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عمان 

الأحمد اجلابر  نواف  ال�شيخ  �شمو  اأخيه  مع  هاتفياً،  ات�شاًل  الثنني،  الثاين،  امللك عبداهلل  اأجرى جاللة 
ال�شباح، اأمري دولة الكويت ال�شقيقة.

واأطمان جاللة امللك على �شحة �شموه، متمنيا له موفور ال�شحة العافية، وللكويت و�شعبها العزيز دوام 
التقدم والزدهار، موؤكدا جاللته عمق العالقات الأخوية التي تربط البلدين ال�شقيقني، واحلر�ص على تعزيز 

التعاون يف املجالت كافة.
وتناول الت�شال الأزمات التي ت�شهدها املنطقة، وم�شاعي التو�شل اإلى حلول �شيا�شية لها، حيث جرى 

التاأكيد على موا�شلة التن�شيق والت�شاور حيال خمتلف الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك.

عمان 

 8 ال�شحة، الثنني، عن ت�شجيل  اأعلنت وزارة 
كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�شابة  و1131  وفيات 
امل�شتجد يف اململكة، لريتفع العدد الإجمايل للوفيات 

اإلى 9971 وفاة و766114 اإ�شابة.
وزارة  عن  ال�شادر  الإع��الم��ي  املوجز  واأ���ش��ار 
ال�شحة، اإلى اأن عدد احلالت الن�شطة حالّيا و�شل 
التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  حالة،   8424 اإل��ى 
عدد  بلغ  كما  حالة،   67 امل�شت�شفيات  اإلى  اأدخلت 
يف  حالة،   50 امل�شت�شفيات  غ��ادرت  التي  احل��الت 
حني بلغ العدد الإجمايل للحالت املوؤّكدة التي تتلقى 

العالج يف امل�شت�شفيات 522 حالة.
يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  املوجز  وبني 
ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   6 بلغت  ال�شمال  اإقليم 
فيما  باملئة،   13 احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال 
ال�شطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت 

اإ�شغال  اأن ن�شبة  8 باملئة. واأ�شاف  يف الإقليم ذاته 
يف  باملئة،   16 بلغت  الو�شط  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة 
احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت  حني 
ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   27 اإلى  ذاته  الإقليم  يف 

اإ�شغال اأجهزة التنّف�ص ال�شطناعي 10باملئة.
اإقليم  يف  العزل  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  وبلغت 
العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ون�شبة  باملئة،   7 اجلنوب 
اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   8 احلثيثة 

التنّف�ص ال�شطناعي يف الإقليم ذاته 7 باملئة.
�شفاء،  حالة   601 ت�شجيل  اإلى  املوجز  واأ�شار 
لي�شل العدد الإجمايل حلالت ال�شفاء املتوقعة بعد 

انتهاء فرتة العزل 14 يوماً اإلى 747719 حالة.
فح�شاً،   26556 اإج��راء  اإل��ى  املوجز  واأ�شار 
اأجريت  التي  للفحو�شات  الإجمايل  العدد  لي�شبح 
فح�شاً،   8374969 الآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ 
و�شلت  الإيجابّية  الفحو�شات  ن�شبة  اأن  اإلى  لفتاً 

اإلى نحو 26ر4 باملئة.

يدة  د� يات و1131 إصا�بة �ب 8 و�ف�
�بكورو�خا �ف�ي المملكة

عمان 

زار جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد الأعلى 
احل�شني  الأمري  �شمو  يرافقه  امل�شلحة،  للقوات 
القيادة  الثنني،  العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن 
اجلي�ص   – الأردنية  امل�شلحة  للقوات  العامة 

العربي.
هيئة  رئي�ص  جاللته،  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
اأحمد  يو�شف  الركن  اللواء  امل�شرتكة  الأرك��ان 

ال��ق��وات  �ضباط  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  احلنيطي، 
الركن  ب��ال��ل��واء  جاللته  واج��ت��م��ع  امل�شلحة. 
احل��ن��ي��ط��ي، واط��ل��ع ع��ل��ى ع���دد م��ن الأم����ور 
والق�شايا التي تهم القوات امل�شلحة يف خمتلف 

املجالت العملياتية والتدريبية واللوج�شتية.
من  ع��ددًا  الأعلى  القائد  جاللة  التقى  كما 
اإلى  وا�ضتمع  امل�ضلحة،  القوات  �ضباط  كبار 
التي  والربامج  اخلطط  تنفيذ  �شري  عن  اإيجاز 
امل�شتويات،  خمتلف  على  امل�شلحة  القوات  تهم 

والأهداف التي ت�شعى القيادة العامة لتحقيقها 
على  والتجديد  احلداثة  مواكبة  من  انطالقاً 

ال�شعيد الع�شكري.
واأبدى جاللة امللك ارتياحه الكبري مل�شتوى 
امل�شلحة،  القوات  ووحدات  ت�شكيالت  جاهزية 
التي  الكبرية  باجلهود  اعتزازه  جاللته  موؤكدا 
وبامل�شتوى  امل�شلحة،  القوات  منت�شبو  يبذلها 
وت�شليحاً  اإع���دادًا  اإليه  و�شلت  ال��ذي  املتميز 

وتدريباً.

يادة العامة لل�قوات المسل�ة � اللته ال�ق يارة �ب الل ز� �خ

ية  اهز� يا�ه ل�ب ت� ي�بدي ار� الملك �
يش  � يالت وو�دات ال�ب تشك� �

يل تو�خس: ا�خ�قالب دا�خ �
ية  � ار�ب الت �خ تد�خ  أم �
يع العر�ب�ي ت�ب�قى من الر�ب� لإلطا�ة �بما �

صدى الشعب/ حازم الخالدي 

حالة من الرتقب ي�شهدها ال�شارع التون�شي 
اتخذه  الذي  القرار  بعد  ودويل  عربي  وترقب 
عمل  بتجميد  �شعيد،  قي�ص  التون�شي  الرئي�ص 
واإقالة  النواب  عن  احل�شانة  ورف��ع  الربملان 

احلكومة.
التون�شي احل�شني بن عمر ي�شف  ال�شحفي 
اأ�شاب  باأنه  التون�شي  الرئي�ص  عليه  اأق��دم  ما 
»واأن��ه  الذهول،  من  بحالة  التون�شي  ال�شارع 
اإليه  احتكم  ال��ذي   ، الد�شتور«  بنود  على  قفز 
بن  الأ�شبق  بالرئي�ص  الإطاحة  منذ  التون�شيون 
الرئي�ص  اأن  الأم��ر  يف  ما  اأخطر  اإن  ،وق��ال  على 
الد�شتور الذي  80 من  الف�شل  التون�شي خالف 
يق�شي باأن يبقى الربملان يف حالة انعقاد يف حالة 

وجود اأزمات يف البالد.
ي�شري الف�شل 80 من الد�شتور التون�شي،  » 
باأن لرئي�ص اجلمهورية يف حالة خطٍر داهٍم مهدد 
يتعذر  وا�شتقاللها،  البالد  واأمن  الوطن  لكيان 
يتخذ  اأن  الّدولة،  لدواليب  العادي  ال�شري  معه 
التي حتتمها تلك احلالة ال�شتثنائية،  التدابري 
ورئي�ص  احلكومة  رئي�ص  ا�شت�شارة  بعد  وذلك 
املحكمة  رئي�ص  واإع��الم  ال�ّشعب  نواب  جمل�ص 
اإلى  بيان  يف  الّتدابري  عن  ويعلن  الّد�شتورية، 

ال�شعب«.
الف�شل  نف�ص  م��ن  الّثانية  الفقرة  ووف��ق 
»يجب اأن تهدف هذه الّتدابري اإلى تاأمني عودة 
ال�ّشري العادي لدواليب الّدولة يف اأقرب الآجال، 
يف  )ال��ربمل��ان(  ال�شعب  ن��واب  جمل�ص  وُيعترب 
هذه  ويف  الفرتة.  هذه  طيلة  دائم  انعقاد  حالة 
احلالة ل يجوز لرئي�ص اجلمهورية حل جمل�ص 
نواب ال�شعب كما ل يجوز تقدمي لئحة لوم �شد 
اأ�شابت  الد�شتورية  املخالفة  هذه  احلكومة«. 
النخب ال�شيا�شية كما يرى ال�شحفي بن عمر ، 

والرتقب  القلق  من  بحالة 
ملا �شيحدث ،اأمال من 

الطيف  مكونات 
ال�شيا�شي 

اأن  التون�شي 
ت���ب���ادل اإل���ى 
م���ع���اجل���ة م��ا 

ح�����ش��ل ك��ي ل 
تتفاقم الأمور .

ال�شعبي  ال��داخ��ل��ي  الح��ت��ق��ان  م��ن  ح��ال��ة 
ب�شبب  املرحلة  هذه  اإلى  التون�شيني  اأو�شلت 
بالف�شاد  والتو�شع  ال�شعبة  املعي�شية  الظروف 
وتزايد معدلت الفقر والبطالة ، حيث خرجت 
بوقف  تطالب  تون�شية  مدن  عدة  يف  مظاهرات 
تاأزم  وخا�شة  الدولة  يف  ح�شل  الذي  النهيار 
كورونا  حالت  تزايد   ب�شبب  ال�شحي  الو�شع 
ال�شحة  وزارة  با�شم  املتحدثة  اعرتفت  حيث 
الرعاية  نظام  اأن  علي  بن  م�شاف  التون�شية 
من  الثالثة  امل��وج��ة  ب�شبب  ان��ه��ار  ال�شحية 
فريو�ص كورونا، وو�شفت الو�شع باأنه كارثي . 
يعربون  التون�شيون  بداأ  الو�شع  هذا  بعد 
ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  خ���الل  م��ن  غ�شبهم  ع��ن 
بلدهم  يف  الم��ور  اإليه  و�شلت  مما  الجتماعي 
بالكارثية، حمملني احلكومة امل�شوؤولية الكاملة 
عن الأو�شاع ومنتقدين اجراءاتها الحرتازية 
حول الوباء، كما د�شن التون�شيون ها�شتاق على 
تويرت »انقذوا تون�ص« ، »تون�ص تريد الدواء« . 
اإلى  م�شاعداتها  تقدم  الدول  بع�ص  وبداأت 
للو�شع  وتطلعاتها  عالقاتها  وبح�شب  تون�ص 
500 الف  التون�شي حيث تربعت المارات ب 
وتبعتها   ، لكورونا  امل�شاد  اللقاح  من  جرعة 
وتربعت  وفرن�شا  واجلزائر  وال�شعودية  م�شر 
م�شاعدات  حزمة  �شمن  ميداين  مب�شت�شفى  قطر 
باإر�شال  املتحدة  ال��ولي��ات  وتعهدت   ، طبية 
اأخرى  دول  وكذلك  لقاح  جرعة  مليون  ن�شف 
هذه  وك���اأن  دول��ي��ة،  اإغ��اث��ة  حملة  يف  �شاهمت 
اللقاحات اأ�شبحت ورقة �شيا�شية لإظهار مدى 
العالقات الدبلوما�شية بني تون�ص وهذه الدول، 
تريد  خارجية  ت��دخ��الت  اإل��ى  ال��ب��الد  ودف��ع��ت 
الدول  بع�ص  يف  ح�شل  كما  التجربة  هذه  واأد 

العربية.
تداعيات  عند  تون�ص  يف  الأم���ور  تقف  مل 
كورونا، فقد اأعلن وزير املالية التون�شي حممد 
مالية  اأزم��ة  من  تعاين  تون�ص  اأن  يعي�ص  م��زار 
خانقة، واأقر الوزير اأن تكلفة اأزمة كورونا 
دولر،  مليار   1  .76 على  ق��ارب��ت 

و�شيكون  لها تاأثريها ال�شديد على القت�شاد.
الرئي�ص التون�شي، قي�ص �شعيد، يف ظل هذه 
جهود  يف  باجلي�ص  ا�شتعان  الكارثية  الو�شاع 
ال�شحة،  وزي��ر  اإقالة  ومت  ك��ورون��ا،   مكافحة 
يف  الفو�شى  م�شاهد  اإث��ر  على  مهدي،  ف��وزي 
كما  الإم��دادات،  نق�ص  تعاين من  مراكز تطعيم 
ح�شل اأم�ص حني ا�شتعان باجلي�ص الذي فر�ص 
اجراءات اأمنية م�شددة حول الربملان  بعد قرار 
الرئي�ص التون�شي جتميد جمل�ص النواب بجميع 

�شلطاته وتعليق ح�شانة النواب .
هبة  تاميز  الفاينان�شال  يف  ال�شحفية  ترى 
فريو�ص  ج��راء  ال�شحي  الو�شع  اأن  �شالح 
كورونا فاقم من الأزمة الدميقراطية اله�شة يف 

تون�ص .
اإلى تون�ص  وقالت »  على الرغم من النظر 
ال��دول  بني  الوحيدة  الدميقراطية  اأنها  على 
العربية، التي انتف�شت على الدكتاتورية يف عام 
2011، فاإن الو�شع ال�شحي املتدهور، يف ظل 
التطعيمات  انخفا�ص  »دلتا« مع  تف�شي متحور 
يف  لكوفيد19-  وفيات  معدل  اأعلى  وت�شجيل 
ال�شيا�شي  النظام  العربي، يخترب حدود  العامل 
ال��دول��ة  رئي�ص  ب��ني  ال���ذي مت��زق��ه اخل��الف��ات 

ورئي�ص الوزراء ورئي�ص الربملان«.
ع��م��ر ي�شف  ب���ن  ال��ت��ون�����ش��ي  ال�����ش��ح��ف��ي 
»ق���رارات  بانها  التون�شي  الرئي�ص  ق���رارات 
م�شارها  تون�ص عن  اأن تخرج  عاجلة«، وميكن 

الدميقراطي ،
ال�شلطة  يتويل  اأن  قرر  التون�شي  الرئي�ص 
ال��ذي  ال���وزراء  رئي�ص  مب�شاعدة  التنفيذية 
�شالحيات  جميع  جمد  ،واأن��ه  بنف�شه  �شيعينه 
جميع  عن  احل�شانة  ورف��ع   ، النواب  جمل�ص 
بحاجة  »تون�ص  اأن  املجل�ص،معتربا  اأع�شاء 
البالد  لإنقاذ  عادية  غري  اإج��راءات  اتخاذ  اإلى 
يف وجه النهب واحلريق والتعدي. واأن بع�ص 
حرب  ب��دء  حت��اول  ي�شمها  مل  التي  اجلماعات 
جمعت  انها  مدعيا   ، معينة  مناطق  يف  اأهلية 

الأموال.
القرارات  هذه  اأن  �شعيد  الرئي�ص  واعترب 
حتمية حفاظا على الد�شتور وم�شالح ال�شعب، 
الغنو�شي  را���ش��د  ال��ربمل��ان  رئي�ص  اتهم  فيما 
الثورة  على  »انقلب  بانه  قي�ص  الرئي�ص   ،
الدولة  موؤ�ش�شات  »اأن  واعترب  والد�شتور«، 
وال�شعب  النه�شة  واأن�شار  قائمة  زالت  ما 

التون�شي �شيدافعون عن الثورة«.
التون�شي  ال�شعب  يحمي  هل  وال�شوؤال 
بارقة الأمل يف الدميقراطية العربية اأم ي�شمح 
باحباطها،«فال�شعب  اخلارجية  للتدخالت 
حقيقي  واخ��ت��ب��ار  املحك  على  التون�شي 
الدميقراطية  جتربته  ع��ن  للدفاع 
ال�شحفي  ي��ق��ول  »،ك���م���ا 
التون�شي بن عمر.

والرتقب  القلق  من  والرتقب بحالة  القلق  من  بحالة 
أمال من أمال من اأمال من أمال من أمال من أمال من  يحدث ،يحدث ،شيحدث ،يحدث ،ششيحدث ،يحدث ، ششملا �ششملا �ملا �

الطيف  الطيف مكونات  مكونات 
ي ي شي ي ششي ي  ششيا�ششيا�يا� يا�يا�شيا�يا�شش ششال�ششال�ال�

أن أن اأن أن أن أن  ي ي شي ي ششي ي  ششالتون�ششالتون�التون�
إل���ى إل���ى اإل���ى إل���ى ااإل���ى إل���ى  ت���ب���ادل ت���ب���ادل 
م���ع���اجل���ة م��ا م���ع���اجل���ة م��ا 
��ل ك��ي ��ل ك��ي ش��ل ك��ي ��ل ك��ي شش��ل ك��ي ��ل ك��ي لل ششح�����ششح�����ح�����
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أزمة كورونا أزمة كورونا اأزمة كورونا أزمة كورونا أزمة كورونا أزمة كورونا  أن تكلفة أن تكلفة اأن تكلفة أن تكلفة أن تكلفة أن تكلفة  أقر الوزير أقر الوزير اأقر الوزير أقر الوزير أقر الوزير أقر الوزير  خانقة، وخانقة، و

حرب  ب��دء  حت��اول  حرب مها  ب��دء  حت��اول  مها  ي� مل  التي  ي�اجلماعات  مل  التي  اجلماعات 
جمعت  انها  مدعيا   ، معينة  مناطق  يف  جمعت أهلية  انها  مدعيا   ، معينة  مناطق  يف  جمعت أهلية  انها  مدعيا   ، معينة  مناطق  يف  جمعت أهلية  انها  مدعيا   ، معينة  مناطق  يف  جمعت اأهلية  انها  مدعيا   ، معينة  مناطق  يف  جمعت أهلية  انها  مدعيا   ، معينة  مناطق  يف  أهلية 

القرارات  هذه  القرارات أن  هذه  أن 
الح ال�شعب، الح ال�شعب، 
الغنو�شي  را���ش��د  الغنو�شي مل��ان  را���ش��د  مل��ان 
الثورة  على  »انقلب  بانه  الثورة   على  »انقلب  بانه   
الدولة  الدولة ات  الدولة ششات  الدولة ات  الدولة شات  الدولة ات  ات 
وال�شعب  وال�شعب ة  ة 

يدافعون عن الثورة«.يدافعون عن الثورة«.
التون� ال�شعب  يحمي  هل  التون�ؤال  ال�شعب  يحمي  هل  ؤال 

أم ي�أم ي�اأم ي�أم ي�أم ي�أم ي� بارقة الأمل يف الدميقراطية العربية بارقة الأمل يف الدميقراطية العربية 
باحباطها،«فال�شعب  اخلارجية  باحباطها،«فال�شعب للتدخالت  اخلارجية  للتدخالت 
حقيقي  واخ��ت��ب��ار  املحك  على  حقيقي ي  واخ��ت��ب��ار  املحك  على  ي 
الدميقراطية  جتربته  ع��ن  الدميقراطية للدفاع  جتربته  ع��ن  للدفاع 

ال� ي��ق��ول  ال�»،ك���م���ا  ي��ق��ول  »،ك���م���ا 
ي بن عمر.ي بن عمر.شي بن عمر.ي بن عمر.ي بن عمر.ي بن عمر.

أزمة كورونا أزمة كورونا  أن تكلفة أن تكلفة  أقر الوزير أقر الوزير  خانقة، وخانقة، و
دوللر، ر،  مليار  دو  مليار   11  . .7676 على  على ق��ارب��ت  ق��ارب��ت 

جمعت  انها  مدعيا   ، معينة  مناطق  يف  جمعت أهلية  انها  مدعيا   ، معينة  مناطق  يف  أهلية 
الأموال.الأموال.

القرارات  هذه  القرارات أن  هذه  القرارات أن  هذه  القرارات أن  هذه  القرارات اأن  هذه  القرارات أن  هذه  أن  عيد عيد شعيد عيد ششعيد عيد  �  � �شش  شش  الرئي�صص الرئي�واعترب  الرئي�صصواعترب  صصواعترب 
الح ال�شعب، الح ال�شعب، شالح ال�شعب، الح ال�شعب، ششالح ال�شعب، الح ال�شعب،  ششتور وم�ششتور وم�تور وم� تور وم�تور وم�شتور وم�تور وم�شش ششحتمية حفاظا على الد�ششحتمية حفاظا على الد�حتمية حفاظا على الد�
الغنو�شي  را���ش��د  الغنو�شي مل��ان  را���ش��د  ال��رب�ربمل��ان  ال�  ال��رب�رب  �رب�رب  رئي�صص اتهم  رئي�فيما  اتهم  رئي�صصفيما  اتهم  صصفيما 
الثورة  على  »انقلب  بانه  الثورة   على  »انقلب  بانه  قي�صص  قي�  قي�صص  صص  الرئي�صص الرئي�،  الرئي�صص،  صص، 

شش�شش��شش ��ش��شش ششؤ�ششؤ�ؤ� ؤ�ؤ�وؤ�ؤ�وو م مأن  مووأن  مووأن  مأن  ماأن  مأن  أن  « واعترب  »تور«،  واعترب  »ششتور«،  واعترب  »تور«،  واعترب  »شتور«،  واعترب  »تور«،  واعترب  تور«،  ششوالد�ششوالد�والد�
وال�شعب  وال�شعب ة  وال�شعب ششة  وال�شعب ة  وال�شعب شة  وال�شعب ة  ة  النه� النه�ار  النه�ششار  ششار  النه�شش النه�ار  النه�شار  النه�ار  ار  أن�أن�اأن�أن�ششأن�ششأن�أن� و قائمة  زالت  وما  قائمة  زالت  ما 

يدافعون عن الثورة«.يدافعون عن الثورة«.شيدافعون عن الثورة«.يدافعون عن الثورة«.ششيدافعون عن الثورة«.يدافعون عن الثورة«. ششي �ششي �ي � ي �ي �شي �ي �شش ششالتون�ششالتون�التون�
التون� ال�شعب  يحمي  هل  التون�ؤال  ال�شعب  يحمي  هل  التون�شوشوؤال  ال�شعب  يحمي  هل  التون�ؤال  ال�شعب  يحمي  هل  التون�شوؤال  ال�شعب  يحمي  هل  التون�ؤال  ال�شعب  يحمي  هل  ؤال  شوشووال�شوشووال�وال�

بارقة الأمل يف الدميقراطية العربية بارقة الأمل يف الدميقراطية العربية 
باحباطها،«فال�شعب  اخلارجية  باحباطها،«فال�شعب للتدخالت  اخلارجية  للتدخالت 
حقيقي  واخ��ت��ب��ار  املحك  على  حقيقي ي  واخ��ت��ب��ار  املحك  على  حقيقي ششي  واخ��ت��ب��ار  املحك  على  حقيقي ي  واخ��ت��ب��ار  املحك  على  حقيقي شي  واخ��ت��ب��ار  املحك  على  حقيقي ي  واخ��ت��ب��ار  املحك  على  ي  ششالتون�ششالتون�التون�
الدميقراطية  جتربته  ع��ن  الدميقراطية للدفاع  جتربته  ع��ن  للدفاع 

ال� ي��ق��ول  ال�»،ك���م���ا  ي��ق��ول  »،ك���م���ا 
ي بن عمر.ي بن عمر.شي بن عمر.ي بن عمر.ششي بن عمر.ي بن عمر. ششالتون�ششالتون�التون�

عمان 

ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال������وزراء  رئ��ي�����ص  رع���ى 
�شباح  امللكي  الثقايف  امل��رك��ز  يف  اخل�شاونة 
اخلدمة  دي���وان  نظمه  ال���ذي  احل��ف��ل  الث��ن��ني 
املثايل  املوظف  بجائزة  الفائزين  لتكرمي  املدنية 
لعام  الثانية ع�شرة  املدنية بدورتها  يف اخلدمة 

.2020
ال��دك��ت��ور ب�شر  ال������وزراء  واك����د رئ��ي�����ص 
اأن  باجلائزة  الفائزين  لقائه  خالل  اخل�شاونة 
القطاع  وتطوير  ا�شالح  يف  ما�شية  احلكومة 
العام والرتقاء بالأداء املوؤ�ش�شي ومبا ينعك�ص 
وهناأ  للمواطنني.  الف�شل  اخلدمة  تقدمي  على 
رئي�ص الوزراء املكرمني، موؤكدا اأنهم مثال للتميز 
الف�شل.  واخلدمة  الأداء  لتطوير  والنموذج 

من  عدد  ح�شره  الذي  التكرميي  احلفل  وخالل 
الوزراء واملدراء والأمناء العامني يف الأجهزة 
املثايل  احلكومية، جرى اطالق جائزة املوظف 

يف دورتها الثانية ع�شرة لعام 2021.
�شامح  املدنية  اخلدمة  دي��وان  رئي�ص  وقال 
الديوان  اإن  الفتتاحية  الكلمة  خالل  النا�شر 
اخلدمة  جهاز  موظفي  من  جديدة  كوكبة  يكرم 
انتمائهم  املدنية، ممن �شعوا بحر�شهم وح�شن 
بذل  اإلى  ومليكهم  ووطنهم  لأجهزتهم  وولئهم 
اأعمالهم  تنفيذ  يف  ومميزة  ا�شتثنائية  جهود 
بجائزة  الفوز  بجدارة  فا�شتحقوا  اليومية، 
بدورتها  املدنية  اخل��دم��ة  يف  امل��ث��ايل  امل��وظ��ف 
اختيار  جلنة  ق��رار  على  بناء  ع�شرة،  الثانية 
املوظف املثايل، واحل�شول على خم�ص زيادات 
الوظيفي  ال�شلم  يف  كاملة  درج��ة  اأي  �شنوية، 

الوزراء وتن�شيب من جمل�ص  بقرار من جمل�ص 
تقدمهم  من  ي�شرع  الذي  المر  املدنية،  اخلدمة 

وتطورهم املهني والوظيفي.
ال��دك��ت��ور ب�شر  ال�����وزراء  ورع���ى رئ��ي�����ص 
توقيع  حفل  الث��ن��ني،  ع��م��ان،  يف  اخل�شاونة 
يف  الفو�شفات  غ�شيل  م�شنع  لإن�شاء  اتفاقية 
منطقه ال�شيدية مبحافظة معان، والتي وقعتها 
وال�شركة  الأردنية،  الفو�شفات  مناجم  �شركة 
بكلفة  التحويلية  لل�شناعات  املتطورة  املثالية 

مالية تقدر بنحو 85 مليون دولر.
املتوقع  للم�شنع  الإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
9ر1  23 �شهرا نحو  النتهاء من اإن�شائه خالل 
مليون طن �شنوياً من الفو�شفات عايل اجلودة، 
واألفي  مبا�شرة  عمل  فر�شة   200 يوفر  فيما 

فر�شة عمل غري مبا�شرة..تابع �ص2

ية �ف�ي  صاو�خة:ال�كومة ماض� ال�خ
ير ال�قطاع العام تطو� اصالح و�

عمان 

توج �شمو الأمري في�شل بن احل�شني، ع�شو 
الدولية  الأوملبية  اللجنة  يف  التنفيذي  املكتب 
لعب  الأردن��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ورئي�ص 
املنتخب الوطني للتايكواندو �شالح ال�شرباتي، 
 80 حتت  وزن  ملناف�شات  الف�شية  بامليدالية 

طوكيو  الأوملبية  الألعاب  دورة  يف  غراما  كيلو 
.2020

الأم��ري  �شمو  اإن  الأوملبية  اللجنة  وقالت 
بامليدالية  ال�شرباتي  تتويج  في�شل حر�ص على 
يف  الآن  حتى  لالأردن  الأولى  تعد  التي  الف�شية 

مناف�شات الأوملبياد.
الف�شية  امليدالية  ح�شد  ال�شرباتي  وك��ان 

انت�شارات   3 حقق  اأن  بعد  الأومل��ب��ي��اد،  يف 
وامل��غ��رب  ال��روي��ج  منتخبات  لع��ب��ي  ع��ل��ى 
واأوزبك�شتان، قبل اأن يخ�شر اأمام لعب منتخب 

رو�شيا يف املباراة النهائية.
امليداليات  اأولى  ال�شرباتي  ميدالية  وتعترب 
توا�شل  بانتظار  طوكيو،  اأوملبياد  يف  الأردنية 

املناف�شات.

