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تو�قف  تحذر من � زة � ية �غ �بلد�
ية ية التحت� يع ال�بن� مشار�

تشارك  ية � ية ورسم� يات شع�ب� �فا�ل�
ا�فة ية للن�غ �بالحملة الوطن�

ت�ي ا� ي�ق ية: �غد�و م� يرك� ية األم� � ار�ب الحغ
يعا يل �كومة سر� تشك� إلى �

عمان 

78 من�ش�أة  الثالث�ء،  اأم�نة عم�ن،  ال�شحي واملهني يف  والتفتي�ش  الرق�بة  دائرة  انذرت   
خم�لفة لال�شرتاط�ت ال�شحية واملهنية، من خالل 712 زي�رة.

17 خم�لفة �شحية  الى  ا�ش�فة  الدف�ع،  اأمر  47 خم�لفة واغالق� على  الدائرة  ووجهت 
ومهنية واغالقني �شحيني ومهنيني، ومت ت�شكيل اربع جل�ن �شالمة ع�مة مت من خالله� حترير 

الداخلية.  وزارة  �شبوط�ت  على  ملن�ش�آت  وخم�لفتني  لالأفراد  خم�لفة   63

ة  ال�ف  ا�غذار 78 منشأة محغ
ية ية والمهن� لالشتراطات الصح�

عمان 

ت�شجيل  عن  الأربع�ء،  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 
21 وف�ة و1055اإ�ش�بة جديدة بفريو�ش كورون� 
امل�شتجد يف اململكة، لريتفع العدد الإجم�يل للوفي�ت 

اإلى 10000وف�ة و768382 اإ�ش�بة.
وزارة  عن  ال�ش�در  الإعالمي،  املوجز  واأ�ش�ر 
ال�شحة، اإلى اأن عدد احل�لت الن�شطة ح�لّي� و�شل 
التي  احل���لت  عدد  بلغ  بينم�  ح�لة،   9357 اإل��ى 
عدد  بلغ  كم�  78ح�لة،  امل�شت�شفي�ت  اإلى  اأدخلت 
يف  ح�لة،   81 امل�شت�شفي�ت  غ���درت  التي  احل���لت 
التي  امل��وؤّك��دة  للح�لت  الإج��م���يل  العدد  بلغ  حني 

تتلقى العالج يف امل�شت�شفي�ت 508 ح�لت.
يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغ�ل  ن�شبة  اأن  املوجز  وبني 
ن�شبة  بلغت  بينم�  ب�ملئة،   5 بلغت  ال�شم�ل  اإقليم 
فيم�  14ب�ملئة،  احلثيثة  العن�ية  اأ�شّرة  اإ�شغ�ل 

ال�شطن�عي  التنّف�ش  اأجهزة  اإ�شغ�ل  ن�شبة  بلغت 
يف الإقليم ذاته 9 ب�ملئة. واأ�ش�ف اأن ن�شبة اإ�شغ�ل 
ب�ملئة، يف   16 بلغت  الو�شط  اإقليم  العزل يف  اأ�شّرة 
احلثيثة  العن�ية  اأ�شّرة  اإ�شغ�ل  ن�شبة  و�شلت  حني 
ن�شبة  بلغت  بينم�  ب�ملئة،   26 اإلى  ذاته  الإقليم  يف 

اإ�شغ�ل اأجهزة التنّف�ش ال�شطن�عي 8 ب�ملئة.
اإقليم  يف  العزل  اأ���ش��ّرة  اإ�شغ�ل  ن�شبة  وبلغت 
العن�ية  اأ�شّرة  اإ�شغ�ل  ون�شبة  ب�ملئة،   6 اجلنوب 
احلثيثة 10ب�ملئة، فيم� بلغت ن�شبة اإ�شغ�ل اأجهزة 

