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يض سن � �ف تحن الصحة: �
يم الى 12 عاما  التطع�

 عمان

عاما   12 �إلى  )كوفيد19-(  كورونا  فريو�س  �ضد  �لتطعيم  �ضن  تخفي�س  �ل�ضحة  وز�رة  قررت 
�عتبار� من �ليوم �لأحد وبدون موعد م�ضبق. و�أو�ضحت �لوز�رة، يف بيان �ضحفي �ل�ضبت، �أن �لتطعيم 
و�أ�ضارت  �لأمر.  �ضنة ومبو�فقة ويل   18 يقل عمره عن  فايزر حتديدً� ملن  �ختيارياً مبطعوم  �ضيكون 
�ملوقع  على  �ملطعوم  ونوع  �لأولى  �جلرعة  تطعيم  مر�كز  عن  يوميا  �لعالن  �ضيتم  �أنه  �إلى  �لوز�رة 

�للكرتوين للوز�رة و�ضفحاتها على مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي، وو�ضائل �لإعالم.

جاللته يعود اإلى اأر�ض الوطن بعد اختتام زيارة اإلى امريكيا

ية  هود األردن اال�قتصاد� ي�بحث �ب الملك �
واالزده����������ار ال���������س����الم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ����س���ري���ك���ا  ���س��ي��ب��ق��ى  االأردن  امل����ل����ك:   •
امل�����ل�����ك:������س�����رورة ت���ك���ث���ي���ف اجل�����ه�����ود جت������اه حت����ري����ك ع���م���ل���ي���ة ال�������س���الم  •
وال�سيا�سية احلزبية  االجتاهات  تتخطى  االأمريكية  االأردنية  العالقة  االأمريكي:  بالنواب  اأع�ساء   •
• امل���ل���ك ي��ل��ت��ق��ي رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة االأرك��������ان امل�����س��رك��ة ل��ل��ج��ي�����ض االأم���ري���ك���ي
• امل���ل���ك ي��ل��ت��ق��ي ع�����ددا م���ن مم��ث��ل��ي م���راك���ز ال���ب���ح���وث االأم���ري���ك���ي���ة امل���وؤث���رة

عمان 

عاد جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �إلى �أر�س 
�إلى  ر�ضمية  زي��ارة  بعد  �ل�ضبت،  �لوطن، 
جاللة  فيها  ر�فقته  و��ضنطن،  �لعا�ضمة 
�مللكة ر�نيا �لعبد�هلل، و�ضمو �لأمري �حل�ضني 

بن عبد�هلل �لثاين ويل �لعهد.
�لزيارة  ��ضتهل  قد  �مللك  جاللة  وك��ان 
بلقاء قمة مع �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن، 
�ملتحدة  �لوليات  دعم  جلاللته  �أك��د  �ل��ذي 
لالأردن، قائال »�أود �أن �أ�ضكركم، جاللة �مللك، 
مع  و�ل�ضرت�تيجية  �ملتينة  عالقتكم  على 
جانبنا،  �إلى  كنتم  لطاملا  �ملتحدة،  �لوليات 

و�ضتجدنا د�ئما �إلى جانب �لأردن«.
و�ضهدت �لزيارة �مللكية �ضل�ضلة لقاء�ت 
�لأمريكي  �لرئي�س  نائبة  مع  جاللته  عقدها 
�لأمريكية،  �لإد�رة  و�أركان  هاري�س  كامال 

وقياد�ت �لكونغر�س و�أبرز جلانه.
بوزير  جاللته  جمع  �ل��ذي  �للقاء  ويف 
�أن  بلينكن  �أك��د  بلينكن،  �أنتوين  �خلارجية 
�ل�ضالم  يف  للغاية  عظيم  �ضريك  �لأردن 
و�ل�ضتقر�ر يف �ملنطقة، خا�ضة يف مو�جهته 
م�ضياف  بلد  �أن��ه  كما  و�لإره����اب،  د�ع�س 

وغاية يف �لكرم ل�ضت�ضافته �لالجئني.

يف  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  و�جتمع 
مع  منف�ضلني  لقاءين  يف  �جلمعة،  و��ضنطن 
رئي�س جمموعة �لبنك �لدويل ديفيد مالبا�س، 
و�مل��دي��ر �ل��ع��ام ل�����ض��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل���دويل 
كري�ضتالينا غورغييفا، بح�ضور �ضمو �لأمري 

�حل�ضني بن عبد�هلل �لثاين، ويل �لعهد.
وتناول �للقاء�ن جهود �ململكة يف تنفيذ 
�خلطط �لقت�ضادية و�لتنموية، �لهادفة �إلى 
�ل�ضتثمار�ت  وزي��ادة  �لعمل  فر�س  توفري 
وحت�����ض��ني ب��ي��ئ��ة �لأع����م����ال و�خل���دم���ات 

على  �حلفاظ  مع  �لنمو  لتحقيق  �لأ�ضا�ضية، 
�لفئات  وحماية  �لقت�ضادي  �ل�ضتقر�ر 

�لأكرث تاأثر� من تبعات جائحة »كورونا«.
�لدور  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  و�أك��د 
تعزيز  يف  �مل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  �مل��ح��وري 
�ل�ضتقر�ر يف �ملنطقة، م�ضري� �إلى �أن �لأردن 
�ل�ضالم  لتحقيق  �لعمل  يف  �ضريكا  �ضيبقى 

و�لزدهار.
جاللة  عقدهما  لقاءين  خالل  ذلك  جاء 
يف  �ل��ك��اب��ي��ت��ول  مبنى  يف  �خلمي�س  �مل��ل��ك 

�خلارجية،  �ل�ضوؤون  جلنة  مع  و��ضنطن 
وز�رة  ملخ�ض�ضات  �ل��ف��رع��ي��ة  و�ل��ل��ج��ن��ة 
و�لرب�مج  �خلارجية  و�لعمليات  �خلارجية 
بح�ضور  �ل��ن��و�ب،  جمل�س  يف  �ل�ضلة  ذ�ت 
�لثاين، ويل  بن عبد�هلل  �لأمري �حل�ضني  �ضمو 

�لعهد.
جممل  �للقاءين،  يف  جاللته،  وت��ن��اول 
�ل��ولي��ات  ودور  �لإق��ل��ي��م��ي��ة،  �ل��ت��ط��ور�ت 
�ملتحدة بال�ضر�كة مع دول �ملنطقة يف تثبيت 

�ل�ضتقر�ر.تابع �س2

ية تنا�قش االستعدادات ب�  التر�
يا اه�  ل�بدء العام الدرايس و�ب

عمان 

ناق�ضت جلنة �لتخطيط �ملو�ضع يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �ل�ضبت، 
تعوي�س  وخطة  وجاهيا،  �جلديد  �لدر��ضي  �لعام  لبدء  �ل�ضتعد�د�ت 
�لفاقد �لتعليمي �لتي �ضتنفذها �لوز�رة يف �لفرتة من �خلام�س ع�ضر من 
�آب وحتى �لثاين ع�ضر من �أيلول �ملقبلني. و�أكد وزير �لرتبية و�لتعليم 
�لأمني  بح�ضور  �لجتماع،  تروؤ�ضه  خالل  قدي�س،  �أبو  حممد  �لدكتور 
لل�ضوؤون �لتعليمية �لدكتور نو�ف �لعجارمة، �أن �لوز�رة �ضت�ضكل غرفة 
عمليات يف مركز �لوز�رة ويف كل مديرية من مديريات �لرتبية و�لتعليم 
ملتابعة تنفيذ خطة تعوي�س �لفاقد �لتعليمي، د�عيا �لطلبة �إلى �ملبادرة 
�لوز�رة على موقعها  �أطلقته  �لذي  �لر�بط  �ضو�ء من خالل  بالت�ضجيل 
�لتعليمي،  �لفاقد  �أن تعوي�س  �أو من خالل مد�ر�ضهم. وبني  �لإلكرتوين 
�إلى متكني  �ضيجري من خالل خطة مدرو�ضة تنفذ على مر�حل، تهدف 
من  لالنتقال  �لالزمة  �لأ�ضا�ضية  و�ملهار�ت  �ملعارف  �متالك  من  �لطلبة 

�ضف �إلى �ضف ومن مرحلة �إلى مرحلة.تابع �س2

يل  ية: المتسللون إلى إسرا�ئ� � ار�ب الحن
ية ن�ب� يات أ�ب نس� يحملون �ب �

عمان 

 �أو�ضح �لناطق �لر�ضمي با�ضم وز�رة �خلارجية و�ضوؤون �ملغرتبني 
ت�ضللو� عرب �حلدود  �لذين  �لأ�ضخا�س  �أن  �ل�ضبت،  �لفايز،  �هلل  �ضيف 
�لأردنية �إلى �إ�ضر�ئيل جميعهم من حملة �جلن�ضيات �لأجنبية، ولي�س 
�ملخت�ضة  �لأردنية  �جلهات  �أن  و�أ�ضاف  �أردين.  مو�طن  �أي  بينهم  من 

تتابع حيثيات �ملو�ضوع.

تواصل �ملتها  األمن العام �
تها ضد كورو�نا ت�با� يم مر� لتطع�

عمان 

�ل�ضحة،  وز�رة  مع  وبالتعاون  �لعام  �لأم��ن  مديرية  و��ضلت 
�ضد  مرتباتها  لتطعيم  حملتها  �ل�ضبت،  �مللكية،  �لطبية  و�خلدمات 
للتطعيم  �لوطنية  للحملة  �متد�دً�  �حلملة  وتاأتي  كورونا.  فريو�س 
بهدف �لوقاية من فريو�س كورونا، وحلماية مرتبات �لأمن �لعام من 
خمتلف �لوحد�ت و�لت�ضكيالت، و�لذين يعملون على متا�س مبا�ضر مع 

�جلمهور.

تع�������رض ا�������د  �
���راج  ������ي  �ف موطن
للده��س  ل��ون  عحب
�بعمله يام��ه  �ق� أثناء 

 عجلون 

 تعر�س �أحد موظفي �حلر�ج 
م��دي��ري��ة زر�ع�����ة حم��اف��ظ��ة  يف 
�لقيام  من  منعه  عجلون لعتد�ء 

بعمله.
ق�ضم �حلر�ج يف  رئي�س  وقال 
�ملديرية �ملهند�س حامت فريحات، 
)برت�(،  �لأردنية  �لأنباء  لوكالة 
تعر�س  �مل��وظ��ف  �إن  �ل�ضبت، 
حماولته  �أث��ن��اء  ده�����س  حل���ادث 
ت��ف��ت��ي�����س ب��ا���س ك���ان ب��د�خ��ل��ه 
حيث  �ضخرة،  منطقة  يف  حطب 
�أ�ضيب بر�ضو�س وك�ضر يف يده، 
�إل��ى  �حل���ر�ج  ك���و�در  و�أ�ضعفته 

م�ضت�ضفى �لإميان �حلكومي.
�ل���زر�ع���ة  وزي����ر  �أن  وب���ني 
تابع  �حلنيفات  خالد  �ملهند�س 
ح��ال��ة �مل��وظ��ف و�ط���م���اأن على 
�ضحته و�أوعز باتخاذ �لإجر�ء�ت 
�لالزمة بحق �ملعتدين و�لتعامل 

معهم �ضمن �لقانون.
ثمن  �ل��وزي��ر  �أن  و�أ����ض���اف 
كو�در  قبل  من  �ملبذولة  �جلهود 
�ل��رثوة  على  و�حلفاظ  �حل��ر�ج 
ث��روة  ت�ضكل  �ل��ت��ي  �حل��رج��ي��ة 
�ل��ت��ك��ات��ف على  وط��ن��ي��ة ي��ج��ب 

حمايتها من قبل �جلميع.
ح��ادث��ة  �أن  ف��ري��ح��ات  وب���ني 
�حل��ر�ج  موظفي  على  �لع��ت��د�ء 
�حلني  ب��ني  تتكرر  و�ل��ط��و�ف��ني 
�إجر�ء�ت  ظل  يف  خا�ضة  و�لآخر 
تنفذها  مكثفة  وميد�نية  رقابية 
على  للحفاظ  �حل���ر�ج  ك���و�در 
�ضو�ء  �لع��ت��د�ء�ت  من  �لغابات 

باحلرق �أو �لتقطيع.

يادي  يل المصنع الر� � تشعف �بدء �
راء الص الكعكة الص�ف الستحن

يمة  ر� العدل تنه�ي دراسة الحب
يها استمرت 3 أعوام والعودة إل�

يروس  � 15و�فاة و485 إصا�بة �ب�ف
كورو�نا �ف�ي المملكة

عمان 

�ل�ضبت،  �ل�ضحة،  وز�رة  �أعلنت 
�إ���ض��اب��ة  و485  15وفاة،  ت�ضجيل 
يف  �مل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة 
�إل��ى  �لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  لريتفع  �ململكة، 

�إ�ضابة.  763922 و  وفاة،   9948
و�أ�ضار �ملوجز �لإعالمي �ل�ضادر عن 
�حل��الت  ع��دد  �أن  �إل��ى  �ل�ضحة  وز�رة 
7568حالة ،  �لن�ضطة حالّيا و�ضل �إلى 
بينما بلغ عدد �حلالت �لتي �أدخلت �إلى 

�مل�ضت�ضفيات 75حالة.
غادرت  �لتي  �حل��الت  عدد  بلغ  كما 

�مل�ضت�ضفيات 38حالة، يف حني بلغ �لعدد 
تتلقى  �لتي  �ملوؤّكدة  للحالت  �لإجمايل 

�لعالج يف �مل�ضت�ضفيات 520.
 569 ت�ضجيل  �إل��ى  �ملوجز  و�أ���ض��ار 
�لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  لي�ضل  ���ض��ف��اء،  ح��ال��ة 
�نتهاء  بعد  �ملتوقعة  �ل�ضفاء  حل��الت 

فرتة �لعزل 14 يوماً �إلى 746406.
ك��م��ا �أ����ض���ار �مل���وج���ز �إل����ى �إج����ر�ء 
16620فح�ضاً، لي�ضبح �لعدد �لإجمايل 
منذ بدء �لوباء وحتى �لآن 8324525 
�لفحو�ضات  ن�ضبة  �أن  �إلى  لفتاً  فح�ضاً، 
 2.92 نحو  �إل���ى  و�ضلت  �لإي��ج��اب��ّي��ة 

باملئة.

ان  عمَّ

بها  قامت  حكومية  ر�ضمية  در��ضة  �ضنَّفت 
وز�رة �لعدل، فئات �جلر�ئم �ملرتكبة يف �لأردن 
خطورتها  حيث  من   2017-2013 عامي  بني 
وكانت  �ضنًفا،   24 �إل��ى  �ملجتمع  يف  وحجمها 
�أ�ضكاله،  ب�ضتى  �لإي���ذ�ء  ه��ي  �رتكابا  �أك��رثه��ا 
�لإ�ضالح  مر�كز  ن��زلء  �أغلب  �أن  �إل��ى  م�ضرية 
و�لتاأهيل هم من فئة �ل�ضباب بني 18-41 عاما.
�رتكبو�  �لذين  ع��دد  �أنَّ  �لدر��ضة  وبينت 
جر�ئم خالل فرتة �لدر��ضة بلغ نحو مليون طرف 
5ر80 باملئة، و�أغلب  كانت ن�ضبة �لذكور منهم 
نزلء مر�كز �لإ�ضالح و�لتي كانت قيد �لدر��ضة 
�لنزلء  من  باملئة  2ر39  و�أنَّ  متزوجون،  هم 

�رتكبو�  �أنهم  ذكرو�  للدر��ضة،  خ�ضعو�  �لذين 
�لدر��ضة  على  �لعمل  وب��د�أ  جرمية.  من  �أك��رث 
�جلرمي  و�لعود  »�جلرمية  عنو�ن  حملت  �لتي 
�لأردين«،  �ملجتمع  يف  �ملو�جهة  و��ضرت�تيجيات 
�لعام  منت�ضف  و�نتهت   2018 �لعام  منت�ضف 
على  ب��ن��اء  �ع���و�م،  ث��الث��ة  و��ضتمرت  �حل���ايل، 
جلنة  ت�ضكيل  مت  حيث  �لعدل،  وز�رة  من  طلب 
و�خل��رب�ء  �ملخت�ضني  من  �ضخ�ضا   15 �ضمت 
و�ملجل�س  �ل���وز�رة  من  و�لعقاب  �جلرمية  يف 
�لق�ضائي ومديرية �لأمن �لعام ووز�رة �لتنمية 
�لأردنية  �جلامعات  من  وخ��رب�ء  �لجتماعية 
�لوكالة  من  �ملمول  �لقانون  �ضيادة  وم�ضروع 
لالإ�ضالح  �لدولية  و�ملنظمة  للتنمية،  �لأمريكية 

�جلنائي. تابع �س3

عمان 

�لأردنية  �ليور�نيوم  تعدين  �ضركة  با�ضرت 
م�ضنعها  بت�ضغيل  �حل���ايل  �ل��ع��ام  مطلع  م��ن��ذ 
�لريادي ل�ضتخال�س �لكعكة �ل�ضفر�ء من خامات 
�لذرية  �لطاقة  هيئة  رئي�س  بح�ضب  �ليور�نيوم، 

�لأردنية �لدكتور خالد طوقان.
وقال طوقان لوكالة �لنباء �لأردنية )برت�(، 
�إن �ل�ضركة �ململوكة لهيئة �لطاقة �لنووية �نتهت 
كمية  وحتديد  �جليولوجية  �لأعمال  م�ضار  من 
)�لكعكة  �ليور�نيوم  �أك�ضيد  مادة  من  �لحتياطي 
�أن  مبينا  �ململكة،  و�ضط  مناطق  يف  �ل�ضفر�ء( 
�ليور�نيوم يف و�ضط  ��ضتك�ضاف وتعدين  م�ضروع 
�ململكة هو �أحد م�ضاريع �لربنامج �لنووي �لأردين 

تاأ�ضي�ضها  منذ  �لهيئة  فيها  با�ضرت  �لتي  �لثالثة 
�ليور�نيوم  ��ضتك�ضاف  جانب  و�إلى   .2008 عام 
م�ضروع  من  �أي�ضا  �لربنامج  يتكون  �ململكة  و�ضط 
�لذي  و�لتدريب  للبحوث  �لأردين  �لنووي  �ملفاعل 
حمطة  وم�����ض��روع   ،2016 ع��ام  �خل��دم��ة  دخ��ل 
مياه  وحتلية  �لكهرباء  لإنتاج  �لنووية  �لطاقة 
�لبحر وي�ضتمر �لعمل فيهما حالياً. و�أكد طوقان �أن 
م�ضروع ��ضتك�ضاف �ليور�نيوم وتعدينه يف �لأردن 
�ن  م�ضيفا  به،  �لعمل  بدء  منذ  كبريً�  �ضوطاً  قطع 
ومتخ�ض�ضني  خ��رب�ء  قبل  م��ن  ي��د�ر  �مل�����ض��روع 
�لى  و�أ���ض��ار  عالية.  بكفاءة  م��درب��ني  �أردن��ي��ني 
�لباحثني  ��ضتقبال  ب��د�أ  �ل�ضنكرترون  مركز  �أن 
�لدوليني لإجر�ء �بحاثهم �لعلمية منذ عام 2018 

با�ضتخد�م �ضوء �ل�ضنكرترون. تابع �س3

ل يز�ل �لفرن�ضي �أنطو�ن جريزمان، ُيثري �جلدل ب�ضاأن 
رحيله عن بر�ضلونة، هذ� �ل�ضيف.

فريقه  ل�ضفوف  بالعودة  �لفرن�ضي  ��ضم  و�رتبط 
�ل�ضابق �أتلتيكو مدريد، يف �ضفقة تبادلية مع �ضاوؤول 
من  �لكتالوين،  �لفريق  يف  �لرو�تب  لتقليل  نيجويز، 
�ضحيفة  وح�ضب  مي�ضي.  ليونيل  عقد  جتديد  �أج��ل 
فقط  م�ضتعد  جريزمان  فاإن  �لإ�ضبانية،  »�ضبورت« 
�إذ�  �لآن،  بر�ضلونة  مل��غ��ادرة 
مدريد.  �أتلتيكو  �لوجهة  كانت 
�أن  �إل��ى  �ل�ضحيفة  و�أ���ض��ارت 
منح  يرف�س  مدريد  �أتلتيكو 
�آخ��ر  لع��ب  �أي  بر�ضلونة، 
يف  نيجويز  ���ض��اوؤول  �ضوى 
�ل�ضفقة �لتبادلية.تابع �س5

غادرت  �لتي  �حل��الت  عدد  بلغ  باملئة.كما 

ي �أنطوضي �أنطوضي �أنطو�ن جريزمان، ي ضلفرن�ضلفرن� ل يز�ل �
لونة، هذضلونة، هذضلونة، هذ� ضرحيله عن بر�ضرحيله عن بر�

�لفرن� م ضم ضم  ض�ض� � و�رتبط 
ابق �أتلتيكو مدريد، يف �ضابق �أتلتيكو مدريد، يف �ضابق �أتلتيكو مدريد، يف � ضل�ضل� �

يف  �لرو�تب  لتقليل  نيجويز، 
مي� ليونيل  عقد  جتديد  �أج��ل 

ف فضبانية،  فضبانية،  بانية،  ضلإ�ضلإ� � بورت« ضبورت« ضبورت«  ض»�ض»�
بر� مل��غ��ادرة 

كانت 
و�أ���

بر�

يشترط �ق�بل  يزمان � ر� �ب
ادرة �برشلو�نة معف

�قوارب الد�فاع المد�ن�ي تن�قذ 
يت رق �ف�ي ال�بحر الم� صا عن شحن

عمان 

�لبحر  �ضهد�ء  مدين  دف��اع  مركز  يف  �لنقاذ  ك��و�در  متكنت 
�مليت، من �نقاذ �ضخ�س تعر�س للغرق يف �لبحر �مليت.

وقال �لناطق �لعالمي با�ضم مديرية �لمن �لعام �ن بالغا 
ورد �ليوم ملركز دفاع مدين �ضهد�ء �لبحر �مليت، بوجود حالة 
غرق لحد �ل�ضخا�س، حيث حتركت على �لفور قو�رب �لدفاع 

�ملدين للبحث عن �ل�ضخ�س و�نقاذه .
من  �هلل  وبحمد  متكنو�  �ملدين  �لدفاع  ك��و�در  �ن  و��ضاف، 
�ملنا�ضب  �لوقت  يف  �لبحر  من  و�خر�جه  لل�ضخ�س  �لو�ضول 
و�جر�ء �ل�ضعافات �لولية له ومن ثم نقله مل�ضت�ضفى �ل�ضونة 

�جلنوبية وهو بحالة �ضحية متو�ضطة .
�ملر�كز  �حد  �مليت  �لبحر  �ضهد�ء  مدين  دفاع  مركز  �ن  يذكر 
لطبيعة  نظر�  لتطويرها،  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  وجه  �لتي 
�ملنطقة حيث مت رفدها موؤخر� بالزو�رق و�لغطا�ضني و�لكو�در 

�ملدربة.

بيروت 

رغم  حافل  �ضياحي  مو�ضم  ظل  يف 
لبنان،  يعي�ضها  �ل��ت��ي  �لأزم����ات  ك��ل 
�للبنانية  �ل�ضحة  وز�رة  �ضّجلت 
من  بكورونا  �إ�ضابة   98 �خلمي�س، 
�لذي  �لأم��ر  �ملطار،  من  و�فدين  قبل 
�ملو�طنني  �ضرخات  �رتفاع  �إلى  �أدى 
�أقله  �أو  �إق��ف��ال �مل��ط��ار،  �إل��ى  �ل��د�ع��ني 
و�إل��ز�م  �لح��رت�زي��ة  �لتد�بري  زي��ادة 
بعد  باحلجر،  �مل��ط��ار  ع��رب  �لقادمني 
�مل�ضافرين  على  �لأمر  هذ�  �قت�ضر  �أن 

�لقادمني من بلد�ن حمّددة.
�زدي��اد  من  �للبنانيون  ويتخّوف 
ح����الت ك����ورون����ا، يف ظ���ل �ن��ه��ي��ار 
�لأزم��ة  عن  �لناجم  �ل�ضحي  �لقطاع 

هجرة  �إل��ى  �أدت  �لتي  �لقت�ضادية، 
و�إلى  و�لطبية،  �لتمري�ضية  �لكو�در 
�لالزمة  و�لكهرباء  �لأدوي���ة  �نقطاع 
تعي�س  �لتي  �مل�ضت�ضفيات،  لت�ضغيل 
توؤمنها  تغذية  �ضاعات  على  �ل��ي��وم 
بدورها  تعاين  �لتي  �لكهرباء  مولد�ت 
من �ضح يف �لديزل /�ملازوت قد يوؤدي 
حياة  يهدد  ما  �لعمل  عن  توقفها  �إلى 
�أجهزة  �إلى  يحتاجون  �لذين  �ملر�ضى 

�إنعا�س.
�للبنانية  �لدولة  تتم�ضك  بدورها 
جلذب  كم�ضدر  �ل�ضياحي،  باملو�ضم 
ويتوّقع  �ل�ضعبة،  بالعملة  �لأم��و�ل 
�لأي��ام  خالل  �ضائح  �أل��ف   800 ق��دوم 
�ل��ع��ر�ق��ي��ني  م��ن  معظمهم  �مل��ق��ب��ل��ة، 

و�للبنانيني يف دول �لغرت�ب.

ب���اأع���د�د كبرية  �ل�����ض��ي��اح  ق���دوم 
�أنع�س �لقطاع �ل�ضياحي، �إل �أّن فقد�ن 
�لأ�ضو�ق،  من  �ملازوت  �لديزل/  مادة 
�ضاعة   22 �لكهربائي  �لتيار  و�نقطاع 
�لقطاع  على  بالقائمني  دفع  �ليوم،  يف 
�إلى دّق ناقو�س �خلطر. فقد �أكد �لأمني 
�لعام لحتاد �لنقابات �ل�ضياحية جان 
�لنباء  وكالة  مع  �ت�ضال  يف  بريوتي 
�لردنية »برت�«، �أن �لقطاع �ل�ضياحي 
مهدد نتيجة عجز �ملوؤ�ض�ضات عن تاأمني 
ت�ضغيل  ل�ضتمر�ر  �مل��ازوت  �لديزل/ 
�ملر�فق �ل�ضياحية من فنادق ومطاعم 
�مل��خ��زون  �إّن  وق����ال  وم��ن��ت��ج��ع��ات، 
ما  �ضاعة،  ل�48  فقط  يكفي  �ملوجود 
�إيقاف كل �ملر�فق يف حال  يعني حتماً 

مل تتاأّمن ماّدة �لديزل/ �ملازوت.

ية �ف�ي ل�بنان  يا��  المؤسسات الس�
الل 48 ساعة ال �ن مهّددة �باإل�ق�ف

ان�شحبت اأمريكا من اأفغان�شتان 
فدّبت املخاوف يف باك�شتان



االحد  )25( متوز  22021
ياتالعدد )2449( محل�

واشنطن 

�ل��دور  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  �أك��د 
تعزيز  يف  �مل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  �مل��ح��وري 
�ل�ضتقر�ر يف �ملنطقة، م�ضري� �إلى �أن �لأردن 
�ل�ضالم  لتحقيق  �لعمل  يف  �ضريكا  �ضيبقى 

و�لزدهار.
جاللة  عقدهما  لقاءين  خالل  ذلك  جاء 
يف  �ل��ك��اب��ي��ت��ول  مبنى  يف  �خلمي�س  �مل��ل��ك 
�خلارجية،  �ل�ضوؤون  جلنة  مع  و��ضنطن 
وز�رة  ملخ�ض�ضات  �لفرعية  و�للجنة 
و�لرب�مج  �خلارجية  و�لعمليات  �خلارجية 
بح�ضور  �ل��ن��و�ب،  جمل�س  يف  �ل�ضلة  ذ�ت 

�ضمو �لأمري �حل�ضني بن عبد�هلل �لثاين، ويل 
�لعهد.

جممل  �للقاءين،  يف  جاللته،  وت��ن��اول 
�ل��ولي��ات  ودور  �لإقليمية،  �ل��ت��ط��ور�ت 
�ملتحدة بال�ضر�كة مع دول �ملنطقة يف تثبيت 

�ل�ضتقر�ر.
�ضرورة  على  �لتاأكيد  جاللته  و�أع���اد 
تكثيف �جلهود جتاه حتريك عملية �ل�ضالم 
�لفل�ضطينيني  ب��ني  م��ف��او���ض��ات  و�إط����الق 
�لدولتني،  حل  �أ�ضا�س  على  و�لإ�ضر�ئيليني 
�لفل�ضطينية  �ل��دول��ة  ق��ي��ام  �إل���ى  و���ض��ول 
للحياة،  و�لقابلة  �ل�ضيادة  ذ�ت  �مل�ضتقلة، 
ع��ل��ى خ��ط��وط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع��ام 

�ل�ضرقية. �لقد�س  وعا�ضمتها   ،1967
�لدعم  �أهمية  �إلى  �مللك  جاللة  نوه  كما 
�لإقليمي و�لدويل للعر�ق لتمكينه يف جهوده 
�إل��ى  م�ضري�  و����ض��ت��ق��ر�ره،  �أم��ن��ه  لتعزيز 
وم�ضر  �لأردن  بني  �لثالثي  �لتعاون  �آلية 
و�لعر�ق و�لتي ت�ضاهم يف �لعمل جتاه �إقليم 

�أكرث ��ضتقر�ر�.
يف  �لأو�ضاع  عن  �حلديث  معر�س  ويف 
وخيمة  عو�قب  من  جاللته  ح��ذر  �ضوريا، 
جتاه  وجادة  موحدة  دولية  جهود  لغياب 
وحدة  يحفظ  �ضيا�ضي  حل  �إل��ى  �لو�ضول 

�ضوريا �أر�ضا و�ضعبا.
�لتاريخية  �لعالقات  ع��ن  حديثه  ويف 

�ملتحدة،  و�ل��ولي��ات  �لأردن  بني  �ملمتدة 
للكونغر�س  زيار�ته  �مللك  جاللة  ��ضتذكر 
�مللك  جاللة  �هلل،  ب��اإذن  له،  �ملغفور  برفقة 
بني  �ل�ضر�كة  عمق  على  دللة  يف  �حل�ضني، 

�لبلدين.
مبجل�س  �أع�����ض��اء  �أ���ض��اد  جهتهم،  م��ن 
�لنو�ب �لأمريكي بدور �لأردن �ملحوري يف 
�أن  موؤكدين  �مللك،  جاللة  بقيادة  �ملنطقة، 
�ململكة من �أف�ضل حلفاء �لوليات �ملتحدة، 
�لعالقة تتخطى �لجتاهات �حلزبية  وهذه 
�أع�ضاء  جميع  �إن  وق��ال��و�  و�ل�ضيا�ضية. 
وجمهوريني  دميقر�طيني  من  �لكونغر�س 
�ل�ضر�كة  تعزيز  �أه��م��ي��ة  على  يجمعون 

�مللك  ج��الل��ة  روؤى  وث��م��ن��و�  �لأردن.  م��ع 
�ل�ضرت�تيجية حيال �لتطور�ت يف �ملنطقة، 
جزء�  تكون  �أن  يجب  �ململكة  �أن  موؤكدين 

مهما من �أي جهود للتعاون مع �لإقليم.
كممثل  جاللته  دور  �إل��ى  �أ���ض��ارو�  كما 
جهوده  و�إل��ى  و�لعقل،  �لع��ت��د�ل  ل�ضوت 
عن  ف�ضال  �لأدي���ان،  بني  �حل��و�ر  تعزيز  يف 
و�لتطرف  �لإرهاب  حماربة  يف  �لأردن  دور 
من  �لرغم  على  �لالجئني  ��ضت�ضافة  ويف 
���ض��ح م�����و�رده. وح�����ض��ر �ل��ل��ق��اءي��ن نائب 
و�ضوؤون  �خلارجية  ووزير  �لوزر�ء  رئي�س 
�مللك،  ج��الل��ة  مكتب  وم��دي��ر  �مل��غ��رتب��ني، 

و�ضفرية �ململكة يف و��ضنطن.

