة بعد الظهر من يوم ال�شبت املوافق 2021/4/3 وذلك مبقر 
ال�شركة الكائن يف :)عمان-اجلبيهة- �شارع البوابه ال�شمالية- للجامعة الردنية مقابل البوابة الرئي�شية 

جلامعة المرية �شميه( وذلك عمال باحكام قانون الدفاع رقم )13(ل�شنة 1992 وامر الدفاع رقم )5( ل�شنة 
2020 والجراءات ال�شادرة عن معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 مبوجب 

امر الدفاع اعاله على انعقاد اجتماع الهيئة الغري عادية لل�شركة للنظر يف المور املدرجة على جدول اعمال 
 الجتماع املن�شور على موقع دائرة مراقبة ال�شركات

 يرجى من ح�شرات ال�شركاء الكرام ح�شور الجتماع املذكور اعاله يف املوعد واملكان املعينني 
 مع �شرورة التقيد من اجلميع باخذ احليطة والمان لعقد الجتماع بظروف �شحية امنه

يجب ان تر�شل ق�شائم التوكيل و/او التفوي�ش على مقر ال�شركة قبل التاريخ املحدد لالجتماع او ار�شالها عرب 
juico@juico.com: الربيد اللكرتوين لل�شركة 

 رئي�ش هيئة مديرين
ماهر احمد حوراين

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
ال�شياحيه   لال�شت�شارات  االحالم  عطلة  �شركة  دائني  من  اأرجو 
الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م 
املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة  بتاريخ2013/11/20   )34664(
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 فوؤاد حممد علي ال�شمادي
عنوان امل�شفي : عمان الها�شمي ال�شمايل -0796609266

  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
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة ال �شي �شي العربية ال�شعودية 
�شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  االردن  املحدودة/  االت�شاالت  خلدمات 
بتاريخ   )  46009( الرقم  حتت  حمدودة   م�شوؤولية  ذات  ال�شركات 
بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد   2016/12/20
وتعني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2021/1/20
لل�شركة وان عنوان امل�شفي  ال�شيدة دميا عبداللطيف الطعان  م�شفيا 
هو : عمان الرابية �شارع بكني عمارة الكوثر رقم 21 الطابق 3 -هاتف 

0777864333
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
احلائر(  املالك  )نوفوتيه   التجاري  ال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية 
وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )254123( با�شم )عبداهلل حممد �شميح اني�س 
ابو حميد( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) مي�شر اني�س ر�شيد ابو حميد(وتعتربعملية نقل 

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

حمكمة عمان ال�ضرعية الق�ضايا
املوافق:2021/3/24

اعالن تبليغ جل�ضة بالن�ضر
�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية/الق�ضايا

هيئة القا�ضي: عبداهلل الدماين
اىل املدعى عليه: رابح ها�سم- جزائري اجلن�سية- 

عنوانه جمهول حمل االقامة حاليا واخر مكان 
اقامه له �ساحية احلاج ح�سن �سارع عبادين ب�سر 

وهو نف�س �سارع الفخار
لقد تقرر يف الق�سية رقم ا�سا�س 

2021100802569 ومو�سوعها تفريق للغيبة 
وال�سرر واملقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك 

ب�سحيح العقد ال�سرعي املدعية 
اية م�سهور علي ابو ظالم

ح�سورك اىل هذه املحكمة الكائنة يف املدينة 
الريا�سية ا�سارة عرجان يوم االربعاء 

2021/4/21 ال�ساعة التا�سعة �سباحا لدى هيئة 
القا�سي: عبداهلل ادهم الدماين- مكتب 12 فاذا 
مل حت�سر او تر�سل وكيال عنك او تبد معذرة 

م�سروعة يجري بحقك االيجاب ال�سرعي وعليه 
جرى تبليغك ذلك ح�سب اال�سول حتريرا يف 

2021/3/24
قا�سي عمان ال�سرعي

عبداهلل الدماين

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200077071(

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

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

عبدالكرمي عبداهلل و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 
الرقم )46352( بتاريخ 1997/5/13قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2021/3/7 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدةاحمد 

حممد م�شطفى ابو زينه  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي   الزرقاء الزواهره �شاحية املدينة املنورة 

بجانب م�شجد اولياء اهلل -0791524264

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 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200020232(

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 

الرقم  ت�شامن حتت  �شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  جميل وعادل زهران  
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   1999/12/15 بتاريخ   )54480(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد   2021/3/24 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية 

عادل فتحي ابراهيم زهران   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي  عمان ماركا ال�شمالية هاتف 0796441030

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكتها  مومني  احمد  رنى  �شركة   باأن 

بطلب  تقدمت   2015/3/24 بتاريخ   )111508( الرقم  حتت  ت�شامن 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : رنى احمد مومني و�شريكتها

اىل �شركة : �شمريه ال�شادي ورغد مومني

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظف : 

 ح�شني ابراهيم عبدالهادي ابو جوده
)الرقم الوطني 9651008518(

نظرا لتغيبك عن العمل اكرث من 
ع�شرة ايام متتالية لدى)�شركة 
مدار�ش �شرق�شطة النموذجية( 

مالكة ال�شم التجاري مدر�شة 
منارة الندل�ش

دون عذر فاننا ننذرك ب�شرورة 
العودة اىل عملك خالل ثالثة 

ايام من تاريخ ن�شر هذا العالن 
واح�شار ما يربر غيابك  وال 

فانك �شوف تعترب فاقد لوظيفتك 
وحقوقك ا�شتنادا لحكام املادة 

28فقرة هـ من قانون العمل الردين 
رقم 8ل�شنة 1996 وتعديالته 

املنذر
)�شركة مدار�ش �شرق�شطة 

النموذجية( مالكة ال�شم التجاري 
مدر�شة منارة الندل�ش

بيع �شجل جتاري
لقد مت  بيع ال�شجل التجاري 

رقم 1962 للمن�شاأة رقم وطني 

244280 العائدة لل�شيد حممود 

احمد حممود عبداجلواد يحمل رقم 

وطني 09691005322

والرخ�شة ال�شادرة عن بلدية 

اجلنيد حتت رقم 41 تاريخ 

2021/3/23

يرجى من له اي اعرتا�ش او 

ح�شو�ش مراجعة كاتب عدل 

عجلون خالل 9ايام من تاريخ 

الن�شر

حمكمة  ال�ضرعية يف عمان-الق�ضايا
الرقم 2021100801522

التاريخ:1442/8/11هـ
املوافق:2021/3/24م

تبليغ جل�ضة بالن�ضر
�ضادر عن حمكمة عمان ال�ضرعية/الق�ضايا

هيئة القا�ضي: امني العالوين
اىل املدعى عليه:نهاد وهيب حممد ح�سن- جمهول 

حمل االقامة حاليا يف فل�سطني0 واخر مكان االقامة 
له يف عمان طرببور حي ال�سهيد �سارع ا�سطنبول 

بناية رقم 46
يقت�سي ح�سورك اىل هذه املحكمة للنظر يف 

الدعوى املقامة عليك من قبل املدعية نهال جمال 
علي البياري برقم ا�سا�س 2021100801522 

ومو�سوعها نفقة �سغار املنظورة لدى هيئة 
القا�سي امني العالوين وموعد اجلل�سة يوم 

اخلمي�س املوافق 2021/4/8م يقت�سي ح�سورك 
واذا مل حت�سر يجري بحقك االجراء القانوين 

وعليه جرى تبليغك ذلك ح�سب اال�سول حتريرا 
علنا يف 2021/3/24م

حمكمة عمان ال�سرعية/الق�سايا
اجلريدة:  �شدى �شعب  فقط القا�سي امني اعالوين اليوم: اخلمي�س  تاريخ الن�شر: 2021-3-25

الرقم: م �ش/95994/5- التاريخ 2021/3/24

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997  وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 
والتجارة بان �شركة  عمر بركات و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات 
تقدمت    2009/10/4 بتاريخ   )95994( الرقم  حتت  ت�شامن 

بطلب الجراءات التغيريات التالية
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة: عمر بركات و�شركاه

الى �شركة:  موؤيد بركات وو�شيم بركات و�شركاه
مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/48673/5 - التاريخ: 2021/3/24

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )215( املادة  الحكام  ا�شتنادا 

بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997

�ضركة ورثة �ضهيل زين �ضموط وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت 

لتحويل  بطلب  تقدمت  قد   1998/2/16 بتاريخ   )48673( الرقم 

�ضفتها من �ضركة ت�ضامن الى �ضركة تو�ضية ب�ضيطة

يرجى ممن له اعرتا�ش على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة دائرة 

مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/69290/5 - التاريخ: 2021/3/24

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )215( املادة  الحكام  ا�شتنادا 

بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997

�شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه   بدر  حافظ  حممود  هيثم  �شركة  

ت�شامن حتت الرقم )69290( بتاريخ 2004/1/6  قد تقدمت بطلب 

لتحويل �ضفتها من �ضركة ت�ضامن الى �ضركة تو�ضية ب�ضيطة

يرجى ممن له اعرتا�ش على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة دائرة 