التنّف�ش ال�شطن�عي يف الإقليم ذاته 9 ب�ملئة.
�شف�ء،  ح�لة   661 ت�شجيل  اإلى  املوجز  واأ�ش�ر 
 14 العزل  انته�ء فرتة  بعد  الإجم�يل  العدد  لي�شل 
اإلى  املوجز  واأ�ش�ر  ح�لة.   749025 اإل��ى  يوم�ً 
الإجم�يل  العدد  لي�شبح  فح�ش�ً،   25277 اإج��راء 
للفحو�ش�ت التي اأجريت منذ بدء الوب�ء وحتى الآن 

فح�ش�ً.  8426429

يروس  � 21 و�فاة و1055إصا�بة �ب�ف
كورو�غا �ف�ي المملكة

روس 

أثينا 

والرئي�ش  الث�ين  عبداهلل  امللك  جاللة  عقد 
ورئي�ش  اأن��شت��شي�د�ش،  نيكو�ش  القرب�شي 
ميت�شوت�كي�ش،  كريي�كو�ش  اليون�ين  ال��وزراء 
اليون�نية  الع��شمة  يف  ثالثية  قمة  الأربع�ء، 

اأثين�.
الث�لثة،  للمرة  تلتئم  التي  القمة،  وركزت 
املتينة  ال��ع��الق���ت  على  البن�ء  اأهمية  على 

وال�شراكة التي جتمع بني البلدان الثالثة، مب� 
املج�لت  يف  التع�ون  اآف�ق  تو�شيع  اإلى  يف�شي 
ك�فة، وي�شهم يف حتقيق ال�شالم وتعزيز الأمن 

وال�شتقرار يف املنطقة والع�مل.
الدول  بني  التع�ون  اأوج��ه  القمة  وبحثت   
التج�ري  التب�دل  تعزيز  جم���لت  يف  الثالث 
وال���ش��ت��ث��م���ر وامل��ي���ه وال��ط���ق��ة وال��ت��ج���رة 
والزراعة وتكنولوجي� املعلوم�ت والت�ش�لت 
مواجهة  اإل��ى  ب�لإ�ش�فة  وال�شي�حة،  والبيئة 

ج�ئحة كورون�.
مع  الأردن  عالق�ت  اإل��ى  القمة  وتطرقت 
الحت�د الأوروبي، واأزم�ت اللجوء والهجرة، 
اأزم�ت املنطقة، وم�ش�عي التو�شل  اإلى  اإ�ش�فة 

اإلى حلول �شي��شية له�.
واأعرب جاللة امللك، يف بداية اأعم�ل القمة، 
عن �شكره على ح�شن الرتحيب، وعن �شع�دته 
لوجوده يف اأثين� جمددا، ولق�ئه برئي�ش الوزراء 

اليون�ين. ت�بع �ش2

ينا ث� ية �ف�ي أ� ث� ثال� يع�قدون �قمة � غ�ي � يو�غا� يس الوزراء ال� يس ال�ق�بريص ور�ئ� الملك والر�ئ�

زء من  الملك:مصر والعراق �ب
يم�ي األوسع التكامل اإل�قل�

تحاد األورو�ب�ي ر األردن إلى اال� هة �غ�غ تحرصان �ىل �غ�قل و�ب يو�غان و�ق�برص � • الملك:ال�
السللالم ثللات  محاد� إطللالق  إل�للادة  هللات  الحب يللع  م� �ب يللن  ب� � يللب  الت�قر� الملللك:   •
ية �ف�ي ال�قدس يح� ية والمس� ية �ىل الم�قدسات اإلسالم� يو�غان و�ق�برص:د�م دور الملك �ف�ي الوصا� • ال�
ين ييل �ىل أساس �ل الدولت� يين اإلسرا�ئ� لس�� ية �ادلة وشاملة ودا�ئمة للصراع ال�ف يؤكدون د�مهم لتسو� • ال�قادة �
يق السالم �ف�ي المن��قة تح�ق� يز االست�قرار واألمن و� تعز� يو�غان: دور ال�قمة �ف�ي � يس وزراء ال� • ر�ئ�
تحاد األورو�ب�ي مع األردن  يز شراكة اال� تعز� يس ال�ق�بريص: �غحرص �ىل � • الر�ئ�

الحكومة تتعهد �بإزالة التشوهات 
ية با�ئ� �ف�ي التعر�فة الكهر�

يز �ال�قات االردن  تعز� �بحث �
ية مع سل�نة �مان اال�قتصاد�

ينار صا�ف�ي أر�باح ال�بنك  يون د� 31 مل�
اإلسالم�ي للنصف األول

عمان 

ن�ئل  الردن  جت���رة  غرفة  رئي�ش  بحث 
عالق�ت  تطوير  اآلي�ت  املعمري،  الكب�ريتي، 
البلدين القت�ش�دية ورفع مب�دلتهم� التج�رية 
الثن�ئية ودور موؤ�ش�ش�ت القط�ع اخل��ش بهذا 

اخل�شو�ش.
�شدد  ل��ل��غ��رف��ة،  �شحفي  ب��ي���ن  وح�����ش��ب 
الكب�ريتي على �شرورة تعزيز ج�شور التع�ون 
وتكثيف  البلدين  بني  وال�شتثم�ري  التج�ري 
ت�أثريات  وجت���وز  له�  الزخم  لإع���دة  اجلهود 
الى  لفت�  عليه�،  ك��ورون���  ف��ريو���ش  ج�ئحة 
احلكومة  اتخذته�  التي  اليج�بية  اخلطوات 
الأردن  زي�رة  يف  الراغبني  اج��راءات  لت�شهيل 
وتخفيف اإجراءات القدوم للمملكة، ل�شيم� من 

دول اخلليج العربي.
للتع�ون  م�شتعدة  الردن  جت�رة  ان  واكد 
ت�شجيع  يخ�ش  فيم�  ال�شلطنة  �شف�رة  م��ع 
اأه��م  ح���ول  امل��ع��ل��وم���ت  وت��ب���دل  ال�شي�حة 
البلدين لزي�دة  القط�ع�ت والفر�ش املت�حة يف 

حجم التب�دل التج�ري.
ب��الده  ان  املعمري  ال�شفري  اك��د  ب���دوره، 
القت�ش�دية  للعالق�ت  اأف�شل  مل�شتقبل  تتطلع 
التج�رة  حجم  ل��زي���دة  والعمل  اململكة  م��ع 
م�شروع�ت  لإق�مة  اخل��ش  القط�ع  وحتفيز 
ا�شتثم�رية مب� يخدم اقت�ش�د البلدين، م�شريا 
التج�رية،  الوفود  زي���رة  تب�دل  اأهمية  ال��ى 
اأ�شح�ب  بني  قريب  اجتم�ع  لعقد  والتن�شيق 
الفر�ش  على  للتعرف  الطرفني  من  الع��م���ل 

القت�ش�دية يف البلدين.

عمان 

امل�شرتكة،  الني�بية  اللجنة  رئي�ش  ق���ل   
وال�شتثم�ر،  اللجنتني«القت�ش�د  من  امل�شكلة 
اأبو  خ�لد  الن�ئب  املعدنية«،  وال��روة  الط�قة 
جميع  ب���إزال��ة  تعهدت  احلكومة  اإن  ح�ش�ن، 
الكهرب�ئية  ب�لتعرفة  املتعلقة  الت�شوه�ت 
املن�زل والقط�ع�ت القت�ش�دية  مل�شرتكي قط�ع 