رس ته �ف�ي الكو�نعف يواصل ل�قاءا� الملك �

واشنطن 

�ل��ت��ق��ى ج��الل��ة �مل��ل��ك 
عبد�هلل �لثاين، يف و��ضنطن 
هيئة  رئ��ي�����س  �جل��م��ع��ة، 
�لأركان �مل�ضرتكة للجي�س 
�أول  �ل��ف��ري��ق  �لأم��ري��ك��ي 

مارك ميلي.
�ل��ل��ق��اء  خ����الل  ومت، 
�لأمري  �لذي ح�ضره �ضمو 
�حل�������ض���ني ب����ن ع���ب���د�هلل 
بحث  �لعهد،  ويل  �ل��ث��اين، 
�ل�ضر�كة  ت��ط��وي��ر  �ضبل 
�ل�ضرت�تيجية بني �لأردن 
و�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة، 
�لدفاع  جم��ايل  يف  خا�ضة 
و�لأم������ن، �إ���ض��اف��ة �إل��ى 
�جلهود �لدولية يف �حلرب 
نهج  �ضمن  �لإره��اب  على 

�ضمويل.

يئة األركان  يس ه� يلت�ق�ي ر�ئ� ...و�
يك�ي يش األمر� � المشتركة للحب

يعود إلى أرض الوطن �بعد  الملك �
يات المتحدة يارة إلى الوال� تتام ز� ا�ن

عمان 

عاد جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �إلى �أر�س �لوطن، �ل�ضبت، بعد زيارة 
ر�ضمية �إلى �لعا�ضمة و��ضنطن، ر�فقته فيها جاللة �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل، 

و�ضمو �لأمري �حل�ضني بن عبد�هلل �لثاين ويل �لعهد.
وكان جاللة �مللك قد ��ضتهل �لزيارة بلقاء قمة مع �لرئي�س �لأمريكي 
جو بايدن، �لذي �أكد جلاللته دعم �لوليات �ملتحدة لالأردن، قائال »�أود �أن 
�أ�ضكركم، جاللة �مللك، على عالقتكم �ملتينة و�ل�ضرت�تيجية مع �لوليات 

�ملتحدة، لطاملا كنتم �إلى جانبنا، و�ضتجدنا د�ئما �إلى جانب �لأردن«.
نائبة  مع  جاللته  عقدها  لقاء�ت  �ضل�ضلة  �مللكية  �لزيارة  و�ضهدت 
وقياد�ت  �لأمريكية،  �لإد�رة  و�أركان  هاري�س  كامال  �لأمريكي  �لرئي�س 

�لكونغر�س و�أبرز جلانه.
�أكد  بلينكن،  �أنتوين  �خلارجية  بوزير  جاللته  جمع  �لذي  �للقاء  ويف 
بلينكن �أن �لأردن �ضريك عظيم للغاية يف �ل�ضالم و�ل�ضتقر�ر يف �ملنطقة، 
يف  وغاية  م�ضياف  بلد  �أنه  كما  و�لإره��اب،  د�ع�س  مو�جهته  يف  خا�ضة 

�لكرم ل�ضت�ضافته �لالجئني.
بجاللة  لقائها  وخالل  بيلو�ضي،  نان�ضي  �لنو�ب  جمل�س  رئي�ضة  �أما 
�مللك، فقد �أ�ضادت مب�ضتوى �لعالقات �لأردنية �لأمريكية، قائلة »�لوليات 
�ملتحدة ممتنة لهذه �لعالقة«، موؤكدة �أن جاللة �مللك »ي�ضيف كّما كبري� 
�لتي  للنقا�ضات  و�لقيم  �ل�ضرت�تيجي،  و�لتفكري  و�لذكاء،  �ملعرفة،  من 

تدور بيننا، ونحن نتعلم منه �لكثري د�ئما«.
�أف�ضل  من  �ململكة  �أن  �لأمريكي  �ل��ن��و�ب  مبجل�س  �أع�ضاء  و�أك��د 
�حلزبية  �لجتاهات  تتخطى  �لعالقة  وهذه  �ملتحدة،  �لوليات  حلفاء 
و�ل�ضيا�ضية، و�أن جميع �أع�ضاء �لكونغر�س من دميقر�طيني وجمهوريني 

يجمعون على �أهمية تعزيز �ل�ضر�كة مع �لأردن.

ية  هود األردن اال�قتصاد� ي�بحث �ب   الملك �
مع ال�بنك الدول�ي وصندوق الن�قد الدول�ي

واشنطن 

لقاءين  يف  �جلمعة،  و��ضنطن  يف  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  �جتمع 
منف�ضلني مع رئي�س جمموعة �لبنك �لدويل ديفيد مالبا�س، و�ملدير �لعام 
�لأمري  �ضمو  بح�ضور  غورغييفا،  كري�ضتالينا  �ل��دويل  �لنقد  ل�ضندوق 

�حل�ضني بن عبد�هلل �لثاين، ويل �لعهد.
�لقت�ضادية  �خلطط  تنفيذ  يف  �ململكة  جهود  �ل��ل��ق��اء�ن  وت��ن��اول 
�ل�ضتثمار�ت  وزي��ادة  �لعمل  فر�س  توفري  �إل��ى  �لهادفة  و�لتنموية، 
وحت�ضني بيئة �لأعمال و�خلدمات �لأ�ضا�ضية، لتحقيق �لنمو مع �حلفاظ 
تبعات  من  تاأثر�  �لأك��رث  �لفئات  وحماية  �لقت�ضادي  �ل�ضتقر�ر  على 

جائحة »كورونا«.
وجرى بحث �ضبل دعم �ملوؤ�ض�ضات �لدولية لالقت�ضاد �لأردين للتعايف 

من �لأزمة �لأخرية بال�ضرعة �ملطلوبة.
يف  �ململكة  و�ضفرية  �مللك،  جاللة  مكتب  مدير  �للقاءين  وح�ضر 

و��ضنطن.

ية تنا�قش االستعدادات  ب�   التر�
ً يا اه� ل�بدء العام الدرايس و�ب

عمان 

ناق�ضت جلنة �لتخطيط �ملو�ضع يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �ل�ضبت، 
تعوي�س  وخطة  وجاهيا،  �جلديد  �لدر��ضي  �لعام  لبدء  �ل�ضتعد�د�ت 
�لفاقد �لتعليمي �لتي �ضتنفذها �لوز�رة يف �لفرتة من �خلام�س ع�ضر من 

�آب وحتى �لثاين ع�ضر من �أيلول �ملقبلني.
و�أكد وزير �لرتبية و�لتعليم �لدكتور حممد �أبو قدي�س، خالل تروؤ�ضه 
�لجتماع، بح�ضور �لأمني لل�ضوؤون �لتعليمية �لدكتور نو�ف �لعجارمة، 
�أن �لوز�رة �ضت�ضكل غرفة عمليات يف مركز �لوز�رة ويف كل مديرية من 
مديريات �لرتبية و�لتعليم ملتابعة تنفيذ خطة تعوي�س �لفاقد �لتعليمي، 
د�عيا �لطلبة �إلى �ملبادرة بالت�ضجيل �ضو�ء من خالل �لر�بط �لذي �أطلقته 
�لوز�رة على موقعها �لإلكرتوين �أو من خالل مد�ر�ضهم. وبني �أن تعوي�س 
مر�حل،  على  تنفذ  مدرو�ضة  خطة  خالل  من  �ضيجري  �لتعليمي،  �لفاقد 
تهدف �إلى متكني �لطلبة من �متالك �ملعارف و�ملهار�ت �لأ�ضا�ضية �لالزمة 

لالنتقال من �ضف �إلى �ضف ومن مرحلة �إلى مرحلة.
خطة  تنفيذ  على  ك��و�دره��ا  بقدرة  �ل���وز�رة  ثقة  قدي�س  �أب��و  و�أك��د 
�ل�ضتعد�د�ت للعودة للمدر��س، ووعي �لطلبة و�أولياء �أمورهم وحر�س 
معلميهم لتحقيق �أهد�ف خطة تعوي�س �لفاقد �لتعليمي، م�ضري� �إلى �أن 
�لتعليمية  �لعملية  �أطر�ف  �إعالمية لتوعية جميع  �لوز�رة �ضتنفذ حملة 
و�لتعليم  �لرتبية  مديري  دور  �أهمية  �إل��ى  لفتا  �خلطة،  هذه  باأهمية 

ومديري �ملد�ر�س وو�ضائل �لإعالم يف حتقيق ذلك. 
و�أ�ضار �إلى �أن �لوز�رة تتبنى نهج �لعمل �مليد�ين و�لتو��ضل �لفعال 
يف تنفيذ ��ضتعد�د�تها للعام �لدر��ضي �جلديد، حيث ر�ضدت �لحتياجات 
على  �لتحديات  ملعاجلة  �مليد�نية  �ل��ف��رق  و�ضكلت  علمية،  بطريقة 
�لوز�رة نفذت ن�ضبة كبرية من  �أن  �إلى  �أبو قدي�س  �لو�قع. ولفت  �أر�س 
��ضتعد�د�تها، خا�ضة فيما يتعلق بطباعة �لكتب و�ضيانة �ملقاعد و�لأثاث 

و�لأبنية، و�إعد�د �لربوتوكول �ل�ضحي �لذي �ضتطبقه يف مد�ر�ضها.
و�أ�ضار �إلى �أن �ل�ضتعد�د�ت تت�ضمن تهيئة �لطلبة نف�ضيا و�جتماعيا 
بعد فرتة �نقطاع عن �لدر��ضة �لوجاهية، حيث �أعدت لذلك خطة للدعم 

�لنف�ضي �لجتماعي �ضيجري تنفيذها مع بدء �لعام �لدر��ضي �جلديد.
عنها  �ضيعلن  �خلارجية  �لتنقالت  قائمة  �أن  �إلى  قدي�س  �أبو  و�أ�ضار 
مع مطلع �آب �ملقبل، لتتمكن على �ضوء ذلك مديريات �لرتبية و�لتعليم 
�إجر�ء �لتنقالت �لد�خلية يف مد�ر�ضها، م�ضدد� على �ضرورة حتري  من 
�لعد�لة و�أن تكون وفق �لأ�ض�س �ملعلن عنها لذلك بحيث ياأخذ كل معلم 
حقه. وبني �أن �لوز�رة تدرك مدى �لتحديات �لتي تو�جه ��ضتعد�د�تها، 
�لقطاع  مد�ر�س  من  طالب  �أل��ف   130 من  �أك��رث  �نتقال  ظل  يف  خا�ضة 
�لذي  �لأم��ر  كورونا،  جائحة  خالل  �حلكومية،  �ملد�ر�س  �إلى  �خلا�س 
ي�ضتدعي معاجلة �لكتظاظ، و�ضمان �لتباعد �جل�ضدي يف �ل�ضفوف من 
خالل تطبيق نظام �لفرتتني يف �لعديد من �ملد�ر�س وتطبيق نظام �لتعليم 

�ملتمازج يف عدد منها وح�ضب �حلاجة.
�إجناح  يف  �خلا�س  �لقطاع  مد�ر�س  دور  قدي�س  �أبو  �لدكتور  و�أك��د 
باعتبارها  �لتعليمي،  �لفاقد  برنامج  وتنفيذ  للدر��ضة  �لوجاهية  �لعودة 
�ضريكا �أ�ضا�ضيا يف �لنهو�س بالعملية �لتعليمية. وكان �لدكتور �أبوقدي�س 
عقد  فرتة  خالل  بذلت  �لتي  �جلهود  جلميع  بال�ضكر  �لجتماع  ب��د�أ  قد 
�متحان �لثانوية �لعامة، د�عيا �إلى �ل�ضتفادة من �لتجربة بالبناء على 

�لإيجابيات وجتاوز �لتحديات.
كما طلب من مديري �لرتبية و�لتعليم تزويده بورقة عمل تت�ضمن 
ت�ضور�تهم و�أفكارهم حول تطوير �متحان �لثانوية �لعامة )�لتوجيهي( 
�لذي تعتزم �لوز�رة �إجر�ء در��ضة لتطويره، حيث �ضيجري عر�س هذه 
�لأور�ق و�لتغذية �لر�جعة على �للجنة �لتي �ضيجري ت�ضكيلها من خالل 
يف  موؤكد�  �لمتحان،  تطوير  لدر��ضة  �ملقبل  �جتماعه  يف  �لرتبية  جمل�س 
لهذ�  �إلغاء  ل  �أنه  �لأفكار  هذه  يف  �لعتبار  بعني  يوؤخذ  �أن  ذ�ته  �لوقت 

�لمتحان �لوطني.
�لدكتورة  و�ملالية  �لإد�ري��ة  لل�ضوؤون  �ل��وز�رة  عام  �أمني  وعر�ضت 
�لفاقد  لتعوي�س  �ل���وز�رة  خطة  �لجتماع،  خ��الل  �لقبيالت،  جن��وى 
التعليمي، م�شرية اإلى اأن هذه اخلطة �شتنفذ، وفقا ل�شروط الربوتوكول 
و�لثقافة  و�خلا�ضة  �حلكومية  �ململكة  مد�ر�س  جميع  ويف  �ل�ضحي 

�لع�ضكرية ووكالة �لغوث.

يلت�ق�ي عددا من ممثيل   الملك �
ثرة ية المؤ� يك� مراكز ال�بحوث األمر�

واشنطن 

ممثلي  من  ع��دد�  �جلمعة،  و��ضنطن  يف  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  �لتقى 
ح�ضرته  �لذي  �للقاء،  وتناول  �ملتحدة.  �لوليات  يف  �ملوؤثرة  �لبحوث  مر�كز 
جاللة �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل، و�ضمو �لأمري �حل�ضني بن عبد�هلل �لثاين، ويل �لعهد، 
جممل �لتطور�ت �لإقليمية، ومو�قف �لأردن جتاه خمتلف �لق�ضايا و�لأزمات يف 

�ملنطقة، �إ�ضافة �إلى عالقة �ل�ضر�كة بني �ململكة و�لوليات �ملتحدة.

ير  ك� تحدي الت�ف إطالق مشروع �
يل أورو�ب�ي يم�ي �ف�ي األردن �بتمو� التصم�

 عمان 

�لأردن،  و«�نديفر«  للهند�ضة  و«�ضام«  �لأردن  »�أورجن«  �ضركة  �أطلقت 
�لحتاد  من  بتمويل  �لت�ضميمي(  �لتفكري  )حتدي  �لأردن«  »�بتكار  م�ضروع 
�لأوروبي. وبح�ضب بيان من �ضركة »�أورجن« �لأردن، �ل�ضبت، ميتد �مل�ضروع 
و�لقت�ضاد  �لبتكار  لتعزيز  خم�ض�ضة  م�ضاحة  لإن�ضاء  �ضنو�ت  ثالث  ملدة 

�لرقمي يف �ململكة بال�ضر�كة مع �لقطاع �خلا�س.
�لبتكار  على  �ل�ضباب  ت�ضجيع  �إلى  �لت�ضميمي«  �لتفكري  »حتدي  ويهدف 
مع  للتعامل  مهمة  منهجية  يعد  �لذي  �لت�ضميمي  �لتفكري  مبهار�ت  وتزويدهم 
�إد�رة �لتغيري وحل �مل�ضكالت و�لتخطيط �ل�ضرت�تيجي وتطوير �خلدمات، مع 
�لرتكيز على ثالثة جمالت رئي�ضية، حيث مت �إطالق خم�ضة حتديات يف جمال 
�إلى  بالإ�ضافة  �لر�بعة،  �ل�ضناعية  �لرقمنة و�لثورة  �لنمو، وخم�ضة يف جمال 

خم�ضة حتديات �أخرى يف جمال �لربجمة �أو �ملهار�ت �لقائمة على �لتقنيات.
و�ضيجري، خالل �مل�ضروع، تدريب �ألف م�ضارك من خمتلف �أنحاء �ململكة 
على نظريات وتطبيقات �لتفكري �لت�ضميمي �لعملية بال�ضر�كة مع �ضركة »�ضام« 
�لثالث  �ملجالت  من  جمال  كل  يف  و�حد  فائز  �ختيار  �ضيجري  كما  للهند�ضة، 
خالل �لعام �لأول للفوز بجو�ئز قيمة كل منها 500ر7 �آلف دينار مقّدمة من 
�ضركة »�أورجن« �لأردن و�لحتاد �لأوروبي. وتعد مبادرة »م�ضاحة �لبتكار« 
م�ضروعاً ووجهة جتمع كل ما يلزم لالإبد�ع �لرقمي و�لدعم �لريادي، و�ضتعمل 
مهار�تهم  وتطوير  �لرقمية  �لثقافة  على  �لأردنيني  من  �ملزيد  تعريف  على 
�لرقمية وخا�ضة بني �لن�ضاء و�ل�ضباب، بالإ�ضافة �إلى رعاية قطاع �لريادة من 

خالل حتديد �لفر�س �ملهمة �لتي من �ضاأنها تعزيز منو �لقت�ضاد �لرقمي.

�قد الوا�قع  يت�ف ياه والري � ير الم� وز�
ة الكرك ئ�ي �ف�ي محا�فطن الما�

 الكرك 

تفقد وزير �ملياه و�لري �ملهند�س حممد �لنجار، �ل�ضبت، عدد� من �ملر�فق 
تنفيذ  �ضري  على  للوقوف  �لكرك  مبحافظة  �ل�ضخ  وحمطات  و�لآب��ار  �ملائية 

�إجر�ء�ت �ضلطة �ملياه لتح�ضني �لو�قع �ملائي يف �ملحافظة.
ونو�بها  �ملحافظة  �أعيان  من  عدد�  �ل�ضبت،  لقائه،  خالل  �لنجار،  وعر�س 
�لتي  �لتحديات  �ل�ضورة،  هاين  �لدكتور  �ملحافظ  نائب  بح�ضور  ووجهائها 
�ملحافظة  تزويد  لتح�ضني  بها  �ضتقوم  �لتي  و�لإج���ر�ء�ت  �ل��وز�رة  تو�جهها 
�لكرك  حمافظة  يف  �ملياه  م�ضاريع  من  عدد  تنفيذ  �ل��وز�رة  عزم  و�أكد  باملياه. 
خلدمة �ملو�طنني فيها مبا ي�ضمن حت�ضني �أنظمة �ملياه وتزويد جميع �ملو�طنني 
بها بعد�لة. ودعا �لنجار، يف �للقاء �لذي ح�ضره �أمني عام �ضلطة �ملياه �ملهند�س 
يف  للمياه  �ملزودة  �لآبار  بع�س  تاأهيل  باإعادة  �لإ�ضر�ع  �إلى  �لبطاينة،  ب�ضار 
جميع  بتوفري  و�ل�ضتعجال  وق��ت،  �أ�ضرع  خالل  وجتهيزها  �لكرك  حمافظة 

�مل�ضتلزمات لها لتاأمني كميات مياه �إ�ضافية بالتعاون مع �لقطاع �خلا�س.
و�تخاذ  �ملناطق،  على  �ملياه  توزيع  �أدو�ر  متابعة  �ضرورة  على  و�ضدد 
�لإجر�ء�ت �لالزمة حال �ضبط �أية ��ضتخد�مات غري م�ضروعة، وتنفيذ جولت 
تفتي�ضية يف مناطق �لدور، و�لتاأكد من عدم وجود �أية حالت لهدر �ملياه ل�ضمان 

�نتظام و�ضول �ملياه للمو�طنني بعد�لة.
ودعا �لنجار جميع �لكو�در �لفنية و�مل�ضغلني �إلى �لتحلي دوما بامل�ضوؤولية 
وتلبية  �ملو�طنني  ملالحظات  و�ل�ضتماع  �جلاد  و�ل�ضعي  �لعالية  و�جلاهزية 
�حتياجاتهم وتقدمي �أف�ضل �خلدمات لهم. و�أكد �لنائب �مين هز�ع �ملجايل، من 
ناحيته، �ضرورة و�ضع خطة �آنية و��ضحة �ملعامل ملعاجلة م�ضكلة �ضح �ملياه 
يف �ملحافظة من خالل حفر �لآبار و�ضيانة �ملوجود منها وت�ضديد �لرقابة على 

�ضرقات �ملياه، و�لعمل على حت�ضني �ضبكات توزيعها.

عمان 

�لتجارية  �مل��ح��ال  ��ضحاب  م��ن  �لعديد  �أب���دى 
و�مل��الب�����س و�حل��ل��وي��ات و�مل��ط��اع��م وحم���ال بيع 
من  ن�ضطت  �لتي  �لعيد  لأجو�ء  �رتياحهم  �ملوبايالت 
�قبال  من  �ملباركة  �لي��ام  هذه  �ضهدته  ملا  مبيعاتهم 
وباء  تف�ضي  جر�ء  بال�ضعبة  و�ضفت  فرتة  بعد  جيد 

)كورونا(. 
قبيل  ن�ضطا  �قبال  عمان  مدينة  �أ�ضو�ق  و�ضهدت 
و�أيام عيد �ل�ضحى �ملبارك من قبل �ملو�طنني لق�ضاء 
حاجياتهم �ملتنوعة من �ملالب�س و�حللويات و�لهد�يا 
�أزم��ات  �ضهدت  كما   ، وغريها  لالأطفال  و�لأل��ع��اب 
يف  تو�جدها  تكثيف  �إل��ى  �ل�ضرطة  دفعت  مرورية، 
ول�ضتقبال  �ملرورية  �حلركة  لت�ضهيل  �ل�ضو�رع  هذه 

�ملت�ضوقني من خارج �ملحافظة ود�خلها.
بتمديد  �مل��ح��ال  ��ضحاب  م��ن  �لعديد  وط��ال��ب 
حمالهم  �ب��و�ب  فتح  لهم  ليت�ضنى  �حلظر  �ضاعات 
لفرت�ت �طول خا�ضة مع عطلة �ملد�ر�س و�جلامعات 
قطاع  على  �ل�ضريبة  ن�ضبة  بتخفي�س  �لنظر  و�عادة 
�للب�ضة و�ملوبايالت لتن�ضيط �حلركة �لتجارية �لتي 

تعود على �لقت�ضاد �لوطني ب�ضكل عام.
كما حثو� �ملت�ضوقني �ضرورة �للتز�م باإجر�ء�ت 
�لوقائية و�ل�ضالمة �لعامة للحيلولة دون تف�ضي وباء 
كورونا و�للتز�م بلب�س �لكمامة و�لتباعد خا�ضة عند 
دخول �ملحال �لتجارية م�ضريين �لى �ن عمالهم د�خل 
�ملحال �خذو� مطعوم كورونا تنفيذ� لتعليمات وز�رة 
العامة.  وال�شالمة  الوقائية  �شروط  كاأحد  ال�شحة 
يف  �لتجارية  �ملحال  �أ�ضحاب  �أح��د  زكريا  �بر�هيم 

�ل�ضوق و�لذي يبيع �ملالب�س باختالف �نو�عها ، يقول 
و�لذي  ملحوظا  ن�ضاًطا  �ضهدت  �لتجارية  �حلركة  �إن 
كان �ل�ضوق فيه �ضبه معدوم ب�ضبب �إجر�ء�ت �لوقاية 

�لحرت�زية نتيجة تف�ضي فايرو�س كورونا.
وي�ضيف �ياد حمدي خمي�س �ضاحب حمل مالب�س 
من  �أن��ه  �حل�ضني  جبل  يف  متنوعة  و�طفال  �ضبابية 
�ملتوقع �أن ت�ضهد �لأ�ضو�ق حركة جتارية �أكرب يف �أيام 
�ملت�ضوقني  �أعد�د  �أن  �إلى  �لعيد، م�ضرًي�  �لخرية من 

هذه �لأيام تب�ضر بحركة جتارية قوية .
�لى  �حل�ضر  �ضاعات  تخفي�س  خمي�س  وت��اأم��ل 
�نه  �ل��ى  م�ضري�  �لقطاع  ه��ذ�  على  �ل�ضريبة  جانب 
من  حمله  على  كبرية  ��ضافية  �عباء  يتحمل  كتاجر 
�ملالب�س  على  و�ل�ضريبة  �ل�ضهرية  �لج��رة  ناحية 

و�حلظر ب�ضبب وباء كورونا.
من جانبه يقول و�ئل غازي حما�ضب لحد جتار 
�حلركة  �إن   ، �لخ�ضر(  )�ل�ضهل  �ل�ضوق  يف  �حللوى 
�حللويات  �ضر�ء  على  و�لإقبال  جد�  قوية  �لتجارية 
ممتاز، م�ضرًي� �إلى �أن تو�جد �ملت�ضوقني يف �لأ�ضو�ق 
لباقي  و�من���ا  ف��ق��ط  �حل��ل��وى  ت�����ض��وق  ه��دف��ه  لي�س 

�حتياجات �لعيد.
وي�ضيف غازي �أنه من �ملتوقع �أن ت�ضهد �أ�ضو�ق 
 ، �ملقبلة  �لقليلة  �لأيام  يف  �أكرب  جتارية  حركة  عمان 
تب�ضر  �لأي��ام  هذه  �ملت�ضوقني  �أع��د�د  �أن  �إلى  م�ضرًي� 

بحركة جتارية قوية.
كما �كد عز �لدين �ضيوري �ضاحب حمل موبايالت 
�يام  خالل  كبري�  ن�ضاطا  �ضهد  �ل�ضوق  �ن  عمان  يف 
يعو�س  �ن  �لتاجر  و��ضتطاع  �ملبارك  �ل�ضحى  عيد 
بتمديد  مطالبا  ما  حلد  �ملا�ضي  �لي��ام  يف  خ�ضارته 

قطاعات  على  �ل�ضريبة  وتخفي�س  �حلظر  �ضاعات 
�ملوبايالت و�ك�ض�ضو�ر�ته.

يف �ملقابل �كد عدد من ��ضحاب �ملحال تو�ضطية 
�حلركة �لتجارية و�لإقبال على �ضر�ء حاجيات �لعيد 
من  �لنا�س  تفادي  �لى  ذلك  معزين  وم�ضتلزماتها، 
�ملت�ضوقني  �أن  و��ضافو�  كورونا.  بفريو�س  �ل�ضابة 
حت�ضبا  و�مل��ح��ال  �لأ���ض��و�ق  يف  �لتجمع  يخ�ضون 
لتف�ضي فايرو�س كورونا، خا�ضة بعد ظهور »�لطفرة 

�جلديدة ».
وطالبو� بتمديد �ضاعات �حلظر �و �لغاوؤه متاما 
تخفي�س  و�ل��ى  �ملختلفة  ب�ضائعهم  بيع  ليت�ضنى 

�ل�ضريبة على �ملالب�س و�لب�ضائع و�ملوبايالت .
وكالة  �لتقتهم  �ملو�طنني  من  كبري  عدد  و��ضتكي 
�لنباء �لردنية )برت�( يف ��ضو�ق عمان �ملختلفة من 
قطاع  يف  وحتديد�  بالعيد  �لب�ضائع  �أ�ضعار  �رتفاع 
�إلى  �حلالت  بع�س  يف  ت�ضل  �نها  و�كدو�   ، �ملالب�س 

م�ضاعفة �ضعر �لقطعة �إذ� ما قورنت مبحل �آخر.
�إل��ى  يلجاأ  و�ل��ت��ج��ار  �لباعة  بع�س  ن  وق��ال��و� 
بالأ�ضعار  ب�ضائعهم  لبيع  �لأعياد  مو�ضم  ��ضتغالل 
قطاع  يف  خا�ضة  ع��اٍل،  ربح  لتحقيق  يريدونها  �لتي 
�ملالب�س وتعوي�س خ�ضارتهم ب�ضبب جائحة كورونا 

كما يدعون.
وتعترب مدينة عمان من �أكرث مدن �ململكة �كتظاًظا 
يف فرتة �لأعياد ، خا�ضة �أن �ملت�ضوقني فيها لي�ضو� من 
�ملحافظة فح�ضب بل يلجاأ �ضكان �ملحافظات �لخرى 
لها للت�ضوق ملا باتت ت�ضكله من و�جهة و�ضوق متنوع 
من  �ملو�طن  متطلبات  يلبي  و�لب�ضائع  �حلاجيات 

كافة �ملناطق.