مراقبة ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صيدلية الزاجل( 
ابو  )براءه عاطف عبداهلل  با�سم  بالرقم )158950(  التجارية  اال�سماء  �سجل  لدينا يف  وامل�سجل 
الن�صور( يا�صني  ابو  با�سم )مهدى عاطف عبداهلل  لي�سبح  نقل ملكية  الن�صور( جرى عليه  يا�صني 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
باأن �سركة  �صامر دملخي و�صريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 
 2017/6/5 بتاريخ   )19332( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية 

تقدمت بطلب الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :�سامر دملخي و�سريكه

اىل �سركة :�سامر دملخي و�سركاه
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعـــــــــــالن 
تعلن وزارة الزراعة /مديرية العطاءات واللوازم عن حاجتها ل�سراء  

املواد املبينة يف دعوة العطاء التايل : 

رقم 
الدعوة 

املـــــــادة
ثمن 

ن�صخة 
العطاء 

اخر موعد 
لبيع العطاء 

ال�صاعة )12( 

موعد زيارة 
املوقع

اخر موعد 
لت�صليم العرو�ض 

ال�صاعة )12( 

2020/3
اعادة 

توريد وتركيب 
م�صخات تعمل على 

الطاقة ال�صم�صية

 )50(
2021/4/6دينار

2021/4/7
 10 ــة  ــاع ــص ــ� ال

�صباحًا

2021/4/8

اعالن طرح 
مناق�صات حملية
وزارة ال�صباب

جمال   وح�صب  الدائرة  عن  �صادرة  املفعول  �صارية  ت�صنيف  �صهادة  مبوجب  احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  امل�صنفون  االردنيون  املقاولون  يدعى 
االخت�صا�ض املطلوب يف اجلدول ادناه, على الراغبني بامل�صاركة يف هذه العطاءات مراجعة ق�صم العطاءات يف مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة 
املوافق  االربعاء  يوم  من  اعتبارا  العطاءات  ن�صخ  ل�صراء   )065679712( هاتف  �صمية  االمرية  �صالة  5/داخل  لل�صباب/بوابة  احل�صني  مدينة  يف 

)2021/3/24( وكما يلي :
1.و�صف العمل

املجال املطلوبثمن الن�صخةقيمة كفالة املناق�صةا�صم امل�صروعرقم العطاء 

25 دينار)600( ديناراعمال �صيانة يف مديرية �صباب العا�صمة/حمافظة العا�صمة2021/8
جمال االبنية اخت�صا�ض 

ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 
اخلام�صة

اعمال �صيانة بيت �صباب الزرقاء وم�صرح ال�صباب/2021/12
50 دينار)700( دينارحمافظة الزرقاء

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2021/14
اعداد الدرا�صات والت�صاميم ووثائق عطاء التنفيذ اخلا�ض 

باأعمال اإن�صاء م�صبح ن�صف اوملبي مغلق وخدماته/مدينة 
االمري حممد لل�صباب/حمافظة الزرقاء

25 دينار)200( دينار
مكاتب هند�صية و�صركات 

ا�صت�صارية بالفئة االوىل)ب( 
والثانية

مع�صكر 2021/15 يف  الفندقية  لل�صقق  اخلارجية  االعمال  ا�صتكمال 
75 دينار)2000( ديناراحل�صني/حمافظة العقبة

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2.ثمن ن�صخة ال�صراء غري م�صرتدة وعلى املقاولني تقدمي �صورة م�صدقة عن �صهادة الت�صنيف �صارية املفعول �صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية , 
وعلى ال�صركات املتخ�ص�صة تقدمي رخ�صة ممار�صة ان�صطة �صارية املفعول و�صجل جتاري او �صورة م�صدقة عنها لدى �صراء وثائق العطاء.

3.يتم بيع وثائق ال�صراء وت�صليمها ملندوب ال�صركة مبوجب كتاب تفوي�ض ر�صمي �صادر عن ال�صركة وح�صب النموذج املعتمد وعلى املقاول التاكد من 
ا�صتالم كافة وثائق ال�صراء.

4. اخر موعد لبيع وثائق ال�صراء هو ال�صاعة الواحدة من يوم الثالثاء املوافق)2021/3/30(
5.مت حتديد موعد زيارة ميدانية لكافة ال�صركات امل�صاركة بالعطاءات وذلك يوم االربعاء املوافق )2021/3/31(  ال�صاعة العا�صرة �صباحا والتجمع 

يف مديرية ال�صباب يف املحافظة املعنية .
6.اخر موعد لقبول طلب التو�صيح عن وثائق ال�صراء هو ال�صاعة االعا�صرة �صباحا من يوم اخلمي�ض املوافق )2021/4/1(,ولن يتم قبول اي طلب 
ا�صتي�صاح يرد بعد هذا التاريخ, على ان تقدم طلبات االي�صاح ملديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/بوابة 5 / داخل �صالة 

االمرية �صمية او على الربيد االلكرتوين املبني ادناه .
 7.تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات لدى مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/  بوابة 5 /داخل �صالة االمرية �صمية يف 

موعد اق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم االحد املوافق )2021/4/4(, و�صيتم فتح العرو�ض ال�صاعة الواحدة من بعد ظهر  نف�ض اليوم .
8.يحق للجنة ال�صراء املحلية املتخ�ص�صة الغاء العطاء دون ابداء اال�صباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبات مالية او قانونية.

9.يقدم تامني دخول العطاء)الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( مبغلف منف�صل ح�صب املتطلبات التالية:
-  رقم العطاء :)ـــــ/ ـــــ(  من اجلدول اعاله .

- ا�صم العطاء :من اجلدول اعاله.
- مدة �صريان تامني دخول  العطاء: ت�صعون)90( يوما من تاريخ ايداع العرو�ض . 

-تامني دخول العطاء با�صم :؛ معايل وزير ال�صباب باال�صافة اىل وظيفته .
-قيمة تامني دخول العطاء: من اجلدول اعاله 

-ا�صم املناق�ض: كما هو وارد يف �صهادة الت�صنيف ال�صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية او رخ�صة املهن 
-�صيتم رف�ض اي عر�ض غري مرفق  بتامني دخول  العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق(.

10. تقدم العرو�ض يف مغلفني  مغلقة ومنف�صلة ,املغلف االول يحتوي العر�ض الفني مع الوثائق املطلوبة يف وثيقة ال�صراء والعر�ض املايل واملغلف 
الثاين يت�صمن تامني دخول العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( ويتم و�صع املغلفني يف مغلف ثالث خمتوم ويكتب على هذا املغلف ا�صم املناق�ض 

وا�صم العطاء ورقمه.
11.يكون عطوفة امني عام وزارة ال�صباب املفو�ض بتوقيع العقد .

12. عنوان اجلهة امل�صرتية/وزارة ال�صباب-مديرية ال�صوؤون الهند�صية:

wared@moy.gov.jo:الربيد االلكرتوين 
االمني العامالهاتف: 065679712

د. ح�صني اجلبور

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )موؤ�ص�صة �صو بدك للخدمات 
اللوج�صتيه( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )239528( با�سم )عامر خالد احمد 
يو�صف( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�صركة ال�صنايا خلدمات التو�صيل ذ م م(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )مركز اخلريطه لتكنولوجيا 
ال�صيارات( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )226224( با�سم )نور الدين حممد 
م�صطفى حممد( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )خلدون علي حممد عنرب(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )وكالة غاز املنا�صري 
�صالمه  اهلل  عبد  )خالد  با�سم   )203865( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   )
نقل  املنا�صري(وتعتربعملية  �صالح  حممد  )امين  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املنا�صري( 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري ) مياه الفجر ( وامل�سجل لدينا 
يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )93365( با�سم )رنا �صامل عبد احلليم الفواعري( جرى عليه نقل 
ملكية لي�سبح با�سم )حممد ماهر ا�صماعيل ابو غو�ض(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �صركة  الكعك املحلى للحلويات ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ   )29904( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
�سواء  ال�سركة  املالية جتاه  2012/9/18 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد املعطي عمر عبد املعطي زلوم
عنوان امل�سفي : عمان - اجلبيهة - خلوي )0797976616(

  م�سفي �سركة

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  )216/ج(  املادة  الحكام  ا�ستنادا 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 
ك�سركة  لدينا  و�صريكه(امل�سجلة  ال�صراب  )علي  �صركة  بان  والتموين 
تقدمت  قد   2020/12/21 بتاريخ   )121324( الرقم  حتت  )ت�سامن( 
بطلب لتحويل �سفتها القانونيه من �سركة ت�سامن اىل �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة.
يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة ال�سركات 
ن�سر  تاريخ  من  يوماآ  ع�سرة  خم�سة  خالل  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

االعالن  .
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�صيدلية الزاجل( 
ابو  )براءه عاطف عبداهلل  با�سم  بالرقم )158950(  التجارية  اال�سماء  �سجل  لدينا يف  وامل�سجل 
الن�صور( يا�صني  ابو  با�سم )مهدى عاطف عبداهلل  لي�سبح  نقل ملكية  الن�صور( جرى عليه  يا�صني 

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

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)13(  الحكام  ا�ستناد 
ل�سنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة 
باأن �سركة  �صامر دملخي و�صريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات 
 2017/6/5 بتاريخ   )19332( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية 