يو ياد طوك� ية أولم�ب� ض� ت�ي �ب�ف با� يتوج الشر� يصل � ير �ف� ���ال ال��م��ؤ�ق��ت��ة   األم� األش���عف
يا �فساد ين �ب�قضا� � �ف لموطخ

 عمان 

املحاكم  هيئات  اأ���ش��درت   
ق�شايا  يف  ب��ال��ن��ظ��ر  امل��خ��ت�����ش��ة 
وملفات الف�شاد، اأحكاًما يف ق�شايا 
هيئة  اأح��ال��ت��ه��ا  ف�شاد  وم��ل��ف��ات 
اإلى  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة 

النيابة العامة يف اأوقات �شابقة.
وق����ال م�����ش��در م�����ش��وؤول يف 
�شحفي  ت�����ش��ري��ح  يف  ال��ه��ي��ئ��ة، 
املعنّية  املحكمة  اإن  الث��ن��ني، 
اأ����ش���درت ق����راًرا ب��احل��ك��م على 
وزارة  م���ن  اث���ن���ني  م��وظ��ف��ني 
الأ�شغال العامة بالأ�شغال املوؤقتة 
وغ��رام��ة  ���ش��ن��وات  خم�ص  مل���دة 
 469 و  الفا   19 مقدارها  مالية 
دينارا ، حيث ن�شبت اإليهما تهمة 
واجبات  يف  والتهاون  الختال�ص 

الوظيفة.

عمان 

�شيفية  الثالثاء،  اليوم  الأج���واء  تبقى 
وال�شهول،  اجلبلية  املرتفعات  يف  ع��ادي��ة 
والبحر  والأغ��وار  البادية  مناطق  يف  وحارة 
الرياح �شمالية غربية  امليت والعقبة، وتكون 

تقرير  بح�شب  احياناً  تن�شط  ال�شرعة  معتدلة 
اإدارة الأر�شاد اجلوية. 

على  طفيف  ارت��ف��اع  الأرب���ع���اء،  وي��ط��راأ 
درج���ات احل���رارة، وت��ك��ون الأج���واء ح��ارة 
وال�شهول،  اجلبلية  املرتفعات  يف  ن�شبياً 
والبحر  والأغ��وار  البادية  مناطق  يف  وحارة 

الرياح �شمالية غربية  امليت والعقبة، وتكون 
اخلمي�ص،  الأج��واء  وتبقى  ال�شرعة.  معتدلة 
حارة ن�شبياً يف املرتفعات اجلبلية وال�شهول، 
والبحر  والأغ��وار  البادية  مناطق  يف  وحارة 
الرياح �شمالية غربية  امليت والعقبة، وتكون 

معتدلة ال�شرعة.

عات والسهول  ت�ف ية �ف�ي المر� � ي�ف واء ص� أ�ب
ق�ي المناطق  با� و�ارة �ف�ي �

�شباق املليارديرات 
للف�شاء... ماذا يفيدنا؟
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عمان 

ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال������وزراء  رئ��ي�����ص  رع���ى 
�شباح  امللكي  الثقايف  امل��رك��ز  يف  اخل�شاونة 
اخلدمة  دي���وان  نظمه  ال���ذي  احل��ف��ل  الث��ن��ني 
املثايل  املوظف  الفائزين بجائزة  لتكرمي  املدنية 
الثانية ع�شرة لعام  يف اخلدمة املدنية بدورتها 

.2020
ال��دك��ت��ور ب�شر  ال������وزراء  واك����د رئ��ي�����ص 
اأن  باجلائزة  الفائزين  لقائه  خالل  اخل�شاونة 
القطاع  وتطوير  ا�شالح  يف  ما�شية  احلكومة 
العام والرتقاء بالأداء املوؤ�ش�شي ومبا ينعك�ص 
وهناأ  للمواطنني.  الف�شل  اخلدمة  تقدمي  على 
رئي�ص الوزراء املكرمني، موؤكدا اأنهم مثال للتميز 
الف�شل.  واخلدمة  الأداء  لتطوير  والنموذج 
من  عدد  ح�شره  الذي  التكرميي  احلفل  وخالل 
الوزراء واملدراء والأمناء العامني يف الأجهزة 
احلكومية، جرى اطالق جائزة املوظف املثايل 

يف دورتها الثانية ع�شرة لعام 2021.
�شامح  املدنية  اخلدمة  ديوان  رئي�ص  وقال 
الديوان  اإن  الفتتاحية  الكلمة  خالل  النا�شر 
اخلدمة  جهاز  موظفي  من  جديدة  كوكبة  يكرم 
املدنية، ممن �شعوا بحر�شهم وح�شن انتمائهم 
بذل  اإلى  ومليكهم  ووطنهم  لأجهزتهم  وولئهم 
اأعمالهم  تنفيذ  يف  ومميزة  ا�شتثنائية  جهود 
بجائزة  الفوز  بجدارة  فا�شتحقوا  اليومية، 
بدورتها  املدنية  اخل��دم��ة  يف  امل��ث��ايل  امل��وظ��ف 
اختيار  جلنة  ق��رار  على  بناء  ع�شرة،  الثانية 
املوظف املثايل، واحل�شول على خم�ص زيادات 
الوظيفي  ال�شلم  يف  كاملة  درج��ة  اأي  �شنوية، 
بقرار من جمل�ص الوزراء وتن�شيب من جمل�ص 
تقدمهم  من  ي�شرع  الذي  المر  املدنية،  اخلدمة 

وتطورهم املهني والوظيفي.
جائزة  على  للمناف�شة  املر�شحني  وع��ن 
قال  ع�شرة،  الثانية  دورتها  يف  املثايل  املوظف 
بلغ  الدورة  لهذه  املر�شحني  اأعداد  اإن  النا�شر 

وزارة   78 ميثلون  ومر�شحة  مر�شحاً   241
 96 ا���ش��ل  م��ن  حكومية  وموؤ�ش�شة  ودائ���رة 
ت�شكل جهاز اخلدمة  وموؤ�ش�شة حكومية  دائرة 
املدنية، وبن�شبة م�شاركة بلغت 81.25 باملئة 
احلكومية،  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  اجمايل  من 
وهي ن�شبة تعترب العلى عرب دورات اجلائزة 

ال�شابقة.
ان  اليجابية  املالحظات  من  ان  اإلى  ولفت 
املتناف�شني كانوا من موظفي فروع  حوايل ثلث 
امر  وهو  املحافظات،  يف  احلكومية  الجهزة 
ال�شامية  امللكية  للتوجيهات  وي�شتجيب  مهم، 
القدرات  وتعزيز  الالمركزية  نحو  بالتوجه 

املحافظات  يف  احلكومية  لالأجهزة  املوؤ�ش�شية 
واللوية.

املوظف  اختيار  جلنة  رئي�ص  اكد  جهته  من 
املثايل الدكتور اأحمد الهنداوي يف كلمته اأن هذه 
التوجيهات  مع  ان�شجاماً  ا�شتحدثت  اجلائزة 
امللكية ال�شامية املتوا�شلة للحكومات املتعاقبة 
هذا  لتميز  وال�شعي  احلكومي  الأداء  بتطوير 
احلكومي  الأداء  تطوير  اأن  مبينا  الأداء، 
القت�شادية  التنمية  حتقيق  يف  الأ�شا�ص  هو 

والجتماعية امل�شتدامة.
باملركز  الفائز  األقى  الفائزين،  عن  ونيابة   
الفئة  عن  والبتكار-  الإبداع  فئة  �شمن  الأول 

الولى احمد علي الدرابكة من رئا�شة الوزراء 
خطوات  خطت  قد  احلكومة  اإن  فيها  قال  كلمة 
يف  وال��ري��ادة  والتطوير  التحديث  يف  متقدمة 
اإيفاد املوظفني  ميدان الإدارة العامة من خالل 
مواكبة  على  وم�شاعدتهم  ق��درات��ه��م،  وب��ن��اء 

م�شتجدات الإدارة العامة والعمل املوؤ�ش�شي.
اإلى  الفائزين  جميع  �شعي  الدرابكة  واأك��د 
الطموح  وحتقيق  املثايل  املوظف  �شورة  ر�شم 
لبلوغ  �شعياً  احلكومة،  واهتمام  دع��م  ظل  يف 
والتطوير  التحديث  يف  ال�شامية  امللكية  الروؤية 
الإداري والذي يعد مقدمة رئي�شية  والإ�شالح 
امللك  جاللة  ظل  يف  ال�شامل،  مبفهومه  لالإ�شالح 

عبداهلل الثاين.
الفئة  القيادية/  الفئة  من  باجلائزة  وفاز 
دائرة  من  الزعبي  �شامل  �شبحي  زيد  الأول��ى، 
امل�شرتيات احلكومية، احمد عبد املهدي عليان 

العرمان من دائرة اجلمارك الأردنية.
الفئة  الإ�شرافية/  الفئة  باجلائزة من  وفاز 
الأولى : عمر حممود حممد الكرا�شنة من هيئة 
من  حداد  ر�شيد  اليا�ص  ليندا  املالية،  الوراق 
وزارة ال�شحة، حممد عبد املجيد �شليم املجايل 
من �شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة، 
املوؤ�ش�شة  م��ن  احمد  عمر  الرحيم  عبد  معن 

ال�شتهالكية املدنية.

الفئة  التخ�ش�شية/  الفئة  م��ن  ف��از  كما 
دائرة  من  القادري  احمد  ب�شري  حممد  الأول��ى 
ها�شم  الكرمي  عبد  مي�شاء  الأردنية،  اجلمارك 
ابو نوار من وزارة التخطيط والتعاون الدويل، 
مها زياد يو�شف املع�شر من هيئة تنظيم قطاع 
من  حمي�ص  ابراهيم  خليل  ا�شماء  الت�شالت، 
حممد  ب�شري  ن��وال  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
يحيى من جمل�ص النواب، جمدي حممد �شالح 
يو�شف التل من وكالة الأنباء الأردنية )برتا(، 
ماجد حممد عبد اهلل م�شلم من املوؤ�ش�شة العامة 
لل�شمان الجتماعي، اياد وليد حممد م�شلم من 

املركز الوطني للبحوث الزراعيه.
الثانية  الفئة  التخ�ش�شية/  الفئة  من  وفاز 
دائ���رة  م��ن  م�شطفى  م�شطفى  ع��ن��ان  ان�����ص 
املعطي  عبد  ر�شيد  ام��اين   ، الأردنية  اجلمارك 
وال��روة  الطاقة  وزارة  من  املا�شي  حمدان 
الفئة  امل�شاندة/  الفئة  م��ن  وف��از  املعدنية. 
الثالثة حممد روي�شان عودة م�شاقبة من وزارة 
العربيات  الرحيم  عبد  �شليمان  �شميحه  العدل، 
حممود  الزراعية،  للبحوث  الوطني  املركز  من 
موؤ�ش�شة  م��ن  الغرابلي  حممود  عبداللطيف 
جراجرة  يحيى  حممد  فادية  املهني،  التدريب 
من وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين، حممد 

طه عبد اجلليل العقيل من وزارة الثقافة.
الفئة  الب���داع والب��ت��ك��ار/  فئة  م��ن  وف��از 
رئا�شة  من  درابكة  احمد  علي  احمد  الأول��ى: 
الوزراء، حما�شن علي فالح ابو تايه من وزارة 

ال�شباب.
من  وثائقياً  فيلما  احلفل  فقرات  وت�شمنت 
ودي��وان  والتلفزيون  الذاع��ة  موؤ�ش�شة  انتاج 
جائزة  تطور  جوانب  ح��ول  املدنية  اخلدمة 
واهدافها  املدنية  اخلدمة  يف  املثايل  املوظف 

وتطلعاتها و�شوًل لدورتها الثانية ع�شرة.
ال��دروع  ت�شليم  ج��رى  احل��ف��ل،  ختام  ويف 
الختيار  جلنة  واأع�شاء  للفائزين  وال�شهادات 

من قبل راعي احلفل.

ف المثال�ي ا�ئزة الموطخ ين �ب�ب ا�ئز� يم ال�ف تكر� ل � يرعى ��ف يس الوزراء � ر�ئ�

عمان 

ب�شر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ص  رع��ى 
توقيع  حفل  الثنني،  عمان،  يف  اخل�شاونة 
الفو�شفات  غ�شيل  م�شنع  لإن�شاء  اتفاقية 
والتي  معان،  مبحافظة  ال�شيدية  منطقه  يف 
الأردنية،  الفو�شفات  مناجم  �شركة  وقعتها 
لل�شناعات  امل��ت��ط��ورة  املثالية  وال�شركة 
التحويلية بكلفة مالية تقدر بنحو 85 مليون 

دولر.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للم�شنع املتوقع 
نحو  �شهرا   23 خالل  اإن�شائه  من  النتهاء 
الفو�شفات  من  �شنوياً  طن  مليون  9ر1 
عمل  فر�شة   200 يوفر  فيما  اجلودة،  عايل 

مبا�شرة واألفي فر�شة عمل غري مبا�شرة.
خالل  كلمته،  يف  ال���وزراء  رئي�ص  وق��ال 
مع  تعاملت  احلكومة  اإن  التفاقية،  توقيع 
املا�شيني،  العامني  يف  ا�شتثنائية  ظ��روف 
على  اأث���رت  التي  ك��ورون��ا  بجائحة  متثلت 
على  »وانعك�شت  برمته،  العاملي  القت�شاد 
بعقد  م��ررن��ا  اأن  بعد  الوطني،  اقت�شادنا 
�شعب، كانت ن�شبة النمو القت�شادي تراوح 
�شمن اأف�شل الفر�شيات 2 باملئة، وهي ن�شبة 
متوا�شعة مقارنة مع ن�شب النمو التي حققها 

اقت�شادنا قبل ذلك«.
اجلائحة  اأن  اإل��ى  ال��وزراء  رئي�ص  ولفت 
اليومية  امل��واط��ن��ني  ح��ي��اة  ع��ل��ى  اأث����رت 
اأمناطها  مبختلف  القت�شادية  والقطاعات 
اأن  الأمل  عن  معربا  القت�شادية،  والعجلة 
هذه  من  الكامل  التعايف  طريق  على  نكون 

اجلائحة.
اإل��ى  امل��واط��ن��ني  ال����وزراء  رئي�ص  ودع��ا 
امل�شادة  املطاعيم  على  الإق��ب��ال  موا�شلة 
لعدم  �شماناً  ت�شكل  لأنها  كورونا،  لفريو�ص 
تطبيق  اإلى  الأ�شكال  من  �شكل  باأي  العودة 
والأفراد،  القطاعات  على  تقييدية  اإجراءات 
ال�ضحة  ب�ضروط  االلتزام  على  التاأكيد  مع 
�شيا�شة  »لتبقى  م�شيفا:  العامة،  وال�شالمة 
وم�شاريع  �شراكات  ولرى  قائمة  النفتاح 
هذه  توقيع  يف  اليوم  راأينا  ما  مثل  طموحة 

التفاقية«.
احلكومة  اأن  اإلى  الوزراء  رئي�ص  واأ�شار 
الت�شغيل  باآفاق  يتعلق  فيما  حتديات  لديها 
با�شتطاعته  يعد  مل  ال��ذي  العام  القطاع  يف 
والت�شغيل  التوظيف  احتياجات  يلبي  اأن 
�شوق  يحتاجها  التي  الب�شرية  للمخرجات 
التغلب  ن�شتطيع  لن  اأننا  اإلى  لفتاً  العمل، 
وحتقيق  والفقر،  البطالة  حت��دي��ات  على 
متكني  دون  امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية 
القطاع اخلا�ص وتعزيز �شراكته مع القطاع 

العام.
القطاع  متكني  اأن  ال�شدد  ه��ذا  يف  واأك��د 
لدى  املركزية  الأول��وي��ات  من  يعد  اخلا�ص 
جلاللة  ال�شامية  للتوجيهات  وفقاً  احلكومة، 
امللك عبد اهلل الثاين للحكومات املتعاقبة، لفتاً 
اإلى اأن جائحة كورونا والنزاعات ال�شيا�شية 
التي حدثت يف املنطقة خالل الأعوام املا�شية 

فر�شت علينا حتديات كبرية .
لديها  احلكومة  اأن  اخل�شاونة  اأك��د  كما 
اأولوية لتعزيز ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص، 
عملية  يف  اأ�شا�شي  ك�شريك  دوره  يعزز  مبا 
امل�شروع،  الربح  قواعد  ويحقق  التنمية 

تلو  م��رة  اأثبت  اخلا�ص  القطاع  اأن  موؤكدا 
اإلى  دائماً  اأنه قطاع وطني ويرتقي  الأخرى 
م�شتوى امل�شوؤولية لالإ�شهام مع القطاع العام 
بالنفع  يعود  ومبا  بالقت�شاد  النهو�ص  يف 

على الوطن واملواطن.
اأولوية  لديها  احلكومة  اأن  اإل��ى  ولفت 
التي  والعقبات  امل�شاكل  ح��ل  يف  مركزية 
تواجه امل�شتثمرين، ا�شتنادًا اإلى اأن �شال�شة 
و�شالمة التجربة ال�شتثمارية هي من جتذب 

ال�شتثمارات.
كما لفت رئي�ص الوزراء اإلى اأن احلكومة 
اإلى جاللة امللك عبد اهلل الثاين  �شرتفع قريباً 
املجال  يف  احلكومة  عمل  اأول��وي��ات  برنامج 
القت�شادية  وال��ن�����ش��اط��ات  الق��ت�����ش��ادي 
املركزية التي �شتقوم بها، يف اإطار م�شفوفة 
�شرتاعي توفر التمويل الالزم مل�شاريع تكون 

قابلة للتطبيق.
واأكد اأن احلكومة �شتلتزم بهذه امل�شفوفة 
وتوافقات  بناء  ح��وار  نتاج  �شتكون  التي 
ت�شبه  �شراكات  لإنتاج  اخلا�ص،  القطاع  مع 
الفو�شفات  �شركتي  بني  اليوم  ال�شراكة  هذه 
التحويلية،  لل�شناعات  املتطورة  واملثالية 
م�شاكلنا  وحلحلة  معاجلة  يف  ي�شهم  ومب��ا 
الأ�شا�شية واملركزية كالفقر والبطالة التي لن 
يجر حلها اإل من خالل �شراكات حقيقية بني 
رئي�ص  اأ�شار  كما  واخلا�ص.  العام  القطاعني 
الوزراء، خالل كلمته، اإلى حديثه يوم اأم�ص 
خاللها  اأكد  والتي  الوزراء  جمل�ص  جل�شة  يف 
اأن احلكومة ملتزمة متاماً يف املحافظة على 
وموروثنا  والدينية  الأ�شا�شية  املجتمع  قيم 
الثقايف الذي نعتز به، م�شيفاً :« نحن ن�شتظل 
النبوة،  بيت  من  متحدرة  ها�شمية  بقيادة 
وهذا اأمر ل جدال فيه ول جدال عليه ونحن 

جميعا نحميه مبهجنا واأرواحنا«.
ملن  �شتت�شدى  احلكومة  اأن  على  و�شدد 
تف�شي  اأن  �شاأنها  من  ح��الت  وينتج  يتنمر 
واملواطنني،  الأ�شخا�ص  �شالمة  تهديد  اإلى 
اأن حتمي  قائاًل :« واجب الدولة واحلكومة 
على  ال��وزراء  رئي�ص  �شدد  كما  املواطنني«. 
ملن  القدر  بنف�ص  �شتت�شدى  احلكومة  اأن 
اخلا�ص  ال��ق��ط��اع  على  يتنمر  اأن  ي��ح��اول 
قانون  دول��ة  اأننا  م��وؤك��دًا  وال�شتثمارات، 

وموؤ�ش�شات.
�شركة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  واأك����د 
الفو�شفات الأردنية الدكتور حممد الذنيبات، 
غ�شيل  م�شنع  م�����ش��روع  اأن  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
الإيجابية  للنتائج  ترجمة  ياأتي  الفو�شفات 
يف  والتو�شع  النتاجية  ال�شركة  لتوجهات 
اأخرى  اأطراف  مع  و�شراكاتها  ا�شتثماراتها 

حملية وخارجية.
امل�شروع  ه��ذا  ب���اأن  ثقته  ع��ن  واأع����رب 
�شيمكن ال�شركة من تقوية مركزها التناف�شي 
اأ�شواق جديدة وتزويد  اإلى  عامليا والدخول 
مع  يتفق  اجل��ودة  ع��ايل  بفو�شفات  ال�شركة 
زيادة  ينعك�ص على  العاملية مبا  املوا�شفات 
الأردين ورفع طاقتها  الفو�شفات  الطلب على 
اإلى  حاليا  طن  ماليني   10 من  الإنتاجية 
عايل  الفو�شفات  من  �شنويا  طن  مليون   12
اأن  اإلى  الذنيبات  الدكتور  واأ�شار  اجل��ودة. 
 2017 عام  و�شع  ال�شركة  اإدارة  جمل�ص 
لإعادة  للتنفيذ  قابلة  طريق  وخارطة  خطة 
اأوراق ال�شركة واخلروج من الأزمة  ترتيب 

التي كادت اأن تع�شف بها قبل �شنوات.
ولفت اإلى اأن اخلطة ترتكز على حماور، 
احل�شرية  من  التعدين  قطاع  حترير  منها 
الأعمال  وتلزمي  فقط  ل�شركتني  والحتكار 
مليار  7ر1  نحو  قيمتها  بلغت  والتي  لهما، 
دينار خالل ال�شنوات الع�شر التي �شبقت عام 
احل�شرية  اإلغاء  جرى  اأنه  موؤكدا   ،2017
ال�شركات  اأم���ام  ال��ب��اب  وف��ت��ح  والح��ت��ك��ار 
للتناف�ص  التعدين  قطاع  يف  املوؤهلة  الأردنية 
على اأعمال التنقيب وتاأهيل ما يقرب من 10 
اأكرب مما كانت عليه  اإنتاجية  �شركات بطاقة 
الدكتور  بح�شب  اخلطة،  ترتكز  كما  �شابقا. 
وتخفي�ص  النفقات  �شبط  على  الذنيبات، 
�شراكات  م��ع  وال��دخ��ول  الإن��ت��اج  تكاليف 
فنية  خ���ربات  ع��ل��ى  مبنية  ا�شرتاتيجية 
متقدمة وتكنولوجيا اإنتاجية حديثة ولي�شت 

�شراكات مالية.
ه��ذه  ت�شتمر  ب���اأن  الأم����ل  ع��ن  واأع����رب 
عملي  كنهج  املرتاكمة  الإيجابية  النتائج 
ل�شركة الفو�شفات بحيث حتقق عوائد عالية 
وت�شهم  العامة  اخلزينة  وتدعم  للم�شتثمر 
التجاري  امل��ي��زان  حت�شني  يف  فاعل  ب�شكل 
عمل  فر�ص  واإيجاد  احلكومية  للح�شابات 
يف  ال�شتثمار  م�شاريع  خ��الل  م��ن  ج��دي��دة 

ال�شناعات التحويلية والتعدين.
منطقة  اأن  اإلى  الذنيبات  الدكتور  ولفت 
�شمحت  اإذا  العام،  ه��ذا  �شت�شهد  ال�شيدية 
م�شنع  باإن�شاء  البدء  ال�شحية،  الظروف 
هندية  اأردنية  ب�شراكة  الفلورايد  اأملنيوم 
طن  األ��ف   20 ل��ى  ت�شل  انتاجية  وبطاقة 
ويوفر  دولر  مليون   30 اإلى  ت�شل  وبكلفة 

نحو 100 فر�شة عمل.
ا�شتكمال  �شيجري  اأن��ه  اإل��ى  اأ���ش��ار  كما 
تزويد  مب�شروع  للبدء  النهائية  الإج��راءات 
باحتياجاته  العقبة  يف  ال�شناعي  املجمع 
مع  عقد  خ��الل  م��ن  ال�شناعية  امل��ي��اه  م��ن 
وبالتعاون  متخ�ش�شة  بريطانية  �شركة 
مليون   50 اإلى  ت�شل  وبكلفة  »كادبي«  مع 

دولر.
ووقع التفاقية، بح�شور رئي�ص الوزراء 
جمل�ص  ورئي�ص  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور 
الأردنية  الفو�شفات  مناجم  �شركة  اإدارة 
جمل�ص  ورئي�ص  الذنيبات  حممد  الدكتور 
لل�شناعات  املتطورة  املثالية  ال�شركة  اإدارة 
التحويلية املهند�ص رامي العودات والرئي�ص 
الوهاب  عبد  املهند�ص  لل�شركة  التنفيذي 
الرواد، ومدير عام ال�شركة املثالية املتطورة 
رام��ي  املهند�ص  التحويلية  لل�شناعات 

فاخوري.
مع  اجل��دي��د  امل�شنع  اإن�شاء  وين�شجم 
اخلطة الت�شويقية امل�شتقبلية ل�شركة مناجم 
يف  نوعية  نقلة  وي�شكل  الأردنية،  الفو�شفات 
النوعيات  اإنتاج  يف  ومتيزها  ال�شركة  عمل 
ويهدف  الفو�شفات.  م��ن  عامليا  املطلوبة 
اجلودة  عايل  الفو�شفات  اإنتاج  اإلى  امل�شنع 
ومبوا�شفات ت�شويقية تلبي حاجات ال�شوق 
من  الفو�شفات،  من  النوع  هذا  من  العاملي 
خ��ال ث��اث��ة خ��ط��وط ت��ع��ومي وخ��ط واح��د 
للغ�شيل يجري ت�شميمها من كربى ال�شركات 
العاملية املتخ�ش�شة يف هذا املجال، ل�شتثمار 
خامات  م��ن  املنطقة  يف  امل��ت��اح��ة  امل����وارد 

الفو�شفات املخزنة.