ية �نشطة  ار� تحب تشهد �ركة � ار: االسواق � تحب �
يد االضحى الم�بارك يام ع� الل ا� �ن
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ان�شحبت اأمريكا من اأفغان�شتان 
فدّبت املخاوف يف باك�شتان

رو�ضيا  يف  و�حد  وقت  يف  موجودة  كانت  »طالبان«  من  وفود  ثالثة 
و�إير�ن وقطر. �لأهم كان �لوفد �ملوجود يف قطر �لذي �أجرى حمادثات مع 
�لوفد �لأفغاين �حلكومي �لذي تر�أ�ضه عبد �هلل عبد �هلل و�أنهته »طالبان« من 
دون �أن تعطي تفا�ضيل ما تريده، خ�ضو�ضاً ما يتعلق برف�ضها �لقاطع ملبد�أ 
�إذ بنظرها هذ� يتنافى مع �ل�ضريعة، و�عدة مبو��ضلة  �إجر�ء �نتخابات، 
حممد  رحب  فبينما  �إير�ن  يف  �أما  �أ�ضهر.  بعد  �أو  �أ�ضابيع  بعد  �ملفاو�ضات 
�هلل  �آية  و�أفغان�ضتان، حذر  جو�د ظريف مب�ضتقبل ز�هر يجمع بني بالده 
�لعظمى لطف �هلل �ضالح غولبايكاين حكومته من �لوثوق بجماعة �إرهابية 

ل يخفى على �لعامل طبيعتها �ل�ضريرة و�لقاتلة.
جو  �لرئي�س  �إعالن  مع  بجدية  �أفغان�ضتان  يف  �لنهائية  �للعبة  بد�أت 
بايدن عن ��ضتكمال �لن�ضحاب �لع�ضكري �لأمريكي من �أفغان�ضتان بحلول 
31 �أغ�ضط�س )�آب(، فا�ضتغلت »طالبان« �لأفغانية �لتاأثري �ملحبط لرحيل 
�لقو�ت �لأمريكية على �حلكومة و�لقو�ت �لنظامية وخطفت زمام �ملبادرة 
من �أيدي خ�ضومها من خالل �ضن هجمات جيدة �لتخطيط لتو�ضيع �ملنطقة 
خمتلفة  �أجز�ء  يف  مناطق  عن  يومية  تقارير  هناك  ل�ضيطرتها.  �خلا�ضعة 
�أيدي »طالبان«. يف كثري من �حلالت، ��ضت�ضلمت  �أفغان�ضتان تقع يف  من 
�لقو�ت �حلكومية �لأفغانية من دون مقاومة كبرية. بالنظر �إلى �ل�ضهولة 
�لأفغانية،  �حلكومة  قو�ت  على  �نت�ضار�ت  »طالبان«  بها  �أحرزت  �لتي 

�ضيكون من �ملمكن �لتنبوؤ باأن �أيام نظام كابل باتت معدودة.
�أفغان�ضتان رغم �خل�ضارة  �لأمريكية يف  �لع�ضكرية  �ملغامرة  ف�ضل  �إن 
�لغزو  مربر�ت  حول  مهمة  ت�ضاوؤلت  يثري  و�لأم��و�ل،  �لدماء  يف  �لفادحة 
�إلى  بالنظر  �نتهجتها.  �لتي  �لالحقة  و�ل�ضرت�تيجية  للبالد  �لأمريكي 
�ضبتمرب   11 �إرهابيي  على  فعل  رد  كان  �لغزو  �أن  �لو��ضح  من  �ملا�ضي، 
)�أيلول( 2001. ميكن �لقول �إن هناك طرقاً �أخرى كان ميكن من خاللها 
من  ع�ضر  �حل��ادي  هجمات  ت�ضببت  جر�ئمها.  على  »�لقاعدة«  معاقبة 
�ضبتمرب على �أمريكا يف �ندلع �ضر�ع ��ضتمر قر�بة 20 عاماً �أدى �إلى مقتل 
 47 �أكرث من  �لأمريكيني و�حللفاء، ومقتل  3500 من �جلنود  �أكرث من 
�ألف مدين �أفغاين، وما ل يقل عن 66 �ألف جندي �أفغاين، وتهجري �أكرث من 
بر�ون. تكاليف �حلرب يف جامعة  مل�ضروع  �أفغاين. هذ� وفقاً  مليون   2.7

»روي��رتز«  لوكالة  ليلي  جي�ضون  �ملخ�ضرم  �لأمريكي  �ملحارب  قال 
�لتي  �لدماء  �إن  �ملائة خ�ضرنا �حلرب«...  �ملا�ضي: »مائة يف  �لثنني  يوم 
�لذي  �حلكم  نظام  ف�ضل  لذلك،  ونتيجة  �ضاعت.  قد  �أفغان�ضتان  يف  �أريقت 
فر�ضه �لغرب بقيادة �لوليات �ملتحدة على �أفغان�ضتان يف تر�ضيخ جذور 
�لذين  �أولئك  خ�ضو�ضاً  �ضعبه،  وعقول  قلوب  وك�ضب  �لأفغاين  �ملجتمع 
يعي�ضون يف قلب �لريف. وفوق كل �ضيء، حملت �حلكومة يف كابل و�ضمة 
�لعار �ملتمثلة يف �أنها مفرو�ضة من قوة �حتالل على �أفغان�ضتان. كان �أي 
�ضخ�س مّطلع على �لتاريخ �لأفغاين يتوقع �أن مثل هذه �حلكومة لن تدوم 
يحدث  ما  بال�ضبط  هذ�  �لأجنبي.  �لع�ضكري  �لدعم  �إز�لة  مبجرد  طوياًل 
فيتنام.  يف  بال�ضر�ع  �لأمريكيني  من  �لكثري  ويقارنه  �لآن.  �أفغان�ضتان  يف 
من  �لكثري  و�كبهما  و��ضح،  هدف  لهما  يكن  مل  �حلربني  كلتا  �إن  يقولون 
�لع�ضكري،  �لزي  يرتدي  ل  �ضر�س  عدو  مو�جهة  يف  �لأمريكيني  �لروؤ�ضاء 
فيتنام  على  �ملوؤرخون  �أطلق  ملاذ�  ليفهمو�  �لأمريكيني  من  �لكثري  وكرب 
مرتني  �أفغان�ضتان  بريطانيا  غزت  لقد  �لإمرب�طوريات...«.  »مقربة  ��ضم 
�لع�ضكرية هناك  �أ�ضو�أ هز�ئمها  �لتا�ضع ع�ضر وتعر�ضت لإحدى  �لقرن  يف 
 1979 عام  من  �أفغان�ضتان  �ل�ضوفياتي  �لحت��اد  و�حتل   ،1842 عام 
ع�ضر�ت  وج��رح  جنوده  من  �ألفاً   15 مقتل  بعد  و�ن�ضحب   1989 �إل��ى 
ب�ضاأن  خمتلفة  تقدير�ت  �لآخرين  �لأمريكيني  بع�س  لدى  لكن  �لآلف. 
حرب �أدت �إلى حت�ضني حقوق �ملر�أة، �إ�ضافًة �إلى مقتل زعيم »�لقاعدة« 
�أ�ضامة بن لدن يف باك�ضتان عام 2011. هنا ياأتي قلق باك�ضتان. �إذ� نظرنا 
�إلى خريطة �أفغان�ضتان �ضرنى �أنه عرب حدودها �جلنوبية و�ل�ضرقية متتد 

باك�ضتان على طول 1600 ميل �أو نحوه. 
�ل�ضرق �لو�ضط

ان  عمَّ

وز�رة  بها  قامت  حكومية  ر�ضمية  در��ضة  �ضنَّفت   
عامي  ب��ني  �لأردن  يف  �ملرتكبة  �جل��ر�ئ��م  فئات  �ل��ع��دل، 
2013-2017 من حيث خطورتها وحجمها يف �ملجتمع 
24 �ضنًفا، وكانت �أكرثها �رتكابا هي �لإيذ�ء ب�ضتى  �إلى 
�لإ�ضالح  مر�كز  ن��زلء  �أغلب  �أن  �إل��ى  م�ضرية  �أ�ضكاله، 

و�لتاأهيل هم من فئة �ل�ضباب بني 18-41 عاما.
خالل  جر�ئم  �رتكبو�  �لذين  عدد  �أنَّ  �لدر��ضة  وبينت 
فرتة �لدر��ضة بلغ نحو مليون طرف كانت ن�ضبة �لذكور 
5ر80 باملئة، و�أغلب نزلء مر�كز �لإ�ضالح و�لتي  منهم 
2ر39 باملئة من  كانت قيد �لدر��ضة هم متزوجون، و�أنَّ 
�لنزلء �لذين خ�ضعو� للدر��ضة، ذكرو� �أنهم �رتكبو� �أكرث 
من جرمية. وبد�أ �لعمل على �لدر��ضة �لتي حملت عنو�ن 
�ملو�جهة  و��ضرت�تيجيات  �جلرمي  و�لعود  »�جلرمية 
و�نتهت   2018 �لعام  منت�ضف  �لأردين«،  �ملجتمع  يف 
منت�ضف �لعام �حلايل، و��ضتمرت ثالثة �عو�م، بناء على 
طلب من وز�رة �لعدل، حيث مت ت�ضكيل جلنة �ضمت 15 
�ضخ�ضا من �ملخت�ضني و�خلرب�ء يف �جلرمية و�لعقاب من 
�لوز�رة و�ملجل�س �لق�ضائي ومديرية �لأمن �لعام ووز�رة 
�لأردنية  �جلامعات  من  وخ��رب�ء  �لجتماعية  �لتنمية 
�لأمريكية  �لوكالة  من  �ملمول  �لقانون  �ضيادة  وم�ضروع 

للتنمية، و�ملنظمة �لدولية لالإ�ضالح �جلنائي.
�ضفحة،   222 من  تكونت  �لتي  �لدر��ضة  وهدفت 
ن�ضخة  على  )ب��رت�(  �لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  وكالة  وح�ضلت 
�إليها  و�لعودة  �جلرمية  و�ق��ع  على  �لتَّعرف  �إل��ى  منها، 
��ضبابها  �ملكررة  �ملرتكبة  �جلر�ئم  ونوعية  وتكر�رها 
مر�كز  نزلء  �لأردين، وتوجهات  �ملجتمع  وخ�ضائ�ضها يف 
�لإ�ضالح و�لتاأهيل نحو �جلرمية و�لعودة �ليها ونظرتهم 
مر�كز  من  وخروجهم  عقوبتهم  �نتهاء  بعد  �مل�ضتقبلية 
�لدولة  وو�جبات  �أنف�ضهم  جتاه  وو�جباتهم  �لإ�ضالح 
�ضيتم  �لدر��ضة  وتو�ضيات  نتائج  على  وبناء  جتاههم، 
عمل  وخطة  �ملو�جهة  ل�ضرت�تيجية  عام  �إط��ار  �ضياغة 

للحد من �جلرمية.
�لأول  ت��ن��اول  ف�ضول  خم�ضة  �ل��در����ض��ة  وت�ضمنت 
وم�ضادر  و�أدبياتها  و�أهد�فها  �لدر��ضة  منهجيات  منها 
�جلرمية  ح��ال  و�ق��ع  �إل��ى  تطرق  و�ل��ث��اين  معلوماتها، 
نتائج  تناول  و�لثالث  وتوزيعا،  ونوعا  كما  و�أطر�فها 
و�ضمل  و�لتاأهيل،  �لإ���ض��الح  مر�كز  ن��زلء  ��ضتطالعات 
�لأطر�ف  حيث  من  �جلرمي  �لعود  و�قع  �لر�بع  �لف�ضل 
وتكر�ر �جلر�ئم وت�ضنيفاتها �ضمن �جلر�ئم �ملختارة من 
وحمل  �ملرتكبة،  �جلر�ئم  ت�ضنيفات  وباقي  �للجنة  قبل 
�ملرتبطة  و�لتو�ضيات  �لدر��ضة  نتائج  �خلام�س  �لف�ضل 
�أمد  در��ضة  �إل��ى  �لدر��ضة  وتطرقت  بالنتائج،  ع�ضويا 
�لتقا�ضي من تاريخ ت�ضجيل �لق�ضية حتى تاريخ �لف�ضل 

بها.
�جلز�ئية  �جلر�ئم  و�رد  �أنَّ  �لدر��ضة  نتائج  وبينت 
�أ�ضنافها  مبختلف  �لولى  �لدرجة  حماكم  لدى  �ملنظورة 
 15 و  مليون  نحو  كانت   2017-2013 ف��رتة  خ��الل 
جرمية، �ختارت �لدر��ضة منها 422 �ألفا و682 جرمية، 
وكانت �أدنى �ملحاكم ت�ضجيال للجر�ئم هي حماكم حمافظة 
�لطفيلة، بينما �ضجلت حمكمة بد�ية جنايات �ربد �لن�ضبة 

�لأعلى تليها عمان و�لزرقاء.
�نت�ضار�  �جلر�ئم  �أك��رث  كانت  فقد  �لدر��ضة  وح�ضب 
�أ�ضكاله  ب�ضتى  �لي��ذ�ء  جر�ئم  هي  �ضنفا   24 فئة  �ضمن 
�لبليغ و�لب�ضيط وكان عددها 136 �ألفا و 284 جرمية، 
 63 �آلف و   104 �ل�ضيكات وبلغ عددها  ثم تلتها جر�ئم 

 707 على  ووزعته  ��ضتطالعا  �لدر��ضة  ونفذت  جرمية. 
مر�كز  خم�ضة  يف  نزيال   193 و  �آلف   5 �أ�ضل  من  نزلء 
�آر�ئهم  ملعرفة  �لثالثة،  �ململكة  �أقاليم  يف  وتاأهيل  �إ�ضالح 
وتوجهاتهم يف خمتلف �ملجالت �ل�ضخ�ضية و�لجتماعية 
وتوقعاتهم  للجرمية  و�لعودة  و�لقت�ضادية  و�لتعليمية 

ملاآل حالهم يف �مل�ضتقبل بعد خروجهم من هذه �ملر�كز.
وبح�ضب نتائج �ل�ضتطالع بني 4ر50 باملئة من نزلء 
مر�كز �لإ�ضالح �أن �ضبب عودتهم للجرمية هو عدم وجود 
فر�س عمل لهم يف �ضوق �لعمل، و4ر30 باملئة �أن �ل�ضبب 
4ر36 باملئة  �أو�ضح  هو توفر �لعي�س دون مقابل، بينما 
برفقاء  عالقتهم  ��ضتمر�ر  هو  للجرمية  �لعودة  �ضبب  �أنَّ 
�ل�ضبب  �أن  باملئة  و1ر47  �ملر�كز،  هذه  خ��ارج  �ل�ضوء 
يكمن يف عدم تقبل �ملجتمع لهم و�لنظرة �ل�ضلبية لهم بعد 
�لر�دع  غياب  هو  �ل�ضبب  �أن  باملئة  و6ر51  خروجهم، 

�ملجتمعي و�لو�زع �لديني.
مر�كز  ن��زلء  من  باملئة  3ر31  �أنَّ  �لنتائج  وبينت 
ت�ضاعد  �ملختلفة  �لإع��الم  و�ضائل  �أنَّ  يعتقدون  �لإ�ضالح 
و�أنَّ  �إد�نة،  دون  للجرمية  و�لتنفيذ  �لتخطيط  تعلم  على 
�أن �لإجر�م يعترب م�ضدر دخل  9ر24 باملئة منهم يرون 
�أن  يوؤكدون  باملئة  1ر58  و  م�ضروع،  غري  كان  و�إن  لهم 
على  ي�ضاعد  لل�ضجن  كبديل  �لعام  �لنفع  جمال  يف  �لعمل 

�حلد من �لعود �جلرمي.
�لأردين  �ملجتمع  حت��ول  �أنَّ  �إل��ى  �لدر��ضة  ونوهت 
وظهور  ح�ضري  جمتمع  �إل��ى  تقليدي  ريفي  جمتمع  من 
�لقربى  بال�ضكان ول تربطهم رو�بط  �أحياء فقرية مكتظة 
�لأ�ضا�ضية  �لقوية و�فتقارها للخدمات  و�لن�ضب و�جلرية 
�ل��دول  خمتلف  م��ن  �ل��و�ف��دة  �لعمالة  على  و�حتو�ئها 
و�رتفاع عدد �ل�ضكان �لأردنيني وغريهم، و�رتفاع معدلت 
�لبطالة �أدى �إلى زيادة معدلت �جلرمية، وتبني �ن 12 

باملئة من مرتكبي �جلر�ئم هم متعطلون عن �لعمل.
ح�ضب  �ملختارة  �لتهم  ع��دد  �أن  �لدر��ضة  و�أوردت 
 ،2017-2013 بني  �لفرتة  خ��الل  �لعام  �لت�ضنيف 
بلغت لتهمة �لقتل باأ�ضكاله �ملختلفة 3 �آلف و 409 تهم، 
�ألفا و284 تهمة، وق�ضايا   136 �أ�ضكاله  و�لإيذ�ء ب�ضتى 
 59 104 �آلف و63 تهمة، و�ل�ضرقة و�ل�ضلب  �ل�ضيكات 
وحتري�س،  �ختطاف  تهمة  و941  تهمة،  و972  �ألفا 
��ضتعمال  ��ضاءة  تهمة  و681  �غت�ضاب،  تهمة  و1215 

�لوظيفة.
وخل�ضت �لدر��ضة �إلى �نَّ �ملعدل �لعام لعمر �لتهم يف 
�لدرجة �لولى من تاريخ ت�ضجيلها وحتى  جميع حماكم 
حمكمة  يف  �لتهم  وعمر  يوما،   147 بلغ  ف�ضلها  تاريخ 
لدى  �ملعدل  يبلغ  حني  يف  يوما   289 �لكربى  �جلنايات 
�جلنح  بد�ية  ولدى  يوما   311 �جلنايات  بد�ية  حمكمة 

يوما.  119 �جلز�ء  و�ضلح  يوما   174
و�أ�ضارت �إلى �أنَّ �أعلى عمر للدعاوى ح�ضب ت�ضنيفاتها 
�ل� 24 هو لتهم �لقتل ب�ضتى �أ�ضكاله 458 يوما ويف بع�س 
حو�يل  �أي  ��ام  �أيَّ  2009 �إلى  عمر  �أعلى  و�ضل  �لقتل  تهم 
�أمد  حيث  من  �لقتل  تهم  وتلى  ون�ضف،  �ضنو�ت  خم�س 
�لتقا�ضي �لتهم �ملتعلقة باإ�ضاءة ��ضتعمال �لوظيفة مبعدل 
تزوير  تهم  �لثالثة  �ملرتبة  ويف  يوما   399 �إل��ى  و�ضل 
�لوثائق و�مل�ضتند�ت و�مل�ضدقات وبلغ 296 يوما، وبلغ 
مبخالفة  �ملتعلقة  �لتهم  يف  �لتقا�ضي  يف  زمني  عمر  �أدنى 

�أحكام قانون �لرقابة على �لغذ�ء وبلغ 59 يوما.
و�أو�ضحت �لدر��ضة �أنَّه خالل مدة �لدر��ضة بني عامي 
فيها  كان  ق�ضية   266 للمحاكم  ورد   2017-2013
�لقتل مع �ضبق �لإ�ضر�ر، و385 كان �لقتل ق�ضد�، و49 
فيها  قتل  ق�ضية  و11  �ضخ�س،  من  �أكرث  فيها  قتل  ق�ضية 

�لفرُع �لأ�ضَل، وحالة قتل و�حدة ملولود من �ل�ضفاح ق�ضد� 
لتقاء �لعار.

خالل  عليه  و�لتحري�س  �خلطف  تهم  و�رد  وبلغ 
فعلية  حالة   719 منها  ق�ضية   941 �لدر��ضة  �ضنو�ت 
عدد  زيادة  �لدر��ضة  وتوقعت  حتري�س،  ق�ضية  و222 
�إلى   2017 145 ق�ضية خالل �لعام  تهم �لختطاف من 

.2021 �لعام  يف  تهمة   294
تهمة  و874  �آلف   9 �ضجلت  �لدر��ضة  فرتة  وخالل 
و�لف  بنك،  �ضرقة  تهمة  و11  و�لن�ضل،  بالأخذ  �ضرقة 
حالة  و119  �ل�ضكن،  بيت  يف  و�قعة  �ضرقة  تهمة  و742 
�ضرقة  حالة  و701  �آلف  و4  �لعبادة،  مكان  يف  �ضرقة 
لقطع مركبات ومكوناتها ولو�زمها، و117 حالة �ضلب يف 
�لطريق �لعام ليال من �ضخ�ضني فاكرث با�ضتعمال �لعنف، 

و�لف و143 حالة �ضرقة للخادم من مال خمدومه.
ت�ضجيلها  مت  ق�ضية   71 �أن  �لدر��ضة  �أرق��ام  وبينت 
خالل مدة �لبحث قام بها �ملختار باإ�ضد�ر م�ضدقة كاذبة، 
و95 تهمة ن�ضر و�ر�ضال �عمال �باحية وترويج للدعارة، 
و144  كهربائية،  طاقة  �ضرقة  ق�ضية  و527  �آلف  و7 
تنقيب  حالة  و16  �ملياه،  �ضلطة  م�ضروعات  على  �عتد�ء 
عن �ملياه دون وجه حق، و4 ق�ضايا توليد طاقة كهربائية 

دون ترخي�س.
هم  �ملخدر�ت  جر�ئم  مرتكبي  غالبية  �نَّ  و�و�ضحت 
بعقوبات  ومعاقبتهم  ��ضتغاللهم  ويتم  للغري  �ضحايا 
هذه  �أ�ضحاب  لأنَّ  �لإج���ر�م  من  حتد  لن  رمب��ا  م�ضددة 
يظهرون  ول  �لآخرين  ي�ضتخدمون  �لغالب  يف  �لتجارة 
�لأ�ضخا�س  على  �لقب�س  مت  ما  و�إذ�  �جلرمية  مب�ضرح 
�ضيلجاأون ل�ضتغالل غريهم، وبلغت تهم جر�ئم �ملخدر�ت 
وبلغ  ق�ضية   99 �لدر��ضة  فرتة  عن  للمحاكم  �ل��و�ردة 

معدل عمر �لتقا�ضي 106 �أيام.
بتهم  �ملتعلقة  �جلر�ئم  �رتفاع  �لدر��ضة  وتوقعت 
خالل  تهمة   977 من  �لعام  للحياء  �ملنافية  �لأع��م��ال 
وبلغ   ،2021 �لعام  يف  تهمة   1473 �إلى   2017 �لعام 
و�لنتفاع  بالب�ضر  �لجت��ار  بجر�ئم  �ملتعلقة  �لتهم  عدد 
تهمة،   136 �لدر��ضة  �ضنو�ت  خالل  �لب�ضرية  بالأع�ضاء 

بينها 26 تهمة كان �ملجني عليهم �أنثى �أو ذوي �إعاقة.
كانت  �لذين  �لدعوى  �أط��ر�ف  عدد  �أنَّ  �إلى  و�أ�ضارت 
بلغ  �لدر��ضة  فرتة  خالل  �إد�نة  تهمهم  يف  �حلكم  خال�ضة 
طرفا  و795  �ألفا   47 بينهم  �أطر�ف،  و109  �ألفا   850
و928  �ألفا  و234  مرة،   30 من  �أكرث  جر�ئمهم  كررو� 
طرفا كررو� جر�ئمهم من مرتني �لى ثالث مر�ت، و118 
خم�س  �لى  �ربع  من  جر�ئمهم  ك��ررو�  طرفا  و219  �ألفا 
7ر54 باملئة من عينة  �أنَّ  �إلى  مر�ت. وخل�ضت �لدر��ضة 
نزلء مر�كز �لإ�ضالح �لذين خ�ضعو� للدر��ضة يتعاطون 
�ملخدر�ت و�لكحول ومعظمهم من �لذكور، وحدد 8ر14 
باملئة من �لعينة �أنهم تعاطو� �ملخدر�ت لأول مرة عندما 

كانو� دون �ضن �ل 18 �ضنة.
نزلء  من  باملئة  8ر80  �أن  �لدر��ضة  نتائج  وبينت 
�ل�ضجن،  قبل  لأ�ضرهم  معيلون  هم  �لدر��ضة  عينة  �ملر�كز 
وحتولت �عالة ��ضرهم �لى �لو�لدين و�لتنمية �لجتماعية 
لديهم  لي�س  �لنزلء  من  باملئة  2ر84  و�أنَّ  وزوجاتهم، 

�ضو�بق جرمية، و�أن 53 باملئة �ضنفو� كعائالت فقرية.
�لدر��ضة  عينة  �رت��ك��اب  �أ�ضباب  �أنَّ  �إل��ى  و�أ���ض��ارت 
5ر20 باملئة منهم �لى �لفقر،  �أ�ضار  للجر�ئم تعددت فقد 
باملئة  و4ر12  �ملرت�كمة،  �لديون  �لى  باملئة  و7ر17 
�لع�ضبية  ب�ضبب  كان  باملئة  و1ر7  �ل�ضوء،  رفاق  ب�ضبب 
�لز�ئدة، و8ر6 باملئة ب�ضبب �لنتقام و�لغر�ئز �ملكبوتة، 

و5ر10 باملئة ب�ضبب تعاطي �ملخدر�ت.

وك�ضفت �لدر��ضة عن 20 عامال تتعلق باأ�ضباب �لعود 
عمل  فر�س  وجود  عدم  بينها،  ومن  منه  و�حلد  �جلرمي 
وبن�ضبة 4ر50 باملئة، وتوفر �لعي�س للنزيل دون مقابل 
بن�ضبة 4ر30 باملئة، و��ضتمر�ر عالقة �لنزيل مع زمالئه 
تقبل  وعدم  باملئة،  4ر36  بن�ضبة  �لإ�ضالح  مركز  خارج 

�ملجتمع للنزيل بن�ضبة 3ر46 باملئة.
وقت  من  باملئة  8ر76  �أن  �إل��ى  �لدر��ضة  وتو�ضلت 
و6ر64  باأ�ضرهم،  يفكرون  �ل�ضالح  مر�كز  يف  �لنزلء 
يفكرون  باملئة  و72  و�ل�ضالة،  �لقر�آن  يقر�أون  باملئة 
د�خل  بالأمان  منهم  باملئة  3ر59  وي�ضعر  مب�ضتقبلهم، 
�أجر  دون  �ملر�كز  د�خل  باملئة  9ر68  ويعمل  �ل�ضجن، 
هي  �لن�ضاء  لدى  �ضيوعا  �جلر�ئم  �أكرث  �أنَّ  وبينت  مايل. 
�ملتعلقة  �ملالية  و�لق�ضايا  ر�ضيد  دون  �ل�ضيكات  ق�ضايا 
1ر49 باملئة، تليها ق�ضايا �ل�ضرقة  بالكمبيالت وبن�ضبة 
4ر16  و�ل�ضلب و�لختال�س و�لر�ضوة و�لحتيال بن�ضبة 
باملئة، و�أنَّ 7ر87 باملئة من �لنزيالت مو�ضوع �لدر��ضة 
�لتعليمي  م�ضتو�هن  باملئة  و2ر62  �ل��زو�ج،  لهن  �ضبق 

�أقل من �لثانوية �لعامة، و1ر12 باملئة �أميات.
ووجدت �أنَّ 9ر42 من �لنزيالت �أكدن تعاطيهن �ملو�د 
باملئة  2ر71  و�نَّ   ، �ع��و�م   13-9 عامي  بني  �ملخدرة 

منهن كان �لتعاطي يف �ملنزل وبيت �لأ�ضدقاء.
و�أو�ضت ب�ضرورة در��ضة حالة نزلء مر�كز �لإ�ضالح 
�لقت�ضادية وب�ضورة فردية لتح�ضينها، و�ضرورة �ن�ضاء 
�ضندوق لدعم ��ضر عائالت �لنزلء من قبل وز�رة �لتنمية 
�لنظرة  و�إعادة  �ملدين،  �ملجتمع  وموؤ�ض�ضات  �لجتماعية، 
يف ت�ضنيف �لنزلء ح�ضب �جلن�س و�لفئة �لعمرية ونوع 
�ملمار�ضات  �أف�ضل  �ضمن  �ملحكومية  وم��دة  �جل��رمي��ة 
�لعاملية، وت�ضنيف �ملر�كز من �لناحية �لأمنية تبعا لنوع 

�جلرمية وخطورتها و�ضلوكيات �لنزلء �لعدو�نية.
�ملوؤ�ض�ضات  توعية يف  �إطالق حمالت  و�أكدت �ضرورة 
وو�ضع  �مل��خ��در�ت،  مبخاطر  للتوعية  كافة  �لتعليمية 
�ضيا�ضة مالية تاأخذ بعني �لعتبار �لتحديات �لقت�ضادية 
�ل�ضيكات، وتوجيه  للحد من جر�ئم  �ململكة  بها  �لتي متر 
�أولوية  و�إع��ط��اء  �جلرمية  مكافحة  و�ضيا�ضات  بر�مج 
حماكم  يف  �ل��دع��اوى  عمر  معدل  و�عتبار  للمحافظات، 
�لتقا�ضي. �لدرجة �لأولى من �هم �ملوؤ�ضر�ت لقيا�س عمر 

)برت�- بركات �لزيود(

يها استمرت 3 أعوام يمة والعودة إل� ر� العدل تنه�ي دراسة لوا�قع الحب

عمان 

مطلع  منذ  �لأردنية  �ليور�نيوم  تعدين  �ضركة  با�ضرت 
ل�ضتخال�س  �ل��ري��ادي  م�ضنعها  بت�ضغيل  �حل��ايل  �لعام 
رئي�س  بح�ضب  �ليور�نيوم،  خامات  من  �ل�ضفر�ء  �لكعكة 

هيئة �لطاقة �لذرية �لأردنية �لدكتور خالد طوقان.
�إن  )ب���رت�(،  �لأردن��ي��ة  �لن��ب��اء  لوكالة  طوقان  وق��ال 
م�ضار  من  �نتهت  �لنووية  �لطاقة  لهيئة  �ململوكة  �ل�ضركة 
مادة  من  �لحتياطي  كمية  وحتديد  �جليولوجية  �لأعمال 
و�ضط  مناطق  يف  �ل�ضفر�ء(  )�لكعكة  �ليور�نيوم  �أك�ضيد 
�ليور�نيوم  ��ضتك�ضاف وتعدين  �أن م�ضروع  �ململكة، مبينا 
�لنووي  �لربنامج  م�ضاريع  �أح��د  ه��و  �ململكة  و�ضط  يف 
تاأ�ضي�ضها  منذ  �لهيئة  فيها  با�ضرت  �لتي  �لثالثة  �لأردين 
و�ضط  �ليور�نيوم  ��ضتك�ضاف  جانب  و�إل��ى   .2008 عام 
�ململكة يتكون �لربنامج �أي�ضا من م�ضروع �ملفاعل �لنووي 
�لأردين للبحوث و�لتدريب �لذي دخل �خلدمة عام 2016، 
�لكهرباء وحتلية  لإنتاج  �لنووية  �لطاقة  وم�ضروع حمطة 

مياه �لبحر وي�ضتمر �لعمل فيهما حالياً.
�ليور�نيوم  ��ضتك�ضاف  م�ضروع  �أن  ط��وق��ان  و�أك���د 
به،  �لعمل  بدء  كبريً� منذ  �ضوطاً  �لأردن قطع  وتعدينه يف 
ومتخ�ض�ضني  خ��رب�ء  قبل  من  ي��د�ر  �مل�ضروع  �ن  م�ضيفا 