ك�فة.
امل�شرتكة  اللجنة  اجتم�ع  عقب  ذل��ك  ج���ء 
الن�ئب  الط�قة  جلنة  رئي�ش  بح�شور  الأربع�ء، 
الدويل  التخطيط والتع�ون  العتوم، ووزير  زيد 
وال���روة  ال��ط���ق��ة  ووزي����رة  ال�شريدة  ن��شر 
املعدنية ه�لة الزواتي، ملن�ق�شة اإزالة الت�شوه�ت 
على  الكلف  وتخفي�ش  الكهرب�ئية،  التعرفة  يف 

القط�ع�ت القت�ش�دية لتحفيز ال�شتثم�ر.
الوزيرين  اأن  ح�ش�ن،  اب��و  الن�ئب  وق���ل 
املعنيني اأكدا اأن اللجنة املخت�شة ب�إع�دة النظر 
بتعرفة الكهرب�ء املنزيل والقط�ع�ت القت�ش�دية 
الأه���داف  م��ن  جملة  حتقيق  ت��در���ش  املختلفة 
القت�ش�د  عجلة  بتحريك  املتعلقة  الأ�ش��شية 

وحم�ية ذوي الدخل املتو�شط واملتدين.
جلنة  اإن  ال�شريدة  ال��وزي��ر  ق���ل  ب���دوره، 
�شل�شلة  عقدت  الوزارية  وال�شتثم�ر  القت�ش�د 
ح����وارات ح���ول ال���ش��ت��ث��م���ر و����ش���رورة دف��ع 
القت�ش�دي  النمو  وحتقيق  القت�ش�د،  عجلة 
وتخفي�ش كلف الط�قة والكهرب�ء على القط�ع�ت 
ال�شريدة  وبني  ك�فة.  واخلدم�تية  القت�ش�دية 
اأن الهدف الرئي�ش للحكومة هو اإزالة الت�شوه�ت 

يف التعرفة الكهرب�ئية. ت�بع �ش2

عمان 

الأردين  الإ�شالمي  البنك  اأرب����ح  ارتفعت 
بعد  احل���يل  ال��ع���م  م��ن  الأول  الن�شف  نه�ية 
ال�شريبة بن�شبة 1ر14 ب�ملئة لت�شل اإلى حوايل 
1ر31 مليون دين�ر مق�بل حوايل 3ر27 مليون 

دين�ر للن�شف الأول من ع�م 2020.
مو�شى  البنك  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  وق���ل 
النت�ئج  اإن  الأربع�ء،  بي�ن �شحفي  �شح�دة، يف 
الع�م  من  الأول  الن�شف  يف  البنك  حققه�  التي 
للبنك  امل���يل  املركز  وق��وة  �شالمة  توؤكد  احل���يل 
ال�شليم  للتنفيذ  انعك��ش�  ا�شوله،  وج���ودة 
خمتلف  م��واج��ه��ة  يف  ال��ب��ن��ك  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التحدي�ت التي م� زالت حتيط ب�ملنطقة والآث�ر 

ال�شلبية جل�ئحة كورون�.

الدكتور  للبنك  التنفيذي  الرئي�ش  واك��د 
ح�شني �شعيد اأن نت�ئج البنك ت�شري اإلى �شالمة 
ر�ش�لته  حتقيق  يف  يعتمده�  التي  ال�شي��شة 
املحلي،  واملجتمع  الوطني  لالقت�ش�د  الداعمة 
مع تطبيق اأف�شل القواعد والنظم والإجراءات 
التي تعزز الثقة يف ان�شطته املختلفة وتبني مدى 
التزام البنك بتعليم�ت احل�كمية املوؤ�ش�شة وفق�ً 
البنك  وتعليم�ت  الدولية  املم�ر�ش�ت  لأف�شل 
املركزي الأردين. وبني اأن موجودات البنك مب� 
املخ�ش�ش وح�ش�ب�ت  ال�شتثم�ر  فيه� ح�ش�ب�ت 
ال�شتثم�رية«  »املح�فظ  ب�ل�شتثم�ر  الوك�لة 
حتى نه�ية الن�شف الأول من الع�م احل�يل بلغت 
حوايل 77ر5 ملي�ر دين�ر مق�بل حوايل 43ر5 
ملي�ر دين�ر يف نه�ية ع�م 2020 بزي�دة ن�شبته� 

