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ية سلب  تكيب �مل� ال�ق�بض �ىل مر�
ينار �بمرج الحمام 1500 د�

عمان 

األقت اإدارة البحث اجلنائي القب�ض على مرتكبي عملية �سلب 1500 دينار يف مرج احلمام.
ايام  قبل  اإن بالغا ورد  بيان، االحد،  العام يف  با�سم مديرية االمن  االإعالمي  الناطق  وقال 
مبلغ  ل�سلب   ، احلمام  مرج  مبنطقة  اال�سخا�ض  احد  بتعر�ض  العا�سمة  جنائي  بحث  ل�سعبة 
طريقه  باعرتا�ض  اثنان  جمهوالن  قام  ان  بعد  العام،  بالطريق  وجوده  اثناء  دينار،   1500

وا�سهار �سالح ناري وتهديده، واأخذ املبلغ والفرار من املكان.

من �شيقرر التدخل 
املقبل يف وا�شنطن؟

يتد  يو�ظا� ما�ظشستر �
�با در �بوحب يستعد لعغ �
ييتد تد  تد تد ا�تد تد ا�ا� ا�ا�و�ا�ا�و�و�ا�ا�ظا�ا�ظظ ييشستر �شستر �و�و�يو�و�يي ييشستر �
اا�اا��بباا ��ح��ححبب ححوححوو ببوودر �وودر �در �بب ووبوودر �ووبووببدر � در �در �عدر �در �ععغغ ععستعد لععستعد لستعد ل

بداأ مان�س�سرت يونايتد التحرك بجدية من اأجل التعاقد مع العب و�سط 
جديد، حت�سًبا لرحيل الفرن�سي بول بوجبا هذا ال�سيف.

اإلى  لالنتقال  ي�سغط  بوجبا  اأن  التقارير  من  العديد  وزعمت 
باري�ض �سان جريمان خالل املريكاتو ال�سيفي اجلاري.

مان�س�سرت  ف��اإن  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا 
مع  للتعاقد  اإ�سرتليني،  مليون   45 بقيمة  ا  عر�سً يجهز  يونايتد 

�ساوؤول نيجويز، العب و�سط اأتلتيكو مدريد.
مان�س�سرت  رادار  على  �ساوؤول  اأن  اإل��ى  واأ�سارت 
الفر�سة  ج��اءت  لكن  طويلة،  ف��رتة  منذ  يونايتد 
مدريد  اأتلتيكو  تعر�ض  ب�سبب  ل�سمه،  املنا�سبة 

مل�ساكل مادية، باالإ�سافة اإلى الرحيل املنتظر لبوجبا.
تابع �ض5

عمان 

ت�سجيل  عن  االأحد،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
بفريو�ض  جديدة  و1061اإ�سابة  وف��اة   15
العدد  لريتفع  اململكة،  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
االإجمايل للوفيات اإلى 9963 وفاة 764983 

اإ�سابة.
واأ�سار املوجز االإعالمي، ال�سادر عن وزارة 
حالّيا  الن�سطة  احل��االت  عدد  اأن  اإلى  ال�سحة، 
و�سل اإلى 8060 حالة، بينما بلغ عدد احلاالت 
كما  حالة،   61 امل�ست�سفيات  اإلى  اأدخلت  التي 
امل�ست�سفيات  غ��ادرت  التي  احل��االت  ع��دد  بلغ 

للحاالت  االإجمايل  العدد  بلغ  53 حالة، يف حني 
املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 513 

حالة.
حالة   767 ت�سجيل  اإل��ى  امل��وج��ز  واأ���س��ار 
ال�سفاء  حل��االت  االإجمايل  العدد  لي�سل  �سفاء، 
اإلى  يوماً   14 العزل  انتهاء فرتة  بعد  املتوقعة 

746960حالة.
واأ�سار املوجز اإلى اإجراء 23888 فح�ساً، 
لي�سبح العدد االإجمايل للفحو�سات التي اأجريت 
منذ بدء الوباء وحتى االآن 8348413 فح�ساً، 
الفتاً اإلى اأن ن�سبة الفحو�سات االإيجابّية و�سلت 

اإلى نحو 4.44 باملئة.

يدة  د� 15 و�غاة و1061 إصا�بة حب
�بكورو�ظا �غ�ي المملكة

ثة ا�ظ�قطاع  يق �بحاد� تح�ق� �غتح �
ارد�ظز ى الحب الكهر�باء �بمستش�غ

لق 6 منشآت  تعغ ذاء والدواء � العغ
ية ة لالشترا�ات الصح� ال�غ محظ

ية تتسلم �ددا  ب� نو� ية الحب ية ال�باد� ب� تر� �
يع إ�ظشاء المدارس من مشار�

عمان 

مبديرية  والتفتي�ض  الرقابة  فرق  اأغلقت   
املناطق يف املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء 6 
من�ساآت غذائية خمالفة لال�سرتاطات واملعايري 
واأوقفت  املوؤ�س�سة،  قبل  املعتمدة من  ال�سحية 
20 من�ساأة عن العمل واأنذرت 413، ف�سال عن 
ال�سائلة  الغذائية  املواد  من  لرتا   159 اإتالف 

و900.3 كغم من املواد ال�سلبة.
نزار  الدكتور  املوؤ�س�سة،  عام  مدير  وق��ال 
جمموعه  ما  نفذت  الفرق  اإن  مهيدات،  حممود 
خالل  غذائية  ملن�ساآت  رقابية  زي��ارة   648
فرتة عيد االأ�سحى يف خمتلف مناطق اململكة، 
وتعاملت مع 14 �سكوى قدمها املواطنني عرب 
ال�سكاوى  لتلقي  املخ�س�سة  الر�سمية  القنوات 

املتعلقة ب�سالمة الغذاء.
واأو�سح مهيدات، يف بيان �سحفي اأ�سدرته 
املوؤ�س�سة االأحد، اأن كوادر املوؤ�س�سة يف املراكز 
اجلمركية تعاملت خالل الفرتة ذاتها مع 789 
مت  امل�ستوردة  الغذائية  للمواد  جمركي  بيان 
االأ�سفر،  للم�سرب  منها  معاملة   538 حتويل 
و251 معاملة للم�سرب االأحمر، واإجناز 527 
بيان جمركي، فيما مت اإخراج 262 بيانا بتعهد 
الالزمة  االإج���راءات  ا�ستكمال  حلني  جمركي 
مت  التي  للعينات  املخربية  النتائج  يف  والبت 
اإلى اأن فرق الرقابة والتفتي�ض  �سحبها. واأ�سار 
عطلة  بداية  منذ  نفذت  الدواء  ملديرية  التابعة 
تفتي�سية  29 جولة  االأ�سحى ما جمموعه  عيد 
اململكة  مناطق  خمتلف  يف  توزعت  ل�سيدليات 

دون ت�سجيل اأي خمالفات بحقها.

 عمان 

الّناطق  االإعالم،  ل�سوؤون  الّدولة  وزير  قال 
الر�سمي با�سم احلكومة املهند�ض �سخر دودين، 
ورود  وفور  ة،  املخت�سّ احلكومّية  االأجهزة  اإن 
اأنباء عن انقطاع التّيار الكهربائي يف م�ست�سفى 
على  للوقوف  الفور  على  حتّركت  اجل��اردن��ز 
واالأ�سرار  وم�سّبباتها  احلادثة  هذه  حيثّيات 

الناجمة عنها.
من  طلبت  احلكومة  اأّن  دودي���ن  وك�سف 
النيابة العاّمة فتح حتقيق حول حادثة انقطاع 
التّيار الكهربائي يف ظل وجود حالة وفاة داخل 
اأ�سبابها؛  حول  التحقيق  يجري  امل�ست�سفى، 

وذلك ل�سمان احلياد و�سالمة النتائج.
واأو�سح اأّن وزيرّي الداخلّية مازن الفّراية 

و�سال  ال��ه��ّواري  ف��را���ض  ال��دك��ت��ور  وال�سّحة 
ما  واتخاذ  جرى  ما  على  للوقوف  امل�ست�سفى 

يلزم من اإجراءات فورّية.
و�سري  الطبّية  االإج��راءات  اأّن  دودين  واأّكد 
ب�سكل  يجري  اجل��اردن��ز  م�ست�سفى  يف  العمل 

طبيعي.
يف  التحقيق  عامني  ع��ني  م��َدّ خم�سة  وب���داأ 
حادثة انقطاع الكهرباء عن م�ست�سفى اجلاردنز 

والتي راح �سحيتها �سخ�سان.
الق�سائي،  للمجل�ض  العامة  االأمانة  وقالت 
����ه ومب��ج��رد و���س��ول خ��رب حادثة  اإَنّ االأح����د، 
م�ست�سفى اجلاردنز حتركت النيابة العامة على 
الفور اإلى مكان احلادث، وقرر النائب العام يف 
فريق  ت�سكيل  العبدالالت  ح�سن  الدكتور  عمان 

حتقيق من خم�سة مدعني عامني.

معان 

البادية  تربية  م��دي��ري��ة  م��دي��رة  ق��ال��ت 
اإنه  الربديني،  �سمية  الدكتورة  اجلنوبية، 
وبالتعاون مع جمل�ض حمافظة معان، جرى 
مدار�ض  اإن�ساء  م�ساريع  من  ع��دد  ا�ستالم 
اأخرى  م�ساريع  تنفيذ  من  واالنتهاء  جديدة، 

قيد اال�ستالم.
لوكالة  الربديني  الدكتورة  واأ�سافت 
جرى  اأنه  االأح��د،  )ب��رتا(،  االأردنية  االأنباء 
ب�سطة  ذك���ور  م��در���س��ة  م�����س��روع  ا���س��ت��الم 
االأ�سا�سية املختلطة ب�سكل اأويل، وبلغت كلفة 
االإن�ساء 205 اآالف دينار، كما جرى ا�ستالم 
ب�سكل  االأ�سا�سية  املريغة  مدر�سة  م�سروع 
اأويل، وبكلفة تقريبية بلغت 160 األف دينار، 

اإ�سافة  مل�ساريع  االأويل  اال�ستالم  جانب  اإلى 
ال�سدقة  ذك��ور  مدر�ستي  يف  �سفية  غ��رف 
ومدر�سة  دينار،  األف   70 بكلفة  االأ�سا�سية 
اآالف   110 بكلفة  الثانوية  ال��ف��رذخ  بنات 

دينار.
االأويل  اال�ستالم  جرى  اأنه  اإلى  واأ�سارت 
ملدر�سة  اخلما�سي  امللعب  مل�سروع  اأي�سا 
األف   50 اإيل االأ�سا�سية وبلغت تكلفته  ذكور 
يف  �ست�سهم  امل�ساريع  تلك  اأن  مبينة  دينار، 
كما  للطلبة،  متطورة  تعليمية  بيئات  توفري 

�ستخف�ض من ن�سبة املدار�ض امل�ستاأجرة.
امل�����س��اري��ع  م��ن  ع���ددا  اأن  واأو���س��ح��ت 
البادية  يف  التعليمي  للقطاع  االإن�سائية 
اإلى  فيها  االإجن��از  ن�سب  و�سلت  اجلنوبية 

باملئة.  100

عمان 

اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ض  اكد 
على  دوم��ا  تعمالن  واحلكومة  االردن��ي��ة  الدولة  ان 
الت�سدي لكل من ي�ستهدف زعزعة االو�ساع اال�سا�سية 

ملجتمعنا وموروثنا القيمي والديني والثقايف.
وقال رئي�ض الوزراء، ان هذا امر ال نقبل به وهو 
خط احمر نت�سدى له، واننا ويف ذات الوقت نت�سدى 
بنف�ض احلزم واحل�سم، ملن ي�ستهدف ان يثري اجواء 

مرتبطة بتهديد �سالمة وحياة النا�ض.
وبني خالل جل�سة جمل�ض الوزراء االحد، ان تهديد 
من  ومناخات  اج��واء  وانتاج  النا�ض  وحياة  �سالمة 
�سانها التحري�ض عليهم وعلى �سالمتهم وو�سمهم بكل 
ما من �سانه ان ي�ستثري بع�ض الغرائز اال�سا�سية التي 
ال �سلة لها بالدين وال مبوروثنا القيمي واالجتماعي 
له  �سنت�سدى  امر  هو  موؤ�س�سات،  دول��ة  بكوننا  وال 
جمتمعنا  او�ساع  زعزعة  ي�ستهدف  ملن  احلزم  بذات 
الدينية  العامة وثوابتنا  الوطنية  ومن مي�ض ثوابتنا 

والثقافية واحل�سارية.
اال�سا�سية  املعادلة  ه��ذه   « اخل�ساونة  وق��ال 

كدولة  متاما  ملتزمون  ونحن  عليها  ن�سري  التي 
وحكومة بحماية كل فرد من افراد جمتمعنا ج�سديا، 
�سالمة  تهديد  الى  تف�سي  التي  التنمر  مظاهر  ومن 
بع�ض  ت�ستغلها  وال��ت��ي  الب�سر  وارواح  وح��ي��اة 
افراد  على  للتحري�ض  التطرف  يف  املوغلة  العنا�سر 

ومواطنني» .
وا�ساف »رمبا قد خان بع�سهم التعبري يف مفا�سل 
معينة عن فكرة معينة، اال ان هذا يجب ان ال ي�سكل 
حتري�سية،  حالة  الى  يف�سي  لتنمر  �سببا  او  مربرا 
امل�ض  قبول  بعدم  القدر  بنف�ض  به  نقبل  ال  امر  وهذا 
الديني  وموروثنا  ملجتمعنا  اال�سا�سية  بالثوابت 
والقيمي، والذي جنله ون�سعه ن�سب اعيننا واملوؤطر 

ا�سا�سا يف د�ستورنا االردين » .
جمل�ض  جل�سة  ا�ستهل  ال����وزراء  رئي�ض  وك��ان   
الثاين  عبداهلل  امللك  جلاللة  التهنئة  بتقدمي  ال��وزراء، 
العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  االمري  و�سمو 
املبارك،  اال�سحى  عيد  مبنا�سبة  االردين  وال�سعب 
اال�ستقرار  بلدنا  يدمي على  ان  املولى عز وجل  �سائال 
املظفرة  القيادة  ظل  يف  واالزده��ار  واالم��ان  واالم��ن 

جلاللة امللك .تابع �ض2

يق أمر الد�غاع ر�قم 32 تط�ب� يد الر�قا�بة �ىل � ه �بتشد� وحب
صاو�ظة:نتصدى لمن  الحظ
يستهدف ز�ز�ة االردن �

��ل��ق  ت��عغ ي��ة � ال��ت��ن��م���
لذوي  اصا  حظ مركزا 
ي��ل��ه  ت��ح��� اإل����ا�ق���ة و�
ل��ل��م��دع���ي ال��ع��ام

 عمان 

 قرر وزير التنمية االجتماعية 
املراكز  اأحد  اغالق  املفلح،  اأمين 
اخلا�سة لذوي االإعاقة ملدة ثالثة 
اأ�سهر، ونقل جميع منتفعيه البالغ 
�سبعة  اإل��ى  منتفعا   28 ع��دده��م 

مراكز.
بيان  يف  ال���وزارة  واو�سحت 
املركز  اغ��الق  اأن  االأح��د  �سحفي 
ج���اء ع��ق��ب ال��ط��ل��ب م���ن ال��ط��ب 
طفل  على  الك�سف  اإعادة  ال�سرعي 
املركز،  يف  للحرق  �سابقا  تعر�ض 
من خالل جلنة طبية متخ�س�سة، 
ما تبني تعر�سه ملادة �سلقية نتج 

عنها حرق الطفل.
وا�سارت اإلى اأن تقرير اللجنة 
ملادة  الطفل  تعر�ض  اكد  الطبية 
بالنتيجة  عليه  ترتب  ما  �سلقية، 
عدم مراعاة املركز للماء ال�ساخن 
التي  الطبيعية  ال��درج��ة  �سمن 

يتحملها ج�سم الطفل.
تقرير  املفلح  الوزير  واأح��ال 
اإلى  ال�سرعي  الطب  من  اللجنة 
الق�سية  لتبقى  ال��ع��ام  امل��دع��ي 

منظورة اأمام الق�ساء.

ي��ن  ت��د� ي��ة � ��� ��ارحب ال��حظ
إ������الق ����ا�ئ���رات 
��ا  وصاروحظ ��ة  حظ حظ م�غ
ي���ة السعود� ��اه  تحب با� �

 عمان  

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دان����ت 
و����س���وؤون امل��غ��رتب��ني اإط���الق 
طائرات   3 احلوثي  ملي�سيات 
بال�ستيا  و���س��اروخ��ا  مفخخة، 
متكنت  حيث  ج���ازان،  ب��اجت��اه 
ق���وات ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي من 

اعرتا�سها وتدمريها.
على  ال�������وزارة  و����س���ددت 
والثابت،  الدائم  اململكة  موقف 
االأفعال  هذه  وا�ستنكار  باإدانة 
واجلبانة،  املتكررة  االإرهابية 
املدنية  املن�ساآت  وا�ستهداف 
واحليوية بهدف تقوي�ض االأمن 

واال�ستقرار وال�سالم. 
االأردن  وق����وف  واأك������دت 
اململكة  ج��ان��ب  اإل����ى  امل��ط��ل��ق 
ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 
واأمن  اأمنها  يهدد  ما  يف وجه كل 
التاأكيد  ال�سقيق، جمددة  �سعبها 
اململكة  الأمن  تهديد  اأي  اأن  على 
هو  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
املنطقة  وا�ستقرار  الأمن  تهديد 

باأكملها.

واشنطن 

يف  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  اأج���رى 
زكريا  فريد  االإعالمي  مع  مقابلة  وا�سنطن، 
بثها  مت  االأمريكية،  اإن  اإن  �سي  �سبكة  من 

اليوم االأحد.
عن  املقابلة،  يف  امللك،  جاللة  وحت��دث 
التي اختتمها  الواليات املتحدة  اإلى  زيارته 
اأخريا، وروؤيته حول عدد من ق�سايا املنطقة 
اإلى  اإ�سافة  الفل�سطينية،  الق�سية  وخا�سة 

يف  االأردن  ونهج  الوطنية  الق�سايا  اأب��رز 
ال�سمود يف وجه التحديات.

بثها:فريد  مت  التي  املقابلة  ن�ض  وتاليا 
زكريا: جاللة امللك، اأهال و�سهال.

جاللة امللك عبداهلل الثاين: �سكرا فريد.
يبدو  عما  اأوال  اأ�ساألك  اأن  علّي  زكريا: 
اأمرا ملفتا للنظر حينما ننظر اإلى منطقتكم، 
وهي احلكومة االإ�سرائيلية اجلديدة. كانت 
عالقتكم مع رئي�ض الوزراء بنيامني نتنياهو 
جيدة لكن �سعبة. اأما رئي�ض الوزراء اجلديد 

وب�سراحة  فيقول  باملقابل،  بينيت  نفتايل 
فل�سطينية  دول��ة  اإقامة  فكرة  ي�ستبعد  اأن��ه 
�سم  عن  حت��دث  ال��واق��ع  يف  وه��و  باملطلق، 
هذه  ترى  كيف  الغربية.  لل�سفة  اإ�سرائيل 
احلكومة اجلديدة وما براأيك فر�ض ال�سالم 
يف ظلها؟ امللك عبداهلل الثاين: ح�سنا فريد، قد 
تعلم من معرفتك الطويلة بنا اأننا دوما ننظر 
للن�سف املمتلئ من الكاأ�ض. وكوين اأول زعيم 
من املنطقة ياأتي اإلى الواليات املتحدة.تابع 

�ض2

ية يرك� اللته مع ش�بكة يس إن إن األم� ا�بلة حب الل م�ق حظ

يزال األردن   الملك: األردن ال �

يع الصدمات  م� م حب ر�ظ
ب���وض���وح � ���ط���و����ن���ا ال����ح����م����راء  ي����د وح�����دد�ظ�����ا حظ ي���ن ال���ح���ل ال����وح����� ال���م���ل���ك:ح���ل ال���دول���ت����  •
��اص��ة ت���ه���م ال��حظ ���ن���دا� ي��ذ أحب ��� �������ي ل��ت��ن���غ ب���ط���م���وح���ات أ�ظ ���اص ح����اول����وا ال����د�غ����ع � • ال���م���ل���ك:أش���حظ
�بالملك محصورة  ياسة  والس� محددات،  وهناك  يازات،  امت� يك  �غلد� المالكة،  العا�ئلة  أ�غراد  أحد  كنت  إذا  الملك:   •
�ا�ئلتنا �غ���ي  م��ت��وارث  ينهم  ب� � يق  والتو�غ� الشعوب  يد  توح� � محاولة  �غ���ي  المؤسس  الملك  الملك:أسلوب   •
اهم والت�غ المت�بادل  االحترام  �ىل  ية  وم�بن� مثمرة  دا�ئما  ين  ي� يرك� األم� الرؤساء  يع  م� حب مع  ت�ي  م�باحثا� الملك:   •
وال����دي ���ة  ب���ر�غ����ق � ���رس  ال���ك���و�ظ���عغ أزور  ب���ا  ش���ا� ك��ن��ت  م��ن��ذ  ي����دن  ب����ا� � ي���س  ال���ر�ئ���� أ������رف  ال���م���ل���ك:   •
ت���ه���م ي���و� ب���� � ������وق  ي����ت����ه����م �غ ي����ه����م ور�غ�������ع را� ي������دون أراض����� ي������ر� � ي���ون  ي���ن���� ���ل���س���ط���� ال���م���ل���ك: ال����غ  •

تها؟  حاال� أس���وأ  إل��ى  ل�بنان  �غ����ي  األزم���ة  ت��ص��ل  � �ندما  ال��دول���ي  تمع  المحب عل  ي�غ � أن  يمكن  � م���اذا  الملك: 

عمان 

وا�سلت القوات امل�سلحة االأردنية 
مديرية  خالل  من  العربي،  اجلي�ض   -
اخلدمات الطبية امللكية، بتنفيذ حملة 
كورونا  فريو�ض  �سد  �ساملة  تطعيم 
من  كافة،  امل�سلحة  القوات  ملرتبات 
الطبي  االإ�سناد  ووحدات  مراكز  خالل 

وامل�ست�سفيات امليدانية املتحركة.
العميد  امل��ي��دان،  طب  قائد  وق��ال 
احلملة  اإن  ال�سمور،  ح�سني  الطبيب 

تاأتي امتدادًا للحملة الوطنية للتطعيم، 
للقوات  العامة  القيادة  من  وحر�ساً 
امل�سلحة على ت�سخري االإمكانيات كافة 
والتدابري الالزمة للحفاظ على �سحة 
املناعة  واإك�سابهم  و�سالمة منت�سبيها، 

�سد فريو�ض كورونا.
ي�سار اإلى اأن احلملة بداأت منذ يوم 
املعدة  االأولويات  و�سمن  ني�سان   28
امل�ستهدفة،  العمرية  الفئات  بح�سب 
القوات  ووح���دات  ت�سكيالت  لت�سمل 

امل�سلحة كافة.

تها ضد كورو�ظا ت�با� يم لمر� تواصل حملة التطع� ال�قوات المسلحة �
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واشنطن 

اأج���رى ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، يف 
زكريا  فريد  االإعالمي  مع  مقابلة  وا�سنطن، 
من �سبكة �سي اإن اإن االأمريكية، مت بثها اليوم 

االأحد.
عن  املقابلة،  يف  امل��ل��ك،  جاللة  وحت��دث 
اختتمها  التي  املتحدة  الواليات  اإلى  زيارته 
اأخريا، وروؤيته حول عدد من ق�سايا املنطقة 
اإلى  اإ�سافة  الفل�سطينية،  الق�سية  وخا�سة 
يف  االأردن  ونهج  الوطنية  الق�سايا  اأب���رز 

ال�سمود يف وجه التحديات.
بثها:فريد  مت  التي  املقابلة  ن�ض  وتاليا 

زكريا: جاللة امللك، اأهال و�سهال.
الثاين: �سكرا فريد. عبداهلل  امللك  • جاللة 

اأمرا  يبدو  اأوال عما  اأ�ساألك  اأن  علّي  - زكريا: 
وهي  منطقتكم،  اإل��ى  ننظر  حينما  للنظر  ملفتا 
عالقتكم  كانت  اجلديدة.  االإ�سرائيلية  احلكومة 
لكن  جيدة  نتنياهو  بنيامني  ال��وزراء  رئي�ض  مع 
بينيت  نفتايل  الوزراء اجلديد  رئي�ض  اأما  �سعبة. 
فكرة  ي�ستبعد  اأن��ه  وب�سراحة  فيقول  باملقابل، 
الواقع  يف  وهو  باملطلق،  فل�سطينية  دولة  اإقامة 
كيف  الغربية.  لل�سفة  اإ�سرائيل  �سم  عن  حتدث 
فر�ض  براأيك  وما  اجلديدة  احلكومة  هذه  ترى 

ال�سالم يف ظلها؟ 
الثاين: ح�سنا فريد، قد تعلم  • امللك عبداهلل 
اأننا دوما ننظر للن�سف  من معرفتك الطويلة بنا 
اأول زعيم من املنطقة  املمتلئ من الكاأ�ض. وكوين 
اأن  املهم  من  كان  املتحدة،  الواليات  اإل��ى  ياأتي 
التحديات،  من  العديد  اأمامنا  الأن  ر�سائلنا  نوحد 

كما تعرف. 
الفل�سطينية  القيادة  األتقي  اأن  املهم  من  فكان 
بالرئي�ض  التقيت  حيث  االأخ���ري،  ال�سراع  بعد 
وكذلك  م��ازن(،  )اأبو  عبا�ض  حممود  الفل�سطيني 
الدفاع  ووزي��ر  ال��وزراء  برئي�ض  اأي�سا  األتقي  اأن 
اجلميع  نعيد  اأن  فعال  علينا  الأنه  االإ�سرائيليني، 
اإطار بحثنا عن طرق  اإلى طاولة احلوار، �سمن 
الفل�سطينيني  بني  املفاو�سات  اإط��الق  الإع���ادة 

واالإ�سرائيليني.
ال  قد  احلكومة  هذه  اأن  نتفّهم  اأن  علينا  رمبا 
هو  براأيي  ال��ذي  الدولتني،  حلل  االأن�سب  تكون 

احلل الوحيد. 
بني  التفاهم  ج�سور  بناء  باإمكاننا  اإذن  فكيف 
وفاق  على  نكن  مل  اإننا  حيث  واإ�سرائيل،  االأردن 
موؤخرا. ولكن االأمر االأهم براأيي هو كيف ميكننا 
للحوار  واالإ�سرائيليني  الفل�سطينيني  ندعو  اأن 
ال��ل��ق��اءات )مع  جم���ددا. لقد خ��رج��ت م��ن ه��ذه 

الفل�سطينيني واالإ�سرائيليني( متفائال. 
يكن  مل  املا�سيني،  االأ�سبوعني  يف  راأينا  وكما 
واإ�سرائيل  االأردن  بني  التفاهم  يف  حت�سن  هناك 
فل�سطني  من  القادمة  االأ�سوات  اأن  بل  فح�سب، 

قدما  للم�سي  ا�ستعدادهم  اإلى  ت�سري  واإ�سرائيل 
واإعادة �سبط العالقة بينهما.