ية  ا�ق� ت�ف يع ا� تو�ق� يرعى � يس الوزراء � ر�ئ�
ات وس�ف يل ال�ف س� إل�خشاء مصنع عخ

ين�قل رسالة من  ية � � ار�ب ير ال�خ وز�
يس المصري الملك الى الر�ئ�

 القاهرة 

ا�شتقبل الرئي�ص عبد الفتاح ال�شي�شي رئي�ص جمهورية م�شر العربية 
و�شوؤون  اخلارجية  ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�ص  نائب  الثنني،  ال�شقيقة، 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  حتيات  نقل  الذي  ال�شفدي،  اأمين  املغرتبني 
الأخوية  العالقات  اإلى فخامته ور�شالة من جاللته تناولت �شبل تعزيز 

ال�شرتاتيجية والتطورات يف املنطقة.
وو�شع ال�شفدي الرئي�ص ال�شي�شي يف �شورة املحادثات التي اأجراها 
الأمريكيني  وامل�شوؤولني  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�ص  مع  امللك  جاللة 
خالل زيارة جاللته للوليات املتحدة. وجاءت الر�شالة يف �شياق عملية 
حول  ال�شي�شي  والرئي�ص  امللك  جاللة  بني  امل�شتمرة  والت�شاور  التن�شيق 
�شبل تعزيز التعاون ومواجهة التحديات الإقليمية خدمة مل�شالح البلدين 
يف  والتعاون  التن�شيق  زيادة  على  احلر�ص  واأكدت  العربية،  والق�شايا 
امل�شرية  الأردنية  العالقات  ا�شرتاتيجية  يعك�ص  املجالت ومبا  خمتلف 
عبداهلل  امللك  جاللة  اإلى  حتياته  ال�شي�شي  الرئي�ص  وبعث  ومركزيتها. 
الثاين، واكد احلر�ص على تعزيز التعاون بني البلدين ال�شقيقني يف جميع 
املجالت، مبا ي�شهم يف حتقيق م�شالح البلدين وال�شعبني ال�شقيقني، ل 
�شيما على امل�شتويني القت�شادي والتجاري، مثمناً اجلهود التي يقوم بها 

الأردن يف اإطار رعاية اجلالية امل�شرية املتواجدة يف اململكة.
الأردن  بني  املتينة  الأخوية  بالعالقات  ال�شي�شي  الرئي�ص  واأ�شاد 

وم�شر وما بلغته من م�شتوى متقدم على خمتلف الأ�شعدة.
و�شهد اللقاء ا�شتعرا�شاً ملجمل العالقات الثنائية، حيث مت الإعراب 
اأهمية  تاأكيد  مع  اجلانبني،  بني  القائم  التن�شيق  مل�شتوى  الرتياح  عن 
اإلى  يرقى  مبا  التجاري  التبادل  وزي��ادة  القت�شادية  العالقات  تعزيز 
ال�شعبني  التي جتمع  التاريخية  ال�شيا�شية والروابط  العالقات  م�شتوى 
ال�شقيقني، ف�شاًل عن دفع التعاون بني اجلهات املخت�شة يف البلدين فيما 
بالتعاون  الإ�شادة  متت  كما  كورونا.  جائحة  تداعيات  مبواجهة  يتعلق 
ال�شدد  هذا  يف  التاأكيد  مع  والعراق،  والأردن  م�شر  من  كل  بني  الثالثي 
عقدت  التي  الأخري  القمة  اجتماع  خمرجات  على  البناء  �شرورة  على 
ت�شهم يف  اإجراءات ملمو�شة  املا�شي، واتخاذ  �شهر حزيران  يف بغداد يف 
زيادة اأوجه التن�شيق والتعاون امل�شرتك بني الدول الثالث، خا�شة فيما 
ال�شناعية.  واملجمعات  الكهربائي،  والربط  الطاقة  مب�شروعات  يتعلق 
الفل�شطينية  بالق�شية  املرتبطة  امل�شتجدات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
والتن�شيق امل�شتمر بني البلدين من اأجل حتقيق ال�شالم العادل وال�شامل 
مفاو�شات  وا�شتئناف  الدولية  ال�شرعية  وق��رارات  الدولتني  حل  وفق 
جادة وفاعلة لتحقيق التقدم املطلوب يف العملية ال�شلمية. واأكد ال�شفدي 
اأهمية اجلهود امل�شرية احلثيثة لتثبيت وقف اإطالق النار يف غزة، واأ�شاد 
بحث  كذلك  اللقاء  خالل  وجرى  القطاع.  اإعمار  لإع��ادة  م�شر  مببادرة 

الأو�شاع يف املنطقة، وخ�شو�شا يف لبنان، و�شوريا وليبيا.
التي جتمع  الرا�شخة  بالروابط  الأردن  اعتزاز  ال�شفدي على  و�شدد 
م�شر  جتربة  وتثمني  الثنائية،  العالقات  ومب�شرية  وم�شر،  اململكة 
خالل  من  املجالت  جميع  يف  التعاون  تعميق  على  واحلر�ص  التنموية 
م�شرية  اإجن���ازات  اإل��ى  لفتا  امل�شرتك،  وال�شتثمار  اخل��ربات  تبادل 
يف  تنفيذها  اجل��اري  الكربى  القومية  وامل�شروعات  ال�شاملة  التنمية 
م�شر. اإلى ذلك اأجرى ال�شفدي ووزير اخلارجية امل�شري �شامح �شكري 
البلدين  بني  التعاون  اآف��اق  تو�شعة  خاللها  بحثا  مو�شعة،  حمادثات 
ال�شقيق،  العراق  مع  الثالثي  التعاون  اآلية  اإطار  ويف  ثنائيا  ال�شقيقني 
املبذولة  الوزيران اجلهود  الإقليمية. وبحث  امل�شتجدات  اإلى  بالإ�شافة 
للحفاظ على التهدئة يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، ومبا فيها القد�ص 
و�شكري  ال�شفدي  واأكد  غزة.  يف  الإعمار  اإعادة  عملية  واإطالق  املحتلة 
�شرورة بلورة جهد دويل فاعل لإيجاد اأفق �شيا�شي حقيقي حلل الق�شية 
الفل�شطينية  الدولة  يج�شد  الذي  الدولتني  حل  اأ�شا�ص  على  الفل�شطينية 
امل�ضتقلة ذات ال�ضيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعا�شمتها 
القد�ص ال�شرقية، لتعي�ص باأمن و�شالم اإلى جانب اإ�شرائيل وفق قرارات 
الوزيران �شرورة  اأكد  كما  العربية.  ال�شالم  الدولية ومبادرة  ال�شرعية 
دعم جهود احلكومة العراقية تثبيت الأمن وال�شتقرار وحماية �شيادة 
على  حققه  ال��ذي  الن�شر  وتكري�ص  �شعبه  م�شالح  وحتقيق  العراق 
حلل  للتو�شل  امل�شتهدفة  التطورات  الوزيران  وا�شتعر�ص  الإره��اب. 
وحدتها،  ويحفظ  وا�شتقرارها  اأمنها  لها  يعيد  ال�شورية  لالأزمة  �شيا�شي 
والتطورات يف ليبيا التي اأكدا �شرورة اإنهاء اأزمتها وفق التوافقات التي 
جميع  وخروج  وم�شاحلها  ليبيا  اأمن  ي�شمن  مبا  الليبيون  اإليها  تو�شل 
�شورة  يف  ال�شفدي  �شكري  وو�شع  منها.  الأجنبية  والقوات  املرتزقة 
املطلق  اململكة  ال�شفدي وقوف  اأكد  النه�شة، حيث  �شد  تطورات ق�شية 
مع م�شر يف موقفها امل�شتهدف للتو�شل لتفاق على اأ�شا�ص القانون الدويل 
يحفظ حقوقها وحقوق جميع الأطراف يف مياه النيل. واأكد ال�شفدي اأن 
الوزيران على  العربي. واتفق  القومي  الأمن  املائي جزء من  اأمن م�شر 
ا�شتمرار التوا�شل والتن�شيق تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين ال�شقيقني 

ومبا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة والق�شايا العربية.

ية: الملك  ب� ية األورو�  الصدا�قة األرد�خ�
ية ين� لسط� ية ال�ف م لل�قض� يد الز�خ يُع� �

عمان 

اأكد رئي�ص جمعية ال�شداقة الأردنية – الأوروبية الربملانية النائب خلدون 
حينا، اأهمية الو�شاية الها�شمية على املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية يف القد�ص 

ال�شريف، والدور املهم الذي يقوده الأردن يف املنطقة.
اململكة  لدى  الأوكرانية  ال�شفرية  الثنني،  اجلمعية،  لقاء  خالل  وق��ال، 
للق�شية  الزخم  اأع��اد  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اإن  مريو�شالفا،  �شريباتيوك 
ق�شيته  يعتربها  الأردن  واإن  والإقليمية،  الدولية  املحافل  يف  الفل�شطينية 
لل�شعب  وال�شامل  العادل  ال�شالم  حتقيق  يف  جهًدا  ياألو  ول  الأول��ى،  املركزية 
الفل�شطيني وحتقيق ال�شتقالل، واإقامة دولته امل�شتقلة على ترابه الوطني على 

حدود الرابع من حزيران 1967 وعا�شمته القد�ص ال�شرقية.
واأ�شار حينا اإلى اأهمية العالقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني، و�شرورة 
ت�شهيل عمل امللحق الثقايف يف اأوكرانيا ملتابعة ق�شايا من �شاأنها توطيد العالقات 

بني البلدين، لفتا اإلى اأهمية اإقامة ا�شتثمارات م�شرتكة بني اجلانبني.
وعبد  الطراونة  وعلي  املحارمة  وحممد  الب�شتنجي  خالد  النواب:  واأكد 
وعلي  الظهراوي  ورائ��د  القطاونة  واأحمد  ال�شعيدين  وزه��ري  زي��د  اأب��و  اهلل 
ال�شطناوي،  وحممد  ال�شوحة  وحممد  احلي�شة  ون�شار  اإبداح  وعطا  الغزاوي 
اأهمية الو�شاية الها�شمية على املقد�شات يف القد�ص، داعني اإلى تعزيز التبادل 
ا واأن اأوكرانيا ُتعد من اأهم مراكز  التجاري والثقايف وتبادل اخلربات، خ�شو�شً
البلدين  بني  العالقات  تعزيز  اإلى  دعوا  كما  اأوروب��ا.  يف  الغذائية  ال�شناعات 

ال�شديقني، وخا�شة يف جمالت ال�شياحة والتجارة والربملانية.
البلدين  بني  العالقات  عمق  جهتها،  من  مريو�شالفا،  ال�شفرية  واأك��دت 
اأن  اأوكرانيا.واأو�شحت  جتاه  املختلفة  الأردن  مواقف  مثمنة  ال�شديقني، 
الرئي�ص الأوكراين يوؤكد دعمه ملواقف الأردن املختلفة، وي�شيد بدوره املحوري 
يف ا�شتقرار واأمن املنطقة، م�شيفة اأن بالدها تنظر اإلى عمان ك�شريك رئي�ص يف 

ر�شم الأولويات يف كل املجالت.

دمة  ير ال�خ تمة: مواصلة العمل لتطو�    ال�وا�
ين يراع�ي ال�قوا�خ� خ�ي � ية �ب�قالب إ�خسا� األمن�

عمان 

موا�شلة  �شرورة  احلوامتة،  ح�شني  الركن  اللواء  العام  الأمن  مدير  اأكد 
العمل لتنفيذ التوجيهات امللكية يف تطوير اخلدمة الأمنية بقالب اإن�شاين يراعي 

القوانني والت�شريعات.
ونقل احلوامتة، خالل لقائه الثنني عددا من القادة واملدراء يف املديرية، 
حتيات جاللة امللك عبد اهلل الثاين، القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، لكافة منت�شبي 
بجهودهم  جاللته  واعتزاز  وال��وح��دات،  الت�شكيالت  خمتلف  يف  العام  الأم��ن 

املبذولة يف اإطار من املهنية واحرتام الإن�شان.
االأمنية  اخلطة  تنفيذ  على  واالأف���راد  ال�ضباط  كافة  احل��وامت��ة  و�ضكر 
واملرورية بنجاح للت�شهيل على املواطنني، وتوفري الأجواء الآمنة واخلدمات 

الإن�شانية لهم خالل اأيام عيد الأ�شحى املبارك.
الأمن  قدمها  التي  اجلهود  متابعة  �شرورة  على  العام  الأمن  مدير  و�شدد 
يف  الوطنية  اجلهود  مل�شاندة  كورونا  جائحة  مع  التعامل  بداية  منذ  العام 
مواجهة الوباء، داعياً اإلى ا�شتكمال حملة التطعيم ملنت�شبي الأمن العام لتوفري 

احلماية لهم خالل اأداء الواجبات.
يوؤدي  قد  الوباء  من  الوقاية  �شبل  على  احلفاظ  يف  الرتاخي  اأن  اإلى  ولفت 
اإلى اإعادة انت�شاره، وهو الأمر الذي ي�شتلزم منا التعاون لتوفري اأ�شباب الأمن 
واحلماية والتي تبداأ بالإقبال على اللقاح، وتطبيق اأوامر الدفاع، م�شريًا اإلى 
اأن اأمن املجتمع و�شالمته، وحماية الأرواح، واحلفاظ على ال�شحة العامة، هي 

اأهداف ن�شعى لتحقيقها دون تهاون اأو تق�شري.
مع  املبا�شر  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  �شرورة  اإل��ى  احلوامتة  واأ�شار 
مبا  التقيد  ل�شمان  الرقابة  اآليات  وتفعيل  العالقة،  ذات  واجلهات  ال��وزارات 
بكافة  لاللتزام  املواطنني  وحتفيز  جديدة،  دفاع  واأوامر  توجيهات  من  ي�شدر 

الإجراءات، وتكثيف حمالت التوعية للم�شاهمة يف حماية املجتمع.
واأكد احلوامتة، �شرورة اإنفاذ القانون بحر�ص وعدل، يف ظل قيم ومبادئ 
اإلى  وامل��دراء  القادة  موجهاً  الأردنية،  الدولة  م�شرية  عرب  الأجيال  توارثتها 
وهم  اأهلنا،  فهم  املجتمع  اأبناء  مع  والتوا�شل  والتالحم،  التكاتف  قيم  تر�شيخ 
اأمن  عن  الذود  يف  ال�شركاء  وهم  الإن�شانية،  واخلدمة  الأمنية  العملية  حمور 

الوطن وحماه.
التي  الت�شاركية  لرت�شيخ  اأهمية امل�شي قدماً  اإلى  العام  الأمن  واأ�شار مدير 
تعزز من قدرة املوؤ�ش�شات الوطنية، لفتاً اإلى التكامل والتن�شيق امل�شتمر الذي 
اأمن  عن  الدفاع  يف  الأمنية  واأجهزتنا  البا�شلة  امل�شلحة  قواتنا  قدرة  من  عزز 

الوطن يف ظل القيادة الها�شمية احلكيمة.
الإج��راءات  اأهم  وامل��دراء  القادة  مع  احلوامتة  ناق�ص  اللقاء،  نهاية  ويف 
الواجبات  بكافة  الرتقاء  و�شبل  والإن�شاين،  الأمني  العمل  لتطوير  املتخذة 
واملهام، وتاأهيل العن�شر الب�شري ومتكينه من اأداء الواجبات بحرفية وكفاءة.
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�شباق املليارديرات 
للف�شاء... ماذا يفيدنا؟

رحلة جيف بيزو�ص، اأغنى اإن�شان يف العامل، اإلى الف�شاء اأول من اأم�ص، 
550 مليون دولر عن كل  10 دقائق و10 ثواٍن، كلفت نحو  ا�شتغرقت 
الربيطاين  امللياردير  رحلة  من  اأي��ام  ت�شعة  بعد  الرحلة  وج��اءت  دقيقة. 
»فريجن  �شركته  �شممتها  التي  املركبة  منت  على  بران�شون  ريت�شارد 
يف  اأخذنا  اإذا  الف�شاء،  اإلى  املليارديرات  �شباق  اإطار  يف  وذلك  غالكتيك« 
اإيلون ما�شك موؤ�ش�ص �شركة  اأي�شاً الربنامج الف�شائي للملياردير  العتبار 

»�شبي�ص اإك�ص« والرئي�ص التنفيذي ل�شركة »تي�شال«.
د�شنتا  الف�شاء  اإلى  مركبتيهما  منت  على  وبيزو�ص  بران�شون  رحلتا   
واأثارتا  املقتدرين،  اأمام  الف�شائية  ال�شياحة  لإطالق  �شركتيهما  برنامج 
الرجلني  مثل  احتفى  من  هناك  ك��ان  بالطبع  وا�شعني.  وج��دًل  اهتماماً 
ال�شتك�شاف  يف  الراغبني  اأم��ام  الف�شاء  حل��دود  فتحاً  وعّدها  باملغامرة 
ولديهم الإمكانات لتوفري قيمة التذكرة التي ل ُيتوقع اأن تقل عن 250 األف 
اإهدارًا  كثريون  يراه  لربنامج  واأقوى  اأعلى  كانت  النتقادات  لكن  دولر. 
كانت  طائلة  اأم��واًل  مبددين  الف�شاء  نحو  يت�شابقون  رجال  من  للروات 
الفريو�شات  خطر  حماربة  يف  للم�شاعدة  اأُنفقت  لو  اأكر  الب�شرية  �شتخدم 
والأوبئة والأمرا�ص وتغريات املناخ التي حت�شد املاليني من الب�شر، اأو لو 
ُوجهت نحو حماربة اجلوع والفقر، اأو لإن�شاء �شروح علمية اأو �شناديق 
لدعم التعليم مثلما كان يفعل كثري من الأغنياء يف ال�شابق ويفعل اآخرون 
النا�ص يف  لدعم برامج ت�شاعد  الدولرات  اليوم ممن يخ�ش�شون مليارات 
كوكبنا الذي يواجه كثريًا من الأزمات.  ع�شو الكونغر�ص الأمريكي اإيرل 
بلوميناور وجه انتقاداته نحو الآثار البيئية ملثل هذه الرحالت ال�شياحية 
النا�ص  اأ�شوة مبا يدفعه  الف�شائية، وطالب بفر�ص �شرائب على تذاكرها 
عندما ي�شرتون تذاكر ال�شفر العادية على الطائرات. وقال بلوميناور اإنه 
�شيعر�ص ت�شريعاً للمناق�شة يف الكونغر�ص لفر�ص �شريبة لتعوي�ص تاأثري 
العامني  خالل  تزيد  اأن  ُيتوقع  التي  الرحالت  هذه  حُتدثه  الذي  التلوث 
املقبلني. اآخرون وجدوا الفر�شة لكي يثريوا جمددًا تهرب بع�ص ال�شركات 
بيزو�ص  رحلة  مع  واأ�شاروا  ال�شرائب،  دفع  من  مليارديرات  ميلكها  التي 
الف�شائية اإلى اأن �شركته »اأمازون« من بني ال�شركات العمالقة التي حتقق 
مبيعات مبليارات الدولر وتدفع �شرائب �شئيلة للغاية اأو ل تدفع �شيئاً 
على الإطالق. فعلى �شبيل املثال حققت »اأمازون« دخاًل من املبيعات قدره 
يف اأوروبا يف العام املا�شي، لكنها مل تدفع �شرائب اأعمال  يورو  مليار   44
على اأ�شا�ص اأنها �شجلت خ�شائر.  يف اأمريكا اأي�شاً واجهت ال�شركة انتقادات 
لأنها مل تتحمل عبئاً �شريبياً كافياً يف ال�شنوات القليلة املا�شية، ولعامني 

متتاليني دفعت �شفرًا من ال�شرائب الفيدرالية للحكومة الأمريكية.
عامني  بعد   2019 عام  يف  فيدرالية  �شرائب  �شجلت  عندما  وحتى   
 162 �شتدفع  لأنها  انتقادات  واجهت  �شريبة،  اأي  دفع  عدم  من  متتاليني 

مليون دولر فقط مقابل دخل بلغ نحو 14 مليار دولر.
اإلى اتفاق ال�شهر املا�شي بني جمموعة الدول ال�شناعية  هذا الأمر قاد 
وهي  العمالقة،  ال�شركات  على   15% عن  تقل  ل  �شرائب  لفر�ص  ال�شبع 
خطوة موجهة بالأ�شا�ص ل�شركات التكنولوجيا الكربى التي تدفع �شرائب 
زهيدة رغم الأرباح الهائلة التي حتققها ، م�شتغلة يف ذلك اآلية اإن�شاء مقراتها 
منعدم. حتى  اأو  منخف�ص  ال�شركات  على  ال�شريبة  معدل  حيث  دول   يف 
كل هذه النتقادات لن متنع هوؤلء املليارديرات من تنفيذ اأفكارهم واأحالمهم، 
فهم ينظرون اإلى الأمور بطريقة خمتلفة، وفيهم روح املغامرة، التي جتعلهم 
 يتحدثون بثقة مفرطة عن م�شاريعهم التي يقولون اإنها تنظر بعني امل�شتقبل.

ب��ع��د رح��ل��ت��ه اإل����ى ال��ف�����ش��اء ال��ت��ي ا���ش��ت��غ��رق��ت ن��ح��و 50 دق��ي��ق��ة ق��ال 
و�شنحّول  اجلميع،  متناول  يف  الف�شاء  جلعل  هنا  »نحن  بران�شون: 
لكن  الف�شاء«.  رواد  من  القادم  اجليل  اإل��ى  احلاملني  من  القادم  اجليل 
اجلميع؟ متناول  يف  الف�شاء  امل��ل��ي��اردي��رات  ه���وؤلء  �شي�شع  ح��ق��اً   ه��ل 
بران�شون وبيزو�ص واإيلون ما�شك، الذي قيل اإنه ا�شرتى تذكرة على مركبة 
بران�شون لل�شفر يف رحلة قادمة، ل متثل قيمة التذكرة الباهظة �شيئاً بالن�شبة 
ر بنحو 370 مليار دولر، لكن كم من  اإليهم، فالثالثة ثرواتهم جمتمعة تقدَّ
تذكرة؟ على  للح�شول  اأكر  اأو  دولر  األف   250 دفع  ي�شتطيعون   الب�شر 

هناك بالتاأكيد قلة ل تبايل ومتلك القدرة لإنفاق مثل هذا املبلغ اأو اأكر للقيام 
ال�شرق الو�شطمبغامرة يتباهون بها يف اأحاديثهم. 

ال ل�قاح  ت�ب�ث �قرار إعطاء األط�ف ية � ب� يا� الص�ة الن�
ارد�خز كورو�خا وا�خ�قطاع الكهر�باء �بال�ب

عمان 

عن  املنبثقة  الفرعية  النتخاب  جلنة  اأق��رت   
عددا  ال�شيا�شية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة 
مقرر  بح�شب  النتخاب  قانون  م�شروع  م��واد  من 

اللجنة الدكتور عامر بني عامر.
النباء  لوكالة  ت�شريحات  يف  عامر  بني  وقال 
الأردنية »برتا« اإن اللجنة توافقت خالل الجتماع 
الذي عقدته برئا�شة الدكتور خالد البكار زيادة عدد 
150مقعدا،  ت�شبح  بحيث  النواب  جمل�ص  مقاعد 
منها 50 مقعدا �شتخ�ش�ص للقائمة الوطنية والتي 

عامر  بني  واأ�شاف  فقط.  الأح��زاب  على  �شتقت�شر 
 3 للقوائم احلزبية بن�شبة  اأن اللجنة حددت عتبة 
الوطنية  القائمة  خمرجات  تتكرر  ل  بحيث  باملئة، 
حني   2013 انتخابات  خ��الل  تطبيقها  مت  التي 
فقط.  واح��د  مقعد  على  القوائم  معظم  ح�شلت 
 6 من  مر�شحني  �شتمثل  القائمة  اأن  اإل��ى  واأ���ش��ار 
واحدة،  حمافظة  من  ولي�ص  الأقل  على  حمافظات 
املحافظات  اأبناء  بني  احلزبي  العمل  تعزز  بحيث 
يف  يكمن  ال��ه��دف  اأن  مو�شحا  الأح�����زاب،  وب��ني 
الو�شول الى ترجمة توجيهات جاللة امللك عبداهلل 
الثاين وتطلعات ال�شعب الأردين ملجل�ص نواب حزبي 

وحكومة برملانية. كما اأ�شار بني عامر الى اأن جلنة 
النتخاب توافقت على املحافظة على ن�شبة متثيل 
لفتا  املقاعد،  عدد  على  ولي�ص  النتخابية  الدوائر 
الى اأنه من املمكن اأن تنخف�ص مقاعد بع�ص الدوائر 
النتخابية، ولكنها �شتحافظ على ن�شبة متثيلها يف 
اجمايل  اأن  حني  يف  املقبلة،  الربملانية  النتخابات 
هو  كما  �شيبقى  اململكة  يف  النتخابية  الدوائر  عدد 
حاليا 23 دائرة انتخابية. واأكد اأنه �شيتم املحافظة 
الكوتات  جلميع  التمثيل  من  الأدن���ى  احل��د  على 
وال�شرك�ص  وامل�شيحية  »امل��راأة  وهي  بها  املعمول 

وال�شي�شان والبدو«.

ا�ئمة  ت�قر عت�بة 3 �بالمئة لل�ق اب � نة االنت�خ ل�ب
صصها لأل�زاب ت�خ ية و� الوطن�

عمان 

عن  املنبثقة  امل���راأة  متكني  جلنة  رئي�شة  قالت 
�شمر  ال�شيا�شية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة 
تو�شياتها  اقرار  من  انتهت  اللجنة  اإن  ح�شن  احلاج 

املتعلقة مب�شروعي قانوين الأحزاب والنتخاب.
الأردنية  الأنباء  لوكالة  ح�شن  احلاج  واأ�شافت 
تو�شياتها  رفعت  امل���راأة  متكني  جلنة  اأن  »ب���رتا«، 
بدورهما  واللتني  والن��ت��خ��اب  الأح����زاب  للجنتي 
ب�شاأنها  القرار  واتخاذ  التو�شيات  بدرا�شة  �شتقومان 

قبل رفعها للمجل�ص التنفيذي للجنة امللكية.

واأ�شارت اإلى اأن اأبرز التو�شيات املتعلقة بقانون 
املخ�ش�شة  املقاعد  ن�شبة  بزيادة  متثلت  النتخاب 
باملئة   30 عن  تقل  ل  اأن  على  ال��ربمل��ان  يف  للمراأة 
يف  والت�شل�شل  ال��ن��واب،  جمل�ص  مقاعد  اإج��م��ايل  من 
ّثل  مُتَ بحيث  الوطنية،  القائمة  �شمن  املرت�شحني 
اللجنة  اأو���ش��ت  كما  القائمة.  يف  وال��رج��ل  امل���راأة 
النتخابات  يف  امل��راأة  دعم  على  الأح��زاب  بت�شجيع 
بحيث ينعك�ص ذلك على متويل الأحزاب، والتو�شية 
الرجل  بحق  والنتخابي  ال�شيا�شي  العنف  مبواجهة 
واملراأة من خالل ت�شديد العقوبات، وكذلك التو�شية 
امل��راأة  بحق  تنمر  تت�شمن  التي  العبارات  باإلغاء 

بتاأنيث  والتو�شية  النتخاب،  قانون  يف  وردت  اأينما 
»الناخبون  منها  القانونية  والعبارات  الن�شو�ص 
وغريهما  واملرت�شحات«،  واملرت�شحون  والناخبات 
بح�شور  النتخابية  البيانات  وتعديل  املفردات،  من 
اللجنة  واأو�شت  فقط.  العالقة  �شاحب  ال�شخ�ص 
بح�ضب احلاج ح�ضن ب�ضرورة الغاء �ضرط اال�ضتقالة 
وامل����راأة  ل��ل��رج��ل  النيابية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  للرت�شح 
ويف  راتب،  بدون  اإجازة  على  باحل�شول  وا�شتبداله 
يتم  النتخابات  يف  املرت�شحة  اأو  املر�شح  فاز  حال 
يحالفه  مل  حال  ويف  وظيفته  من  ال�شتقالة  يف  امل�شي 

احلظ يعود لعمله.

تها المتعل�قة  يا� توص� تر�فع � ين المرأة � تمك� �
اب واأل�زاب �بمشروع�ي �قا�خو�خ�ي االنت�خ

عمان 

اجتماعها،  خ��الل  النيابية  ال�شحة  جلنة  بحثت 
الهواري،  فرا�ص  الدكتور  ال�شحة  وزير  مع  الثنني، 
لقاحات  الأطفال  لإعطاء  الوزارة  دعت  التي  الأ�شباب 
بذلك،  ت�شمح  علمية  درا���ش��ات  توفر  وم��دى  ك��ورون��ا 
الأطفال  يلزم  قرار  اتخاذ  يف  بالتاأين  ال��وزارة  مطالبة 

خا�شة طلبة املدار�ص بتلقي اللقاح.
وقال رئي�ص اللجنة النائب الدكتور اأحمد ال�شراحنة 
اإن الآلف من املواطنني توا�شلوا مع اللجنة للح�شول 
اللقاح  واإعطاء  فايزر،  لقاح  من  مدعمة  جرعة  على 
لهم  لي�شمح  اأمورهم  اأولياء  طلب  على  بناء  لالأطفال 

بالدخول اإلى دول تلزم البالغني والأطفال بذلك.
اإن  الهواري،  فرا�ص  الدكتور  ال�شحة  وزير  وقال 
الفئات  ملختلف  ك��ورون��ا  لقاحات  اإع��ط��اء  يف  التو�شع 
العمرية مرتبط مبدى توفرها. واأكد اأن وزارة ال�شحة 
ذلك  منه  يطلب  من  جلميع  اللقاح  تلقي  ب��اب  فتحت 
بع�ض  ت�ضرتط  اإذ  ال�ضفر،  بق�ضية  يتعلق  فيما  خا�ضة 
اإلى  م�شريا  اأرا�شيها،  الى  للدخول  اللقاح  اأخذ  الدول 
اأمر اختياري ويعود لقرار ويل  اأن تلقي الأطفال للقاح 

الأمر.
اللقاح  باإعطاء  ال�شماح  قرار  اأن  الهواري  واأو�شح 
لالأطفال مبني على درا�شات علمية ت�شمح بذلك، م�شريا 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  منها  دول  هناك  اأن  اإلى 

�شمحت باإعطاء اللقاح لالأطفال دون �شن 18 عاما.
اإعطاء  يف  تو�شعت  الأمريكية  املدار�ص  اأن  واأ�شاف 
اأعدتها �شركة  اللقاح لطالبها بناء على درا�شات علمية 
التي  الدرا�شات  اأن  اإل��ى  م�شريا  ال�شاأن،  بهذا  فايزر 
على  اأج��ري��ت  التي  ذاتها  هي  الأط��ف��ال  على  اأج��ري��ت 

البالغني من قبل ال�شركات املنتجة للقاحات.