تقدمت بطلب الجراءات التغريات  التالية :
تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :�سامر دملخي و�سريكه

اىل �سركة :�سامر دملخي و�سركاه
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعـــــــــــالن 
تعلن وزارة الزراعة /مديرية العطاءات واللوازم عن حاجتها ل�سراء  

املواد املبينة يف دعوة العطاء التايل : 

رقم 
الدعوة 

املـــــــادة
ثمن 

ن�صخة 
العطاء 

اخر موعد 
لبيع العطاء 

ال�صاعة )12( 

موعد زيارة 
املوقع

اخر موعد 
لت�صليم العرو�ض 

ال�صاعة )12( 

2020/3
اعادة 

توريد وتركيب 
م�صخات تعمل على 

الطاقة ال�صم�صية

 )50(
2021/4/6دينار

2021/4/7
 10 ــة  ــاع ــص ــ� ال

�صباحًا

2021/4/8

اعالن طرح 
مناق�صات حملية
وزارة ال�صباب

جمال   وح�صب  الدائرة  عن  �صادرة  املفعول  �صارية  ت�صنيف  �صهادة  مبوجب  احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  امل�صنفون  االردنيون  املقاولون  يدعى 
االخت�صا�ض املطلوب يف اجلدول ادناه, على الراغبني بامل�صاركة يف هذه العطاءات مراجعة ق�صم العطاءات يف مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة 
املوافق  االربعاء  يوم  من  اعتبارا  العطاءات  ن�صخ  ل�صراء   )065679712( هاتف  �صمية  االمرية  �صالة  5/داخل  لل�صباب/بوابة  احل�صني  مدينة  يف 

)2021/3/24( وكما يلي :
1.و�صف العمل

املجال املطلوبثمن الن�صخةقيمة كفالة املناق�صةا�صم امل�صروعرقم العطاء 

25 دينار)600( ديناراعمال �صيانة يف مديرية �صباب العا�صمة/حمافظة العا�صمة2021/8
جمال االبنية اخت�صا�ض 

ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 
اخلام�صة

اعمال �صيانة بيت �صباب الزرقاء وم�صرح ال�صباب/2021/12
50 دينار)700( دينارحمافظة الزرقاء

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2021/14
اعداد الدرا�صات والت�صاميم ووثائق عطاء التنفيذ اخلا�ض 

باأعمال اإن�صاء م�صبح ن�صف اوملبي مغلق وخدماته/مدينة 
االمري حممد لل�صباب/حمافظة الزرقاء

25 دينار)200( دينار
مكاتب هند�صية و�صركات 

ا�صت�صارية بالفئة االوىل)ب( 
والثانية

مع�صكر 2021/15 يف  الفندقية  لل�صقق  اخلارجية  االعمال  ا�صتكمال 
75 دينار)2000( ديناراحل�صني/حمافظة العقبة

جمال االبنية اخت�صا�ض 
ان�صاء ابنية بالفئة الرابعه او 

اخلام�صة

2.ثمن ن�صخة ال�صراء غري م�صرتدة وعلى املقاولني تقدمي �صورة م�صدقة عن �صهادة الت�صنيف �صارية املفعول �صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية , 
وعلى ال�صركات املتخ�ص�صة تقدمي رخ�صة ممار�صة ان�صطة �صارية املفعول و�صجل جتاري او �صورة م�صدقة عنها لدى �صراء وثائق العطاء.

3.يتم بيع وثائق ال�صراء وت�صليمها ملندوب ال�صركة مبوجب كتاب تفوي�ض ر�صمي �صادر عن ال�صركة وح�صب النموذج املعتمد وعلى املقاول التاكد من 
ا�صتالم كافة وثائق ال�صراء.

4. اخر موعد لبيع وثائق ال�صراء هو ال�صاعة الواحدة من يوم الثالثاء املوافق)2021/3/30(
5.مت حتديد موعد زيارة ميدانية لكافة ال�صركات امل�صاركة بالعطاءات وذلك يوم االربعاء املوافق )2021/3/31(  ال�صاعة العا�صرة �صباحا والتجمع 

يف مديرية ال�صباب يف املحافظة املعنية .
6.اخر موعد لقبول طلب التو�صيح عن وثائق ال�صراء هو ال�صاعة االعا�صرة �صباحا من يوم اخلمي�ض املوافق )2021/4/1(,ولن يتم قبول اي طلب 
ا�صتي�صاح يرد بعد هذا التاريخ, على ان تقدم طلبات االي�صاح ملديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/بوابة 5 / داخل �صالة 

االمرية �صمية او على الربيد االلكرتوين املبني ادناه .
 7.تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات لدى مديرية ال�صوؤون الهند�صية والكائنة يف مدينة احل�صني لل�صباب/  بوابة 5 /داخل �صالة االمرية �صمية يف 

موعد اق�صاه ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم االحد املوافق )2021/4/4(, و�صيتم فتح العرو�ض ال�صاعة الواحدة من بعد ظهر  نف�ض اليوم .
8.يحق للجنة ال�صراء املحلية املتخ�ص�صة الغاء العطاء دون ابداء اال�صباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبات مالية او قانونية.

9.يقدم تامني دخول العطاء)الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( مبغلف منف�صل ح�صب املتطلبات التالية:
-  رقم العطاء :)ـــــ/ ـــــ(  من اجلدول اعاله .

- ا�صم العطاء :من اجلدول اعاله.
- مدة �صريان تامني دخول  العطاء: ت�صعون)90( يوما من تاريخ ايداع العرو�ض . 

-تامني دخول العطاء با�صم :؛ معايل وزير ال�صباب باال�صافة اىل وظيفته .
-قيمة تامني دخول العطاء: من اجلدول اعاله 

-ا�صم املناق�ض: كما هو وارد يف �صهادة الت�صنيف ال�صادرة عن دائرة العطاءات احلكومية او رخ�صة املهن 
-�صيتم رف�ض اي عر�ض غري مرفق  بتامني دخول  العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق(.

10. تقدم العرو�ض يف مغلفني  مغلقة ومنف�صلة ,املغلف االول يحتوي العر�ض الفني مع الوثائق املطلوبة يف وثيقة ال�صراء والعر�ض املايل واملغلف 
الثاين يت�صمن تامني دخول العطاء )الكفالة البنكية او �صيك م�صدق( ويتم و�صع املغلفني يف مغلف ثالث خمتوم ويكتب على هذا املغلف ا�صم املناق�ض 

وا�صم العطاء ورقمه.
11.يكون عطوفة امني عام وزارة ال�صباب املفو�ض بتوقيع العقد .

12. عنوان اجلهة امل�صرتية/وزارة ال�صباب-مديرية ال�صوؤون الهند�صية:

wared@moy.gov.jo:الربيد االلكرتوين 
االمني العامالهاتف: 065679712

د. ح�صني اجلبور

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )موؤ�ص�صة �صو بدك للخدمات 
اللوج�صتيه( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )239528( با�سم )عامر خالد احمد 
يو�صف( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )�صركة ال�صنايا خلدمات التو�صيل ذ م م(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري )مركز اخلريطه لتكنولوجيا 
ال�صيارات( وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )226224( با�سم )نور الدين حممد 
م�صطفى حممد( جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم )خلدون علي حممد عنرب(وتعتربعملية نقل 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

م�سجل  يعلن   2006 ل�سنة   )9( رقم  التجارية  اال�سماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ستنادا 
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )وكالة غاز املنا�صري 
�صالمه  اهلل  عبد  )خالد  با�سم   )203865( بالرقم  التجارية  اال�سماء  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجل   )
نقل  املنا�صري(وتعتربعملية  �صالح  حممد  )امين  با�سم  لي�سبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املنا�صري( 

امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
اعالن �صادر عن م�صجل اال�صماء 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 بان اال�سم التجاري ) مياه الفجر ( وامل�سجل لدينا 
يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )93365( با�سم )رنا �صامل عبد احلليم الفواعري( جرى عليه نقل 
ملكية لي�سبح با�سم )حممد ماهر ا�صماعيل ابو غو�ض(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
م�سجل اال�سماء التجارية

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

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �صركة  الكعك املحلى للحلويات ذ.م.م وامل�سجلة 
بتاريخ   )29904( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى 
�سواء  ال�سركة  املالية جتاه  2012/9/18 �سرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�ستحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : عبد املعطي عمر عبد املعطي زلوم
عنوان امل�سفي : عمان - اجلبيهة - خلوي )0797976616(

  م�سفي �سركة

اعالن �صادر عن مراقب عام ال�صركات 
ل�سنة   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  )216/ج(  املادة  الحكام  ا�ستنادا 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 
ك�سركة  لدينا  و�صريكه(امل�سجلة  ال�صراب  )علي  �صركة  بان  والتموين 
تقدمت  قد   2020/12/21 بتاريخ   )121324( الرقم  حتت  )ت�سامن( 
بطلب لتحويل �سفتها القانونيه من �سركة ت�سامن اىل �سركة ذات م�سوؤولية 

حمدودة.
يرجى ممن له اعرتا�ض على ذلك من الدائنني او الغري مراجعة ال�سركات 
ن�سر  تاريخ  من  يوماآ  ع�سرة  خم�سة  خالل  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف 