االإ�سرائيليني  باإمكان  اأن  تعتقد  هل  زكريا:   -
تكون  اأن  اأي  ال��راه��ن،  الو�سع  على  احل��ف��اظ 
فيها  يعي�ض  التي  املناطق  على  ال�سيادة  لديهم 
الفل�سطينيون يف ال�سفة الغربية وغزة ولكن دون 
اأن تكون للفل�سطينيني اأي حقوق �سيا�سية. فتبدو 
اإ�سرائيل وكاأنها يف اأف�سل حال؛ اإذ يرون اأنف�سهم 
املنطقة،  يف  التكنولوجيا  جمال  يف  عظمى  كقوة 
اقت�ساديا،  ي��زده��رون  وه��م  ال��ع��امل،  يف  ورمب��ا 
مل  اأن��ه��م  اإال  معهم،  ال�سالم  يعقدون  وال��ع��رب 
الإ�سرائيل  الفل�سطينية بعد. هل  الق�سية  يتخّطوا 

اأن ت�ستمر على هذا املنوال؟ 
• امللك عبداهلل الثاين: اأعتقد اأن هذا الت�سور 
غري دقيق ويخفي وراءه تعقيدات كثرية، واأقول 
راأينا  كما  �سراعات،  تن�سب  عندما  الأن��ه  ذل��ك 
ثالثة  خالل  �سيح�سل  م��اذا  نعلم  فاإننا  م�سبقا، 
ل��الأرواح  خ�سارة  فهناك  ال�سراع،  من  اأ�سابيع 
غزة  مع  االأخ��رية  احل��رب  اأم��ا  للجميع.  وماآ�ض 
االأول��ى  امل��رة  اإنها  خمتلفة.  فكانت  امل��رة،  ه��ذه 
حربا  هناك  ب��اأن  اأ�سعر  التي   1948 ع��ام  منذ 
واملدن،  القرى  اإلى  تنظر  عندما  اإ�سرائيل،  داخل 
واالإ�سرائيليني.  اإ�سرائيل  عرب  بني  وال�سدام 
للجانبني  �سحوة  مبثابة  ك��ان  ذل��ك  اأن  واأعتقد 
االإ�سرائيلي والفل�سطيني، من عواقب عدم التقدم 

اإلى االأمام وعدم منح الفل�سطينيني االأمل. 
وم���رة اأخ����رى، واح����دة م��ن االأم����ور التي 
كيفية  هو  االإ�سرائيليني  نظرائنا  مع  ناق�سناها 
فاإذا  الفل�سطينيني،  معي�سة  �سبل  يف  اال�ستثمار 
فقد الفل�سطينيون االأمل، �ستكون احلرب التالية، 
هذه  يف  ينت�سر  اأحد  ال  �سررا.  اأكرث  اهلل،  قدر  ال 
النزاعات، ويف هذا ال�سراع االأخري مل يكن هناك 
اأن طبيعة العالقات الداخلية التي  فائز. واأعتقد 
ظهرت لنا يف القرى واملدن االإ�سرائيلية كانت نداء 

يقظة لنا جميعا.
- زكريا: دوري جولد، م�ست�سار موؤثر لرئي�ض 
نتنياهو،  بنيامني  ال�سابق  االإ�سرائيلي  ال��وزراء 
التفكري  يبداأ  اأن  االأردن  على  اإن��ه  م��وؤخ��را  ق��ال 
بنف�سه على اأنه الدولة الفل�سطينية. اأي اأن هناك 
هي  مبوجبه  الفل�سطينية  والدولة  الدولتني،  حل 
اأن  اإل��ى  ي�ستند  الطرح  هذا  اأن  واأعتقد  االأردن، 
60-70 باملئة من �سكان  الفل�سطينيني ي�سكلون 
من  الفل�سطينيني  ا�ستيعاب  وميكنكم  االأردن، 
لكن  م�سبقا،  الطرح  ذكر هذا  الغربية. مت  ال�سفة 
هذا  يقدم  نفوذ  ذا  اإ�سرائيليا  �سخ�سا  هناك  االآن 

الطرح. 
ما ردك؟

النوع  هذا  جم��ددا،  الثاين:  عبداهلل  امللك   •
االأ�سخا�ض  ولهوؤالء  بجديد.  لي�ض  اخلطاب  من 
االآخرين.  تنفيذها على ح�ساب  يريدون  اأجندات 

االأردن هو االأردن. 
عرقية  خلفيات  م��ن  خمتلط  جمتمع  لدينا 
الن�سب  �سحة  يف  اأخالفك  وقد  خمتلفة،  ودينية 
ال  الفل�سطينيون  بلدنا.  هذا  لكن  ذكرتها،  التي 
يريدون  اإنهم  االأردن.  يف  يكونوا  اأن  ي��ري��دون 
بيوتهم،  ف��وق  لريفعوها  ورايتهم  اأرا�سيهم، 

ومنتخبهم الوطني لكرة القدم.
جدا.  خطري  خطاب  اإلى  يقودنا  الطرح  هذا 
فكما ذكرت اأنت، اإذا مل نتحدث عن حل الدولتني، 
�ستكون  الواحدة؟ هل  الدولة  البديل هو حل  هل 
عادلة و�سفافة ودميقراطية؟ اأعتقد اأن حل الدولة 
هوؤالء  اأمام  بكثري  اأكرث  حتديات  ي�سع  الواحدة 
الذين ينا�سرون هذا اخلطاب يف اإ�سرائيل مقارنة 
ال��ذي  م��ا  الوحيد.  احل��ل  وه��و  ال��دول��ت��ني،  بحل 
�ستفعله؟ هل �ستطرد كل الفل�سطينيني من بيوتهم 
ا�ستقرار  بانعدام  وتت�سبب  الغربية،  ال�سفة  يف 
احلق  لالأردن  املطاف،  نهاية  يف  االأخرى؟  اجلهة 
حددنا  اأننا  واأعتقد  االأم��ر.  هذا  يف  راأيه  اإب��داء  يف 

خطوطنا احلمراء بو�سوح.
- زكريا: جاللتك، كيف كان لقاوؤك مع الرئي�ض 
الذي  الرئي�ض  باملقارنة مع  بايدن،  االأمريكي جو 
الرئي�ض  عن  متاما  خمتلفا  رئي�سا  كونه  �سبقه، 

ال�سابق؟ 
احل��ظ،  حل�سن  الــثــاين:  عــبــداهلل  امللك   •
الروؤ�ساء،  جميع  مع  جدا  قوية  عالقة  تربطني 
وهذا الأن والدي علمني اأن اأحرتم من�سب الرئي�ض 
الواليات  على  ينطبق  ال  وه��ذا  للدولة،  كراأ�ض 
معهم  مباحثاتي  كانت  ولطاملا  فقط.  املتحدة 

مثمرة ومبنية على االحرتام املتبادل والتفاهم. 
اأنا اأعرف الرئي�ض بايدن منذ كنت �سابا اأزور 
الكونغر�ض برفقة والدي عندما كان بايدن ع�سوا 
ال�سيوخ االأمريكي، فهذه �سداقة  �سابا يف جمل�ض 
البيت  يف  لروؤيته  ج��دا  �سعيدا  وكنت  ق��دمي��ة. 
التي  االنطباعات  هي  ما  اأع��رف  وال  االأبي�ض، 
املرافق  الوفد  اأع�ساء  لكن  اللقاء،  عن  ت�سكلت 
�سهدوا التفاهم بيننا. كما اأن ابني يعرف الرئي�ض 
منذ كان نائبا للرئي�ض، حيث كان ابني يزوره يف 

منزله ويف مكتبه، فهي عالقة �سداقة عائلية.
الرئي�ض  من  �سيا�سات  تتوقع  هل  زكريا:   -

بايدن خمتلفة عن �سيا�سات الرئي�ض ترمب؟ 
الثاين: لقد خ�سرنا �سنتني،  عبداهلل  امللك   •
»كورونا«،  جائحة  ب�سبب  كان  ذلك  من  وج��زء 
فامل�ساألة ال تتعلق ب�سيا�سة خمتلفة واإمنا بطبيعة 
اخلطط املطروحة. ذكرُت �سوريا، لكن علينا اأي�سا 
اأزمة،  من  النا�ض  يعاين  حيث  لبنان،  اإلى  النظر 
ال  وامل�ست�سفيات  احلدوث،  و�سيكة  جماعة  هناك 
النقا�سات  من  الكثري  يف  طرحه  مت  وهذا  تعمل، 
املتحدة  الواليات  اأن  واأعلم  هنا،  اأجريناها  التي 
عندما  ولكن  امللف.  ه��ذا  على  فرن�سا  مع  تعمل 
ت�سل االأزمة اإلى اأ�سواأ حاالتها، وهو ما �سيح�سل 

يف غ�سون اأ�سابيع، ماذا ميكننا اأن نفعل كمجتمع 
دويل للتدخل؟ ونعرف اأنه مهما خططنا، لن نتمكن 
لذا  ال�سعوب.  و�سنخذل  اأهدافنا،  حتقيق  من 
ب�سورة  خطط  بناء  املمكن  من  هل  هو،  ال�سوؤال 

توجه املنطقة نحو االجتاه ال�سحيح؟
يف  اال�ستقرار  عن  اأ�ساألك  دعني  زكريا:    -
اآمنة  بلدك كواحة  ما تو�سف  غالبا  الأنه  االأردن، 
يف  حدث  موؤخرا،  ج��دا.  م�سطرب  حميط  و�سط 
االأردن ما ظهر للعامل اخلارجي كمحاولة انقالب. 
م��ا ال���ذي ح���دث؟ وم��ا ه��ي اح��ت��م��االت تقوي�ض 

ا�ستقرار االأردن يف امل�ستقبل؟
الثاين: جمددا، عندما ننظر  عبداهلل  • امللك 
هذا  يف  اأن��ه  واأعتقد  العامل،  حول  االأزم��ات  اإل��ى 
منعزل  ب�سكل  االأزمات  اإلى  ننظر  ما  عادة  الزمن 
االأردن،  مثل  بلد  التي خا�سها  امل�سرية  فهم  دون 
�سهدت  والتي  املا�سية،  العديدة  االأع��وام  خالل 
واأزمة  واحل��روب،  املنطقة،  يف  اال�ستقرار  عدم 
علينا  مر  وقد  »ك��ورون��ا«.  وفريو�ض  الالجئني، 
ت�ستغل  م��ا  ع��ادة  التي  ال�سخ�سيات  م��ن  ع��دد 
اإحباط النا�س وخماوفهم امل�سروعة وهم ي�سعون 
باأجنداتهم  للدفع  معي�ستهم،  �سبل  لتح�سني 

اخلا�سة وطموحاتهم.
 واأعتقد اأن ما جعل هذا اأمرا حمزنا جدا هو 
اأن اأحد هوؤالء االأ�سخا�ض هو اأخي، الذي قام بذلك 
ب�سكل خميب لالآمال. قامت االأجهزة االأمنية، كما 
تفعل دوما، بجمع املعلومات وو�سلت اإلى مرحلة 
اأ�سخا�سا  ب��اأن  حقيقية  خم��اوف  لديها  تولدت 
اأخي  بطموحات  الدفع  يحاولون  كانوا  معينني 
االأجهزة  وق��ررت  اخلا�سة،  اأجنداتهم  لتنفيذ 
االأمنية واأد هذا املخطط يف مهده وبهدوء. ولوال 
الت�سرفات غري امل�سوؤولة بت�سجيل املحادثات مع 
ب�سكل �سري وت�سريب مقاطع  اأردنيني  م�سوؤولني 
الفيديو، ملا و�سلت فينا االأمور للحديث عن هذه 

الق�سية يف العلن.
اأفخر باأفراد اأ�سرتي عندما يحققون اإجنازات 
وعندما يتوا�سلون مع املجتمع. ولكن فيما يخ�ض 
هذه الق�سية، اإذا كان لدى اأحدهم اأي طموحات، 
هناك حد ملا اأ�ستطيع القيام به من اأجلهم. لكنني 
اأن  يجب  اإن�سانية،  نظر  وجهة  من  اأن��ه  اأعتقد 
ا�ستغالل  ال�سهل جدا  النوايا �سادقة، فمن  تكون 
لكن  �سخ�سية،  اأجندات  لتحقيق  النا�ض  مظامل 
هل اأنت �سادق واأنت حتاول اأن تقوم بذلك؟ ويف 
املح�سلة، نحن نتحمل جميعا م�سوؤولية م�سرتكة 
االأمر ال  ال�سعب. وهذا  اإيجاد احللول مل�ساكل  يف 
يتعلق فقط باالأردن، فالعديد من العائالت املالكة 
كنت  اإذا  التحديات.  ه��ذه  تواجه  العامل  ح��ول 
لكن  امتيازات،  فلديك  املالكة،  العائلة  اأفراد  اأحد 
يف  وال�سيا�سة،  حمددات.  يقابلها  ذاته  الوقت  يف 
النهاية، هي حم�سورة بامللك، ولهذا فاإن ما حدث 
كان اأمرا موؤ�سفا، وغري �سروري، واأوجد م�ساكل 

كان باالإمكان جتنبها.
يف  امل�ساركني  االأ�سخا�ض  اأح��د  زكــريــا:   -
ال�سعودية  عهد  ل��ويل  ج��دا  مقربا  ك��ان  املخطط 
االأمري حممد بن �سلمان. هل تعتقد اأن لل�سعودية 

يد يف هذا؟ 
هذا  مع  التعامل  مت  الثاين:  عبداهلل  امللك   •
با�سم،  اأن  جميعا  ونعرف  داخلي،  ك�ساأن  امللف 
م�ست�سار  هو  االأردن،  يف  ال�سابق  يف  عمل  ال��ذي 
ج��وازي  ويحمل  ال�سعودية،  يف  امل�ستوى  رفيع 
ارتباطات  وجود  الحظنا  واأمريكيا.  �سعوديا  �سفر 
قلُت،  كما  لكن  الق�سية،  هذه  يخ�ض  مبا  خارجية 
نحن نتعامل مع هذا امللف ك�ساأن حملي. وجمددا، 
توجيه  ي�ساعدنا  لن  ل��الأردن،  بالن�سبة  اأنه  اأعتقد 
من  يكفي  م��ا  فهناك  ل��الآخ��ري��ن،  االت��ه��ام  اأ�سابع 
اإلى  للم�سي  نحتاج  ونحن  املنطقة،  يف  حتديات 

االأمام. 
النظر  وه��و  االأردن  نهج  ه��ذا  ك��ان  ول��ط��امل��ا 
للم�ستقبل. واأعتقد اأنه علينا التخفيف من التحديات 

وال�سعوبات بدال من اإ�سافة املزيد منها.
- زكريا: دعني اأ�ساألك، يف مثل هذا االأ�سبوع، 
االأق�سى  امل�سجد  يف  جدك  اغتيل  عاما،   70 قبل 
ت�سعر  هل  ال�سريف.  القد�سي  احل��رم   / املبارك 
عاما  ال�سبعني  بقيت على حالها خالل  االأمور  اأن 
حت�سنت؟  االأو���س��اع  اأن  ت�سعر  ه��ل  املا�سية؟ 
م�سلحني  يد  على  ج��دك  اغتيال  مت  اأن��ه  خا�سة 
اإلى  اأن االأمور مل تتقدم كثريا  فل�سطينيني، يبدو 

االأمام.

الثاين: نحن نحتفل مبئوية  عبداهلل  • امللك 
تاأ�سي�ض الدولة االأردنية. واإذا نظرت لتاريخ بلدنا 
ومعظمها  لها،  تعر�ض  التي  ال�سدمات  وجلميع 
اأن  املده�ض  من  اأن��ه  �ستجد  خارجية،  �سدمات 
االأردن ال يزال االأردن، وهذا يعك�ض، باعتقادي، 
اأنه  باعتقادي  االأه��م  لكن  عائلتي،  اأف��راد  اإرث 
منطقة  يف  نعي�ض  نحن  االأردنيني.  �سمود  يعك�ض 
�سعبة، ويجب اأن ننظر اإلى الن�سف املمتلئ من 

الكاأ�ض عندما ن�ستيقظ كل �سباح.
امللك  اأ�سلوب  جت�ّسد  لكن  حت��دي��ات،  هناك 
عبداهلل املوؤ�س�ض يف التعامل مع �سيا�سات املنطقة 
مبحاولة توحيد ال�سعوب والتوفيق بينهم، وهو 
وال��دي،  عن  اأن��ا  ورثته  وما  عنه،  اأب��ي  ورث��ه  ما 
�سعوبة  بلغت  مهما  ل��ذا  عني.  ابني  يرثه  وم��ا 
التوافق.  با�ستطاعتنا  اأن��ه  اأعتقد  التحديات، 
امل�سجد  عتبات  على  ا�ست�سهد  جدي  اأ�سرت،  كما 
ننظر  دائما  لكننا  القد�ض.  يف  املبارك  االأق�سى 
وامل�سيحيني،  امل�سلمني،  جتمع  كمدينة  للقد�ض 
قد  ملاذا  يل  بالن�سبة  املفهوم  غري  ومن  واليهود، 
دوري  �سي�ستمر  اآخ��ر.  �سيئا  تكون  اأن  لها  نريد 
املدينة، مدينة  ابني يف حماولة جعل هذه  ودور 
النا�ض،  جتمع  مدينة  ولتكون  وال�سالم،  لالأمل 
وناأمل اأن ينعك�ض هذا على �سيا�سات اأخرى كذلك، 
بينما نواجه حتديات خمتلفة يف ال�سرق االأو�سط.
وي�سرفني  ي�سعدين  امللك،  جاللة  زكريا:   -

دائما احلديث معك.
• امللك عبداهلل الثاين: �سكرا لك.
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اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ض  اكد 
على  دوم��ا  تعمالن  واحلكومة  االردنية  الدولة  ان 
االو���س��اع  زع��زع��ة  ي�ستهدف  م��ن  لكل  الت�سدي 
والديني  القيمي  وموروثنا  ملجتمعنا  اال�سا�سية 

والثقايف.
وقال رئي�ض الوزراء، ان هذا امر ال نقبل به وهو 
خط احمر نت�سدى له، واننا ويف ذات الوقت نت�سدى 
بنف�ض احلزم واحل�سم، ملن ي�ستهدف ان يثري اجواء 

مرتبطة بتهديد �سالمة وحياة النا�ض.
ان  االح��د،  ال��وزراء  جمل�ض  جل�سة  خالل  وبني 
تهديد �سالمة وحياة النا�ض وانتاج اجواء ومناخات 
من �سانها التحري�ض عليهم وعلى �سالمتهم وو�سمهم 
بكل ما من �سانه ان ي�ستثري بع�ض الغرائز اال�سا�سية 
القيمي  مب��وروث��ن��ا  وال  بالدين  لها  �سلة  ال  التي 

امر  هو  موؤ�س�سات،  دولة  بكوننا  وال  واالجتماعي 
زعزعة  ي�ستهدف  ملن  احل��زم  ب��ذات  له  �سنت�سدى 
او�ساع جمتمعنا ومن مي�ض ثوابتنا الوطنية العامة 

وثوابتنا الدينية والثقافية واحل�سارية.
وقال اخل�ساونة » هذه املعادلة اال�سا�سية التي 
وحكومة  كدولة  متاما  ملتزمون  ونحن  عليها  ن�سري 
ومن  ج�سديا،  جمتمعنا  اف��راد  من  فرد  كل  بحماية 
مظاهر التنمر التي تف�سي الى تهديد �سالمة وحياة 
العنا�سر  بع�ض  ت�ستغلها  والتي  الب�سر  وارواح 
املوغلة يف التطرف للتحري�ض على افراد ومواطنني 

. «
يف  التعبري  بع�سهم  خ��ان  ق��د  »رمب��ا  وا���س��اف 
يجب  هذا  ان  اال  معينة،  فكرة  عن  معينة  مفا�سل 
حالة  الى  يف�سي  لتنمر  �سببا  او  مربرا  ي�سكل  ال  ان 
القدر بعدم  بنف�ض  به  نقبل  امر ال  حتري�سية، وهذا 
قبول امل�ض بالثوابت اال�سا�سية ملجتمعنا وموروثنا 

الديني والقيمي، والذي جنله ون�سعه ن�سب اعيننا 
واملوؤطر ا�سا�سا يف د�ستورنا االردين » .

جمل�ض  جل�سة  ا�ستهل  ال���وزراء  رئي�ض  وك��ان   
الثاين  عبداهلل  امللك  جلاللة  التهنئة  بتقدمي  الوزراء، 
العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  االمري  و�سمو 
املبارك،  اال�سحى  عيد  مبنا�سبة  االردين  وال�سعب 
�سائال املولى عز وجل ان يدمي على بلدنا اال�ستقرار 
املظفرة  القيادة  واالم��ان واالزده��ار يف ظل  واالمن 

جلاللة امللك .
تكون  ب��ان  االم��ل  عن  ال���وزراء  رئي�ض  واع��رب 
احلكومة على م�ستوى ثقة قائد الوطن وان ت�ستطيع 
تنه�ض  خدمة  م��ن  ي�ستحقه  م��ا  ل�سعبنا  تقدم  ان 
باأحواله املعي�سية واو�ساعه االقت�سادية وتعزز من 
قدرته على الت�سدي بكرامة للم�ساعب االقت�سادية 
التي تواجهها الكثري من دول العامل، والتي تعمقت 

بفعل جائحة كورونا .

يستهدف ز�ز�ة االوضاع  صاو�ظة: نتصدى لمن � الحظ
ياة الناس يد ح� تهد� تمع او � ية للمحب االساس�

ية  يركا الشمال� ية مع دول أم� الصدا�قة ال�برلما�ظ�
ية لواشنطن يارة الملك� ية الز� تؤكد اهم� �
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اأن  ال�سمالية،  امريكا  دول  مع  االأردنية  الربملانية  ال�سداقة  جمعية  اكدت   
املتحدة  الواليات  اإلى  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بها  قام  التي  امللكية  الزيارة 
الثنائية  العالقات  تعزيز  طريق  على  مهمة  تاريخية  حمطة  �سكلت  االأمريكية، 

وتو�سيع اآفاق ال�سراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين.
وا�سارت اجلمعية يف بيان ا�سدرته االحد، اإلى اأن زيارة جاللته التي رافقته 
ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني  االأمري  و�سمو  العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  فيها 
العهد، مثمرة وحققت جناحات عظيمة على خمتلف ال�سعد، وجت�سدت بالقمة 
التي عقدها مع الرئي�ض االأمريكي جو بايدن و�سل�سلة اللقاءات مع اأركان االإدارة 
النائب  رئي�ض اجلمعية  واأبرز جلانه. واو�سح  الكونغر�ض  االأمريكية وقيادات 
متتني  يف  العميق  االثر  لها  كان  اللقاءات  تلك  اأن  �سعيليك،  ابو  خري  الدكتور 
العالقات والتعاون الثنائي بني البلدين، وابراز دور االردن القيادي يف تعزيز 
ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة. وقال اإن دعم الواليات املتحدة االأمريكية لالأردن 
واال�سادة بدوره املحوري حول ق�سايا املنطقة والعامل كممثل ل�سوت االعتدال 
والعقل، يعك�ض مدى االهتمام واالحرتام الذي توليه امريكا لعالقتها مع االأردن 

والتقدير الذي يحظى به جاللة امللك.
اأن هذه املكانة هي ثمرة جهود دبلوما�سية ن�سطة وفاعلة و�سيا�سات  واكد 
والفهم  والواقعية  باالعتدال  تت�سم  التاريخ،  عرب  الها�سميون  قادها  حكيمة 

العميق ملجمل االأو�ساع الدولية.
وا�ساف اأن الزيارة حملت العديد من الر�سائل املهمة حول التحديات التي 
اال�ستقرار يف  تعزيز  و�سبل  املرحلة احلالية  املنطقة يف  االأردن ودول  يواجهها 
الفل�سطينية  الق�سية  جتاه  ثوابته  الزيارة  خالل  اكد  االأردن  اأن  وبني  االقليم. 
الفل�سطينيني  ب��ني  وفاعلة  ج���ادة  مفاو�سات  اإط���الق  اإع���ادة  على  بالعمل 
الدولتني  حل  اأ�سا�ض  على  وال�سامل  العادل  ال�سالم  لتحقيق  واالإ�سرائيليني 
وحماية املقد�سات االإ�سالمية وامل�سيحية يف املدينة املقد�سة من منطلق الو�ساية 
لتعزيز  للعراق  والدويل  االإقليمي  الدعم  وكذلك  املقد�سات،  هذه  على  الها�سمية 
�سيا�سي  حل  اإلى  للو�سول  الدولية  اجلهود  من  املزيد  وبذل  وا�ستقراره  اأمنه 

يحفظ وحدة �سورية اأر�سا و�سعبا.
بايدن  الرئي�ض  مع  امللك  جاللة  اجراها  التي  املباحثات  اأن  على  و�سدد 
على  ركزت  واالقت�سادية،  ال�سيا�سية  والفاعليات  االأمريكية  االدارة  واع�ساء 
على  واملحافظة  االأعمال  بيئة  حت�سني  يف  االقت�سادية  االأردن  جهود  اإب��راز 
لالقت�ساد  الدولية  املوؤ�س�سات  دعم  يتطلب  الذي  االمر  االقت�سادي،  اال�ستقرار 

الوطني ليتعافى من التداعيات االقت�سادية التي �سببتها جائحة كورونا.
االط��راف،  جميع  على  ايجابية  نتائج  لها  �سيكون  املباحثات  اأن  وب��ني 
البلدين،  االقت�سادية والتجارية واال�ستثمارية بني  العالقات  ال�سيما يف تعزيز 
ا�ستنادا اإلى �سراكة ا�سرتاتيجية طويلة بني البلدين مبنية على ثقة املوؤ�س�سات 
اجلمعية،  ودعت  اجلانبني.  بني  الرا�سخة  العالقات  وعمق  باالأردن  االأمريكية 
اإلى اغتنام االآثار االيجابية للزيارة امللكية من قبل احلكومة والقطاع اخلا�ض 
من خالل ا�ستقطاب امل�ستثمرين وتوفري الدعم الالزم للم�ساريع اال�سرتاتيجية 

وبذل اجلهود لتح�سني دخول ال�سلع االأردنية اإلى االأ�سواق االأمريكية.

از 439 معاملة  ية: إ�ظحب االحوال المد�ظ�
يد األضحى الم�بارك الل �طلة �� حظ

 عمان 

439 معاملة خالل  اأعلنت دائرة االأحوال املدنية واجلوازات عن اجناز   
عطلة عيد االأ�سحى املبارك.

االردنية  االأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  العمو�ض  فهد  الدائرة  عام  مدير  وبني 
مكتب  يف  معاملة   163 العيد،  عطلة  خالل  اجنزت  الدائرة  ان  االأحد،  )برتا( 
ا�سدر  فيما  امل�ستعجلة،  اخلدمة  ج��وازات  مكتب  يف  و172  املطار،  ج��وازات 
املكتبان 335 جواز �سفر. وا�ساف ان الدائرة ا�ستمرت يف مناوباتها خالل عطلة 
العيد يف مكتب جوازات اخلدمة امل�ستعجلة/ طرببور، ومكتب جوازات مطار 
امللكة علياء الدويل، حيث عمل مكتب اخلدمة امل�ستعجلة خالل عطلة العيد على 
تقدمي خدمة اإ�سدار وجتديد جوازات ال�سفر من ال�ساعة العا�سرة �سباحاً وحتى 
بتقدمي  ا�ستمر  املطار  جوازات  مكتب  اأن  العمو�ض  وبني  ظهرًا.  الثانية  ال�ساعة 
خدماته على مدار ال�ساعة، م�سريًا الى اأن هذا االجراء هدف الى الت�سهيل على 

املواطنني واجنار معامالتهم الطارئة يف الوقت املحدد. 