�أردنيني مدربني بكفاءة عالية.
و�أ�ضار �لى �أن مركز �ل�ضنكرترون بد�أ ��ضتقبال �لباحثني 
 2018 ع��ام  منذ  �لعلمية  �بحاثهم  لإج���ر�ء  �ل��دول��ي��ني 

با�ضتخد�م �ضوء �ل�ضنكرترون.
�ن�ضائها  منذ  حققت  �لطاقة  هيئة  �أن  طوقان  وب��ني 
لالأغر��س  �ملخ�ض�ضة  م�ضاريعها  كل  يف  عديدة  �إجن��از�ت 
على  وحر�ضت  و�لتدريبية  و�لطبية  و�لبحثية  �لعلمية 
يف  و�لتكنولوجيا  �لعلم  �إليه  تو�ضل  ما  �أف�ضل  �ختيار 
هذه  كل  باأن  و�أكد  �لنووية.  �ملن�ضاآت  و�إد�رة  عملها  �آليات 
�لجناز�ت �لعلمية تعد من �ضمن �ملنجز�ت �حل�ضارية يف 
مطلع �ملئوية �لثانية للدولة �لأردنية و�لتي حتققت بف�ضل 
باملنجز�ت  �لرت��ق��اء  يف  �لثاين  �هلل  عبد  �مللك  جاللة  دع��م 

�لوطنية على �ل�ضعد كافة.
تعدين  �ضركة  عام  مدير  �أو�ضح  مت�ضل،  �ضعيد  وعلى 
�أ�ض�ضت  �ل�ضركة  باأن  �ل�ضناق،  حممد  �لدكتور  �ليور�نيوم 
�ملو�د  و��ضتغالل  و�لتعدين  �لتنقيب  بهدف   2013 عام 
�لنووية مثل �ليور�نيوم و�لثوريوم، �أو �أي معادن م�ضعة 
�خلامات  يف  �مل��وج��ودة  �مل�ضاحبة  و�لعنا�ضر  �أخ���رى 

�لطبيعية كالزركونيوم و�لفاناديوم يف �لأردن.
�ل�ضركة  و��ضلت  �لغاية  ه��ذه  ولتحقيق  و�أ���ض��اف« 
�لأردن  و�ضط  يف  �ليور�نيوم  م�ضروع  تطوير  يف  �أعمالها 
حمققة نتائج هامة وقيمة تتعلق بال�ضتك�ضاف �جليولوجي 
وتقدير مو�رد خامات �ليور�نيوم يف �ملنطقة و��ضتخال�س 
�لكربونية  �خلامات  من  �ل�ضفر�ء(  )�لكعكة  �ليور�نيوم 

على  تعمل  �ل�ضركة  �إن  �ل�ضناق:  وق��ال  عالية«.  بكفاءة 
�مل�ضروع  �متياز  منطقة  يف  �جليولوجية  �لأعمال  تكثيف 
زيادة درجة  �إلى  �إ�ضافة  فيها،  �ليور�نيوم  كميات  لتحديد 
�ملتطلبات  ح�ضب  وذلك  �مل�ضتك�ضفة،  للكميات  �ملوثوقية 
�لعاملية �ملعمول بها لتحديد �لكميات يف مثل هذه �مل�ضاريع 

طبقاً لنظام JORC �لعاملي.
�آلف   9 على  يزيد  ما  حفرت  �ل�ضركة  �ن��ه  و����ض��اف 
لغايات  �ألف عينة جيوكيميائية  مئة  خندق وجمعت نحو 
�إ�ضد�ر  �إلى  �جلهد  هذ�  �أف�ضى  حيث  �ملخربي،  �لتحليل 
�ليور�نيوم  خمزونات  تقدير�ت  من  �لثالثة  �ملرحلة  تقرير 
 41 على  يزيد  مبا  قدرت  و�لتي  �لأردن،  و�ضط  منطقة  يف 

�لف طن من �أك�ضيد �ليور�نيوم.
وفيما يتعلق بدر��ضات ��ضتخال�س �ليور�نيوم �و�ضح 
�ل�ضناق �ن �ل�ضركة و��ضلت �أعمالها حمققة نتائج هامة على 
�ل�ضناعية  �لعملية  بت�ضميم  �خلا�ضة  �لهند�ضية  �ملحاور 
�ل�ضفر�ء(،  )�لكعكة  �ليور�نيوم  �أك�ضيد  ل�ضتخال�س 
من  �لغر�مات  من  مئات  ب�ضعة  �أنتجت   2015 عام  ففي 
�لكعكة �ل�ضفر�ء خمربياً من خامات �ليور�نيوم �لكربونية 
�إنتاج  تالها  �لذرية،  �لطاقة  هيئة  خمترب�ت  يف  �ل�ضطحية 
�مليد�ين  �ملوقع  يف  �ل�ضفر�ء  �لكعكة  من  كيلوغر�م  �أول 
طورتها  عملية  بحثية  ملنهجية  وفقاً  �ضو�قة،  يف  لل�ضركة 

�ل�ضركة حملياً عام 2016.
وبني �أن �ل�ضركة قد �ضرعت بعد ذلك بت�ضميم وتركيب 
�ملا�ضي  �لعام  منذ  �ل�ضفر�ء  �لكعكة  لإنتاج  ريادي  م�ضنع 
و�ضو�عد  بعقول  �خل��ام  تكتيل  خط  ت�ضغيل  من  ومتكنت 
�لعامل  بها  مير  �لتي  �ل�ضتثنائية  �لظروف  رغم  �ردنية 
ولفت  �مل�ضتجد.  كورونا  فريو�س  جائحة  ب�ضبب  و�لوطن 
�أحد  تعبئة  عن  �أ�ضفر  �لتجريبي  �مل�ضنع  ت�ضغيل  �ن  �إلى 

�ل�ضناديق �ل�ضمنتية �لتابعة له بحو�يل 70 طنا من �خلام 
�لناجت عن خط �لتكتيل ل�ضتخال�س �ليور�نيوم با�ضتخد�م 

�ملحاليل �لكيميائية �ملنا�ضبة وملدة �أ�ضتمرت عدة �أ�ضهر.
�لقليلة  �ل�ضركة متكنت خالل �ل�ضهر  �أن  �ل�ضناق  و�أكد 
�ملتطورة  �لي��وين  �لتبادل  �عمدة  ت�ضغيل  من  �ملا�ضية 
�ل�ضفر�ء  �لكعكة  تنقية وتر�ضيب  وت�ضغيل معظم وحد�ت 
�لولية  �لنتائج  �أن  �إلى  لفتا  �لريادي،  للم�ضنع  �لتابعة 

بينت جناح عمل تلك �لوحد�ت بكفاءة عالية.
�إع��د�د  على  حاليا  تعكف  �ل�ضركة  �أن  �ل��ى  و�أ���ض��ار 
�لهند�ضية �ل�ضرورية لربط جميع �جز�ء �مل�ضنع  �لعمال 
ع�ضر�ت  �نتاج  من  ميكنها  مبا  �خلدمة  حيز  كلياً  لإدخاله 
على  و�حل�ضول  �ل�ضفر�ء  �لكعكة  م��ن  �لكيلوغر�مات 
�لت�ضاميم  ل�ضتكمال  �ل�ضرورية  و�لقيا�ضات  �لبيانات 
�إن  وق��ال  �ل��ت��ج��اري.  للم�ضتوى  �لتف�ضيلية  �لهند�ضية 
�لخرية  �ل�ضتة  �لأ�ضهر  خالل  حللت  �ل�ضركة  خمترب�ت 
�ل�ضتك�ضاف  باأعمال  خا�ضة  عينة  �آلف   8 من  يقارب  ما 
وم�ضنع ��ضتخال�س �ليور�نيوم، دعماً للدر��ضات �لبحثية 
�ملخترب�ت  هذه  �أن  على  م�ضدد�  �لردنية،  �جلامعات  يف 
من  وغ��ريه  �ليور�نيوم  مل�ضروع  �إ�ضافية  قيمًة  ت�ضكل 

م�ضاريع �لتعدين �لوطنية.
�كد  �لب�ضرية،  �لكو�در  تدريب  و  تطوير  يخ�س  مبا  و 
�ل�ضناق �أن �ل�ضركة �أعدت حماور تدريبية متخ�ض�ضة تعنى 
مبجالت: ��ضتك�ضاف �ليور�نيوم، وعمليات �ل�ضتخال�س، 
و�لتحاليل �لفيزيائية و�لكيميائية، و در��ضات حفظ �لبيئة، 
�أنه مت تدريب ما يزيد على  �إلى  وحتليل �لبيانات. و�أ�ضار 
100 متدرب من �لنقابات �ملهنية، و�جلامعات �لأردنية، 
ومدينة �مللك عبد �هلل للطاقة �لذرية و�ملتجددة يف �ململكة 

�لعربية �ل�ضعودية، �ضمن بر�مج تدريبية حمددة.

يادي  يل المصنع الر� � تشعف طو�قان: �بدء �
راء الص الكعكة الص�ف الستحن

يد من  � تست�ف 2041 أسرة �
مساعدات ال�بر واإل�سان 

يد االضحى الل ع� �ن
 عمان 

 ��ضتفادت 2041 �أ�ضرة عفيفة يف جميع 
�لتي قدمتها  مناطق �ململكة، من �مل�ضاعد�ت 
�لردين  �ل�ضندوق  يف  و�لإح�ضان  �لرب  حملة 
�لها�ضمي للتنمية �لب�ضرية )جهد(، خالل عيد 

�ل�ضحى �ملبارك.
توجيهها  مت  �لتي  �مل�ضاعد�ت،  وتنوعت 
�لبيانات  قاعدة  وف��ق  �مل�ضتهدفة  للفئات 
�ملتوفرة لدى �حلملة ومر�كز �لمرية ب�ضمة 
در��ضتها  بعد  لل�ضندوق  �لتابع  للتنمية 
�لطرود  ب��ني  م��ا  �و�ضاعها،  م��ن  و�لتحقق 
كفالت  وبطاقات  �لعيد،  ومالب�س  �لغذ�ئية، 
�نرتنت  وبطاقات  نقدي،  دع��م  �ضكل  على 
در��ضي  لف�ضل  خم�ض�ضة  �لتوجيهي  لطلبة 

كامل لغايات درو�س �ملر�جعة و�لتقوية.
بح�ضب  �مل�ضاعد�ت،  هذه  توزيع  وجاء 
جهودها  �إط���ار  يف  للحملة  �ضحفي  ب��ي��ان 
مل�ضاعدة  �ضركائها  مع  بالتعاون  �مل�ضتمرة 
�لتي  �مل�ضتهدفة،  و�لفئات  �لعفيفة  �لأ�ضر 
ومعي�ضية  �قت�ضادية  ظ���روف  م��ن  ت��ع��اين 
�جلهود  دع��م  يف  منها  وم�ضاهمة  �ضعبة، 
�لوطنية �مل�ضتهدفة �لتخفيف من حدة �لفقر. 
قدمتها  �ل��ت��ي  �مل�����ض��اع��د�ت  وت��وزع��ت 
670 ط���رد� م��ن �مل��و�د  �حل��م��ل��ة، ب��و�ق��ع 
�لعيد،  مالب�س  من  طرد�   772 و  �لغذ�ئية، 
و384 بطاقة كفالة مت تخ�ضي�ضها من خالل 
�إلى  بالإ�ضافة  للحملة،  �لتابع  �لرب  �ضندوق 
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�لتي  و�لإح�ضان،  �ل��رب  حملة  �أن  يذكر 
طالل  بنت  ب�ضمة  �لأم����رية  �ضمو  ت��ر�أ���س 
كاأحد   1991 عام  �نطلقت  �لعليا،  جلنتها 
للتنمية  �لها�ضمي  �لردين  �ل�ضندوق  بر�مج 
�لقت�ضادية،  للظروف  ��ضتجابة  �لب�ضرية، 
�مل�ضاعد�ت  تقدمي  بهدف  و�لجتماعية، 
مناطق  خمتلف  يف  للمحتاجني  �ل��ط��ارئ��ة 
تطوير  ع��ل��ى  �حل��م��ل��ة  وع��م��ل��ت  �مل��م��ل��ك��ة. 
�لفعلية  �حل��اج��ات  يلبي  مب��ا  ب��ر�جم��ه��ا، 
للمو�طن �لردين، مرتكزة بذلك على تو�جد 
من  �ململكة  حمافظات  جميع  يف  �ل�ضندوق 

خالل مر�كزه �ملختلفة.
وتركز �حلملة �ضمن �أهد�فها، بالإ�ضافة 
�إلى تقدمي �مل�ضاعد�ت �لطارئة، على �لرب�مج 
حت�ضني  يف  ت�ضهم  �لتي  �لنوعية،  �لتنموية 
�لعتماد  من  �ل�ضر  ومتكني  �لف��ر�د،  حياة 

على ذ�تها بدل من تلقي �مل�ضاعد�ت.

يل  ينعى الزم� ين � دود�
ى صادق �ي مصط�ف الصح�ف

 عمان 

با�ضم �حلكومة �ملهند�س  �لر�ضمي  �لناطق  �لإعالم،  ل�ضوؤون  �لّدولة   نعى وزير 
�ضخر دودين، �لزميل �ل�ضحفي م�ضطفى �ضادق �لذي �نتقل �إلى رحمة �هلل تعالى، 
عن  دودين  و�أعرب  �لد�ضتور.   جريدة  يف  �لعطاء  من  حافلة  م�ضرية  بعد  �ل�ضبت، 
�أ�ضدق م�ضاعر �لتعزية و�ملو��ضاة لأهل �لفقيد وذويه، ولعموم �لأ�ضرة �ل�ضحفّية 
م�ضريته،  خالل  قّدمها  �لتي  �ملهنّية  و�إ�ضهاماته  �لفقيد  مبناقب  م�ضيدً�  �لأردنّية، 
�ضارعاً �إلى �هلل عّز وجّل �أن يتغّمده بو��ضع رحمته ور�ضو�نه. يذكر �أن �لزميل �ضادق 
كان يعمل مدير� للتحرير يف جريدة �لد�ضتور وعدد من �ل�ضحف �ملحلية و�لعربية، 
وعرف مبهنيته، و�أخالقه �لطيبة. كما نعى �لقائم باأعمال نقيب �ل�ضحفيني �لأردنيني 
�ملرحوم  �لزميل  �لعامة  و�لهيئة  �لنقابة  جمل�س  و�أع�ضاء  �لربماوي  ينال  �لزميل 

م�ضطفى �ضادق �لذي �نتقل �إلى رحمته تعالى �ل�ضبت.
�لعز�ء  باأحر  كافة  �ل�ضحفية  و�لأ�ضرة  �لفقيد  �أ�ضرة  من  �لنقابة  جمل�س  وقدم 
ف�ضيح  يدخله  و�أن  رحمته  بو��ضع  �لفقيد  يتغمد  �أن  تعالى  �هلل  �ضائلني  و�ملو��ضاة، 
جناته. وعمل �ملرحوم �لزميل م�ضطفى �ضادق مدير� للتحرير يف جريدة �لد�ضتور 
�ملحلية و�لعربية.  �ل�ضحف  �ملقد�ضية و�لعديد من  �لدفاع  �ضابقا ومندوبا جلريدة 
وكان �ملرحوم �ضاحب م�ضرية حافلة بالعطاء و�لإجناز ويتمتع باملهنية و�خلربة 
من  كبري�  �إرثا  وترك  و�لإعالمي  �ل�ضحفي  �لعمل  جمال  يف  �لكثري  وقدم  و�لكفاءة، 

�لأخالق و�لدماثة و�لت�ضامح وح�ضن �ملع�ضر.

تعلن أسماء مناطق المر�لة األولى  يئة �   ال�ب�
ا�فة العامة ية للنطن من الحملة الوطن�

 عمان 

�ضت�ضملها  �لتي  �ملناطق  �أ�ضماء  �جلمعة،  �ليوم  �لبيئة،  وز�رة  �أعلنت   
�ملناطق  هذه  �ختيار  مبينة  �لعامة،  للنظافة  �لوطنية  للحملة  �لأولى  �ملرحلة 
تلك  يف  بيئية  �أول��وي��ة  وت�ضكل  �ملخت�ضة  �جلهات  بني  م�ضرتكة  روؤى  وف��ق 
فرتة  طيلة  لتغطي  �لالحقة،  �ملرحلة  يف  �أخرى  �أماكن  �ضتحدد  كما  �ملحافظة. 
�لوطنية  حملتها  �إطالق  عن  �أعلنت  �لبيئة  وز�رة  وكانت  �ململكة.   يف  �لتنزه 
ومنظمات  �لر�ضمية  �لدولة  موؤ�ض�ضات  جميع  مع  بالتعاون  �لعامة،  للنظافة 
�ملجتمع �ملدين و�ل�ضركاء و�ملعنيني. ون�ضرت �لوز�رة، يف بيانها، �أ�ضماء �ملناطق 
لت�ضم:- �لعامة،  للنظافة  �لوطنية  �لأولى من �حلملة  �ملرحلة  �ضت�ضملها  �لتي 

�لعا�ضمة عمان/ متنزه غمد�ن.
- �لبلقاء/ غابة جلعاد.

- �ربد/حممية غابات �لريموك / �ضهل �أم قي�س لو�ء بني كنانة.
- �لزرقاء/ لو�ء �لها�ضمية / حديقة �ل�ضهيد معاذ �لك�ضا�ضبة/ خط �لتاب 

لين/ منطقة �لإ�ضكان.
- معان/ متنزه �مللك عبد�هلل �لثاين.

- مادبا/ و�ضط �ملدينة.
- �ملفرق/ منطقة �أحر��س �لدجنية/ غابة بلدية رحاب.

- �لطفيلة/ متنزه عابل.
- عجلون/ غابات ��ضتفينا/ منطقة �ضو�س ر��ضون.

- �لكرك/ �ملوقع �لرئي�ضي غابة �ليوبيل /مدخل �لكرك/ متنزه عني �ضارة.
- جر�س/ منطقة م�ضيج �لغزلن/ منطقة �ضاكب.

- �لظليل/ منطقة ق�ضر �حلالبات.
- �لبرت�ء/ غابات �لهي�ضة.

- و�دي �لأردن/ حميط م�ضت�ضفى �لأمرية �إميان.
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ية  ته اإل�نسا�ن� ازا� يري وإ�نحب � يز دا�ئما �بعطا�ئه الحن ية متم� تمع� دمات المحب يلح للحن مركز صو�

ق�ي ال� ب ا�نسا�ن�ي وأ�ن يد األضحى وا�ب ين �بمناس�بة �لول ع� � يتام والمحتا�ب يوسف عثمان: مساعدتنا لأل� �
صدى الشعب—أديب شقير

للخدمات �ملجتمعية هو   مركز �ضويلح 
مد�ر  على  ومعطاء  �ضامخ  خ��ريي  �ضرح 
�حلافلة  �لإن�ضانية  م�ضريته  خالل  عام  كل 
�لعفيفة  لالأ�ضر  و�مل�ضاعدة  �لعون  بتقدمي 
ثقافية  �ملتنوعة من  �أن�ضطته  وله  و�لأيتام، 

وتوعوية و�إجتماعية.
ومتو��ضل  م�ضتمر  �مل��رك��ز  ه��ذ�  عطاء 
�لفطر  وعيد  رم�ضان  �ضهر  خ��الل  خا�ضًة 
خالل  لحظت  وقد  �لأ�ضحى،  عيد  وكذلك 
�ملركز- عثمان-مدير  بالأخ/يو�ضف  لقائي 

�لعتيد  �مل��رك��ز   ه���ذ�   على  �لقائمني  �أن 
متحابة  و�ح���دة  �أ���ض��رة  فيه  و�ل��ع��ام��ل��ني 
عملهم  �أد�ء  على  ويحر�ضون  ومتعاونة 
اخلريي بكل اأمانة واإخال�ص وهمة ون�شاط، 
حدثنا  �ملركز،  هذ�  و�أن�ضطة  �أعمال  وعن 

�ل�ضيد/يو�ضف عثمان، فقال:
من  �لفئة  هذه  خلدمة  �نف�ضنا  نذرنا  لقد 
�إهتمامنا  مو�ضع  هي  �لتي  جمتمعنا  �أبناء 
خا�س  وب�ضكل  �لعام  مد�ر  على  ورعايتنا 
عيدي  حلول  وخ��الل  رم�ضان  �ضهر  خ��الل 

�لفطر و�لأ�ضحى ومو�ضم �ل�ضتاء.
�أيام  خالل  و�حلمدهلل  عطاوؤنا  كان  لقد 

حافاًل   �ضبقنه  �لتي  و�لأي��ام  �لأ�ضحى  عيد 
وكانت  �لإن�ضانية  �خل��ريي��ة  بامل�ضاعدة 

ت�ضمل:
-�لإ�ضتمر�ر يف م�ضاعدة �لأ�ضر �ملحتاجة 

مادياً وعينياً.
�لأ�ضر  من  �لعلم  طالب  كفالت  -تقدمي 

�لفقرية و�ليتام.
على  �لأ����ض���اح���ي  -ت����وزي����ع حل����وم 

�ملحتاجني و�لفقر�ء خالل �أيام �لعيد.
منطلق  من  نابع  هو  �خلريي  فعطاوؤنا 
حيث  �لنا�س  هوؤلء  م�ضاعدة  على  حر�ضنا 

نحر�س على ر�حتهم وم�ضاعدتهم.

وللتو��ضل معنا بالإمكان زيارتنا يف مقر 
�جلمعية �لو�قعة يف �ضويلح بجانب �أ�ضو�ق 
ديرتي)طولكرم �ضابقاً( �أو �لإت�ضال بنا على 
�أرقام �لهو�تف �لتالية)0795054929( 

 )0787774714(
رقم  �أن  �لعلم  م��ع   )0787799345(
ح�ضاب جمعيتنا يف �لبنك �لإ�ضالمي �لأردين 
�أهل  �هلل  فجزى   )58582( هو  عمان  فرع 
بهذ�  ونحن  و�لإح�ضان،  خري�جلز�ء  �خلري 
�لتعاون �لإن�ضاين نكون كاجل�ضد �لو�حد �إذ� 
�جل�ضد  �ضائر  له  تد�عى  ع�ضو  منه  �إ�ضتكى 

بال�ضهر و�حلمى.

عمان 

�لأردنيني،  �لأعمال  رجال  جمعية  رئي�س  ثمن 
�لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  جهود  �لطباع،  حمدي 
و�لوليات  �لأردن  بني  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز  يف 
�ل�ضيا�ضية  �ملجالت  خمتلف  يف  �لأمريكية  �ملتحدة 
�أن  �أهمية  و�لقت�ضادية. و�أكد يف ت�ضريح �ضحفي، 
�لعا�ضمة  �إلى  �مللكية  �لزيارة  خمرجات  تنعك�س 
�أر�س  على  �ملتوقعة  �لإيجابية  ونتائجها  و��ضنطن 
يف  ت�ضهم  فر�س  �إل��ى  حتويلها  خ��الل  م��ن  �ل��و�ق��ع 
حتقيق �لتنمية و�لتطوير يف بيئة �لأعمال �لأردنية 

وتعزيز قطاع �لت�ضدير.
ظل  يف  �مللكية  �لزيارة  �أن  �إل��ى  �لطباع  ولفت 
�لظروف �لر�هنة �لتي مير بها �لعامل �أجمع نتيجة 
تعك�س  كورونا  لفريو�س  �لقت�ضادية  �لتد�عيات 
وت�ضهم  �لأمريكية،  �لأردنية  �لعالقات  ومتانة  قوة 
يف تطوير �لآفاق �مل�ضتقبلية للعالقات �لثنائية على 

�مل�ضتوى �لإقليمي و�لدويل.
و��ضنطن  �إلى  �مللكية  �لزيارة  �أن  �إلى  و�أ�ضار 
�لق�ضايا  جميع  وحل  ملناق�ضة  �إيجابيا  موؤ�ضر�  تعد 
روؤ�ه  �مللك  جاللة  ليقدم  كبرية  وفر�ضة  �لعالقة، 
مب�ضلحة  ي�ضب  فيما  و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية 
�لوطن، خا�ضة و�أن جاللة �مللك هو �أول زعيم عربي 

يلتقي بالرئي�س �لأمريكي.

بكل  يتطلع  �لأردين  �لأعمال  جمتمع  �أن  وبني 
تفاوؤل �إلى نتائج �لزيارة وما �ضيتم مناق�ضته خاللها 
لكي نبلغ مرحلة جديدة من �لعالقات �لثنائية �لتي 
ت�ضب يف م�ضلحة �لطرفني، موؤكدً� �أن �لأردن يلعب 
مو�قف  للمملكة  كان  فلطاملا  �لإقليم  يف  مهما  دورً� 
�لكربى  �لعربية  �لق�ضايا  جت��اه  كبرية  تاريخية 
�لتي �ضعى �لأردن من خاللها �إلى حتقيق ��ضتقر�ر 
�لعالقات  �أن  �إل��ى  ولفت  �ل����دو�م.  على  �ملنطقة 

على  تطور�  �ضهدت  �لبلدين  بني  �ل�ضرت�تيجية 
يف  �لزيارة  هذه  وت�ضاهم  �ملا�ضية،  �ل�ضنو�ت  مدى 
فتح �آفاق �أو�ضع للتجارة و�ل�ضتثمار بني �لبلدين، 
�لنمو  ليتمكن من  �لأردين  �لقت�ضاد  ما يحتاج  وهو 
تعترب  �ملتحدة  �لوليات  �أن  �إلى  و�أ�ضار  و�لتعايف. 
�رتباطه  مع  خا�ضة  ل��الأردن،  مهما  جتاريا  �ضريكا 
عام  توقيعها  مت  و�لتي  �حلرة،  �لتجارة  باتفاقية 
2000 ودخلت حيز �لتنفيذ يف عام 2001 و�ضكلت 
�لثنائية  �ل�ضر�كة  يف  �لأ���ض��ا���س  حجر  �لتفاقية 
�ل�ضادر�ت  تناف�ضية  من  �ضيعزز  ما  �لبلدين،  بني 

�لأردنية و�ضهولة نفاذها لل�ضوق �لأمريكية.
على  حري�ضة  �جلمعية  �أن  �ل��ط��ب��اع  و�أك���د 
�ُضبل و�آليات  �لزيارة �مللكية و�إيجاد  نتائج  متابعة 
�ل�ضتثمارية  �لبيئة  تعزيز  يف  منها  لال�ضتفادة 
على  �لرتكيز  �ل�ضرورة  من  فاإنه  وعليه  �لأردنية، 
وذلك  �خلا�س،  �لقطاع  جهود  وتوحيد  �لتعاون 
وجه  �أكمل  على  �لريادي  دوره  �أد�ء  من  ليتمكن 
ك�ضريك فعال يف عملية �لتنمية �مل�ضتد�مة وكم�ضاهم 
�أ�ضا�ضي يف توحيد �جلهود �لوطنية لتقوية �لعالقات 

�لتجارية بني �لأردن �لوليات �ملتحدة.
دولر  مليون   600 حتويل  �أن  �إل��ى  لفت  كما 
�أمريكي �إلى خزينة �لدولة قبيل زيارة جاللته �إلى 
و��ضنطن تعك�س �مل�ضتوى �لعميق �لذي و�ضلت �إليه 

عالقات �لبلدين �لثنائية.

ية �ف�ي  هود الملك� ال األعمال تثمن الحب ر�ب
يات المتحدة يز العال�قات مع الوال� تعز� �

 عمان 

�ليعقوب،  �أحمد  �ملهند�س  �ملقاولني   دعا نقيب 
�ملقاولني �إلى ��ضتثمار �لفر�س يف �ل�ضوق �لعر�قي.

مع  �لنقابة  عقدته  �جتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ل�ضنايف،  علي  �لعر�قيني،  �ملقاولني  �حتاد  رئي�س 
بح�ضور عدد من �ملقاولني �لأردنيني وذلك ملناق�ضة 
بناًء على تو�ضيات  �لعر�ق  �إلى  ت�ضدير �ملقاولت 
�لعر�قية �مل�ضرية(، بح�ضب بيان  �لقمة )�لأردنية 

للنقابة.
وقال �ليعقوب �إن هناك �لعديد من �ملقرتحات 
ل�ضمان حقوق �ملقاول �لأردين �لذي يرغب بالعمل 
�أو  �لبناء«  مقابل  »�لنفط  بينها  من  �ل��ع��ر�ق،  يف 
وز�رة  مظلة  حتت  �لعر�قي  �ل�ضوق  �إلى  �لدخول 

�لأ�ضغال �لعامة و�لإ�ضكان.

�لأردنيني  �ملقاولني  من  ع��ددً�  �أن  �إلى  و�أ�ضار 
جناحات،  وحققو�  �لعر�قي،  �ل�ضوق  �إلى  دخلو� 
باملقاول �لأردين،  خا�ضة و�أن هناك ترحيباً عر�قياً 
عند  �لعر�قي  �ملقاول  معاملة  معاملته  �ضيتم  حيث 

�لدخول لتنفيذ عطاء�ت يف �لعر�ق.
��ضتغالل  ���ض��رورة  على  �ليعقوب  و���ض��دد 
متاحة  كونها  �لأردين،  �ملقاول  جانب  من  �لفر�ضة 
�مل�ضاريع يف  بتنفيذ  للمناف�ضة  لالآخرين، و�لإ�ضر�ع 

�لعر�ق.
ترجمة  ���ض��رورة  �ل�ضنايف  �أك���د  جانبه،  م��ن 
ذلك  �أ�ضكال  ومن  �لبلدين،  بني  �لأخوية  �لعالقات 
يف  �مل�ضاريع  تنفيذ  يف  �لأردين  �مل��ق��اول  م�ضاهمة 

�لعر�ق �أ�ضوة باملقاولني �ل�ضينيني و�لأتر�ك.
�ل��ع��ر�ق��ي  �ل��ن��ف��ط  �أن ع��و�ئ��د  �إل����ى  و�أ����ض���ار 
�ل�ضتثنائية ت�ضهم يف �إعادة بناء �لبنية �لتحتية يف 

�إلى �أن  �لعر�ق، و�إعادة �عماره ب�ضكل كبري، لفتا 
28 مكتباً هند�ضياً �أردنياً لديهم م�ضاريع يف �لعر�ق، 

�إ�ضافة �ملقاولني �لأردنيني �لعاملني هناك.
�لدويري  ف��وؤ�د  �لنقابة  �ضر  �أمني  و��ضتعر�س 
البيان  يف  املقاوالت  بقطاع  املتعلقة  النقاط  اأب��رز 
قطاع  على  تركز  و�لتي  �لثالثية،  للقمة  �خلتامي 
�لإ�ضكان و�لبنى �لتحتية وم�ضاريع �لطاقة و�لربط 
�لثالث،  �لدول  بني  �خلام  �لنفط  ونقل  �لكهربائي، 
�لعر�قية،  �لردنية  �لقت�ضادية  �ملدينة  وم�ضرع 
يف  و�ملقاولني  �مل�ضتثمرين  بني  �ضر�كات  و�قامة 

�لدول �لثالث.
خالله  ��ضتعر�س  نقا�س،  �للقاء  خ��الل  ود�ر 
لت�ضهيل  ومطالبهم  �لعر�ق،  يف  جتاربهم  مقاولون 
م�ضاريع  يف  و�ل��دخ��ول  �لعر�قي،  �ل�ضوق  دخ��ول 

جديدة هناك.