االعالن  .
مراقب عام ال�صركات 
د. وائل علي العرموطي



82021  QGPBG (25)  ¢ù«ªÿG
(2337) Oó©dGر�﮵اضة

سانتوس: رو�﮲الدو لم �﮵تأ�﮶ر 
�﮳االنتڡ�ادات ���� �﮵وڡ�نتوس

 äGOÉ≤àf’G  ¿EG  ∫É¨JÈdG  ÜQó`̀e  ¢SƒàfÉ°S  hófÉfôa  ∫É`̀b
 ≈∏Y  É¡d  ÒKCÉJ  ’  hódÉfhQ  ƒfÉ«à°ùjôc  iƒà°ùe  ≈dEG  á¡LƒŸG
 ™e √ó¡L øe áÄŸÉH 100 ∫òÑd ó©à°ùe ƒgh ºLÉ¡ŸG äÉjƒæ©e
 Iôµd ⁄É©dG ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ ‘ ¿Éé«HQPCG ΩÉeCG »æWƒdG ÖîàæŸG

.AÉ©HQC’G Ωƒ«dG Ωó≤dG
 ¢Sƒàæaƒj  êhôN  ó©H  äGOÉ≤àfG  ™°Vƒe  hódÉfhQ  íÑ°UCGh
 øe ≥HÉ°S âbh ‘ ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ‘ ô°ûY áà°ùdG QhO øe
 êQÉN ±ó¡dG  IóYÉ≤H  πgCÉJ  …òdG  ƒJQƒH ój  ≈∏Y ‹É◊G ô¡°ûdG

.¢VQC’G
 ÖîàæŸG  ‘  ƒfÉ«à°ùjôc  ¿ƒµj  ÉeóæY”  ¢SƒàfÉ°S  ∫É`̀ bh
 áÑZôdGh ¬°ùØf ¢SÉª◊Gh É¡°ùØf áî°ùædÉH ÉªFGO »JCÉj  »æWƒdG

.zÉ¡JGP
 ‘ ¿ƒµj ÉeóæY √ó¡L øe áÄŸÉH 100 ÉªFGO ∫òÑj” ±É°VCGh
 ¬JÉjƒæ©Ã ≥∏©àJ á∏µ°ûe ∑Éæg ¿CG ó≤àYCG ’ .»æWƒdG ÖîàæŸG

.z‹É◊G âbƒdG ‘
 ≈dEG  IOƒ©dÉH  á«fÉÑ°SEG  ΩÓYEG  πFÉ°Sh  ‘  hódÉfhQ  §ÑJQGh
 ∫Ébh ,¢Sƒàæaƒj ≈dEG º°†æ«d 2018 ‘ ¬côJ …òdG ójQóe ∫ÉjQ

.¬∏Ñ≤à°ùe ∫ƒM ¬«dEG åjó◊ÉH ó©°ù«°S ¬fEG ¢SƒàfÉ°S
 ≈∏Y ƒfÉ«à°ùjôµd í°üædG …ó°SCG” ∫É¨JÈdG ÜQóe ±É°VCGh
 ÉeÉY  18  √ôªY  ¿Éc  ÉeóæY  ¬HQóe  âæc  ,»°üî°ûdG  iƒà°ùŸG

.zájƒb ábÓY Éæ©ªŒh
 ÚH  á°UÉN  äÉKOÉëŸG  √òg  øµd  ,GÒãc  çóëàf”  :ºàNh
 ôeC’G øµd ,ÖY’h ÜQóe ábÓY ™bGƒdG ‘ Éæ©ªŒ ’ .AÉbó°UC’G
 ,»àë«°üf  OGQCG  GPEG  .»æWƒdG  ÖîàæŸG  ‘ ¿ƒµj  ÉeóæY ∞∏àfl

.“»ægP ‘ Qhój GPÉe ¬d ∫ƒbCÉ°S

رو�﮲الدو �﮵ضع شرًطا للعودة 
إلى ر�﮵ال مدر�﮵د

 ,¢Sƒàæaƒj  º‚  ,hó`̀dÉ`̀fhQ  ƒfÉ«à°ùjôc  ‹É¨JÈdG  ™°Vh
.πÑ≤ŸG ∞«°üdG ‘ ójQóe ∫Éjôd IOƒ©dG πLCG øe G kó«Mh É kWô°T

 3 ó©H ,ójQóe ∫Éjôd IOƒ©dÉH G kôNDƒe hódÉfhQ º°SG §ÑJQGh
 IOÉ«b ‘ π°ûa ¿CG ó©H ∂dPh ,¢Sƒàæaƒj ≈dEG ¬∏«MQ øe äGƒæ°S

.ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO Ö≤d ≥«≤ëàd …ÒfƒµfÉ«ÑdG
 hódÉfhQ  ¿EÉa  ,á«fÉÑ°SE’G  “»Hƒc  É«fOÉc”  áYGPEG  Ö°ùëHh
 ¬«a  ¬fƒÑdÉ£j  ójQóe  ∫ÉjQ  ‹hDƒ°ùe  øe  k’É°üJG  »≤∏J  •Î°TG
 Iôe »‚ÒŸG ¢ü«ªb AGóJQG ≈∏Y á≤aGƒŸG πLCG øe ,IOƒ©dÉH
 ∑Îd  OGó©à°SG  ≈∏Y  hódÉfhQ  ¿CG  ,ôjô≤àdG  ±É°VCGh  .iô`̀ NCG
 ƒLÉ«àfÉ°S ‘ ¬JÒ°ùe AÉ¡fEGh ójQóe ∫Éjôd IOƒ©dGh ¢Sƒàæaƒj

.‹É¨JÈdG ºéæ∏d »≤«≤◊G QÉéØf’G ó¡°T …òdGh ,ƒ«HÉfôH
 ∫Gõj  ’  ¬fCÉH  G kóL  ™æà≤e  hódÉfhQ  ¿CG  á`̀YGPE’G  âë°VhCGh

.ójQóe ∫Éjôd ÒãµdG Ëó≤J ¬fÉµeEÉH
 øe ¢ü∏îàdG ‘ ¢Sƒàæaƒj áÑZQ øY äOOôJ ób AÉÑfCG âfÉch
 ≈dEG π°üj …òdGh ,¬ÑJGQ ´ÉØJQG πX ‘ ,πÑ≤ŸG ∞«°üdG hódÉfhQ

.É kjƒæ°S hQƒj ¿ƒ«∏e 30 ƒëf

ا﮳حأة  األهيل �﮳صدد إعالن مڡ�
سارة ل﮳حماهٮ﮵ره

 Oƒªfi  á°SÉFôH  ,…ô°üŸG  »∏gC’G  IQGOEG  ¢ù∏›  ó©à°ùj
 IQÉ°S  ICÉLÉØe  πãªà°S  ,Ió`̀jó`̀L  áeóN  ¥Ó``̀WE’  ,Ö«£ÿG

.AGôª◊G á©∏≤dG ÒgÉª÷
 ,AÉ©HQC’G  ,“IQhhƒc“`d  »∏gC’G  ¢ù∏›  øe  Qó°üe  ∫Ébh
 π°üëà°S  »àdG  ,äÉcô°ûdG  ióMEG  ™e  ¥ÉØJ’  π°UƒàdG  ”  ¬fEG
 ∂dPh ,“øj’ ¿hCG RQƒà°S »∏gC’G” ´hô°ûe ¥ÓWEG ¥ƒ≤M ≈∏Y

.Oó°üdG Gòg ‘ IójGõe ìôW ó©H
 ΩOÉ≤dG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ,óbÉ©àdG  OÉªàYG  ºà«°S  ¬fCG  ±É°VCGh
 ,»∏gC’G ÒgÉªL ¿CG ≈dEG Qó°üŸG QÉ°TCGh .πÑ≤ŸG óMC’G ,¢ù∏éª∏d
 ,≥jôØ∏d  äÉ«æà≤e …CG  AGô°T  øe áeóÿG √òg ÖLƒÃ øµªàà°S
 ¿CG Éªc ,âfÎfE’Gh ∞JÉ¡dG ÈY ádƒ¡°S πµH ,¿É°üª≤dG ÉgRôHCGh

.…OÉæ∏d ÓNO Qó«°S óbÉ©àdG Gòg

أ﮳حنٮ﮳ٮ﮵ان ڡ�ڡ�ط ���� ڡ�ا�ٔمة 
أهيل ﮳حدة لدوري األ�﮳طال

 …Qƒ°ùdG ≈∏Y ,…Oƒ©°ùdG »∏gCÓd »æØdG RÉ¡÷G QÉ«àNG ™bh
 øjô°üæ©dG  Éfƒµ«d  ,É°ùé«a  ÒeƒHƒ«d  »Hô°üdGh  áeƒ°ùdG  ôªY
 OÉ–Ód  áYƒaôŸG  á«dhC’G  áªFÉ≤dG  ‘  ,øjó«MƒdG  Ú«ÑæLC’G
 Ö°ùëH  ,∫É£HC’G  …QhO  ‘  ácQÉ°ûª∏d  ÉÑgCÉJ  ,áÑ©∏d  …ƒ«°SB’G