اإلى  الطالب  عودة  يربط  قرار  يوجد  ل  اأنه  واأك��د 
لن مينع  اأنه  م�شددا  اللقاح،  بتلقيهم  الوجاهي  التعليم 
على  ح�شوله  قبل  املدر�شة  اإل��ى  ال��دخ��ول  من  طالب 

اللقاح.
اإج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   22 نحو  اأن  ه���واري  وب��ني 
 18 �شن  دون  اأطفال  هم  كورونا  بفريو�ص  امل�شابني 
اأن  واأو�شح  مرتفعة«.  »ن�شبة  اأنها  اإلى  م�شريا  عاما، 
نتائج الدرا�شات العلمية بينت اأن من يتجاوز عمره �شن 
العا�شرة يكون قادرا على نقل العدوى، م�شددا على اأن 
جميع الإجراءات التي تتخذها وزارة ال�شحة تخ�شع 

لدرا�شات علمية.
واأو�شح اأن اإلزام الأهل بالتوقيع على تعهد ليتلقى 
عند  يتخذ  طبيعي  اإج��راء  هو  الكورونا  لقاح  اأبناوؤهم 
الأهل  الهواري  وحث  كان.  مر�ص  باأي  الطفل  اإ�شابة 
واملعلمني والعاملني يف املدار�ص على تلقي لقاح فريو�ص 
م�شددا  الوجاهي،  التعليم  ا�شتمرار  لغايات  كورونا 
اأن تكون اللقاحات متوفرة لت�شاعد على  على �شرورة 

تخفيف اأي موجة جديدة لفريو�ص كورونا.
فريو�ص  �شد  التطعيم  حملة  اأن  ال��ه��واري  واأك��د 
كورونا ناجحة بكل املقايي�ص، م�شريا اإلى اأنه مل ت�شجل 
الدول  اأن  واأكد  اللقاحات.  تلقي  من  حت�ش�ص  حالة  اأي 
�شمحت  اللقاحات  تلقي  يف  مرتفعة  ن�شبة  حققت  التي 
باإزالة الكمامات يف الأماكن املفتوحة وهو اأمر مل يتحقق 
على  احلا�شلني  عدد  اأن  مبينا  الآن،  حتى  الأردن  يف 
مليون  788ر2  بلغ  كورونا  لقاح  من  واح��دة  جرعة 
اأم�ص  اجلرعتني  تلقى  من  عدد  جت��اوز  فيما  �شخ�ص، 

مليوين �شخ�ص.
بارتداء  ال�شتمرار  اإلى  بحاجة  زلنا  ما  اأننا  واأكد 
حتى  الجتماعي  التباعد  باإجراءات  والتقيد  الكمامة 

يتلقى اأكرب عدد من املواطنني اللقاح.

�شلطة  قبل  من  املتبعة  بالجراءات  يتعلق  وفيما 
منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة، قال الهواري، اإن 
اإلى حد كبري ملا كانت عليه  العقبة عادت فيها احلياة 
املطعوم  تلقى  اإذا  اأنه  واأ�شاف  كورونا،  جائحة  قبل 
على  �شينعك�ص  ذلك  ف��اإن  املواطنني،  من  ن�شبة  اأك��رب 

الإجراءات املتبعة والتحرر منها.
واأ�شاد الهواري باجلهود التي تبذلها جلنة الأوبئة 
التي ت�شم خرباء وخمت�شني وهي مطلعة على جميع 
واملتعلقة  ال�شحة  وزارة  تتخذها  التي  ال��ق��رارات 

بكورونا.
اجتماعها،  يف  ال�شحة  وزي��ر  مع  اللجنة  وبحثت 
داخل  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأ�شباب  اأي�شا  اليوم، 
ال�شبت  ليلة  عمان  بالعا�شمة  اجل��اردن��ز  م�شت�شفى 
احلكومة  اأو�شت  اللجنة  اإن  ال�شراحنة  وقال  املا�شي. 
بتحويل ملف انقطاع الكهرباء اإلى النائب العام، بعد اأن 
توجهت فجر اأم�ص اإلى امل�شت�شفى اجلاردنز، واجتمعت 

مع وزير الداخلية ووزير ال�شحة فيه.
�شرورة  النيابية،  اللجنة  واأع�شاء  رئي�ص  واأك��د 
تكرار  ملنع  والفنية  الإداري��ة  الإج��راءات  جميع  اإتباع 

احلادثة يف م�شت�شفى اجلاردنز واأي م�شت�شفى اآخر.
بالرتكيز  ال�شراحنة،  بح�شب  اللجنة،  واأو�شت 
واإعادة  امل�شت�شفيات،  يف  اجلودة  معايري  تطبيق  على 
النظر بالت�شريعات الناظمة لرتخي�ص املراكز ال�شحية 
والطبية، وت�شديد الرقابة على امل�شت�شفيات احلكومية 
اختيار  يف  احلق  املواطنني  منح  جانب  اإلى  واخلا�شة 
كورونا  فح�ص  اإج��راءات  من  والتخفيف  اللقاح،  نوع 
من  والقادمني  املغادرين  الأردن��ي��ني  املواطنني  على 
اأثبت  التحقيقات  اأن  ال�شحة  وزي��ر  واأك��د  اخل���ارج. 
حدوث وفاة واحدة بعد انقطاع الكهرباء يف امل�شت�شفى، 
اأنها ناجتة  اللحظة مل يثبت  اأنه حتى هذه  اإلى  م�شريا 

عن انقطاع الكهرباء.
رئوية  جلطة  اإلى  تعر�ص  املتوفى  اأن  اإلى  واأ�شار 
اأدت اإلى نق�شان الأوك�شجني عنده ما اأدى اإلى وفاته، 
انتهت  ح��ال  ويف  العام  النائب  ل��دى  امللف  اأن  موؤكدا 
التحقيقات، فاإنه �شيجري ك�شف التفا�شيل بكل �شفافية 

وو�شوح للراأي العام.
يومي  ب�شكل  ت��راق��ب  ال�شحة  وزارة  اأن  و���ش��دد 
م�شوؤولية  هناك  اأن  اإلى  م�شريا  اجلاردنز،  م�شت�شفى 

يجب اأن يتحملها املعنيون يف امل�شت�شفى.
داخل  كهربائي  متا�ص  هو  ح��دث  ما  اأن  واأو���ش��ح 
امل�شت�شفى وهناك فنيون يبحثون عن ذلك، م�شريا اإلى 

اأن الكهرباء مل تنقطع عن امل�شت�شفى بكامله.
اأن  ميكن  اأمر  الكهرباء  انقطاع  اأن  الهواري  وبني 
يحدث، »ونحن نتفهم ذلك«، ولكن ما ميكن اأن تقوم به 
الوزارة هو العمل من اأجل عدم تكرار ذلك، م�شيفا »ل 

ن�شتطيع اأن نراقب كل جهاز باململكة«.
اأن وزارة ال�شحة ا�شرتت خدمات م�شت�شفى  وبني 
اجلاردنز، حيث اأنه جمهز ب�شكل جيد وهو معروف يف 
اأن العالقة بني اجلانبني هي  العا�شمة عمان. واأ�شاف 
والرقابة  بالكامل،  للم�شت�شفى  فالإدارة  �شراكة،  عالقة 

دائما متوفرة داخله من قبل وزارة ال�شحة.
ميدانية ملعظم  بزيارات  قام  اأنه  الهواري  واأو�شح 
م�شت�شفيات اململكة والتقى مدرائها ومدراء ال�شحة يف 
املحافظات. وبني اأن الوزارة و�شعت اخلطط من اأجل 
اتفاقية  توقيع  جرى  اإذ  اخت�شا�شيني،  اأطباء  تدريب 
اإج���راءات  وهناك  الها�شمية  اجلامعة  مع  تدريبية 
�شيجري العالن عنها قريبا من اأجل رفد امل�شت�شفيات 
الطبية،  والأجهزة  الطبية  بالكوادر  ال�شحية  واملراكز 
يف  الطبية  الكوادر  وحت�شني  حت�شني  �شرورة  موؤكدا 

الوزارة.

0 الثالثاء  )27( متوز  2021
العدد )2451(

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي 

ل�ضركة  يارا لل�ضناعات البال�ضتيكيةذ.م.م
ال�شادة ال�شركاء:

ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ  2021/7/26 من �شريك ميلك  اكرث من25% من راأ�شمال 
ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة   غري العادية  لالجتماع ا�شتنادا الحكام البند رابعا 
من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�شركات 
امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة 
الفقرة  البند رقم )2( من  ا�شتنادا الحكام  ال�شادرة  ال�شناعة والتجارة والتموين  عن وزير 
رقم)13(  الدفاع  قانون  احكام  مبقت�شى  وال�شادر  ل�شنة2020  رقم)5(  الدفاع  امر  من  ثانيا 
  2021/8/4 املوافق  االربعاء   يوم   االجتماع  حل�شور  دعوتكم  قررت  فقد   . ل�شنة1992 

ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا ،  على الرابط التايل:
https://us04web.zoom.us/j/73880904758?pwd=TTB4WjY5TXVyMjZvMIBNRDVMNW"

 EIUT09 to start or join a scheduled Zoom meeting
وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

-اقالة مدير عام
-انتخاب مدير عام لل�شركة

- تعيني املفو�شني بالتوقيع عن ال�شركة 
يرجى ح�شور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�ضركات

 وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين
 اعالن �ضادر عن م�ضجل اال�ضماء 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 باأن اال�ضم التجاري ) قمة العا�ضرة 

لالإ�ضترياد والت�ضدير ( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم)228378(با�ضم ) 
حممد جرب يو�ضف م�ضطفى( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم) مطاوع جرب يو�ضف م�ضطفى(

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

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

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

�ضركة قرطبه لال�ضكان  ذ.م.م م�شجلة  ال�شناعة والتجارة باأن 

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

)48213( بتاريخ )2017/7/9(

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

بتاريخ )2021/7/25(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة بانه تقرر قرار املحكمة بتاريخ 2020/10/26 باال�شتمرار 
 2016/12/27 تاريخ  املحكمة  ا�شراف  حتت  االختيارية  بالت�شفية 
ت�شفية  �ضركة  رود�س للخر�ضانه م�ضبقة ال�ضب  وامل�شجلة لدينا يف 
�شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم )27329( بتاريخ 
م�شفيا  الغرايبه  علي  ح�شني  حممد   : ال�شيد  وتعيني   2012/1/16

لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو: 
 عمان -  �شارع الكندي- برج كراد�شه- الطابق الثاين -تلفون رقم 

0791214869
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
املطاعم  الدارة  الفول  ار�س  ل�ضركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
حتت  حمدودة   م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة 
الرقم )53319( بتاريخ 2019/1/3 قد قررت باجتماعها غري العادي 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2021/5/18 بتاريخ  املنعقد 
لل�شركة  م�شفيا  م�شارقة  جمعه  عزمي  طارق  ال�شيد  وتعني  اختيارية 

وان عنوان امل�شفي هو :
الطابق  التجاري-  ال�شالم  باب  جممع  زرياب-  -�شارع  عرجان   

االول- هاتف 0772585702
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن م�ضفي �ضركة 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�شتنادا 
ل�شنة 1997 وتعديالته.

ذ.م.م  املطاعم  الدارة  الفول  ار�س  �ضركة   دائني  من  اأرجو 

 )53319( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 

بتاريخ  2019/1/3  �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
�شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة :  ال�شيد طارق عزمي جمعه م�شارقة

ال�شالم  باب  جممع  زرياب-  -�شارع  عرجان    : امل�شفي  عنوان 

التجاري- الطابق االول- هاتف 0772585702

  م�شفي �شركة

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي 
ل�ضركة مقا�ضات لتجارة االحذية ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/7/26 من �شريك  ميلك  اكرث من25% من راأ�شمال 

ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة  غري العادية لالجتماع ا�شتنادا الحكام البند رابعا من 
اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة 

العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من امر 

الدفاع رقم)5( ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 . فقد 
قررت دعوتكم حل�شور االجتماع يوم  االربعاء/  املوافق 2021/8/4 ال�شاعة العا�شرة �شباحا ، 

يف مقر ال�شركة الكائن يف مكة مول 
وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

-عزل امل�شفي
- تعيني م�شفي جديد

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

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�ضركات

 اعالن �ضادر عن م�ضفي �ضركة هبة لال�ضترياد والت�ضدير
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات ل�شنة 1997 
وتعديالته ارجو من دائني �شركة )  هبة لال�ضترياد والت�ضدير( 

وامل�شجلة لدى �شركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق 
التنموية يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة )م�شتاأجرة( حتت 

الرقم)2617( بتاريخ 12/9/2015 �شرورة تقدمي مطالباتهم املاليه 
جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال وذلك خالل �شهرين من 

تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث ا�شهر للدائنني خارج اململكة وذلك 
 على العنوان التايل:

 ا�شم امل�شفي : ال�شيد )�شامي �شليمان �شيفاهلل خمامرة(
 العنوان التايل:-

الفحي�س-�شارع االمري في�شل-عمارة رقم 7/�شندوق بريد رقم 
 )19152(�شندوق بريد)9( هاتف 0798076666

 م�شفي ال�شركة
�شامي �شليمان �شيف اهلل خمامرة

اعالن �ضادر عن مراقب  �ضركات
رقم  ال�شركات  قانون  املادة)264/اأ( من  ا�شتنادا الأحكام 

)22( ل�شنة 1997 وتعديالته. يعلن مراقب عام ال�شركات 

ل�ضركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 

�شجل  يف  لدينا  وامل�شجله  الطبيه  للتجهيزات  النعمه 
ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت الرقم )32832(

العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد  بتاريخ2013/6/2 

املنعقد بتاريخ 2021/7/11 العدول عن ت�شفية ال�شركة
مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لال�ضت�ضارات  املتقدمه  العاملية  البوابة  �ضركة  باأن  والتجارة 
ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م  واالكادميية  التعليمية 
بتاريخ   )52753( الرقم  حتت    / املحدودة  امل�شوؤولية  ذات 

)2018/10/21(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/7/25(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

دائرة االرا�شي وامل�شاحة

مذكرة تبليغ جل�شة ازالة �شيوع جلنة ازالة 

�شيوع مديرية ت�شجيل ارا�شي املزار اجلنوبي

طلب :29/2021/22

املطلوب تبليغهم :

1- عامر احمد ار�شيد الهواري

2- ورثة �شليمان ار�شيد �شامل الهواري

حيث يقت�شي ح�شوركم يوم االثنني تاريخ 

2021/8/9 ال�شاعة )9.00( اجلل�شة املنعقدة 

مبوجب الطلب املذكور اعاله املقدم من طالب 

ازالة ال�شيوع يف قطعة االر�س رقم )11( حو�س 

رقم )5( من ارا�شي قرية احل�شينية ومن مل 

يح�شر يف املوعد املحدد �شيطبق بحقه االحكام 

املن�شو�س عليها من قانون امللكية العقارية رقم 

)13( ال�شنة 2019 واالنظمة ال�شادرة مبوجبه 

بهذا اخل�شو�س ويف حال عدم ح�شور االطراف 

املبلغة لرئي�س اللجنة ا�شدار قرارا بحقه غيابيا

 رئي�س اللجنة

 عائده اجلعافره

ال�صحف:  �صدى وامم 8*2الثالثاء  2021/7/27

الى اع�صاء الهيئة العامة
 جلمعية توا�صل �صيدات ورجال االعمال املغرتبني

قررت الهيئة االدارية جلمعية توا�صل �صيدات ورجال االعمال املغرتبني دعوتكم 
حل�صور اجتماع الهيئة العامة العادي، وذلك يوم اجلمعة املوافق 2021/8/10 
بوا�صطة و�صيلة االت�صال املرئي وااللكرتوين )zoom( علما بان جدول اعمال 

االجتماع �صيكون لبحث االمور التالية:
اأ- مناق�صة واقرار التقرير االداري لعام )2017( )2018( )2019( )2020(

ب- مناق�صة واقرار التقرير املايل لعام )2017( )2018( )2019( )2020(
ج- مناق�صة واقرار التقرير ال�صنوي لعام )2017( )2018( )2019( )2020(

د- تعيني مدقق ح�صابات
ذ- انتخاب هيئة ادارية جديدة

ر- مناق�صة واقرار االنظمة الداخلية والتعليمات املالية واالدارية اخلا�صة باجلمعية
مع فائق االحرتام والتقدير

رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية/فادي املجايل

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200156983(

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

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

الرقم  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت  �ضركة عطيوه وبرغل 
)115066( بتاريخ 2016/10/10   قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2019/7/9 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة

�شالح حممد �شالح برغل  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان �شاحية اليا�شمني ت-0777999922

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

مراقب عام ال�ضركات 
رمزي نزهه

 اعالن ا�ضماء الفائزين
 تبارك �ضركة تك�ضون العامليه للتجارة العامه لل�ضادة الفائزين بحملتها 
االرتويجية احلا�ضلة علي موافقة وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين 

2/4/28/13372 
وهم ال�ضادة التالية ا�ضمائهم: ا�ضماء الفائزين: �ضيء العدوان، 

نان�ضي اكرم

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
اعالن ثاين 

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

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

غري العادية ل�ضركةالقا�ضد لال�ضترياد والت�ضدير  امل�شجلة لدينا  ك�شركة 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�س را�شمال 

ال�شركة من )300000( دينار اردين لي�شبح )100000( دينار اردين

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

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن

مراقب عام ال�ضركات 

د- وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200163012(

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم  اينا�س ونور زعبالوي 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد    2017/8/13 بتاريخ   )117046(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد   2021/7/26 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية 

هاين حممد احمد عليان   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان طرببور حي اخلزنه 0795759094

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

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن  فايز ال�ضكايف و�ضريكه   �ضركة  باأن 

الجراءات  بطلب  تقدمت   2003/7/29 بتاريخ   )67740( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :فايز ال�شكايف و�شريكه

اىل �شركة : حممد �شميح ح�شيمه و�شريكه

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

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
اعالن اخري 

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

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

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

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

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

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

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

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن

مراقب عام ال�ضركات 

د- وائل علي العرموطي

�إعالن دعوة عطاء
بهذا  باال�شرتاك  االخت�شا�ص  ذوي  من  الراغبني  فعلى  ادناه  العطاء  طرح  عن  الريموك  مياه  �شركة  تعلن 
مهن  ورخ�شة  الت�شنيف  �شهادة  معهم  م�شطحبني  بغداد  – �شارع  اربد   / ال�شركة   مقر  مراجعة  العطاء 
�شارية املفعول و �شهادة غرفة التجارة و ال�شجل التجاري )الن�شخ االأ�شلية اأو �شورة م�شدقة( وتفوي�ص 

للح�شول على وثائق دعوة العطاء. 
 اعتبارا من �شباح يـوم الثالثاء املوافق 2021/7/27 وح�شب ال�شروط التالية:-                               

و�شف العمل رقم دعوة  العطاء
ثمن الن�شخة 

غري
م�شرتد 
)دينار(

اخر موعد 
لتقدمی

العرو�ص 
ال�شاعة

العا�شرة
والن�شف 

�شباحا

كفالة دخول
الت�شنيفاملناق�شة

C-T-W-2021-
 0032

للمرة الثانية

م�شروع �شيانة خطوط
ال�شحب والدفع يف

حمطتي رفع املخيم
والنعيمة يف لواء بني

عبيد

25 دينار
)خم�شة 
وع�شرون
دينارا(

يوم الثالثاء
املوافق

2021/8/10
من

)3 %(
قيمة

العر�ص
املقدم

فئة خام�شة
مياه و�شرف

�شحي فما
فوق

C-T-W-2021-
0034

للمرة الثانية

م�شروع �شيانة 
�شبكات

مياه من�شية الغياث-
البادية ال�شماليه-

حمافظة
املفرق

50 دينار
)خم�شون 

دينار(

يوم االربعاء
املوافق

2021/8/11

- اآخر موعد لبيع ن�شخ العطاء ال�شاعة الثالثة والن�شف م�شاء يوم الثالثاء املوافق 2021/8/3.
- تفتح العرو�ص من قبل جلنة العطاءات املخت�شة بح�شور من يرغب من املناق�شني .

- على املناق�ص اأن يرفق كفالة بنكية اأو �شيك م�شدق بقيمة الكفالة املبينة اأعاله مع حتديد رقم وا�شم العطاء.
تخ�ص  معلومات  اأية  على  للح�شول  الريموك  مياه  �شركة  اإدارة  مراجعة  للعطاء  التقدم  يرغب  من  على   -

العطاءات .
على العنوان التايل اربد- �شارع بغداد – مقابل حمطة رم�شان للمحروقات. تلفاك�ص رقم : 7246859/ 02

dalal_eliwah@yw.com.jo : او االمييل االلكرتوين
     http://www.yw.com.jo : املوقع االلكرتوين لل�شركة    

لال�شتف�شارات اخلا�شة بالعطاء التوا�شل مع مدير ادارة ال�شوؤون الفنية /م ا�شرف بطاينة رقم :0799601971
اأدنى  حتملها  ودون  اأ�شباب  اأية  اإبداء  دون  الطرح  اإعادة  اأو  العطاء  اإلغاء  الريموك  مياه  ل�شركة  يحق   -

م�شوؤولية .
- اجور االإعالن على من ير�شو عليه العطاء مهما تكررت .

                                                                                        مــدير عـام �شـركة ميـاه اليـــرموك
              املهــنــد�ص منت�شر فا�شل املومني

اعالنات

ير عادي � تماع عخ دعوة ا�ب
ر�قان لشركة مدارس ال�ف

الهيئة  اجتماعات  تنظيم  )اإج���راءات  (م��ن  )رابعا  البند  لأحكام  ا�شتنادا 
العامة وجمال�ص الدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة العامة وال�شركات 
معايل  عن  (،ال�شادرة  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات  وال�شركات  اخلا�شة  امل�شاهمة 
الفقرة )ثانيا  البند )2( من  وزير ال�شناعة والتجارة والتموين ا�شتنادا لحكام 
(من امر االدفاع رقم )5( ل�شنة 2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع 
)13( ل�شنة 1992،تدعوكم هيئة املديرين ل�شركة مدار�ص الفرقان –الر�شيفة-
بوا�شطة  تعالى  اهلل  مب�شيئة  �شينعقد  وال��ذي  غريالعادي  الجتماع  حل�شور 

الت�شال املرئي واللكرتوين من خالل تقنية ) )ZOOMعلى الرابط
https://us05web.zoom.us/j/7924374098?pwd=e

/HBpSFlBMmtJeWd6VElEWWJ0NHFaQT09
Meeting ID: 792 437 4098 ---Passcode: y5QLF1

 وذلك يوم  الربعاءاملوافق 2021/08/04م ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرًا 
وذلك لبحث جدول الأعمال املرفق

يرجى ح�شور الجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله.
 رئي�ص هيئة املديرين   مع فائق الحرتام

د. حممد احمد احلاج
جدول الأعمال

املديرين. هيئة  ذمة  واإبراء   2020 ميزانية  اقرار   -  1
2021 للعام  ح�شابات  مدقق  -انتخاب   2

عمان 

جهات  عدة  مع  بال�شرتاك  العدل  وزارة  و�شعت   
دول��ي��ة،  ومنظمات  متخ�ش�شني،  وخ���رباء  ر�شمية، 
اليها  والعودة  اجلرمية  ملواجهة  �شاملة  ا�شرتاتيجية 
اأنه  لها، بيد  مة  يف اململكة بعد اجراء درا�شة علمية حمَكّ

يواجه هذه ال�شرتاتيجية 23 حتديا.
وكالة  عليها  اطلعت  التي  ال�شرتاتيجية  وت�شري 
بنظام  تكمن  روؤيتها  اأّن  اإلى  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء 
عدالة فعال وكفوؤ ومعزز ل�شيادة القانون، يحقق اأهدافه 
يف الوقاية من اجلرمية والردع العام واخلا�ص، وا�شالح 

اجلناة للحد من اجلرمية والعودة اليها.
�شيا�شة  هي  ر�شالتها  فاإن  ال�شرتاتيجية  وبح�شب 
يراعي  متطور  نظام  على  قائمة  را�شخة  جزائية  عدالة 

حد  على  واجلناة  وال�شحايا  وحقوق  الن�شان  حقوق 
للجميع،  العدالة  الى  الو�شول  �شبل  وي�شهل  �شواء، 
ويكر�ص تدابري وقائية ملواجهة اجلرمية والعودة اليها، 
للعدالة  الناظمة  الت�شريعات  وحتديث  تطوير  خالل  من 
من  اأمامها  وعائقا  حتديا   23 وجود  موؤكدة  اجلنائية، 
امل�شتدامة  التنمية  اهداف  ربط  بكيفية  يتعلق  ما  بينها 
من  واحل��د  القانون  �شيادة  لتعزيز  الرامية  باجلهود 

اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية.
القيم  تعزيز  بكيفية  تتعلق  حتديات  اإل��ى  ولفتت 
ال��ن��زاع��ات،  لف�ص  اليجابية  والت�شوية  املجتمعية 
و�شياغة ا�شرتاتيجية �شاملة ملواجهة اجلرمية والعودة 
وال�شرطة  الأم���ن  موؤ�ش�شات  اأداء  وحت�شني  اليها، 
القانون، والكتظاظ مبراكز ال�شالح  انفاذ  وموؤ�ش�شات 

وعدم مالءمة بيئتها ال�شحية والنف�شية للنزلء.