ق�ي رص �بالسوق العرا� يدعو الستثمار ال�ف ين � يب الم�قاول� �ن�ق�

ياً ية عالم� ط� يف عىل أسعار المشت�قات الن�ف � ير ط�ف � تعف الطا�قة: �

عمان 

�أعلنت �ضركة بوليفارد �لعبديل زيادة �تفاقيات 
�حلالية،  �لإيجار�ت  ومتديد  �جلديدة  �لإيجار�ت 
�ململكة،  بها  متر  �لتي  و�لظروف  �لتحديات  رغم 
�أثرت  �لتي  كورونا  بجائحة  �ملتعلقة  تلك  خا�ضة 

ب�ضكل مبا�ضر على �لعامل �أجمع.
من  �لعديد  قدمت  �أنها   ، بيان  يف  و�أ���ض��اف��ت، 
منها  لال�ضتثمار،  و�مل�ضجعة  �ملريحة  �لت�ضهيالت 
�ل�ضامل،  �لتعقيم  وبرنامج  �ملرنة،  �ل�ضد�د  خطط 
من  �له��ت��م��ام  زي���ادة  على  �نعك�س  �ل���ذي  �لأم���ر 
�ل�ضعيدين  على  و�حلاليني  �جل��دد  �مل�ضتاأجرين 

�ملحلي و�لدويل.
�ضركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �أك��د  جهته،  من 
بوليفارد  و�ضركة  �لتطوير  لال�ضتثمار  �لعبديل 
�تفاقيات  زيادة  على  �لعمل  �لفايز،  عامر  �لعبديل، 

بهدف  لل�ضركات؛  �لت�ضهيالت  وت��ق��دمي  �لإي��ج��ار 
�ملن�ضو�س  �للو�ئح �حلكومية  �حلفاظ على جميع 
عليها. ولفت �إلى �لبنية �لتحتية �حلالية �لتي تدعم 
�أح��دث  توفري  مثل  �لعبديل  يف  �لتجارية  �لأع��م��ال 
�لتقنيات يف جمال �لألياف �ل�ضوئية و�أنظمة �لتربيد 

و�لتدفئة وعمليات �لرتخي�س.
و�أ�ضار �إلى �أن �ل�ضركة قامت بتعديل �ضيا�ضاتها 
لإز�لة ر�ضوم �لإيجار خالل فرت�ت �حلجر �ل�ضحي 
و�أيام حظر �لتجول، وذلك بعد �ل�ضتماع للتحديات 
�أولئك  �ضيما  ل  �مل�ضتاأجرين،  بع�س  يو�جهها  �لتي 
�لذين تاأثرو� ب�ضكل مبا�ضر باجلائحة كمحالت �لبيع 

بالتجزئة و�ملطاعم.
�لعقلية  حت��دي  علينا  »ك��ان  قائال:  و�أ���ض��اف 
ت�ضتغرق  �لتي  �لعمليات  من  و�لتخل�س  �لتقليدية 
وقًتا طوياًل بالن�ضبة لإجناز �ملعامالت للم�ضتاأجرين 
و�لعناية ب�ضركائنا؛ للحفاظ على �زدهار �لعمل يف 

�ملكان �لذي مت بناوؤه ليكون و�جهة للمجتمع«.
�لزو�ر  بعدد  �لكبري  �لنخفا�س  �أن  �إلى  ولفت 
با�ضم«  �ملعروف  �ملفتوح  �ملم�ضى  على  مرتكز�  كان 
�لبوليفارد«، و�لذي ي�ضت�ضيف �لعديد من �لأحد�ث 
جمموعة  ويحوي  �لعام  م��د�ر  على  و�لفعاليات 
�إلى  م�ضري�  �لتجارية،  �لعالمات  �أفخر  من  و��ضعة 
من  عدد  بتاأجري  قامت  �لعبديل  بوليفارد  �ضركة  �أن 

�ملحال و�لكافيهات خالل �لعام �ملا�ضي.
�حلكومة  تخفيف  »ب��ع��د  �أن���ه  �ل��ف��اي��ز  وب���ني 
�إل��ى  ببطء  �ملجتمع  وع���ودة  �ملفرو�ضة  �لقيود 
د�خلي  تعقيم  فريق  بتوفري  قمنا  �لطبيعية  �حلياة 
�إلى تزويد فريق �لأمن ببع�س  �إ�ضافة  متخ�ض�س، 
و�رتد�ء  �لتجمعات،  منع  ت�ضمن  �لتي  �لإج��ر�ء�ت 
بالإ�ضافة  �حل���ر�رة،  درج��ة  وقيا�س  �لكمامات، 
بوباء  �ملتعقلة  �لحرت�زية  �لإج��ر�ء�ت  باقي  �إلى 

كورونا«.

ارد  ي�ف ار �ف�ي �بول� يحب يات اإل� ا�ق� ت�ف يادة ا� ز�
ية با�ئ� روف الو� م الطن الع�بدل�ي رعن

يركا  يارة الملك ألم�  أ�بو عا�قولة: ز�
يتها تو�ق� ية �ف�ي محاورها و� استثنا�ئ�

 عمان 

  و�ضف نقيب �أ�ضحاب �ضركات �لتخلي�س ونقل �لب�ضائع، �ضيف 
�ملتحدة  للوليات  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  زيارة  عاقولة  �أبو  �هلل 
حماورها  يف  بال�ضتثنائية  بايدن،  جو  �لرئي�س  ولقائه  �لأمريكية 
وتوقيتها. وقال �أبو عاقولة يف بيان �إن لقاء جاللته مع �لرئي�س بايدن 
بعجلة  �إيجابيا  و�لدفع  �ضلمية  �إيجاد حلول  �إيجابا على  �ضينعك�س 
�لتنمية �لقت�ضادية لفائدة �ضعوب �ملنطقة بعد �ضنو�ت طويلة من 
�لتباطوؤ �لقت�ضادي �لذي خلف ور�ءه عجز� �ضديد�. و�أ�ضار �إلى �أن 
بحث ملفات �لتعاون �لثنائي و�لعالقات �ل�ضرت�تيجية بني �لبلدين، 
�أهمية �لدور �لذي ت�ضطلع به �لدولة �لأردنية بقيادة جاللة  يثبت 

�مللك. 

 است�قرار �ف�ي أسعار األل�بسة 
ية ية �بالسوق المحل� واأل�ذ�

 عمان 

�لأردن  �لألب�ضة و�ملجوهر�ت يف غرفة جتارة  قطاع  قال ممثل   
�لألب�ضة و�لأحذية م�ضتقرة  �لأ�ضعار يف �ضوق  �إن  �لقو��ضمي  �أ�ضعد 
خمتلف  يف  كبرية  وتخفي�ضات  عرو�س  وهناك  �ملحلية،  �ل�ضوق  يف 
لوكالة  ت�ضريح  يف  �لقو��ضمي  و�أ�ضار  �لتجارية.  و�ملر�كز  �ملحال 
�أقل  �إلى �أن �لطلب على �لألب�ضة و�لأحذية  �لأنباء �لأردنية )برت�( 

من معدلته �لعتيادية، مقارنة مع �لأعو�م �ل�ضابقة.
و�أ�ضاف �إنه على �لرغم من فتح �لقطاعات، و�ل�ضماح باحلركة 
بالن�شبة  �شعيف  التجارية  احلركة  ن�شاط  اأن  اإال  اأطول،  ل�شاعات 
�لقدرة  �ضعف  على  موؤ�ضر�  يعد  هذ�  �أن  �إلى  لفتاً  �لعيد،  ملو�ضم 
بتخفي�س  �لقطاع  مطالبة  �لقو��ضمي  وجدد  للمو�طنني.  �ل�ضر�ئية 
�جلمركية،  �لر�ضوم  خمتلف  وتخفي�س  للن�ضف،  �ملبيعات  �ضريبة 
وتعديل قانون �ملالكني و�مل�ضتاأجرين، مبا يحقق م�ضلحة �لطرفني، 

ويخفف �لتكاليف �ملرتتبة على �لتاجر و�ملو�طن.

رق  يل ال�ف ية �بتمو� يا�� تسمح لمنشآت س� الضمان �
ر العامل ومساهمة �بر�نامج استدامة ين أ�ب �ب�

 عمان 

�ل�ضماح ملن�ضاآت  �أعلنت �ملوؤ�ض�ضة �لعامة لل�ضمان �لجتماعي،   
�لو�فدة  �ل�ضياحة  )مكاتب  �ملوؤ�ض�ضة  عام  مدير  حددها  �ضياحية 
رقم  �لبالغ  عليها  ينطبق  �لتي  و�لعمرة  �حلج  ومكاتب  و�ل�ضادرة 
)37( �ملعدل لربنامج ��ضتد�مة(، �ل�ضتفادة من متويل �لفرق بني 
وبني  �أجره  من  باملئة(   75 )وهو  للعامل  �ملخ�ض�س  �لأجر  مقد�ر 
م�ضاهمة �لربنامج يف هذ� �لأجر ومبا ل يتجاوز �ألف دينار، مبوجب 

�لبالغ رقم )41( ل�ضنة 2021.
و�أفادت �ملوؤ�ض�ضة، يف بيان، �أن هذ� �لتعديل جاء بهدف تخفيف 
ممار�ضتها  عدم  نتيجة  �ملن�ضاآت  هذه  على  �ملرتتبة  �ملالية  �لأعباء 
هذه  متكني  �ضيتم  �أنه  مو�ضحة  كورونا،  جائحة  ب�ضبب  لن�ضاطها 
�ملن�ضاآت من �ل�ضتفادة من �لتعديل �عتبارً� من نهاية �ل�ضهر �حلايل.

يادة �ف�ي رأس مال الشركة  يل أسهم الز� � تسحب �
ية يطر� ية ال�ب� يدات واألدو� ية لصناعة الم�ب� ب� العر�

 عمان  

نفذ مركز �إيد�ع �لأور�ق �ملالية عملية ت�ضجيل �أ�ضهم �لزيادة يف ر�أ�س 
 3 �لبالغة  �لبيطرية  و�لأدوي��ة  �ملبيد�ت  ل�ضناعة  �لعربية  �ل�ضركة  مال 
ماليني �ضهم، �إذ جرى زيادة ر�أ�س �ملال عن طريق توزيع �أ�ضهم جمانية 
على م�ضاهمي �ل�ضركة كما هم بنهاية يوم 18/7/2021، وكل ح�ضب 

ن�ضبة ملكيته يف ر�أ�س مال �ل�ضركة.
و�أ�ضبح ر�أ�س مال �ل�ضركة �مل�ضجل لدى مركز �إيد�ع �لأور�ق �ملالية 
�لهيئة  لقر�ر  ��ضتناد�  وذلك  �ضهم  مليون   12 من  بدًل  �ضهم  مليون   15
�ل�ضناعة  وزي��ر  ومو�فقة  �لعادي  غري  �جتماعها  يف  لل�ضركة  �لعامة 

و�لتجارة و�لتموين وجمل�س مفو�ضي هيئة �لأور�ق �ملالية.

تصاالت تتل�قى 475  ي�م اال� � تنطن
يار المايض الل أ� شكوى �ن

 عمان  

�أعلنت هيئة تنظيم قطاع �لت�ضالت �أنها تلقت نحو 475 �ضكوى، 
على خدمات �لت�ضالت و�خلدمات �لربيدية، خالل �ضهر �أيار �ملا�ضي، 
�ل�ضكاوى  جمموع  من  باملئة،   88 نحو  �ملعاجلة  ن�ضبة  بلغت  حيث 
�لو�ردة. ونوهت �لهيئة يف بيان �ضحايف �إلى �أن �ضكاوى �ضعف �لتغطية 
�ل�ضكاوى،  يف  �إليها  �مل�ضار  �ملو�قع  من  للتحقق  ملعاجلتها،  وقتاً  تتطلب 

و�لقيام بجولت ميد�نية لها للتحقق من طبيعة �ل�ضكاوى.
�لهاتف  خدمات  على  توزعت  للهيئة،  �لو�ردة  �ل�ضكاوى  �أن  وبينت 
مبجموع  �لثابت  �لهاتف  وخدمات  �ضكوى،   116 بلغ  مبجموع  �ملتنقل 
�لنوعية  و�ملو�فقات  �ضكوى،   340 �لنرتنت  وخدمات  �ضكوى،   14

مبجموع �ضكوى و�حدة، ��ضافة �لى 4 �ضكاوى للخدمات �لربيدية.

وا�ئد  اءات من ال�ف تمدد اإلع�ف الضمان �
ية العام رامات �بنس�بة 50 % لنها� والعف

عمان 

بال�ضتفادة من  �لعمل  لل�ضمان �لجتماعي متديد  �لعامة  �ملوؤ�ض�ضة  قررت 
جميع  على  �حل��ايل،  �لعام  نهاية  حتى  و�لغر�مات،  �لفو�ئد  على  �لعفاء�ت 
�ملبالغ  جدولة  �إع��ادة  �أو  بتق�ضيط  للموؤ�ض�ضة،  �ملدينني  و�لأف��ر�د  �ملن�ضاآت 
�مل�ضتحقة عليهم، و�إعفائهم من �لفو�ئد و�لغر�مات، و�ملبالغ �لإ�ضافية بن�ضبة 
50 باملئة، وبفائدة تق�ضيط 1باملئة �ضنوياً، وذلك مبوجب �لبالغ رقم )41( 
�ملبالغ  تق�ضيط  �ضيتم  �أنه  �ضحفي  بيان  يف  �ملوؤ�ض�ضة  و�أك��دت   .2021 ل�ضنة 
�مل�ضتحقة على �ملدينني، و�لتي تقل عن 500 �ألف دينار، وعلى 120 ق�ضطاً 
بحد �أعلى، �أما �ملبالغ �ملدينة �لتي تبلغ قيمتها 500 �ألف دينار فاأكرث، ف�ضيتم 
�ملدينني  و�لأف��ر�د  �ملن�ضاآت  �ملوؤ�ض�ضة  ودعت  ق�ضطاً.   180 بو�قع  تق�ضيطها 
كافة �إلى �ل�ضتفادة من هذه �لت�ضهيالت قبل نهاية �ضهر كانون �لأول من �لعام 
�حلايل، مو�ضحًة �أن تقدمي طلب �ل�ضتفادة للمن�ضاآت من �لإعفاء�ت، من خالل 
االإلكرتوين  املوؤ�ش�شة  موقع  على  املن�شاأة  حل�شاب  االرتباط  �شابط  دخول 
تقدمي  �لإعفاء�ت(  من  �ل�ضتفادة  www.ssc.gov.jo ومن خدمة )طلب 

�لطلب و�إر�ضاله.

يل  تحل� يل اطالق م�بادرة � � تأ�ب يط : � ط� التحن
ية  � يا�ة العال�ب يمة المضا�فة للس� � سلسلة ال�ق

عمان 

 قالت وز�رة �لتخطيط و�لتعاون �لدويل، �إنه مت تاأجيل �طالق مبادرة حتليل 
�لتناف�ضية  تعزيز  م�ضروع  خالل  من  �لعالجية،  لل�ضياحة  �مل�ضافة  �لقيمة  �ضل�ضلة 
يف �لقطاعات �لت�ضديرية – حتليل �ضال�ضل �لقيمة �مل�ضافة للقطاعات �لت�ضديرية، 

فيما �طلقت مبادرتان »جنى دير عال« و«جنى �ملفرق«.
 ، »برت�«  �لأردنية  �لأنباء  لوكالة  ��ضتف�ضار�ت  على  رد  يف  �لوز�رة  و�أ�ضافت 
�أنه مت تاأجيل مبادرة �ل�ضياحة �لعالجية، نظر� لقيود �ل�ضفر و�لتنقل �لتي فر�ضتها 
يف  �لعالجية  لل�ضياحة  �ملر�ضى  ��ضتقبال  �إمكانية  على  و�أث��رت  كورونا،  جائحة 
�لتحديات  حتديد  وهي  مر�حل،  ثالث  من  يتكون  �مل�ضروع  �أن  مو�ضحة  �ململكة، 
�إلى  �إ�ضافة  وحتليلها،  �ل�ضرت�تيجية  �خليار�ت  وحتديد  �ل�ضائعة،  و�لفر�س 
مت  اأن��ه  اإل��ى  واأ���ش��ارت  العمل.  خطوط  وحتديد  االإ�شالحية  االإج���راءات  اإط��الق 
�لنتهاء من �ملرحلتني �لأولى و�لثانية، ونتج عنهما در��ضة �ضاملة للقطاع �لزر�عي 
عاملًيا وحملًيا وبالأخ�س يف منطقتي �مل�ضروع، وحتليل �خليار�ت �ل�ضرت�تيجية 
من  ب��دًء�  �لقطاع،  يو�جهها  �لتي  �لتحديات  وحتديد  �مل�ضتهدفة،  �لأ���ض��و�ق  يف 
�لكيميائية  �ملتبقيات  وم�ضتويات  �حل�ضاد،  بعد  ما  و�إج��ر�ء�ت  �لتربيد،  �ضال�ضل 
من �ملبيد�ت، وكيفية �لو�ضول لالأ�ضو�ق �ملتقدمة، و�ل�ضتفادة من �لتكنولوجيات 
�لزر�عية ل�ضمان ��ضتد�مة �لقطاع �لزر�عي و�ملو�رد �لبيئية يف �لأردن ومن �أهمها 

�ملياه.
وحول �ملرحلة �لثالثة، قالت �لوز�رة �إنه مت �خلروج بالإ�ضالحات �ملقرتحة 
ب�شكل ت�شاركي مع املزارعني واأ�شحاب العالقة، ومت حتديد خطوط العمل لتنفيذ 
�لتن�ضيق مع عدة جهات  �لإ�ضالحات من قبل �جلهات �ملعنية، ومن �ضمنها  هذه 
�أن  �لى  ولفتت  �ملتقدمة.  �لأ�ضو�ق  يف  و�مل�ضرتين  �ملز�رعني  بني  عالقات  لإن�ضاء 
�لعمل حالياً يجري على �لتن�ضيق ل�ضتقطاب مزودي �خلدمات �للوج�ضتية للطرف 
اأن  م�شيفة  املقرتحة،  العمل  خطوط  كاأحد  اململكة،  يف  خدماتهم  لتقدمي  الثالث، 
القطاعات املعنية بكل مبادرة من  اإلى حني متكن  العمل م�شتمرة  حتديد خطوط 

�لنهو�س بال�ضادر�ت ومعاجلة جو�نب �لق�ضور يف �لأ�ضو�ق. 
و�أو�ضحت �لوز�رة �أنه بهدف �ختتام �ملرحلة �لثالثة، يعمل �لفريق على �إنهاء 
�مل�ضروع،  منطقتي  يف  �ملز�رعني  بني  ن�ضرها  �ضيتم  �لتي  �لفيديوهات  من  �ضل�ضلة 
مو�شوعات  ثالثة  �شمن  العمل  بخطوط  امل��زارع��ني  تعريف  اإل��ى  تهدف  والتي 
رئي�ضية: �ضال�ضل �لتربيد وعمليات ما بعد �حل�ضاد، و��ضتهد�ف �لأ�ضو�ق �ملتقدمة، 
و�لإنتاج �لزر�عي �مل�ضتد�م.  وبينت �نه بالتو�زي مع مر�حل �مل�ضروع �لثالث، مت 
ت�ضميم �إجر�ء�ت �لعمل �ملعيارية لثالثة حما�ضيل ��ضرت�تيجية )�لبندورة و�لفلفل 
�حللو و�لفر�ولة( تتناول عمليات ما بعد �حل�ضاد و�لإجر�ء�ت �ملتبعة من تعبئة 
لالأ�ضو�ق  و�ضوله  حلني  �ملح�ضول  جودة  على  للحفاظ  ونقل،  وتخزين  وتدريج 

�لنهائية �مل�ضتهدفة وهي �لأ�ضو�ق �لأوروبية و�أ�ضو�ق �خلليج.  
و�أ�ضافت �أنه يجري �لتح�ضري لن�ضر هذه �لإجر�ء�ت وتدريب جميع �أ�ضحاب 
مع  �ملعنية،  �حلكومية  �جلهات  قبل  من  عليها  و�لرقابة  تطبيقها،  على  �لعالقة 
قيمة  ذ�ت  �أخرى  ملحا�ضيل  جديدة  معيارية  �إجر�ء�ت  تطوير  ��ضتمر�رية  �ضمان 

عالية، وتوفر هو�م�س ربح �أعلى للمز�رعني، من قبل �جلهات �لبحثية �ملخت�ضة.

ين  ب� اهم � يذ �بنود مذكرة الت�ف � تماع لتن�ف  ا�ب
يّة يّة والعرا�ق� ات األرد�ن� المواص�ف

 عمان 

للتقيي�س  �ملركزي  و�جلهاز  و�ملقايي�س  �ملو��ضفات  موؤ�ض�ضة  عقدت   
و�ل�ضيطرة �لنوعية يف �لعر�ق، �جتماعاً عرب تقنية �لت�ضال �ملرئي لتفعيل 

مذكرة �لتفاهم �ملوقعة بني �جلانبني.
�أهمّية  و�أكدت مدير عام �ملوؤ�ض�ضة �ملهند�ضة عبري بركات �لزهري، على 
�ل�ضقيقني،  لل�ضعبني  �مل�ضرتكة  �مل�ضالح  يحقق  مبا  �جلانبني  بني  �لتعاون 
م�ضرية �لى حر�س �ملوؤ�ض�ضة على �إر�ضاء �لتعاون �لتقني و�لعلمي لتحقيق 
تكامل يف جمال �ملو��ضفات و�ملقايي�س و�لعتماد وتقييم �ملطابقة، و�لبدء 
مطابقة  تقييم  كجهة  �لأردنّية  �ملطابقة  �ضهاد�ت  مديرّية  �إدر�ج  باإجر�ء�ت 

معرتف بها لدى �جلهاز �ملركزي للتقيي�س �لعر�قي.
�جلانب  من  لالعتماد  وفنّيا  علمّيا  موؤهّلة  �ملديرّية  �أن  �إل��ى  ونّوهت 
�لعر�قي، وحا�ضلة على �لعتماد �لدويل من هيئة �لعتماد �لأملانّية ووحدة 
�لعتماد �لأردنّية، يف جمال منح �ضهاد�ت �ملطابقة من خالل من�ضة �ضابر، 
و�لعرت�ف من �لهيئة �ل�ضعودية للمو��ضفات و�ملقايي�س و�جلودة، كاإحدى 
جهات تقومي �ملطابقة يف جمال منح �ضهاد�ت �ملطابقة للمنتجات من خالل 
من�ضة �ضابر، ويف جمال منح �ضهاد�ت �حلالل لالأغذية. و�أ�ضارت �ملهند�ضة 
�لزهري �إلى �أّن خمترب�ت �ملوؤ�ض�ضة �حلا�ضلة على �لعتماد �لدويل و�لوطني 
�لتجارة بني  ي�ضّهل حركة  �لعر�قيني، مبا  لال�ضقاء  تقّدم خرب�تها  �أن  ميكن 

�لبلدين �ل�ضقيقني.

 عمان 

 �أظهرت �أ�ضعار �مل�ضتقات �لنفطية يف �لأ�ضو�ق 
�لعاملية، تغريً� طفيفاً يف �لأ�ضبوع �لثاين من �ضهر 
�لأ�ضبوع  يف  �أ�ضعارها  معدلت  مع  مقارنة  متوز 
�أعلنتها  لبيانات  وفقاً  �حل��ايل  �ل�ضهر  من  �لأول 

وز�رة �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية.
وبح�ضب �لبيانات، �ضجل �لبنزين �أوكتان 90 
�ضعرً� بلغ 708.5 دولر للطن مقارنة مع معدل 
 712.2 بلغ  و�ل��ذي  �لأول  �لأ�ضبوع  يف  �ضعره 

دولر وبن�ضبة �نخفا�س بلغت 0.5 باملئة.

بلغ  �ضعرً�   95 �أوكتان  �لبنزين  �ضجل  كما 
دولر   735.3 مقابل  للطن  دولر   730.2
�نخفا�س  وبن�ضبة  �لأول  �لأ�ضبوع  يف  �مل�ضجل 

بلغت 0.7 باملئة.
دولر   597.1 بلغ  �ضعرً�  �لديزل  و�ضجل 
�لأ�ضبوع  �مل�ضجل يف  594.8 دولر  للطن مقابل 
يف  باملئة،   0.4 بلغت  �رت��ف��اع  وبن�ضبة  �لأول 
618.9 دولر للطن  حني �ضجل �لكاز �ضعرً� بلغ 
مقابل 615.8 دولر �مل�ضجل يف �لأ�ضبوع �لأول 
جانب  من  باملئة.   0.5 بلغت  �رتفاع  وبن�ضبة 
�لأ�ضبوع  يف  �لوقود  زي��ت  �ضعر  �نخف�س  �آخ��ر، 

دولر   410.1 �إلى  �حلايل  متوز  �ضهر  من  �لثاين 
�لأول  �لأ�ضبوع  يف  دولر   414.4 مقابل  للطن 

وبن�ضبة �نخفا�س بلغت 1 باملئة.
�مل�ضال  �لبرتويل  �لغاز  �ضعر  �رتفع  وباملقابل 
620 دولرً� للطن مقارنة مع  �إلى  يف �ضهر متوز 
و�لذي  �ملا�ضي  حزير�ن  �ضهر  يف  �مل�ضجل  �ضعره 
بلغ 524.7 دولر وبن�ضبة �رتفاع بلغت 18.2 

باملئة.
�لثاين  �لأ�ضبوع  يف  برنت  خام  �ضعر  و�ضجل 
76 دولرً� للربميل  بلغ  �ل�ضهر �حلايل �ضعرً�  من 

مقابل 76.5 دولر �مل�ضجل يف �لأ�ضبوع �لأول.

ا�قتصاد
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و�جنا،  رونالد  �لكامريوين،  �ملحرتف  قاد 
�ل�ضلط �إلى حتقيق فوز كا�ضح على �ضيفه معان 
�فتتاح  يف  �جلمعة،  م�ضاء  رد،  دون  بخما�ضية 
�جلولة �لأخرية ملرحلة ذهاب دوري �ملحرتفني 
لل�ضلط  �لت�ضجيل  ذيب  �هلل  عبد  و�فتتح  �لأردين. 

»�ضوبر  و�جن��ا  يحرز  �أن  قبل   ،»6« بالدقيقة 
هاتريك«.

لي�ضارك  �ل�ضلط  تقدم  �لكبري،  �لفوز  وبهذ� 
�ملحرتفني،  دوري  ترتيب  �ضد�رة  يف  �لوحد�ت 
ثامنا  معان  بقي  فيما  نقطة«،   23« منهما  ولكل 

و�جنا  رون��ال��د  و�ن��ف��رد  نقطة«.   11« بر�ضيد 
ب�ضد�رة ترتيب �لهد�فني، بر�ضيد »9« �أهد�ف.

وبذلك �أنهى �ل�ضلط مرحلة �لذهاب، دون �أن 
يتعر�س لأي خ�ضارة، حيث فاز يف 6 مو�جهات 

وتعادل 5 مر�ت.

حول  �لعمل  ور���ض��ة  يف  �مل�ضاركون  �أ���ض��اد 
�لنز�هة و�لتالعب بنتائج �ملباريات، �لتي نظمها 
�لتي  بامل�ضامني  �لقدم،  لكرة  �آ�ضيا  غرب  �حتاد 

ركزت عليها �لور�ضة.
حتت  �لأع�ضاء  �لأهلية  �لحت��اد�ت  و�أكدت 
�لعالقة  ذ�ت  و�لهيئات  �آ�ضيا  غرب  �حتاد  مظلة 
مهمة  خمرجات  وفرت  �لور�ضة  �أن  �لإقليم،  يف 

�ملفاهيم �أ����ض���ه���م���ت ب��ت��ع��زي��ز 
بالنز�هة  �خلا�ضة 

�لريا�ضية 
وخارج  د�خل 

�مللعب.
وغطت 

�لور�ضة وفقا ملوقع �حتاد غرب �آ�ضيا، �لعديد من 
�لريا�ضية  �ملر�هنات  حول  و�ملحاور  �ملو��ضيع 
ت�ضليط  جانب  �إلى  �ملباريات،  بنتائج  و�لتالعب 
�لتو��ضل  و�ضائل  ممار�ضات  �أف�ضل  على  �ل�ضوء 

�لجتماعي.
�لفيديو  تقنية  عرب  �أقيمت  �لور�ضة،  وكانت 
وح��ا���ض��ر ف��ي��ه��ا، ���ض��ي��اء ���ض��الح مم��ث��ل �ضركة 
�لريا�ضية،  �ملر�هنات  عن  ر�د�ر«  »�ضبورت 
�لنز�هة د�خل وخارج  بالتز�مات  �لوفاء  وطرق 
و�ضائل  دور  ع��ن  �ضياء،  حت��دث  كما  �مللعب. 
�لنز�هة  تر�ضيخ مبادئ  �لجتماعي يف  �لتو��ضل 
ذلك  ع��ن  حية  �أمثلة  و��ضتعر�س  �لريا�ضية 
�لتو��ضل  من�ضات  رو�د  بع�س  ممار�ضات  عرب 

على  و�ل�ضلبي  �لإيجابي  و�لتاأثري  �لجتماعي، 
�ملتابعني، و�أهمية �لتاأكد من �حل�ضابات �لوهمية 

و�ملوثقة وخ�ضو�ضا للم�ضاهري من �لريا�ضيني.
غرب  �حتاد  عام  �أمني  �ل�ضامل،  خليل  وجدد 
من  ر�د�ر«  »�ضبورت  تبديه  ملا  تقديره  �آ�ضيا، 
تعاون كبري مع �حتاد غرب �آ�ضيا وعلى ت�ضخري 
على  وحر�ضها  �لإقليم  �إل��ى  ونقلها  خرب�تهم 
من  ع��ام  ب�ضكل  و�لريا�ضة  �لقدم  ك��رة  حماية 

�لف�ضاد.
�ل�ضوؤون  مديرة  �أك��دت  �لور�ضة  ختام  ويف 
�لإد�رية يف �حتاد غرب �آ�ضيا عروبة �حل�ضيني، 
خالل  و��ضحاً  تفاعاًل  ��ضت�ضعر  �لحت���اد  �أن 

�لور�ضة بني �مل�ضاركني.