ت�بحث مع الوكالة والمعهد  ياه �  الم�

ية لل�قطاع �بل� طط المست�ق ين الحظ ي� األلما�ظ�
 عمان  

ممثلني  مع  االأح��د،  املحاميد،  جهاد  وال��ري،  املياه  وزارة  عام  اأمني  بحث 
االأر�ض  لعلوم  االأملاين  الفيدرايل  واملعهد  الدويل،  للتعاون  االأملانية  الوكالة  عن 
جماالت  يف  امل�ستقبلية  واخلطط  امل�سرتك  التعاون  �سبل  الطبيعية،  وامل�سادر 

التدريب والدعم الفني لقطاع املياه.
يف  املياه  قطاع  لدعم  امل�ستقبلي  الفني  التعاون  تنظيم  اآلية  اللقاء  وناق�ض 
جماالت الدرا�سات املائية، ودعم القطاع يف االأجهزة واملعدات الالزمة، لتنفيذ 
االحتياجات  حتديد  اللقاء  تناول  كما  وامل�ستقبلية،  احلالية  ال��وزارة  خطط 
الفني  التعاون  جم��ال  يف  الوطني  امل�ستوى  على  املياه  لقطاع  امل�ستقبلية 
واال�سرتاتيجي. وثمن املحاميد دور الوكالة واملعهد يف تقدمي الدعم املتوا�سل 
للقطاع، معربا عن �سكره للجانب االأملاين يف امل�ساهمة بتنفيذ امل�ساريع امل�سرتكة، 

من خالل التعاون الفني القائم بني قطاع املياه واجلهات االأملانية. 
خطط  تنفيذ  يف  واالأولوية،  امل�ساندة  من  مزيدا  املياه  قطاع  باإيالء  وطالب 
حتديد  ع��رب  ل��ل��وزارة،  واللوجي�ستي  الفني  ال��دع��م  تقدمي  خ��الل  م��ن  عملها 
التخطيط  اأو  الفني  امل�ستوى  على  �سواء  للقطاع،  امل�ستقبلية  االحتياجات 

اال�سرتاتيجي. 
واأكد املحاميد اأن التعاون امل�سرتك القائم �سي�سهم يف بناء القدرات الب�سرية 
املوؤهلة، وحت�سني �سبكات ر�سد املياه، ومراقبة م�سادر املياه وحتديد املناطق 
الواعدة، ال�ستخراج املياه الالزمة لال�ستعماالت كافة على م�ستوى االأحوا�ض 

املائية واملحافظات. 
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من �شيقرر التدخل 
املقبل يف وا�شنطن؟

يراقب الكثريون االن�سحاب االأمريكي من اأفغان�ستان، لكن هناك جداًل 
اأكرب تدور رحاه يف وا�سنطن ب�ساأن م�ستقبل التدخالت الع�سكرية االأمريكية 
يف ال�سرق االأو�سط. وا�ستجابة للراأي العام؛ يريد الدميقراطيون، وحتى 
بع�ض اجلمهوريني يف الكونغر�ض، اأن يزيدوا �سعوبة بدء حرب جديدة يف 
املنطقة. ومن الن�سو�ض االأ�سا�سية التي ال تزال ت�ستخدم مربرًا وم�سّوغاً 
حرب  ب�سّن  الر�سمي  الت�سريح  هو  اأمريكي  ع�سكري  بعمل  للقيام  قانونياً 

�سد العراق عام 2002.
واجلمهوريني،  الدميقراطيني  من  كل  بدعم  القانون  ذلك  حظي  وقد   
ح�سني،  �سدام  نظام  لإ�سقاط  بو�س  جورج  للرئي�س  قانونياً  غطاًء  ومثل 
احلملة  لتربير  نف�سه  القانون  اأوباما  باراك  ال�سابق  الرئي�ض  وا�ستخدم 
ا�ستعان  كذلك   .2014 عام  »داع�ض«  تنظيم  �سد  العراق  يف  الع�سكرية 
الرئي�ض ال�سابق دونالد ترمب بالقانون نف�سه لتربير الهجوم اجلوي الذي 
اأ�سفر عن مقتل اجلرنال االإيراين قا�سم �سليماين، واأبو مهدي املهند�ض، نائب 
قائد قوات احل�سد ال�سعبي العراقي. و�سّوت جمل�ض النواب، مبا ي�سمل 
يونيو   17 يف  القانون  اإلغاء  على  دميقراطياً،  و219  جمهورياً   49
احلايل  االأ�سبوع  خالل  ال�سيوخ  جمل�ض  يبداأ  اأن  املقرر  ومن  )حزيران(، 
حتت  االأبي�ض  البيت  يدعم  كذلك  اأي�ساً.  اإلغائه  على  الت�سويت  عملية 
اإدارة الرئي�ض جو بايدن اإلغاء القانون. وبح�سب بيان البيت االأبي�ض يف 
للعمليات  القانوين  املربر  توفر  اأخرى  اأمريكية  قوانني  هناك  يونيو،   14

الع�سكرية امل�ستمرة.
الذي  الدميقراطي،  ي�سعر اجلميع يف احلزب  االآخر، ال  على اجلانب 
ينتمي اإليه بايدن، باالرتياح جتاه املربرات القانونية االأخرى، وبعد �سّن 
بايدن هجمات جوية �سد جماعات م�سلحة عراقية يف فرباير )�سباط( ومرة 
ا�ست�سارة  لعدم  بارزة  دميقراطية  �سخ�سيات  انتقدته  يونيو،  يف  اأخرى 
الكونغر�ض قبل قيامه بذلك. الد�ستور االأمريكي وا�سح: الكونغر�ض فقط 
هو املخّول له اإعالن حرب مبا يف ذلك اإعالن حرب �سد جماعات م�سلحة 
اإمكانية  على  اأي�ساً  االأمريكي بو�سوح  الد�ستور  ين�ّض  ذلك،  اأجنبية. مع 
اإ�سدار الرئي�ض الأوامر اإلى القوات الع�سكرية. ومل ي�سر بايدن اإلى ت�سريح 
عام 2002 اخلا�ض ب�سدام ح�سني لتربير الهجمات اجلوية املذكورة اآنفاً، 
بل اأكد اأنه ي�سدر اأوامر اإلى اجلي�ض طبقاً للد�ستور، واأنه قد اتخذ خطوات 
للدفاع عن اجلنود االأمريكيني. يف النهاية، يتناول هذا النقا�ض �سالحيات 
و�سلطات الكونغر�ض مقارنة ب�سالحيات و�سلطات الرئي�ض. ويدعم اأع�ساء 
بارزون يف جمل�ض ال�سيوخ، مثل روبرت مينينديز، رئي�ض جلنة العالقات 
هيالري  رئي�ض  نائب  ملن�سب  مر�سحاً  كان  الذي  كني،  وتيم  اخلارجية، 
للكونغر�ض  ويريدون   ،2002 عام  ت�سريح  اإلغاء  كلينتون عام 2016، 
االأج��ل. طويلة  ع�سكرية  عمليات  على  املوافقة  ل�سالح  ي�سّوت   اأن 
اإيران جزء من هذا اجلدل اأي�ساً. يف كل مرة كان ي�سّن فيها ترمب، وبعده 
بايدن، هجمات جوية �سد جماعات م�سلحة موالية الإيران، ي�سعر بع�ض 
اأع�ساء الكونغر�ض، خا�سة الدميقراطيني، بالقلق من اأن ت�سعل مثل تلك 
الهجمات اجلوية حرباً �سد اإيران من دون موافقة م�سبقة من الكونغر�ض. 
رون  مثل  املحافظني،  اجلمهوريني  ال�سيا�سيني  بع�ض  وي��داف��ع 
جون�سون وتيد كروز، عن حق بايدن يف مهاجمة تلك اجلماعات امل�سلحة 
اأي قيود من الكونغر�ض؛ وي�سغطون على الكونغر�ض  العراقية من دون 
الإقرار قانون جديد بديل لت�سريح 2002 بحيث يتمكن البيت االأبي�ض من 
�سّن هجمات وقائية ا�ستباقية �سد اإيران وحلفائها ب�سكل قانوين من دون 

احلاجة اإلى موافقة الكونغر�ض. 
ال�سرق االو�سط
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اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربىقد  قررت بقرارها 
املحلية  املدن  تنظيم  قرار جلنة  املوافقة على  تاريخ 2021/2/25م  بند 4(  رقم )12 

ملنطقة جر�ش رقم  )4/4( تاريخ 2021/1/21 املت�ضمن املوافقة على:
ا�ضفاء تنظيم �ضكن )اأ( على القطع ذوات االرقام )604/605( حو�ش رقم)4( م�ضاع 
للتنظيم وخمدومة ب�ضوارع وفر�ش عوائد تنظيم  الليات كونها مال�ضقة  احلوايه/دير 
التنظيم يف  الرت�ضيم املعد من قبل دائرة  للتنظيم وح�ضب  بقيمة 50 قر�ش/م2 م�ضاف 

البلدية .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني 
اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث  حمليتني 

املحلية واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )14 بند   8( رقم  بقرارها  قررت  الكربى  جر�ش  لبلدية 
تنظيم  جلنة  قرار  على  املوافقة   2021/2/8 تاريخ 
تاريخ   )19/5( رقم   جر�ش   ملنطقة  املحلية  املدن 

2021/1/28 املت�ضمن املوافقة على:
حو�ش  رقم)22(  القطعة  على  �ضكن)ب(  تنظيم  ا�ضفاء 
القطعة  اأن  وحيث  جبا  ارا�ضي  من  ال�ضهاة  رقم)11( 
عوائد  وفر�ش  للتنظيم  ومال�ضقة  ب�ضوارع  خمدومه 
م�ضاف  مربع  مرت  لكل  قر�ش  ثالثون  بقيمة)30(  تنظيم 
للتنظيم وح�ضب الرت�ضيم املعد من قبل دائرة التنظيم يف 

البلدية وح�ضب اال�ضول .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره 
يجوز  حيث  حمليتني  وجريدتني  الر�ضمية  باجلريدة 
اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب 
الكربى  جر�ش  بلدية  يف  واللوائية  املحلية  اللجنة 

�ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربىقد قررت بقرارها 
رقم )8 بند 1( تاريخ 2021/2/8م املوافقة على قرار جلنة تنظيم املدن املحلية ملنطقة 

جر�ش  رقم  )2/6( تاريخ 2021/2/4 املت�ضمن املوافقة على:
تغيري �ضفة تنظيم اجلزء املنظم من �ضكن)اأ( �ضمن القطعة رقم)293(حو�ش رقم)3(
ا�ضتعمال وبح�ضب اجلزء االخر منها  اىل تنظيم متعدد  ارا�ضي جر�ش  الدير من  وادي 
بحيث ت�ضبح كامل القطعة بتنظيم متعدد ا�ضتعمال كون املذكور يرغب باإن�ضاء حمطة 
تنظيم  م�ضاحتها)2577(م2 وفر�ش عوائد  تبلغ  والتي  القطعه  كامل  حمروقات وعلى 
حتويله  املراد  اجلزء  وعن  ا�ضتعمال  متعدد  اىل  حمول  لكل)م2(  )5(دنانري  بقيمة 
البلدية  يف  التنظيم  دائرة  قبل  من  املعد  الرت�ضيم  وح�ضب  املرفق  الكروكي  وبح�ضب 

وح�ضب اال�ضول .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني 
اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث  حمليتني 

املحلية واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربى  قد قررت بقرارها 
املحلية  املدن  تنظيم  قرار جلنة  املوافقة على  تاريخ 2021/2/11م  بند 11(   9( رقم 

ملنطقة جر�ش  رقم  )22/5( تاريخ 2021/1/28 املت�ضمن املوافقة على:
ا�ضحابها(  موافقة  املفرزه)مرفق  القطع  مبحاذاة  املار  التنظيمي  ال�ضارع  1-تعديل 

ذوات االرقام 
)701 -702 -703- 704- 705-617(بازاحته �ضرقا مبقدار)2,5( مع الغاء جزء من 
ال�ضارع التنظيمي واملار بالقطع ذوات االرقام)617/ 89/ 627( لرفع ال�ضرر عن البناء 
القائم واملرخ�ش على القطعة رقم)617(مع تر�ضيم البديل با�ضتمرارية ال�ضارع املزاح  
 )627( رقم  القطعة  من  للجزء  االفرازي  العمق  يحقق  مبا  غربا  االنعطاف  مع  �ضماال 

�ضمن تنظيم �ضكن )ج(.
قبل  واملرخ�ضة   )89/627( االرقام  ذوات  بالقطع  املار  التنظيمي  ال�ضارع  2-الغاء 
مع  التعو�ضيات  لدفع  وتفاديا  املن�ضاأت  هذه  على  املعتدي  التنظيمي  ال�ضارع  ت�ضديق 
تر�ضيم البديل وبنف�ش ال�ضعة مبحاذاة القطعة رقم)627( من اجلهة ال�ضرقية حيث ميتد 
القطع حو�ش)10(ابواحلجل/ القطعة اىل جنوبها علما ان جميع  با�ضتقامة من �ضمال 

جر�ش(وح�ضب الرت�ضيم املعد من قبل دائرة التنظيم.

وايداع االعالن ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني حمليتني 
املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث 

واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200108293(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ضتنادا 

1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان 

�ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�سريكه  ال�سبح  عزيز  عادل  �سركة 

تقدمت  قد   2010/1/12 بتاريخ   )96993( الرقم  حتت  ت�ضامن 

بطلب لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية بتاريخ2021/7/25 وقد 

مت تعيني ال�ضيد/ال�ضيدة عادل عزيز حممد ال�ضبح م�ضفيا لل�ضركة .

علما بان عنوان امل�ضفي اربد-بيت يافا-م�ضجد عمر-0770482241
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200140979(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ضتنادا 
1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان 
�ضركات  �ضجل  يف  و�سريكهوامل�ضجلة  عبيدات  ماجد  جمال  �سركة 
تقدمت  قد   2014/4/23 بتاريخ   )109486( الرقم  حتت  ت�ضامن 
بطلب لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية بتاريخ2021/7/18 وقد 
مت تعيني ال�ضيد/ال�ضيدة جمال ماجد تركي عبيدات م�ضفيا لل�ضركة.

 اربد-كفر �ضوم-0799096590م�ضفيا لل�ضركة .
علما بان عنوان امل�ضفي اربد-كفر �ضوم0799096590

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

دائرة قا�سي الق�ساة 
اإخطار تبليغ بالن�سر �سادر عن حمكمة تنفيذ 

مادبا ال�سرعية
يف الق�سية التنفيذية رقم)2020/396

ا�سم املحكوم عليه:)دعيج ح�سن دعيج بو�سعيد/
بحريني اجلن�سية(

عنوانه:)جمهول حمل االقامة يف البحرين(
رقم االعالم:)562/26/424(

حمل �سدوره:)حمكمة مادبا ال�سرعية(  تاريخه: 
.)2017/1/9(

املحكوم به:)نفقة �سغار مبلغ 1952 دينار( باال�سافة 
للر�سوم وامل�ساريف القانونية(

يجب عليك اأن توؤدي م�ضمون هذا االخطار 
خالل �ضبعة ايام من تاريخ تبليغك بالن�ضر 
باجلريدة الر�ضمية وهو املبلغ املحكوم به 

للمحكوم لها )ختام يحيى عبد م�ضطفى( 
املبلغ املبني اأعاله, واإذا انق�ضت هذه املدة 
ومل توؤد الدين املذكور اأو تعر�ش الت�ضوية 
القانونية, �ضتقوم حمكمة التنفيذ مببا�ضرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانوناً بحقك.
ماأمور التنفيذ 
حممد الرواحنة

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين بان اال�ضم التجاري )موؤ�س�سة اجلا�سر للخلويات( 
وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )229458( با�ضم )حممد هايل عوده الطواف�سه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )امل را�سي �سيف اهلل بدارنه(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

م�ضجل  يعلن   2006 ل�ضنة   )9( رقم  التجارية  اال�ضماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ضتنادا 
ومعجنات  )مطعم  التجاري  اال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�ضماء 
االم احلنونه( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )219904( با�ضم )حممد عبداهلل 
ال�سريف( عبدالكرمي  احمد  )عبدالكرمي  با�ضم  لي�ضبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املالح(  حممد 

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
التجاري )مطعم اجلنائن( وامل�ضجل  بان اال�ضم  ال�ضناعة والتجارة والتموين  التجارية يف وزارة 
لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )94252( با�ضم )حممد �سميح حممد ابو �سفيه( جرى عليه 
نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )حممد ح�سني �سليمان االجرب(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200101161(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة ح�سني كايد ح�سن حيا�سات
  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة ح�سني حيا�سات ومنذر القا�سي وامل�ضجلة 

يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم )93537( بتاريخ 2009/2/16.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200182372(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة عبداهلل فوؤاد باج�ش عوي�ش
  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة عبداهلل عوي�ش وعبدالرحمن ال�سواحله 
بتاريخ   )121809( الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة 

.2021/6/30
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
مراقب عام ال�ضركات 2008-2-1.

د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200044189(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة فريال ابراهيم م�سلح احلوراين
�ضجل  يف  وامل�ضجلة  واحلوراين  �سلتوت  �سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك    

�ضركات ت�ضامن حتت الرقم )33247( بتاريخ 1993/5/27.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ال�ضركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  الأحكام  ا�ضتنادا 
عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�ضنة   )22( رقم 
�سركة  باأن  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات 
يف  لدينا  م�ضجلة  ذ.م.م  املتجددة  للطاقة  �سعرات 
حتت    / املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل 

الرقم )29329( بتاريخ )2012/7/17(
امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  �ضطبها من  تقرر  وقد 

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

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�سـاأة : )200101345(

ا�ضتنادا الحكام املادة )28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( 
ل�ضنة 1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة 

والتجارة : بان ال�ضيد/ال�ضادة 
داليا را�ضد �ضالح الرحمي

ال�ضريك/ال�ضركاء يف �سركة  كايد الرحمي و�سريكه  وامل�ضجلة 
يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم )93638( بتاريخ 

2009/2/24 قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ 
2021/7/25 وقام بابالغ �ضريكه/ �ضركائه يف ال�ضركة ا�ضعارا 

بالربيد امل�ضجل ت�ضمن رغبته باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من 
ال�ضركة بتاريخ 2021/7/25

وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري 
اعتبارا من اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية 

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة مراقبة ال�ضركات التالية 5600260 - 
5600589 ومركز االت�ضال الرقم )5600270( اعتبارا من 2008/2/1

مراقب عام ال�سركات
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربىقد  قررت بقرارها 
املحلية  املدن  تنظيم  قرار جلنة  املوافقة على  تاريخ 2021/2/25م  بند 4(  رقم )12 

ملنطقة جر�ش رقم  )4/4( تاريخ 2021/1/21 املت�ضمن املوافقة على:
ا�ضفاء تنظيم �ضكن )اأ( على القطع ذوات االرقام )604/605( حو�ش رقم)4( م�ضاع 
للتنظيم وخمدومة ب�ضوارع وفر�ش عوائد تنظيم  الليات كونها مال�ضقة  احلوايه/دير 
التنظيم يف  الرت�ضيم املعد من قبل دائرة  للتنظيم وح�ضب  بقيمة 50 قر�ش/م2 م�ضاف 

البلدية .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني 
اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث  حمليتني 

املحلية واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )14 بند   8( رقم  بقرارها  قررت  الكربى  جر�ش  لبلدية 
تنظيم  جلنة  قرار  على  املوافقة   2021/2/8 تاريخ 
تاريخ   )19/5( رقم   جر�ش   ملنطقة  املحلية  املدن 

2021/1/28 املت�ضمن املوافقة على:
حو�ش  رقم)22(  القطعة  على  �ضكن)ب(  تنظيم  ا�ضفاء 
القطعة  اأن  وحيث  جبا  ارا�ضي  من  ال�ضهاة  رقم)11( 
عوائد  وفر�ش  للتنظيم  ومال�ضقة  ب�ضوارع  خمدومه 
م�ضاف  مربع  مرت  لكل  قر�ش  ثالثون  بقيمة)30(  تنظيم 
للتنظيم وح�ضب الرت�ضيم املعد من قبل دائرة التنظيم يف 

البلدية وح�ضب اال�ضول .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره 
يجوز  حيث  حمليتني  وجريدتني  الر�ضمية  باجلريدة 
اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب 
الكربى  جر�ش  بلدية  يف  واللوائية  املحلية  اللجنة 

�ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربىقد قررت بقرارها 
رقم )8 بند 1( تاريخ 2021/2/8م املوافقة على قرار جلنة تنظيم املدن املحلية ملنطقة 

جر�ش  رقم  )2/6( تاريخ 2021/2/4 املت�ضمن املوافقة على:
تغيري �ضفة تنظيم اجلزء املنظم من �ضكن)اأ( �ضمن القطعة رقم)293(حو�ش رقم)3(

ا�ضتعمال وبح�ضب اجلزء االخر منها  اىل تنظيم متعدد  ارا�ضي جر�ش  الدير من  وادي 
بحيث ت�ضبح كامل القطعة بتنظيم متعدد ا�ضتعمال كون املذكور يرغب باإن�ضاء حمطة 
تنظيم  م�ضاحتها)2577(م2 وفر�ش عوائد  تبلغ  والتي  القطعه  كامل  حمروقات وعلى 
حتويله  املراد  اجلزء  وعن  ا�ضتعمال  متعدد  اىل  حمول  لكل)م2(  )5(دنانري  بقيمة 
البلدية  يف  التنظيم  دائرة  قبل  من  املعد  الرت�ضيم  وح�ضب  املرفق  الكروكي  وبح�ضب 

وح�ضب اال�ضول .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني 
اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث  حمليتني 

املحلية واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربى  قد قررت بقرارها 
املحلية  املدن  تنظيم  قرار جلنة  املوافقة على  تاريخ 2021/2/11م  بند 11(   9( رقم 

ملنطقة جر�ش  رقم  )22/5( تاريخ 2021/1/28 املت�ضمن املوافقة على:
ا�ضحابها(  موافقة  املفرزه)مرفق  القطع  مبحاذاة  املار  التنظيمي  ال�ضارع  1-تعديل 

ذوات االرقام 
)701 -702 -703- 704- 705-617(بازاحته �ضرقا مبقدار)2,5( مع الغاء جزء من 
ال�ضارع التنظيمي واملار بالقطع ذوات االرقام)617/ 89/ 627( لرفع ال�ضرر عن البناء 
القائم واملرخ�ش على القطعة رقم)617(مع تر�ضيم البديل با�ضتمرارية ال�ضارع املزاح  
 )627( رقم  القطعة  من  للجزء  االفرازي  العمق  يحقق  مبا  غربا  االنعطاف  مع  �ضماال 

�ضمن تنظيم �ضكن )ج(.
قبل  واملرخ�ضة   )89/627( االرقام  ذوات  بالقطع  املار  التنظيمي  ال�ضارع  2-الغاء 
مع  التعو�ضيات  لدفع  وتفاديا  املن�ضاأت  هذه  على  املعتدي  التنظيمي  ال�ضارع  ت�ضديق 
تر�ضيم البديل وبنف�ش ال�ضعة مبحاذاة القطعة رقم)627( من اجلهة ال�ضرقية حيث ميتد 
القطع حو�ش)10(ابواحلجل/ القطعة اىل جنوبها علما ان جميع  با�ضتقامة من �ضمال 

جر�ش(وح�ضب الرت�ضيم املعد من قبل دائرة التنظيم.

وايداع االعالن ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني حمليتني 
املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث 

واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200108293(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ضتنادا 

1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان 

�ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�سريكه  ال�سبح  عزيز  عادل  �سركة 

تقدمت  قد   2010/1/12 بتاريخ   )96993( الرقم  حتت  ت�ضامن 

بطلب لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية بتاريخ2021/7/25 وقد 

مت تعيني ال�ضيد/ال�ضيدة عادل عزيز حممد ال�ضبح م�ضفيا لل�ضركة .

علما بان عنوان امل�ضفي اربد-بيت يافا-م�ضجد عمر-0770482241
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200140979(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ضتنادا 
1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان 
�ضركات  �ضجل  يف  و�سريكهوامل�ضجلة  عبيدات  ماجد  جمال  �سركة 
تقدمت  قد   2014/4/23 بتاريخ   )109486( الرقم  حتت  ت�ضامن 
بطلب لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية بتاريخ2021/7/18 وقد 
مت تعيني ال�ضيد/ال�ضيدة جمال ماجد تركي عبيدات م�ضفيا لل�ضركة.

 اربد-كفر �ضوم-0799096590م�ضفيا لل�ضركة .
علما بان عنوان امل�ضفي اربد-كفر �ضوم0799096590

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

دائرة قا�سي الق�ساة 
اإخطار تبليغ بالن�سر �سادر عن حمكمة تنفيذ 

مادبا ال�سرعية
يف الق�سية التنفيذية رقم)2020/396

ا�سم املحكوم عليه:)دعيج ح�سن دعيج بو�سعيد/
بحريني اجلن�سية(

عنوانه:)جمهول حمل االقامة يف البحرين(
رقم االعالم:)562/26/424(

حمل �سدوره:)حمكمة مادبا ال�سرعية(  تاريخه: 
.)2017/1/9(

املحكوم به:)نفقة �سغار مبلغ 1952 دينار( باال�سافة 
للر�سوم وامل�ساريف القانونية(

يجب عليك اأن توؤدي م�ضمون هذا االخطار 
خالل �ضبعة ايام من تاريخ تبليغك بالن�ضر 
باجلريدة الر�ضمية وهو املبلغ املحكوم به 

للمحكوم لها )ختام يحيى عبد م�ضطفى( 
املبلغ املبني اأعاله, واإذا انق�ضت هذه املدة 
ومل توؤد الدين املذكور اأو تعر�ش الت�ضوية 
القانونية, �ضتقوم حمكمة التنفيذ مببا�ضرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانوناً بحقك.
ماأمور التنفيذ 
حممد الرواحنة

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين بان اال�ضم التجاري )موؤ�س�سة اجلا�سر للخلويات( 
وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )229458( با�ضم )حممد هايل عوده الطواف�سه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )امل را�سي �سيف اهلل بدارنه(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

م�ضجل  يعلن   2006 ل�ضنة   )9( رقم  التجارية  اال�ضماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ضتنادا 
ومعجنات  )مطعم  التجاري  اال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�ضماء 
االم احلنونه( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )219904( با�ضم )حممد عبداهلل 
ال�سريف( عبدالكرمي  احمد  )عبدالكرمي  با�ضم  لي�ضبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املالح(  حممد 

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
التجاري )مطعم اجلنائن( وامل�ضجل  بان اال�ضم  ال�ضناعة والتجارة والتموين  التجارية يف وزارة 
لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )94252( با�ضم )حممد �سميح حممد ابو �سفيه( جرى عليه 
نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )حممد ح�سني �سليمان االجرب(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200101161(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة ح�سني كايد ح�سن حيا�سات
  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة ح�سني حيا�سات ومنذر القا�سي وامل�ضجلة 

يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم )93537( بتاريخ 2009/2/16.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200182372(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة عبداهلل فوؤاد باج�ش عوي�ش
  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة عبداهلل عوي�ش وعبدالرحمن ال�سواحله 
بتاريخ   )121809( الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة 

.2021/6/30
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
مراقب عام ال�ضركات 2008-2-1.