.»Øë°U ôjô≤J
 ¿CG  ,AÉ©HQC’G  ,ájOƒ©°ùdG  “á«°VÉjôdG”  áØ«ë°U  äôcPh
 IÒÑc  á«dÉªàMG  ≈`̀dEG  ,áë°VGh  IQÉ°TEG  ∂dòH  ≈£YCG  »∏gC’G
 ΩÉ¶f  Ö°ùëH  ,´ƒÑ°SCÉH  ≥jôØ∏d  IGQÉ`̀Ñ`̀e  ∫hCG  πÑb  ,Ò«¨à∏d

.πjó©àdG á°Uôa ácQÉ°ûŸG ¥ôØ∏d í«àj …òdG ádƒ£ÑdG
:øe kÓc á«dhC’G »∏gC’G áªFÉb âª°Vh

 óÑYh  »©«HôdG  óªfih  º«∏«°ùŸG  ô°SÉjh  ¢ùjƒ©dG  óªfi
 ˆG  óÑYh  …óæg  §°SÉÑdG  óÑYh  ,≈eôŸG  á°SGôM  ‘  ,√óÑY  ˆG
 …ôª°SC’G »∏Yh »∏îædG óªMCGh ÖjôZ øªMôdG óÑYh ¿ƒ°ù◊G

.»∏©dG ø°ùMh ÊÉ«Ñ°üdG ÊÉgh …Ò°ùY ºã«gh
 ∫BG  óªfih ¢UÉ°üH óªfih …ƒ¡≤ŸG Ú°ùMh ó«≤dG ø°ùMh
 ìƒfh  …Ò°ùY  óæ¡eh  …hÉ°Sƒg  õà©eh  óëéŸG  óªfih  π«àa
 ∫ÓWh ¢Tóæe ¿É£∏°Sh ô°TDƒŸG ¿Éª∏°Sh áeƒ°ùdG ôªYh ≈°SƒŸG

.É°ùé«ah »æ¡÷G OÉjRh ôµÑdG ójõjh »°ùÑY

 الوحدة �﮵تعاڡ�د مع دو�﮲ٮ﮵س 
إل�﮲ڡ�اذه من الهٮ﮳وط

 ÊÉfƒ«dG ÜQóŸG ™e √óbÉ©J ,…Oƒ©°ùdG IóMƒdG …OÉf ø∏YCG
 ∫hC’G  ≥jôØ∏d  á«æØdG  áaódG  IOÉ«≤d  ,¢ù«fhO  ¢Sƒ«LQƒ«L

.ójó◊G Oƒªfi ÊOQCÓd ÉØ∏N ,á∏Ñ≤ŸG IÎØdÉH
 ™bƒe ≈∏Y »ª°SôdG º¡HÉ°ùM ÈY áeôµŸG áµe ¿É°Sôa ócCGh
 É kHQó oe  íÑ°UCG “¢ù«fhO”  ¿CG  ,AÉKÓãdG  Ωƒ«dG  AÉ°ùe  ,“ÎjƒJ”
 IQGOE’G äÉ«æ“h ,¬H ÒÑc Ö«MôJ §°Sh ,≥jôØ∏d »ª°SQ πµ°ûH

.…hôµdG ≥jôØdG ™e ¬d ≥«aƒàdÉH
 Ö«JôJ  ∫hó`̀L  ≈∏Y  14`dG  õcôŸG  IóMƒdG  ≥jôa  πàëjh
 8)  ,á£≤f  27  ó«°UôH  ,ÚaÎëª∏d  …Oƒ©°ùdG  …Qhó```̀dG
 âæµ°S ,Éaóg 35 πé°S ,IQÉ°ùN 14 ,ä’OÉ©J 3 ,äGQÉ°üàfG
 Gòg  á≤HÉ°ùŸG  ájÉ¡f  ≈∏Y  ä’ƒ`̀L  6  πÑb  ,(Éaóg  52  ¬cÉÑ°T
 ¢ù«d  (ÉeÉY  51)  ÖMÉ°U  ¢ù«fhO  ÜQó`̀ŸG  Èà©jh  .º°SƒŸG
 ,∫Ó¡dG  ÖjQóJ  ¬d  ≥Ñ°S  Éeó©H  ,ájOƒ©°ùdG  IôµdG  ≈∏Y  GójóL
/ƒjÉe 18 ≈àMh 2015 QGPBG/¢SQÉe 4 øe IÎØdÉH √OÉb å«M

.2016 QÉjBG

 ∞∏àfl  ‘  äGQÉ`̀◊G  á`̀ bRCGh  ´QGƒ°ûdG  âJÉH
 ‘  ÚÑZGôdG  ÚæWGƒª∏d  kGPÓe  ,áµ∏ªŸG  äÉ¶aÉfi
 ,ádhô¡dG á°UÉNh á°VÉjôdG á°SQÉ‡ ≈∏Y ®ÉØ◊G
 áæjóÑdG  ábÉ«∏dG  õcGôe  ¥Ó``ZEG  π°UGƒJ  πX  ‘
 ¢ShÒa QÉ°ûàfG  áé«àf ,á«°VÉjôdG  äÉ«ÁOÉcC’Gh
 ôgÉ¶e ,IÒNC’G IÎØdG ‘ äô°ûàfG å«M ,ÉfhQƒc
 äÉYÉ°S ‘ á°UÉN ,´QGƒ°ûdG ‘ á°VÉjôdG á°SQÉ‡
 ∫ƒNO ™e ,AÉ°ùŸG äÉYÉ°S ‘ hCG ,ôcÉÑdG ìÉÑ°üdG

.áØ«£∏dG AGƒLC’ÉH RÉàÁ …òdG ™«HôdG π°üa
 õcGôe  ¥Ó`̀ZEG  ¿EG  ,(GÎH)`d  ¿ƒæWGƒe  ∫É`̀bh
 É¡JQÉjR  ≈∏Y  GhOÉ`̀ à`̀ YG  »`̀à`̀dG  á«fóÑdG  ábÉ«∏dG
 øY  åëÑ∏d  º¡©aO  ,øjQÉªàdG  á°SQÉªŸ  ,ΩÉ¶àfÉH
 ƒg  ≥∏£dG  AGƒ¡dG  ‘  ÜQóàdG  QÉ«N  ¿Éµa  ,πFGóH
 á°SQÉ‡  QÉ«N”  ¿CG  ÚØ«°†e  ,kÉ«ë°U  π°†aC’G
 õcGôŸG  ¥ÓZEG  á¡HÉéŸ  AÉL  ´QÉ°ûdG  ‘  á°VÉjôdG
 øjQÉ“  ≈∏Y  GhOÉàYG  º¡fCGh  á°UÉN  ,á«°VÉjôdG

.z´ƒÑ°SC’G ‘ äÉÑjQóJ 3 ∫ó©Ãh áª¶àæe
 õcGôŸG óMCG ÖMÉ°U …QƒYÉØdG ≈Ø£°üe ÚHh
 ,IÒNC’G  IÎØdG  ‘  ¬dÉØWCGh  CÉ÷  ¬fCG  ,á«°VÉjôdG

 ´QGƒ°T  ‘  ¢†côdG  kÉ`̀fÉ`̀«`̀MCGh  »°ûŸG  á°VÉjôd
 ∫ƒ°ü◊Gh á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ,§∏°ùdG
 á°SQÉ‡ ÉgôaƒJ  »àdG  äÉÑ°ùàµŸG  øe ÒãµdG  ≈∏Y

.á°VÉjôdG
 äCGóH  ,´QÉ°ûdG  ‘ ádhô¡dG  IôgÉX ¿CG  ÈàYGh
 ‘  á°UÉN  ,IÒ``̀NC’G  IÎØdG  ‘  ¿É«©∏d  IôgÉX
 kGÒÑc  k’ÉÑbEG  ó¡°ûJ  »àdG  ôcÉÑdG  ìÉÑ°üdG  äÉYÉ°S
 ,ádhô¡dGh  »°ûª∏d  ¿ƒYô¡j  ÚæWGƒe  πÑb  øe

.äÉ«ÁOÉcC’Gh ábÉ«∏dG õcGôe íàa IOÉYEG Ú◊
 øWÉ≤dG  ó«éŸGóÑY  ¿É`̀°`̀ù`̀M  Ö«Ñ£dG  É``̀eCG
 á°VÉjôdG  á°SQÉ‡  á«ªgCG  ó``cCG  ó≤a  ,¿É`̀ª`̀Y  ‘
 ∫ÓN  øe  ,øjÒãµdG  óæY  kÉfÉeOEG  âëÑ°UCG  »àdG
 ¥ÓZEG”  ∫Ébh  ,á«fóH  ábÉ«d  õcGôe  ‘  º¡cGÎ°TG
 ,ΩÉ¶àfÉH  ¬JQÉjR  ≈∏Y  äóàYG  …òdG  ábÉ«∏dG  õcôe
 »◊G ´QGƒ°T ‘ ¿É«MC’G ¢†©H ‘ ádhô¡∏d »æ©aO
 ΩGóbE’G ‘ áHƒ©°U äóLh å«M ,¬«a ø£bCG …òdG
 ™é°ûJCG  ¿CG  πÑb  ,ájGóÑdG  ‘  Iƒ£ÿG  √òg  ≈∏Y
 ‘ kÉ°†jCG ¿ƒdhô¡j øjôNBG ÚæWGƒe óLGƒJ π°†ØH