م ورشة �ول  ينطن يا � رب آس� تحاد عن ا�
يات النزاهة والتالعب �بنتا�ئج الم�بار�

�ل��ف��رن�����ض��ي  ي�����ز�ل  ل 
ُيثري  جريزمان،  �أن��ط��و�ن 
عن  رحيله  ب�ضاأن  �جل��دل 

بر�ضلونة، هذ� �ل�ضيف.
�لفرن�ضي  ��ضم  و�رتبط 

بالعودة ل�ضفوف فريقه �ل�ضابق 
�ضفقة  يف  م���دري���د،  �أت��ل��ت��ي��ك��و 
نيجويز،  ���ض��اوؤول  مع  تبادلية 
�لفريق  يف  �ل���رو�ت���ب  لتقليل 
عقد  جتديد  �أجل  من  �لكتالوين، 

ليونيل مي�ضي.
وح�ضب �ضحيفة »�ضبورت« 
�لإ���ض��ب��ان��ي��ة، ف���اإن ج��ري��زم��ان 
بر�ضلونة  ملغادرة  فقط  م�ضتعد 
�أتلتيكو  �لوجهة  �إذ� كانت  �لآن، 

مدريد.

�إل��ى  �ل�ضحيفة  و�أ����ض���ارت 
منح  يرف�س  مدريد  �أتلتيكو  �أن 
�ضوى  �آخر  لعب  �أي  بر�ضلونة، 
�ل�ضفقة  يف  نيجويز  ���ض��اوؤول 
�لتبادلية، مما يعقد �ملفاو�ضات 

بني �لناديني.
�ضحفية،  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 
جريزمان  �أن��ط��و�ن  رب��ط��ت  ق��د 
يوفنتو�س  �إلى  بالنتقال  �أي�ًضا 
خالل  جريمان  �ضان  باري�س  �أو 

�ملريكاتو �ل�ضيفي �جلاري.

يشترط �ق�بل  يزمان � ر� �ب
ادرة �برشلو�نة معف

مهمة  خمرجات  وفرت  مهمة ضة  خمرجات  وفرت  مهمة ضة  خمرجات  وفرت  ة  ضلور�ضلور� � �أن  �لإقليم،  يف 
���ه���م���ت ب��ت��ع��زي��ز ض���ه���م���ت ب��ت��ع��زي��ز ض���ه���م���ت ب��ت��ع��زي��ز  �ملفاهيم ض�أ����ض�أ����

بالنز�هة  بالنزضة  بالنزضة  ة  ضخلا�ضخلا� �
�لريا�ضية 

وخارج  د�خل 
�مللعب.

وغطت 

وح��ا���ض��ر ف��ي��ه��ا، ���ض��ي��اء ���
عن  ر�د�ر«  رضبورت  رضبورت  بورت  ض»�ض»�

بالتز�مات  �لوفاء  وطرق 
و� دور  ع��ن  �ضياء،  حت��دث  كما  �مللعب. 

تر� �لجتماعي يف  ل ضل ضل  ض�ض� �لتو�
ذلك  ع��ن  حية  �أمثلة  ستعر�ستعر�س  تعر�ضتعر�ض ض�ض� و� �لريا�ضية 

رو بع�س  بع�سات  سات  بع�ض بع�ضات  ات  ممار� ممار�ضعرب  ضعرب 

��ي ��ي ض��ي ��ي ضض��ي ��ي  ضضل��ف��رن�����ضضل��ف��رن�����ل��ف��رن����� �� ي�����ز��ل ل  ي�����ز  لل 
ُيُثري ثري  جريزمان،  ين  جريزمان،  يثري ثري ن  جريزمان،  ثري ثري ن  �أن��ط��و�أن��ط��و��
عن  رحيله  عن أن  رحيله  عن ضاضاأن  رحيله  عن أن  رحيله  عن ضاأن  رحيله  عن أن  رحيله  أن  ب� ب�جل��دل  ب�ضاضاجل��دل  ضاضاجل��دل  ��

يف.يف.ضيف.يف.ضضيف.يف. ضضل�ضضل�ل� �� لونة، هذلونة، هذضلونة، هذلونة، هذضضلونة، هذلونة، هذ�� ضضبر�ضضبر�بر�
ي ي ضي ي ضضي ي  ضضلفرن�ضضلفرن�لفرن� �� م م ضم م ضضم م  ضض�ضض�� �� وو��رتبط رتبط 

ييزمانزمانر�زمانزمانر�ر�زمانزمانيزمانزمانييزمانزمان زمانزمانيزمانزمانر�زمانزمانيزمانزمانيير� ��بب
ادرة �ادرة � ادرة �ادرة �عادرة �ادرة �ععفف ععمععمم

ين  ادر إلى ال�بحر� يعف �ي � ثل�ب � 
ية ر�بة ا�ترا�ف� تحب وض أول � لحن

غادر �لنجم �لدويل �لأردين يزن ثلجي، �جلمعة، �إلى �لبحرين بهدف 
ملدة  ليمثله  �لبحريني  �لأهلي  �لنادي  مع  �لتعاقد  �إجر�ء�ت  كافة  �إجناز 

مو�ضم.
مبار�ة  عن  غيابه  وبالتايل  �ضحاب  مع  عقده  لف�ضخ  ثلجي  و��ضطر 
�لأردين، حتى يتمكن من  �لدوري  �لأخرية يف ختام مرحلة ذهاب  فريقه 
�ل�ضفر �إلى �لبحرين ويخو�س �أول جتربة �حرت�فية خارجية يف م�ضريته.

ويعترب ثلجي )26 عاما(، مك�ضبا لفريق �لأهلي �لبحريني ملا يتمتع 
�لقدر�ت  من  تعزز  �أن  �ضاأنها  من  عالية  فردية  وق��در�ت  مهارة  من  به 

�لهجومية لفريقه �جلديد.
وبد�أ ثلجي رحلته �لكروية مع �ضباب �حل�ضني ثم �نتقل لالأهلي ومثله 
ب�ضر�ء  �لوحد�ت  ليقوم  لفتة،  ب�ضورة  معه  برز  حيث  �ضنو�ت،  لعدة 

عقده ويتعاقد معه لثالثة مو��ضم.
�أن  قبل  �لوحد�ت،  مع  �ملو�ضم  هذ�  ثلجي  يتو�جد  �أن  يفرت�س  وكان 

يتفق �لطرفان على ف�ضخ �لعقد بالرت��ضي وينتقل ل�ضحاب.
ويعترب ثلجي �لالعب �لأردين �لثاين �لذي �ضيمثل �لأهلي �لبحريني، 
ين�ضم  �أن  ينتظر  كذلك  �لفريق،  مع  عقده  جابر  زيد  �ملد�فع  جدد  بعدما 

للفريق زميلهما عبد �هلل �لعطار مهاجم �جلزيرة.

يليس تش� طة � دم �ن يحن راموس �
�إبر�م �ضفقة جديدة من باري�س �ضان جريمان،  يعمل ت�ضيل�ضي على 

خالل �ملريكاتو �ل�ضيفي �جلاري.
وكان ت�ضيل�ضي جنح يف �ضم �ملد�فع �لرب�زيلي تياجو �ضيلفا جماًنا يف 

�ل�ضيف �ملا�ضي، عقب �نتهاء عقده مع �ضان جريمان.
وح�ضب �ضحيفة »ليكيب«، فاإن ت�ضيل�ضي وجه �أنظاره �إلى بري�ضنيل 
كيمبيمبي مد�فع باري�س، �لذي ينتهي عقده يف حديقة �لأمر�ء، يف �ضيف 

.2024
�إلى  ر�مو�س  �ضريجيو  �لإ�ضباين  �ملد�فع  �نتقال  �أن  �إل��ى  و�أ���ض��ارت 
باري�س، يهدد بجلو�س كيمبيمبي على مقاعد �لبدلء خالل �ملو�ضم �ملقبل.

�لدفاع خالل  يف  لباري�س  �لأ�ضا�ضية  �لت�ضكيلة  ت�ضم  �أن  �ملتوقع  ومن 
�ملو�ضم �ملقبل، �ضريجيو ر�مو�س وماركينيو�س.

كيمبيمبي  يعي�ضها  �لتي  �لقلق  حالة  يدرك  ت�ضيل�ضي  �أن  و�أو�ضحت 
جيًد�، ويرغب يف ��ضتغالل هذ� �لأمر حل�ضم �ل�ضفقة.

�حلايل  �ل�ضيفي  �ملريكاتو  يف  �ضفقة  �أي  يربم  مل  ت�ضيل�ضي  �أن  يذكر 
حتى �لآن.

هاال�ند مودعا سا�نشو: ال 
يتك تتألق ار لرؤ� يق االنتطن أط�

دورمتوند،  بورو�ضيا  مهاجم  هالند،  �إيرلينج  �لرنويجي  حر�س   
على توديع زميله �لإجنليزي جادون �ضان�ضو �لذي �نتقل �إلى مان�ض�ضرت 
�نتقال  �ضفقة  عن  �جلمعة،  �أم�س  �حلمر،  �ل�ضياطني  و�أعلن  يونايتد. 

�ملهاجم �لإجنليزي �إلى »�أولد تر�فورد« ب�ضكل ر�ضمي.
ون�ضر هالند على ح�ضابه ب�ضبكة »�إن�ضتجر�م« �ضورة له مع �ضان�ضو، 
وكتب عليها: »حظ �ضعيد يف رحلتك �لقادمة يا �أخي. لقد ق�ضينا بع�س 

�لأوقات �جليدة مًعا! ل �أطيق �لنتظار لروؤيتك تتاألق!«.
له. �ضنلتقي  قائاًل: »تفاهم ل مثيل  ورد �ضان�ضو على ر�ضالة هالند، 

قريًبا مرة �أخرى يا �أخي. �عنت بنف�ضك و�أمتنى لك �لتوفيق �أي�ًضا«.
وذكرت تقارير بريطانية �أن قيمة �ضفقة �نتقال �ضان�ضو من بورو�ضيا 
مت�ضمنة  ي��ورو،  مليون   90 تبلغ  يونايتد  مان�ض�ضرت  �إل��ى  دورمتوند 

�ملتغري�ت.

يت  يلًا لالكاز� يليس �بد� تش� م �  �نحب
طط آرسنال �ف�ي �ن

مع  لكازيت،  �ألك�ضندر  مهاجمه،  عقد  جتديد  عدم  يف  �آر�ضنال  يفكر 
�نتظار �لعرو�س �لتي �ضتقدم له.

ويخو�س لكازيت مو�ضمه �لأخري يف عقده �حلايل مع �آر�ضنال، و�لذي 
و�ضي�ضبح  �أ�ضبوعًيا،  �إ�ضرتليني  جنيه  �ألف   175 على  مبوجبه  يح�ضل 

مبقدوره �لرحيل باملجان عن �ملدفعجية �ل�ضيف �ملقبل.
وبح�ضب �ضحيفة »ذ� �ضن« �لربيطانية يرغب �آر�ضنال يف �إيجاد ناد، 
يرحب باإنفاق ما يقارب 15 مليون �إ�ضرتليني ل�ضم لكازيت، �إلى جانب 

دفع �أجره.
و�ضيو��ضل �آر�ضنال مالحقة تامي �أبر�هام، مهاجم ت�ضيل�ضي، يف حال 

رحيل لكازيت خالل �ل�ضيف �جلاري.
�للندين  �لنادي  �أنه يف حال مل يتلق  و�أ�ضافت �ل�ضحيفة �لربيطانية، 
ا للمهاجم �لفرن�ضي، �ضريحب مدرب �لفريق، ميكيل �أرتيتا، ببقاء  عرو�ضً

�لالعب كي يكون بدياًل للقائد بيري �إميرييك �أوبامياجن.
جنيه  مليون   52 مقابل  لك��ازي��ت،  مع  تعاقد  �آر�ضنال  �أن  يذكر 

�إ�ضرتليني، من �ضفوف ليون �لفرن�ضي يف عام 2017.

ين يار� � ين �ن يل �ا�ئر �ب� يث �ب� ار� �ب
ريال  تدريبات  �إل��ى  �جلمعة،  بيل،  جاريث  �لويلزي  �لنجم  �ن�ضم 

مدريد، و�ضط حالة من �لرتقب ب�ضاأن م�ضتقبله مع �لفريق.
�لنادي  �نتهاء تعاقده مع  �لغمو�س بو�ضع بيل مع �قرت�ب  ويحيط 

�مللكي بنهاية �ملو�ضم �جلاري.
ويتبقى عام و�حد يف عقد جناح �لريال، �لذي لعب �ملو�ضم �ملا�ضي 
�لت�ضكيلة  عن  غ��اب  �أن  بعد  �لإجنليزي،  توتنهام  �ضفوف  يف  معار� 

�لأ�ضا�ضية للمدير �لفني �ل�ضابق للنادي �مللكي، زين �لدين زيد�ن.
رغبة  ظل  يف  �أخ��رى،  مرة  �مل�ضاكل  معه  لتبد�أ  جديد  من  بيل  وعاد 
 15 �إلى  ي�ضل  �لذي  �ملرتفع،  ر�تبه  ب�ضبب  عنه  �ل�ضتغناء  يف  �لفريق 
�أكرث من منا�ضبة م�ضري�  مليون يورو �ضنويا، وهو ما رف�ضه �لالعب يف 

�إلى رغبته يف مو��ضلة �مل�ضرية مع �لريال.
�مللكي،  �لنادي  و�إد�رة  بيل  بني  �جتماعات  �ملقبلة  �لأيام  و�ضت�ضهد 
من �أجل حتديد م�ضريه، و�إن كان �ضيرتك �لفريق بنهاية �ملو�ضم �جلاري 
�أن  �لريال مك�ضب مايل من رحيله، بعد  �أجل �ضمان  �أو قبل �نطالقه، من 
�لفريق  قيادة  على  بقدرته  توقعات  و�ضط  �لكثري،  �لنادي  خزينة  كلف 

ل�ضنو�ت، قبل �أن يف�ضل يف �لتاأقلم مع �أجو�ء �لدوري �لإ�ضباين.
�أن  �أكرث من منا�ضبة  �أكد يف  وكان جوناثان بارنيت وكيل �لالعب قد 
موكله يريد مو��ضلة �مل�ضرية مع �لريال حتى نهاية عقده، وهو ما يعود 
�حلالية،  �لفرتة  يف  له  مماثل  ر�تب  دفع  على  فريق  �أي  قدرة  عدم  �إلى 
وهو ما قد يجرب �لفريق على �لتفكري يف ف�ضخ �لتعاقد، وهو �لأمر �لذي 

��ضتبعده وكيل �لالعب موؤخر�.
�لإبقاء  هو  �لأرجح  �ضيكون �خليار  �لتو�ضل لتفاق،  ويف حالة عدم 
�لإيطايل  �لفني �جلديد،  �ملدير  نهاية عقده، وحماولة  �لالعب حتى  على 
كارلو �أن�ضيلوتي، �إعادة بيل �إلى طريق �لتاألق �لذي حاد عنه يف �لفرتة 
�لأخرية مع �لنادي �مللكي، بعد �أن كان من �أبرز جنومه يف �لفرتة ما بني 
2013 �إلى 2015. وقدم �لنجم �لويلزي م�ضتويات جيدة مع توتنهام 
قيادة  حتت  هدفا   16 حمرز�  مبار�ة   19 يف  و�ضارك  �ملا�ضي،  �ملو�ضم 
�ملدير �لفني �لربتغايل، جوزيه مورينيو، �لذي رحل عن �لفريق من �أجل 

قيادة روما �لإيطايل، بد�ية من �ملو�ضم �ملقبل.

 �بهاء ع�بد الر�من مرشح 
يصيل � للعودة إلى ال�ف

 �أ�ضبح �لنجم �لدويل �لأردين، بهاء عبد �لرحمن، مر�ضحا للعودة 
�إلى �لفي�ضلي خالل فرتة �لنتقالت �ملقبلة.

ويعترب بهاء عبد �لرحمن من �لالعبني �ملميزين يف خط �لو�ضط، 
وكان �ضاحب �ل�«34 عاما« قد خا�س موؤخر� جتربة �حرت�فية مع 

�لن�ضر �لكويتي.
وي�ضعى �لفي�ضلي �أي�ضا �إلى تعزيز �ضفوفه مبحرتف �أجنبي، يف 

�إطار �ضعيه ل�ضتعادة لقب �لدوري.
�حل�ضني  �أمام  قوية  مو�جهة  �لأح��د،  �ليوم  �لفريق،  ويخو�س 

�إربد، يف ختام مبارياته مبرحلة ذهاب دوري �ملحرتفني.
وي�ضتقر �لفي�ضلي يف �ملركز �لر�بع بر�ضيد »20 نقطة«، بعدما 
خ�ضر يف �آخر مو�جهتني �أمام �ل�ضلط و�لوحد�ت، بذ�ت �لنتيجة »0-

.»1

ية �ف�ي منا�فسات  ترك� ية � هة أرد�ن� موا�ب
يو ياد طوك� ودو �بأولم�ب� الحب

�لأوملبية  �لألعاب  ب��دورة  �جل��ودو  مناف�ضات  قرعة  �أجريت   
)طوكيو 2020( و�لتي ي�ضارك فيها لعب �ملنتخب �لأردين يون�س 

عيال �ضلمان ، �ضمن مناف�ضات وزن حتت 73 كجم.
�لإثنني  �لأوملبياد  يف  م�ضاركته  �ضلمان  عيال  يون�س  و�ضيفتتح 
�ملقبل، حيث �أوقعته �لقرعة يف دور �ل� 32 مبو�جهة �لالعب �لرتكي 
بالل �ضيلوغلو �ضاحب �مليد�لية �لربونزية يف بطولة �لعامل �لأخرية 

و�مل�ضنف �لتا�ضع على �لعامل.
�لتاأهيلي  �ملقعد  على  �حل�ضول  يف  �ضلمان«  »ع��ي��ال  وجن��ح 

�ملُخ�ض�س للقارة �لآ�ضيوية ملناف�ضات وزن حتت 73 كجم.
لعب  فيها  يتاأهل  �لتي  �لتو�يل  على  �لثانية  �ملرة  هذه  وتعترب 
يف  خلف  �إبر�هيم  م�ضاركة  بعد  �لأوملبية  �لألعاب  �إلى  �أردين  جودو 

�أوملبياد ريو 2016.
غدً�  تفتتح  �لتي  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  دورة  يف  �لأردن  وميثل 
م�ضاركاته  تاريخ  يف  عدد  �أك��رب  وهو  ولعبة  لعباً   14 �جلمعة، 

�لأوملبية و�لتي بد�أت يف �أوملبياد مو�ضكو عام 1980 .

يد عىل يُزا� ر�بول � ي�ف  ل�

ييس يالن إل�قناع ك�  م�
فر�نك  �لإيفو�ري  �إغ��ر�ء  �أجل  من  ا  عر�ضً ليفربول،  نادي  قدم   
كي�ضي، لعب و�ضط ميالن، بالنتقال �إلى �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز 

خالل �ملو�ضم �ملقبل.
�ملقبل،  �ل�ضيف  �لرو�ضونريي يف  كي�ضي مع  فر�نك  وينتهي عقد 

ومل يو�فق �لالعب �لإيفو�ري، على عر�س �لتجديد حتى �لآن.
ليفربول  فاإن  �لإيطالية،  ميديا�ضت«  »�ضبورت  ل�ضبكة  ووفًقا 
ماليني   8 يبلغ  �ضنوي  ر�ت��ب  على  �حل�ضول  كي�ضي،  على  عر�س 

يورو، من �أجل �رتد�ء �ألو�ن �لريدز.
و�أ�ضارت �إلى �أن كي�ضي �ضبق �أن طلب من ميالن، �حل�ضول على 
يحاول  �لرو�ضونريي  لكن  �لتجديد،  على  للمو�فقة  يورو  ماليني   6

خف�ص ال�شروط املادية لالعب االإيفواري.
يف  يونايتد  مان�ض�ضرت  يدعم  �أنه  �أن �ضرح  �ضبق  كي�ضي  �أن  يذكر 
�نتقل  �إذ�  ليفربول،  م�ضجعي  مع  �أزمة  يف  ي�ضعه  قد  مما  �إجنلرت�، 

م�ضتقباًل �إلى �لريدز، ب�ضبب �لعد�ء �لكبري بني �لناديني.

يكشف  يتد � يو�نا� ما�نشستر �
عن ر�قم سا�نشو

ك�ضف نادي مان�ض�ضرت يونايتد عن رقم �لقمي�س �لذي �ضريتديه 
�ملو�ضم  خالل  �حلمر  �ل�ضياطني  مع  �ضان�ضو  ج��ادون  �لإجنليزي 

�ملقبل.
وقال مان�ض�ضرت يونايتد على موقعه �لر�ضمي: »بعد جدل كبري 
حول رقم �لقمي�س �لذي �ضريتديه �لالعب �لبالغ من �لعمر 21 عاًما 

مع يونايتد، مت �ل�ضتقر�ر على �أن يرتدي �لقمي�س رقم 25«.
و�أ�ضاف: »�إن �آخر من �رتدى �لقمي�س رقم 25 يف يونايتد كان 
يف  معاًر�  للفريق  لعب  �لذي  �إيجالو،  �أودي��ون  �لنيجريي  �ملهاجم 
�ل�ضهر نف�ضه  �إلى  �لعام �ملا�ضي  �لثاين من  �لفرتة من يناير/ كانون 
من 2021«. وتابع: »يظل �أنطونيو فالن�ضيا �أبرز من �رتبط ��ضمه 
بالرقم 25 يف يونايتد، حيث �رتد�ه �لالعب �لكولومبي يف 8 مو��ضم 

من �ملو��ضم �لع�ضرة �لتي ق�ضاها يف �أولد تر�فورد«.
و�ختتم: »�ضي�ضبح �ضان�ضو �لالعب �لعا�ضر �لذي يرتدي �لرقم 
�أرقاًما ثابتة  25 يف يونايتد منذ �عتماد ر�بطة �لدوري �لإجنليزي 
لالعبي فرق �مل�ضابقة مع بد�ية مو�ضم 1993-1994، حيث �ضبقه 
�إيجالو وفالن�ضيا ونيك بوويل ود�ين �ضيمب�ضون وديفيد  �رتد�ئه  يف 
بيلكينجتون  وكيفني  كرويف  وج��وردي  فورت�ضن  وكويننت  جونز 

وجاري و�ل�س«.

ين  ب� يدة � د� هة �ب موا�ب
ييس رو�نالدو وم�

�أن �ملو�ضم �جلديد �ضي�ضهد مو�جهة كال�ضيكية مميزة بني  يبدو 
�لنجمني كري�ضتيانو رونالدو وليونيل مي�ضي.

ومن �ملتوقع ��ضتمر�ر رونالدو مع يوفنتو�س، كما �أن مي�ضي يف 
طريقه لتجديد عقده مع بر�ضلونة.

و�أعلن نادي بر�ضلونة ر�ضميا م�ضاء �ليوم �جلمعة �أنه �ضيو�جه 
يوفنتو�س يوم 8 �أغ�ضط�س/ �آب �ملقبل يف كاأ�س خو�ن جامرب �لودية.

جماهريي  بح�ضور  �ضتقام  �ملبار�ة  �إن  �لكتالوين  �لنادي  وقال 
ن�ضبته %20 )نحو 20 �ألف متفرج(، م�ضري� �إلى �أن هذه �ملبار�ة 

�ضي�ضبقها مو�جهة بني فريقي �ل�ضيد�ت يف �لناديني.
 37 �إيطاليا تعد هذه �ملبار�ة �ملقبلة رقم  ووفقا ملوقع فوتبول 

بني مي�ضي ورونالدو.
منذ  وبر�ضلونة،  يوفنتو�س  بني  �لأولى  هي  �ملبار�ة  تعترب  كما 
3-0 يف دور  �لكتالوين بنتيجة  �لفريق  �ل�ضيدة �لعجوز على  تفوق 
�لأول  كانون  دي�ضمرب/  يف  �أوروب��ا  �أبطال  دوري  من  �ملجموعات 
18 مرة يف �لكال�ضيكو بني ريال  2020. و�لتقى رونالدو ومي�ضي 
مدريد وبر�ضلونة، حيث فاز �لربغوث 16 مرة، بينما تفوق �ضاروخ 

مادير� 11 مرة، و�ضيطر �لتعادل على 9 مباريات بينهما.
�لنجمني  م�ضتقبل  �أح��اط��ت  ق��د  �لتقارير  م��ن  �لعديد  وك��ان��ت 
بال�ضكوك، �إذ تردد �أن كري�ضتيانو رونالدو يحظى باهتمام من جانب 

باري�س �ضان جريمان.
ويف �ملقابل، ُذكر �أن �إد�رة بر�ضلونة �تفقت مبدئيا مع مي�ضي على 
تخفي�س ر�تبه بن�ضبة %50 لتذليل �لعقبات �لتي تعرت�س جتديد 

عقده �لذي مل يح�ضم حتى �لآن.

ي�قود ا � يك وا�نحب تر� سو�بر ها�
السلط الكتساح معان

�ل�ضيفي،  ه�ضام  �لتون�ضي  �ملهاجم  با�ضر 
ي�ضتعد  �ل��ذي  �لأردين  �لفي�ضلي  مع  تدريباته 
�ملقبل، يف ختام  �لأحد  �إربد،  ملو�جهة �حل�ضني 

مرحلة ذهاب دوري �ملحرتفني �لأردين.
ومل ُي�ضمح لل�ضيفي بامل�ضاركة مع �لفي�ضلي، 
قيده �ضمن  �ضيتم  �لذهاب، حيث  بعد ختام  �إل 

�ضفوف �لفريق خالل فرتة �لنتقالت �ملقبلة.
مع  �ل��ل��ع��ب  ل��ه  �ضبق  ق��د  �ل�ضيفي  وك���ان 
�لفي�ضلي قبل مو�ضمني، و�ضاهم يف قيادة �لفريق 

لإحر�ز لقبي �لدوري وكاأ�س �لأردن.

مع  �ملا�ضي  �ملو�ضم  يف  �لتون�ضي  ولعب 
ب�ضكل  كثري�  ي�ضارك  مل  لكنه  �ل��وح��د�ت، 

�أ�ضا�ضي، ب�ضبب �لعتماد يف �لهجوم على 
�ل�ضنغايل عبد �لعزيز �ند�ي.

وخ�ضر �لفي�ضلي �آخر مبار�تني 
�أم����ام  �ل�������دوري،  ب��ط��ول��ة  يف 

�ل��وح��د�ت  ث��م  وم��ن  �ل�ضلط 
 ،»1-0« �لنتيجة  ب��ذ�ت 

�لثالث  للمركز  ليرت�جع 
بر�ضيد »20 نقطة«.

يصيل � ته مع ال�ف ي�با� تدر� ي�باشر � �ي � ي�ف  الس�

يف  �لأول  فوزه  �ضحاب  حقق 
�لن�ضخة �حلالية لبطولة �لدوري 
م�ضاء  جن��ح  ب��ع��دم��ا  �لأردين، 
�لبقعة  عقبة  �جتياز  يف  �جلمعة 
بهدفني دون رد يف �ملو�جهة �لتي 
عبد  �مللك  �ضتاد  على  جمعتهما 
�جلولة  يف  بالقوي�ضمة  �لثاين  �هلل 

�لأخرية ملرحلة �لذهاب.
�لفوز  بهديف  �ضحاب  وتقدم 
يف ال�شوط االأول عن طريق يزن 
�لنعيمات يف �لدقيقة 28، وعدي 

�لقر�ر يف �لدقيقة 43.
وتقدم �ضحاب للمركز �لعا�ضر 
بفارق  متقدما  نقاط،   7 بر�ضيد 
�ضاحب  �جلليل  ع��ن  �لأه���د�ف 

�ملركز قبل �لأخري.

�لبقعة  فريق  �أنهى  ب��دوره 
مبارياته يف مرحلة �لذهاب دون 
نقطة  �أي  حتقيق  من  يتمكن  �أن 
مو�جهة   11 يف  خ�ضر  ح��ي��ث 
دون  �لأخ���ري  �مل��رك��ز  يف  ليبقى 

نقاط.
�ل�ضبت  غ���د�  وت��ت��و����ض��ل 
لقاء�ت �جلولة 11 مبو�جهتني، 
نظريه  �لرمثا  ي�ضت�ضيف  حيث 
�حل�ضن،  �ضتاد  على  �جل��زي��رة 
فريق  �جل��ل��ي��ل  ي�ضتقبل  فيما 
�لأردن  ���ض��ب��اب 
ع��ل��ى ���ض��ت��اد 
�لأمري حممد 

بالزرقاء.