د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200044189(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة فريال ابراهيم م�سلح احلوراين
�ضجل  يف  وامل�ضجلة  واحلوراين  �سلتوت  �سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك    

�ضركات ت�ضامن حتت الرقم )33247( بتاريخ 1993/5/27.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ال�ضركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  الأحكام  ا�ضتنادا 
عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�ضنة   )22( رقم 
�سركة  باأن  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات 
يف  لدينا  م�ضجلة  ذ.م.م  املتجددة  للطاقة  �سعرات 
حتت    / املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل 

الرقم )29329( بتاريخ )2012/7/17(
امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  �ضطبها من  تقرر  وقد 

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

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�سـاأة : )200101345(

ا�ضتنادا الحكام املادة )28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( 
ل�ضنة 1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة 

والتجارة : بان ال�ضيد/ال�ضادة 
داليا را�ضد �ضالح الرحمي

ال�ضريك/ال�ضركاء يف �سركة  كايد الرحمي و�سريكه  وامل�ضجلة 
يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم )93638( بتاريخ 

2009/2/24 قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ 
2021/7/25 وقام بابالغ �ضريكه/ �ضركائه يف ال�ضركة ا�ضعارا 

بالربيد امل�ضجل ت�ضمن رغبته باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من 
ال�ضركة بتاريخ 2021/7/25

وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري 
اعتبارا من اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية 

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة مراقبة ال�ضركات التالية 5600260 - 
5600589 ومركز االت�ضال الرقم )5600270( اعتبارا من 2008/2/1

مراقب عام ال�سركات
د. وائل علي العرموطي

ق���ان���ون  م�����ن   )264( امل���������ادة  لأح�����ك�����ام  ا�����س����ت����ن����ادًا 
 : وت���ع���دي���ات���ه   1997 ل�����س��ن��ة   )22( رق����م   ال�������س���رك���ات 
التجارية  لاأعمال  املتطورة  العربية  �سركة  دائني  من  ارجو 
الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م 
5462 تاريخ 1998/10/1 �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية 
جتاه ال�سركة �سواء مكانت م�ستحقة الدفع اأم ل وذلك خال 
اأ�سهر  وثاثة  اململكة  داخ��ل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين 

للدائنني خارج اململكة .
احلموري  قا�سم  يو�سف  الكرمي  عبد  املهند�س   : امل�سفي   ا�سم 
اأم  منطقة   / الندل�سية  �ساحية  ا�سكان   : هو  امل�سفي  عنوان 

العمد فياد 204/ عمان ت: 0795530909
م�سفي ال�سركة

اإعان �سادر عن م�سفي ال�سركة
ق���ان���ون  م�����ن   )264( امل���������ادة  لأح�����ك�����ام  ا�����س����ت����ن����ادًا 
 : وت���ع���دي���ات���ه   1997 ل�����س��ن��ة   )22( رق����م   ال�������س���رك���ات 
الطاقة  جمال  يف  للتدريب  الأيقونة  �سركة  دائني  من  ارجو 
ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات )ل تهدف اإىل 
ربح(  حتت الرقم 845 تاريخ 2016/05/12 �سرورة تقدمي 
مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء مكانت م�ستحقة الدفع 
اأم ل وذلك خال �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة 

وثاثة اأ�سهر للدائنني خارج اململكة .
ا�سم امل�سفي : طارق ابو دلو وهديل عامر و�سند مرجي وماهر 

املومني جمتمعني اأو منفردين.
 عنوان امل�سفي   هو : عمان/ ال�سمي�ساين / �سارع �سامل الهنداوي 23
الأردن  )11191( ال���ري���دي  ال���رم���ز   )9431(  �����س.ب 

هاتف: 5620132( خلوي: )0798426270(
م�سفي ال�سركة

اإعان �سادر عن م�سفي ال�سركة

رقم  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادًا 
وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  م��راق��ب  يعلن   1997 ل�سنة   )22(
كعر  حممود  حممد  �سمري  ال�سيد  باأن   : والتجارة   ال�سناعة 
�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه  كعر  �سمري  �سركة  يف  ال�سريك 
 �سركات ت�سامن حتت الرقم )117151( بتاريخ 2017/9/5 
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/12 
بالريد  ا�سعارًا  ال�سركة  يف  �سركائه   / �سريكه  باإباغ  وقام 
من  املنفردة  ب����الإرادة  بالن�سحاب  رغبته  ت�سمن  امل�سجل 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/18.
ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��اإن  القانون  لأحكام  وا�ستنادًا 
يف  الإع���ان  ه��ذا  ن�سر  من  التايل  اليوم  من  اعتبارًا  ي�سري 

ال�سحف اليومية .   
                                                                                        مراقب عام ال�سركات / د. وائل علي العرموطي                                                                                                                             

اإعان �سادر عن مراقب عام ال�سركات
للمن�ساأة:)200163372( الوطني  الرقم 

اململكة الردنيةالها�سمية 
دائرة الرا�سي وامل�ساحة

مذكرة تبليغ جل�سة ازالة �سيوع
جلنة ازالة �سيوع ارا�سي عجلون

رقم الطلب: 2021/54
املطلوب تبليغه:

موفق حممود احمد ابو عناب
رقم التلفون: 962776256882 

ابو عناب وريثه بكر حممد  حممد احمد حممود 
احمد حممود ابو عناب

احممد احمد حممود ابو عناب وريثته
عنوان املطلوب تبليغه: كفرجنه

املوافق  الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي  حيث 
2021/9/1 ال�ساعة التا�سعة �سباحا

مكان اجلل�سة: مديرية ت�سجيل ارا�سي عجلون
اعاه  املذكور  الطلب  مبوجب  املنعقدة  اجلل�سة 

واملقدم من طالب ازالة ال�سيوع:
ن�سال حممد علي العنانبه

يف  قطعة الر�س رقم )25( من حو�س رقم )4( 
قرية )229( كفرجنه من ارا�سي عجلون.

بحقه  �ستطبق  املحدد  باملوعد  يح�سر  مل  ومن 
الحكام املن�سو�س عليها يف قانون امللكية العقارية 
ال�سادرة  والنظمة   )2019( ل�سنة   )13( رقم 

مبوجبه بهذا اخل�سو�س
لرئي�س  املبلغه  الطراف  ح�سور  عدم  حال  ويف 

اللجنة ا�سدار قرار بحقه غيابيا

ق���ان���ون  م�����ن   )264( امل���������ادة  لأح�����ك�����ام  ا�����س����ت����ن����ادًا 
 : وت���ع���دي���ات���ه   1997 ل�����س��ن��ة   )22( رق����م   ال�������س���رك���ات 
التجارية  لاأعمال  املتطورة  العربية  �سركة  دائني  من  ارجو 
الرقم  حتت  ال�سركات  مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�سجلة  ذ.م.م 
5462 تاريخ 1998/10/1 �سرورة تقدمي مطالباتهم املالية 
جتاه ال�سركة �سواء مكانت م�ستحقة الدفع اأم ل وذلك خال 
اأ�سهر  وثاثة  اململكة  داخ��ل  للدائنني  تاريخه  من  �سهرين 

للدائنني خارج اململكة .
احلموري  قا�سم  يو�سف  الكرمي  عبد  املهند�س   : امل�سفي   ا�سم 
اأم  منطقة   / الندل�سية  �ساحية  ا�سكان   : هو  امل�سفي  عنوان 

العمد فياد 204/ عمان ت: 0795530909
م�سفي ال�سركة

اإعان �سادر عن م�سفي ال�سركة
ق���ان���ون  م�����ن   )264( امل���������ادة  لأح�����ك�����ام  ا�����س����ت����ن����ادًا 
 : وت���ع���دي���ات���ه   1997 ل�����س��ن��ة   )22( رق����م   ال�������س���رك���ات 
الطاقة  جمال  يف  للتدريب  الأيقونة  �سركة  دائني  من  ارجو 
ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات )ل تهدف اإىل 
ربح(  حتت الرقم 845 تاريخ 2016/05/12 �سرورة تقدمي 
مطالباتهم املالية جتاه ال�سركة �سواء مكانت م�ستحقة الدفع 
اأم ل وذلك خال �سهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة 

وثاثة اأ�سهر للدائنني خارج اململكة .
ا�سم امل�سفي : طارق ابو دلو وهديل عامر و�سند مرجي وماهر 

املومني جمتمعني اأو منفردين.
 عنوان امل�سفي   هو : عمان/ ال�سمي�ساين / �سارع �سامل الهنداوي 23
الأردن  )11191( ال���ري���دي  ال���رم���ز   )9431(  �����س.ب 

هاتف: 5620132( خلوي: )0798426270(
م�سفي ال�سركة

اإعان �سادر عن م�سفي ال�سركة

رقم  ال�سركات  قانون  من  )28/اأ(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادًا 
وزارة  يف  ال�سركات  ع��ام  م��راق��ب  يعلن   1997 ل�سنة   )22(
كعر  حممود  حممد  �سمري  ال�سيد  باأن   : والتجارة   ال�سناعة 
�سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه  كعر  �سمري  �سركة  يف  ال�سريك 
 �سركات ت�سامن حتت الرقم )117151( بتاريخ 2017/9/5 
قد تقدم بطلب لن�سحابه من ال�سركة بتاريخ 2021/7/12 
بالريد  ا�سعارًا  ال�سركة  يف  �سركائه   / �سريكه  باإباغ  وقام 
من  املنفردة  ب����الإرادة  بالن�سحاب  رغبته  ت�سمن  امل�سجل 

ال�سركة بتاريخ 2021/7/18.
ال�سركة  من  ان�سحابه  حكم  ف��اإن  القانون  لأحكام  وا�ستنادًا 
يف  الإع���ان  ه��ذا  ن�سر  من  التايل  اليوم  من  اعتبارًا  ي�سري 

ال�سحف اليومية .   
                                                                                        مراقب عام ال�سركات / د. وائل علي العرموطي                                                                                                                             

اإعان �سادر عن مراقب عام ال�سركات
للمن�ساأة:)200163372( الوطني  الرقم 

اململكة الردنيةالها�سمية 
دائرة الرا�سي وامل�ساحة

مذكرة تبليغ جل�سة ازالة �سيوع
جلنة ازالة �سيوع ارا�سي عجلون

رقم الطلب: 2021/54
املطلوب تبليغه:

موفق حممود احمد ابو عناب
رقم التلفون: 962776256882 

ابو عناب وريثه بكر حممد  حممد احمد حممود 
احمد حممود ابو عناب

احممد احمد حممود ابو عناب وريثته
عنوان املطلوب تبليغه: كفرجنه

املوافق  الربعاء  يوم  ح�سورك  يقت�سي  حيث 
2021/9/1 ال�ساعة التا�سعة �سباحا

مكان اجلل�سة: مديرية ت�سجيل ارا�سي عجلون
اعاه  املذكور  الطلب  مبوجب  املنعقدة  اجلل�سة 

واملقدم من طالب ازالة ال�سيوع:
ن�سال حممد علي العنانبه

يف  قطعة الر�س رقم )25( من حو�س رقم )4( 
قرية )229( كفرجنه من ارا�سي عجلون.

بحقه  �ستطبق  املحدد  باملوعد  يح�سر  مل  ومن 
الحكام املن�سو�س عليها يف قانون امللكية العقارية 
ال�سادرة  والنظمة   )2019( ل�سنة   )13( رقم 

مبوجبه بهذا اخل�سو�س
لرئي�س  املبلغه  الطراف  ح�سور  عدم  حال  ويف 

اللجنة ا�سدار قرار بحقه غيابيا

اعالنات

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
 )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  )264/اأ(  املادة  الأحكام  ا�ستنادا 
ل�سنة 1997 وتعديالته ،  يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 
انتجريتيد �سوليو�سنز/  ل�سركة اي تو اي  العامه  الهيئة  باأن  والتجارة 
االردن  وامل�سجلة لدينا  يف �سجل ال�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة  حتت 
2013/9/12  قد مبوجب حم�سر اجتماع  الرقم )33925( بتاريخ 
الهيئة العامة غري العادي 2021/6/6 املوافقة على عزل ال�سيد احمد 
الكردي م�سفيا  ال�سيد اال�ستاذ حممد امني  الدوعر وتعيني  توفيق فايق 

لل�سركة 
وان عنوان امل�سفي هو : جبل عمان- الدوار الثالث -جممع الريا�ض 
�سنرت -بناية رقم -14 الطابق ال�ساد�ض- النابل�سي وم�ساركوه- هاتف 

رقم 0796382842
 مراقب عام ال�سركات 
د.وائل علي العرموطي 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200059480(

ل�سنة  ال�سركات رقم )22(  ا�ستنادا الأحكام املادة )37( من قانون 
مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة باأن  يعلن    1997
�سركات  �سجل   يف  وامل�سجلة  و�سريكه  عبداهلل  عبدالرحيم  �سمري  �سركة 
1992/01/05  قد  تقدمت  ت�سامن حتت الرقم )37866( بتاريخ 
بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/07/25 وقد 

مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة حممد جميل فهد ال�سوابكه م�سفيا لل�سركة 
علما بان عنوان امل�سفي هو : مادبا ت 0772002011

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

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة للعمل 
ال�سيد /

عالء اجمد ا�سماعيل اخلطيب
عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
االردنية  الهندية  ال�شركة  لدى  
الليث  )م�ؤ�ش�شة   للكيماويات  
ال�شناعية(  واخلدمات  للمعدات 
متتالية  ايام  ع�شرة  عن  تزيد  ملدة 
بدون مربر او �شبب قان�ين م�شروع 
ب�شرورة  تنذرك  ال�شركة   فاإن 
مدة  خالل  عملك  ملكان  الع�دة  
هذا  ن�شر  تاريخ  من  48�شاعة 
�شت�شطر  ذلك  وبعك�س  االعالن 
ال�شركة وعمال الحكام املادة )28( 
انهاء  العمل  قان�ن  )هـ( من  الفقره 
خدماتك من العمل وبعد ذلك تعترب 
القان�نية  حق�قك  جلميع  فاقداآ 

والعمالية املنذر
للمعدات  الليث  )م�ؤ�ش�شة   املنذر 

واخلدمات ال�شناعية( 

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200059480(

ل�سنة 1997   )22( رقم  ال�سركات  قانون  من  املادة)37(  ا�ستنادا الحكام 
يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �شركة �شمري 
عبدالرحيم عبداهلل و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 
ال�سركة  لت�سفية  بطلب  تقدمت  بتاريخ 1992/10/5قد  الرقم )27866( 
ال�سيد/ال�سيدة  تعيني  مت  وقد   2021/7/25 بتاريخ  اختيارية  ت�سفية 

حممد جميل فهد ال�سوابكه   م�سفيا لل�سركة .
علما بان عنوان امل�سفي :مادبا ت-0772002011

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

عمان 

امللكية  اللجنة  ع��ام  ام��ني  ق��ال   
ان  كنعان،  عبداهلل  القد�ض  ل�سوؤون 
الثاين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  زي���ارة 
م���وؤخ���رًا اإل����ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
االمريكية، �سكلت ُبعدًا ا�سرتاتيجياً يف 
االردنية  للدبلوما�سية  الن�سط  االداء 

يف �سياق العالقات الدولية.
واأ�ساف ان الزيارة امللكية اأعادت 
طرف  ه��و  االأردن  اأن  على  التاأكيد 
اقليمي هام وفاعل يف ق�سايا املنطقة، 
وهو �سوت االأمة العربية واال�سالمية 
املنادي  املتوازن  ال�سيا�سي  وخطابها 
و�سرورة  ومتا�سكها،  وحدتها  اإل��ى 
الداخلية  وحتدياتها  م�ساكلها  حل 
جاللته  ان  م���وؤك���دا  واخل���ارج���ي���ة، 
ق�سايا  عن  امل��داف��ع  هو  ال���دوام  على 
الق�سية  ذل��ك  يف  مبا  املركزية  االأم��ة 
الفل�سطينية وجوهرتها مدينة القد�ض.
وبني يف ت�سريح �سحفي االحد، ان 
كونها  يف  تكمن  امللكية  الزيارة  اأهمية 
الرئي�ض  مع  عربي  لزعيم  لقاء  اأول 
االأمريكي بايدن، و�سمن برنامج حافل 

باللقاءات امللكية املو�سعة مع االإدارة 
االمريكية والكونغر�ض و�سناع القرار 
الع�سكرية  االأمريكي وجلان اخلدمات 
وال���ع���الق���ات اخل���ارج���ي���ة، وال��ذي��ن 
احليوي  االأردين  ال��دور  على  اأك���دوا 
املنطقة  ا�ستقرار  يف  واال�سرتاتيجي 
الو�سع  على  احل��ف��اظ  يف  واأهميته 

التاريخي والقانوين القائم يف القد�ض.
امللكية  ال��زي��ارة  ان  ال��ى  وا���س��ار 
العربية  الدبلوما�سية  تذكري  تعيد 
واال�سالمية ب�سرورة بذل جهود اأكرب 
تاأييد  وك�سب  العربي  املوقف  ل�سرح 
العاملي  القرار  ومراكز �سنع  رجاالت 
الراأي  املوؤثرة يف ت�سكيل  واملوؤ�س�سات 
العام، لي�ض االمريكي فقط بل العاملي، 

جتاه الق�سية الفل�سطينية والقد�ض.
امللكية  الزيارة  توقيت  اإن  وق��ال 
الدارة  وم��واق��ف  ق���رارات  بعد  ج��اء 
دونالد  ال�سابق  االم��ريك��ي  الرئي�ض 
يف  ال�سيا�سي  امل�سهد  عّقدت  ترمب، 
الق�سية  حل  جهود  و�ستت  املنطقة 
عنجهية  م��ن  زاد  م��ا  الفل�سطينة، 
ا�سرائيل ) ال�سلطة القائمة باالحتالل( 

مزيد  نحو  ل�سيا�ستها  دع��م��اً  و�سكل 
على  واالع���ت���داءات  االنتهاكات  م��ن 
يف  وامل�سيحية  اال�سالمية  املقد�سات 
امل�سجد  اقتحام  مقدمتها  ويف  القد�ض 
القد�سي  احل��رم  امل��ب��ارك/  االأق�سى 
والتهجري  التهويد  و�سيا�سة  ال�سريف 
القد�ض  اأحياء  يف  اأهلنا  �سد  والهدم 
وب�سكل  فل�سطني،  وقرى  مدن  وجميع 
فيه جتاوز �سارخ للقانون وال�سرعية 

الدولية.
امللكية  ال��ل��ج��ن��ة  ان  واأو����س���ح 
ال��زي��ارة  اأن  ت��وؤك��د  القد�ض  ل�����س��وؤون 
االأردن  موقف  اأن  على  دالل��ة  امللكية 
الو�ساية  �ساحبة  الها�سمية  بقيادته 
اال�سالمية  للمقد�سات  التاريخية 
ورا�سخ  ثابت  القد�ض  يف  وامل�سيحية 
جتاه الق�سية الفل�سطينية، مبا يف ذلك 
التم�سك االأردين بحل الدولتني واقامة 
الدولة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�ض 
ال�سرقية على حدود عام 1967، اإلى 
والعدوان  الظلم  رفع  �سرورة  جانب 
اإذا  والقد�ض  فل�سطني  يف  اأهلنا  ع��ن 
مزاعمها  وح�سب  ا�سرائيل،  ارادت 

ال�سالم واالأمن.
يكون  احلقيقي  ال�سالم  ان  واأك��د 
تقرير  يف  ال�سعوب  حلقوق  باالمتثال 
م�سريها وحفظ كرامتها ونيل حريتها 
املتحدة  االأم��م  ق���رارات  كفلتها  التي 

وال�سرعية الدولية.
امللكية  ال��ل��ج��ن��ة  ان  وا����س���اف 
للقا�سي والداين  القد�ض توؤكد  ل�سوؤون 
وجوهرتها  الفل�سطينة  الق�سية  ان 
ال��ق��د���ض، ه��ي امل��ل��ف االأب���رز واالأه���م 
ملفا  باعتباره  امللك،  جلاللة  بالن�سبة 
وطنيا وقوميا يحمله يف كافة املحافل 
اأن  امللكية  الزيارة  تدلل  كما  الدولية، 
الدبلوما�سية االأردنية منوذجاً متقدماً 
والتقدير  االحرتام  ا�ستثمار  كيفية  يف 
الذي يحظى به جاللته يف كافة اأنحاء 
فل�سطني  عن  الدفاع  اأج��ل  من  العامل 
�سالح  )برتا-  ومقد�ساتها.  والقد�ض 

اخلوالدة(

يركا د�غاع  ية ألم� يارة الملك� كنعان:الز�
ية وال�قدس ين� لسط� ية ال�غ �ن ال�قض�

ات األضا��ي ل�غ لون تنه�ي إزالة محظ ية �حب �بلد�
 عجلون 

بيع  مواقع  وتعقيم  تنظيف  عمليات  االأحد،  الكربى،  عجلون  بلدية  اأنهت   
جلنة  رئي�ض  عجلون  حمافظ  نائب  وقال  كافة.  املحافظة  مناطق  يف  االأ�ساحي 
الفرق  اإن  )ب��رتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  رمان  اأبو  حممد  الدكتور  البلدية، 
البلدية فرغت  والكوادر املخت�سة من مديرية احلدائق واملتنزهات والبيئة يف 
االأ�ساحي  وذبح  بيع  اأماكن  يف  عليه  كان  ما  اإلى  الو�سع  واإع��ادة  ت�سوية  من 
التي حددتها البلدية يف جميع مناطقها. وبني اأنه جرى العمل على اإزالة جميع 
خملفات احلظائر وتنظيفها بعد ترحيلها من قبل اأ�سحابها، حيث جرت ت�سوية 
االأتربة وجتريفها وك�سط الطبقة العلوية منها واإزالة االأنقا�ض باالآليات الالزمة 

ور�ض املواقع باملبيدات احل�سرية وتعقيمها.
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يتحدث لصدى الشعب اصل � ام والم�غ راحة العطظ إستشاري حب

ية ال مهنتنا الط�ب� د.وا�ئل العزازي: نتطلع للوصول إلى ال�قمة �غ�ي محب
صدى الشعب—أديب شقير

يتمتع �بس��معة  الدكتور وا�ئل �غضل العزازي �
��ه  ارحب ��ل األردن وحظ ي�ب��ة وش��هرة واس��عة داحظ ��
ال مهنته  يلة �غ���ي محب ته الطو� �بر� �باإلضا�غ��ة إل��ى حظ
راء  يزه، وهذا د�غعنا لإللت�قاء �به وإحب تم� ي��ة و� الط�ب�

الحوار التال�ي معه:
تكم  يا� يرة ح� صدى الش��عب: حدثنا �ن مس���

ية وأ�ظشطتكم المتعل�قة �بمهنتكم. الط�ب�
ام  راح��ة العطظ د.الع��زازي: أ�ظ��ا إستش��اري حب

���ىل  ار،وحاص��ل  المنطظ راح��ة  وحب اص��ل  والم�غ
اص��ل  راح��ة الم�غ ظ���ي العال���ي لحب الد�بل��وم األلما�
ية  مع� ار �باإلضا�غة إل��ى أ�ظين �ضو �غ�ي الحب �بالمنطظ
ي��ر، و�ض��و  � اص��ل �بالتنطظ راح��ة ال�غ ي��ة لحب األلما�ظ�
اصل  ��ام والم�غ ي��ة لطب العطظ يك� ي��ة األمر� مع� الحب
ظ���ي ودكتوراه �غ�ي  يايض األلما� ود�بلوم الط��ب الر�
ظ���ي �غ�ي  امع��ة هام�ب��ورغ وال�ب��ورد األرد� الطب/حب
اصل، كم��ا أ�ظين �ضو �غ�ي  ام والم�غ راح��ة العطظ حب

ية. ب� ية للرا�بطة العر� يئة اإلدار� اله�
ية  � دم��ات العالحب صدى الش��عب: ما ه�ي الحظ

تكم؟ ياد� ت�قدمو�ظها للمرىض �غ�ي �� اليت �

يت  يكون ال�قسم األك�بر من معالحب د.العزازي: �
راء  يث أ�قوم �بإحب يات ح� رف العمل� للم��رىض �غ�ي �ظ
��ار للكتف والرك�بة  ية �بالمنطظ راح� ي��ات الحب العمل�

والرسغ والمر�غق والكاحل.
تك��م  تطلعا� � ه���ي  م��ا  الش��عب:  ص��دى 

ية؟ �بل� المست�ق
مكا�ظ��ة  نت�ب��وأ  أن  إل��ى  نتطل��ع  د.الع��زازي: 
يس �ىل المس��توى  ال مهنتنا ل� مرمو�قة �غ���ي محب
المح��ي �ب��ل ���ىل مس��توى الش��رق األوس��ط. 
يد �غ�ي  د� ير �بالذكر أنن��ا �ظواكب كل ما هو حب د� والحب
يد  يق المز� ية لتح�ق� ية اإل�ظس��ا�ظ� ال مهنتنا الط�ب� محب

از من العطاء واإل�ظحب
يمكن التواصل معكم؟ يف � صدى الشعب: ك�
يارتنا �غ�ي  الل ز� يكون ذلك م��ن حظ د.العزازي: �
- ظ�ي يس��ا� مع �بالزا الشم� يادتن��ا الوا�قعة �غ���ي محب ��
ا�ب��ل  م�ق األريض  الطا�ب��ق  ر�ق��م)15(  �م��ارة 

. يسا�ظ�ي ى  الشم� مستش�غ
 )5626406/06( ���ىل:  �بن��ا  تص��ال  اإل� أو 

 )0798340300( )0777779717(
اء  �بالش���غ الم��رىض  ي��ع  م� لحب ياتن��ا  تمن� � م��ع 

ل. العاحب

بغداد

اإحباط  الأح��د،  العراقية،  ال�سلطات  اأعلنت 
�سل�سلة من الهجمات االإرهابية املخطط لها يف عيد 
�سبكتني  عنا�سر  اعتقال  اإل��ى  م�سرية  االأ�سحى، 

اإرهابيتني يف كركوك واالأنبار.
وقالت خلية االإعالم االأمني يف بيان اإن »وكالة 
اال�ستخبارات اأطاحت �سبكتني اإرهابيتني يف كركوك 
بغداد  يف  تفجريات  لتنفيذ  تخططان  كانتا  واالأنبار 

وحمافظات اأخرى مبا ي�سمى )غزوة العيد («.
الع�سابات  تعقب  اإط���ار  يف  اأن���ه  واأ���س��اف��ت 
االإرهابية، بعد الهجوم الدامي يف �سوق الوحيالت 

اال�ستخبارات  وك��ال��ة  اأب��ط��ال  »جن��ح  ب��ب��غ��داد، 
الداخلية  وزارة  يف  االحت���ادي���ة  والتحقيقات 
اإرهابيتني يف حمافظتي كركوك  باالإطاحة ب�سبكتني 

واالأنبار«.
ال�سبكتني م�سوؤولتان عن تفجري  اأن  واأو�سحت 
 35 اأوقع  الذي  ال�سدر،  مبدينة  الوحيالت  �سوق 
قتيال و60، الفتة اإلى »اأنها كانت ت�سعى ال�ستمرار 
منطقة  وبالتحديد  بغداد  يف  االإرهابية  التفجريات 
االأب��ري��اء  ا�ستهداف  اإل��ى  اإ�سافة  ال�سرقي  الباب 

االمنني يف مناطق اأخرى من بغداد واملحافظات«.
»�سيتم  خمططاتهم،  اإحباط  بعد  اإن��ه  وقالت 

تقدميهم للق�ساء لينالوا جزائهم العادل«.

ثالثة  �سور  االأم��ن��ي  االإع���الم  خلية  ون�سرت   
اأ�سخا�ض قالت اإنهم من بني عنا�سر ال�سبكتني.

ويف حني مل ي�سر البيان �سراحة اإلى اجلهة التي 
تنتمي اإليها هاتان ال�سبكتان، اإال اأن رئي�ض الوزراء 
�سابق  وقت  يف  قال  الكاظمي،  م�سطفى  العراقي، 
لتنظيم  ينتمون  الوحيالت  هجوم  يف  املتورطني  اإن 

داع�ض االإرهابي.
الن�سر   ،2017 اأواخر  يف  اأعلن  العراق  وكان 
على تنظيم داع�ض بعد طرده من كل املناطق التي 
الهجمات  �سن  تكتيك  اإلى  عاد  لكنه  عليها،  �سيطر 
االإرهابية يف البالد، وتزايدت وتريتها يف االأ�سابيع 

االأخرية.

يح�بط  يد«.. العراق � زوة الع� »�ظ
ية مات إرها�ب� سلسلة هحب

بغداد

قال رئي�ض الوزراء العراقي، م�سطفى الكاظمي 
اأمريكية  اإلى قوات قتالية  اإن بالده مل تعد بحاجة 
الزمني  االإط���ار  اأن  اإال  داع�����ض،  تنظيم  ملحاربة 
على  �سيعتمد  ال��ق��وات  انت�سار  الإع���ادة  الر�سمي 
نتيجة حمادثات جترى مع م�سوؤولني اأمريكيني هذا 

االأ�سبوع، على حد قوله.
ونقلت وكالة اأ�سو�سيتد بر�ض عن الكاظمي قوله 
معلومات  وجمع  تدريبا  يطلب  �سيظل  العراق  اإن 

ا�ستخبارية ع�سكرية من الواليات املتحدة.
جاءت ت�سريحات الكاظمي قبل زيارته املزمعة 
الرئي�ض  يلتقي  اأن  املقرر  من  حيث  وا�سنطن،  اإلى 
االإثنني، يف جولة رابعة  بايدن، يوم  االأمريكي جو 

من املحادثات اال�سرتاتيجية بني البلدين.
اإلى  حاجة  هناك  لي�ست  اأنه  الكاظمي  واأو�سح 
»اأية قوات قتالية اأجنبية على االأرا�سي العراقية«، 
القوات  لرحيل  نهائي  موعد  ع��ن  يعلن  اأن  دون 
يف  واجلي�ض  االأم��ن  قوات  اأن  واأ�ساف  االأمريكية. 
دعم  ب��دون  البالد  عن  الدفاع  على  ق��ادرة  العراق 

قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة.
لالن�سحاب  زمني  ج��دول  اأي  اإن  ق��ال  اأن��ه  بيد 
التي  العراقية  القوات  احتياجات  على  �سيعتمد 
مبهام  القيام  على  قدرتها  املا�سي  العام  اأظهرت 

م�ستقلة �سد داع�ض.