هة  ية الشّاملة لموا�ب � ي�ب ت� يا أمام االسترا� ت�د� � 23
يها �ف�ي األردن يمة والعودة إل� ر� ال�ب



الثالثاء  )27( متوز  42021
عر�ب�ي ودول�يالعدد )2451(

يت�دث لصدى الشعب  ين/عمان � يم ال�س� � تار أ�بناء م�خ م�خ

ا�خا تهم م�ب ين ومساعد� يم ال�س� � دمة أ�بناء م�خ يس ل�خ يد: �خذرت �خ�ف سامر أو ز�
صدى الشعب—أديب شقير

ين سامر  يم ال�س��� � تار أ�بناء م�خ ينا �بم�خ � إلت�ق
��ى ع��ن  ي��د ال��ذي ه��و �ف���ي عخ ي��ز أ�بوز� ع�بدالعز�
يص عىل  ي��ف �فهو إ�ب��ن األردن ال�ب��ار ال�ر� التعر�
تهم و�ف���ي م�قدمتهم  يع ومس��اعد� م� دم��ة ال�ب �خ
يتم��ى ألردنن��ا  ين وه��و � ي��م ال�س��� � أ�بن��اء م�خ
ية  ��ل را� ��دم والتط��ور �ف�ي طخ ي��ب دوام الت�ق ال��ب�
ه  طخ خ���ي ��ف م ع�بدهللا الثا� الل��ة المل��ك المعطخ �ب

هللا ورعاه.
ير  يرة واال�ترام والت�قد� ية الك�ب� راً للشع�ب� و�خطخ
ين��ا  تأ� ��د إر� ي��د �ف�ق ب��و ز� ب��ه األخ/أ� يتمت��ع � ال��ذي �
ت��ه ال�ا�فلة  يا� يرة �� ين��ا ع��ن مس��� يت���دث إل� أن �
يما  ين، و�ف� ي��رة للمواطن� ته الكث� دما� �بالعطاء و�خ

يات �وار�خا معه. ر� ييل �خورد م�ب �

تكم  يا� يرة �� صدى الش��عب: �دثنا عن مس�
ير. � ية ال�ا�فلة �بالعطاء وال�خ العمل�

ية  ت���ي العمل� يا� يرة �� ي��د: �ب��دأت مس��� ب��و ز� أ�
ية اآلن �بكل  ا� منذ ع��ام 1985 وال أزال أعم��ل لعف
ال  ��الص وهم��ة و�خش��اط، وكان م�ب أما�خ��ة وإ�خ
ارة  ثم �بت�ب ال المطاع��م � عميل متنوع��اً �ف�ي م�ب
ياُ �فأ�خا أعمل مشر�فاً عىل مكتب  يارات و�ال� الس�
المس��لما�خ�ي  د  األس���بق/أم�ب النا�ئ��ب  س��عادة 
ياه  ين �قرب س��لطة الم� �بل ال�س��� الوا�ق��ع �ف�ي �ب
يم  � تار أل�بناء م�خ ا�خب ممارسة عميل كم�خ إلى �ب

ين. ال�س�
دمات  ي��ة ال�خ صدى الش��عب: ما ه���ي �خوع�

ين. يم ال�س� � ت�قدمها أل�بناء م�خ اليت �
تش��مل �ل  دم��ات متنوعة و� ي��د: ال�خ أ�بو ز�

ين  اصم� ين المت�خ ا�ئمة �ب� المشاكل والنزاعات ال�ق
يم الع�قل. ت�ك� وذلك �بال�سى وال�كمة و�

يضاً �خ���رص عىل اإللتزام �ب�قرارات معال�ي  أ�
تم  ي�خ صوص األوراق ال��يت � ي��ة �ب�خ ل� ي��ر الدا�خ وز�
يق مع م�ا�فظ العاصمة  تار �بالتنس� يها الم�خ عل�

ية. والمراكز األمن�
ية  توعو� ية و� ا�ف� ث�ق ي��راً �خهتم �بع�قد �خدوات � � وأ�خ
ي��ة  را�ئ��م اإللكترو�خ� ��درات وال�ب آ�ف��ة الم�خ ع��ن 
رس روح �ب الوطن واإلنتماء  والعمل عىل عخ

تطوره. الصادق له والمشاركة �ف�ي �خهضته و�
ا�خش��طتك  ع��ن  وم��اذا  الش��عب:  ص��دى 

رى؟ األ�خ
نة  ية �بل�ب يئة اإلدرا� يد: أ�خا عضو �ف�ي اله� ب��و ز� أ�

يئة  ين، وعضو ه� يم ال�س� � دمات م�خ ين �خ ت�س��� �
ين وكذلك عضو  عامة �ف�ي �خادي ش���باب ال�س���
ين وعضو �ف�ي عدة  يم ال�س��� � نة زكاة م�خ �ف���ي ل�ب

ية �بعمان. ير� � يات �خ مع� �ب
ياً  وللعل��م �فأ�خ��ي س��أ�ب�قى ع��ىل العه��د و�ف�
ي��ن أعت��ز �بعطا�ئهم  لوط��ي وأ�بن��اء ش��عيب الذ�
لص��اً  ي��اً وم�خ يض��اً و�ف� ته��م، وس��أ�ب�قى أ� ازا� وإ�خ�ب
ت�ي له  يا� تمن� يد�خا أطال هللا �ف�ي عمره مع � اللة س� ل�ب
يق  ية والس��عادة والتو�ف� �بمو�فور الص�ة والعا�ف�
ية و�ف�ي  ية واإلس��الم� ب� ي��ا العر� دم��ة ال�قضا� �ف�ي �خ

ية. ين� لسط� ية ال�ف م�قدمتها ال�قض�
تص��ال ع��ىل  للتواص��ل مع���ي �باإلم��كان اإل�

تف ر�قم: )0796181870( ها�

ثرا �بإصا�بته  يي متأ�   استشهاد �فلسط�
ييل �برصاص اال�تالل االسرا�ئ�

 رام اهلل 

ا�شت�شهاد  عن  الثنني،  �شباح  الفل�شطينية،  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
رام  مدينة  �شمال  عبوين  بلدة  من  عاما(   17( حمارب  يو�شف  الفتى 
جي�ص  بر�شا�ص  باإ�شابته  متاأثرا  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  و�شط  اهلل 
الحتالل ال�شرائيلي يف رقبته قبل �شهرين خالل مواجهات مع الحتالل 
باأحداث »هبة ال�شيخ جراح«. وبح�شب بيان �شدر عن وزارة ال�شحة 
الفل�شطينية، احدثت ا�شابة حمارب �شررا بنخاعه ال�شوكي حيث مكث 
العناية املكثفة يف جممع فل�شطني الطبي مبدينة رام اهلل يف حماولة  يف 
لإنقاذ حياته، الى اأن ا�شت�شهد ام�ص . وعلى �شعيد مت�شل، �شنت قوات 
ومداهمات  اعتقالت  حملة  الثنني،  اليوم  فجر  الإ�شرائيلي،  الحتالل 
وا�شعة نفذتها يف مناطق متفرقة بال�شفة الغربية ومدينة القد�ص املحتلة 

طالت �شتة ع�شر فل�شطينيا.

ل  يتوعخ ييل � اال�تالل االسرا�ئ�
زة نوب عخ يو�خس �ب ا�خ� شرق �خ

غزة 

توغلت قوات الحتالل الإ�شرائيلي، �شباح الثنني، ع�شرات المتار 
يف ارا�شي املواطنني �شرقي خان يون�ص جنوبي قطاع غزة.

باجلرافات  املعززة  الحتالل  قوات  ان  فل�شطينية  م�شادر  وقالت 
والليات الع�شكرية توغلت ع�شرات المتار يف ارا�شي املواطنني �شرقي 

بلدة القرارة �شرقي خان يون�ص، وقامت بعمليات جتريف باملنطقة.

يال  ت�  و�فاة متهم �بم�اولة اعخ

ازه يس مال�ي أثناء ا�ت�ب ر�ئ�
وكاالت 

تويف رجل متهم مبحاولة طعن رئي�ص مايل املوؤقت عا�شمي غويتا، 
يف امل�شت�شفى اأثناء احتجازه، ح�شبما قالت احلكومة يف بيان، الأحد.

وكان غويتا قد جنا من دون اأن ي�شاب باأذى، بعد اأن حاول املهاجم 
باماكو،  بالعا�شمة  م�شجد  يف  الأ�شحى  عيد  �شالة  اأدائه  اأثناء  طعنه 

الثالثاء.
الأمن  رجال  قيام  »روي��رتز«  عليه  ح�شلت  م�شور  مقطع  واأظهر   
حرا�ص  ك��ان  بينما  ع�شكرية،  نقل  �شاحنة  م��وؤخ��رة  يف  رج��ل  باإلقاء 
�شخ�شيون يحيطون الرئي�ص. وقال البيان: »خالل التحقيقات تدهورت 
حالته ال�شحية«، ومت نقله اإلى امل�شت�شفى حيث لفظ اأنفا�شه الأخرية، 

فيما جتري ال�شلطات حتقيقا لتحديد �شبب الوفاة.

يّد يدي ومعاريض �قرارات سع� ين مؤ� ارة �ب� تراشق �بال��ب تو�خس.. � �

يس ال�كومة �ي ر�ئ� يع�ف مد عمل ال�برلمان و� ي�ب يس التو�خيس � الر�ئ�

يد أزمة  يع� يان رسم�ي � ب� السودان.. �
هة ين المشارح« إلى الوا�ب ثام� »�ب

ار  ي�قتلع األش�ب اإلعصار »إن-�فا« �
ين لق مناطق �ف�ي شرق الص� يعف و�

بكين

اقتلع الإع�شار اإن-فا الأ�شجار واأغرق املدن والبلدات مبياه ي�شل عمقها 
بعد  اأ�شرار كبرية  تقارير عن  ترد  لكن مل  ال�شني،  �شرق  حتى ن�شف مرت يف 

و�شوله اإلى الياب�شة الأحد.
واأوقفت حركة املالحة البحرية واجلوية وال�شكك احلديد عرب م�شاحات 
�شا�شعة من ال�شاحل خ�شو�شا حول ميناء ال�شحن الرئي�شي يف نينغبو، حيث 
و�شاحبته  �شدته  تراجعت  بعدما  النهار  منت�شف  ال�شاحل  الإع�شار  �شرب 
يف  كيلومرًتا   137 )نحو  الثانية  يف  م��رًتا   38 اإل��ى  �شرعتها  و�شلت  ري��اح 

ال�شاعة(، وفًقا لإدارة الأر�شاد اجلوية ال�شينية.
املدينة  املت�شاقطة يف و�شط  الأ�شجار  نينغبو  ال�شتجابة يف  فرق  واأزالت 
والتجار  الفي�شانات  مياه  يف  يخو�شون  الأحياء  بع�ص  يف  ال�شكان  كان  بينما 

يكد�شون اأكيا�ص الرمل اأمام حمالتهم لوقف ت�شرب املياه اإليها.
و�شرب الإع�شار بينما ما زالت مقاطعة خنان يف و�شط البالد تعمل على 
اإزالة اآثار الأ�شرار التي خلفها هطول اأمطار غزيرة جًدا تهطل عادة على مدار 

عام كامل لكنها انهمرت عليها يف خالل ثالثة اأيام فقط الأ�شبوع املا�شي.
قتلى  خم�شة  خلفت  خنان  �شيول  اإن  الأح��د  حكوميون  م�شوؤولون  وقال 

اآخرين لريتفع العدد الإجمايل للوفيات اإلى 63.
و�شعر �شكان مدينة �شنغهاي، اأكرب مدينة يف ال�شني، اأي�ًشا بتاأثري الإع�شار 
متوا�شل  نحو  على  الأمطار  وهطول  قوية  رياح  هبوب  مع  يف  الأحد  اإن-ف��ا 
واإن مل تكن غزيرة. وتقرر اإلغاء كل الرحالت الداخلية واخلارجية الأحد يف 
املطارين الدوليني يف املدينة وكذلك ع�شرات رحالت القطارات بينما مت اأي�ًشا 

وقف الن�ضاط يف ميناءي �ضنغهاي ونينغبو، وهما من اأكرب املوانئ يف العامل.
اإلى  الآتية  احلديد  ال�شكك  رحالت  تعليق  �شتمدد  اأنها  احلكومة  واأعلنت 

�شنغهاي واخلارجة منها حتى منت�شف يوم الثنني.
مبا  اأخرى،  ومدن  �شنغهاي  يف  العامة  الرتفيه  مناطق  بع�ص  اأغلقت  كما 
الن�شاطات  جتنب  اإلى  ال�شكان  ال�شلطات  ودعت  لند،  ديزين  �شنغهاي  ذلك  يف 
اخلارجية. وقالت هيئة الأر�شاد اجلوية اإن قوة الإع�شار �شترتاجع بعد اأن 
ي�شرب الياب�شة لكنه �شيظل لأيام عدة يحوم فوق م�شاحة وا�شعة من �شرق 
من  تتعافى  زالت  ما  مناطق  فوق  اأمطار غزيرة رمبا  بهطول  مت�شبًبا  ال�شني 
ال�شروري  »من  الأحد  الأر�شاد  هيئة  وقالت  املا�شي.  الأ�شبوع  في�شانات 
الأمطار  عن  تنجم  اأن  ميكن  التي  الكوارث  وجتنب  ال�شديد  احل��ذر  توخي 
ال�شنوية  ال�شيفية  الفي�شانات  من  ال�شنني  لآلف  ال�شني  وعانت  الغزيرة«. 
مثيل  له  ي�شبق  الغزيرة على نحو مل  الأمطار  لكن هطول  الأعا�شري  ومو�شم 
من  ميكن  التي  الطريقة  حول  ت�شاوؤلت  اأث��ار  خنان  يف  املا�شي  الأ�شبوع  يف 
الغريبة  املناخية  الظواهر  اأف�شل ملواجهة  اأن ت�شتعد على نحو  املدن  خاللها 
والق�شوى التي يقول اخلرباء اإنها حتدث بوترية متزايدة واأكر حدة ب�شبب 
البع�ص  حو�شر  حيث  خنان  في�شانات  من  املاليني  وت�شرر  املناخي.  التغري 
القت�شادية  اخل�شائر  ُقدرت  فيما  لأي��ام،  لل�شرب  مياه  اأو  طازج  طعام  دون 

مبليارات الدولرات.
و�شدودا  اأنهارا  ال�شني،  اأنحاء  معظم  غرار  على  خنان،  مقاطعة  وت�شم 
وخزانات اأقيم العديد منها قبل عقود بهدف احتواء تدفق املياه وري املناطق 
اأن الزحف العمراين املتوا�شل  اإلى عقود يف حني  الزراعية، لكّن بناءها يعود 

للمدينة ي�شكل �شغطا على اأنظمة ت�شريف املياه.

الخرطوم 

اأعاد بيان �شدر عن النيابة العامة يف ال�شودان 
 3 يف  املكد�شة  الهوية  جمهولة  اجلثامني  ق�شية 
مع  وجت��دد  الواجهة،  اإل��ى  باخلرطوم،  م�شارح 
�شحايا  اإل��ى  يعود  بع�شها  اأن  عن  احلديث  ذلك 
اجلي�ص  قيادة  مقر  اأمام  املحتجني  اعت�شام  ف�ص 

ال�شوداين عام 2019.
اإن  بيان  يف  ال�شودانية  العامة  النيابة  وقالت 
تكد�ص اجلثامني يف  الرئي�شية وراء  الأ�شباب  اأحد 
امل�شارح الثالثة يتمثل يف »القرارات غري املدرو�شة 

التي ق�شت باإيقاف الت�شريح والدفن بامل�شارح«.
و�شرعت النيابة من وترية دفن بع�ص اجلثث 
بح�شب  املطلوبة،  الإج���راءات  اكتمال  عدم  رغم 
ذوي مفقودين، اتهموا ال�شلطات مبحاولة »طم�ص 
اجلثث  ه��ذه  عالقة  نفي  مع  خا�شة  احلقيقة«، 
املكلف  العام  النائب  وك��ان  �شيا�شية.  ب��اأح��داث 
جلنة  بت�شكيل  اأم��ر  حممود،  مبارك  ال�شودان  يف 
تابعة  3 م�شارح  اأ�شباب تكد�ص اجلثث يف  ملعرفة 

مل�شت�شفيات يف اخلرطوم.
على  للوقوف  الثالثة  امل�شارح  اللجنة  وزارت 
حجم الأزمة التي فاقمها انقطاع التيار الكهربائي، 
الروائح  وانت�شار  اجلثامني  حتلل  اإلى  اأدى  مما 

الكريهة يف املباين املجاورة.
اللجنة  اأن  ال�شودانية  العامة  النيابة  وذكرت 
ت�شنيف  ع��ن  اأ���ش��ف��رت  م�شنية  ج��ه��ودا  ب��ذل��ت 
�شملت  فئات،  لعدة  بامل�شارح  املتكد�شة  اجلثامني 
وفيات الأطفال حديثي الولدة وجمهويل الأبوين، 
اإ�شافة  واملرور،  ال�شري  حوادث  �شحايا  ووفيات 
اإلى وفيات طبيعية لها �شهادات وفاة، ووفيات بها 
مت  اجلثامني  من  بعدد  وحددتها  جنائية،  �شبهات 

التعرف على اأ�شحابها.
واأ�شارت اإلى اأن الفئات الثالثة الأولى ل عالقة 
ول �شلة لها باأي حتقيقات جنائية اأو اأعمال حتر 

تخ�ص قتلى �شيا�شيني اأو مفقودين.
وبرز ملف اجلثامني املجهولة الهوية يف اأبريل 
 198 على  العثور  مت  ال�شهر  ذلك  ففي  املا�شي، 
جثة مكد�شة يف م�شرحة �شغرية باأحد امل�شت�شفيات 
من  لعدد  اإنها  نا�شطون  يقول  اخلرطوم،  و�شط 
املحتجني الذين قتلوا يف ف�ص اعت�شام مقر قيادة 

القوات امل�شلحة، واأحداث اأخرى لحقة.
ويف 14 يوليو اجلاري، ثار جدل كبري اإثر منع 

دخول  من  دوليا  عديل  طب  فريق  العامة  النيابة 
تلك امل�شرحة، التي ت�شم اأي�شا رفات 28 �شابطا 
عام  الب�شري  عمر  ال�شابق  الرئي�ص  نظام  اأعدمهم 

للقانون. مناف  ب�شكل   1990
ويقول مراقبون وذوو مفقودين اإنهم ي�شككون 
يف طريقة اإدارة امللف، خا�شة مع ت�شكيل 4 جلان 
هناك  اأن  اإل��ى  م�شريين  وجيز،  وق��ت  يف  ب�شاأنه 

عالمات ا�شتفهام ب�شاأن اأع�شاء يف هذه اللجان.
اأن  حمجوب،  وائل  ال�شحفي  الكاتب  واعترب 

الطريقة التي يدار بها هذا امللف »مريبة«.
»هناك  اإن  عربية«،  نيوز  »�شكاي  ملوقع  وقال 
خطوات مهمة ل بد من القيام بها، اإذ ل ميكن نفي 
�شلة اجلثامني بوقائع ف�ص العت�شام ما مل جتر 

عملية مطابقة لالأحما�ص النووية«.
و�شدد على اأن هذا الأ�شلوب العديل واجلنائي 

هو وحده الكفيل باإغالق الأبواب اأمام اأي �شكوك.
ويف ال�شياق نف�شه، نفت جلنة اأ�شر املفقودين يف 
ال�شودان بع�شا مما ما جاء يف بيان النيابة العامة.

ملوقع  اأبنعوف  �شمية  اللجنة  ممثلة  وقالت 
»�شكاي نيوز عربية«، اإنه ل يوجد ت�شنيف وا�شح 
املذكورة،  الثالثة  امل�شارح  من  اأي  يف  للجثامني 
احلقيقة  يجايف  البيان  يف  ء  جا  »ما  اأن  واأ�شافت 
هذا  حول  تدور  التي  ال�شكوك  من  الكثري  ويوؤكد 
امللف«. وقالت اإن اللجنة ا�شتبعدت اأن تكون هذه 

اجلثامني عائدة اإلى املفقودين.
اأن »بيان النيابة العامة يوؤكد  اأبنعوف  وراأت 
جمهودات  كل  واإ�شاعة  احلقيقة  لطم�ص  النية 
للنتائج  ال��ت��و���ش��ل  دون  واحل��ي��ل��ول��ة  ال��ل��ج��ان 

ا�شت�شاري  خالد  حممد  خالد  وك�شف  املرجوة«. 
عربية«  نيوز  »�شكاي  ملوقع  العديل  الأ�شنان  طب 
عن دفن 23 جثمانا، رغم عدم اكتمال الإجراءات 
�شبهات  ووج��ود  العديل  الأ�شنان  بطب  املتعلقة 

جنائية حول بع�شها.
الأ�شنان  طب  تقرير  اأهمية  على  خالد  وي�شدد 
م�شرحة  ج��ث��ام��ني  ح��ال��ة  يف  خ�شو�شا  ال��ع��ديل 
»التميز« التي تعر�ص معظمها للتحلل، م�شريا اإلى 

»عمل ممنهج لعرقلة عمل طب الأ�شنان العديل«.
وقال: »فوجئت بقرار من النيابة العامة بدفن 
بع�ص اجلثامني رغم عدم اكتمال الإجراءات، وهو 
ويربز  ال�شكوك  من  الكثري  ويثري  م�شتغرب  عمل 

ت�شاوؤل مهما حول �شبب ا�شتعجال الدفن«.
اإل��ى  العدلية  ال�شلطات  جميع  خالد  ودع��ا 
�شرورة احرتام القوانني والربوتوكولت الالزمة 
امل�شارح،  يف  امل��وج��ودة  اجلثامني  م��ع  للتعامل 
للقيام  الكايف  الوقت  العديل  الطب  فرق  واإعطاء 
كاملة،  احلقيقة  اإظ��ه��ار  م��ن  ومتكينها  بعملها 
ومبا  املطلوبة  باملهنية  اجلثامني  هوية  وحتديد 

يتما�شى مع اأخالق ومعايري الطب العديل.
اعت�شام  جلنة  ع�شو  ال�شريف  مل�شعب  وفقا 
م�شرحة م�شت�شفى »التميز«، فقد ان�شحبت اللجنة 

من مراقبة عمليات الت�شريح.
تالعبت  عنا�شر  »وج���ود  اإل��ى  ذل��ك  واأرج���ع 
الأ�شنان  طب  ممثلي  تغييب  جانب  اإلى  بالنتائج، 
عملية  يف  اأ�شا�شيا  عن�شرا  يعترب  ال��ذي  العديل 
بال�ضغوط  الثالث  ال�ضبب  يتعلق  فيما  الت�ضريح، 

الكبرية التي تواجهها اللجنة«.

تونس 

جتميد  اأم�ص  م�شاء  �شعيد  قي�ص  التون�شي  الرئي�ص  قرر 
عمل الربملان ورفع احل�شانة عن النواب.

الع�شكرية  بالقيادات  طارئ  اجتماع  اعقاب  يف  واأعلن 
واعفاء  التنفيذية  ال�شلطة  رئا�شة  �شيتولى  انه  والأمنية 
بثها  كلمة  يف  وق���ال  امل�شي�شي.  ه�شام  احلكومة  رئي�ص 
التلفزيون التون�شي اإن قراره جاء لإنقاذ الدولة من الو�شع 

الذي باتت تعي�شه البالد. 
وترا�شق موؤيدون لقرارات الرئي�ص التون�شي قي�ص �شعّيد 
واآخرون معار�شون لها، �شباح الثنني، اأمام مقر الربملان، 

ح�شبما اأفادت »رويرتز«.
اأغلقه  ال��ذي  الربملان  مبنى  خ��ارج  مئات  عدة  وجتمع 

اجلي�ص، وبدا اأن عددا منهم اأ�شيب بجروح ب�شبب الر�شق.
قرارا  واأ�شدر  احلكومة،  �شعّيد  اأط��اح  الأح��د،  وم�شاء 
النه�شة  حركة  زعيم  يرتاأ�شه  الذي  الربملان  عمل  بتجميد 

را�شد الغنو�شي.
الثنني،  �شباح  الربملان،  مقر  اأمام  الغنو�شي  واعت�شم 

بعدما منعه اجلي�ص من الدخول اإلى املبنى.
املجل�ص  مقر  اإل��ى  اآخ���رون  ون��واب  الغنو�شي  وتوجه 
املغلق منذ فجر الثنني، اإل اأن قوة من اجلي�ص منعتهم من 

الدخول بناء على »تعليمات«.
التوا�شل  مواقع  على  متداول  فيديو  مقطع  وح�شب 
الربملان  دخول  من  املمنوعون  النواب  جتادل  الجتماعي، 
مقر  مدخل  عند  اجلي�ص  من  ق��وة  مع  الغنو�شي،  ومعهم 

املجل�ص.
الرد  لكن  الطريق،  باإف�شاح  القوة  اإقناع  النواب  وحاول 

جاءهم �شارما باأن »التعليمات اأن جمل�ص النواب مغلق«.
را�شد  املجمد  التون�شي  النواب  جمل�ص  رئي�ص  واعت�شم 
�شباح  تون�ص،  العا�شمة  يف  الربملان  مقر  اأم��ام  الغنو�شي 

الثنني، بعدما منعه اجلي�ص من الدخول اإلى املبنى.

ونواب  النه�شة،  حركة  زعيم  وهو  الغنو�شي،  وتوجه 
اآخرون اإلى مقر املجل�ص املغلق منذ فجر الثنني، اإل اأن قوة 

من اجلي�ص منعتهم من الدخول بناء على »تعليمات«.
التوا�شل  مواقع  على  متداول  فيديو  مقطع  وح�شب 
الربملان  دخول  من  املمنوعون  النواب  جتادل  الجتماعي، 
مقر  مدخل  عند  اجلي�ص  من  ق��وة  مع  الغنو�شي،  ومعهم 

املجل�ص.
الرد  لكن  الطريق،  باإف�شاح  القوة  اإقناع  النواب  وحاول 

جاءهم �شارما باأن »التعليمات اأن جمل�ص النواب مغلق«.
الأحد،  م�شاء  قرر،  �شعّيد  قي�ص  التون�شي  الرئي�ص  وكان 
الربملان ورفع احل�شانة عن نوابه، كما  جتميد كل �شلطات 
يعني  حكومة  وت�شكيل  امل�شي�شي  ه�شام  حكومة  اإقالة  قرر 

رئي�شها.
وخالل اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والع�شكرية، قال 
�شعّيد اإن »قرارته تاأتي عمال باأحكام الد�شتور، وهدفها اإنقاذ 

تون�ص واحليلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة«.
»روي���رتز«،  لوكالة  تون�شية  اأمنية  م�شادر  وق��ال��ت 
الرئا�شي  الأمن  مدير  كلف  �شعّيد  قي�ص  الرئي�ص  اإن  الثنني، 

خالد اليحياوي، بالإ�شراف على وزارة الداخلية.
اإقالة  �شعّيد  اإع��الن  من  �شاعات  بعد  القرار  هذا  وج��اء 
ورفع  ال��ربمل��ان  اأع��م��ال  وجتميد  امل�شي�شي  ه�شام  حكومة 
احل�شانة عن اأع�شائه، يف خطوة قال اإنها �شروية من اأجل 

اإنقاذ تون�ص.
ويكت�شب هذا التعيني معنى كبريا، اإذ اإن امل�شي�شي اأقال 
بعد فرتة وجيزة من توليه رئا�شة احلكومة، وزير الداخلية 

املقرب من �شعّيد، توفيق �شرف الدين. 
اإلى  اأدت  التي  الأ�شباب  بني  من  الإق��ال��ة  تلك  وكانت 

احتدام ال�شراع بني �شعّيد وامل�شي�شي.
بالغ  اأمر  الداخلية  وزارة  على  م�شوؤول  تعيني  اأن  كما 
تتحول  قد  احتجاجات  البالد  فيه  تعي�ص  وقت  يف  الأهمية، 
اأزمة �شحية غري م�شبوقة مع تف�شي  اإلى فو�شى، وتواجه 

وباء كورونا.
وكان اليحياوي تولى م�شوؤولية الأمن الرئا�شي يف تون�ص 

عام 2019، خلفا للعميد روؤوف مرادع.
الأكادميية  من  البكالوريو�ص  �شهادة  اليحياوي  ويحمل 
الع�شكرية عام 1997، بالإ�شافة اإلى �شهادة عليا يف الأمن 

الوطني.

رئي�ص  لأم��ن  العامة  ب���الإدارة   1998 عام  منذ  وعمل 
هذه  يف  وظ��ل  الر�شمية،  وال�شخ�شيات  التون�شية  الدولة 
الإرهاب  مكافحة  بوحدة   2007 عام  التحق  حتى  الدائرة 
الأم��ن  جهاز  اإل��ى  ع��ادة  ثم   ،2011 حتى  بها  ظلت  التي 

الرئا�شي.
اأمنيان  وم�شدران  الأح���داث  من  مقرب  م�شدر  واأك��د 

روجت  مثلما  العتقال«،  رهن  »لي�ص  امل�شي�شي  اأن  للوكالة، 
بع�ص التقارير ال�شحفية ون�شطاء مواقع التوا�شل.

على  بناء  الأح��د،  م�شاء  من�شبه  من  امل�شي�شي  واأقيل 
قرارات الرئي�ص التون�شي قي�ص �شعّيد.

وقرر �شعّيد اإقالة امل�شي�شي، وجتميد عمل الربملان الذي 
يرتاأ�شه را�شد الغنو�شي زعيم حركة النه�شة.



5 الثالثاء  )27( متوز  2021
العدد )2451( ياضة ر�

 80 نهائي  اإلى  ال�شرباتي  �شالح  الأردين  تاأهل 
بعد  طوكيو،  باأوملبياد  التايكوندو  يف  جراًما  كيلو 
نيكيتا  الأوزب��ك��ي  على  الذهبية  اجلولة  يف  ف��وزه 

رافالوفيت�ص، الإثنني.
الرو�شي  �شد  النهائي  يف  ال�شرباتي  ويلعب 
تغلب  والذي  الأول،  امل�شنف  خرامتكوف  ماك�شيم 
قبل  الدور  يف  عي�شى  �شيف  امل�شري  على   1-13

النهائي.
ثانية   14 قبل   6-11 متقدما  ال�شرباتي  وكان 
قبل  التعادل  اأدرك  رافالوفيت�ص  لكن  النهاية،  من 

ثانيتني من �شارة النهاية.
ال�شرباتي، نقطتني  الذهبية، �شجل  ويف اجلولة 

ليح�شم تاأهله اإلى النهائي.