.z´QÉ°ûdG

 kÉ°ùØæàe íÑ°UCG ´QÉ°ûdG ¿CG ¿É©æc ó› ócDƒJh
 á°VÉjôdG á°SQÉ‡ ≈∏Y GhOÉàYG øjòdG Ú«°VÉjô∏d
 ¢ShÒa  ÖÑ°ùH  â≤∏ZG  »àdG  ábÉ«∏dG  õcGôe  ‘

.ÉfhQƒc
 õcGôe  ‘  ÚcÎ°ûŸG  øe  â°ùd”  âaÉ°VGh
 »°ûŸG á°VÉjQ á°SQÉ‡ ≈∏Y äóàYG å«M ,ábÉ«∏dG
 ,IÒ``NC’G  ΩÉ``̀jC’G  ‘  âaÓdG  øµdh  ,´QÉ°ûdG  ‘
 ¿ƒ°Uôëj  GƒJÉH  øjòdG  Ú«°VÉjôdG  OóY  ´ÉØJQG
 …OÉ≤àYÉH Gògh ,´QÉ°ûdG ‘ ájOôØdG øjQÉªàdG ≈∏Y

.zõcGôŸG ¥ÓZEG øe ™HÉf
 »`̀ FÉ`̀LQ ¿ƒ`̀ ∏`̀é`̀Y …OÉ````f ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ ∫ƒ``̀≤``̀jh
 ÉÃQ IôgÉX kÉ«dÉM ó¡°ûJ á¶aÉëŸG ¿EG ,…OÉª°üdG
 ÚæWGƒŸG øe ÒãµdG ΩÉ«b ‘ πãªàJ ,IójóL ¿ƒµJ
 ´QGƒ`̀°`̀û`̀dGh äGQÉ````̀◊Gh á```̀ bRC’G ‘ á`̀dhô`̀¡`̀dÉ`̀H

.á«fóÑdG º¡àbÉ«d ≈∏Y ®ÉØë∏d ,á«°ù«FôdG
 á«°VÉjôdG  õcGôŸG  ¿CG  ≈`̀dEG  …OÉª°üdG  âØdh
 øe  kGÒ`̀ Ñ`̀ c  kGOó```̀Y  Ö£≤à°ùJ  â`̀fÉ`̀c  ,á`̀≤`̀∏`̀¨`̀ŸG
 ,´QGƒ°ûdG  á°VÉjQ  ≈dEG  GhCÉ÷  øjòdG  ,Ú«°VÉjôdG

.á«°VÉjôdG ºgõcGôe ¥ÓZEG ¢†jƒ©àd

الهرولة ���� األزڡ�ة والشوارع 
مالذ المواطنٮ﮵ن لم﮳حا�﮳هة إ﮲عالق 

مراكز اللٮ﮵اڡ�ة

 ™e  óbÉ©à∏d  »à«°S  Î°ù°ûfÉe  ≈©°ùj
 ƒJÉcÒŸG QÉWEG ‘ ,¢Sƒàæaƒj §°Sh ÖY’
 ôjô≤J  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H  ,π`̀ Ñ`̀ ≤`̀ŸG  »`̀Ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ô`̀ eC’G  ≥∏©àjh   .‹É``£``jEG  »Øë°U
 …òdG  ,ƒ«HGQ  ¿É`̀jQOCG  »°ùfôØdÉH
 IGQÉÑe  72  ‘  ∑QÉ°T
 ,äÉ≤HÉ°ùŸG  ™«ªéH
 ¬``̀eÉ``̀ª``̀°``̀†``̀fG ò```̀æ```̀e
 ájÉ¡f ó©H …ÒfƒµfÉ«Ñ∏d

 É k≤ahh   .¿ÉeÒL  ¿É°S  ¢ùjQÉH  ™e  √ó≤Y
 ,á«dÉ£jE’G  “äQƒÑ°S  ƒJƒJ”  áØ«ë°üd
 »æØdG  ô`̀jó`̀ŸG  ,’ƒ``jOQGƒ``L  Ö«H  ÖZôj
 ¬æµd  ,¬Ñ©∏e  §°Sh  º«YóJ  ‘  ,»à«°ù∏d
 G kô¶f  ,á≤Ø°üdG  ΩGô`̀HEG  ‘  áHƒ©°U  óé«°S
  .ƒ«HGQ ∑Îd G kó©à°ùe ¢ù«d  ¢Sƒàæaƒj ¿C’
 …ÒfƒµfÉ«ÑdG ™fÉÁ ’ ,¬JGP âbƒdG ‘ øµd
 ,»°ùeGQ  ¿hQBG  ,…õ∏jƒdG  ¬ÑY’  π«MQ  ‘
 ôeC’G  ,äÉHÉ°UE’G  QGôµJ  øe  ≈fÉY  …ò`̀dG

 ¢VhôY  …CÉH  Ö«MÎ∏d  …OÉædG  ™aO  …òdG
 .¬d

 øY  G kô`̀NDƒ`̀e  äOOô`̀ J  ób  AÉÑfCG  âfÉch
 ‘  ,ΩÉ`̀g  â°Shh  ∫ƒHôØ«d  ,ø`̀e  πc  áÑZQ

.è«dÒÁÈ∏d »°ùeGQ IOÉYEG
 ¿CG  “äQƒÑ°S  ƒJƒJ”  â`̀ aÉ`̀ °`̀ VCGh  
 ∫GÒÁO íjôeh hQófÉ°S  ¢ùµ«dCG  ,»KÓãdG
 øe  ¢`̀Vhô`̀Y  ¬jód  ,Éà°Sƒc  ¢`̀ SÓ`̀ LhOh

.É k°†jCG RÉàªŸG …õ«∏‚E’G …QhódG

�﮵وڡ�نتوس �﮵رحب �﮳رحٮ﮵ل هدف 
ر�﮳ول.. و�﮵عرڡ�ل ر﮲عٮ﮳ة ﮳حوارد�﮵وال لٮ﮵ڡ�

 Ωƒ‚  ó`̀MCG  º°†d  ïfƒ«e  ¿ôjÉH  ≈©°ùj
 ,πÑ≤ŸG  »Ø«°üdG  ƒJÉcÒŸG  ‘  ,ójQóe  ∫ÉjQ

.ÊƒdÉàc »Øë°U ôjô≤àd É≤ah
 ‘  ÊÉ`̀Ñ`̀°`̀SE’G  Ö`̀YÓ`̀dÉ`̀H  ô```eC’G  ≥∏©àjh
 29) õ«µ°SÉa ¢SÉcƒd ,»µ∏ŸG ≥jôØdG ±ƒØ°U
 º°SƒŸG  ájÉ¡æH  √ó≤Y  »¡àæj  …ò`̀dG  ,(É`̀ keÉ`̀Y
 áHôŒ  ¢VƒN  ójôj  ¬`̀ fCG  hóÑjh  ,…QÉ``̀÷G
 øe  »éæjÒŸG  ¢Vô©d  ¬°†aQ  ó©H  ,IójóL

.ójóéàdG πLCG

 “ƒØ«JQƒÑjO  hófƒe”  áØ«ë°U  Ö°ùëHh
 ô`̀NBG  ƒ`̀g  ïfƒ«e  ¿ô`̀jÉ`̀H  ¿EÉ``̀a  ,á«fƒdÉàµdG
 ,õ«µ°SÉa  äÉeóN  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊ÉH  Úªà¡ŸG
 ÖfÉL ≈dEG  ,πÑ≤ŸG ∞«°üdG á«fÉ› á≤Ø°U ‘

.ΩÉ¡æJƒJh ∫Éæ°SQBGh ¿Ó«e
 ÖMÒ°S õ«µ°SÉa  ¿CG  áØ«ë°üdG  âaÉ°VCGh
 IOÉ«b  â`̀–  Ö`̀©`̀∏`̀dGh  ,¿ô`̀jÉ`̀Ñ`̀d  ∫É≤àf’ÉH
 IOÉØà°SÓd  ≈©°ùj  …òdG  ,∂«∏a  õfÉg  ÜQóŸG
 ó«éj …òdG ,äÉeóîà°S’G Oó©àe ÊÉÑ°SE’G øe

 ,Ωƒé¡dGh §°SƒdGh »Ø∏ÿG §ÿG ‘ Ö©∏dG
.zôcƒL” ÖY’ ¬∏©éj Ée

 31  ‘  ,º°SƒŸG  Gò`̀g  ,õ«µ°SÉa  ∑QÉ`̀°`̀Th
 ,äÉ≤HÉ°ùŸG ™«ªL ‘ ,ójQóe ∫ÉjQ ™e IGQÉÑe

.7 ™æ°Uh Úaóg πé°S å«M
 ,IÒ`̀ NC’G  äGƒæ°ùdG  ‘  ¿ôjÉH  óªà©jh
 ¿ƒ©«£à°ùj  øjòdG  ÚÑYÓdG  º°V  á°SÉ«°S
 ¢SÉcƒd  QGôZ ≈∏Y ,õcôe øe ÌcCG  ‘ Ö©∏dG