داع�ض  �سد  »احل��رب  اأن  الكاظمي  واأ���س��اف   
وجهوزية قواتنا فر�ست جداول خا�سة )الن�سحاب 
التي  املفاو�سات  على  تعتمد  العراق(  من  القوات 

�سوف جنريها يف وا�سنطن«.
اأبريل  يف  وال��ع��راق  املتحدة  ال��والي��ات  اتفقت 
اإلى  املتحدة  ال��والي��ات  انتقال  اأن  على  املا�سي 
القتايل  ال��دور  اأن  يعني  وامل�سورة  التدريب  مهمة 
جدول  اإلى  يتو�سال  مل  لكنهما  �سينتهي،  االأمريكي 

يعقد  اجتماع  ويف  االنتقال.  هذا  ال�ستكمال  زمني 
اأن يحدد  يوم االإثنني بالبيت االأبي�ض، من املتوقع 
الزعيمان جدوال زمنيا، من املحتمل اأن يكون بحلول 

نهاية هذا العام.
امل��وج��ودة  االأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  ع��دد  ا�ستقر 
العام  اأواخ���ر  منذ   2500 ح��وايل  عند  بالعراق 
املا�سي عندما اأمر الرئي�ض االأمريكي ال�سابق دونالد 

ترامب بخف�سه من 3000.

يحتاج ل�ب�قاء : العراق ال � م�ي الكا�ظ
ية يرك� ية األم� ال�قوات ال�قتال�

يا ي�ب� بل� ين � � ين العال�ق ر� من حلم إلى كا�بوس.. �قصة المهاحب
وكاالت

اأحالم كبرية يعقدها املهاجرين غري ال�سرعيني الفارين من 
بالدهم، معتقدين اأنها �ستتحقق مبجرد الو�سول »جنة الدول 
االأوروبية«، ويف الطريق اإلى تلك »اجلنة« يتحذون من ليبيا 
التي  والفو�سى  اجلغرايف  موقعها  ب�سبب  لهم،  عبور  حمطة 

ت�سمح مبرورهم بكل �سهولة.
وت�سطدم اأحالم هوؤالء املهاجرين ب�سخرة الواقع، حيث 
يتعر�سون للميلي�سيات امل�سلحة الليبية التي تعر�سهم ك�سلع 
للبيع واإذا مل تك�سب من ورائهم ماال، �ستخدمهم يف النزاعات.

على  اإجبارهن  اأو  الن�ساء  اغت�ساب  حد  االأم��ر  وو�سل 
ممار�سة اجلن�ض مقابل اخلدمات، بح�سب منظمات حقوقية.

ومما يزيد من ماأ�ساة هوؤالء هو تواطوؤ الدول االأوروبية 
وال �سيما اإيطاليا يف دعم امليلي�سيات، الإرجاع املهاجرين نحو 

ليبيا التي انطلقوا منها، دون اأن تعباأ مب�سريهم.
ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأم��م  ال�سامية  املفو�سية  وتعترب 
املهاجرين،  اإلى  بالن�سبة  »اآمنا«  غري  مكانا  ليبيا  الالجئني، 

نظرا ل�سيطرة امليلي�سيات على مراكز احتجاز هوؤالء.
وتقول املفو�سية اإن عنا�سر امليلي�سيات يحتجزون ثالثة 
يتم  اأنه  اإلى  م�سرية  املتو�سط،  مياه  يف  اإنقاذهم  مت  من  اأرباع 
�ستى  بحقهم  فيها  متار�ض  مراكز  على  املهاجرين  توزيع 
تنق�سها مقومات احلياة  ذلك  والبدين، وفوق  النف�سي  العنف 

االأ�سا�سية كاملاء النظيف والدواء والطعام.
يف  املا�سي  يناير  منذ  حتفهم  املهاجرين  مئات  ولقي 
األفا اإلى ال�سواحل   26 البحر املتو�سط، بينما و�سل اأكرث من 
من  ال�سرعيني  غري  املهاجرين  اأعداد  وت�ساعفت  االأوروبية. 
 37 بنحو  م��رات  ثالث  املن�سرم  العام  خالل  وتون�ض  ليبيا 
 9 بينهم  من  املتحدة  االأمم  اإح�ساءات  ح�سب  �سخ�ض،  األف 
ليبيا مكان جتمع املهاجرين االأفارقة �سعيا  اأبحروا من  اآالف 
للو�سول اإلى اإيطاليا. وكانت منظمة »�سي ووت�ض« العاملة يف 

جمال اإنقاذ املهاجرين غري ال�سرعيني قد ن�سرت مقطعا م�سورا 
ال�سهر املا�سي، يظهر اإطالق النريان على قارب مطاطي �سغري 
من �سفينة تابعة خلفر ال�سواحل الليبي يف مناطق امليلي�سيات، 

بغرب البالد، وحاولت اال�سطدام به الإجباره على العودة.
وه���ذا احل���ادث جم��رد وج��ه واح���د م��ن وج���وه معاناة 

املهاجرين �سوب اأوروبا.
ودانت منظمة العفو الدولية االنتهاكات التي متار�ض بحق 
يف  معهم  التعامل  من  بدءا  ليبيا  يف  ال�سرعيني  غري  املهاجرين 
عر�ض البحر املتو�سط وحتى اإرجاعهم مرة اأخرى اإلى مراكز 

االإيواء بغرب البالد، يف ظروف احتجاز غري اآدمية.
فيها  مبا  االأوروبية  العوا�سم  جميع  اإن  املنظمة  وقالت 
حتدث  التي  واالنتهاكات  باالأهوال  تامة  دراي��ة  على  روم��ا، 
اإيطاليا  متويل  اإل��ى  الفتتة  ليبيا،  بغرب  االإي���واء  مراكز  يف 
�سيطرة  عن  البعيدة  امليلي�سيات  مناطق  يف  ال�سواحل  خلفر 
الذي  ال�سواحل،  »خفر  اإن  وقالت  الليبي.  الوطني  اجلي�ض 
نعتربه اخرتاعا اإيطاليا �سريرا، يوا�سل انتهاكاته واعرتا�ض 
اأن  اإلى  اآالف املهاجرين، والت�سبب يف غرقهم )...(«، م�سرية 
»موافقة الربملان االإيطايل على اإعادة التمويل اإقرار وموافقة 

على اال�ستمرار يف التواطوؤ«.
واأعرب فريق العمل امل�سرتك لالحتاد االإفريقي واالحتاد 
ب�ساأن  قلقه  عن  بليبيا،  املعني  املتحدة  واالأم��م  االأوروب���ي 
والالجئني،  املهاجرين  بحالة  املتعلقة  االأخ��رية  التطورات 
من  اآالف   6 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ب��اأو���س��اع  يتعلق  فيما  خا�سة 
املهاجرين وطالبي اللجوء املحتجزين حاليا تع�سفا يف مراكز 
الليبية  ال�سلطات  البيان،  وطالب  ليبيا.  بغرب  االحتجاز 
الطوعية  وال��ع��ودة  االإن�ساين  االإج���الء  رح��الت  با�ستئناف 
تاأخري،  اأي  ودون  كامل  ب�سكل  ليبيا  من  واملهاجرين  لالجئني 
اإلى متكني املهاجرين يف كامل مراكز االحتجاز من  باالإ�سافة 

التوا�سل دون عوائق اإلى املنظمات االإن�سانية.
وبدورها، اأعربت اللجنة الوطنية حلقوق االإن�سان بليبيا، 

اإعادة  ت�ستهدف  اأنها  موؤكدة  العمل،  فريق  بيان  ده�ستها  عن 
توطني هوؤالء املهاجرين يف ليبيا التي تعاين اأ�سال من م�سكالت 
اأمنية و�سيا�سية واقت�سادية، الفتة اإلى خطر وقوعهم فري�سة 

يف يد ع�سابات اجلرمية املنظمة ومهربي وجتار الب�سر.
الدولية باملطالبة بتطبيق عقوبات  العفو  ولوحت منظمة 
ال�سواحل  تعاونها مع خفر  ا�ستمر  اإذا  االأوروبية  الدول  على 
من  ال�سرعيني  غري  املهاجرين  الإرج��اع  ليبيا،  غرب  الليبيفي 
عر�ض البحر اإلى مراكز االحتجاز يف ليبيا، مرجعة ذلك اإلى ما 

و�سفتها باالنتهاكات التي يعانيها املهاجرون هناك.
اجل��اري،  العام  من  االأول  الن�سف  ففي  للتقرير  ووفقا 
اأعيد اأكرث من 7000 �سخ�ض ق�سرا اإلى مركز املباين ممن مت 

اعرتا�ض �سبيلهم يف عر�ض البحر.
وبح�سب املنظمة، اأبلغها املحتجزون هناك اأنهم »واجهوا 
واأو�ساع  ال�سيئة،  املعاملة  �سروب  من  وغ��ريه  التعذيب 
االحتجاز القا�سية والالإن�سانية، واالبتزاز، والعمالة الق�سرية.

التي متار�ض  املراكز  لبع�ض  ا�ستعرا�ض  التقرير  وت�سمن 
�سارع  مركز  بينها  ومن  املهاجرين  �سد  املمنهجة  االنتهاكات 
تابعة  غري  ميلي�سيات  تديره  كانت  الذي  طرابل�ض  يف  الزاوية 

جلهاز مكافحة الهجرة غري ال�سرعية.
اغت�سبوا  احلرا�ض  »اإن  فيه  ال�سابقون  املحتجزون  وقال 
الن�ساء، واأرغمت بع�سهن على ممار�سة اجلن�ض مقابل االإفراج 

عنهن اأو ح�سولهن على اأ�سياء �سرورية مثل املاء النظيف«.
واتفق اأحمد حمزة رئي�ض اللجنة الوطنية الليبية حلقوق 
احلقيقة  يالم�ض  اأن��ه  مبينا  بالتقرير  ج��اء  ما  مع  االإن�سان، 
وي�سخ�ض احلالة ب�سكل مهني، واأن اللجنة التي يراأ�سها وثقت 

هذه املمار�سات يف عدة تقارير �سابقة لها.
ويف حديثه ملوقع«�سكاي نيوز عربية« انتقد حمزة تركيز 
�سد  يخ�ض  ما  على  ليبيا  مع  تعاونها  يف  االأوروب��ي��ة  ال��دول 
دون  اأوروب��ا،  �سواحل  اإلى  ليبيا  من  العبور  عن  املهاجرين 

االهتمام مبخاطرهم بقائهم يف بالده.

ونا�سد حمزة، احلكومة املوؤقتة مبراجعة االتفاقيات التي 
وقعها فايز ال�سراج رئي�ض املجل�ض الرئا�سي ال�سابق، واإلزام 
اللوج�ستي  بالدعم  يتعلق  فيما  بتعهداتها  االأوروبي  االحتاد 

والقانوين واالإن�ساين واملايل للجانب الليبي.
خليفة،  ربيع  مع  عربية«  نيوز  »�سكاي  موقع  وتوا�سل 
م�سوؤول االإعالم اخلا�ض برئي�ض املجل�ض الرئا�سي، لال�ستف�سار 
املهاجرين،  التي متار�ض بحق  االنتهاكات  ي�ساع عن  ما  حول 
املطلوب  بال�سكل  معها  تتعامل  الداخلية  وزارة  باأن  فاأجاب 

و�سيتم الق�ساء على هذه امل�سكالت جذريا.
واأكد خليفة اأن لدى املجل�ض الرئا�سي بالتعاون مع حكومة 
التعاون  على  ترتكز  مو�سعة  عمل  خطة  الوطنية  الوحدة 
داخل  اإل��ى  املهاجرين  تدفق  ملنع  اجل��وار  دول  مع  االأم��ن��ي 
اأ�سا�سا جيدا  �ستكون  هذه اخلطة  اإن  وقال  الليبية.  االأرا�سي 
كبري  ب�سكل  وت�ساهم  اأكلها،  �ستوؤتي  املقبلة  لل�سلطة  ومتهيدا 
يف حل م�سكلة الهجرة غري ال�سرعية، و�سيتم اإعالن تفا�سيلها 

فور االنتهاء منها. واأرجع امل�سوؤول احلكومي اأحد اأهم اأ�سباب 
اإلى االنق�سام يف املوؤ�س�سات الذي عانت منه ليبيا منذ  االأزمة 
مطالبا  ليبيا،  مع  كايف  دويل  تعاون  وجود  وعدم   ،2014
عليهم  القب�ض  اإلقاء  يتم  الذين  املهاجرين  اإرج��اع  ب�سرورة 
اإلى بلدانهم، اأو يتم ا�ستقبالهم يف مراكز اإيواء يف البلدان التي 

اعتقلتهم، ال اأن يتم اإرجاعهم اإلى ليبيا.
و�سبق اأن اأثارت دعوة البيان اخلتامي ملوؤمتر »برلني 2« 
اأ�سا�ض  على  املهاجرين  مغادرة  ت�سهيل  اإلى  الليبية  احلكومة 
اخلفاء  يف  حتركات  ب�ساأن  ال�سكوك  ق�سريا  ولي�ض  »طوعي« 

لتوطني املرتزقة وغريهم من االأجانب حتت ا�سم »مهاجر«.
مطالبة  املا�سي  يونيو  للموؤمتر  اخلتامي  البيان  وت�سمن 
يف  جاء  املهاجرين،  احتجاز  مراكز  باإغالق  الليبية  احلكومة 
البند 53: »ندعو ال�سلطات الليبية املوؤقتة اإلى ت�سهيل الدعم 
اأ�سا�ض  على  واملغادرة  االإن�ساين  االإج��الء  ورحالت  االإن�ساين 

طوعي دون انقطاع«.

يدة  د� ة كورو�ظا حب ل�بنان �ىل أ�تاب موحب
رة األ��باء وا�ظ�قطاع الدواء وسط هحب

 بيروت 

اأبي�ض  فرا�ض  الدكتور  اجلامعي  احلريري  رفيق  م�ست�سفى  مدير  قال 
وانقطاع  االأطباء  هجرة  و�سط  جديدة  كورونا  موجة  اأعتاب  على  لبنان  اإّن 
كانت  مبا  مقارنة  ملواجهتها،  ا�ستعدادًا  اأقل  تبدو  امل�ست�سفيات  وان  الدواء، 
عليه ال�سنة املا�سية. وا�ساف يف ات�سال مع وكالة االنباء االردنية )برتا(، 
اإن لبنان يعاين من هجرة اأبنائه، م�سريا الى هجرة مئات االأطباء واملمر�سني، 
اإلى  الطبية والتمري�سية، ي�ساف  الكوادر  كبريًا يف  نق�ساً  اأحدث  الذي  االأمر 
فقدان االأدوية واملعدات الطبية، ما ي�سع لبنان يف مواجهة �سعبة مع موجة 

كورونا جديدة، بداأت بالظهور مع ارتفاع عدد امل�سابني.
اأربع  على  حت�سل  امل�ست�سفى  اأن  اإذ  امل��ازوت،  م��ادة  نفاد  اإل��ى  وا�سار 
انقطاع  لتعوي�ض  خا�سة  مبولدات  وت�ستعني  بالكهرباء،  تغذية  �ساعات 
االأدوية  بع�ض  فقدان  الى  اإ�سافة  ينفد،  بداأ خمزونها  وقد  الكهربائي،  التيار 
يدفع  ال��ذي  االأم��ر  البنج،  واأدوي���ة  احليوية  امل�سادات  منها  ال�سرورية، 

بامل�ست�سفى اإلى الطلب من اأهايل املر�سى تاأمني االأدوية على عاتقهم.
اعتماد  اأّن  من  مرارًا  حّذر  قد  اأبي�ض  كان  اجلديدة،  كورونا  موجة  وعن 
�سيا�سة االأجواء املفتوحة، �ستوؤدي اإلى ازدياد اأعداد االإ�سابات، وقد �سّجلت 
طريقة  عن  الوافدة  االإ�سابات  مئات  املا�سية  االأي��ام  خالل  ال�سحة  وزارة 

املطار، منها 98 اإ�سابة يوم اخلمي�ض املا�سي.
ي�سار الى ان لبنان �سجل منذ �سهر �سباط العام املا�سي لبنان 553615 
اإ�سابة بفريو�ض كورونا، بينها 7890 وفاة، بح�سب اأرقام وزارة ال�سحة، 

وقد انخف�ض العدد منذ بداية ال�سيف ليعود ويرتفع خالل االأيام املا�سية.

يا و4  ث� ا حو� يدمر صاروحظ  التحالف �
ية يرات أ�ل�قت �ظحو السعود� مس�

الرياض

االأحد، عن اعرتا�ض وتدمري  ليلة  اليمن،  ال�سرعية يف  اأعلن حتالف دعم 
�ساروخ بالي�ستي و4 طائرات م�سرية اأطلقتها ميلي�سيات احلوثي املدعومة 

من اإيران باجتاه االأرا�سي ال�سعودية.
اليمن  يف  ال�سرعية  دعم  حتالف  عن  ال�سعودية  االإخبارية  قناة    ونقلت 
باجتاه منطقة  ميلي�سيات احلوثي  اأطلقته  بالي�ستيا  اإنه دمر �ساروخا  قوله، 

جازان جنوب غربي اململكة. 
التحالف اعرت�ست  اأن قوات  القناة  االأحد، ذكرت  ليلة  �سابق،  ويف وقت 
�سوب  اليمن  من  احلوثي  ميلي�سيات  اأطلقتها  م�سرية  طائرات   4 ودم��رت 

املنطقة اجلنوبية لل�سعودية.
�سواريخ  با�ستخدام  احلوثي  ميلي�سيات  ت�سنها  التي  الهجمات  وتتكرر 
بالي�ستية وطائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية 

لاللتزام بوقف اإطالق النار.
واأدان االأمني العام ملنظمة التعاون االإ�سالمي، الدكتور يو�سف بن اأحمد 
االإرهابية  احلوثي  ميلي�سيات  اإطالق  العبارات  »باأ�سد  بيان،  يف  العثيمني، 
ثالث طائرات م�سرية مفخخة و�ساروخ بالي�ستي بطريقة متعمدة يف حماولة 

ال�ستهداف املدنيني واالأعيان املدنية يف اململكة«.
واأكد االأمني العام جمددا على اإدانة منظمة التعاون االإ�سالمي ال�ستمرار 
باجتاه  املفخخة  امل�سرية  الطائرات  اإطالق  يف  االإرهابية  احلوثي  ميلي�سيات 

املدنيني االأبرياء يف اململكة، معتربا ذلك »جرائم حرب«. 

ية �غ�ي أس�بوع..  للمرة الثا�ظ�
يكا � تاح �بلحب تحب يضا�ظات المدمرة � � ال�غ

وكاالت

تعر�ست بلجيكا لفي�سانات مدمرة للمرة الثانية على التوايل خالل اأ�سبوع 
واحد فقط، ما زاد من حجم اخل�سائر ال�سخمة التي حلقت بالبالد.

نامور  مقاطعتي  باأن  االأحد،  الربيطانية،  نيوز«  »�سكاي  �سبكة  واأفادت 
االأكرث  بني  من  كانتا  بروك�سل،  العا�سمة  �سرقي  جنوب  وال��ون  وبرابانت 

ت�سررا من الفي�سانات.
وت�سببت عوا�سف رعدية واأمطار غزيرة هطلت ال�سبت على املنطقة يف 

حدوث في�سانات مدمرة، اأدت اإلى جرف ال�سيارات، كاأنها دمى خفيفة.
وقال نائب رئي�ض بلدية مدينة دينانت يف مقاطعة برابانت والون، روبرت 
كانت  الفي�سانات  لكن  اإ�سابات  اأو  وفيات  عن  االإبالغ  يتم  مل  اإنه  كلو�سيت، 

اأ�سواأ من التي حدثت االأ�سبوع املا�سي.
واأ�ساف كلو�سيت: »«لقد ع�ست هنا طوال حياتي ومل اأر هذا من قبل«.

وهرع رجال االإنقاذ يف املقاطعتني لتقدمي يد العون اإلى ال�سكان.
وذكر م�سوؤولون اأن مقاطعة لييغ املجاورة ت�سررت ب�سدة من في�سانات 
االأ�سبوع املا�سي ، لكن من غري املتوقع اأن تفي�ض االأنهار املحيطة ب�سكل كبري 

يف نهاية هذا االأ�سبوع، ولذلك، ال داعي الإخالء املنطقة بعد.
اأوروبا  الفي�سانات يف غرب  اأ�سخا�ض م�سرعهم يف   210 من  اأكرث  ولقي 

االأ�سبوع املا�سي، ومعظم ال�سحايا يف بلجيكا واأملانيا.
ومن املتوقع اأن ت�سل تكلفة اال�سرتداد اإلى مليارات الدوالرات.

وحذروا   ، املناخي  التغري  اإلى  الكوارث  هذه  وقوع  �سبب  العلماء  وعزا 
من اأن مثل هذه االأحداث �ست�سبح اأكرث تكرارا و�سدة ، مما يعني اأنه �سيتعني 

على البلدان التكيف مع االأمر.

يد �باالسطول الرويس »المدمر« يش� تن � �بو�
موسكو

اأكد الرئي�ض الرو�سي فالدميري بوتن، االأحد، اأن االأ�سطول الرو�سي قادر 
على ك�سف وتدمري »اأي هدف« مبنا�سبة العر�ض البحري الكبري الذي ح�سره 

يف �سان بطر�سبورغ.
وقال بوتن يف كلمة متلفزة » ميلك االأ�سطول الرو�سي كل ما يلزم للدفاع 
الثابت عن االأمة وم�ساحلنا الوطنية. ميكننا ر�سد اأي هدف للعدو حتت املاء 

اأو على االأر�ض اأو يف اجلو وتوجيه �سربة قا�سية اإليه اإذا لزم االأمر«.
العاملية  البحرية  »القوى  بني  مكانتها  اكت�سبت  رو�سيا  اأن  واأ���س��اف 
الكربى« من خالل تطوير »طريان بحري فعال على املدى الق�سري والطويل 
واأنظمة دفاع �ساحلي موثوقة واأحدث االأ�سلحة عالية الدقة التي تفوق �سرعة 

ال�سوت وال مثيل لها يف العامل وي�ستمر حت�سينها بانتظام وجناح«.
لالأ�سطول  الكبري  ال�سنوي  العر�ض  هام�ض  على  اخلطاب  بوتن  اأُلقي 

الرو�سي على نهر نيفا يف �سان بطر�سبورغ ثاين مدن البالد.
ال�سنوات  يف  بوتن  وا�سل  الغرب،  مع  ال�سديدة  التوترات  خلفية  على 
االأخرية االإ�سادة باالأ�سلحة الرو�سية اجلديدة »التي ال تقهر« على حد قوله.

ومن بني هذه االأ�سلحة �ساروخ »اأفانغارد« من اجليل اجلديد الذي تفوق 
27 واأن يغري م�ساره  اأن يحلق ب�سرعة ماخ  ال�سوت وميكن  �سرعته �سرعة 
وهناك   .2019 دي�سمرب  يف  اخلدمة  يف  الرو�سي  اجلي�ض  وو�سعه  وارتفاعه 
اأي�ًسا �ساروخ »زركون« الذي يحلق ب�سرعة ماخ 7 ومت اختباره بنجاح يف 
الذي  »كينجال«  �ساروخ  مثل  االأخرى  االأ�سلحة  من  العديد  وهناك  يوليو. 
يفوق �سرعة ال�سوت املخ�س�ض ل�سالح اجلو و�ساروخ »بوريفي�ستنيك« الذي 

يعمل بالطاقة النووية قيد التطوير.
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ه �بشكل ال�غت  ية تتحب ين� ية ال�بحر� األ�ظد�
للمدرب والال�ب األرد�ظ�ي

القدم،  لكرة  البحرينية  االأن��دي��ة  ب���داأت   
للمدرب  وم��ل��م��و���ض،  الف���ت  ب�سكل  ب��ال��ت��وج��ه 
ع��دد  رف���ع  يف  ���س��اه��م  م��ا  االأردين،  وال���الع���ب 
توقعات  مع  البحرين،  يف  االأردنيني  املحرتفني 

بارتفاع العدد يف االأيام املقبلة.
ر�سميا  البحريني  ال�سباب  ن��ادي  واأع��ل��ن 
التعاقد مع املدير الفني االأردين اإبراهيم حلمي، 
لالإ�سراف  اخلوالدة،  فرا�ض  االأردين  وم�ساعده 
الكروي  املو�سم  خ��الل  الفريق  ت��دري��ب  على 

املقبل.
�سحفيا،  م��وؤمت��ر  ال�����س��ب��اب  ن���ادي  وع��ق��د 
اخلمي�ض املا�سي، قدم خالله املدربني االأردنيني 
بقدرتهما  ثقته  عن  معربا  واخل��وال��دة،  حلمي 
على حتقيق نتائج الفتة مع الفريق يف املرحلة 

التالية.
مع  اأي�سا  تعاقد  البحريني  االأهلي  النادي 
اهلل  وعبد  جابر  زيد  هم  اأردنيني  العبني  ثالثة 
العطار ويزن ثلجي، فيما تعاقد نادي اخلالدية 

البحريني مع الالعب �سالح راتب.
البحرين  اإل���ى  اأم�����ض  ي��وم  ثلجي  وو���س��ل 
حدد  فيما  االأهلي،  فريق  بتدريبات  لاللتحاق 
املقبل،  االثنني  ي��وم  والعطار  جابر  الالعبان 
لاللتحاق  البحرين  اإل���ى  ل��ل��م��غ��ادرة  م��وع��دا 

بتدريبات الفريق.
الالعب  البحرين  يف  حاليا  يتواجد  كما 
االأردين �سعيد مرجان الذي يحرتف منذ املو�سم 
البحريني،  ال�سرقي  الرفاع  فريق  مع  املا�سي 
نهاية  حتى  الرفاع  مع  م�سريته  يوا�سل  حيث 

املو�سم الكروي املقبل.
عدد  ارتفاع  اأن  جابر  زيد  الالعب  واعترب 
اأم��را  يعد  البحرين،  يف  االأردن��ي��ني  املحرتفني 
االأردين  الالعب  ثقة  تعزيز  �ساأنه  من  اإيجابيا 
ال��دوري  اإث���راء  يف  اأي�سا  ي�سهم  كما  بنف�سه، 

البحريني.
االأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف  ج��اب��ر  وق���ال 
اعتماد  اإن  ال�سبت،  اليوم  )ب���رتا(،  االأردن��ي��ة 

حمرتفني   3 على  البحريني  االأه��ل��ي  ال��ن��ادي 
النادي  ثقة  يوؤكد  املقبل،  املو�سم  يف  اأردن��ي��ني 
الذي يتمتع مب�ستويات  االأردين  الالعب  بقدرات 
الالعب  م�سوؤولية  من  يزيد  الذي  االأمر  جيدة، 
على  فريقه  مل�ساعدة  لديه  ما  اأف�سل  لتقدمي 

حتقيق النتائج املاأمولة.
بفريق  التحق  ثلجي  ال��الع��ب  واأ���س��اف: 
بالفريق  والعطار  اأن��ا  �ساألتحق  فيما  االأه��ل��ي، 
يوم االثنني املقبل. وتوقع جابر اأن ت�سهد فرتة 
ارتفاعا يف عدد املحرتفني  االنتقاالت اجلديدة، 
االأردنيني يف الدوري البحريني، كا�سفا اأن �سبب 
يعود  االأردين،  الالعب  على  البحريني  االإقبال 
للم�ستوى الفني اجليد، اإلى جانب التكلفة املالية 

املقبولة بالن�سبة لالأندية البحرينية.
ب��اإدارة  باالإ�سادة  حديثه  الالعب  واختتم 
بحرفية  تعمل  التي  البحريني  االأهلي  النادي 
عالية، متمنيا اأن ينجح برفقة زمالئه يف حتقيق 
نتائج متميزة تر�سي االإدارة وجماهري النادي.