و�شي�شمن الأردن، ميداليته الأوملبية الثانية يف 
تاريخه، و�شتكون اأي�ًشا يف التايكوندو.

وكان اأحمد اأبو غو�ص، قد اأحرز ذهبية وزن 68 
كيلو جراًما يف اأوملبياد ريو قبل 5 اأعوام.

على  ال�شاد�ص  امل�شنف  ال�شرباتي  وانت�شر 
ثم   ،16 ال�  دور  اأوردمي��ان يف  ريت�شارد  الرويجي 

املغربي اأ�شرف حمبوبي يف دور الثمانية.
امليدالية  على  عي�شى،  امل�شري  و�شيلعب 
الربونزية �شد الفائز من في�شل �شاوادوجو القادم 

من بوركينا فا�شو والكرواتي توين كانيت.
اأوردمي���ان،  الرويجي  �شد  حمبوبي  ويلعب 
على  رافالوفيت�ص  ملواجهة  �شي�شعد  انت�شر  واإذا 

امليدالية الربونزية الثانية

ية  يدال� يضمن م� ت�ي � با� الشر�
يكو�خدو لألردن �ف�ي التا�

الأول  اللقب« اجلزء  الوحدات »حامل  اأنهى 
منفردًا  الأردين،  املحرتفني  دوري  بطولة  من 
من  وثنائية  قوية  م��ط��اردة  و�شط  بال�شدارة 

ال�شلط والفي�شلي.
بر�شيد  ال�شدارة  عر�ص  الوحدات  واعتلى 
يف  نقاط   »10« ل�  ا�شتنزافه  رغم  نقطة«   26«
الذهاب  مع ختام مرحلة  متقدماً  مباراة،   »11«
والفي�ضلي  ال�ضلط  فريقي  عن  نقاط   »3« بفارق 

ولكل منهما »23 نقطة«.
 21« بر�شيد  رابعاً  الرمثا  فريق  وا�شتقر 
 18« ب���  خام�شاً  الأردن  �شباب  يليه  نقطة«، 
يف  اإرب��د  واحل�شني  اجلزيرة  وت�شاوى  نقطة«، 

الر�شيد النقطي ولكل منهما »17 نقطة«.
ولعل الالفت يف امل�شابقة حتى الآن، ا�شتمرار 
من  يتمكن  اأن  دون  الرتتيب  تذيل  يف  البقعة 
جميع  خ�شر  حيث  نقطة  اأي  على  احل�شول 

مبارياته.
التقرير،  هذا  يف  كووورة  موقع  وي�شتعر�ص 
اأبرز اأحداث وحمطات بطولة الدوري حتى الآن، 

وفقا للتايل:
قوة  باأف�شل  والفي�شلي  الوحدات  -ت�شارك 
منهما  كل  �شجل  حيث  الذهاب  مبرحلة  هجومية 

»22« هدفاً، مبعدل هدفني يف املباراة الواحدة.
قوة  باأف�شل  وال�شلط  ال��وح��دات  -ت�شارك 
�شباك  ا�شتقبلت  حيث  الذهاب،  مبرحلة  دفاعية 

كل منهما »6« اأهداف.
تلقى  حيث  دفاعياً  الأ�شعف  البقعة  -يعترب 
مل  حيث  هجومياً  الأ�شعف  ويعد  هدفا،   »27«

ي�شجل �شوى »5« اأهداف.
با�شتثناء  للخ�شارة  تعر�شت  الفرق  -جميع 

فريق ال�شلط.
-جميع الفرق جنحت يف حتقيق نتيجة الفوز 

با�شتثناء فريق البقعة.

لنتيجة  حتقيقاً  الأك���ر  الأردن  -���ش��ب��اب 
 »5« ب�  ال�شلط  يليه  تعادلت   »6« ب�  التعادل 

مرات.
-الوحدات الأكر حتقيقاً لنتيجة الفوز حيث 
فاز  »8« مرات يليه الفي�شلي ب� »7« انت�شارات.
هدفاً   »17« ت�شجيل   11 اجلولة  -�شهدت 
و  العا�شرة  اجلولة  يف  هدفاً   »18« مع  مقارنة 
هدفاً  و«16«  التا�شعة  اجلولة  يف  هدفاً   »15«
يف اجلولتني الثامنة وال�شابعة، و«14« هدفاً يف 
اجلولة ال�شاد�شة، و18 هدفاً يف اخلام�شة، و14 
الثانية، و  الثالثة، و14 يف  الرابعة، و17 يف  يف 

الأولى. يف   5
البطولة  يف  امل�شجلة  الأه��داف  عدد  -ارتفع 
مباراة   »66« هدفاً   »164« اإل��ى  الآن  حتى 

ومبعدل »2.5« هدف يف املباراة الواحدة.
قائمة الهدافني

9- اأه����داف: ال��ك��ام��ريوين رون��ال��د واجن��ا 
»ال�شلط«.

5- اأهداف: يزن النعيمات »�شحاب«.
»اجلزيرة«. علوان  علي  اأهداف:   5

»�شباب  دوجال�ص  الربازيلي  اأه��داف:   4  -
الأردن«، حممد العك�ص »الفي�شلي«، وحممد اأبو 
املطلب  عبد  حممد  »الرمثا«،  – �شرارة-  زريق 
العطار  وع��ب��داهلل  ال�شيفي  حمزة  »البقعة«، 

»اجلزيرة«.
م���اردي���ك  ال���������ش����وري  اأه����������داف:   3  -
»الفي�شلي«،  ال��ع��ر���ش��ان  واأح��م��د  م��اردي��ك��ي��ان 
ي���زن ال��ع��رب واإب��راه��ي��م اجل���واب���ري واأن�����ص 
ال��ع��و���ش��ات«ال��وح��دات«، وح��م��زة ال����دردور 
الأردن«،  »�شباب  ال���دردور  خالد  »ال��رم��ث��ا«، 
�شند  ارب��د«،  »احل�شني  ماجنا  بادو  والكونغويل 

جعارة وابراهيم الرواد »معان«.
�شعادة  واإب��راه��ي��م  خطاب  جرب  ه��دف��ان:   -

عمرو  امل�شري  »اجل��زي��رة«،  عبيدات  وح�شني 
يا�شر  واأحمد  �شلباية  و�شاهر  »معان«،  ال�شحات 
نداي  العزيز  عبد  ال�شنغايل  اإرب��د«،  »احل�شني 
ومنذر اأبو عمارة وعبداهلل ن�شيب واللبناين اأحمد 
زريق »الوحدات«، اللبناين ماجد عثمان وح�شان 
الزحراوي وال�شنغايل كوليبايل »الرمثا«، وحممد 
اأبو زريق و�شامل العجالني وعبداهلل خالد عو�ص 
»الفي�شلي«، وخالد اأبو ريا�ص »�شباب الأردن«، 
»ال�شلط«،  ذيب  وعبداهلل  ال��داوود  راتب  حممد 
خلدون خزام »اجلليل«، يزن ثلجي وعدي القرا 

»�شحاب«، عي�شى ال�شباح »�شباب العقبة«.
�شمري  واأحمد  ع�شام  خالد  واح��د:  هدف   -
�شوين  واللبناين  ثائر  واأحمد  الدمريي  وحممد 
الربي  وورد  اجلبارات  اأن�ص  �شعد«الوحدات«، 
ال�شناينة  واأمني  عطار  وجمدي  دلدوم  واإبراهيم 
كلوب  وحممد  القر�شي  واأده���م  »الفي�شلي«، 
وحممود مر�شي وحممد م�شطفى وزيد اأبو عابد 
»ال�شلط«، ، و�شام اأبو دعاب�ص »�شحاب«، واأن�ص 
ولوؤي  كبري  اأبو  واأحمد  الداهود  وبالل  الع�شويل 
»احل�شني  القي�شي  وحممد  موايل  وحممد  عمران 

اإربد«.
اهلل   خري  ومهند  ذيابات  ب�شار  اإلى  بال�شافة 
وم�شعب اللحام«الرمثا«، حممود �شوكت واأحمد 
الردايدة  وخالد  اإري��ك  والأمريكي  ح��الوة  اأب��و 
وزكي اأبو ليلى »�شباب العقبة« وفار�ص غطا�شة 
علي  وعامر  �شهابات  و�شدام  زمع  اأبو  و�شليمان 
الأردن«،  »�شباب  ذيب  خالد  وحممد  »اجلليل«، 
علي  »معان«،  الدراي�شة  ووليد  موايف  وحممود 

�شالح »البقعة«، وحممد البا�شا »اجلزيرة«.
»�شحاب«  النعيمات  يزن  مبرماهم:  -خطاأ 
احلوراين  وهادي  »الفي�شلي«،  اجلبارات  واأن�ص 
بانانا  والكامريوين  »الرمثا«  اجلزر  اأبو  ويو�شف 

»�شباب الأردن«.

الو�دات �بطل �خصف الدوري األرد�خ�ي لكرة ال�قدم

عن  رونالدينيو،  الربازيلي  الأ�شطورة  ك�شف 
يخ�ص  فيما  مي�شي،  ليونيل  لالأرجنتيني  اأمنيته 

م�شتقبله مع الفريق الكتالوين.
توتو  ملوقع  ت�شريحات  يف  رونالدينيو  وق��ال 
تاريخ  اإنه  يبقى،  اأن  يجب  »مي�شي  ويب  مريكاتو 

بر�شلونة«.
واأ�شاف »حني يعتزل مي�شي، وهو ما اأمتنى اأن 

يحدث بعد وقت طويل، ميكن حجب القمي�ص رقم 
اأخرى«. مرة  اأحد  يلم�شه  ولن   10

ُيذكر اأن عقد مي�شي مع بر�شلونة انتهى بنهاية 
الكتالوين  الفريق  زال  ول  املا�شي،  يونيو/حزيران 
العقود  جتهيز  على  الأخ��رية،  الأ�شابيع  يف  يعمل 
يف  لال�شتمرار  ال��ربغ��وث  م��ع  والت��ف��اق  اجل��دي��دة 

الكامب نو.

اأن  بر�شلونة،  رئي�ص  لبورتا  خوان  واع��رتف 
الأمور تتقدم ب�شكل جيد مع مي�شي، على الرغم من 

اأن الإعالن عن التجديد لي�ص و�شيًكا.
وي�شعى بر�شلونة للتخل�ص من بع�ص الالعبني 
وبرايثوايت  وبيانيت�ص  واأومتيتي  جريزمان  مثل 
ونيتو، بالإ�شافة لتخفي�ص رواتب الكبار، من اأجل 

ت�شجيل عقد مي�شي.

ييس يته لم� صح عن أمن� ي�ف يو � ين� رو�خالد�

تعديل  يف  يرغب  ميالن  اأن  �شحفي،  تقرير  ذكر 
خ�شية  هرينانديز،  ثيو  الفرن�شي  لعبه  عقد 

رحيله خالل الفرتة املقبلة.
ال��واف��د من  ه��رين��ان��دي��ز،  ثيو  وق���دم 
مع  رائ��ع��ة  م�شتويات  م��دري��د،  ري���ال 
وك��ان  امل��ا���ش��ي،  املو�شم  يف  م��ي��الن 
لدوري  الفريق  عودة  اأ�شباب  من 
اإليه  ج��ذب  مما  اأوروب���ا،  اأبطال 
العجوز.  القارة  عمالقة  اأنظار 
»لجازيتا  �شحيفة  وبح�شب 
ميالن  ف���اإن  ���ش��ب��ورت«،  ديللو 

م�شتعد لتجديد عقد ثيو هرينانديز حتى عام 2025، 
باإ�شافة مو�شم جديد على عقده احلايل، وزيادة  اأي 
حالًيا  يح�شل  ثيو  اأن  واأو�شحت  ال�شنوي.  راتبه 
الواحد، ولكن من  املو�شم  1.5 مليون يورو يف  على 
بعد  يورو  مليون   4.5 اإلى  راتبه  يرتفع  اأن  املتوقع 
التجديد. واأ�شارت ال�شحيفة اإلى اأن هذا الرتفاع يف 
حماية  هو  منه  الأول  الهدف  ولكن  م�شتحًقا،  الأجر 

الالعب من مغريات باري�ص �شان جريمان.
وخا�ص ثيو هرينانديز، 45 مباراة خالل املو�شم 
حيث  امل�شابقات،  جميع  يف  ميالن  بقمي�ص  املا�شي 

�شجل 8 اأهداف و�شنع مثلهم.

يس ين الع�به من �بار� يت�رك لت�ص� يالن � م�
� تقرير  ذكر 

الفرن� لعبه  عقد 
رحيله خالل الفرتة املقبلة.

ه� ثيو  وق���دم 
م� م��دري��د،  ري���ال 

م��ي�

ي يالن � يالن � الن �م�الن �م�الن �يالن �ي

ت�بارك  ية � ية األرد�خ� نة ال�بارالم�ب� الل�ب
ت�ي با� لل�بطل االولميب صالح الشر�

باركت اأ�شرة اللجنة الباراملبية الأردنية الإجناز الكبري اللذي حققه 
يف  والف�شة  الذهب  على  للعب  بتاأهله  ال�شرباتي  �شالح  الوملبي  البطل 

م�شابقة التايكواندو لأولومبياد طوكيو 2020
وقالت البطلة الباراملبية مها الربغوثي اأمني عام اللجنة الباراملبية 
ال�شرباتي  اإنت�شارات  باإعتزاز  تابعت  الباراملمبية  اللجنة  اأ�شرة  اإن 

املتتالية على اأبطال الرويج، املغرب، واأوزبك�شتان.
الرو�شي  البطل  اأم��ام  القوى  ال�شرباتي  اأداء  الربغوثي  وثمنت 
املواجهة  خ�شارته  رغ��م  النهائية  امل��ب��اراة  يف  عامليا  الأول  امل�شنف 

واكتفائه بامليدالية الف�شية. 
لأبطال  كبريا  حافزا  ي�شكل  ال�شرباتي  اإجناز  اأن  الربغوثي  واأكدت 
وبطالت اللجنة الباراملبية وهم يتاأهبون لل�شفر اإلى اليابان للم�شاركة يف 

باراملبيك طوكيو اإعتبارا من 24 اآب القادم.

يق الرمثا لكرة ال�قدم ر� يد ل�ف د� مدرب �ب
  ك�شف رئي�ص اللجنة املوؤقتة لنادي الرمثا عوين الزعبي، عن التفاق 
مع مدرب جديد لتويل مهمة املدير الفني لفريق كرة القدم خالل مناف�شات 

مرحلة الإياب من دوري املحرتفني.
املدير  اإن  »برتا«  الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  الزعبي  وقال 
الفني بالل اللحام اأنهى م�شواره مع الفريق بعد مباراة يوم اأم�ص اأمام 

اجلزيرة، بناء على اتفاق م�شبق بني النادي واملدرب.
واأ�شاف: اتفقنا مع مدرب عراقي يحمل جن�شية اجنبية، لتويل مهمة 
تدريب الفريق خالل املرحلة املقبلة، اإلى جانب تعيني املدرب الوطني 
مراد احلوراين م�شاعدا له. واأ�شار الزعبي اإلى اأن املدرب اجلديد �شيلتقي 

الالعبني يوم الثالثاء قبل تقدميه لو�شائل الإعالم الأربعاء املقبل. 

سر  ت�خ يكوا�خدو الصادق � ب التا� الع�بة منت�خ
يو ياد طوك� ييل �بأولم�ب� يتو�خ� ت� ية � يل� أمام ال�براز�

اأمام  نزالها  ال�شادق  جوليانا  التايكواندو  منتخب  لعبة  خ�شرت   
9-9 �شمن  التعادل  بالأف�شلية بعد  تيتونيلي  الربازيلية ميلينا  الالعبة 

مناف�شات وزن حتت 67 كغم يف اأوملبياد طوكيو 2021.
لعب  اإل��ى  النظار  لتتجه  الوملبياد،  مناف�شات  ال�شادق  وودع��ت 
بعد  النهائي  ن�شف  ال��دور  اإل��ى  تاأهل  ال��ذي  ال�شرباتي  �شالح  املنتخب 

حتقيقه انت�شارين حتى الآن.

ب المالكمة الهنداوي  الع�با منت�خ
يو  ياد طوك� يودعان أولم�ب� والكس�بة �

   ودع لعبا املنتخب الوطني للمالكمة عدي الهنداوي وعبادة الك�شبة 
مناف�شات اوملبياد طوكيو 2020 بعد تعر�شهما خل�شارتني يف البطولة.

 81 وزن  يف  بالنتيت�ص  لوكا  الكراوتي  املالكم  اأمام  الهنداوي  وخ�شر 
كغم بفارق نقطة واحدة �شمن مناف�شات الأوملبياد.

وقالت اللجنة الأوملبية يف ر�شالتها الإعالمية اأن الالعب الك�شبة خ�شر 
مواجهته اأمام البيالرو�شي اأ�شاناو دزميرتي يف دور ال� 32 من مناف�شات 

»وزن حتت 63 كغم«.

يد ة األولى لكرة ال� يد دوري الدر�ب إعالن مواع�
الدرجة  اأندية  دوري  مباريات  مواعيد  عن  اليد  كرة  احت��اد  اأعلن   
واحل�شني  والأهلي  العربي  هي:  فرق   8 م�شاركة  ي�شهد  والذي  الأولى، 

اإربد وكفرجنة وكفر�شوم والقوقازي واأم جوزة وعمان.
)الذهاب  مرحلتني  من  الكامل  ال��دوري  نظام  وفق  البطولة  وتقام 
�شمية  الأم��رية  �شالتي  الحت��اد  فيه  اختار  ال��ذي  الوقت  يف  والإي���اب(، 
لحت�شان  مكانني  باإربد،  الريا�شية  واحل�شن  لل�شباب،  احل�شني  مبدينة 

مناف�شات البطولة كافة.
و�شدد الحتاد على اإلزام الفرق امل�شاركة بالربوتوكول الطبي ال�شادر 
املباريات  التعامل معه يف  �شيتم  والذي  واملخت�شة،  املعنية  من اجلهات 

كافة، وذلك �شمن الإجراءات اخلا�شة مبقاومة فريو�ص كورونا.
وح�شب الربنامج ال�شادر من جلنة امل�شابقات، ت�شهد اجلولة الأولى، 
والتي تبداأ يوم اجلمعة 3 اأيلول املقبل لقاءات جتمع الأهلي مع كفر�شوم 
احل�شني  مبدينة  �شمية  الأم��رية  �شالة  يف  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة  عند 
عمان  فريقي  بني  جتمع  التي  املواجهة  اأي�شا  ت�شهد  والتي  لل�شباب، 

والقوقازي، والتي تبداأ عند ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف م�شاء.
ال�شاعة اخلام�شة  العربي واأم جوزة عند  ال�شبت فريقا  ويلتقي يوم 
وعند  مبا�شرة  تليها  باإربد،  الريا�شية  احل�شن  مدينة  �شالة  يف  م�شاء 
ال�شاعة ال�شاد�شة والن�شف م�شاء املباراة التي جتمع بني فريقي احل�شني 

اإربد وكفرجنة.
ال�شهر  من   7 الثالثاء  يوم  كافة  مبارياتها  فتقام  الثانية  اجلولة  اأما 
ذاته، حيث يلتقي فريقا القوقازي واحل�شني اإربد عند ال�شاعة اخلام�شة 
ذاته  بامللعب  تقام  ثم  بعمان،  �شمية  الأم��رية  �شالة  يف  م�شاء  والن�شف 

مباراة عمان واأم جوزة عند ال�شاعة ال�شابعة م�شاء.

ندة �برشلو�خة ل أ�ب يد�خ يرن � با� ئ�ي �  ثنا�
اإ�شباين، عن اهتمام بر�شلونة باحل�شول على  حتدث تقرير �شحفي 

خدمات ثنائي بايرن ميونخ، هذا ال�شيف.
وبح�شب �شحيفة »موندو ديبورتيفو«، فاإن بر�شلونة ي�شتهدف �شم 

لوكا�ص هرينانديز وليون جوريت�شكا لعبي بايرن ميونخ.
يف�شلهم  الذين  الالعبني  نوعية  من  هرينانديز،  لوكا�ص  اأن  ونوهت 

املدرب رونالد كومان، حيث يجيد اللعب كظهري اأي�شر ومدافع.
لكن بر�شلونة يعتقد اأن �شم لوكا�ص، غري �شهل على الإطالق، ب�شبب 
قيمته ال�شوقية مرتفعة، بجانب حاجة بايرن اإلى خدماته، خا�شة بعد 
رحيل ديفيد األبا.  واأ�شافت ال�شحيفة، اأن ليون جوريت�شكا، من الأهداف 
املطلوبة يف بر�شلونة، خا�شة واأنه �شيكون لعًبا حًرا يف ال�شيف املقبل.

على  احل�شول  يف  رغبة  الأندية  اأكر  من  يونايتد،  مان�ش�شرت  ويعد 
خدمات ليون جوريت�شكا، مما يهدد فر�ص بر�شلونة يف التوقيع معه.

وكان جوريت�شكا هدًفا لرب�شلونة يف �شيف 2018، عند انتهاء عقده 
مع �شالكه، لكنه ف�شل النتقال لبايرن ميونخ يف ذلك الوقت.

يق ر� بًا ل�ف يس مدر� تور� � 

يد يكو مدر� تلت� بأ�  الش�باب �
توري�ص  فرناندو  املعتزل  جنمه  تعيني  ر�شمًيا،  مدريد  اأتلتيكو  اأعلن 

مدرًبا لفريق ال�شباب »يوفينيل اأ«.
فرناندو  »ع��اد  الر�شمي:  موقعه  عرب  بيان  يف  مدريد  اأتلتيكو  وق��ال 
الذين  الأكادميية  يف  املدربني  �شفوف  اإلى  لين�شم  دي��اره،  اإلى  توري�ص 

يف  مدريد  باأتليتكو  اخلا�ص  اأ«  »يوفينيل  فريق  قيادة  زمام  يتولون 
مو�شم 22/2021«.

مع  املا�شي  املو�شم  عا�ص  الذي  »توري�ص،  البيان:  واأ�شاف   
فرق اأتلتيكو املختلفة للتعرف على احلياة اليومية لفريق التدريب 
م�شريته  يف  اأخ��رى  خطوة  �شيتخذ  اخلا�شة،  النادي  ومنهجية 

مقاعد  على  الأول��ى  مرحلته  من  الق��رتاب  خالل  من  التدريبية 
البدلء«.

تواز�خه عىل  يد � يستع� يصيل � � ال�ف
ين إر�بد �ساب ال�س�

على  الفوز  يف  جنح  بعدما  توازنه،  من  �شيئا  الفي�شلي  ا�شتعاد   
احل�شن  ا�شتاد  على  الأح��د،  م�شاء   ،»1-3« اإرب��د  احل�شني  م�شيفه 

باإربد، يف ختام مرحلة ذهاب الدوري الأردين للمحرتفني.
و�ضجل الفي�ضلي اأهدافه يف ال�ضوط االأول، عن طريق عبد اهلل خالد 
عو�ص بالدقيقتني »1 و18«، واأمني فريد ال�شناينة بالدقيقة »45«، 

فيما اأحرز هدف احل�شني اإربد حممد القي�شي، يف الدقيقة »79«.
واأهدر احل�شني اإربد �شربة جزاء، يف الدقائق الأخرية، حيث نفذها 
الت�شدي  الزعبي يف  الفي�شلي عبد اهلل  الطالب، وتاألق حار�ص  حممود 

لها.
الثاين  للمركز  ليتقدم  نقطة«،   23« اإلى  ر�شيده  الفي�شلي  ورفع 
مب�شاركة ال�شلط، بينما جتمد احل�شني اإربد عند النقطة »17« ليبقى 
ب�شدارة  منفردا  الذهاب  مرحلة  اأنهى  قد  الوحدات  وك��ان  �شابعا. 
العقبة »4-1«، لريفع  �شباب  الأحد على  اليوم  فاز  بعدما  الرتتيب، 

ر�شيده اإلى »26 نقطة«.

ضع للكشف الطيب �ف�ي آرسنال ي�خ يت �   �بن وا�
 اأكد تقرير �شحفي، �شباح الإثنني، اأن اآر�شنال يقرتب من التعاقد 

مع املدافع الدويل الإجنليزي بن وايت، لعب برايتون، هذا ال�شيف.
واأنهى اآر�شنال وبرايتون، التفاق على قيمة ال�شفقة، ومن املقرر 
اإ�شرتليني، للظفر بخدمات  50 مليون جنيه  اللندين،  النادي  اأن يدفع 
للك�شف  خ�شع  وايت  بن  فاإن  »م��ريو«،  �شحيفة  وبح�شب  وايت.  بن 
الطبي، اأم�ص الأحد، وبات قريًبا للغاية من توقيع عقود انتقاله مللعب 

الإمارات.
مع  امل�شاركة  من  النتهاء  بعد  حالًيا  اإجازته  وايت  بن  ويق�شي 

منتخب بالده يف كاأ�ص الأمم الأوروبية »يورو 2020«.
وخ�شر منتخب اإجنلرتا اأمام نظريه الإيطايل بركالت الرتجيح، يف 

نهائي اليورو، الذي اأقيم يف ملعب وميبلي.

ين..  نت� يمة أمام األر�ب  �بعد الهز�
اضة 2001؟ تكرر مصر انت�ف هل �

الأربعاء  اأ�شرتاليا،  مع  القدم  لكرة  الأوملبي  م�شر  منتخب  يلتقي 
املجموعات  مرحلة  من  الأخرية  اجلولة  �شمن  مياجي،  ملعب  على   ،
لدورة الألعاب الأوملبية. وميلك الفراعنة يف جعبتهم نقطة واحدة من 
مباراتني، بعد التعادل ال�شلبي مع اإ�شبانيا، والهزمية اأمام الأرجنتني 
بقيادة  م�شر،  منتخب  اأم��ام  خيارات  اأي  توجد  ول  رد.  دون  بهدف 
املدرب �شوقي غريب، اإل الفوز على ا�شرتاليا، من اأجل املناف�شة على 

حجز مقعد و�شيف املجموعة، والتاأهل اإلى ربع نهائي الأوملبياد.
مدرًبا  كان  الأرجنتني، عندما  اأمام  �شوقي غريب  اأن خ�شر  و�شبق 

ملنتخب ال�شباب امل�شري يف كاأ�ص العامل 2001، بنتيجة )1/7(.
لكتابة  لهم  انطالق  نقطة  كانت  حينها  الفراعنة  خ�شارة  اأن  اإل 
بح�شد  امل�شرية،  القدم  لكرة  عاملي  اإجناز  اأف�شل  وحتقيق  التاريخ، 
امليدالية الربونزية يف املونديال. فقد لعب املنتخب امل�شري بعد عبور 
مرحلة املجموعات مع اأمريكا، وجنح يف الفوز بهدفني نظيفني، قبل اأن 
يتفوق على هولندا يف ربع النهائي )2-1(. وانهزم اأمام غانا يف ن�شف 
النهائي بهدفني دون رد، ليفوز بعد ذلك على باراجواي )1-0( يف لقاء 

حتديد �شاحب املركز الثالث.

يس يد �برشلو�خة مستمر �ف�ي �بار�  طر�
رغبة  حول  املنت�شرة  الأنباء  �شحة  عن  �شحفي،  تقرير  حتدث   
هذا  األكانتارا،  رافينيا  الربازيلي  لعبه  بيع  يف  جريمان  �شان  باري�ص 

ال�شيف.
التخل�ص  يف  باري�شية  رغبة  وجود  التقارير،  من  العديد  واأبرزت 
جورجينيو  �شم  بعد  خا�شة  رافينيا،  بينهم  من  الالعبني،  بع�ص  من 
»موندو  �شحيفة  وبح�شب  بوجبا.  بول  �شم  وحم��اولت  فينالدوم، 
ديبورتيفو«، فاإن رافينيا ل يفكر يف الرحيل عن �شان جريمان والنتقال 
الدور  �شيتقبل  رافينيا  اأن  واأ�شافت  ال�شيف.  هذا  اآخ��ر  فريق  لأي 
مع  بوكيتينو،  ماوري�شيو  قيادة  حتت  جريمان  �شان  يف  له  املو�شوع 
وجود رغبة �شريحة لديه يف ال�شتمرار مع الفريق. وبجانب ذلك، فاإن 
دوًرا مع  و�شيلعب  رافينيا،  اإمكانيات  يف  يثق  نف�شه  بوكيتينو  املدرب 

الفريق الباري�شي يف املو�شم اجلديد.
اإدارة  اأن  كما  عرو�ص،  اأي  يتلق  مل  رافينيا  اأن  ال�شحيفة  واأكدت 

�شان جريمان مل تطلب منه البحث عن فريق جديد.