.õ«ØjO ƒ°ùfƒØdCGh OQÉaÉH ÚeÉ«æHh õjófÉfôg

�﮳ا�﮵رن مٮ﮵و�﮲خ �﮵ڡ�تحم السٮ﮳اق عىل ﮳حوكر ر�﮵ال مدر�﮵د

 Ö«côJ  Ωõà©j  ¬fEG  »à«°S  Î°ù°ûfÉe  ∫Éb
 ‘ á«fó©e õLGƒM ≈∏Y âÑãe ó©≤e ±’BG  5
 ìÉª°ùdG  ≈dEG  ±ó¡J Iƒ£N ‘ ,OÉ–’G OÉà°S
 äÉjQÉÑe  ∫ÓN ¿ÉeCG  ‘  ±ƒbƒdÉH  Ú©é°ûª∏d

.πÑ≤ŸG º°SƒŸG

 áªª°üŸG  ,óYÉ≤ŸG  ¿CG  »à«°S  ±É`̀°`̀VCGh
 áMÉ°ùe ÒgÉª÷G íæe πLCG øe ájƒ£e ¿ƒµàd
 ‘  ∞«°üdG  ∫Ó`̀N  É¡Ñ«côJ  ºà«°S  ,±ƒbƒ∏d

.»Hƒæ÷G êQóŸG øe πØ°SC’G Aõ÷G
 ‘ ´ƒ`̀ æ`̀ ‡ äÉ```LQó```ŸG ‘ ±ƒ```bƒ```dGh 

 …QhOh  RÉ``̀à``̀ª``̀ŸG  …Qhó``````̀dG

 ájófC’G  øµd  ,GÎ`̀∏`̀‚EG  ‘  á«fÉãdG  á`̀LQó`̀dG
 ™°Vhh  ,§°Sh  ∫ƒ∏M  ≈`̀dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  â©°S
 ≈∏Y  áàÑãe  óYÉ≤e  π©ØdÉH  ¿ƒàÑeÉgôØdhh

.ƒæ«dƒe OÉà°S ¬Ñ©∏e ‘ á«fó©e õLGƒM
 Ö«côJ  ≈∏Y  óàjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe  πª©jh
 ódhCG  OÉà°ùH  ´ƒædG  Gòg  øe  ó©≤e  1500
 äGƒæ°ùd  πcÉ°ûe  ¬`̀ LGh  ¿CG  ó©H  OQƒ`̀aGô`̀J
 Ò`̀gÉ`̀ª`̀÷G ¢``̀†``̀aQ ™``̀ e á`̀ ∏`̀ jƒ`̀ W
 ‘  ÉgóYÉ≤e  ≈∏Y  ¢Sƒ∏÷G

.OÉà°ùdG øe AGõLCG
 √òg  ¿EG  »à«°S  OCGh
 ó©H  äAÉ```̀ L  Iƒ``̀£``̀ÿG
 √òg  ¿EGh  áØãµe  çÉëHCG
 ¿ÉeC’G  Rõ©à°S”  óYÉ≤ŸG
 á``̀≤``̀£``̀æ``̀e  ‘
 É`̀¡`̀«`̀a ∞``̀≤``̀j

 ¿ƒ©é°ûŸG
.zÉªFGO

 ô¶M ”h
 ‘ ±ƒ``̀bƒ``̀dG
 Ú`̀à`̀LQO  ∫hCG
 ÜÉ`̀ ≤`̀YCG  ‘  GÎ`̀ ∏`̀ ‚EÉ`̀ H
 √È°ù∏«g  OÉà°S  áKQÉc
 »``à``dG  1989  ΩÉ`````̀Y
 øe 96 IÉah øY äôØ°SCG

.∫ƒHôØ«d »©é°ûe

رهامٮ﮳تون ما�﮲شستر سٮ﮵يت �﮵سٮ﮵ر عىل ﮲حطى وولڡ�

.πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ ´ƒ`̀ æ`̀ ‡ äÉ```LQó```ŸG ‘ ±ƒ```bƒ```dGh 
 …QhOh  RÉ``̀à``̀ª``̀ŸG  …Qhó``````̀dG

 Ö«côJ  ≈∏Y  óàjÉfƒj  Î°ù°ûfÉe  πª©jh
 ódhCG  OÉà°ùH  ´ƒædG  Gòg  øe  ó©≤e  1500
 äGƒæ°ùd  πcÉ°ûe  ¬`̀ LGh  ¿CG  ó©H  OQƒ`̀aGô`̀J
 Ò`̀gÉ`̀ª`̀÷G ¢``̀†``̀aQ ™``̀ e á`̀ ∏`̀ jƒ`̀ W
 ‘  ÉgóYÉ≤e  ≈∏Y  ¢Sƒ∏÷G

.OÉà°ùdG øe AGõLCG
 √òg  ¿EG  »à«°S  OCGh
 ó©H  äAÉ```̀ L  Iƒ``̀£``̀ÿG
 √òg  ¿EGh  áØãµe  çÉëHCG

”  óYÉ≤ŸG

 ÜÉ`̀ ≤`̀YCG  ‘  GÎ`̀ ∏`̀ ‚EÉ`̀ H
 √È°ù∏«g  OÉà°S  áKQÉc

 ΩÉ`````̀Y
 IÉah øY äôØ°SCG

.∫ƒHôØ«d »©é°ûe

ر�﮳ول مرعب.. وكٮ﮵ن  �﮲ا�﮴شو: لٮ﮵ڡ�
أصعب مها﮳حم وا﮳حهته

 »KÓãdG  äGQó≤H  ,ójQóe  ∫É`̀jQ  ™aGóe  ,õjófÉfôa  ƒ°ûJÉf  OÉ°TCG
 ,ÊÉe  ƒjOÉ°Sh  ƒæ«eÒa  ƒJôHhQh  ìÓ°U  óªfi  ∫ƒHôØ«∏d  »eƒé¡dG
 Ö©°UCG ƒg ,ΩÉ¡æJƒJ ºLÉ¡e ,Úc …QÉg ¿CG ≈dEG ¬JGP âbƒdG ‘ G kÒ°ûe

.¬¡LGh ºLÉ¡e
 :á«fÉÑ°SE’G  “hÒ°S  GófhCG”  áYGPE’  äÉëjô°üJ  ‘  ƒ°ûJÉf  ∫Ébh
 Ió«MƒdG ¢VGôYC’G ,á∏«∏b ™«HÉ°SCG πÑb ÉfhQƒc ¢ShÒØH âÑ°UCG ó≤d”
 ⁄ á≤«≤◊G ‘h ,º°ûdGh ¥hòàdG »à°SÉM ¿Gó≤a »g É¡æe â«fÉY »àdG
 GƒfÉc ‹ÉØWCG øµdh ,»àLhR ™e CGƒ°SCG ôeC’G ¿Éc ,ó©H ∂dP øe ±É©JCG

.zá∏«∏b ¢VGôYCG øe ¿ƒfÉ©j
 ’CG »æØ°SDƒj”  :∫Éb ,É«fÉÑ°SEG Öîàæe ™ªéàd ¬eÉª°†fG ΩóY øYh
 øe øµ“CG ¿CG ‘ πeCG …ód ¿Éc ,»æWƒdG ÖîàæŸG ™e G kóLGƒàe ¿ƒcCG
 ‘ ôªà°SCG  ¿CG  Öéj ∂dòd  ,IôŸG √òg »FÉYóà°SG  ºàj ⁄ øµd ,ÜÉgòdG

.z∫Éà≤dG
 πeC’G ó≤aCG ød ∂dòd ,G kóMCG πeÉéj ’ »µjôfEG ¿CG ±ôYCG” :±É°VCGh

.zÖîàæª∏d IOƒ©dG ‘
 …ódh ájÉ¨∏d ÇOÉg ÉfCG” :∫Éb ,ójQóe ∫ÉjQ ™e ‹É◊G ¬©°Vh øYh
 Ö©∏ŸG  ‘h  ,ÊóYÉ°ùJ  ¿B’G  É¡µ∏àeCG  »àdG  IÈÿG  ,á≤ãdG  øe  ÒãµdG
 áÑ°ùædÉH  º¡e º°Sƒe ¬fEG  ,iôNC’G º°SGƒŸG øY ∞∏àfl »æfCÉH  ô©°TCG

.z¬°ùØæd ÖYÓdG ΩGÎMG øe ójõj á«dÉààe äÉjQÉÑe Ö©d ,‹
 ,ójQóe ∫Éjôd Ö©∏dG ƒg »ª∏M ¿Éc G kÒ¨°U âæc ÉeóæY” :™HÉJh
 Gòg øY ´ÉaódG Êó©°ùjh ,≥jôØdG ™e IGQÉÑe 200 øe ÌcCG …ód ¿B’G

.zá∏jƒW IÎØd Éæg ôªà°SCG ¿CG ≈æ“CGh ,¢ü«ª≤dG
 ,ójQóe ∫ÉjQ ‘ »JÒ°ùe AÉ¡fEÉH º∏MCG”  :∫Éb ,√ó≤Y ójóŒ øYh
 º°SƒÃ ßMCG  ⁄ »æfC’  ,»°VÉŸG  º°SƒŸG  ‘ π«MôdG  ∂°Th ≈∏Y âæc