بن  في�سل  االأم���ري  �سمو  التقى 
يف  التنفيذي  املكتب  ع�سو  احل�سني، 
ورئي�ض  الدولية  االأوملبية  اللجنة 
اليوم  االأردن��ي��ة،  االأوملبية  اللجنة 
ال�سبت، يف القرية االأوملبية اخلا�سة 
البعثة   2020 طوكيو  باأوملبياد 

االأردنية امل�ساركة باالأوملبياد.
في�سل  االأم���ري  �سمو  واط��م��اأن 
الآخر  م�ستمعا   ، البعثة  اأف��راد  على 
ا�ستعدادات الالعبني والالعبات قبيل 
بدء مناف�ساتهم يف االألعاب االأوملبية.

يف  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  وا���س��ارت 
اأك��د  �سموه  اأن  اإل��ى  �سحفي،  بيان 
طموح  االأومل��ب��ي��اد  يف  امل�ساركة  اأن 
يف  والالعبات  الالعبون  اإليه  ي�سعى 
جميع انحاء العامل، ُم�سريًا اإلى ثقته 
بالفريق االأردين لتقدمي اأف�سل ما لديه 

خالل م�ساركته يف االأوملبياد.

ية  يلت�ق�ي ال�بعثة األرد�ظ� يصل � ير �غ� األم�
يو ية �بطوك� ية األولم�ب� �غ�ي ال�قر�

وهدفه  الثاين  بظهوره  جريمان،  �سان  باري�ض  ظهري  حكيمي،  اأ�سرف  املغربي  اأ�ساد 
االأول مع الفريق الفرن�سي هذا ال�سيف.

و�سارك حكيمي يف الفوز ودًيا على اأورليان، ال�سبت، بنتيجة هدف دون رد 
اأحرزه الظهري املغربي.

من  له  �سور  ع��دة  »تويرت«  ب�سبكة  ح�سابه  على  حكيمي  ون�سر 
املباراة، وكتب عليها: »يا لها من ظهرية جميلة«.

بدنيا  نتح�سن  جاهزون،  »نحن  املباراة:  بعد  حكيمي  وقال 
يحدث،  اأن  ميكن  ما  لكل  اأنف�سنا  ونعد  جيد،  ب�سكل  ونتعافى 
باأول  نفوز  اأن  اأمتنى  املقبل..  الثالثاء  ملباراة  اأي�سا  ون�ستعد 

لقب«.
اأي�سا  �سعدت  باري�ض،  يف  بتواجدي  للغاية  »�سعيد  وتابع: 

بطريقة ا�ستقبايل والرتحيب بي، وكذلك التعرف على زمالئي«.
اإلى �سان جريمان، هذا ال�سيف، قادًما من  اأ�سرف حكيمي ان�سم  اأن  يذكر 

اإنرت ميالن االإيطايل مبقابل ي�سل اإلى 70 مليون يورو باملتغريات، ووقع على عقد 
ميتد حتى �سيف 2026.

وهدفه  الثاين  بظهوره  جريمان،  �سان  باري�ض  ظهري  حكيمي،  باري�ضرف  ظهري  حكيمي،  ضرف  باري�س ظهري  حكيمي،  باري�سرف  ظهري  حكيمي،  رف  أ�اأ�سأ�سأ� املغربي  اد 
يف.سيف.سيف. سأول مع الفريق الفرن�سي هذا ال�سأول مع الفريق الفرن�سي هذا ال�

أورليان، ال�سبت، بنتيجة هدف دون رد اأورليان، ال�سبت، بنتيجة هدف دون رد أورليان، ال�سبت، بنتيجة هدف دون رد  ًارك حكيمي يف الفوز ودًيا على ارك حكيمي يف الفوز وديا على ارك حكيمي يف الفوز ودًيا على 
أحرزه الظهري املغربي.

من  له  من سور  له  من سور  له  ور  � ع��دة  »تويرت«  �سبكة  ع��دة  »تويرت«  سبكة  �س ع��دة  »تويرت«  �سبكة  ع��دة  »تويرت«  بكة  ب� ح�سابه  على  حكيمي  ب�سر  ح�سابه  على  حكيمي  سر 
املباراة، وكتب عليها: »يا لها من ظهرية جميلة«.

بدنيا  نتح�سن  جاهزون،  »نحن  املباراة:  بعد  حكيمي  وقال 
يحدث،  يحدث، أن  يحدث، اأن  أن  ميكن  ما  لكل  ميكن أنف�سنا  ما  لكل  ميكن اأنف�سنا  ما  لكل  أنف�سنا  ونعد  جيد،  كل 
أول اأول أول  ب نفوز  أول أن  ب نفوز  باأول أن  نفوز  أول اأول اأن  ب نفوز  أول اأول أن  ب نفوز  باأن  نفوز  أن  أمتنى اأمتنى أمتنى  املقبل..  الثالثاء  ملباراة  املقبل.. سا  الثالثاء  ملباراة  املقبل.. سا  الثالثاء  ملباراة  ا 

ا سا سا  أي�اأي�سأي�سأي� �سعدت  باري�ض،  يف  بتواجدي  للغاية  »�سعيد  باري�ضوتابع:  يف  بتواجدي  للغاية  »�سعيد  ضوتابع: 
بطريقة ا�ستقبايل والرتحيب بي، وكذلك التعرف على زمالئي«.

ًيف، قادًما من يف، قادما من يف، قادًما من  يف، قادمسيف، قادمس إلى �سان جريمان، هذا ال�اإلى �سان جريمان، هذا ال�سإلى �سان جريمان، هذا ال�سإلى �سان جريمان، هذا ال� م سم سم  سرف حكيمي ان�سرف حكيمي ان� رف حكيمي ان�سرف حكيمي ان�س سأ�سأ�
إلى اإلى اإلى 70 مليون يورو باملتغريات، ووقع على عقد  إلى ل  إلى ل  ل سل س سإيطايل مبقابل ي�سإيطايل مبقابل ي�

يف سيف يف 2026.

ىن �بهد�غه  يتعغ يم�ي � حك�
يرمان � األول مع سان حب

من  بجدية  التحرك  يونايتد  مان�س�سرت  بداأ 
حت�سًبا  جديد،  و�سط  العب  مع  التعاقد  اأج��ل 

لرحيل الفرن�سي بول بوجبا هذا ال�سيف.
بوجبا  اأن  التقارير  من  العديد  وزعمت 
ي�سغط لالنتقال اإلى باري�ض �سان جريمان خالل 

املريكاتو ال�سيفي اجلاري.
الربيطانية،  ميل«  »ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا 
 45 ا بقيمة  فاإن مان�س�سرت يونايتد يجهز عر�سً
مليون اإ�سرتليني، للتعاقد مع �ساوؤول نيجويز، 

العب و�سط اأتلتيكو مدريد.
رادار  على  ���س��اوؤول  اأن  اإل���ى  واأ����س���ارت 
لكن  طويلة،  ف��رتة  منذ  يونايتد  مان�س�سرت 
جاءت الفر�سة املنا�سبة ل�سمه، ب�سبب تعر�ض 

اإلى  باالإ�سافة  مادية،  مل�ساكل  مدريد  اأتلتيكو 
الرحيل املنتظر لبوجبا. واأو�سحت اأن �ساوؤول 
ويوفنتو�ض  بر�سلونة  اهتمامات  قائمة  �سمن 
ال�سيفي  املريكاتو  خ��الل  اأي�ًسا  وليفربول 

اجلاري.
مان�س�سرت  اإن  الربيطانية  ال�سحيفة  وقالت 

التعاقد  �سباق  يت�سدر  يونايتد 
مواجهة  ب�سبب  �ساوؤول،  مع 
اأزمة  ويوفنتو�ض  بر�سلونة 
بينما  الالعب،  رات��ب  ب�سبب 

اأح��د  لبيع  ليفربول  يحتاج 
قبل  ال��و���س��ط  خ��ط  يف  عنا�سره 

اإبرام ال�سفقة.

يتد  يو�ظا� ما�ظشستر �
�با در �بوحب يستعد لعغ �

من  بجدية  التحرك  يونايتد  من �سرت  بجدية  التحرك  يونايتد  �سرت 
ا ا  حت�سًبً جديد،  و�سط  العب  مع  التعاقد  حت�سبأج��ل  جديد،  و�سط  العب  مع  التعاقد  حت�سبا ا أج��ل  جديد،  و�سط  العب  مع  التعاقد  ا ا أج��ل  حت�سًبً جديد،  و�سط  العب  مع  التعاقد  ًًأج��ل 

يف.يف.سيف.يف.سسيف.يف. سسلرحيل الفرن�سي بول بوجبا هذا ال�سسلرحيل الفرن�سي بول بوجبا هذا ال�لرحيل الفرن�سي بول بوجبا هذا ال�
بوجبا  بوجبا أن  بوجبا أن  بوجبا أن  بوجبا اأن  بوجبا أن  أن  التقارير  من  العديد  التقارير وزعمت  من  العديد  وزعمت 
 �سان جريمان خالل  �سان جريمان خالل 

الربيطانية،  ميل«  »ديلي  الربيطانية، حيفة  ميل«  »ديلي  حيفة 
4545 ا بقيمة ا بقيمة سا بقيمة ا بقيمة سسا بقيمة ا بقيمة 
ؤول نيجويز، ؤول نيجويز، 

رادار  على  رادار ؤول  على  ؤول 
لكن  طويلة،  لكن ة  طويلة،  ة 
مه، ب�سبب تعر�ض مه، ب�سبب تعر�ض 

إلى إلى اإلى إلى ااإلى إلى  افة افة سافة افة سسافة افة  سسإ�سسإ�إ� إ�إ�الإ�إ�الال با مادية،  بااكل  مادية،  باسساكل  مادية،  بااكل  مادية،  باساكل  مادية،  بااكل  مادية،  اكل  مل� مدريد  مل�أتلتيكو  مدريد  مل�سسأتلتيكو  مدريد  مل�سسأتلتيكو  مدريد  مل�أتلتيكو  مدريد  مل�اأتلتيكو  مدريد  مل�أتلتيكو  مدريد  أتلتيكو 
ؤول ؤول وؤول ؤول ووؤول ؤول  أن �ساأن �سااأن �ساأن �ساأن �ساأن �سا حت حت سحت حت سسحت حت  أو�أو�اأو�أو�سسأو�سسأو�أو� الرحيل املنتظر لبوجبا. والرحيل املنتظر لبوجبا. و

ويوفنتو�ضض ويوفنتو�لونة  ويوفنتو�ضضلونة  ضضلونة  ويوفنتو�سس ويوفنتو�لونة  ويوفنتو�سلونة  ويوفنتو�لونة  لونة  بر� اهتمامات  قائمة  بر�من  اهتمامات  قائمة  بر�سسمن  اهتمامات  قائمة  سسمن  بر�سس اهتمامات  قائمة  بر�من  اهتمامات  قائمة  بر�سمن  اهتمامات  قائمة  بر�من  اهتمامات  قائمة  من  سس�سس��
يفي يفي سيفي يفي سسيفي يفي  ال� املريكاتو  ال�ل  املريكاتو  ال�سسل  املريكاتو  سسل  خ��ال�ال خ�ا  خ��ال�الا  �ال�الا  خ�سًسً خ�ا  خ�سا  خ�ا  ا  أي�أي�اأي�أي�سسأي�سسأي�أي� وليفربول وليفربول 

اجلاري.اجلاري.
�سرت �سرت س�سرت �سرت سس�سرت �سرت  مان� مان�إن  مان�سسإن  سسإن  مان�اا مان�إن  مان�اإن  مان�إن  إن  الربيطانية  الربيطانية حيفة  الربيطانية سسحيفة  الربيطانية حيفة  الربيطانية سحيفة  الربيطانية حيفة  حيفة  ال� ال�وقالت  ال�سسوقالت  سسوقالت 

التعاقد  �سباق  التعاقد در  �سباق  التعاقد سسدر  �سباق  التعاقد در  �سباق  التعاقد سدر  �سباق  التعاقد در  �سباق  در  يت� يت�يونايتد  يت�سسيونايتد  سسيونايتد 
مواجهة  ب�سبب  مواجهة ؤول،  ب�سبب  مواجهة ووؤول،  ب�سبب  مواجهة ؤول،  ب�سبب  مواجهة وؤول،  ب�سبب  مواجهة ؤول،  ب�سبب  ؤول،  �سا �سامع  مع 
أزمة أزمة اأزمة أزمة أزمة أزمة  ويوفنتو�ضض ويوفنتو�لونة  ويوفنتو�ضضلونة  ضضلونة  ويوفنتو�سس ويوفنتو�لونة  ويوفنتو�سلونة  ويوفنتو�لونة  لونة  سسبر�سسبر�بر�
بينما  الالعب،  رات��ب  بينما ب�سبب  الالعب،  رات��ب  ب�سبب 

أح��د أح��د اأح��د أح��د أح��د أح��د  لبيع  ليفربول  لبيع يحتاج  ليفربول  يحتاج 
قبل  ال��و���س��ط  خ��ط  يف  قبل ره  ال��و���س��ط  خ��ط  يف  قبل سسره  ال��و���س��ط  خ��ط  يف  قبل ره  ال��و���س��ط  خ��ط  يف  قبل سره  ال��و���س��ط  خ��ط  يف  قبل ره  ال��و���س��ط  خ��ط  يف  ره  سسعنا�سسعنا�عنا�

فقة.فقة.سفقة.فقة.سسفقة.فقة. إبرام ال�إبرام ال�اإبرام ال�إبرام ال�سسإبرام ال�سسإبرام ال�إبرام ال�

يييتد تد تد  تد تد تد ا�تد تد تد ا�ا�ا� ا�ا�ا�و�ا�ا�ا�و�و�و�ا�ا�ا�ظا�ا�ا�ظظظ يييشستر �شستر �شستر �و�و�و�يو�و�و�ييي يييشستر �
ااا�ااا���بببااا ���ح���حححببب حححوحححووو ببب بببووودر �ووودر �در �در � وووبووودر �وووبوووبببدر � در �در �در �عدر �در �در �عععغغغ عععستعد لعععستعد لستعد لستعد ل

اأكد احتاد كرة ال�سلة، جاهزيته ال�ست�سافة الن�سخة 
العا�سرة من بطولة امللك عبد اهلل الثاين، والتي تنطلق 

فعالياتها يف عمان اعتبارا من يوم االثنني.
حمزة  االأم��ري  �سالة  يف  البطولة  مباريات  وتقام 
االأردن  منتخبات  مب�ساركة  لل�سباب،  احل�سني  مبدينة 
)اأ( واالأردن )ب( وال�سعودية وتون�ض وم�سر والفلبني.
وبني االأمني العام الحتاد كرة ال�سلة نبيل اأبو عطا، 
خالل موؤمتر �سحفي عقد، اليوم ال�سبت، يف مقر االحتاد 
البطولة  هذه  تنظيم  اأهمية  لل�سباب،  احل�سني  مبدينة 
االأردنيني، والتي يتزامن  اأ�سما عزيزا على  التي حتمل 

اقامتها مع االحتفالية مبئوية الدولة.

وقال اإن هذه البطولة حتر�ض دائما على ا�ست�سافة 
الفنية،  الفائدة  ما يزيد من حجم  فرق عربية وعاملية، 

اإلى جانب م�ساهدة مباريات قوية ومثرية.
التي  التفا�سيل  من  العديد  اإل��ى  عطا  اأب��و  وتطرق 
املحلي  ال�سعيدين  على  االأردنية  ال�سلة  بكرة  تعنى 
طلب  اأن  �سبق  االأردن  اأن  اإل���ى  الف��ت��ا  واخل��ارج��ي، 
ا�ست�سافة بطولة كاأ�ض اآ�سيا للرجال لتقام هذا العام يف 
عمان، قبل اأن يقرر االحتاد الدويل تاأجيل البطولة للعام 

املقبل.
لكرة  الوطنية  املنتخبات  حت�سريات  وا�ستعر�ض 
ال�سلة يف فئات الرجال وال�سيدات والنا�سئني، ا�ستعدادا 

للم�ساركات املقبلة، موؤكدا حر�ض االحتاد على بذل كل 
اجلهود ملوا�سلة االرتقاء بكرة ال�سلة االأردنية.

اأما املدير الفني ملنتخب ال�سلة مروان معتوق، فقد 
كامريون  يدعى  اأمريكي  جمن�ض  ا�ستقطاب  عن  ك�سف 
يف  الوطني  املنتخب  �سفوف  يف  انخراطه  اأمال  فورتي، 

حال جنح يف االختبارات.
�سفوف  يف  �سي�سارك  االأمريكي  املجن�ض  اأن  وبني 
املنتخب خالل مناف�سات بطولة امللك عبد اهلل الثاين، قبل 
اعتماده ر�سميا يف ت�سكيلة املنتخب الوطني، ا�ستعدادا 

لال�ستحقاقات املقبلة.
وقالت رئي�سة اللجنة الن�سوية يف احتاد كرة ال�سلة 

اآ�سيا لل�سيدات  اإن ا�ست�سافة االأردن لكاأ�ض  دينا هل�سه، 
ما زالت قائمة مبوعدها املحدد يف ال�سابع والع�سرين من 
ال�ست�سافة  االأردن  جاهزية  موؤكدة  املقبل،  اأيلول  �سهر 

هذه البطولة القوية.
ال�سيدات  منتخب  حت�سريات  اإلى  هل�سه  وتطرقت 

وخطواته املقبلة، ا�ستعدادا للم�ساركات املقبلة.
كرة  احتاد  ع�سو  ال�سحفي،  املوؤمتر  يف  �سارك  كما 
االأمور  بع�ض  عن  حتدث  الذي  التيجاين  اأحمد  ال�سلة 

املتعلقة باحلكام.

ظ�ي ة العاشرة ل�بطولة الملك ��بد هللا الثا� يته الستضا�غة النسحظ اهز� يؤكد حب تحاد السلة � ا�

ظ�ي  أ إلى حل ألما� يلحب يالن � م�
ألزمة صا�ظع األلعاب

يف  التعاقد معه  اأج��ل  من  اإل��ى الع��ب جديد  اأن��ظ��اره  ميالن  ن��ادي  وج��ه 
املريكاتو ال�سيفي اجلاري مبركز �سانع االألعاب.

انتقال الرتكي هاكان  االألعاب عقب  اأزمة مبركز �سانع  ودخل ميالن يف 
املريكاتو  خالل  عقده  انتهاء  عقب  ميالن  اإن��رت  اإل��ى  جماًنا  ت�سالهانوجلو 

اجلاري.
يريد  ميالن  فاإن  االإيطالية،  �سبورت«  ديللو  »الجازيتا  ل�سحيفة  ووفًقا 
التعاقد مع االأملاين جوليان براندت، جنم بورو�سيا دورمتوند، خالل ال�سيف 

احلايل.
5 ماليني  �ستكلف ميالن  االأملاين  االألعاب  اأن �سفقة �سانع  اإلى  واأ�سارت 

يورو قيمة االإعارة، مع اأحقية �سراء ت�سل اإلى 22 مليون يورو.
ميانع  ال  دورمت��ون��د  بورو�سيا  اأن  اأملانية  تقارير  زعمت  اأن  و�سبق 

اال�ستغناء عن براندت خالل املريكاتو ال�سيفي اجلاري.
ويعد براندت �سمن دائرة اهتمامات الت�سيو االإيطايل، الذي حترك نحوه 

موؤخًرا من اأجل الظفر بتوقيعه.
يذكر اأن براندت مرتبط بعقد مع اأ�سود الفي�ستيفال، حتى �سيف 2024، 
وذلك بعدما ان�سم اإلى الفريق عام 2019، قادًما من باير ليفركوزن االأملاين.

ي�بدد �موح  يرة � ز� الحب
ين ثم� وز � الرمثا �ب�غ

اأقيم  لقاء  يف   ،»0-1« وهزمه  الرمثا  م�سيفه  طموحات  اجلزيرة  بدد   
باإربد، �سمن اجلولة احلادية ع�سرة واالأخرية  ال�سبت على �ستاد احل�سني 

ملرحلة ذهاب بطولة الدوري االأردين ملحرتيف كرة القدم.
وجاء هدف اجلزيرة بعد ت�سديدة اأر�سلها حمزة ال�سيفي لرتتطم مبدافع 

الرمثا يو�سف اأبو اجلزر، وت�سكن �سباك مالك �سلبية يف الدقيقة »37«.
وفوت اجلزيرة بهذا الفوز الفر�سة على الرمثا للمزاحمة على ال�سدارة 

بعدما توقف ر�سيده عند النقطة »21« حمتفظاً باملركز الثالث.
وقفز اجلزيرة للمركز اخلام�ض بر�سيد »17 نقطة« متقدماً على �سباب 

االأردن واحل�سني اربد بفارق االأهداف.

دد ��قده  يحب األرد�ظ�ي حداد �
ية و� مع ال�قوة الحب

القوة  فريق  مع  جديد  ملو�سم  عقده  حداد  اإح�سان  الدويل  االأردين  جدد   
اجلوية، بعدما قدم معه بالفرتة املا�سية اأداء مميزًا.

ملدة  ر�سميا،  حداد  عقد  جتديد  بوك«  »في�ض  عرب  اجلوية  القوة  واأعلن 
مو�سم واحد.

ويعترب احرتاف حداد هو االأول له خارجياً، حيث بداأ م�سواره الكروي 
وال��وح��دات  اإرب��د  واحل�سني  للرمثا  يلعب  اأن  قبل  العربي  بفريق  العباً 

والفي�سلي.
وهي  اآ�سيا،  اأبطال  دوري  يف  اجلوية  القوة  مع  �سارك  قد  اإح�سان  وكان 

امل�ساركة االأولى له كالعب يف هذه امل�سابقة املهمة.
�سغل  العالية وقدرته على  الفردية  بالقدرات  عاماً«  وميتاز حداد »27 
اأكرث من مركز، حيث ي�ستطيع اللعب كظهري اأو جناح اأمين كذلك با�ستطاعته 

اللعب خلف املهاجم.

ين  ب� يد المو�قف �   التعادل س�
يل وش�باب األردن ل� الحب

 فر�ض التعادل ال�سلبي نف�سه على مواجهة اجلليل و�سباب االأردن، م�ساء 
ذهاب  ملرحلة  االأخري  اجلولة  يف  بالزرقاء،  حممد  االأمري  �ستاد  على  ال�سبت 

بطولة دوري املحرتفني.
مل يقدم الفريقان ما ي�سفع لهما بالفوز، حيث جاء االأداء رتيباً، ليح�سل 

كل منهما على نقطة.
قفز  بينما  نقطة«،   18« بر�سيد  اخلام�ض  للمركز  االأردن  �سباب  وتقدم 

اجلليل للمركز العا�سر بر�سيد »8« نقاط.
وتختتم لقاءات اجلولة 11 غدًا االحد، حيث يحل الوحدات �سيفا على 
فيما  بالقوي�سمة،  الثاين  عبداهلل  امللك  �ستاد  على  يقام  لقاء  ي  العقبة  �سباب 

ي�ستقبل احل�سني اإربد نظريه الفي�سلي على �ستاد احل�سن باإربد.

يطلب حكاما  الوحدات �
يصي � ا�ظب لم�باراة ال�غ أحب

 خاطب نادي الوحدات االحتاد االأردين لكرة القدم ر�سمياً، لطلب حكام 
الفي�سلي يوم  التي جتمع فريقه ب�سقيقه  االإياب  من اخلارج، الإدارة مبارة 
الرابعة  اجلولة  �سمن  الدويل،  عمان  �ستاد  على  املقبل،  اأب  اأغ�سط�ض/   19

ع�سر لدوري املحرتفني.
وكان الوحدات قد ا�ستقطب حكاماً اأجانب ملباراة الذهاب اأمام الفي�سلي 

والتي فاز بها بهف وحيد حيث قادها البحريني حممد جعفر.
بر�سيد  املحرتفني  دوري  فرق  ترتيب  حالياً  الوحدات  فريق  ويت�سدر 

»23 نقطة« متقدماً بفارق االأهداف عن ال�سلط.
ويختتم الوحدات م�ساء اليوم االأحد لقاءاته مبرحلة الذهاب حيث يلتقي 
فريق �سباب العقبة على �ستاد امللك عبداهلل الثاين بالقوي�سمة ويف حال تعادله 

اأو فوزه فاإنه �سينهي املرحلة منفردًا ب�سدارة الرتتيب.

ته لدوري  يعزز صدار�  �مان �

ية وزه �ىل ال�قادس� المحتر�غات �ب�غ
حقق فريق عمان لل�سيدات لكرة القدم فوزا كبريا على فريق القاد�سية 
البولو مبدينة  ال�سبت، على ملعب  التي جرت  املباراة  0، يف  بنتيجة -9 

احل�سني لل�سباب.
وجاءت املباراة يف اطار مناف�سات اجلولة التا�سعة وقبل االأخرية من 

مرحلة االإياب بدوري املحرتفات ملو�سم 2021.
وبهذا الفوز عزز فريق عمان �سدارته للدوري رافعا ر�سيده اإلى 21 
6، والقاد�سية اأخريا  10، اال�ستقالل  13، االأرثوذك�سي  نقطة، ثم االأهلي 

دون نقاط.
ذهابا  مراحل   3 من  املجزاأ  ال��دوري  بنظام  البطولة  مباريات  وتقام 
واإيابا، ومرحلة ذهبية، ويفوز باللقب الفريق احلا�سل على اأعلى عدد من 

النقاط.

يع تنه�ي  ية أ�بو ر�ب� ال��بة الرما�
يو ياد �وك� مشاركتها �غ�ي أولم�ب�

االح��د،  ربيع،  اأب��و  اأ�سماء  للرماية،  الوطني  املنتخب  العبة  اأنهت   
خا�ست  اأن  بعد   ،  2020 طوكيو  االأوملبية  االألعاب  دورة  يف  م�ساركتها 

مناف�سات امل�سد�ض الهوائي مل�سافة 10 امتار.
خا�ست  ربيع   ابو  ان  بيان،  يف  االأردنية  االأوملبية  اللجنة  واو�سحت 
مناف�سات الدور التاأهيلي الذي يتطلب اطالق 60 طلقة خالل �ساعة وربع، 

حيث متكنت من ح�سد 559 نقطة وحلت يف املركز 44 من بني 53 العبة.
ومتثل امل�ساركة يف اأوملبياد طوكيو 2020، خربة لالعبة اأبو ربيع، التي 
البطوالت  يف  م�ستواها  لتح�سني  امل�ساركة  هذه  من  لال�ستفادة  �سعيها  اأكدت 

املقبلة.

يليس تش� اق هاال�ظد مع � ت�غ ي�قة ا� �  ح�ق
هاالند،  اإيرلينج  الرنويجي  تو�سل  بحقيقة  اخلا�سة  االأنباء  تتوا�سل 
مهاجم بورو�سيا دورمتوند، اإلى اتفاق �سخ�سي مع ت�سيل�سي لالنتقال اإليه 

خالل ال�سيف احلايل.
ال�سروط  على  اتفاق  لديه  هالند  اأن  موؤخًرا  �سحفية  تقارير  وزعمت 

ال�سخ�سية بعقده املحتمل مع ت�سيل�سي.
يف  واملدربني  الالعبني  انتقاالت  خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
اأوروبا، على ح�سابه ب�«تويرت«: »اإيرلينج هاالند لي�ض لديه اتفاق على 

ال�سروط ال�سخ�سية مع اأي ناٍد حتى اليوم«.
واأ�ساف: »لكن تعود امل�سكلة احلقيقية ب�ساأن �سفقة هاالند هذا 

ال�سيف اإلى موقف بورو�سيا دورمتوند الراف�ض لرحيل الالعب«.
اأي عر�ض ر�سمي من  واختتم: »ي�سر درومتوند على عدم تلقي 
البلوز  العبي  حول  مناق�سة  اإج��راء  حتى  اأو  االآن،  حتى  ت�سيل�سي 

املر�سحني لدخول ال�سفقة«.
الإبرام �سفقة  اأوروبا  اأبطال  لقب دوري  ت�سيل�سي حامل  وي�سعى 
هجومية من العيار الثقيل هذا ال�سيف يف ظل �سعي الفريق للمناف�سة 

على لقب الدوري االإجنليزي يف املو�سم املقبل.