يالن إلى األ�بد يد ال�ب�قاء �ف�ي م� ييس: أر�   ك�
اأكد الإيفواري فرانك كي�شي، جنم خط و�شط ميالن، اأنه يرغب يف 

البقاء داخل �شفوف الرو�شونريي حتى نهاية م�شريته الكروية.
وارتبط كي�شي بالرحيل عن ميالن، و�شط اهتمام كبري من الغرمي 
يف  الو�شط  خط  لعبي  اأف�شل  اأحد  �شم  فكرة  لديه  كانت  الذي  اإنرت، 

اأوروبا يف �شفقة انتقال جمانية.
�شبورت«:  ديللو  »لجازيتا  ل�شحيفة  ت�شريحاته  يف  كي�شي  وقال 
»اأنا فخور باختياري ميالن، لي�ص يف نيتي املغادرة، يف احلقيقة اأريد 
اأن اأبقى يف ميالن لالأبد، عندما اأعود من الأوملبياد �شاأقوم باإ�شالح كل 

�شيء«.
اأفكاري،  وما�شارا  ومالديني  ميالن  يعرف  اأن  »اأري��د  واأ�شاف 

يعجبني كثرًيا عندما يقوم الألرتا�ص بالغناء يل«.
القدم،  كرة  الأقل يف  هنا مدى احلياة، على  اأكون  اأن  »اأريد  واأمت 

وبعد الأوملبياد، �شيتم اإغالق م�شل�شل التجديد يف النهاية«.
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العدد )2451(

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي 

ل�ضركة  يارا لل�ضناعات البال�ضتيكيةذ.م.م
ال�شادة ال�شركاء:

ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ  2021/7/26 من �شريك ميلك  اكرث من25% من راأ�شمال 
ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة   غري العادية  لالجتماع ا�شتنادا الحكام البند رابعا 
من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�شركات 
امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة 
الفقرة  البند رقم )2( من  ا�شتنادا الحكام  ال�شادرة  ال�شناعة والتجارة والتموين  عن وزير 
رقم)13(  الدفاع  قانون  احكام  مبقت�شى  وال�شادر  ل�شنة2020  رقم)5(  الدفاع  امر  من  ثانيا 
  2021/8/4 املوافق  االربعاء   يوم   االجتماع  حل�شور  دعوتكم  قررت  فقد   . ل�شنة1992 

ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا ،  على الرابط التايل:
https://us04web.zoom.us/j/73880904758?pwd=TTB4WjY5TXVyMjZvMIBNRDVMNW"

 EIUT09 to start or join a scheduled Zoom meeting
وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

-اقالة مدير عام
-انتخاب مدير عام لل�شركة

- تعيني املفو�شني بالتوقيع عن ال�شركة 
يرجى ح�شور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�ضركات

 وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين
 اعالن �ضادر عن م�ضجل اال�ضماء 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 باأن اال�ضم التجاري ) قمة العا�ضرة 

لالإ�ضترياد والت�ضدير ( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم)228378(با�ضم ) 
حممد جرب يو�ضف م�ضطفى( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم) مطاوع جرب يو�ضف م�ضطفى(

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

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

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

�ضركة قرطبه لال�ضكان  ذ.م.م م�شجلة  ال�شناعة والتجارة باأن 

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

)48213( بتاريخ )2017/7/9(

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

بتاريخ )2021/7/25(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة بانه تقرر قرار املحكمة بتاريخ 2020/10/26 باال�شتمرار 
 2016/12/27 تاريخ  املحكمة  ا�شراف  حتت  االختيارية  بالت�شفية 
ت�شفية  �ضركة  رود�س للخر�ضانه م�ضبقة ال�ضب  وامل�شجلة لدينا يف 
�شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم )27329( بتاريخ 
م�شفيا  الغرايبه  علي  ح�شني  حممد   : ال�شيد  وتعيني   2012/1/16

لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو: 
 عمان -  �شارع الكندي- برج كراد�شه- الطابق الثاين -تلفون رقم 

0791214869
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
املطاعم  الدارة  الفول  ار�س  ل�ضركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
حتت  حمدودة   م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة 
الرقم )53319( بتاريخ 2019/1/3 قد قررت باجتماعها غري العادي 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2021/5/18 بتاريخ  املنعقد 
لل�شركة  م�شفيا  م�شارقة  جمعه  عزمي  طارق  ال�شيد  وتعني  اختيارية 

وان عنوان امل�شفي هو :
الطابق  التجاري-  ال�شالم  باب  جممع  زرياب-  -�شارع  عرجان   

االول- هاتف 0772585702
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن م�ضفي �ضركة 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�شتنادا 
ل�شنة 1997 وتعديالته.

ذ.م.م  املطاعم  الدارة  الفول  ار�س  �ضركة   دائني  من  اأرجو 

 )53319( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 

بتاريخ  2019/1/3  �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
�شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة :  ال�شيد طارق عزمي جمعه م�شارقة

ال�شالم  باب  جممع  زرياب-  -�شارع  عرجان    : امل�شفي  عنوان 

التجاري- الطابق االول- هاتف 0772585702

  م�شفي �شركة

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي 
ل�ضركة مقا�ضات لتجارة االحذية ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/7/26 من �شريك  ميلك  اكرث من25% من راأ�شمال 

ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة  غري العادية لالجتماع ا�شتنادا الحكام البند رابعا من 
اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة 

العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من امر 

الدفاع رقم)5( ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 . فقد 
قررت دعوتكم حل�شور االجتماع يوم  االربعاء/  املوافق 2021/8/4 ال�شاعة العا�شرة �شباحا ، 

يف مقر ال�شركة الكائن يف مكة مول 
وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

-عزل امل�شفي
- تعيني م�شفي جديد

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

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�ضركات

 اعالن �ضادر عن م�ضفي �ضركة هبة لال�ضترياد والت�ضدير
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات ل�شنة 1997 
وتعديالته ارجو من دائني �شركة )  هبة لال�ضترياد والت�ضدير( 

وامل�شجلة لدى �شركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق 
التنموية يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة )م�شتاأجرة( حتت 

الرقم)2617( بتاريخ 12/9/2015 �شرورة تقدمي مطالباتهم املاليه 
جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال وذلك خالل �شهرين من 

تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث ا�شهر للدائنني خارج اململكة وذلك 
 على العنوان التايل:

 ا�شم امل�شفي : ال�شيد )�شامي �شليمان �شيفاهلل خمامرة(
 العنوان التايل:-

الفحي�س-�شارع االمري في�شل-عمارة رقم 7/�شندوق بريد رقم 
 )19152(�شندوق بريد)9( هاتف 0798076666

 م�شفي ال�شركة
�شامي �شليمان �شيف اهلل خمامرة

اعالن �ضادر عن مراقب  �ضركات
رقم  ال�شركات  قانون  املادة)264/اأ( من  ا�شتنادا الأحكام 

)22( ل�شنة 1997 وتعديالته. يعلن مراقب عام ال�شركات 

ل�ضركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 

�شجل  يف  لدينا  وامل�شجله  الطبيه  للتجهيزات  النعمه 
ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت الرقم )32832(

العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد  بتاريخ2013/6/2 

املنعقد بتاريخ 2021/7/11 العدول عن ت�شفية ال�شركة
مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لال�ضت�ضارات  املتقدمه  العاملية  البوابة  �ضركة  باأن  والتجارة 
ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م  واالكادميية  التعليمية 
بتاريخ   )52753( الرقم  حتت    / املحدودة  امل�شوؤولية  ذات 

)2018/10/21(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/7/25(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

دائرة االرا�شي وامل�شاحة

مذكرة تبليغ جل�شة ازالة �شيوع جلنة ازالة 

�شيوع مديرية ت�شجيل ارا�شي املزار اجلنوبي

طلب :29/2021/22

املطلوب تبليغهم :

1- عامر احمد ار�شيد الهواري

2- ورثة �شليمان ار�شيد �شامل الهواري

حيث يقت�شي ح�شوركم يوم االثنني تاريخ 

2021/8/9 ال�شاعة )9.00( اجلل�شة املنعقدة 

مبوجب الطلب املذكور اعاله املقدم من طالب 

ازالة ال�شيوع يف قطعة االر�س رقم )11( حو�س 

رقم )5( من ارا�شي قرية احل�شينية ومن مل 

يح�شر يف املوعد املحدد �شيطبق بحقه االحكام 

املن�شو�س عليها من قانون امللكية العقارية رقم 

)13( ال�شنة 2019 واالنظمة ال�شادرة مبوجبه 

بهذا اخل�شو�س ويف حال عدم ح�شور االطراف 

املبلغة لرئي�س اللجنة ا�شدار قرارا بحقه غيابيا

 رئي�س اللجنة

 عائده اجلعافره

ال�صحف:  �صدى وامم 8*2الثالثاء  2021/7/27

الى اع�صاء الهيئة العامة
 جلمعية توا�صل �صيدات ورجال االعمال املغرتبني

قررت الهيئة االدارية جلمعية توا�صل �صيدات ورجال االعمال املغرتبني دعوتكم 
حل�صور اجتماع الهيئة العامة العادي، وذلك يوم اجلمعة املوافق 2021/8/10 
بوا�صطة و�صيلة االت�صال املرئي وااللكرتوين )zoom( علما بان جدول اعمال 

االجتماع �صيكون لبحث االمور التالية:
اأ- مناق�صة واقرار التقرير االداري لعام )2017( )2018( )2019( )2020(

ب- مناق�صة واقرار التقرير املايل لعام )2017( )2018( )2019( )2020(
ج- مناق�صة واقرار التقرير ال�صنوي لعام )2017( )2018( )2019( )2020(

د- تعيني مدقق ح�صابات
ذ- انتخاب هيئة ادارية جديدة

ر- مناق�صة واقرار االنظمة الداخلية والتعليمات املالية واالدارية اخلا�صة باجلمعية
مع فائق االحرتام والتقدير

رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية/فادي املجايل

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200156983(

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

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

الرقم  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت  �ضركة عطيوه وبرغل 
)115066( بتاريخ 2016/10/10   قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2019/7/9 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة

�شالح حممد �شالح برغل  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان �شاحية اليا�شمني ت-0777999922

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

مراقب عام ال�ضركات 
رمزي نزهه

 اعالن ا�ضماء الفائزين
 تبارك �ضركة تك�ضون العامليه للتجارة العامه لل�ضادة الفائزين بحملتها 
االرتويجية احلا�ضلة علي موافقة وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين 

2/4/28/13372 
وهم ال�ضادة التالية ا�ضمائهم: ا�ضماء الفائزين: �ضيء العدوان، 

نان�ضي اكرم

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
اعالن ثاين 

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

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

غري العادية ل�ضركةالقا�ضد لال�ضترياد والت�ضدير  امل�شجلة لدينا  ك�شركة 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�س را�شمال 

ال�شركة من )300000( دينار اردين لي�شبح )100000( دينار اردين

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

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن

مراقب عام ال�ضركات 

د- وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200163012(

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم  اينا�س ونور زعبالوي 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد    2017/8/13 بتاريخ   )117046(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد   2021/7/26 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية 

هاين حممد احمد عليان   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان طرببور حي اخلزنه 0795759094

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

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن  فايز ال�ضكايف و�ضريكه   �ضركة  باأن 

الجراءات  بطلب  تقدمت   2003/7/29 بتاريخ   )67740( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :فايز ال�شكايف و�شريكه

اىل �شركة : حممد �شميح ح�شيمه و�شريكه

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

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
اعالن اخري 

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

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

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

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

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

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

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

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن

مراقب عام ال�ضركات 

د- وائل علي العرموطي

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

يف وزارة ال�شناعة والتجارة 
�شالح  حممد  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه   البدور 
اعتبارا   2012/2/26 بتاريخ   )103718( الرقم  حتت 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
باب  )رو�شة  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�شماء 
ال�شيوان النموذجية( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )176724( با�شم )ردينه 
عبدالروؤوف جنم ال�شريده( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حنني زياد عبدالغني درادكه(

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200134126(

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

ال�شادة احمد يو�شف جابر ح�شني
  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة احمد يو�شف ح�شني و�شريكه وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )107169( بتاريخ 2013/5/30.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�شركة  من  بطلب الن�شحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ2021/7/25.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري 

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

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

ال�شركات  قانون  )1/40(م��ن  املادة  الحكام  ا�شتنادا 
رقم )22(ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 
اإ�شتكمال  عن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات 
اجراءات ت�شفية �شركة الزبري احمد خليف املرايات 
حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه 
من  اإعتبارًا  بتاريخ 2016/9/29  الرقم)114933( 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن
لالإ�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات

ا�شتنادا الحكام املادة )28/اأ(من قانون ال�شركات رقم )22(
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة 
ال�شريك  العمايده  عايد  حممود  ن�شاأت  ال�شيد  باأن  والتجارة 
يف  �شركة  عبد اهلل مد اهلل العمرو و�شركاه وامل�شجلة لدينا 
تاريخ  ال���رق���م)121467(  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 
بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد   ،2021/2/9
ال�شركة  يف  �شركائه  �شريكه/  باإبالغ  قام  وقد   2021/7/26
باالرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  اإ�شعارًا 
وا�شتنادا الحكام  بتاريخ 2021/7/26  ال�شركة  املنفردة من 
من  اعتبارا  ي�شري  ال�شركة  من  ان�شحابه  حكم  فاإن  القانون 

اليوم التايل من ن�شر هذا االإعالن يف ال�شحف اليومية .   
                                                                                                        مراقب عام ال�شركات / رمزي نزهه                                                                                                                             

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
للمن�شاأة:)200180666( الوطني  الرقم 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  املادة  الأحكام  ا�شتنادًا 
وزارة  يف  ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  
القهوه  لبيع  امل�شقر  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  واحللويات 
حمدودة  حتت الرقم )45942( بتاريخ 2016/12/13، قد قررت 
باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2021/6/16 املوافقة على 
عي�شى  دميا  االن�شة  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

جميل احلوراين  م�شفيا لل�شركة .
واأن عنوان امل�شفي هو:

الدوار ال�شابع - �شارع زهران- عماره زهران بالزا- رقم 22- هاتف: 
0791613619

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22(
لبيع  امل�شقر  �شركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�شنة 
ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  واحللويات   القهوه 
تقدمي  �شرورة   ،2016/12/13 بتاريخ   )45942( الرقم  حتت 
مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع اأم ال 
وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة االأردنية 
اململكة وذلك على  للدائنني خارج  اأ�شهر  الها�شمية وخالل ثالث 

العنوان التايل:
ا�شم امل�شفي:االن�شة دميا عي�شى جميل احلوراين 

عنوانه:الدوار ال�شابع - �شارع زهران- عماره زهران بالزا- رقم 22- 
هاتف: 0791613619

م�شفي ال�شركة

اإعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات   عام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة 
وامل�شجلة  و�شركاه  ال��دوي��ري  حممد  �شركة  ب��اأن  والتجارة 
بتاريخ   )67702( ال��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 
ت�شفية  ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2003/7/24
عمري  ال�شيد  تعيني  مت  وقد   2021/7/26 بتاريخ  اإختيارية 

حممد م�شطفى الدويري  م�شفيا لل�شركة. 
علما باأن عنوان امل�شفي : عمان- اجلبيهه- حي الزويتينه   

                                               تلفون   07952070631 
لالإ�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
للمن�شاأة:)200062873( الوطني  الرقم 

ال�شركات  قانون  )1/40(م��ن  املادة  الحكام  ا�شتنادا 
رقم )22(ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 
اإ�شتكمال  عن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات 
اجراءات ت�شفية �شركة الزبري احمد خليف املرايات 
حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه 
من  اإعتبارًا  بتاريخ 2016/9/29  الرقم)114933( 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن
لالإ�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات

ا�شتنادا الحكام املادة )28/اأ(من قانون ال�شركات رقم )22(
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة 
ال�شريك  العمايده  عايد  حممود  ن�شاأت  ال�شيد  باأن  والتجارة 
يف  �شركة  عبد اهلل مد اهلل العمرو و�شركاه وامل�شجلة لدينا 
تاريخ  ال���رق���م)121467(  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 
بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد   ،2021/2/9
ال�شركة  يف  �شركائه  �شريكه/  باإبالغ  قام  وقد   2021/7/26
باالرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  اإ�شعارًا 
وا�شتنادا الحكام  بتاريخ 2021/7/26  ال�شركة  املنفردة من 
من  اعتبارا  ي�شري  ال�شركة  من  ان�شحابه  حكم  فاإن  القانون 

اليوم التايل من ن�شر هذا االإعالن يف ال�شحف اليومية .   
                                                                                                        مراقب عام ال�شركات / رمزي نزهه                                                                                                                             

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
للمن�شاأة:)200180666( الوطني  الرقم 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  املادة  الأحكام  ا�شتنادًا 
وزارة  يف  ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  
القهوه  لبيع  امل�شقر  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  واحللويات 
حمدودة  حتت الرقم )45942( بتاريخ 2016/12/13، قد قررت 
باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2021/6/16 املوافقة على 
عي�شى  دميا  االن�شة  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

جميل احلوراين  م�شفيا لل�شركة .
واأن عنوان امل�شفي هو:

الدوار ال�شابع - �شارع زهران- عماره زهران بالزا- رقم 22- هاتف: 
0791613619

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22(
لبيع  امل�شقر  �شركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�شنة 
ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  واحللويات   القهوه 
تقدمي  �شرورة   ،2016/12/13 بتاريخ   )45942( الرقم  حتت 
مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع اأم ال 
وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة االأردنية 
اململكة وذلك على  للدائنني خارج  اأ�شهر  الها�شمية وخالل ثالث 

العنوان التايل:
ا�شم امل�شفي:االن�شة دميا عي�شى جميل احلوراين 

عنوانه:الدوار ال�شابع - �شارع زهران- عماره زهران بالزا- رقم 22- 
هاتف: 0791613619

م�شفي ال�شركة

اإعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات   عام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة 
وامل�شجلة  و�شركاه  ال��دوي��ري  حممد  �شركة  ب��اأن  والتجارة 
بتاريخ   )67702( ال��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 
ت�شفية  ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2003/7/24
عمري  ال�شيد  تعيني  مت  وقد   2021/7/26 بتاريخ  اإختيارية 

حممد م�شطفى الدويري  م�شفيا لل�شركة. 
علما باأن عنوان امل�شفي : عمان- اجلبيهه- حي الزويتينه   

                                               تلفون   07952070631 
لالإ�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
للمن�شاأة:)200062873( الوطني  الرقم 

اعالنات

اعـــــــالن
يعلن للعموم مبقت�ضى احكام املادة)25(من قانون 

تنظيم املدن والقرى واالبنية رقم)79(ل�ضنة 1966 
ان جمل�س التنظيم االعلى قد  قرر بقراره رقم)610( 

تاريخ 2021/7/14 املوافقة على خمطط تعديل م�ضار 
�ضارع تنظيمي �ضعة)12 م ( �ضمن احلو�س رقم)9( ابو 

الغزالن من ارا�ضي العال والرو�ضة وذلك يف لواء ناعور.

وح�ضب املخطط التعديلي املعد لهذه الغايه وو�ضعه 
مو�ضع التنفيذ.

نائب رئي�س الوزراء ووزيراالدارة املحلية 
توفيق حممود كري�شان
رئي�س جمل�س التنظيم االعلى

حمكمة مادبا ال�شرعية
تبليغ اعالم حكم غيابي بالن�شر �شادر عن حمكمة 

مادبا ال�شرعية
هيئة القا�شي عليان حممد الغامن

يف الدعوى ا�شا�س رقم 2020/265
اىل املدعي عليه: حممد امني علي عبداهلل/جمهول حمل 

االقامة حاليا يف م�شر-واخر حمل اقامة له يف اململكة 
االردنية الها�شمية/مادبا/ماعني/ال�شوق الرئي�شي/

مقابل حمطة غ�شيل ال�شيارات/قبل دخلة املركز ال�شحي 
200مرت/م�شتاجر من مالكه حممد عناد احلميمات

اأعلمك اأنه يف الدعوى اأ�شا�س 2020/265 واملقامة عليك 
من قبل من قبل زوجتك املدعية: جنوان عبداهلل احمد 
�شيد احمد ومو�شوعها دعوى تفريق للغيبة وال�شرر قد 

�شدر احلكم التايل))فقد حكمت بف�شخ عقد الزواج 
اجلاري بني املدعية جنوان املذكورة وزوجها الداخل بها 
ب�شحيح العقد ال�شرعي املدعي عليه حممد املذكور رقم 

2712 ال�شادرة عن مركز بني مزار يف جمهورية م�شر 
العربية بتاريخ 2003/9/18 م للغيبة وال�شرر واأن 

عليها العدة ال�شرعية اعتبارا من تاريخه اأدناه و�شمنت 
املدعي عليه الر�شوم وامل�شاريف القانونية حكما غيابيا 
قابال لالعرتا�س واال�شتئناف وتابعا له وموقوف النفاذ 

على ت�شديقه من قبل حمكمة اال�شتئناف ال�شرعية 
افهم ملن ح�شر علنًا حتريرا يف 1442/7/14 هـ وفق 

2021/2/25م( وعليه جرى تبليغك ذلك ح�شب اال�شول 
حتريرًا يف 1442/12/16 هـ وفق 2021/7/26.

رئي�س حمكمة مادبا ال�شرعية
القا�شي عليان حممد الغامن

اإعــــــالن اعادة طـــرح عطــــــــاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�ضلحة االردنية / مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن اعادة طرح 
عطاء رقم �سHEAT LAMP DOUBLE LIGHT(61/2021/500(عدد)11( لكل 

من م�ضت�ضفى احل�ضني ومركز امللكة علياء المرا�س وجراحة القلب ومركز التاأهيل امللكي.
على الراغبني باال�ضرتاك يف هذا العطاء مراجعة �ضعبة امل�ضرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات 
املفعول  �ضارية  مهن  رخ�ضة  معهم  م�ضطحبني  الر�ضمي  الدوام  �ضاعات  خالل  امللكية  الطبية 
للح�ضول على ن�ضخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 20 (ع�ضرون دينار اردين غري م�ضرتده .

اخلمي�س  يوم  ظهر  من  الواحدة  ال�ضاعة  اق�ضاه  موعد  يف  العطاءات  �ضندوق  يف  العرو�س  تودع 
املوافق 2021/8/5 و ترفق بكفالة بنكية غري م�ضروطة بقيمة ) 5 % ( من العر�س وال تقبل على 

االطالق اي مناق�ضة ترد بعد التاريخ املحدد و الوقت املعني لالغالق .
لالطالع على التفا�ضيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات الطبية امللكية   

www.jrms.mil.jo :

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

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

للخدمات  االمثل  التزويد  �شركة  باأن  والتجارة  ال�ضناعة 

امل�ضوؤولية  ذات  ال�ضركات  �ضجل  يف  لدينا  م�ضجلة  ذ.م.م 

املحدودة /  حتت الرقم )55340( بتاريخ )2019/9/16(

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

بتاريخ )2021/7/13(
مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعالن اإىل ال�شركاء يف �شركة املتطورة خلدمات امل�شت�شفيات ذ.م.م
دعوة حل�شور اجتماع الهيئة العامة غري العادي.

ندعوكم حل�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنوي عقده يف يوم  اخلمي�س 
املوافق 12/08/2021 يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضر ظهرا ً والذي �ضيتم عقده يف مقر 

ال�ضركة  وذلك ملناق�ضة االأمور التالية:
1-مناق�ضة تقرير هيئة املديرين عن اأعمال ال�ضركة خالل عام 2020

2-مناق�ضة ميزانية ال�ضركة وح�ضاب االأرباح واخل�ضائر والتدفقات النقدية لل�ضنة املالية 
 2020

3-انتخاب مدقق ح�ضابات لعام 2021لل�ضركة وحتديد اأتعابه. 
4-ابراء ذمة اع�ضاء هيئة املديرين عن ال�ضنة املالية 2020

كما ندعوكم حل�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي املنوي عقده يف يوم اخلمي�س 
املوافق 12/08/2021 يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا ً والذي �ضيتم عقده يف مقر 

ال�ضركة  وذلك ملناق�ضة االأمور التالية:
اإىل  دينار   ) ماليني  )ثالثة   3,000,000 من  ال�ضركة  مال  راأ�س  1.تخفي�س 

(دينار املليون  ون�ضف  )مليون   1,500,000
يف حال وجود اأي ا�شتف�شارات لديكم قبل االجتماع يرجى التوا�شل معنا على الربيد االلكرتوين االآتي :

Alkhansaa.hospital@gmail.com

واقبلو االحرتام
رئي�س هيئة املديرين
و�شاح يو�شف الربغوثي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200049904(

ل�ضنة 1997   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)37(  ا�ضتنادا الحكام 
يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة والتجارة بان �شركة با�شل 
عبداللطيف عمر الزعبي واخوانه وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات تو�ضية 
بطلب  تقدمت  قد   1996/4/14 بتاريخ   )6696( الرقم  حتت  ب�ضيطة 
تعيني  مت  وقد  بتاريخ2021/7/18  اختيارية  ت�ضفية  ال�ضركة  لت�ضفية 

ال�ضيد/ال�ضيدة ب�ضام عبداللطيف عمر الزعبي  م�ضفيا لل�ضركة .
علما بان عنوان امل�ضفي اربد-حرميا-0790682876

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

يف وزارة ال�ضناعة والتجارة 
طهماز  �شركة  ت�ضفية  اجراءات  ا�ضتكمال  عن 
وعبدالرحمن   وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت 
الرقم )45778( بتاريخ 1997/3/22 اعتبارا من تاريخ 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأه : ) 200101029(

ا�ضتنادا الأحكام املادة )37( من قانون ال�ضركات رقم )22( 
ل�ضنة 1997 يعلن مراقب عام ال�ضركات يف وزارة ال�ضناعة 

والتجارة باأن �شركة  هيثم ورامي قرعان     وامل�ضجلة 
يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم ) 93460( بتاريخ 
2009/2/10  قد تقدمت بطلب لت�ضفية ال�ضركة ت�ضفيه 
اختيارية بتاريخ    2021/7/26  وقد مت تعيني ال�ضيد/

ال�ضيدة  رامي عي�ضى عو�س قرعان  م�ضفيا لل�ضركة .
علما بان عنوان امل�ضفي اربد الطيبه 0795929406

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

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

ا�ضتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�ضماء التجارية رقم )9( ل�ضنة 2006 يعلن م�ضجل اال�ضماء 
خلدمات  الذهبي  )اخليار  التجاري  اال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية 
الطاقة البديله ( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )251653( با�ضم )عبد املجيد 
عمر عبد املجيد البدارين( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )عبد املعطي عبد النا�شر حممد 

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

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء 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 )بقالة جاجتكم وحاجتكم( 
وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )251399( با�ضم )معن عبد املجيد حمد من�شور( 
جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )نوال احمد حممد �شالح(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

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

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

م�ضجل  يعلن   2006 ل�ضنة   )9( رقم  التجارية  اال�ضماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�ضتنادا 
�شاحات  )ح�شانة  التجاري  اال�ضم  بان  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�ضماء 
املرح( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم )240402( با�ضم )عليا عبداملهيمن �شكري 
التميمي( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم )�شركة حممد امل�شني ورحاب ح�شونه(وتعتربعملية 

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200018570(

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 
�شركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  ال�شفدي   توفيق  انطون  نزيه  ال�ضادة 
وليم ال�شفدي و�شريكه وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم 

)67324( بتاريخ 2003/6/23.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ2021/7/26 و قام بابالغ 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/7/26.
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�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200025187(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ضتنادا 
والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن   1997
ال�ضيد/ال�ضادة زياد مفيد القا�شي  ال�ضريك /ال�ضركاء يف �شركة حلويات 
القا�شي وامل�ضجلة يف �ضجل �ضركات ت�ضامن حتت الرقم )21946( بتاريخ 

.1989/6/22
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/26  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 بتاريخ 2021/7/26.
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�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200058901(

ل�ضنة   )22( رقم  ال�ضركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�ضتنادا 
والتجارة:بان  ال�ضناعة  وزارة  يف  ال�ضركات  عام  مراقب  يعلن   1997
�شركة  يف  /ال�ضركاء  ال�ضريك  احلمرا   ح�شن  علي  فاتن  ال�ضيد/ال�ضادة 
الرقم  حتت  ت�ضامن  �ضركات  �ضجل  يف  وامل�ضجلة  و�شركاه  احلمرا  عامر 

)59308( بتاريخ 2001/3/29.
قد تقدم بطلب الن�ضحابه من ال�ضركة بتاريخ2021/7/26 و قام بابالغ 
رغبته  يت�ضمن  امل�ضجل  بالربيد  ا�ضعارا  ال�ضركة  يف  �ضريكه/�ضركائه 

باالن�ضحاب باالرادة املنفردة من ال�ضركة بتاريخ 2021/7/26.
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�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�ضنة 1997 وتعديالته.
وال�شريبية  املحا�شبية  لال�شت�شارات  الطور  جبل  �شركة   دائني  من  اأرجو 
 )34849( الرقم  حتت  ال�ضركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�ضجلة  ذ.م.م 
بتاريخ 2013/12/4 �ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�ضركة �ضواء 
كانت م�ضتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �ضهرين من تاريخه للدائنني داخل 

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

: ا�ضراء احمد ابو غالية وعزمي ب�ضام اخلطيب واحمد  ال�ضركة  ا�ضم م�ضفي 
عدنان ح�ضن 

 - ط3   - حداد  غازي  عمارة   - التل  و�ضفي  �س.   - عمان   : امل�ضفي  عنوان 
مكتب 301  -خلوي ا�ضراء )0796190240(عزمي )0780345455( احمد 

)0799456654(
  م�ضفي �ضركة

اعالن طرح 
مناق�شات حملية

�ضارية  ت�ضنيف  �ضهادة  مبوجب  احلكومية  العطاءات  دائرة  لدى  امل�ضنفون  االردنيون  املقاولون   يدعى 
املفعول �ضادرة عن الدائرة وح�ضب جمال  االخت�ضا�س املطلوب يف اجلدول ادناه, على الراغبني بامل�ضاركة 
يف هذه العطاءات مراجعة ق�ضم العطاءات يف مديرية ال�ضوؤون الهند�ضية والكائنة يف مدينة احل�ضني لل�ضباب/
بوابة 5/داخل �ضالة االمرية �ضمية هاتف )065679712( ل�ضراء ن�ضخ العطاءات اعتبارا من يوم االثنني 

املوافق )2021/7/26( وكما يلي 
1.و�ضف العمل

املجال املطلوبثمن الن�ضخةقيمة كفالة املناق�ضةا�ضم امل�ضروع رقم العطاء 

2021/39
اعادة طرح

اخلا�س باأعمال توريد وفرد حبيبات مطاطية ملالعب 
�ضركة متخ�ض�ضة25 دينار)500( دينارمدينة االمري حممد لل�ضباب /حمافظة الزرقاء.