يح�قق �فوزه األول عىل �ساب ال�ب�قعة  سحاب �



االحد  )25( متوز  62021
0عر�ب�ي ودول�يالعدد )2449( االحد  )25( متوز  2021

العدد )2449(

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة معاذ ديراين و�شريكه   
وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )105534( 
بتاريخ  2012/10/10 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
اعالن اول 

ا�شتنادا الحكام املادة 68/ب من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديالته 

يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة  ال�شناعة والتجارة والتموين ان الهيئة 

غري العادية ل�شركة املركز االردين للتجميل العالجي امل�شجلة لدينا  يف �شجل 

ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم 16016 بتاريخ 20008/3/23 قد 

قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2020/12/20 املوافقة باالجماع 

على تخفي�ض را�شمال ال�شركة   لي�شبح )18000( دينار اردين 

ويحق لكل من دائني ال�شركة االعرتا�ض خطيا على تخفي�ض را�شمال ال�شركة لدى 

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن

مراقب عام ال�شركات 
د- وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
الذهبيه(  )ا�شواء عنجره  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  ال�شناعة والتجارة  التجارية يف وزارة 
الزغول(  با�شم )حممد علي عقله  بالرقم )216829(  التجارية  اال�شماء  لدينا يف �شجل  وامل�شجل 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حمزه حممد احمد الزغول(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
للمياه ال�شحيه(  التجاري )االحباب  بان اال�شم  ال�شناعة والتجارة والتموين  التجارية يف وزارة 
الزغول(  با�شم )حممد علي عقله  بالرقم )158316(  التجارية  اال�شماء  لدينا يف �شجل  وامل�شجل 
حجة  امللكية  نقل  الزغول(وتعتربعملية  عقله  علي  )حممود  با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058103(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�شركة  �شليم ابو �شليم و �شالح حممود حفار وامل�شجلة يف �شجل  ال�شريك /ال�شركاء يف 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )56624( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �شريكه/�شركائه يف 
ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة 

بتاريخ 2021/7/3
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل من 

ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-

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

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة �شالح �شقري و�شركاه

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

وتعديالته ارجو من دائني �شركة )�شالح �شقري و�شركاه( وامل�شجلة لدى 

�شركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية يف �شجل �شركات 

الت�شامن )م�شتاأجرة( حتت الرقم )1251( تاريخ 2021/7/5 �شرورة تقدمي 

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

 خم�شة ع�شر يوما وذلك على العنوان التايل:

عمان - احلمر- �شاحية ال�شمريات- مقابل مدر�شة الفر�شان - هاتف 

0795814181 

 امل�شفي 

�شالح عمر عليان �شقري

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة معاذ ديراين و�شريكه   
وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )105534( 
بتاريخ  2012/10/10 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
اعالن اول 

ا�شتنادا الحكام املادة 68/ب من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديالته 

يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة  ال�شناعة والتجارة والتموين ان الهيئة 

غري العادية ل�شركة املركز االردين للتجميل العالجي امل�شجلة لدينا  يف �شجل 

ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم 16016 بتاريخ 20008/3/23 قد 

قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2020/12/20 املوافقة باالجماع 

على تخفي�ض را�شمال ال�شركة   لي�شبح )18000( دينار اردين 

ويحق لكل من دائني ال�شركة االعرتا�ض خطيا على تخفي�ض را�شمال ال�شركة لدى 

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن

مراقب عام ال�شركات 
د- وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
الذهبيه(  )ا�شواء عنجره  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  ال�شناعة والتجارة  التجارية يف وزارة 
الزغول(  با�شم )حممد علي عقله  بالرقم )216829(  التجارية  اال�شماء  لدينا يف �شجل  وامل�شجل 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حمزه حممد احمد الزغول(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
للمياه ال�شحيه(  التجاري )االحباب  بان اال�شم  ال�شناعة والتجارة والتموين  التجارية يف وزارة 
الزغول(  با�شم )حممد علي عقله  بالرقم )158316(  التجارية  اال�شماء  لدينا يف �شجل  وامل�شجل 
حجة  امللكية  نقل  الزغول(وتعتربعملية  عقله  علي  )حممود  با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058103(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�شركة  �شليم ابو �شليم و �شالح حممود حفار وامل�شجلة يف �شجل  ال�شريك /ال�شركاء يف 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )56624( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �شريكه/�شركائه يف 
ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة 

بتاريخ 2021/7/3
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل من 

ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-

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

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة �شالح �شقري و�شركاه

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

وتعديالته ارجو من دائني �شركة )�شالح �شقري و�شركاه( وامل�شجلة لدى 

�شركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية يف �شجل �شركات 

الت�شامن )م�شتاأجرة( حتت الرقم )1251( تاريخ 2021/7/5 �شرورة تقدمي 

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

 خم�شة ع�شر يوما وذلك على العنوان التايل:

عمان - احلمر- �شاحية ال�شمريات- مقابل مدر�شة الفر�شان - هاتف 

0795814181 

 امل�شفي 

�شالح عمر عليان �شقري

االحد  )25( متوز  22021اعالنات
العدد )2449(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200079692(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  �شليم ابو �شليم وحممد ب�شري حامد حممد نذير وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )56622( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058102(

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

   �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�شركة  �شليم ابو �شليم واحمد حممد عبيد  وامل�سجلة يف �سجل  ال�سريك /ال�سركاء يف 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )56623( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200079691(

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

   �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�شليم وحممد ر�شا حممد عبيد  وامل�سجلة يف  ابو  �شليم  �شركة   ال�سريك /ال�سركاء يف 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )56619( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058100(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  �شليم ابو �شليم وحممد وفا علي جنديه وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )56620( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058096(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  �شليم ابو �شليم وحممد  احمد حجار  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )56614( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058101(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�شليم وحممد هيثم جمال �شباغ وامل�سجلة يف  ابو  �شليم  �شركة   ال�سريك /ال�سركاء يف 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )56621( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058097(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  �شليم ابو �شليم ون�شال عبداجلواد نحالوي وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )56615( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058098(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 يعلن مراقب 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

   �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  �شليم ابو �شليم و خلدون ح�شن خمزوم وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )56617( بتاريخ 2000/7/10

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 

ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة 

بتاريخ 2021/7/3

وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل من 

ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

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

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058335(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 يعلن مراقب 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة  

 �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�سجل  يف  وامل�سجلة  �شليم  ابو  و�شليم  ق�شاب  عبدامللك  �شركة   يف  /ال�سركاء  ال�سريك 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )57798( بتاريخ  2000/11/23

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 

ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة 

بتاريخ 2021/7/3

وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل من 

ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

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

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

 �شركة مدار�س الو�شيلة ذم م
 التاريخ :2021/7/8م

 ال�شيدات وال�شادة ال�شركاء يف �شركة مدار�س الو�شيلة ذم م املحرتمني
 ))) عمال باحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�شنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�شنة2020 والإجراءات
ال�شادرة عن معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ2020/4/9م مبوجب اأمر الدفاع اأعاله ، 

 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غري العادي .
 قرر جمل�س اإدارة �شركة مدار�س الو�شيلة ذ م م دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي الذي 

 �شيعقد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء من يوم الإثنني املوافق2021/8/2م.
  للنظر يف الأمور املدرجة جدول اأعمال الإجتماع عرب موقع ال�شركة الإلكرتوين
 )http://waseelasschool.com( و على موقع دائرة مراقبة ال�شركات

 يف مقر ال�شركة يف عمان وذلك ملناق�شة مايلي
  1 - ميزانية ال�شركة عن ال�شنة املالية2019/7/1ایل 2020/6/30 وح�شاباتها اخلتامية واأعمالها .

  2 - انتخاب مدقق ح�شابات لل�شركة عن الفرتة من 2020/7/1اإیل 2021/6/30م
وملن ل ي�شتطيع احل�شور يرجى تفوي�س اأو توكيل الغري وايداع ق�شيمة التفوي�س اأو التوكيل وذلك قبل 

 موعد الإجتماع بثالثة اأيام
 رئي�س هيئة املديرين

عمار العواي�شه

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة معان لال�شكان  ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة 
مراقبة ال�سركات حتت الرقم )31663( بتاريخ 2013/3/3�سرورة 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام 
اململكة، وثالثة  داخل  للدائنني  تاريخه  �سهرين من  ال/ وذلك خالل 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد رافت حممد عي�سى ابو كركي
عنوان امل�سفي :  معان �سارع الرئي�سي جانب �سكن خالد للطالبات تلفون 

0777830831
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته.
ذ.م.م  البديله    الهند�شية  الطرق  �شركة  دائني  من  اأرجو 
 )52435( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة 
بتاريخ 2018/9/16  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة 
تاريخه  ام ال/ وذلك خالل �سهرين من  الدفع  �سواء كانت م�ستحقة 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة :ال�سيد جمد عدنان �سليمان الزيدات 
عنوان امل�سفي :  عمان جبل احل�سني دوار فرا�س مقابل مطعم غيث جممع 

كرم �سنرت ط4 هاتف 0797910520-0796400599-06460041
  م�سفي �سركة

ال�صحف:  �صدى وامماالحد  2021/7/25

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

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة باأن اال�ص��م التجاري )مدر�ص��ة اوبال الدولية( وامل�ص��جل لدينا يف �ص��جل اال�صماء 
التجاريه بالرقم )211397( با�ص��م )عبا�س حممود حممد الذياب( جرى عليه نقل ملكيه لي�ص��بح با�صم )ايوب 

حممود حممد الذياب(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

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

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
( وامل�سجل  التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�شيدلية الناي 
لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )248560( با�سم )فرح عي�شى احمد طليب( جرى عليه 
نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �شالح حممد �شالح البزور(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

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

اململكة االردنيةالها�شمية 
دائرة االرا�شي وامل�شاحة

مذكرة تبليغ جل�شة ازالة �شيوع
جلنة ازالة �شيوع مديرية ت�شجيل ارا�شي الكرك

رقم الطلب: 2021/27/8
املطلوب تبليغهم:

1- حممد عبد املعطي 2- خليل فار�س احمد 3-غازي خليل م�شيف 4- جميلة 
م�شيف  ربه  عبد  6-حمده  م�شيف  ربه  عبد  اهلل  5-عطا  زعل  ال�شمد  عبد 
مطر  العزيز  9-عبد  املعاين  حممد  8-حماد  ال�شمد  عبد  جروح  7-نواف 
اخل�شري  حممد  11-احمد  ال�شمد  عبد  مطر  املهدي  10-عبد  ال�شمد  عبد 
م�شيف  خليل  14-�شامل  خلف   �شبح  غندوره   -13 خلف  �شبح  12-مطلق 
احمد  فار�س  17-حليمه  احمد  فار�س  16-احمد  املعاين  رحيل  15-خلف 
ال�شمد  20-عبد  املعاين  هوميل  19-غازيه  م�شيف  علي  مزعل  18-جملي 
زعل علي  21-حممد علي م�شيف 22-فاطمه فار�س احمد 23-فرحان احمد 
فار�س 24-حفيظه فار�س احمد 25-�شامح عبد احلميد فار�س 26-منر فرا�س 
احمد 27-عبد القادر مطر عبد ال�شمد 28-حممد خليل م�شيف 29-مديحه 
فرا�س احمد 30-�شميح عبد احلميد فار�س  31-حمده احمد فار�س 32-عبد 
ال�شالم مزعل علي 33-مرمي حممد عبد املعطي 34-�شامل حممد عبد املعطي 
35-مو�شى غازي خليل 36-يا�شني علي عو�س املعايطه 37-زينب علي عو�س 
املعايطه  عو�س  علي  39-عزيزه  املعايطه  عو�س  علي  38-مكرم  املعايطه 
املعايطه 42-�شريفه  املعايطه 41-زريفه علي عو�س  40-حمده علي عو�س 
املعايطه 44- احمد علي عو�س  املعايطه 43-حممد علي عو�س  علي عو�س 

املعايطه 45-ا�شماعيل علي عو�س املعايطه 46-فاطمه فار�س احمد العبيد
هذا  تبلغكم  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل  ح�شوركم  يقت�شي  حيث 
او  للق�شمة  قابلة  الغري  بالت�شرف بح�ش�شكم  رغبتكم  االعالن وذلك البداء 
 )15( رقم  االر�س  قطعة  يف   للق�شمة  قابله  ت�شبح  بحيث  ح�ش�شكم  جتميع 

حو�س )13( من ارا�شي قرية �شمرا
علما انه مت حتديد موعد اجلل�شة يوم الثالثاء املوافق 2021/8/9.

واذا مل حت�شروا يف املوعد املحدد تنفذ بحقكم االحكام املن�شو�س عليها يف 
قانون امللكية العقارية رقم )13( ل�شنة )2019( واالنظمة ال�شادرة مبوجبه 

بهذا اخل�شو�س
رئي�س جلنة ازالة ال�شيوع/ مديرية ت�شجيل ارا�شي الكرك

دائرة قا�ضي الق�ضاه

حمكمة تنفيذ عمان ال�ضرعية

تبليغ اخطار بالن�ضر �ضادر عن 

حمكمة تنفيذ عمان ال�ضرعية

رقم الق�ضية التنفيذية : 2021/1293 

اىل املحكوم عليها: وفاء احمد حممود البلبي�ضي

اقامة  مكان  واخر  االقامة  مكان  جمهول  عنوانه: 

الدوار الثالث

ا�ضم املحكوم له: مهدي ه�ضام كاظم عا�ضور

مو�ضوعها: �ضم �ضغار

يجب عليك ت�ضليم ال�ضغرية امريه خالل فرتة �ضبعة 

ايام من تاريخ تبلغك ذلك واذا انق�ضت هذه املده ومل 

التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  االخطار   هذا  م�ضمون  تنفذ 

مببا�ضره املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

مامور التنفيذ

دائرة قا�ضي الق�ضاه

حمكمة تنفيذ عمان ال�ضرعية

تبليغ اخطار بالن�ضر �ضادر عن

 حمكمة تنفيذ عمان ال�ضرعية

رقم الق�ضية التنفيذية : 2021/1293 

اىل املحكوم عليها: امريه ه�ضام مهدي كظم عا�ضور

اقامة  مكان  واخر  االقامة  مكان  جمهول  عنوانه: 

الدوار الثالث

ا�ضم املحكوم له: مهدي ه�ضام كاظم عا�ضور

مو�ضوعها: �ضم �ضغار

يجب عليك ت�ضليم ال�ضغرية امريه خالل فرتة �ضبعة 

ايام من تاريخ تبلغك ذلك واذا انق�ضت هذه املده ومل 

التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  االخطار   هذا  م�ضمون  تنفذ 

مببا�ضره املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

مامور التنفيذ

اململكة االردنيةالها�ضمية 
دائرة االرا�ضي وامل�ضاحة

مذكرة تبليغ جل�ضة ازالة �ضيوع
جلنة ازالة �ضيوع مديرية ت�ضجيل ارا�ضي الكرك

رقم الطلب: 2021/27/8
املطلوب تبليغهم:

1- حممد عبد املعطي 2- خليل فار�س احمد 3-غازي خليل م�ضيف 4- جميلة 
م�ضيف  ربه  عبد  6-حمده  م�ضيف  ربه  عبد  اهلل  5-عطا  زعل  ال�ضمد  عبد 
مطر  العزيز  9-عبد  املعاين  حممد  8-حماد  ال�ضمد  عبد  جروح  7-نواف 
اخل�ضري  حممد  11-احمد  ال�ضمد  عبد  مطر  املهدي  10-عبد  ال�ضمد  عبد 
م�ضيف  خليل  14-�ضامل  خلف   �ضبح  غندوره   -13 خلف  �ضبح  12-مطلق 
احمد  فار�س  17-حليمه  احمد  فار�س  16-احمد  املعاين  رحيل  15-خلف 
ال�ضمد  20-عبد  املعاين  هوميل  19-غازيه  م�ضيف  علي  مزعل  18-جملي 
زعل علي  21-حممد علي م�ضيف 22-فاطمه فار�س احمد 23-فرحان احمد 
فار�س 24-حفيظه فار�س احمد 25-�ضامح عبد احلميد فار�س 26-منر فرا�س 
احمد 27-عبد القادر مطر عبد ال�ضمد 28-حممد خليل م�ضيف 29-مديحه 
فرا�س احمد 30-�ضميح عبد احلميد فار�س  31-حمده احمد فار�س 32-عبد 
ال�ضالم مزعل علي 33-مرمي حممد عبد املعطي 34-�ضامل حممد عبد املعطي 
35-مو�ضى غازي خليل 36-يا�ضني علي عو�س املعايطه 37-زينب علي عو�س 
املعايطه  عو�س  علي  39-عزيزه  املعايطه  عو�س  علي  38-مكرم  املعايطه 
املعايطه 42-�ضريفه  املعايطه 41-زريفه علي عو�س  40-حمده علي عو�س 
املعايطه 44- احمد علي عو�س  املعايطه 43-حممد علي عو�س  علي عو�س 

املعايطه 45-ا�ضماعيل علي عو�س املعايطه 46-فاطمه فار�س احمد العبيد
هذا  تبلغكم  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  خم�ضة  خالل  ح�ضوركم  يقت�ضي  حيث 
او  للق�ضمة  قابلة  الغري  بالت�ضرف بح�ض�ضكم  رغبتكم  االعالن وذلك البداء 
 )15( رقم  االر�س  قطعة  يف   للق�ضمة  قابله  ت�ضبح  بحيث  ح�ض�ضكم  جتميع 

حو�س )13( من ارا�ضي قرية �ضمرا
علما انه مت حتديد موعد اجلل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2021/8/9.

واذا مل حت�ضروا يف املوعد املحدد تنفذ بحقكم االحكام املن�ضو�س عليها يف 
قانون امللكية العقارية رقم )13( ل�ضنة )2019( واالنظمة ال�ضادرة مبوجبه 

بهذا اخل�ضو�س
رئي�س جلنة ازالة ال�ضيوع/ مديرية ت�ضجيل ارا�ضي الكرك

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

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

باأن �شركة  حممد الفهيم وعبداهلل ال فهيم وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

بطلب  تقدمت   2006/6/20 بتاريخ   )81589( الرقم  حتت  ت�سامن 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :حممد الفهيم وعبداهلل ال فهيم

اىل �سركة :حممد الفهيم وخالد الفهيم

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
ال�شلمه  ابراهيم  �شركة   ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت  و�شريكه 
تاريخ  من  اعتبارا    2010/9/2 بتاريخ    )15636( الرقم 

ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200013824(

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

�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات  يو�شف عبداهلل �شلمان الطرايره و�شركاه 
بطلب  تقدمت  قد   1999/4/4 بتاريخ    )52450( الرقم  حتت  ت�سامن 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/18 وقد مت تعيني 

ال�سيد/ال�سيدة يو�سف عبداهلل �سلمان الطرايرة   م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : جبل النزهه دوار النزهة ت-0795703700

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

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

�سركات تو�سية  وامل�سجلة يف �سجل  �شائد مروان و�شركاه  �شركة   باأن 

بطلب  تقدمت   2021/4/7 بتاريخ   )20907( الرقم  حتت  ب�سيطة 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :�سائد مروان و�سركاه

اىل �سركة :مروان حممود ح�سن و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997  ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون 

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

وامل�سجلة يف �سجل �سركات  و�شركاه  خري" العبادي  باأن �شركة "حممد 

تقدمت   1999/10/16 بتاريخ   )8339( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية 

بطلب الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :"حممد خري" العبادي و�سركاه

اىل �سركة :ان�س العبادي و�سركاه

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200124537(

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

�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

و�شام حافظ و�شريكته وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 
ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2012/2/28 بتاريخ   )103741(

ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد   2021/7/18 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

منال حممد خري ر�سا احلافظ  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : عمان الها�سمي اجلنوبي ت-0795557660

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200108137(

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

�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والقطامي   داود 
)96920( بتاريخ  2010/1/7  قد تقدمت بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية 

اختيارية بتاريخ 2021/7/18 وقد مت تعيني ال�سيد/ال�سيدة  حممد بالل 

عبدالرحيم داود  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي: عمان �ساحية االق�سى تلفون 0788107302

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
احمد   و�شالح  �شالح  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
 )79330( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2006/2/13 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالنات

�شركة مياه الريموك
اعالن دعوة عطاء

تعلن �شركة مياه الريموك عن حاجتها ل�شراء املواد املبينة مبوجب دعوة العطاء املذكورة ادناه فعلى الراغبني من ذوي 
ال�شركة/اربد -�شارع بغداد م�شطحبني معهم رخ�شة �شهريج مياه  العطاء مراجعة مقر  بهذا  باال�شرتاك  االخت�شا�ص 

�شاحلة لل�شرب �شارية املفعول وتفوي�ص للح�شول على وثائق دعوة العطاء.

قيمة كفالة اللوازم املطلوبةرقم دعوة العطاء
الدخول

ثمن 
الن�شخة 

م�شرتد  غري 
)دينار(

اخر موعد لال�شتف�شار 
ال�������ش���اع���ة ال��ث��ال��ث��ة 
يوم  م�شاء  والن�شف 

االثنني

اخر موعد لبيع دعوة 
العطاء نهاية دوام 

يوم الثالثاء

اخر موعد لتقدمي 
العرو�ص ال�شاعة 

12 ظهر يوم 
االربعاء 

 O-T-S-0021
 - 0150

للمرة الثانية

ا�شتئجار �شهاريج مياه 
�شاحلة لل�شرب مع 

ال�شائق-اربد

 3%
من قيمة 
العر�ص

1002021/7/262021/7/272021/7/28

-تفتح العرو�ص من قبل جلنة امل�شرتيات املخت�شة  بح�شور من يرغب من املناق�شني . 
-اجور االعالن  مهما تكررت على من ير�شو عليه العطاء .

املهند�ص منت�شر فا�شل املومني
مدير عام �شركة مياه الريموك

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

ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �شركة البجعه لل�شناعات الكهربائية ذ.م.م م�شجلة 

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

)59209( بتاريخ )2021/2/11(

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

بتاريخ )2021/7/18(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200146896(

ا�شتنادا الحكام 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 مريفت �شبلي توفيق حداد  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة مريفت 
ورائد حداد وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن  حتت الرقم )111445( 

بتاريخ 2015/3/17.
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ و قام بابالغ �شريكه/�شركائه 
باالرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف 

املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/7/18.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 
5600260-5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
�شركة  جلفورد لالغذيه وادارة املطاعم ذ.م.م  اأرجو من دائني 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )38943( بتاريخ 
�شواء  ال�شركة  املالية جتاه  2014/12/9 �شرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�شتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : اياد جميل عثمان عواد
- عمارة  �شارع جربان خليل جربان   - ال�شمي�شاين   : امل�شفي  عنوان 

رقم 5 - خلوي )0795352116(
  م�شفي �شركة

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة  التطبيق لتطبيقات الهواتف النقالة وامل�شجلة لدى 
 2019/3/27 بتاريخ   )2354( الرقم  حتت  معفاه  ال�شركات  مراقبة  دائرة 
�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع 
ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة، وثالثة ا�شهر 

للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : اجمد حممود عكه
عنوان امل�شفي : عمان - ال�شويفيه - �شارع االمرية ثروت -  جممع الندى - 
مبنى رقم )4( - الطابق الثالث �ص ب )510596( الرمز الربيدي )11151( 

- خلوي )0798141740(
  م�شفي �شركة

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

وتعديالته.
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة  �شركة الذهبية للتوريدات ذ.م.م  اأرجو من دائني 
مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2019/6/10 بتاريخ   )54524( الرقم  حتت  ال�شركات 
من  �شهرين  خالل  وذلك  ال/  ام  الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : ح�شام جربيل خليل اجلبارات
عنوان امل�شفي : عمان - �شارع املدينة املنورة - مقابل ديوان املحا�شبة - عمارة الرواد 
رقم )8( - �ص.ب )925362( الرمز الربيدي )11190( - تلفون )06/5544630( - 

خلوي 0798375331(

  م�شفي �شركة

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )�شوبر ماركت عيون زينة( 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )254928( با�شم )حممد خليل نورى العوامره( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حممد عرفات عبداهلل �شمرين(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء التجارية 
او  با�شتقدام  الو�شاطه  العمال  االردن  )ما�شه  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 
ا�شتخدام العاملني يف املنازل من غري االردنيني( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )93970( 
الهباهبه( حممود  احمد  )ما�شا  با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  الهباهبه(  ح�شن  حممود  )احمد  با�شم 

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )مطعم روائع املحبه 
ال�شعبي ( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )245802( با�شم )رجاء فار�س حممد 
و�شريكته( ال�شيخة  فايز حممد خري  )�شركة  با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  الدين( جرى  جمال 

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

بيروت

مرفا  تفجري  �ضحايا  ع��ائ��الت  جلنة  طالبت 
�أي  عن  فور�  �ل�ضيا�ضية  �حل�ضانة  برفع  ب��ريوت، 
��ضتدعاء يف وجه �أي كان من �ملحقق �لعديل �لقا�ضي 

طارق بيطار.
�حتجاجية  وقفة  �جلمعة  ظهر  �للجنة  ونفذت 
حمكمة  لقر�ر  ��ضتباقا  بريوت  يف  �لعدل  ق�ضر  �أمام 
�لعام  �ملدير  حق  يف  �ملالحقة  �إذن  باإعطاء  �لتمييز 
�أم��ام  ملثوله  �إبر�هيم  عبا�س  �للو�ء  �لعام  لالأمن 

�ملحقق �لعديل.
ملوقع  حطيط  �إبر�هيم  �للجنة  م�ضوول  وق��ال 
برفع  طالبنا  »�ل��ي��وم  ع��رب��ي��ة«:  ن��ي��وز  »���ض��ك��اي 
�حل�ضانات �ل�ضيا�ضية فور� من �أي ��ضتدعاء يف وجه 

�ي كان من �ملحقق �لعديل �لقا�ضي طارق بيطار«.
�إن���ذ�ر  �إع��ط��اء  ب��ه��دف  »�عت�ضمنا  و�أ���ض��اف: 
�ل�ضبت  يوم  �ضباح  حتى  �لتمييزي  �لعام  للمدعي 
حتى يبني قر�ره ب�ضان �لإذن ملالحقة �للو�ء عبا�س 
م�ضبوه  خمطط  ع��رب  حت��اول  �ل�ضلطة  �إب��ر�ه��ي��م. 
ووثيقة  �لنو�ب  جمل�س  خالل  من  �لتحقيق  جتزئة 
�لعار عرب ت�ضكيل جلنة حتقيق برملانية من 7 نو�ب 

و8 ق�ضاة خمتارين من قبل �لأحز�ب«.
من  �ل��ر�ب��ع  يف  �لعام  »توجهنا  قائال:  وتابع 
حد�د  ي��وم  يكون  �أن  �للجان  بقية  كما  �أغ�ضط�س 

حقيقي، يوم وجعنا«.
�أي توجه  �أنه: »لي�س لدينا  و�ضدد حطيط على 
حتركات  حتدث  قد  �لذكرى.  �إحياء  يوم  للت�ضعيد 
قبل يوم �لذكرى �أو بعدها �إل �أن �لأهم �أننا ل نريد 

مترير �جند�ت على ح�ضاب دماء �ل�ضحايا«.
كل  و�ضوحا،  �أك��رث  »لنكن  قائال:  و��ضرت�ضل 
�ضارك  لنا  بالن�ضبة  �حل�ضانات  رفع  �ضد  هو  من 
�ضيكون  و�ل�ضتهد�ف  ن�ضتهدفه  و�ضوف  باجلرمية 
بعدة طرق. ل نريد حرق كل �ملر�حل، �ملوكد لدينا 
�ضن�ضقط  �أننا  يعلم  �أن  �جلميع  وعلى  عمل  خطة 
�أي  من  �أك��رب  فاجلرمية  �مل��رة،  ه��ذه  �حل�ضانات 

ح�ضانة«.
�لتحركات  وت�ضعيد  »��ضتمر�ر  حطيط  و�ك��د 
حتقيق  حتى  لالأهايل،  و�مل�ضري�ت  و�لعت�ضامات 

�لعد�لة«.
يف  »�ملذنبني  �أن  �إل��ى  بالإ�ضارة  حطيط  وختم 
تثبت  ومن  عقابهم،  �ضينالون  بريوت  مرفا  �نفجار 
عن  »�لتوقف  �إلى  د�عيا  �ضر�حه«،  فليطلق  بر�ءته 
على  و�لتالعب  �لتحقيق  ملف  ومتييع  �ملهاتر�ت 
218 قتيال  القانون، فال ح�شانة الأحد عند �شقوط 
بريوت  �لعا�ضمة  ن�ضف  ودم��ار  جريحا  و5600 
وترويعهم.  �ملو�طنني  من  �لآلف  مئات  وت�ضريد 

دماء �أولدنا لن تذهب هدر�، وغد� لناظره قريب«.
وقالت و�لدة �حمد قعد�ن �لذي �ضقط يف �نفجار 

نيوز  »�ضكاي  ملوقع  �لبقاعي  هيام  ب��ريوت،  مرفاأ 
�ملا�ضية  �ملرة  عنيف  ل�ضرب  »تعر�ضت  عربية«: 
قبل  من  �لعت�ضام  �أث��ن��اء  �لأمنية  �لعنا�ضر  من 
قو�ت مكافحة �ل�ضغب. �أحدهم رماين �ر�ضا وبقوة. 
�أ�ضبت بكتفي �إل �أن ذلك مل مينعني من �ل�ضتمر�ر 

يف �لتحرك«.
وزير  منزل  �ل��ى  يومني  قبل  »نزلنا  وبّينت: 
�لد�خلية يف حكومة ت�ضريف �لأعمال حممد فهمي، 
عبا�س  �ل��ل��و�ء  ع��ن  �حل�ضانة  رف��ع  منه  وطلبنا 
بيد  �ملو�ضوع  �أ�ضبح  وقال  رف�س  �أنه  �إل  �إبر�هيم 

�لق�ضاء �ملخت�س«.
ولفت �إلى �أن طلب عائالت �ضحايا مرفاأ بريوت 
كما  �بني  دم  �ملجرمني.  مبعاقبة  ويتمثل  »موحد 
رفع  تذهب هدر�، ومطلبنا  لن  �ل�ضحايا  بقية  دماء 

�حل�ضانة«.
وبالتز�من مع �ملومتر �ل�ضحفي للوزير �ل�ضابق 
�ضحايا  �أه��ايل  نفذ  �مل�ضنوق،  نهاد  �حلايل  و�لنائب 
يف  �حتجاجية  وقفة  �جلمعة،  ع�ضر  ب��ريوت  مرفاأ 
هتافات  رددو�  �لنجمة و�ضط بريوت، حيث  �ضاحة 

تطالب برفع �حل�ضانات »ملعرفة قتلة �أبنائهم«.
حتركات  �لبالد  �ضاحات  ت�ضهد  �أن  �ملقرر  ومن 
�لت�ضديد على  ت�ضاعدية لعائالت �ضحايا �ملرفا مع 
�ضلمية �لتحرك، وفق ما �أكد �جلميع ملوقع »�ضكاي 

نيوز عربية«.