ب�ملئة. 3ر6 

عمان 

نظمت جمعية اإدامة للط�قة واملي�ه والبيئة ب�لتع�ون 
حتدي�ت  حول  عمل  ور�شة  الربع�ء،  البيئة،  وزارة  مع 

التغري املن�خي يف اململكة.
لإعداد  اململكة  ا�شتعدادات  اط�ر  يف  الور�شة  وت�أتي 
للم�ش�ركة  الردن  حت�شريات  حول  ر�شمية  عمل  ورق��ة 
الذي   ،)26 املن�خ )كوب  لتغري  املتحدة  الأمم  يف موؤمتر 
ب�ململكة  غال�شكو  يف  املقبل،  الث�ين  ت�شرين  يف  �شيعقد 
خ��رباء  فيه�  ���ش���رك  التي  الور�شة  وتطرقت  املتحدة. 

الر�شمية  اجله�ت  خمتلف  ميثلون  املن�خي  التغري  يف 
التحدي�ت  اب���رز  ال��ى  واخل������ش��ة  ال��دول��ي��ة  واجل��ه���ت 
التحدي�ت  من  وغريه�  والبيئية  وامل�ئية  القت�ش�دية 
التي تواجه اململكة نتيجة التغري املن�خي والي�ت جت�وز 
هذه التحدي�ت وحتويله� الى فر�ش تنعك�ش على التنمية 

القت�ش�دية امل�شتدامة.
والت�ش�ركية  التن�شيق  غي�ب  الى  امل�ش�ركون  ونبه 
الى  داع��ني  املن�خي،  التغري  تخ�ش  التي  ب�ملو�شوع�ت 
فيه كل  ت�ش�رك  �شمويل  العمل �شمن جهد وطني  �شرورة 

القط�ع�ت ملواجهة حتدي�ت التغري املن�خي.

�ي �ىل االردن ير المنا�غ � يات التعف تحد� ت�بحث �  ورشة �مل �

يلللة  �للل�بلللس �لللر�
�كوم�ي  للف  مللوطغ
ير �اما �بتهمة التزو�

عمان 

الهيئة املخت�شة بق�ش�ي�  دانت 
النزاهة ومك�فحة الف�ش�د يف حمكمة 
حكومي�  موظف�  عم�ن،  جزاء  �شلح 
مر�شية،  اإج����زات  ت��زوي��ر  بتهمة 
ع�م  مل��دة  حريته  حب�ش  وق���ررت 

ك�مل.
واأع��ل��ن��ت امل��ح��ك��م��ة ق��راره��� 
للنطق  عقدته�  علنية  جل�شة  خالل 
ب�إحدى  موظف  ق�م  حيث  ب�حلكم، 
مر�شية  اإج�زات  بتقدمي  الوزارات 
ب�نه� غري �شحيحة،  للمحكمة  ثبت 
للوزارة  وتقدميه�  تزويره�  ومت 
عن  املوظف  به�  تغيب  اأي���م  ب��دل 

عمله فيه�.
جل�ش�ت  عدة  املحكمة  وعقدت 
يف ال��ق�����ش��ي��ة ع��ل��ى م���دى الأي�����م 
ل�شهود  فيه�  وا�شتمعت  امل��شية، 
الني�بة الع�مة من بينهم طبيب ورد 

ا�شمه يف الق�شية.
املخت�شة  الهيئ�ت  وتوا�شل 
ب���ل��ن��زاه��ة وم��ك���ف��ح��ة ال��ف�����ش���د يف 
املحكمة النظر بعدة ق�ش�ي� وردت 
وهيئة  الع�مة  الني�بة  م��ن  اليه� 

النزاهة ومك�فحة الف�ش�د.