ي�بة أموال  � ر ح�ق ينتطظ    �برشلو�ظة �
تو يركا� ية �غ�ي الم� يس� �بار�

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين، االأحد، عن مفاجاأة �سعيدة لرب�سلونة 
خالل املريكاتو ال�سيفي اجلاري.

قد  بر�سلونة  فاإن  االإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
يح�سل على اأموال من م�سدر غري متوقع، خالل �سعيه خلف�ض رواتب 

الفريق هذا ال�سيف.
الربازيلي  العبه  و�سع  جريمان  �سان  باري�ض  اأن  اإل��ى  واأ���س��ارت 
رافينيا األكانتارا، جنم البار�سا ال�سابق، يف املريكاتو نظري 10 ماليني 

يورو.
واأو�سحت اأن الالعب الربازيلي يحظى باهتمام ميالن والت�سيو يف 

اإيطاليا، واأ�ستون فيال يف الدوري االإجنليزي املمتاز.
فاإن  الرقم،  بهذا  متت  اإذا  ال�سفقة  اإن  االإ�سبانية  ال�سحيفة  وقالت 
بر�سلونة �سيح�سل على 3.5 مليون يورو، من خالل بند يف عقد رافينيا 

مينح البار�سا %35 من قيمة اأي بيع م�ستقبلي.

يو�غنتوس ي�ب�قى �غ�ي � يد: رو�ظالدو س� يد�غ�   �ظ�
الربتغايل  اأن  يوفنتو�ض،  ن��ادي  رئي�ض  نائب  نيدفيد،  بافيل  اأك��د 
�سفوف  داخ��ل  �سيبقى  اليويف،  وه��داف  جنم  رون��ال��دو،  كري�ستيانو 
هذا  يوفنتو�ض  مبغادرة  كري�ستيانو  وارتبط  اجلديد.  باملو�سم  الفريق 
الفرن�سي  �سان جريمان  باري�ض  نادي  ال�سيف، يف ظل وجود رغبة من 
يف التعاقد معه، كما قالت تقارير عديدة، اإن الدون �سين�سم لباري�ض يف 
�سفقة تبادلية. وقال نيدفيد يف ت�سريحات اأبرزتها �سحيفة »الجازيتا 
ديللو �سبورت«: »عالقتنا مع ديباال مل تكن باردة، �سنجدد له يف الوقت 

املنا�سب«.
على  اجلديد  الريا�سي  املدير  ت�سريوبيني  »فيديريكو  واأ�ساف 
ات�سال مع وكيل اأعمال ديباال والذي �سي�سل يف االأيام القليلة املقبلة، 
مًعا..  يلعبان  ورونالدو  ديباال  ندع  اأن  �سروري  دواع��ي  من  �سيكون 

الدون �سيبقى معنا«.
واأمت »جتديد عقد كيليني؟ اإنه االآن يف اإجازة، مننحه الوقت للتعايف 

و�سنتحدث معه بهدوء«.

يعلن ا�قتراب  ييت �    س�بال�
م �ظا�بول�ي يل �ظحب رح�

اأن ال�سنغايل  اأكد لوت�سيانو �سباليتي، املدير الفني اجلديد لنابويل، 
كاليدو كوليبايل مدافع الفريق، بات على اأعتاب مغادرة فريق اجلنوب 

خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية احلالية.
وقال �سباليتي يف ت�سريحات باملوؤمتر ال�سحفي بعد مباراة فريقه 
الالعبني، كما  نف�سي بكل  اأربط  اأن  »اأريد  اأمام برو فريت�سيلي:  الودية 

قلت بالفعل اإنني �ساأكون �سعيًدا للغاية اإذا بقى الفريق كما هو«.
�سوق  يف  بالفعل  موجود  الأنه  فقط  كوليبايل  �سميت  »لقد  واأ�ساف: 

االنتقاالت، لكنني اأرغب يف بقائه«.
وارتبط كوليبايل طوال ال�سنوات االأخرية مبغادرة نابويل، خا�سة 
وعلى  �سرائه  يف  ترغب  التي  الكربى  االأندية  من  العديد  هناك  واأن 
العب  اإنه  »اأو�سيمني؟  �سباليتي:  واأ�ساف  يونايتد.  مان�س�سرت  راأ�سها 
لديه القدرة على تغيري اأي موقف اإلى فر�سة، من الوا�سح اأن الرك�ض 
وال�سغط له تاأثري على حدته اأمام املرمى وميكن اأن يوؤدي اإلى اأخطاء«.
اأن يظل قوًيا، حيث يوجد ما ال يقل عن  واأمت: »هذا الفريق يجب 
7 فرق يف الدوري االإيطايل على نف�ض م�ستوانا االآن، نحن بحاجة اإلى 
فريق ميكنه ال�سمود يف وجه ذلك، نيتنا هي اأن ننهي البطولة باملربع 

الذهبي«.

ير  ماه�   كومان: �ودة حب
�برشلو�ظة منحتنا شعورا را�ئعا

البار�سا  بفوز  بر�سلونة،  مدرب  كومان،  رونالد  الهولندي  اأ�ساد 
ا�ستعدادات  �سمن  ال�سبت،   ،)1-3( بنتيجة  جريونا  على  ال��ودي 
الفريق للمو�سم اجلديد. ون�سر كومان �سورة من املباراة على ح�سابه 
مبوقع التوا�سل االجتماعي »تويرت«، وكتب عليها: »مباراتنا الثانية 
الثاين. �سعور رائع بعودة  يف فرتة االإعداد قبل بداية املو�سم.. فوزنا 

اجلماهري اإلى امللعب! يحيا البار�سا«.
وجاءت اأهداف بر�سلونة يف املباراة عن طريق جريارد بيكيه وري 

ماناج وممفي�ض ديباي.
يف  تاراجونا  دي  نا�ستيك  على   0-4 بنتيجة  فاز  بر�سلونة  وكان 

املباراة الودية االأول للفريق الكتالوين هذا ال�سيف.
مع  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�ض  بلقب  التتويج  يف  جنح  كومان  اأن  يذكر 

بر�سلونة خالل املو�سم املا�سي.



االثنني  )26( متوز  62021
ا�ال�ظاتالعدد )2450( االثنني  )26( متوز  22021
العدد )2450(

دع�ة ح�ض�ر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاين )امل�ؤجل(

ل�ضركة الطائف التعليمية ذ.م.م

اإ�ضارة اىل املح�ضر اجتماع الهيئة العامة العادي واملنعقد بتاريخ 2021/7/25 

مبوجب الدعوى ال�ضادرة من قبلنا بتاريخ 2021/7/11 ونظرا لعدم توافر الن�ضاب 

القانوين يف ذلك االجتماع فقد قررت دعوتكم حل�ضور االجتماع الثاين للهيئة العامة 

العادي يوم ال�ضبت املوافق 2021/7/31 ال�ضاعة الثانية ع�ضرة ظهرا يف مقر ال�ضركة 

الكائن يف عمان-طرببور . وذلك لبحث املوا�ضيع التالية:

-انتخاب هيئة مديرين جديدة

يرجى ح�ضور االجتماع يف املكان والزمان املحددين اعاله

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل علي العرم�طي 

مراقب عام ال�ضركات

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
 )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  الأحكام  ا�ضتنادا 

وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�ضنة 

�ضركة ال�ضايف للحل�يات  ذ.م.م م�ضجلة  ال�ضناعة والتجارة باأن 

الرقم  امل�ضوؤولية املحدودة /  حتت  ال�ضركات ذات  لدينا يف �ضجل 

)29558( بتاريخ ) 2012/8/9(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/7/5(
مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�ضتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 

ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997

والتجارة باأن �ضركة رادون الطبية لال�ضت�ضارات  ذ.م.م م�ضجلة 

الرقم  امل�ضوؤولية املحدودة /  حتت  ال�ضركات ذات  لدينا يف �ضجل 

)57642( بتاريخ )2020/8/18(

املحدودة   امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  من  �ضطبها  تقرر  وقد 

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

ال�صحف:  �صدى وامم8*2االثنني  2021/7/26
ي�صر رئي�س مدير ال�صركة »�صركة احللول الهدفية للربجميات« دعوتكم حل�صور اجتماع الهيئة العامة الغري عادي 
التوا�صل  و�صائل  املوافق 2021/8/2 عرب  الظهر من يوم االثنني  بعد  الواحد  ال�صاعة  �صيعقد يف متام  والذي 

املرئي وامل�صموع عرب برنامج Google Meet، وذلك ملناق�صة االمور التالية:
- مناق�صة تقرير هيئة املديرين عن اعمال ال�صركة واوجه ن�صاطها ومركزها املايل واحلالة املالية خالل ال�صنة 

املالية املنتهية بتاريخ 2019/12/31.
- مناق�صة امليزانية العمومية املنتهية بتاريخ 2019/12/31 ونتائج اأعمالها عن الفرتة املنتهية بذلك التاريخ 

وامل�صادقة عليها بعد تقدمي مدققي ح�صابات ال�صركة لتقريرهم ومناق�صته املالحظات املتعلقة بالبيات املالية.
مرفق ادناه:

 https://meet.google.com/uwn-kmcv-qad  1-  رابط االجتماع
2- رابط مرفقات االجتماع )امليزانية، و التقرير املايل و االداري( على ان يتم ار�صال بريد الكرتوين لطلب 
 info@oriented-s.com  – االرقام ال�صرية املتعلقة بالو�صول للملفات الى الربيد االلكرتوين التايل

قبل االجتماع بيومني 
https://1drv.ms/u/s!Agt3vaIbh2r9gpwV9dOjDvhVe-Md7w?e=TLdP4P

- رابط ق�صائم التوكيل والت�صاوؤالت ، لطفًا ار�صال ق�صائم التوكيل قبل يومني من  انعقاد االجتماع وذلك وفقا 
الأوامر الدفاع و االنظمة ال�صادرة عن وزارة ال�صناعة و التجارة و دائرة مراقب ال�صركات.

https://1drv.ms/u/s!Agt3vaIbh2r9gpwX1s6mpZJXh4e53w?e=xipJ3t 
 info@oriented-s.com رابط االأ�صئلة: يرجى اإر�صال كافة الت�صاوؤالت على الربيد االإلكرتوين التايل -

،  قبل يومني من انعقاد االجتماع على اأن تكون اال�شئلة موافقة ل�شروط النقاط املناق�شة اعاله. 
وتف�صلوا بقبول فائق االحرتام

رئي�س هيئة املديرين
يزيد العك�س

ال�صحف:  �صدى وامماالثنني  2021/7/26

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�صناعة والتجارة باأن اال�صم التجاري )حمطة ابو قتيبه لتنقية املياه( وامل�صجل لدينا يف �صجل اال�صماء 
التجاري��ه بالرقم )237180( با�ص��م )قتيبه حممد �صيف اهلل الدروي�ش( جرى عليه نق��ل ملكيه لي�صبح با�صم 

)طارق اديب خلف دراو�صه(. وتعترب عمليه نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات
ا�ضتناد الحكام املادة)13( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة 

باأن �ضركة حممد زهري الفاع�ري و�ضريكه وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات 

بطلب  تقدمت    2020/6/10 بتاريخ   )120798( الرقم  حتت  ت�ضامن 

الجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�ضم ال�ضركة من �ضركة : حممد زهري الفاعوري و�ضريكه

اىل �ضركة :حممد الربيع و�ضريكه

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم ال�طني للمن�ضاأة:)200155882(

ا�ضتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 

�ضركة  بان  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

حممد و�ضهيب املب�ضلط  وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم 
ال�ضركة  لت�ضفية  بطلب  تقدمت  قد    2016/8/28 بتاريخ   )114370(

ال�ضيد/ال�ضيدة  تعيني  مت  وقد   2021/7/25 بتاريخ  اختيارية  ت�ضفية 

هيثم حممد �ضالمه داود   م�ضفيا لل�ضركة .

علما بان عنوان امل�ضفي  عمان-ت- 0799790242

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�ضتناد الحكام املادة)1/40( من قانون ال�ضركات رقم )22( 
ل�ضنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة 

ال�ضناعة والتجارة 
عن ا�ضتكمال اجراءات ت�ضفية �ضركة نعيم حممد احلمايده 
وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية ب�ضيطة حتت  و�ضريكه  
تاريخ  من  اعتبارا    2003/1/12 بتاريخ    )9796( الرقم 

ن�ضر هذا االعالن .
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم ال�طني للمن�ضاأة:)200022883(

ا�ضتنادا الحكام املادة)37( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 

�ضركة  بان  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ن�ال عبده واوالدها لالحذية والن�ف�تيه وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات 
ت�ضامن حتت الرقم )23085( بتاريخ   1990/2/28  قد تقدمت بطلب 

تعيني  مت  وقد   2021/7/7 بتاريخ  اختيارية  ت�ضفية  ال�ضركة  لت�ضفية 

ال�ضيد/ال�ضيدة ماجد زهري ر�ضا عبدو  م�ضفيا لل�ضركة .

علما بان عنوان امل�ضفي : عمان جبل احل�ضني ت- 0796205782

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
اعالن اول 

ا�ضتنادا الحكام املادة 68/ب من قانون ال�ضركات رقم 22 ل�ضنة 1997 وتعديالته 

يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة  ال�ضناعة والتجارة والتموين ان الهيئة 

غري العادية ل�ضركةالقا�ضد لال�ضترياد والت�ضدير  امل�ضجلة لدينا  ك�ضركة ذ.م.م 

)معفاة(     حتت الرقم 1543 بتاريخ  2012/7/25 قد قررت باجتماعها غري 

العادي املنعقد بتاريخ  2021/6/3 املوافقة باالجماع على تخفي�ض را�ضمال 

ال�ضركة من )300000( دينار اردين لي�ضبح )100000( دينار اردين

ويحق لكل من دائني ال�ضركة االعرتا�ض خطيا على تخفي�ض را�ضمال ال�ضركة لدى 

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر اخر اعالن

مراقب عام ال�ضركات 
د- وائل علي العرم�طي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم ال�طني للمن�ضاأة:)200033737(

ل�ضنة 1997  ال�ضركات رقم )22(  ا�ضتنادا الحكام املادة)37( من قانون 

يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان �ضركة ماجد 

الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�ضركاه  عبده  زهري 
ال�ضركة  لت�ضفية  بطلب  تقدمت  قد    1990/7/17 بتاريخ    )23866(

ت�ضفية اختيارية بتاريخ 2014/5/5 وقد مت تعيني ال�ضيد/ال�ضيدة ماجد 

زهري ر�ضا عبدو  م�ضفيا لل�ضركة .

علما بان عنوان امل�ضفي : عمان جبل احل�ضني ت- 0796205782

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرم�طي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
اعالن ثاين 

ا�ضتنادا الحكام املادة 68/ب من قانون ال�ضركات رقم 22 ل�ضنة 1997 وتعديالته 

يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة  ال�ضناعة والتجارة والتموين ان الهيئة 

غري العادية ل�ضركة املركز االردين للتجميل العالجي امل�ضجلة لدينا  يف �ضجل 

ال�ضركات ذات م�ضوؤولية حمدودة  حتت الرقم 16016 بتاريخ 20008/3/23 قد 

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

تخفي�ض را�ضمال ال�ضركة   لي�ضبح )18000( دينار اردين 

ويحق لكل من دائني ال�ضركة االعرتا�ض خطيا على تخفي�ض را�ضمال ال�ضركة لدى 

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر اخر اعالن

مراقب عام ال�ضركات 
د- وائل علي العرم�طي

انذار  بالع�دة للعمل 
اىل امل�ظفة / 

رباب �ضيد حممد حممد
لدى  عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
موؤ�ض�ضه االلوان املبتكرة لتكنلوجيا 
ع�ضرة  عن  تزيد  ملدة  املعلومات 
�ضبب  او  مربر  بدون  متتالية  ايام 
قانوين م�ضروع فاإن ال�ضركة  تنذرك 
عملك  ملكان  العودة   ب�ضرورة 
ن�ضر  تاريخ  من  اأيام   3 مدة  خالل 
�ضت�ضطر  ذلك  وبعك�ض  االعالن  هذا 
ال�ضركة وعمال الحكام املادة )28( 
انهاء  العمل  قانون  )هـ( من  الفقره 
خدماتك من العمل وبعد ذلك تعترب 
القانونية  حقوقك  جلميع  فاقداآ 

والعمالية .
املنذر

موؤ�ض�ضه االلوان املبتكرة 
لتكنلوجيا املعلومات

انذار  بالع�دة للعمل 
اىل امل�ظف / 

مروان م��ضى حماد العط�ي
لدى  عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
حمالت ابو العبد للقهوة منذ تاريخ 
2021/7/9 و ملدة تزيد عن ع�ضرة 
�ضبب  او  مربر  بدون  متتالية  ايام 
قانوين م�ضروع فاإن ال�ضركة  تنذرك 
عملك  ملكان  العودة   ب�ضرورة 
ن�ضر  تاريخ  من  اأيام   3 مدة  خالل 
�ضت�ضطر  ذلك  وبعك�ض  االعالن  هذا 
ال�ضركة وعمال الحكام املادة )28( 
انهاء  العمل  قانون  )هـ( من  الفقره 
خدماتك من العمل وبعد ذلك تعترب 
القانونية  حقوقك  جلميع  فاقداآ 

والعمالية .
املنذر :حمالت ابو العبد للقهوة

انذار  بالع�دة للعمل 
اىل امل�ظف / 

عبداهلل عبداملجيد 
عبداهلل اب� حلتم

رقم وطني)9881015603(
لدى  عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
تاريخ  منذ  ومفلح   النجار  �ضركة 
و ملدة تزيد عن ع�ضرة ايام متتالية 
بدون مربر او �ضبب قانوين م�ضروع 
ب�ضرورة  تنذرك  ال�ضركة   فاإن 
 3 مدة  خالل  عملك  ملكان  العودة  
االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  اأيام 
ال�ضركة  �ضت�ضطر  ذلك  وبعك�ض 
الفقره   )28( املادة  الحكام  وعمال 
)هـ( من قانون العمل انهاء خدماتك 
فاقداآ  تعترب  ذلك  وبعد  العمل  من 
جلميع حقوقك القانونية والعمالية 
املنذر :�ضركة النجار ومفلح 

دائرة االرا�ضي وامل�ضاحة 
مذكرة تبليغ جل�ضة ازالة �ضيوع

جلنة ازالة �ضيوع ارا�ضي بني كنانه
رقم الطلب: 2020/45

املطلوب تبليغهم وعنوانه
 عبداملنعم �ضامل �ضليمان بواعنه  

 هيا �ضامل �ضليمان حمدان 
 �ضفي الدين �ضامل �ضليمان بواعنه 

ابراهيم �ضليمان حمدان بواعنه 
�ضميه �ضامل �ضليمان بواعنه
خوله �ضامل �ضليمان بواعنه

امين �ضامل �ضليمان بواعنه  
 ماأمون �ضامل �ضليمان بواعنه

امل �ضامل �ضليمان بواعنه
 فتحيه حممود حممد بواعنه
ا�ضماء �ضامل �ضليمان بواعنه

حرميا و�ضط البلد
حيث يقت�ضي ح�ضوركم يوم الثالثاء املوافق 2021/7/27 ال�ضاعة 10.30 

مكان اجلل�ضة: ارا�ضي بني كنانه
اجلل�ضة املنعقدة مبوجب الطلب املذكور اعاله واملقدم من طالب ازالة ال�ضيوع 

 معت�ضم  عبداالله �ضامل �ضليمان حمدان و�ضركاء
مالحظات:يف قطعة االر�ض رقم 9 من حو�ض رقم 2 قرية 323 حرميا 

من ارا�ضي بني كنانه
ومن مل يح�ضر باملوعد املحدد �ضينطبق بحقه االحكام املن�ضو�ض  عليها يف قانون امللكية 

العقارية رقم 13 ل�ضنة 2019 واالنظمة ال�ضادرة مبوجبه بهذا اخل�ضو�ض
- يف حال عدم ح�ضور االطراف املبلغة لرئي�ض اللجنة ا�ضدار قرار اللجنة بازالة ال�ضيوع بحقه 

غيابيا
رئي�ض جلنة ازالة �ضيوع ارا�ضي بني كنانه

انذار  بالع�دة للعمل 
اىل امل�ظف / 

معتز عدنان اأحمد  االأعرج
عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
لالألب�ضة  زمان  ايام  موؤ�ض�ضة  لدى 
 One MINUTE االوربية 
ملدة  و  تاريخ  منذ   OUTLET
بدون  ايام متتالية  تزيد عن ع�ضرة 
فاإن  م�ضروع  قانوين  �ضبب  او  مربر 
العودة   ب�ضرورة  تنذرك  ال�ضركة  
من  اأيام   3 مدة  خالل  عملك  ملكان 
وبعك�ض  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ 
وعمال  ال�ضركة  �ضت�ضطر  ذلك 
)هـ(  الفقره   )28( املادة  الحكام 
من قانون العمل انهاء خدماتك من 
العمل وبعد ذلك تعترب فاقداآ جلميع 

حقوقك القانونية والعمالية 
موؤ�ض�ضة ايام زمان لالألب�ضة االوربية

 OUTLET One  
MINUTE

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربىقد  قررت بقرارها 
املحلية  املدن  تنظيم  قرار جلنة  املوافقة على  تاريخ 2021/2/25م  بند 4(  رقم )12 

ملنطقة جر�ش رقم  )4/4( تاريخ 2021/1/21 املت�ضمن املوافقة على:
ا�ضفاء تنظيم �ضكن )اأ( على القطع ذوات االرقام )604/605( حو�ش رقم)4( م�ضاع 
للتنظيم وخمدومة ب�ضوارع وفر�ش عوائد تنظيم  الليات كونها مال�ضقة  احلوايه/دير 
التنظيم يف  الرت�ضيم املعد من قبل دائرة  للتنظيم وح�ضب  بقيمة 50 قر�ش/م2 م�ضاف 

البلدية .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني 
اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث  حمليتني 

املحلية واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )14 بند   8( رقم  بقرارها  قررت  الكربى  جر�ش  لبلدية 
تنظيم  جلنة  قرار  على  املوافقة   2021/2/8 تاريخ 
تاريخ   )19/5( رقم   جر�ش   ملنطقة  املحلية  املدن 

2021/1/28 املت�ضمن املوافقة على:
حو�ش  رقم)22(  القطعة  على  �ضكن)ب(  تنظيم  ا�ضفاء 
القطعة  اأن  وحيث  جبا  ارا�ضي  من  ال�ضهاة  رقم)11( 
عوائد  وفر�ش  للتنظيم  ومال�ضقة  ب�ضوارع  خمدومه 
م�ضاف  مربع  مرت  لكل  قر�ش  ثالثون  بقيمة)30(  تنظيم 
للتنظيم وح�ضب الرت�ضيم املعد من قبل دائرة التنظيم يف 

البلدية وح�ضب اال�ضول .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره 
يجوز  حيث  حمليتني  وجريدتني  الر�ضمية  باجلريدة 
اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب 
الكربى  جر�ش  بلدية  يف  واللوائية  املحلية  اللجنة 

�ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربىقد قررت بقرارها 
رقم )8 بند 1( تاريخ 2021/2/8م املوافقة على قرار جلنة تنظيم املدن املحلية ملنطقة 

جر�ش  رقم  )2/6( تاريخ 2021/2/4 املت�ضمن املوافقة على:
تغيري �ضفة تنظيم اجلزء املنظم من �ضكن)اأ( �ضمن القطعة رقم)293(حو�ش رقم)3(
ا�ضتعمال وبح�ضب اجلزء االخر منها  اىل تنظيم متعدد  ارا�ضي جر�ش  الدير من  وادي 
بحيث ت�ضبح كامل القطعة بتنظيم متعدد ا�ضتعمال كون املذكور يرغب باإن�ضاء حمطة 
تنظيم  م�ضاحتها)2577(م2 وفر�ش عوائد  تبلغ  والتي  القطعه  كامل  حمروقات وعلى 
حتويله  املراد  اجلزء  وعن  ا�ضتعمال  متعدد  اىل  حمول  لكل)م2(  )5(دنانري  بقيمة 
البلدية  يف  التنظيم  دائرة  قبل  من  املعد  الرت�ضيم  وح�ضب  املرفق  الكروكي  وبح�ضب 

وح�ضب اال�ضول .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني 
اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث  حمليتني 

املحلية واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربى  قد قررت بقرارها 
املحلية  املدن  تنظيم  قرار جلنة  املوافقة على  تاريخ 2021/2/11م  بند 11(   9( رقم 

ملنطقة جر�ش  رقم  )22/5( تاريخ 2021/1/28 املت�ضمن املوافقة على:
ا�ضحابها(  موافقة  املفرزه)مرفق  القطع  مبحاذاة  املار  التنظيمي  ال�ضارع  1-تعديل 

ذوات االرقام 
)701 -702 -703- 704- 705-617(بازاحته �ضرقا مبقدار)2,5( مع الغاء جزء من 
ال�ضارع التنظيمي واملار بالقطع ذوات االرقام)617/ 89/ 627( لرفع ال�ضرر عن البناء 
القائم واملرخ�ش على القطعة رقم)617(مع تر�ضيم البديل با�ضتمرارية ال�ضارع املزاح  
 )627( رقم  القطعة  من  للجزء  االفرازي  العمق  يحقق  مبا  غربا  االنعطاف  مع  �ضماال 

�ضمن تنظيم �ضكن )ج(.
قبل  واملرخ�ضة   )89/627( االرقام  ذوات  بالقطع  املار  التنظيمي  ال�ضارع  2-الغاء 
مع  التعو�ضيات  لدفع  وتفاديا  املن�ضاأت  هذه  على  املعتدي  التنظيمي  ال�ضارع  ت�ضديق 
تر�ضيم البديل وبنف�ش ال�ضعة مبحاذاة القطعة رقم)627( من اجلهة ال�ضرقية حيث ميتد 
القطع حو�ش)10(ابواحلجل/ القطعة اىل جنوبها علما ان جميع  با�ضتقامة من �ضمال 

جر�ش(وح�ضب الرت�ضيم املعد من قبل دائرة التنظيم.

وايداع االعالن ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني حمليتني 
املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث 

واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200108293(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ضتنادا 

1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان 

�ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�سريكه  ال�سبح  عزيز  عادل  �سركة 

تقدمت  قد   2010/1/12 بتاريخ   )96993( الرقم  حتت  ت�ضامن 

بطلب لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية بتاريخ2021/7/25 وقد 

مت تعيني ال�ضيد/ال�ضيدة عادل عزيز حممد ال�ضبح م�ضفيا لل�ضركة .

علما بان عنوان امل�ضفي اربد-بيت يافا-م�ضجد عمر-0770482241
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200140979(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ضتنادا 
1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان 
�ضركات  �ضجل  يف  و�سريكهوامل�ضجلة  عبيدات  ماجد  جمال  �سركة 
تقدمت  قد   2014/4/23 بتاريخ   )109486( الرقم  حتت  ت�ضامن 
بطلب لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية بتاريخ2021/7/18 وقد 
مت تعيني ال�ضيد/ال�ضيدة جمال ماجد تركي عبيدات م�ضفيا لل�ضركة.