 òîàæ°Sh  …OÉædGh  ÜQó`̀ŸG  ™e  ¢ù∏LCÉ°S  ∞«°üdG  ‘  øµdh  ,ó«L
.zπ°†aC’G QGô≤dG

 ¬àHÉ°UEG ¿CG ó≤àYCG ’” :∫Éb ,…Qó«ØdÉa …ó«a ¬∏«eR áHÉ°UEG øYh
.z‹hódG ∞bƒàdG »¡àæj ÉeóæY Éæ©e ¿ƒµj ¿CG πeCÉf ÉfƒYO ,IÒ£N

 »KÓK ∂∏Á” : kÓFÉb ,∫ƒHôØ«d á¡LGƒe øY åjóë∏d ƒ°ûJÉf ¥ô£Jh
.zÉæjPDƒj ¿CG º¡æe ÖY’ …C’ øµÁh ,»ŸÉY RGôW øe »eƒég

 òæe ¿Éc …òdG øe É kÑYQ πbCG ¢ù«d ‹É◊G ∫ƒHôØ«d ≥jôa” :πªcCGh
.ziƒà°ùŸG ≈∏Y øµJ ⁄ GPEG G kÒãc ∂jPDƒj ¿CG øµÁh ,ÚeÉY

 ƒg  Úc  …QÉg”  :∫Éb  ,¬JÒ°ùe  ‘  ¬¡LGh  ºLÉ¡e  Ö©°UCG  øYh
 ¬aÉ≤jEGh  ,ájÉ¨∏d  …ƒb  ƒ¡a  ,¥Ó`̀WE’G  ≈∏Y  ¬à¡LGh  ºLÉ¡e  Ö©°UCG

.zÉ kÑ©°U ¿ƒµj Ée É kªFGO
 ÖfÉL ≈dEG ÉH’CG ó«ØjO …hÉ°ùªædG ΩÉª°†fG ¿Éc GPEG ÉªY ¬dGDƒ°ùHh
 :ºàN ,¬∏Ñ≤à°ùe ≈∏Y ôKDƒ«°ù°S ,¿GQÉa π«FÉaGQh ¢SƒeGQ ƒ«LÒ°S

.“çóë«°S Ée iÔ°S ,™Ñ£dÉH”

 ƒg  ≥∏£dG  AGƒ¡dG  ‘  ÜQóàdG  QÉ«N  ¿Éµa  ,πFGóH
 á°SQÉ‡  QÉ«N”  ¿CG  ÚØ«°†e  ,kÉ«ë°U  π°†aC’G
 õcGôŸG  ¥ÓZEG  á¡HÉéŸ  AÉL  ´QÉ°ûdG  ‘  á°VÉjôdG
 øjQÉ“  ≈∏Y  GhOÉàYG  º¡fCGh  á°UÉN  ,á«°VÉjôdG

.z´ƒÑ°SC’G ‘ äÉÑjQóJ 3 ∫ó©Ãh áª¶àæe
 õcGôŸG óMCG ÖMÉ°U …QƒYÉØdG ≈Ø£°üe ÚHh
 ,IÒNC’G  IÎØdG  ‘  ¬dÉØWCGh  CÉ÷  ¬fCG  ,á«°VÉjôdG

 ™e  óbÉ©à∏d  »à«°S  Î°ù°ûfÉe  ≈©°ùj
 ƒJÉcÒŸG QÉWEG ‘ ,¢Sƒàæaƒj §°Sh ÖY’
 ôjô≤J  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H  ,π`̀ Ñ`̀ ≤`̀ŸG  »`̀Ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ô`̀ eC’G  ≥∏©àjh   .‹É``£``jEG  »Øë°U
 …òdG  ,ƒ«HGQ  ¿É`̀jQOCG  »°ùfôØdÉH
 IGQÉÑe  72  ‘  ∑QÉ°T
 ,äÉ≤HÉ°ùŸG  ™«ªéH
 ¬``̀eÉ``̀ª``̀°``̀†``̀fG ò```̀æ```̀e
 ájÉ¡f ó©H …ÒfƒµfÉ«Ñ∏d

�﮵وڡ�نتوس�﮵وڡ�نتوس
ر�﮳ول.. و�﮵عرڡ�ل ر﮲عٮ﮳ة ﮳حوارد�﮵وال ر�﮳ول.. و�﮵عرڡ�ل ر﮲عٮ﮳ة ﮳حوارد�﮵واللٮ﮵ڡ� لٮ﮵ڡ�

الوحدات �﮵علن التعاڡ�د مع المحترف 
اللٮ﮳نا�﮲�� أسعد وأ�﮳و عمارة

 ±ÎëŸG  ™e  óbÉ©àdG  ≈∏Y  ¬à≤aGƒe  ,äGóMƒdG  …OÉf  ø∏YCG  
 ±ƒØ°U ‘ Ö©∏d ,IQÉªY ƒHCG Qòæe ÖYÓdGh ,ó©°SCG Êƒ°S ÊÉæÑ∏dG

.‹É◊G …hôµdG º°SƒŸG ∫ÓN Ωó≤dG Iôc ≥jôa
 ¿CG ,∫ÉªL óªfi ,äGóMƒdG ‘ Ωó≤dG Iôc ≥jôa ôjóe QÉ°TCGh
 Ö∏W  ≈∏Y  ¬«a  â≤aGh  ,kÉYÉªàLG  äó≤Y  …OÉæ∏d  áàbDƒŸG  áÄ«¡dG
 ƒHCG  Qòæeh  ó©°SCG  Êƒ°S  ™e  óbÉ©àdÉH  ™eR  ƒHCG  ˆGóÑY  ÜQó`̀ŸG

.IQÉªY
 ¿CG  ,(GÎH) á«fOQC’G  AÉÑfC’G  ádÉcƒd  íjô°üJ ‘ ,∫ÉªL ÚHh
 º°†j äÉH å«M ,ÖfÉLC’G ÚaÎëŸG ∞∏e ∂dòH ≥∏ZCG  äGóMƒdG
 Êƒ°Sh  ≥`̀jQR  óªMCG  Ú«fÉæÑ∏dGh  ,…Gó`̀f  õjõ©dGóÑY  ‹É¨æ°ùdG

.ó©°SCG
 ÖîàæŸG  ‘ ≥HÉ°ùdG  ÖYÓdG  ¿CG  ≈dEG  IôµdG  ≥jôa ôjóe âØdh
 π≤àæj ¿CG  πÑb ,äGóMƒdG  ‘ Ö©d ¿CGh ≥Ñ°S IQÉªY ƒHCG  »æWƒdG
 ÖYÓŸG øY ÜÉéàM’G ºK øeh ,»àjƒµdG …QhódG ‘ ±GÎMÓd
 èeÉfÈd ™°†îj ¿CG  πÑb  ,á«∏ªY AGôLEG  âYóà°SG  áHÉ°UEG  ÖÑ°ùH

.GOó› ÖYÓª∏d IOƒ©dG ‹ÉàdÉHh »∏«gCÉJ
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  Q’hO  ∞dCG  60  ≠∏ÑJ  Êƒ°S  ó≤Y  áª«b  â¨∏Hh

.IQÉ«°ùdGh øµ°ùdG
 …òdGh ,IQÉªY ƒHCG Qòæe ‹hódG ÖYÓdG ¿CG Qó°üŸG í°VhCGh 

.Úª°Sƒe IóŸ ™bƒ«°S ,Ék«ª°SQ ¬©e óbÉ©àdG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ”
 ∞dCG 25 ,∫hC’G º°SƒŸG ‘ ≈°VÉ≤à«°S IQÉªY ƒHCG ¿CG ∞°ûch 

.Q’hO ∞dCG 40 ≈∏Y ,ÊÉãdG º°SƒŸG ‘ π°üë«°S Éª«a ,Q’hO

 مروان ﮳حمعة �﮲ا�ٔٮً﮳ا لر�ٔٮ﮵س 

ا�﮴حاد الكرة األرد�﮲��
 OÉ–Ód ájò«ØæàdG áÄ«¡dG ¢ù«FQ ,Ú°ù◊G øH »∏Y ÒeC’G πÑb 
 ∂dPh  ,´ÉÑ£dG  ≈Ø£°üe  ¬ÑFÉf  ádÉ≤à°SG  ,Ωó≤dG  Iôµd  ÊOQC’G

.á«°üî°ûdG ¬JÉWÉÑJQ’
 √Oƒ¡L  ≈∏Y  ,´ÉÑ£dG  ≈Ø£°üŸ  ôµ°ûdG  ,»∏Y  Ò`̀eC’G  Ωó`̀bh

.OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ¬d ≈æ“h ,á«°VÉŸG IÎØdG ∫GƒW
 É kÑFÉf  á©ªL  ¿Ghô`̀e  Ú«©àH  G kQGô`̀b  ,»∏Y  Ò`̀eC’G  Qó°UCG  Éªc
 AGô`̀LEG  Ú◊  ,AÉKÓãdG  øe  G kQÉÑàYG  ,ájò«ØæàdG  áÄ«¡dG  ¢ù«Fôd
 ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N  Ö°üæŸG  Gò¡d  äÉHÉîàf’G

.ΩOÉ≤dG áeÉ©dG áÄ«¡dG