يلللق  طلللر� لللللللالق  ا�غ  

يللر  د�  - الللمللاسللورة 
يده تع�ب� � إل�للادة  �ال 

عمان 

ال���ش��غ���ل  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
مع  ب�لتع�ون  والإ�شك�ن،  الع�مة 
اإدارة ال�شري املركزية، عن اإغالق 
 - الع�ر�شة   - امل��شورة  طريق 
دير عال، الت�بع ملح�فظة البلق�ء، 
اع��ت��ب���رًا م��ن ال��ي��وم الرب��ع���ء، 

وحتى 3 اآب املقبل.
واأو����ش���ح���ت ال�������وزارة يف 
اأن  الأرب���ع����ء،  �شحفي،  ب��ي���ن 
الغالق يهدف الى ت�شهيل حركة 
اإع���دة  على  تعمل  التي  الآلي�ت 
لطبيعة  نظرًا  الطريق،  تعبيد 
ال�شعبة،  الطريق  ت�ش�ري�ش 
داعية  الطريق،  ل�ش�لكي  وحم�ية 
الطرق  ا�شتخدام  اإلى  املواطنني 
بتعليم�ت  والل��ت��زام  البديلة، 
امل��ي��دان،  يف  الع�ملة  ك��وادره��� 
ال�شري  اإدارة  ك��وادر  وتعليم�ت 

املركزية.

اليوم  من�ف�ش�ت  م��ن  ال��راب��ع  ال��ي��وم  �شهد 
الرابع لأوملبي�د طوكيو 2020 غي�ب عربي 
�شهد  املق�بل  ويف  امليدالي�ت،  ح�شد  عن 
يف  وامل�شريني  الأردنيني  الالعبني  ت�ألق 
املن�ف�شة على  الت�أهيلية نحو  الت�شفي�ت 

امليدالي�ت.
وت�أهل جنم املالكمة الأردين ح�شني 
ع�شي�ش اإلى ربع نه�ئي الوزن الثقيل، 
كم� ح�ل امل�شري عمر ع�شر يف كرة 
الط�ولة. وي�شتعر�ش كووورة �شمن 
ال�شل�شلة اليومية »ح�ش�د العرب« كل 

اأرق�م رابع اأي�م الأوملبي�د:

اجلودو
 خ�شرت ال�شورية بفريق الالجئني منى داهوك 
كجم   63 لوزن  اجلودو  مبن�ف�ش�ت  ال�32  دور  يف 
10-0.  كم�  اأم�م الكوبية ميلني ك�رفخ�ل بنتيجة 
للخ�ش�رة  القمر  ج��زر  من  ثوب�ين  ح�شني  تعر�ش 
اأم�م ال�شويدي روبن ب��شيك بنتيجة 10-0 يف دور 
بينم�  كجم،   81 لوزن  اجل��ودو  مبن�ف�ش�ت  ال�64 
اتيال  املجري  على  الع�ل  عبد  حممد  امل�شري  ف�ز 

اوجنف�ري 0s3-10s2 يف الدور نف�شه.
اأبو  و�ش�م  الفل�شطيني  خ�شر  ال�32،  دور  ويف   
رميلة اأم�م الأمل�ين دومينيك ري�شيل بنتيجة 0-10.

ت�بع �ش5

��ل ل 
مع  مع ون  ون 
إغالق إغالق 
 - - ة  ة 
ء، ء، 
ء، ء، 

���ح���ت ال�������وزارة يف ���ح���ت ال�������وزارة يف 
أن أن اأن أن أن أن 
هيل حركة هيل حركة 
دة دة 
لطبيعة  لطبيعة    
عبة، عبة، 
داعية  الطريق،  داعية لكي  الطريق،  لكي 
الطرق  الطرق تخدام  تخدام 
ت ت 
امل��ي��دان،  يف  امل��ي��دان، ملة  يف  ملة 
ري ري 

من م��ن  ال��راب��ع  ال��ي��وم  �شهد 
�الرابع لأوملبي�الرابع لأوملبي

امليدالي امليداليشد  امليداليشد  د  ح� ح�شعن  شعن 
وامل� الأردنيني  الالعبني  ت�ألق 

املن الت�أهيلية نحو  �في�في�ت  فيشفيش شالت�شالت�
�امليدالي�امليدالي�ت.