2021/42
اخلا�س باأعمال اال�ضالحات واملعاجلة ملبنى مديرية اعادة طرح

125 دينار)1200( دينارومركز �ضباب لواء البرتاء / حمافظة معان.
جمال االبنية اخت�ضا�س 

ان�ضاء ابنية بالفئة الرابعة 
او اخلام�ضة

املفعول  �ضارية  الت�ضنيف  �ضهادة  عن  م�ضدقة  �ضورة  تقدمي  املقاولني  وعلى  م�ضرتدة  غري  ال�ضراء  ن�ضخة  ثمن   .2
�ضادرة عن دائرة العطاءات احلكومية , وعلى ال�ضركات املتخ�ض�ضه تقدمي رخ�ضة ممار�ضة اأن�ضطة �ضارية املفعول 

و�ضجل جتاري اأو �ضورة م�ضدقة عنها لدى �ضراء وثائق العطاء .
على جميع املناق�ضني اح�ضار ال�ضجل التجاري للم�ضاركة يف تقدمي العطاء .

وح�ضب  ال�ضركة  عن  �ضادر  ر�ضمي  تفوي�س  كتاب  مبوجب  ال�ضركة  ملندوب  وت�ضليمها  ال�ضراء  وثائق  بيع  3.يتم 
النموذج املعتمد وعلى املقاول التاكد من ا�ضتالم كافة وثائق ال�ضراء.

4. اخر موعد لبيع وثائق ال�ضراء هو ال�ضاعة الثانية من يوم االحد املوافق)2021/8/1(
5. مت حتديد موعد زيارة ميدانية لكافة ال�ضركات امل�ضاركة بالعطاءات وذلك يوم االثنني املوافق )2021/8/2(  

ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا والتجمع يف مديرية ال�ضباب يف املحافظة املعنية .
املوافق  الثالثاء  يوم  من  �ضباحاآ  العا�ضرة  ال�ضاعة  هو  ال�ضراء  وثائق  عن  التو�ضيح  طلب  لقبول  موعد  6.اخر 
ان تقدم طلبات االي�ضاح ملديرية  التاريخ, على  ا�ضتي�ضاح يرد بعد هذا  القبول اي طلب  يتم  )2021/8/3(,ولن 
الربيد  على  او  �ضمية  االمرية  �ضالة  داخل   /  5 لل�ضباب/بوابة  احل�ضني  مدينة  يف  والكائنة  الهند�ضية  ال�ضوؤون 

االلكرتوين املبني ادناه .
 7.تودع العرو�س يف �ضندوق العطاءات لدى مديرية ال�ضوؤون الهند�ضية والكائنة يف مدينة احل�ضني لل�ضباب/  بوابة 
5 /داخل �ضالة االمرية �ضمية يف موعد اق�ضاه ال�ضاعة الثانية ع�ضرة ظهراآ من يوم االحد املوافق )2021/8/8(, 

و�ضيتم فتح العرو�س ال�ضاعة الواحدة من بعد ظهر  نف�س اليوم .
8.يحق للجنة ال�ضراء املحلية املتخ�ض�ضة الغاء العطاء دون ابداء اال�ضباب ودون ان يرتتب على ذلك اية مطالبات 

مالية او قانونية.
9.يقدم تامني دخول العطاء)الكفالة البنكية او �ضيك م�ضدق( مبغلف منف�ضل ح�ضب املتطلبات التالية:

-  رقم العطاء :)ـــــ/ ـــــ(  من اجلدول اعاله .
- ا�ضم العطاء :من اجلدول اعاله.

- مدة �ضريان تامني دخول  العطاء: ت�ضعون)90( يوما من تاريخ ايداع العرو�س . 
-تامني دخول العطاء با�ضم :؛ معايل وزير ال�ضباب باال�ضافة اىل وظيفته .

-قيمة تامني دخول العطاء: من اجلدول اعاله 
-ا�ضم املناق�س: كما هو وارد يف �ضهادة الت�ضنيف ال�ضادرة عن دائرة العطاءات احلكومية او رخ�ضة املهن 

-�ضيتم رف�س اي عر�س غري مرفق  بتامني دخول  العطاء )الكفالة البنكية او �ضيك م�ضدق(.
10. تقدم العرو�س يف مغلفني مغلقة ومنف�ضلة , املغلف االول يحتوى العر�س الفني مع الوثائق املطلوبة يف وثيقة 
ال�ضراء و العر�س املايل  , واملغلف الثاين يت�ضمن تاأمني دخول العطاء ) الكفالة البنكية او �ضيك م�ضدق(  ويتم و�ضع 

املغلفني يف مغلف ثالث خمتوم ويكتب  على هذا املغلف ا�ضم املناق�س وا�ضم العطاء ورقمه.
11.يكون عطوفة امني عام وزارة ال�ضباب املفو�س بتوقيع العقد .

12. عنوان اجلهة امل�ضرتية/وزارة ال�ضباب-مديرية ال�ضوؤون الهند�ضية
wared@moy.gov.jo:الربيد االلكرتوين 

الهاتف : 065679712

االمني العام
د. ح�ضني اجلبور

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
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

�شركة ال�شماء للبالونات االعالنية ذ.م.م م�ضجلة  والتجارة باأن 

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

)7737( بتاريخ )2003/2/6(

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

بتاريخ )2021/7/26(
مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي
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دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي 

ل�ضركة  يارا لل�ضناعات البال�ضتيكيةذ.م.م
ال�شادة ال�شركاء:

ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ  2021/7/26 من �شريك ميلك  اكرث من25% من راأ�شمال 
ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة   غري العادية  لالجتماع ا�شتنادا الحكام البند رابعا 
من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�شركات 
امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة 
الفقرة  البند رقم )2( من  ا�شتنادا الحكام  ال�شادرة  ال�شناعة والتجارة والتموين  عن وزير 
رقم)13(  الدفاع  قانون  احكام  مبقت�شى  وال�شادر  ل�شنة2020  رقم)5(  الدفاع  امر  من  ثانيا 
  2021/8/4 املوافق  االربعاء   يوم   االجتماع  حل�شور  دعوتكم  قررت  فقد   . ل�شنة1992 

ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا ،  على الرابط التايل:
https://us04web.zoom.us/j/73880904758?pwd=TTB4WjY5TXVyMjZvMIBNRDVMNW"

 EIUT09 to start or join a scheduled Zoom meeting
وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

-اقالة مدير عام
-انتخاب مدير عام لل�شركة

- تعيني املفو�شني بالتوقيع عن ال�شركة 
يرجى ح�شور االجتماع يف الزمان املحدد والكيفية املذكورة اأعاله .

وتف�شلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�ضركات

 وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين
 اعالن �ضادر عن م�ضجل اال�ضماء 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 باأن اال�ضم التجاري ) قمة العا�ضرة 

لالإ�ضترياد والت�ضدير ( وامل�ضجل لدينا يف �ضجل اال�ضماء التجارية بالرقم)228378(با�ضم ) 
حممد جرب يو�ضف م�ضطفى( جرى عليه نقل ملكية لي�ضبح با�ضم) مطاوع جرب يو�ضف م�ضطفى(

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

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

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

�ضركة قرطبه لال�ضكان  ذ.م.م م�شجلة  ال�شناعة والتجارة باأن 

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

)48213( بتاريخ )2017/7/9(

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

بتاريخ )2021/7/25(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة بانه تقرر قرار املحكمة بتاريخ 2020/10/26 باال�شتمرار 
 2016/12/27 تاريخ  املحكمة  ا�شراف  حتت  االختيارية  بالت�شفية 
ت�شفية  �ضركة  رود�س للخر�ضانه م�ضبقة ال�ضب  وامل�شجلة لدينا يف 
�شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  حتت الرقم )27329( بتاريخ 
م�شفيا  الغرايبه  علي  ح�شني  حممد   : ال�شيد  وتعيني   2012/1/16

لل�شركة وان عنوان امل�شفي هو: 
 عمان -  �شارع الكندي- برج كراد�شه- الطابق الثاين -تلفون رقم 

0791214869
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
املطاعم  الدارة  الفول  ار�س  ل�ضركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة 
حتت  حمدودة   م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة 
الرقم )53319( بتاريخ 2019/1/3 قد قررت باجتماعها غري العادي 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2021/5/18 بتاريخ  املنعقد 
لل�شركة  م�شفيا  م�شارقة  جمعه  عزمي  طارق  ال�شيد  وتعني  اختيارية 

وان عنوان امل�شفي هو :
الطابق  التجاري-  ال�شالم  باب  جممع  زرياب-  -�شارع  عرجان   

االول- هاتف 0772585702
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن م�ضفي �ضركة 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  الأحكام  ا�شتنادا 
ل�شنة 1997 وتعديالته.

ذ.م.م  املطاعم  الدارة  الفول  ار�س  �ضركة   دائني  من  اأرجو 

 )53319( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 

بتاريخ  2019/1/3  �شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة 
�شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة :  ال�شيد طارق عزمي جمعه م�شارقة

ال�شالم  باب  جممع  زرياب-  -�شارع  عرجان    : امل�شفي  عنوان 

التجاري- الطابق االول- هاتف 0772585702

  م�شفي �شركة

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي 
ل�ضركة مقا�ضات لتجارة االحذية ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/7/26 من �شريك  ميلك  اكرث من25% من راأ�شمال 

ال�شركة واملت�شمن دعوة الهيئة العامة  غري العادية لالجتماع ا�شتنادا الحكام البند رابعا من 
اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامه وجمال�س االدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة 

العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة ال�شادرة عن وزير 
ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا الحكام البند رقم )2( من الفقرة ثانيا من امر 

الدفاع رقم)5( ل�شنة2020 وال�شادر مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم)13( ل�شنة1992 . فقد 
قررت دعوتكم حل�شور االجتماع يوم  االربعاء/  املوافق 2021/8/4 ال�شاعة العا�شرة �شباحا ، 

يف مقر ال�شركة الكائن يف مكة مول 
وذلك لبحث املوا�شيع التالية :

-عزل امل�شفي
- تعيني م�شفي جديد

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

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�ضركات

 اعالن �ضادر عن م�ضفي �ضركة هبة لال�ضترياد والت�ضدير
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات ل�شنة 1997 
وتعديالته ارجو من دائني �شركة )  هبة لال�ضترياد والت�ضدير( 

وامل�شجلة لدى �شركة املجموعة االردنية للمناطق احلرة واملناطق 
التنموية يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة )م�شتاأجرة( حتت 

الرقم)2617( بتاريخ 12/9/2015 �شرورة تقدمي مطالباتهم املاليه 
جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ال وذلك خالل �شهرين من 

تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالث ا�شهر للدائنني خارج اململكة وذلك 
 على العنوان التايل:

 ا�شم امل�شفي : ال�شيد )�شامي �شليمان �شيفاهلل خمامرة(
 العنوان التايل:-

الفحي�س-�شارع االمري في�شل-عمارة رقم 7/�شندوق بريد رقم 
 )19152(�شندوق بريد)9( هاتف 0798076666

 م�شفي ال�شركة
�شامي �شليمان �شيف اهلل خمامرة

اعالن �ضادر عن مراقب  �ضركات
رقم  ال�شركات  قانون  املادة)264/اأ( من  ا�شتنادا الأحكام 

)22( ل�شنة 1997 وتعديالته. يعلن مراقب عام ال�شركات 

ل�ضركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 

�شجل  يف  لدينا  وامل�شجله  الطبيه  للتجهيزات  النعمه 
ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة حتت الرقم )32832(

العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد  بتاريخ2013/6/2 

املنعقد بتاريخ 2021/7/11 العدول عن ت�شفية ال�شركة
مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
ا�شتنادا الأحكام املادة)277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
لال�ضت�ضارات  املتقدمه  العاملية  البوابة  �ضركة  باأن  والتجارة 
ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  م�شجلة  ذ.م.م  واالكادميية  التعليمية 
بتاريخ   )52753( الرقم  حتت    / املحدودة  امل�شوؤولية  ذات 

)2018/10/21(
املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/7/25(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

دائرة االرا�شي وامل�شاحة

مذكرة تبليغ جل�شة ازالة �شيوع جلنة ازالة 

�شيوع مديرية ت�شجيل ارا�شي املزار اجلنوبي

طلب :29/2021/22

املطلوب تبليغهم :

1- عامر احمد ار�شيد الهواري

2- ورثة �شليمان ار�شيد �شامل الهواري

حيث يقت�شي ح�شوركم يوم االثنني تاريخ 

2021/8/9 ال�شاعة )9.00( اجلل�شة املنعقدة 

مبوجب الطلب املذكور اعاله املقدم من طالب 

ازالة ال�شيوع يف قطعة االر�س رقم )11( حو�س 

رقم )5( من ارا�شي قرية احل�شينية ومن مل 

يح�شر يف املوعد املحدد �شيطبق بحقه االحكام 

املن�شو�س عليها من قانون امللكية العقارية رقم 

)13( ال�شنة 2019 واالنظمة ال�شادرة مبوجبه 

بهذا اخل�شو�س ويف حال عدم ح�شور االطراف 

املبلغة لرئي�س اللجنة ا�شدار قرارا بحقه غيابيا

 رئي�س اللجنة

 عائده اجلعافره

ال�صحف:  �صدى وامم 8*2الثالثاء  2021/7/27

الى اع�صاء الهيئة العامة
 جلمعية توا�صل �صيدات ورجال االعمال املغرتبني

قررت الهيئة االدارية جلمعية توا�صل �صيدات ورجال االعمال املغرتبني دعوتكم 
حل�صور اجتماع الهيئة العامة العادي، وذلك يوم اجلمعة املوافق 2021/8/10 
بوا�صطة و�صيلة االت�صال املرئي وااللكرتوين )zoom( علما بان جدول اعمال 

االجتماع �صيكون لبحث االمور التالية:
اأ- مناق�صة واقرار التقرير االداري لعام )2017( )2018( )2019( )2020(

ب- مناق�صة واقرار التقرير املايل لعام )2017( )2018( )2019( )2020(
ج- مناق�صة واقرار التقرير ال�صنوي لعام )2017( )2018( )2019( )2020(

د- تعيني مدقق ح�صابات
ذ- انتخاب هيئة ادارية جديدة

ر- مناق�صة واقرار االنظمة الداخلية والتعليمات املالية واالدارية اخلا�صة باجلمعية
مع فائق االحرتام والتقدير

رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية/فادي املجايل

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200156983(

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

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

الرقم  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت  �ضركة عطيوه وبرغل 
)115066( بتاريخ 2016/10/10   قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ت�شفية اختيارية بتاريخ 2019/7/9 وقد مت تعيني ال�شيد/ال�شيدة

�شالح حممد �شالح برغل  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان �شاحية اليا�شمني ت-0777999922

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

مراقب عام ال�ضركات 
رمزي نزهه

 اعالن ا�ضماء الفائزين
 تبارك �ضركة تك�ضون العامليه للتجارة العامه لل�ضادة الفائزين بحملتها 
االرتويجية احلا�ضلة علي موافقة وزارة ال�ضناعة والتجارة والتموين 

2/4/28/13372 
وهم ال�ضادة التالية ا�ضمائهم: ا�ضماء الفائزين: �ضيء العدوان، 

نان�ضي اكرم

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
اعالن ثاين 

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

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

غري العادية ل�ضركةالقا�ضد لال�ضترياد والت�ضدير  امل�شجلة لدينا  ك�شركة 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�س را�شمال 

ال�شركة من )300000( دينار اردين لي�شبح )100000( دينار اردين

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

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن

مراقب عام ال�ضركات 

د- وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
الرقم الوطني للمن�ضاأة:)200163012(

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم  اينا�س ونور زعبالوي 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد    2017/8/13 بتاريخ   )117046(

ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد   2021/7/26 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية 

هاين حممد احمد عليان   م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي : عمان طرببور حي اخلزنه 0795759094

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

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن  فايز ال�ضكايف و�ضريكه   �ضركة  باأن 

الجراءات  بطلب  تقدمت   2003/7/29 بتاريخ   )67740( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :فايز ال�شكايف و�شريكه

اىل �شركة : حممد �شميح ح�شيمه و�شريكه

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

مراقب عام ال�ضركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �ضادر عن مراقب عام ال�ضركات 
اعالن اخري 

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

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

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

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

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

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

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

املراقب خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر اخر اعالن

مراقب عام ال�ضركات 

د- وائل علي العرموطي

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

يف وزارة ال�شناعة والتجارة 
�شالح  حممد  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه   البدور 
اعتبارا   2012/2/26 بتاريخ   )103718( الرقم  حتت 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
باب  )رو�شة  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية  اال�شماء 
ال�شيوان النموذجية( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )176724( با�شم )ردينه 
عبدالروؤوف جنم ال�شريده( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )حنني زياد عبدالغني درادكه(

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200134126(

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

ال�شادة احمد يو�شف جابر ح�شني
  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة احمد يو�شف ح�شني و�شريكه وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )107169( بتاريخ 2013/5/30.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/25  ال�شركة  من  بطلب الن�شحابه  تقدم  قد 
رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  ا�شعارا  ال�شركة  يف  �شريكه/�شركائه 

باالن�شحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ2021/7/25.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري 

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

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

ال�شركات  قانون  )1/40(م��ن  املادة  الحكام  ا�شتنادا 
رقم )22(ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 
اإ�شتكمال  عن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات 
اجراءات ت�شفية �شركة الزبري احمد خليف املرايات 
حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه 
من  اإعتبارًا  بتاريخ 2016/9/29  الرقم)114933( 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن
لالإ�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات

ا�شتنادا الحكام املادة )28/اأ(من قانون ال�شركات رقم )22(
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة 
ال�شريك  العمايده  عايد  حممود  ن�شاأت  ال�شيد  باأن  والتجارة 
يف  �شركة  عبد اهلل مد اهلل العمرو و�شركاه وامل�شجلة لدينا 
تاريخ  ال���رق���م)121467(  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 
بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد   ،2021/2/9
ال�شركة  يف  �شركائه  �شريكه/  باإبالغ  قام  وقد   2021/7/26
باالرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  اإ�شعارًا 
وا�شتنادا الحكام  بتاريخ 2021/7/26  ال�شركة  املنفردة من 
من  اعتبارا  ي�شري  ال�شركة  من  ان�شحابه  حكم  فاإن  القانون 

اليوم التايل من ن�شر هذا االإعالن يف ال�شحف اليومية .   
                                                                                                        مراقب عام ال�شركات / رمزي نزهه                                                                                                                             

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
للمن�شاأة:)200180666( الوطني  الرقم 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  املادة  الأحكام  ا�شتنادًا 
وزارة  يف  ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  
القهوه  لبيع  امل�شقر  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  واحللويات 
حمدودة  حتت الرقم )45942( بتاريخ 2016/12/13، قد قررت 
باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2021/6/16 املوافقة على 
عي�شى  دميا  االن�شة  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

جميل احلوراين  م�شفيا لل�شركة .
واأن عنوان امل�شفي هو:

الدوار ال�شابع - �شارع زهران- عماره زهران بالزا- رقم 22- هاتف: 
0791613619

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22(
لبيع  امل�شقر  �شركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�شنة 
ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  واحللويات   القهوه 
تقدمي  �شرورة   ،2016/12/13 بتاريخ   )45942( الرقم  حتت 
مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع اأم ال 
وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة االأردنية 
اململكة وذلك على  للدائنني خارج  اأ�شهر  الها�شمية وخالل ثالث 

العنوان التايل:
ا�شم امل�شفي:االن�شة دميا عي�شى جميل احلوراين 

عنوانه:الدوار ال�شابع - �شارع زهران- عماره زهران بالزا- رقم 22- 
هاتف: 0791613619

م�شفي ال�شركة

اإعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات   عام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة 
وامل�شجلة  و�شركاه  ال��دوي��ري  حممد  �شركة  ب��اأن  والتجارة 
بتاريخ   )67702( ال��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 
ت�شفية  ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2003/7/24
عمري  ال�شيد  تعيني  مت  وقد   2021/7/26 بتاريخ  اإختيارية 

حممد م�شطفى الدويري  م�شفيا لل�شركة. 
علما باأن عنوان امل�شفي : عمان- اجلبيهه- حي الزويتينه   

                                               تلفون   07952070631 
لالإ�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
للمن�شاأة:)200062873( الوطني  الرقم 

ال�شركات  قانون  )1/40(م��ن  املادة  الحكام  ا�شتنادا 
رقم )22(ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام 
اإ�شتكمال  عن  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات 
اجراءات ت�شفية �شركة الزبري احمد خليف املرايات 
حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه 
من  اإعتبارًا  بتاريخ 2016/9/29  الرقم)114933( 

تاريخ ن�شر هذا االإعالن
لالإ�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات

ا�شتنادا الحكام املادة )28/اأ(من قانون ال�شركات رقم )22(
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة 
ال�شريك  العمايده  عايد  حممود  ن�شاأت  ال�شيد  باأن  والتجارة 
يف  �شركة  عبد اهلل مد اهلل العمرو و�شركاه وامل�شجلة لدينا 
تاريخ  ال���رق���م)121467(  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 
بتاريخ  ال�شركة  من  الن�شحابه  بطلب  تقدم  قد   ،2021/2/9
ال�شركة  يف  �شركائه  �شريكه/  باإبالغ  قام  وقد   2021/7/26
باالرادة  باالن�شحاب  رغبته  يت�شمن  امل�شجل  بالربيد  اإ�شعارًا 
وا�شتنادا الحكام  بتاريخ 2021/7/26  ال�شركة  املنفردة من 
من  اعتبارا  ي�شري  ال�شركة  من  ان�شحابه  حكم  فاإن  القانون 

اليوم التايل من ن�شر هذا االإعالن يف ال�شحف اليومية .   
                                                                                                        مراقب عام ال�شركات / رمزي نزهه                                                                                                                             

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
للمن�شاأة:)200180666( الوطني  الرقم 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  املادة  الأحكام  ا�شتنادًا 
وزارة  يف  ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  
القهوه  لبيع  امل�شقر  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 
م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  واحللويات 
حمدودة  حتت الرقم )45942( بتاريخ 2016/12/13، قد قررت 
باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2021/6/16 املوافقة على 
عي�شى  دميا  االن�شة  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

جميل احلوراين  م�شفيا لل�شركة .
واأن عنوان امل�شفي هو:

الدوار ال�شابع - �شارع زهران- عماره زهران بالزا- رقم 22- هاتف: 
0791613619

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتنادا الأحكام املادة)264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22(
لبيع  امل�شقر  �شركة  دائني  من  اأرج��و  وتعديالته   1997 ل�شنة 
ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  واحللويات   القهوه 
تقدمي  �شرورة   ،2016/12/13 بتاريخ   )45942( الرقم  حتت 
مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع اأم ال 
وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة االأردنية 
اململكة وذلك على  للدائنني خارج  اأ�شهر  الها�شمية وخالل ثالث 

العنوان التايل:
ا�شم امل�شفي:االن�شة دميا عي�شى جميل احلوراين 

عنوانه:الدوار ال�شابع - �شارع زهران- عماره زهران بالزا- رقم 22- 
هاتف: 0791613619

م�شفي ال�شركة

اإعالن �شادر عن م�شفي ال�شركة

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )37( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات   عام  مراقب  يعلن   1997 ل�شنة 
وامل�شجلة  و�شركاه  ال��دوي��ري  حممد  �شركة  ب��اأن  والتجارة 
بتاريخ   )67702( ال��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 
ت�شفية  ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2003/7/24
عمري  ال�شيد  تعيني  مت  وقد   2021/7/26 بتاريخ  اإختيارية 

حممد م�شطفى الدويري  م�شفيا لل�شركة. 
علما باأن عنوان امل�شفي : عمان- اجلبيهه- حي الزويتينه   

                                               تلفون   07952070631 
لالإ�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات / د. وائل علي العرموطي

اإعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
للمن�شاأة:)200062873( الوطني  الرقم 

اعالنات



الثالثاء  )27( متوز  82021
اعالنالعدد )2451(

مق�شم التحرير :5065525

5065522 فاك�س التحرير : 

ad@shaabjo.com:امييل التحرير

العنوان:عمان-�شارع امللكة رانيا العبداهلل 
) ال�شحافة �شابقا(-بجانب املختار مول

يومية - �شيا�شية - اقت�شادية - �شاملة

مق�شم االعالن :5056222
فاك�س التحرير :5056223

m@shaabjo.com:امييل االعالن

ت�شدر عن 
�شركة �شدى 

ال�شعب

رئي�س هيئة التحرير »املدير العام«
حممود الفطافطه

رئي�س التحرير
عبد اللطيف القر�شي

اليادودة
شارع مادبا

 مقابل ا�حوال المدنية
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