يطال�بون  يروت � ب� يا مر�فأ � أهال�ي ضحا�
ي�قات � �بر�فع الحصا�نة �ف�ي التح�ق

ية �ف�ي واشنطن �بشأن  ية عرا�ق� يك� ثات أمر� محاد�
يرك�ي األمين �بالعراق ود العسكري األم� الو�ب

واشنطن 

�أعلن �ملتحدث با�ضم �لبنتاغون جون كريبي يف بيان ليلة �خلمي�س، 
�لوجود  ح��ول  ترتكز  م�ضرتكة،  �مريكية  عر�قية  م�����ض��اور�ت  ب��دء 
مقرر  �جتماع  قبيل  وذل��ك  �لعر�ق،  يف  �لأمريكي  �لأمني  �لع�ضكري 
بايدن  جو  �لرئي�س  مع  �لكاظمي  م�ضطفى  �لعر�قي  �ل��وزر�ء  لرئي�س 

�لثنني �ملقبل يف �لبيت �لأبي�س ، بح�ضب و��ضنطن بو�ضت .
وز�رة  يف  �لدولّية  �ل�ضوؤون  م�ضوؤولة  ��ضتقبلت   ، �لبيان  وبح�ضب 
م�ضت�ضار  برئا�ضة  وفدً�  كارلني  مار�  )�لبنتاغون(  �لأمريكّية  �لدفاع 
�لأمن �لقومي �لعر�قي قا�ضم �لأعرجي، للبحث يف »�لتعاون �لع�ضكري 

على �ملدى �لطويل« بني �لبلدين .
و�أ�ضار كريبي �إلى �أّن وزير �لدفاع �لأمريكي لويد �أو�ضنت �ن�ضّم �إلى 
�ملحادثات ل�«�إعادة تاأكيد �لتز�مه« مو��ضلة �لقتال �ضّد تنظيم د�ع�س 
�لعام مبا  بد�ية  منذ   ، �لأمريكّية  �مل�ضالح  ��ضُتهدف  �لذي  �لعر�ق،  يف 

يزيد عن 50 هجوماً ب�ضو�ريخ �أو بطائر�ت بدون طّيار .
وتركز حمادثات �جلمعة، على مهّمة �جلنود �لأمريكّيني �ملنت�ضرين 
على �لأر��ضي �لعر�قّية، يف وقت ت�ضود فيه خماوف من �ندلع �ضر�ع 

مفتوح يف �لعر�ق، بني حليفتي بغد�د �لوليات �ملتحدة و�إير�ن.
وو��ضنطن  بغد�د  بني  �ل�ضرت�تيجي  �حلو�ر  يوؤّدي  �أن  وُيفرت�س 
�إلى و�ضع جدول زمني لن�ضحاب �لتحالف �لدويل �لذي يحارب تنظيم 
د�ع�س ، حيث ليز�ل هناك نحو 3500 جندي �أجنبي على �لأر��ضي 
قد  �ن�ضحابهم  عملّية  �إمت��ام  لكّن  �أمريكي،   2500 بينهم  �لعر�قّية، 

ت�ضتغرق �ضنو�ت ، تبعا للظروف �لأمنية يف �لبالد .

دام  توا�فق عىل استحن ية � ب� ية األورو� وكالة األدو�
ين ير�نا سا�ب�قا( للمراه�ق� اكس )مود� يك�ف ل�قاح س�با�

عمان 

و�فقت وكالة �لأدوية �لأوروبية على ��ضتخد�م لقاح �ضبايكفاك�س 
)موديرنا �ضابقا( �مل�ضاد لفريو�س كورونا �مل�ضتجد ، على �ملر�هقني 

ليكون �للقاح �لثاين �لذي ي�ضمح با�ضتخد�مه لهذه �لفئة يف �وروبا.
يف  قولها  �لوكالة  عن  �لأوروب��ي��ة،  نيوز  ي��ورو  وكالة  ونقلت 
بالفعل  به  م�ضرح  �للقاح  �إن  �م�ضرتد�م،  يف  مقرها  من  �ضحفي  بيان 
لال�ضتخد�م على �لأ�ضخا�س �لذين تبلغ �أعمارهم 18 عاما فما فوق، 
كما �ن �ضبايكفاك�س �ضيعطى ملن �عمارهم ما بني 12 و17 عاما بو�قع 

جرعتني.
�جلرعة  بني  �لزمني  �لفارق  �ن  �لأوروب��ي��ة،  �لوكالة  و��ضافت 
علمية  در��ضة  �لى  م�ضرية  ��ضابيع  �ربعة  �ضيكون  و�لثانية،  �لولى 
�ضملت 3732 من فئة �ملر�هقني، �أظهرت فعالية ��ضتجابة �لج�ضام 

�مل�ضادة لهذه �لفئة بالقدر �لذي ظهر عند �لفئة �لعمرية �لكرب.
و�و�ضحت �لوكالة، �ن �لآثار �جلانبية �لأكرث �ضيوعا و�لناجمة 
 18 �ل�  فوق  �عمارهم  ملن  �ختربها  �لتي  نف�ضها  هي   ، �حلقنتني  عن 
عاما، وتر�وح ما بني �مل وتورم يف موقع �حلقن وتعب عام و�ضد�ع 
و�لتقيوؤ  بالغثيان  �ل�ضعور  �لى  بالإ�ضافة  ومفا�ضل،  ع�ضالت  و�آلم 

و�حلمى.

يدة  د� ارات �ب ناق«.. عن يق الحن ي� تض� �«
عىل معا�قل »الش�باب« �بالصومال

مقديشو

�ل�ضومايل  �جلي�س  �ضن  �أي��ام،   4 خالل  �لتو�يل  على  �لثانية  للمرة 
يف  �لعاملة  �لأمريكية  �لع�ضكرية  �لقو�ت  مع  بالتعاون  م�ضرتكة  عملية 
�أفريقيا »�أفريكوم« هجوما جويا، على مو�قع حلركة �ل�ضباب �لإرهابية.

وجاءت �لغار�ت �جلوية يوم �جلمعة، على مو�قع حركة �ل�ضباب، 
يف حمافظة »مدغ« باإقليم »غلمدغ« �لو�قع بو�ضط �لبالد، ما �أ�ضفر عن 

م�ضرع عدد من عنا�ضر حركة �ل�ضباب وتدمري �أ�ضلحتهم.
فارح، يف ت�ضريح ملوقع  �ل�ضومايل معاوية  �ل�ضيا�ضي  �ملحلل  وقال 
�ضكاي نيوز عربية، �إن وز�رة �لأمن يف �إقليم »غلمدغ« �لفيدر�يل �أعلنت 
�ل�ضباب يف حمافظة »مدغ« و�ضط �ل�ضومال  عن تعر�س موقع حلركة 
ل�ضربة جوية جديدة بغارتني جويتني، م�ضري� �إلى �أن �ل�ضربة تتز�من 
مع تعزيز �لعمليات �لع�ضكرية �لتي ي�ضنها �جلي�س �ل�ضومايل منذ 8 �أيام 

�ضد مو�قع حركة �ل�ضباب �لإرهابية.
و�أ�ضاف فارح، �أن �ل�ضربة هي �لثانية �ضد حركة �ل�ضباب خالل 4 
�لأمريكي  �لرئي�س  �أي�ضا منذ تويل  �لثانية  �ل�ضربة  �أنها  �إلى  �أيام، لفتا 
دونالد  �ل�ضابق  للرئي�س  خلفا  �ملتحدة  �لوليات  يف  �ل�ضلطة  بايدن  جو 
تر�مب، م�ضري� �إلى �أن وز�رة �لدفاع �لأمريكية »�لبنتاغون« مل تعلق 

حتى �لآن على �ل�ضربة �جلوية.  
ر�ضمي،  بيان  يف  �أك��دت  �ل�ضومالية  �حلكومة  �أن  ف��ارح  و�أو�ضح 
�إ�ضابات  وقوع  عن  ت�ضفر  مل  �أنها  �إلى  م�ضرية  �جلوية،  �ل�ضربة  �ضن 
�ل�ضباب تكبدو� خ�ضائر  �إلى م�ضلحي حركة  �ملدنيني، لفتة  يف �ضفوف 

ب�ضرية ومادية، دون حتديد حجم تلك �خل�ضائر.

اعالن صادر عن مرا�قب عام الشركات
��ضتناد لحكام �ملادة)37( من قانون �ل�ضركات رقم )22( ل�ضنة 
و�لتجارة  �ل�ضناعة  وز�رة  يف  �ل�ضركات  عام  مر�قب  يعلن   1997

�ضركات  �ضجل  يف  و�مل�ضجلة  وعبد�لرحمن   طهماز  �ضركة   باأن 
ت�ضامن حتت �لرقم )45778 ( بتاريخ 1997/3/22 قد تقدمت 
بطلب  لت�ضفية �ل�ضركة ت�ضفية �ختيارية بتاريخ 2021/07/18 
م�ضفيا  طهماز  حممد  حيدر  حممد  �ل�ضيد/�ل�ضيدة  تعيني  مت  وقد 

لل�ضركة.
علما باأن عنو�ن �مل�ضفي �ربد - حي �لق�ضيله - 0795090926

على  �ل�ضركات  مر�قبة  بد�ئرة  �لت�ضال  يرجى  لال�ضتف�ضار   •
�لرقم 5600260 

مر�قب عام �ل�ضركات 
د. و�ئل علي �لعرموطي
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة معاذ ديراين و�شريكه   
وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )105534( 
بتاريخ  2012/10/10 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
اعالن اول 

ا�شتنادا الحكام املادة 68/ب من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديالته 

يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة  ال�شناعة والتجارة والتموين ان الهيئة 

غري العادية ل�شركة املركز االردين للتجميل العالجي امل�شجلة لدينا  يف �شجل 

ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم 16016 بتاريخ 20008/3/23 قد 

قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2020/12/20 املوافقة باالجماع 

على تخفي�ض را�شمال ال�شركة   لي�شبح )18000( دينار اردين 

ويحق لكل من دائني ال�شركة االعرتا�ض خطيا على تخفي�ض را�شمال ال�شركة لدى 

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن

مراقب عام ال�شركات 
د- وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
الذهبيه(  )ا�شواء عنجره  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  ال�شناعة والتجارة  التجارية يف وزارة 
الزغول(  با�شم )حممد علي عقله  بالرقم )216829(  التجارية  اال�شماء  لدينا يف �شجل  وامل�شجل 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حمزه حممد احمد الزغول(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
للمياه ال�شحيه(  التجاري )االحباب  بان اال�شم  ال�شناعة والتجارة والتموين  التجارية يف وزارة 
الزغول(  با�شم )حممد علي عقله  بالرقم )158316(  التجارية  اال�شماء  لدينا يف �شجل  وامل�شجل 
حجة  امللكية  نقل  الزغول(وتعتربعملية  عقله  علي  )حممود  با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058103(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�شركة  �شليم ابو �شليم و �شالح حممود حفار وامل�شجلة يف �شجل  ال�شريك /ال�شركاء يف 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )56624( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �شريكه/�شركائه يف 
ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة 

بتاريخ 2021/7/3
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل من 

ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-

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

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة �شالح �شقري و�شركاه

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

وتعديالته ارجو من دائني �شركة )�شالح �شقري و�شركاه( وامل�شجلة لدى 

�شركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية يف �شجل �شركات 

الت�شامن )م�شتاأجرة( حتت الرقم )1251( تاريخ 2021/7/5 �شرورة تقدمي 

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

 خم�شة ع�شر يوما وذلك على العنوان التايل:

عمان - احلمر- �شاحية ال�شمريات- مقابل مدر�شة الفر�شان - هاتف 

0795814181 

 امل�شفي 

�شالح عمر عليان �شقري

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة معاذ ديراين و�شريكه   
وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )105534( 
بتاريخ  2012/10/10 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
اعالن اول 

ا�شتنادا الحكام املادة 68/ب من قانون ال�شركات رقم 22 ل�شنة 1997 وتعديالته 

يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة  ال�شناعة والتجارة والتموين ان الهيئة 

غري العادية ل�شركة املركز االردين للتجميل العالجي امل�شجلة لدينا  يف �شجل 

ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم 16016 بتاريخ 20008/3/23 قد 

قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2020/12/20 املوافقة باالجماع 

على تخفي�ض را�شمال ال�شركة   لي�شبح )18000( دينار اردين 

ويحق لكل من دائني ال�شركة االعرتا�ض خطيا على تخفي�ض را�شمال ال�شركة لدى 

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن

مراقب عام ال�شركات 
د- وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
الذهبيه(  )ا�شواء عنجره  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  ال�شناعة والتجارة  التجارية يف وزارة 
الزغول(  با�شم )حممد علي عقله  بالرقم )216829(  التجارية  اال�شماء  لدينا يف �شجل  وامل�شجل 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حمزه حممد احمد الزغول(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
للمياه ال�شحيه(  التجاري )االحباب  بان اال�شم  ال�شناعة والتجارة والتموين  التجارية يف وزارة 
الزغول(  با�شم )حممد علي عقله  بالرقم )158316(  التجارية  اال�شماء  لدينا يف �شجل  وامل�شجل 
حجة  امللكية  نقل  الزغول(وتعتربعملية  عقله  علي  )حممود  با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
م�شجل اال�شماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058103(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�شركة  �شليم ابو �شليم و �شالح حممود حفار وامل�شجلة يف �شجل  ال�شريك /ال�شركاء يف 

�شركات ت�شامن حتت الرقم )56624( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �شريكه/�شركائه يف 
ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة 

بتاريخ 2021/7/3
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم التايل من 

ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-

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

 اعالن �شادر عن م�شفي �شركة �شالح �شقري و�شركاه

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

وتعديالته ارجو من دائني �شركة )�شالح �شقري و�شركاه( وامل�شجلة لدى 

�شركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية يف �شجل �شركات 

الت�شامن )م�شتاأجرة( حتت الرقم )1251( تاريخ 2021/7/5 �شرورة تقدمي 

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

 خم�شة ع�شر يوما وذلك على العنوان التايل:

عمان - احلمر- �شاحية ال�شمريات- مقابل مدر�شة الفر�شان - هاتف 

0795814181 

 امل�شفي 

�شالح عمر عليان �شقري

االحد  )25( متوز  22021اعالنات
العدد )2449(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200079692(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  �شليم ابو �شليم وحممد ب�شري حامد حممد نذير وامل�سجلة 

يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )56622( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058102(

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

   �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�شركة  �شليم ابو �شليم واحمد حممد عبيد  وامل�سجلة يف �سجل  ال�سريك /ال�سركاء يف 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )56623( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200079691(

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

   �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�شليم وحممد ر�شا حممد عبيد  وامل�سجلة يف  ابو  �شليم  �شركة   ال�سريك /ال�سركاء يف 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )56619( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058100(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  �شليم ابو �شليم وحممد وفا علي جنديه وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )56620( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058096(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  �شليم ابو �شليم وحممد  احمد حجار  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )56614( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058101(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�شليم وحممد هيثم جمال �شباغ وامل�سجلة يف  ابو  �شليم  �شركة   ال�سريك /ال�سركاء يف 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )56621( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058097(

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

  �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  �شليم ابو �شليم ون�شال عبداجلواد نحالوي وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم )56615( بتاريخ 2000/7/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه 
من  املنفردة  باالرادة  باالن�سحاب  رغبته  يت�سمن  امل�سجل  بالربيد  ا�سعارا  ال�سركة  يف 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/3
وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058098(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 يعلن مراقب 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة

   �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
ال�سريك /ال�سركاء يف �شركة  �شليم ابو �شليم و خلدون ح�شن خمزوم وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )56617( بتاريخ 2000/7/10

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 

ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة 

بتاريخ 2021/7/3

وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل من 

ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

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

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058335(

ا�ستنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 يعلن مراقب 

عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة:بان ال�سيد/ال�سادة  

 �شليم ابراهيم بدر ابو �شليم
�سجل  يف  وامل�سجلة  �شليم  ابو  و�شليم  ق�شاب  عبدامللك  �شركة   يف  /ال�سركاء  ال�سريك 

�سركات ت�سامن حتت الرقم )57798( بتاريخ  2000/11/23

قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/3 و قام بابالغ �سريكه/�سركائه يف 

ال�سركة ا�سعارا بالربيد امل�سجل يت�سمن رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�سركة 

بتاريخ 2021/7/3

وا�ستنادا الحكام القانون فان حكم ان�سحابه من ال�سركة ي�سري اعتبارا من اليوم التايل من 

ن�سر هذا االعالن يف ال�سحف اليومية.

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بارقام دائرة  مراقبة ال�سركات التالية من 5600260-

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

مراقب عام ال�سركات 

د. وائل علي العرموطي

 �شركة مدار�س الو�شيلة ذم م
 التاريخ :2021/7/8م

 ال�شيدات وال�شادة ال�شركاء يف �شركة مدار�س الو�شيلة ذم م املحرتمني
 ))) عمال باحكام قانون الدفاع رقم )13( ل�شنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�شنة2020 والإجراءات
ال�شادرة عن معايل وزير ال�شناعة والتجارة والتموين بتاريخ2020/4/9م مبوجب اأمر الدفاع اأعاله ، 

 وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة غري العادي .
 قرر جمل�س اإدارة �شركة مدار�س الو�شيلة ذ م م دعوتكم حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي الذي 

 �شيعقد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء من يوم الإثنني املوافق2021/8/2م.
  للنظر يف الأمور املدرجة جدول اأعمال الإجتماع عرب موقع ال�شركة الإلكرتوين
 )http://waseelasschool.com( و على موقع دائرة مراقبة ال�شركات

 يف مقر ال�شركة يف عمان وذلك ملناق�شة مايلي
  1 - ميزانية ال�شركة عن ال�شنة املالية2019/7/1ایل 2020/6/30 وح�شاباتها اخلتامية واأعمالها .

  2 - انتخاب مدقق ح�شابات لل�شركة عن الفرتة من 2020/7/1اإیل 2021/6/30م
وملن ل ي�شتطيع احل�شور يرجى تفوي�س اأو توكيل الغري وايداع ق�شيمة التفوي�س اأو التوكيل وذلك قبل 

 موعد الإجتماع بثالثة اأيام
 رئي�س هيئة املديرين

عمار العواي�شه

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة معان لال�شكان  ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة 
مراقبة ال�سركات حتت الرقم )31663( بتاريخ 2013/3/3�سرورة 
تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء كانت م�ستحقة الدفع ام 
اململكة، وثالثة  داخل  للدائنني  تاريخه  �سهرين من  ال/ وذلك خالل 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة : ال�سيد رافت حممد عي�سى ابو كركي
عنوان امل�سفي :  معان �سارع الرئي�سي جانب �سكن خالد للطالبات تلفون 

0777830831
  م�سفي �سركة

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 وتعديالته.
ذ.م.م  البديله    الهند�شية  الطرق  �شركة  دائني  من  اأرجو 
 )52435( الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�سجلة 
بتاريخ 2018/9/16  �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة 
تاريخه  ام ال/ وذلك خالل �سهرين من  الدفع  �سواء كانت م�ستحقة 

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

ا�سم م�سفي ال�سركة :ال�سيد جمد عدنان �سليمان الزيدات 
عنوان امل�سفي :  عمان جبل احل�سني دوار فرا�س مقابل مطعم غيث جممع 

كرم �سنرت ط4 هاتف 0797910520-0796400599-06460041
  م�سفي �سركة

ال�صحف:  �صدى وامماالحد  2021/7/25

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

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�ص��ناعة والتجارة باأن اال�ص��م التجاري )مدر�ص��ة اوبال الدولية( وامل�ص��جل لدينا يف �ص��جل اال�صماء 
التجاريه بالرقم )211397( با�ص��م )عبا�س حممود حممد الذياب( جرى عليه نقل ملكيه لي�ص��بح با�صم )ايوب 

حممود حممد الذياب(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

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

ا�ستنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�سماء التجارية رقم )9( ل�سنة 2006 يعلن م�سجل اال�سماء 
( وامل�سجل  التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين بان اال�سم التجاري )�شيدلية الناي 
لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم )248560( با�سم )فرح عي�شى احمد طليب( جرى عليه 
نقل ملكية لي�سبح با�سم ) �شالح حممد �شالح البزور(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

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

اململكة االردنيةالها�شمية 
دائرة االرا�شي وامل�شاحة

مذكرة تبليغ جل�شة ازالة �شيوع
جلنة ازالة �شيوع مديرية ت�شجيل ارا�شي الكرك

رقم الطلب: 2021/27/8
املطلوب تبليغهم:

1- حممد عبد املعطي 2- خليل فار�س احمد 3-غازي خليل م�شيف 4- جميلة 
م�شيف  ربه  عبد  6-حمده  م�شيف  ربه  عبد  اهلل  5-عطا  زعل  ال�شمد  عبد 
مطر  العزيز  9-عبد  املعاين  حممد  8-حماد  ال�شمد  عبد  جروح  7-نواف 
اخل�شري  حممد  11-احمد  ال�شمد  عبد  مطر  املهدي  10-عبد  ال�شمد  عبد 
م�شيف  خليل  14-�شامل  خلف   �شبح  غندوره   -13 خلف  �شبح  12-مطلق 
احمد  فار�س  17-حليمه  احمد  فار�س  16-احمد  املعاين  رحيل  15-خلف 
ال�شمد  20-عبد  املعاين  هوميل  19-غازيه  م�شيف  علي  مزعل  18-جملي 
زعل علي  21-حممد علي م�شيف 22-فاطمه فار�س احمد 23-فرحان احمد 
فار�س 24-حفيظه فار�س احمد 25-�شامح عبد احلميد فار�س 26-منر فرا�س 
احمد 27-عبد القادر مطر عبد ال�شمد 28-حممد خليل م�شيف 29-مديحه 
فرا�س احمد 30-�شميح عبد احلميد فار�س  31-حمده احمد فار�س 32-عبد 
ال�شالم مزعل علي 33-مرمي حممد عبد املعطي 34-�شامل حممد عبد املعطي 
35-مو�شى غازي خليل 36-يا�شني علي عو�س املعايطه 37-زينب علي عو�س 
املعايطه  عو�س  علي  39-عزيزه  املعايطه  عو�س  علي  38-مكرم  املعايطه 
املعايطه 42-�شريفه  املعايطه 41-زريفه علي عو�س  40-حمده علي عو�س 
املعايطه 44- احمد علي عو�س  املعايطه 43-حممد علي عو�س  علي عو�س 

املعايطه 45-ا�شماعيل علي عو�س املعايطه 46-فاطمه فار�س احمد العبيد
هذا  تبلغكم  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل  ح�شوركم  يقت�شي  حيث 
او  للق�شمة  قابلة  الغري  بالت�شرف بح�ش�شكم  رغبتكم  االعالن وذلك البداء 
 )15( رقم  االر�س  قطعة  يف   للق�شمة  قابله  ت�شبح  بحيث  ح�ش�شكم  جتميع 

حو�س )13( من ارا�شي قرية �شمرا
علما انه مت حتديد موعد اجلل�شة يوم الثالثاء املوافق 2021/8/9.

واذا مل حت�شروا يف املوعد املحدد تنفذ بحقكم االحكام املن�شو�س عليها يف 
قانون امللكية العقارية رقم )13( ل�شنة )2019( واالنظمة ال�شادرة مبوجبه 

بهذا اخل�شو�س
رئي�س جلنة ازالة ال�شيوع/ مديرية ت�شجيل ارا�شي الكرك

دائرة قا�ضي الق�ضاه

حمكمة تنفيذ عمان ال�ضرعية

تبليغ اخطار بالن�ضر �ضادر عن 

حمكمة تنفيذ عمان ال�ضرعية

رقم الق�ضية التنفيذية : 2021/1293 

اىل املحكوم عليها: وفاء احمد حممود البلبي�ضي

اقامة  مكان  واخر  االقامة  مكان  جمهول  عنوانه: 

الدوار الثالث

ا�ضم املحكوم له: مهدي ه�ضام كاظم عا�ضور

مو�ضوعها: �ضم �ضغار

يجب عليك ت�ضليم ال�ضغرية امريه خالل فرتة �ضبعة 

ايام من تاريخ تبلغك ذلك واذا انق�ضت هذه املده ومل 

التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  االخطار   هذا  م�ضمون  تنفذ 

مببا�ضره املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

مامور التنفيذ

دائرة قا�ضي الق�ضاه

حمكمة تنفيذ عمان ال�ضرعية

تبليغ اخطار بالن�ضر �ضادر عن

 حمكمة تنفيذ عمان ال�ضرعية

رقم الق�ضية التنفيذية : 2021/1293 

اىل املحكوم عليها: امريه ه�ضام مهدي كظم عا�ضور

اقامة  مكان  واخر  االقامة  مكان  جمهول  عنوانه: 

الدوار الثالث

ا�ضم املحكوم له: مهدي ه�ضام كاظم عا�ضور

مو�ضوعها: �ضم �ضغار

يجب عليك ت�ضليم ال�ضغرية امريه خالل فرتة �ضبعة 

ايام من تاريخ تبلغك ذلك واذا انق�ضت هذه املده ومل 

التنفيذ  دائرة  �ضتقوم  االخطار   هذا  م�ضمون  تنفذ 

مببا�ضره املعامالت التنفيذية الالزمة قانونا بحقك 

مامور التنفيذ

اململكة االردنيةالها�ضمية 
دائرة االرا�ضي وامل�ضاحة

مذكرة تبليغ جل�ضة ازالة �ضيوع
جلنة ازالة �ضيوع مديرية ت�ضجيل ارا�ضي الكرك

رقم الطلب: 2021/27/8
املطلوب تبليغهم:

1- حممد عبد املعطي 2- خليل فار�س احمد 3-غازي خليل م�ضيف 4- جميلة 
م�ضيف  ربه  عبد  6-حمده  م�ضيف  ربه  عبد  اهلل  5-عطا  زعل  ال�ضمد  عبد 
مطر  العزيز  9-عبد  املعاين  حممد  8-حماد  ال�ضمد  عبد  جروح  7-نواف 
اخل�ضري  حممد  11-احمد  ال�ضمد  عبد  مطر  املهدي  10-عبد  ال�ضمد  عبد 
م�ضيف  خليل  14-�ضامل  خلف   �ضبح  غندوره   -13 خلف  �ضبح  12-مطلق 
احمد  فار�س  17-حليمه  احمد  فار�س  16-احمد  املعاين  رحيل  15-خلف 
ال�ضمد  20-عبد  املعاين  هوميل  19-غازيه  م�ضيف  علي  مزعل  18-جملي 
زعل علي  21-حممد علي م�ضيف 22-فاطمه فار�س احمد 23-فرحان احمد 
فار�س 24-حفيظه فار�س احمد 25-�ضامح عبد احلميد فار�س 26-منر فرا�س 
احمد 27-عبد القادر مطر عبد ال�ضمد 28-حممد خليل م�ضيف 29-مديحه 
فرا�س احمد 30-�ضميح عبد احلميد فار�س  31-حمده احمد فار�س 32-عبد 
ال�ضالم مزعل علي 33-مرمي حممد عبد املعطي 34-�ضامل حممد عبد املعطي 
35-مو�ضى غازي خليل 36-يا�ضني علي عو�س املعايطه 37-زينب علي عو�س 
املعايطه  عو�س  علي  39-عزيزه  املعايطه  عو�س  علي  38-مكرم  املعايطه 
املعايطه 42-�ضريفه  املعايطه 41-زريفه علي عو�س  40-حمده علي عو�س 
املعايطه 44- احمد علي عو�س  املعايطه 43-حممد علي عو�س  علي عو�س 

املعايطه 45-ا�ضماعيل علي عو�س املعايطه 46-فاطمه فار�س احمد العبيد
هذا  تبلغكم  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  خم�ضة  خالل  ح�ضوركم  يقت�ضي  حيث 
او  للق�ضمة  قابلة  الغري  بالت�ضرف بح�ض�ضكم  رغبتكم  االعالن وذلك البداء 
 )15( رقم  االر�س  قطعة  يف   للق�ضمة  قابله  ت�ضبح  بحيث  ح�ض�ضكم  جتميع 

حو�س )13( من ارا�ضي قرية �ضمرا
علما انه مت حتديد موعد اجلل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2021/8/9.

واذا مل حت�ضروا يف املوعد املحدد تنفذ بحقكم االحكام املن�ضو�س عليها يف 
قانون امللكية العقارية رقم )13( ل�ضنة )2019( واالنظمة ال�ضادرة مبوجبه 

بهذا اخل�ضو�س
رئي�س جلنة ازالة ال�ضيوع/ مديرية ت�ضجيل ارا�ضي الكرك

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

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

باأن �شركة  حممد الفهيم وعبداهلل ال فهيم وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

بطلب  تقدمت   2006/6/20 بتاريخ   )81589( الرقم  حتت  ت�سامن 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :حممد الفهيم وعبداهلل ال فهيم

اىل �سركة :حممد الفهيم وخالد الفهيم

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
ال�شلمه  ابراهيم  �شركة   ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت  و�شريكه 
تاريخ  من  اعتبارا    2010/9/2 بتاريخ    )15636( الرقم 

ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200013824(

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

�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

وامل�سجلة يف �سجل �سركات  يو�شف عبداهلل �شلمان الطرايره و�شركاه 
بطلب  تقدمت  قد   1999/4/4 بتاريخ    )52450( الرقم  حتت  ت�سامن 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/7/18 وقد مت تعيني 

ال�سيد/ال�سيدة يو�سف عبداهلل �سلمان الطرايرة   م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : جبل النزهه دوار النزهة ت-0795703700

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 

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

�سركات تو�سية  وامل�سجلة يف �سجل  �شائد مروان و�شركاه  �شركة   باأن 

بطلب  تقدمت   2021/4/7 بتاريخ   )20907( الرقم  حتت  ب�سيطة 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :�سائد مروان و�سركاه

اىل �سركة :مروان حممود ح�سن و�سريكه

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997  ا�ستناد الحكام املادة)13( من قانون 

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

وامل�سجلة يف �سجل �سركات  و�شركاه  خري" العبادي  باأن �شركة "حممد 

تقدمت   1999/10/16 بتاريخ   )8339( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية 

بطلب الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة :"حممد خري" العبادي و�سركاه

اىل �سركة :ان�س العبادي و�سركاه

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200124537(

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

�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

و�شام حافظ و�شريكته وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت الرقم 
ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  قد   2012/2/28 بتاريخ   )103741(

ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد   2021/7/18 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

منال حممد خري ر�سا احلافظ  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي : عمان الها�سمي اجلنوبي ت-0795557660

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200108137(

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

�شركة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن 

الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  والقطامي   داود 
)96920( بتاريخ  2010/1/7  قد تقدمت بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية 

اختيارية بتاريخ 2021/7/18 وقد مت تعيني ال�سيد/ال�سيدة  حممد بالل 

عبدالرحيم داود  م�سفيا لل�سركة .

علما بان عنوان امل�سفي: عمان �ساحية االق�سى تلفون 0788107302

لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�سناعة والتجارة 
احمد   و�شالح  �شالح  �شركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 
 )79330( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2006/2/13 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
لال�ستف�سار يرجى االت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالنات



االحد  )25( متوز  82021
اعالنالعدد )2449(

مق�شم التحرير :5065525

5065522 فاك�س التحرير : 

ad@shaabjo.com:امييل التحرير

العنوان:عمان-�شارع امللكة رانيا العبداهلل 
) ال�شحافة �شابقا(-بجانب املختار مول

يومية - �شيا�شية - اقت�شادية - �شاملة

مق�شم االعالن :5056222
فاك�س التحرير :5056223

m@shaabjo.com:امييل االعالن

ت�شدر عن 
�شركة �شدى 

ال�شعب

رئي�س هيئة التحرير »املدير العام«
حممود الفطافطه

رئي�س التحرير
عبد اللطيف القر�شي

اليادودة
شارع مادبا

 مقابل ا�حوال المدنية
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