 اربد-كفر �ضوم-0799096590م�ضفيا لل�ضركة .
علما بان عنوان امل�ضفي اربد-كفر �ضوم0799096590

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

دائرة قا�سي الق�ساة 
اإخطار تبليغ بالن�سر �سادر عن حمكمة تنفيذ 

مادبا ال�سرعية
يف الق�سية التنفيذية رقم)2020/396

ا�سم املحكوم عليه:)دعيج ح�سن دعيج بو�سعيد/
بحريني اجلن�سية(

عنوانه:)جمهول حمل االقامة يف البحرين(
رقم االعالم:)562/26/424(

حمل �سدوره:)حمكمة مادبا ال�سرعية(  تاريخه: 
.)2017/1/9(

املحكوم به:)نفقة �سغار مبلغ 1952 دينار( باال�سافة 
للر�سوم وامل�ساريف القانونية(

يجب عليك اأن توؤدي م�ضمون هذا االخطار 
خالل �ضبعة ايام من تاريخ تبليغك بالن�ضر 
باجلريدة الر�ضمية وهو املبلغ املحكوم به 

للمحكوم لها )ختام يحيى عبد م�ضطفى( 
املبلغ املبني اأعاله, واإذا انق�ضت هذه املدة 
ومل توؤد الدين املذكور اأو تعر�ش الت�ضوية 
القانونية, �ضتقوم حمكمة التنفيذ مببا�ضرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانوناً بحقك.
ماأمور التنفيذ 
حممد الرواحنة

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين بان اال�ضم التجاري )موؤ�س�سة اجلا�سر للخلويات( 
وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )229458( با�ضم )حممد هايل عوده الطواف�سه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )امل را�سي �سيف اهلل بدارنه(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

م�ضجل  يعلن   2006 ل�ضنة   )9( رقم  التجارية  اال�ضماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ضتنادا 
ومعجنات  )مطعم  التجاري  اال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�ضماء 
االم احلنونه( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )219904( با�ضم )حممد عبداهلل 
ال�سريف( عبدالكرمي  احمد  )عبدالكرمي  با�ضم  لي�ضبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املالح(  حممد 

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
التجاري )مطعم اجلنائن( وامل�ضجل  بان اال�ضم  ال�ضناعة والتجارة والتموين  التجارية يف وزارة 
لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )94252( با�ضم )حممد �سميح حممد ابو �سفيه( جرى عليه 
نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )حممد ح�سني �سليمان االجرب(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200101161(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة ح�سني كايد ح�سن حيا�سات
  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة ح�سني حيا�سات ومنذر القا�سي وامل�ضجلة 

يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم )93537( بتاريخ 2009/2/16.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200182372(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة عبداهلل فوؤاد باج�ش عوي�ش
  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة عبداهلل عوي�ش وعبدالرحمن ال�سواحله 
بتاريخ   )121809( الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة 

.2021/6/30
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
مراقب عام ال�ضركات 2008-2-1.

د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200044189(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة فريال ابراهيم م�سلح احلوراين
�ضجل  يف  وامل�ضجلة  واحلوراين  �سلتوت  �سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك    

�ضركات ت�ضامن حتت الرقم )33247( بتاريخ 1993/5/27.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ال�ضركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  الأحكام  ا�ضتنادا 
عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�ضنة   )22( رقم 
�سركة  باأن  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات 
يف  لدينا  م�ضجلة  ذ.م.م  املتجددة  للطاقة  �سعرات 
حتت    / املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل 

الرقم )29329( بتاريخ )2012/7/17(
امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  �ضطبها من  تقرر  وقد 

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

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�سـاأة : )200101345(

ا�ضتنادا الحكام املادة )28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( 
ل�ضنة 1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة 

والتجارة : بان ال�ضيد/ال�ضادة 
داليا را�ضد �ضالح الرحمي

ال�ضريك/ال�ضركاء يف �سركة  كايد الرحمي و�سريكه  وامل�ضجلة 
يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم )93638( بتاريخ 

2009/2/24 قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ 
2021/7/25 وقام بابالغ �ضريكه/ �ضركائه يف ال�ضركة ا�ضعارا 

بالربيد امل�ضجل ت�ضمن رغبته باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من 
ال�ضركة بتاريخ 2021/7/25

وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري 
اعتبارا من اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية 

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة مراقبة ال�ضركات التالية 5600260 - 
5600589 ومركز االت�ضال الرقم )5600270( اعتبارا من 2008/2/1

مراقب عام ال�سركات
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربىقد  قررت بقرارها 
املحلية  املدن  تنظيم  قرار جلنة  املوافقة على  تاريخ 2021/2/25م  بند 4(  رقم )12 

ملنطقة جر�ش رقم  )4/4( تاريخ 2021/1/21 املت�ضمن املوافقة على:
ا�ضفاء تنظيم �ضكن )اأ( على القطع ذوات االرقام )604/605( حو�ش رقم)4( م�ضاع 
للتنظيم وخمدومة ب�ضوارع وفر�ش عوائد تنظيم  الليات كونها مال�ضقة  احلوايه/دير 
التنظيم يف  الرت�ضيم املعد من قبل دائرة  للتنظيم وح�ضب  بقيمة 50 قر�ش/م2 م�ضاف 

البلدية .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني 
اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث  حمليتني 

املحلية واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )14 بند   8( رقم  بقرارها  قررت  الكربى  جر�ش  لبلدية 
تنظيم  جلنة  قرار  على  املوافقة   2021/2/8 تاريخ 
تاريخ   )19/5( رقم   جر�ش   ملنطقة  املحلية  املدن 

2021/1/28 املت�ضمن املوافقة على:
حو�ش  رقم)22(  القطعة  على  �ضكن)ب(  تنظيم  ا�ضفاء 
القطعة  اأن  وحيث  جبا  ارا�ضي  من  ال�ضهاة  رقم)11( 
عوائد  وفر�ش  للتنظيم  ومال�ضقة  ب�ضوارع  خمدومه 
م�ضاف  مربع  مرت  لكل  قر�ش  ثالثون  بقيمة)30(  تنظيم 
للتنظيم وح�ضب الرت�ضيم املعد من قبل دائرة التنظيم يف 

البلدية وح�ضب اال�ضول .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره 
يجوز  حيث  حمليتني  وجريدتني  الر�ضمية  باجلريدة 
اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب 
الكربى  جر�ش  بلدية  يف  واللوائية  املحلية  اللجنة 

�ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربىقد قررت بقرارها 
رقم )8 بند 1( تاريخ 2021/2/8م املوافقة على قرار جلنة تنظيم املدن املحلية ملنطقة 

جر�ش  رقم  )2/6( تاريخ 2021/2/4 املت�ضمن املوافقة على:
تغيري �ضفة تنظيم اجلزء املنظم من �ضكن)اأ( �ضمن القطعة رقم)293(حو�ش رقم)3(

ا�ضتعمال وبح�ضب اجلزء االخر منها  اىل تنظيم متعدد  ارا�ضي جر�ش  الدير من  وادي 
بحيث ت�ضبح كامل القطعة بتنظيم متعدد ا�ضتعمال كون املذكور يرغب باإن�ضاء حمطة 
تنظيم  م�ضاحتها)2577(م2 وفر�ش عوائد  تبلغ  والتي  القطعه  كامل  حمروقات وعلى 
حتويله  املراد  اجلزء  وعن  ا�ضتعمال  متعدد  اىل  حمول  لكل)م2(  )5(دنانري  بقيمة 
البلدية  يف  التنظيم  دائرة  قبل  من  املعد  الرت�ضيم  وح�ضب  املرفق  الكروكي  وبح�ضب 

وح�ضب اال�ضول .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني 
اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث  حمليتني 

املحلية واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربى  قد قررت بقرارها 
املحلية  املدن  تنظيم  قرار جلنة  املوافقة على  تاريخ 2021/2/11م  بند 11(   9( رقم 

ملنطقة جر�ش  رقم  )22/5( تاريخ 2021/1/28 املت�ضمن املوافقة على:
ا�ضحابها(  موافقة  املفرزه)مرفق  القطع  مبحاذاة  املار  التنظيمي  ال�ضارع  1-تعديل 

ذوات االرقام 
)701 -702 -703- 704- 705-617(بازاحته �ضرقا مبقدار)2,5( مع الغاء جزء من 
ال�ضارع التنظيمي واملار بالقطع ذوات االرقام)617/ 89/ 627( لرفع ال�ضرر عن البناء 
القائم واملرخ�ش على القطعة رقم)617(مع تر�ضيم البديل با�ضتمرارية ال�ضارع املزاح  
 )627( رقم  القطعة  من  للجزء  االفرازي  العمق  يحقق  مبا  غربا  االنعطاف  مع  �ضماال 

�ضمن تنظيم �ضكن )ج(.
قبل  واملرخ�ضة   )89/627( االرقام  ذوات  بالقطع  املار  التنظيمي  ال�ضارع  2-الغاء 
مع  التعو�ضيات  لدفع  وتفاديا  املن�ضاأت  هذه  على  املعتدي  التنظيمي  ال�ضارع  ت�ضديق 
تر�ضيم البديل وبنف�ش ال�ضعة مبحاذاة القطعة رقم)627( من اجلهة ال�ضرقية حيث ميتد 
القطع حو�ش)10(ابواحلجل/ القطعة اىل جنوبها علما ان جميع  با�ضتقامة من �ضمال 

جر�ش(وح�ضب الرت�ضيم املعد من قبل دائرة التنظيم.

وايداع االعالن ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني حمليتني 
املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث 

واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200108293(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ضتنادا 

1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان 

�ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�سريكه  ال�سبح  عزيز  عادل  �سركة 

تقدمت  قد   2010/1/12 بتاريخ   )96993( الرقم  حتت  ت�ضامن 

بطلب لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية بتاريخ2021/7/25 وقد 

مت تعيني ال�ضيد/ال�ضيدة عادل عزيز حممد ال�ضبح م�ضفيا لل�ضركة .

علما بان عنوان امل�ضفي اربد-بيت يافا-م�ضجد عمر-0770482241
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200140979(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ضتنادا 
1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان 
�ضركات  �ضجل  يف  و�سريكهوامل�ضجلة  عبيدات  ماجد  جمال  �سركة 
تقدمت  قد   2014/4/23 بتاريخ   )109486( الرقم  حتت  ت�ضامن 
بطلب لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية بتاريخ2021/7/18 وقد 
مت تعيني ال�ضيد/ال�ضيدة جمال ماجد تركي عبيدات م�ضفيا لل�ضركة.

 اربد-كفر �ضوم-0799096590م�ضفيا لل�ضركة .
علما بان عنوان امل�ضفي اربد-كفر �ضوم0799096590

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

دائرة قا�سي الق�ساة 
اإخطار تبليغ بالن�سر �سادر عن حمكمة تنفيذ 

مادبا ال�سرعية
يف الق�سية التنفيذية رقم)2020/396

ا�سم املحكوم عليه:)دعيج ح�سن دعيج بو�سعيد/
بحريني اجلن�سية(

عنوانه:)جمهول حمل االقامة يف البحرين(
رقم االعالم:)562/26/424(

حمل �سدوره:)حمكمة مادبا ال�سرعية(  تاريخه: 
.)2017/1/9(

املحكوم به:)نفقة �سغار مبلغ 1952 دينار( باال�سافة 
للر�سوم وامل�ساريف القانونية(

يجب عليك اأن توؤدي م�ضمون هذا االخطار 
خالل �ضبعة ايام من تاريخ تبليغك بالن�ضر 
باجلريدة الر�ضمية وهو املبلغ املحكوم به 

للمحكوم لها )ختام يحيى عبد م�ضطفى( 
املبلغ املبني اأعاله, واإذا انق�ضت هذه املدة 
ومل توؤد الدين املذكور اأو تعر�ش الت�ضوية 
القانونية, �ضتقوم حمكمة التنفيذ مببا�ضرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانوناً بحقك.
ماأمور التنفيذ 
حممد الرواحنة

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين بان اال�ضم التجاري )موؤ�س�سة اجلا�سر للخلويات( 
وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )229458( با�ضم )حممد هايل عوده الطواف�سه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )امل را�سي �سيف اهلل بدارنه(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

م�ضجل  يعلن   2006 ل�ضنة   )9( رقم  التجارية  اال�ضماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ضتنادا 
ومعجنات  )مطعم  التجاري  اال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�ضماء 
االم احلنونه( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )219904( با�ضم )حممد عبداهلل 
ال�سريف( عبدالكرمي  احمد  )عبدالكرمي  با�ضم  لي�ضبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املالح(  حممد 

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
التجاري )مطعم اجلنائن( وامل�ضجل  بان اال�ضم  ال�ضناعة والتجارة والتموين  التجارية يف وزارة 
لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )94252( با�ضم )حممد �سميح حممد ابو �سفيه( جرى عليه 
نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )حممد ح�سني �سليمان االجرب(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200101161(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة ح�سني كايد ح�سن حيا�سات
  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة ح�سني حيا�سات ومنذر القا�سي وامل�ضجلة 

يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم )93537( بتاريخ 2009/2/16.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200182372(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة عبداهلل فوؤاد باج�ش عوي�ش
  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة عبداهلل عوي�ش وعبدالرحمن ال�سواحله 
بتاريخ   )121809( الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة 

.2021/6/30
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
مراقب عام ال�ضركات 2008-2-1.

د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200044189(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة فريال ابراهيم م�سلح احلوراين
�ضجل  يف  وامل�ضجلة  واحلوراين  �سلتوت  �سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك    

�ضركات ت�ضامن حتت الرقم )33247( بتاريخ 1993/5/27.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ال�ضركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  الأحكام  ا�ضتنادا 
عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�ضنة   )22( رقم 
�سركة  باأن  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات 
يف  لدينا  م�ضجلة  ذ.م.م  املتجددة  للطاقة  �سعرات 
حتت    / املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل 

الرقم )29329( بتاريخ )2012/7/17(
امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  �ضطبها من  تقرر  وقد 

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

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�سـاأة : )200101345(

ا�ضتنادا الحكام املادة )28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( 
ل�ضنة 1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة 

والتجارة : بان ال�ضيد/ال�ضادة 
داليا را�ضد �ضالح الرحمي

ال�ضريك/ال�ضركاء يف �سركة  كايد الرحمي و�سريكه  وامل�ضجلة 
يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم )93638( بتاريخ 

2009/2/24 قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ 
2021/7/25 وقام بابالغ �ضريكه/ �ضركائه يف ال�ضركة ا�ضعارا 

بالربيد امل�ضجل ت�ضمن رغبته باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من 
ال�ضركة بتاريخ 2021/7/25

وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري 
اعتبارا من اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية 

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة مراقبة ال�ضركات التالية 5600260 - 
5600589 ومركز االت�ضال الرقم )5600270( اعتبارا من 2008/2/1

مراقب عام ال�سركات
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربىقد  قررت بقرارها 
املحلية  املدن  تنظيم  قرار جلنة  املوافقة على  تاريخ 2021/2/25م  بند 4(  رقم )12 

ملنطقة جر�ش رقم  )4/4( تاريخ 2021/1/21 املت�ضمن املوافقة على:
ا�ضفاء تنظيم �ضكن )اأ( على القطع ذوات االرقام )604/605( حو�ش رقم)4( م�ضاع 
للتنظيم وخمدومة ب�ضوارع وفر�ش عوائد تنظيم  الليات كونها مال�ضقة  احلوايه/دير 
التنظيم يف  الرت�ضيم املعد من قبل دائرة  للتنظيم وح�ضب  بقيمة 50 قر�ش/م2 م�ضاف 

البلدية .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني 
اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث  حمليتني 

املحلية واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )14 بند   8( رقم  بقرارها  قررت  الكربى  جر�ش  لبلدية 
تنظيم  جلنة  قرار  على  املوافقة   2021/2/8 تاريخ 
تاريخ   )19/5( رقم   جر�ش   ملنطقة  املحلية  املدن 

2021/1/28 املت�ضمن املوافقة على:
حو�ش  رقم)22(  القطعة  على  �ضكن)ب(  تنظيم  ا�ضفاء 
القطعة  اأن  وحيث  جبا  ارا�ضي  من  ال�ضهاة  رقم)11( 
عوائد  وفر�ش  للتنظيم  ومال�ضقة  ب�ضوارع  خمدومه 
م�ضاف  مربع  مرت  لكل  قر�ش  ثالثون  بقيمة)30(  تنظيم 
للتنظيم وح�ضب الرت�ضيم املعد من قبل دائرة التنظيم يف 

البلدية وح�ضب اال�ضول .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره 
يجوز  حيث  حمليتني  وجريدتني  الر�ضمية  باجلريدة 
اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب 
الكربى  جر�ش  بلدية  يف  واللوائية  املحلية  اللجنة 

�ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربىقد قررت بقرارها 
رقم )8 بند 1( تاريخ 2021/2/8م املوافقة على قرار جلنة تنظيم املدن املحلية ملنطقة 

جر�ش  رقم  )2/6( تاريخ 2021/2/4 املت�ضمن املوافقة على:
تغيري �ضفة تنظيم اجلزء املنظم من �ضكن)اأ( �ضمن القطعة رقم)293(حو�ش رقم)3(

ا�ضتعمال وبح�ضب اجلزء االخر منها  اىل تنظيم متعدد  ارا�ضي جر�ش  الدير من  وادي 
بحيث ت�ضبح كامل القطعة بتنظيم متعدد ا�ضتعمال كون املذكور يرغب باإن�ضاء حمطة 
تنظيم  م�ضاحتها)2577(م2 وفر�ش عوائد  تبلغ  والتي  القطعه  كامل  حمروقات وعلى 
حتويله  املراد  اجلزء  وعن  ا�ضتعمال  متعدد  اىل  حمول  لكل)م2(  )5(دنانري  بقيمة 
البلدية  يف  التنظيم  دائرة  قبل  من  املعد  الرت�ضيم  وح�ضب  املرفق  الكروكي  وبح�ضب 

وح�ضب اال�ضول .

وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني 
اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث  حمليتني 

املحلية واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعــــــــــــــــــالن 
يعلن الطالع العموم باأن اللجنة اللوائية للتنظيم لبلدية جر�ش الكربى  قد قررت بقرارها 
املحلية  املدن  تنظيم  قرار جلنة  املوافقة على  تاريخ 2021/2/11م  بند 11(   9( رقم 

ملنطقة جر�ش  رقم  )22/5( تاريخ 2021/1/28 املت�ضمن املوافقة على:
ا�ضحابها(  موافقة  املفرزه)مرفق  القطع  مبحاذاة  املار  التنظيمي  ال�ضارع  1-تعديل 

ذوات االرقام 
)701 -702 -703- 704- 705-617(بازاحته �ضرقا مبقدار)2,5( مع الغاء جزء من 
ال�ضارع التنظيمي واملار بالقطع ذوات االرقام)617/ 89/ 627( لرفع ال�ضرر عن البناء 
القائم واملرخ�ش على القطعة رقم)617(مع تر�ضيم البديل با�ضتمرارية ال�ضارع املزاح  
 )627( رقم  القطعة  من  للجزء  االفرازي  العمق  يحقق  مبا  غربا  االنعطاف  مع  �ضماال 

�ضمن تنظيم �ضكن )ج(.
قبل  واملرخ�ضة   )89/627( االرقام  ذوات  بالقطع  املار  التنظيمي  ال�ضارع  2-الغاء 
مع  التعو�ضيات  لدفع  وتفاديا  املن�ضاأت  هذه  على  املعتدي  التنظيمي  ال�ضارع  ت�ضديق 
تر�ضيم البديل وبنف�ش ال�ضعة مبحاذاة القطعة رقم)627( من اجلهة ال�ضرقية حيث ميتد 
القطع حو�ش)10(ابواحلجل/ القطعة اىل جنوبها علما ان جميع  با�ضتقامة من �ضمال 

جر�ش(وح�ضب الرت�ضيم املعد من قبل دائرة التنظيم.

وايداع االعالن ملدة �ضهر من تاريخ ن�ضره باجلريدة الر�ضمية وجريدتني حمليتني 
املحلية  اللجنة  اىل  اعرتا�ضاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة  ال�ضحاب  يجوز  حيث 

واللوائية يف بلدية جر�ش الكربى �ضمن املدة القانونية املقررة.
علي �سليمان قوقزه
رئي�ش بلدية جر�ش الكربى
رئي�ش اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200108293(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ضتنادا 

1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان 

�ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�سريكه  ال�سبح  عزيز  عادل  �سركة 

تقدمت  قد   2010/1/12 بتاريخ   )96993( الرقم  حتت  ت�ضامن 

بطلب لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية بتاريخ2021/7/25 وقد 

مت تعيني ال�ضيد/ال�ضيدة عادل عزيز حممد ال�ضبح م�ضفيا لل�ضركة .

علما بان عنوان امل�ضفي اربد-بيت يافا-م�ضجد عمر-0770482241
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200140979(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)37(  الحكام  ا�ضتنادا 
1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان 
�ضركات  �ضجل  يف  و�سريكهوامل�ضجلة  عبيدات  ماجد  جمال  �سركة 
تقدمت  قد   2014/4/23 بتاريخ   )109486( الرقم  حتت  ت�ضامن 
بطلب لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفية اختيارية بتاريخ2021/7/18 وقد 
مت تعيني ال�ضيد/ال�ضيدة جمال ماجد تركي عبيدات م�ضفيا لل�ضركة.

 اربد-كفر �ضوم-0799096590م�ضفيا لل�ضركة .
علما بان عنوان امل�ضفي اربد-كفر �ضوم0799096590

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بدائرة مراقبة ال�ضركات على الرقم 5600260 
مراقب عام ال�سركات 
د. وائل علي العرموطي

دائرة قا�سي الق�ساة 
اإخطار تبليغ بالن�سر �سادر عن حمكمة تنفيذ 

مادبا ال�سرعية
يف الق�سية التنفيذية رقم)2020/396

ا�سم املحكوم عليه:)دعيج ح�سن دعيج بو�سعيد/
بحريني اجلن�سية(

عنوانه:)جمهول حمل االقامة يف البحرين(
رقم االعالم:)562/26/424(

حمل �سدوره:)حمكمة مادبا ال�سرعية(  تاريخه: 
.)2017/1/9(

املحكوم به:)نفقة �سغار مبلغ 1952 دينار( باال�سافة 
للر�سوم وامل�ساريف القانونية(

يجب عليك اأن توؤدي م�ضمون هذا االخطار 
خالل �ضبعة ايام من تاريخ تبليغك بالن�ضر 
باجلريدة الر�ضمية وهو املبلغ املحكوم به 

للمحكوم لها )ختام يحيى عبد م�ضطفى( 
املبلغ املبني اأعاله, واإذا انق�ضت هذه املدة 
ومل توؤد الدين املذكور اأو تعر�ش الت�ضوية 
القانونية, �ضتقوم حمكمة التنفيذ مببا�ضرة 

املعامالت التنفيذية الالزمة قانوناً بحقك.
ماأمور التنفيذ 
حممد الرواحنة

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
التجارية يف وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين بان اال�ضم التجاري )موؤ�س�سة اجلا�سر للخلويات( 
وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )229458( با�ضم )حممد هايل عوده الطواف�سه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )امل را�سي �سيف اهلل بدارنه(وتعتربعملية نقل امللكية حجة 

على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

م�ضجل  يعلن   2006 ل�ضنة   )9( رقم  التجارية  اال�ضماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ضتنادا 
ومعجنات  )مطعم  التجاري  اال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�ضماء 
االم احلنونه( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )219904( با�ضم )حممد عبداهلل 
ال�سريف( عبدالكرمي  احمد  )عبدالكرمي  با�ضم  لي�ضبح  ملكية  نقل  عليه  جرى  املالح(  حممد 

وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين
اعالن �سادر عن م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
التجاري )مطعم اجلنائن( وامل�ضجل  بان اال�ضم  ال�ضناعة والتجارة والتموين  التجارية يف وزارة 
لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )94252( با�ضم )حممد �سميح حممد ابو �سفيه( جرى عليه 
نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )حممد ح�سني �سليمان االجرب(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري 

من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
م�ضجل اال�ضماء التجارية

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200101161(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة ح�سني كايد ح�سن حيا�سات
  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة ح�سني حيا�سات ومنذر القا�سي وامل�ضجلة 

يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم )93537( بتاريخ 2009/2/16.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200182372(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة عبداهلل فوؤاد باج�ش عوي�ش
  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �سركة عبداهلل عوي�ش وعبدالرحمن ال�سواحله 
بتاريخ   )121809( الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة 

.2021/6/30
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
مراقب عام ال�ضركات 2008-2-1.

د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�ساأة:)200044189(

ا�ضتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( ل�ضنة 1997 
ال�ضيد/ والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن 

ال�ضادة فريال ابراهيم م�سلح احلوراين
�ضجل  يف  وامل�ضجلة  واحلوراين  �سلتوت  �سركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك    

�ضركات ت�ضامن حتت الرقم )33247( بتاريخ 1993/5/27.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�ضركة  من  بطلب الن�ضحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ2021/7/25.
وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري اعتبارا من 

اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية.
لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة  مراقبة ال�ضركات التالية من 

5600260-5600289 ومركز االت�ضال الرقم 5600270 اعتبارا من 
.2008-2-1

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
ال�ضركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  الأحكام  ا�ضتنادا 
عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�ضنة   )22( رقم 
�سركة  باأن  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات 
يف  لدينا  م�ضجلة  ذ.م.م  املتجددة  للطاقة  �سعرات 
حتت    / املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل 

الرقم )29329( بتاريخ )2012/7/17(
امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  �ضطبها من  تقرر  وقد 

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

اعالن �سادر عن مراقب عام ال�سركات 
الرقم الوطني للمن�سـاأة : )200101345(

ا�ضتنادا الحكام املادة )28/اأ( من قانون ال�ضركات رقم )22( 
ل�ضنة 1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة 

والتجارة : بان ال�ضيد/ال�ضادة 
داليا را�ضد �ضالح الرحمي

ال�ضريك/ال�ضركاء يف �سركة  كايد الرحمي و�سريكه  وامل�ضجلة 
يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم )93638( بتاريخ 

2009/2/24 قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ 
2021/7/25 وقام بابالغ �ضريكه/ �ضركائه يف ال�ضركة ا�ضعارا 

بالربيد امل�ضجل ت�ضمن رغبته باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من 
ال�ضركة بتاريخ 2021/7/25

وا�ضتنادا الحكام القانون فان حكم ان�ضحابه من ال�ضركة ي�ضري 
اعتبارا من اليوم التايل من ن�ضر هذا االعالن يف ال�ضحف اليومية 

لال�ضتف�ضار يرجى االت�ضال بارقام دائرة مراقبة ال�ضركات التالية 5600260 - 
5600589 ومركز االت�ضال الرقم )5600270( اعتبارا من 2008/2/1

مراقب عام ال�سركات
د. وائل علي العرموطي

اعالنات
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قائمة الدخل ال�شامل املرحلية للثالثة اأ�شهر يف 31 اآذار 2021

قائمة التدفقات النقدية املرحلية للثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 اآذار 2021

قائمة الدخل ال�شامل امل�شتقبلي كما يف ال�شنة التي �شوف تنتهي يف 31 كانون الأول

قائمة التدفقات النقدية امل�شتقبلية كما يف ال�شنة التي �شوف تنتهي يف 31 كانون الأول

املوازنة التقديرية املعدة من قبل �شركة وادي ال�شتا لالأ�شتثمارات ال�شياحية لالأعوام
2021 و2022 و 2023 و 2024

نبذة عن تاأ�شي�س ال�شركة

�شركة وادي ال�شتا لالإ�شتثمارات ال�شياحية  )�شركة م�شاهمة عامة حمدودة(
اإف�شاح لغاية اإدارج ال�شركة يف ال�شوق الثاين لدى بور�شة عمان

قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون الأول 2020

قائمة الدخل ال�شامل لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2020

قائمة التغريات يف حقوق امللكية يف 31 كانون الأول 2020

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املرحلية للثالثة ا�شهر املنتهية يف 31 اآذار 2021

قائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2020

قائمة املركز املايل املرحلية كما يف 31 اآذار 2021

قائمة املركز املايل امل�شتقبلي كما يف ال�شنة التي �شوف تنتهي يف 31 كانون الأول
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