وت�أهل جنم املالكمة الأردين ح�
ع�شي�ش 
� ح� ح� �كم�كم�

�الط�الط�ولة. وي�
لة اليومية »ح�شلة اليومية »ح�شلة اليومية »ح� شل�شل� ل�شل�ش شال�شال�

أرقاأرق�أرق�أرق�م رابع 

ياد:  يام األولم�ب� �صاد العرب �ف�ي را�بع أ�
يعة األردن ومصر �ف�ي ال�ل�

03:49 الفجر

12:37 الظهر

04:18 الع�شر

07:46 املغرب

اأوقات ال�شالة

 09:25

الةشالةشالة شأوقات ال�شأوقات ال� أوقات ال�اأوقات ال�ا

03:49الفجر

12:37الظهر

رشرشر 04:18شالع�شالع�

07:46املغرباملغرباملغرب

09:25

املغرباملغرباملغرباملغرباملغرب

04:11 الفجر

12:43 الظهر

04:23 الع�شر

07:39 املغرب

الع�شاء

اأوقات ال�شالة

 09:13

ال�شنة ال�شابعة

فل�س  250

العدد  )2453(

اخلميــــــ�س

2م
02

ز 1
متو

 29
فق 

ملوا
هـ ا

 14
42

ة  
حلج

و ا
1 ذ

9

»كنت اأعرف وال
 �شلطة يل«!



اخلمي�س  )29( متوز  22021
ياتالعدد )2453( محل�

أثينا 

القرب�شي  والرئي�ش  الث�ين  عبداهلل  امللك  جاللة  عقد 
اليون�ين  ال���وزراء  ورئي�ش  اأن��شت��شي�د�ش،  نيكو�ش 
يف  ثالثية  قمة  الأرب��ع���ء،  ميت�شوت�كي�ش،  كريي�كو�ش 

الع��شمة اليون�نية اأثين�.
وركزت القمة، التي تلتئم للمرة الث�لثة، على اأهمية 
البن�ء على العالق�ت املتينة وال�شراكة التي جتمع بني 
البلدان الثالثة، مب� يف�شي اإلى تو�شيع اآف�ق التع�ون يف 
املج�لت ك�فة، وي�شهم يف حتقيق ال�شالم وتعزيز الأمن 

وال�شتقرار يف املنطقة والع�مل.
الثالث يف  الدول  التع�ون بني  اأوجه  القمة   وبحثت 
واملي�ه  وال�شتثم�ر  التج�ري  التب�دل  تعزيز  جم�لت 
املعلوم�ت  وتكنولوجي�  والزراعة  والتج�رة  والط�قة 
والت�ش�لت والبيئة وال�شي�حة، ب�لإ�ش�فة اإلى مواجهة 

ج�ئحة كورون�.
الحت���د  مع  الأردن  عالق�ت  اإل��ى  القمة  وتطرقت 
اإلى  اإ�ش�فة  والهجرة،  اللجوء  واأزم����ت  الأوروب���ي، 
�شي��شية  حلول  اإلى  التو�شل  وم�ش�عي  املنطقة،  اأزم�ت 
عن  القمة،  اأعم�ل  بداية  يف  امللك،  جاللة  واأع��رب  له�. 
يف  لوجوده  �شع�دته  وعن  الرتحيب،  ح�شن  على  �شكره 
الذي  اليون�ين،  ال��وزراء  برئي�ش  ولق�ئه  جم��ددا،  اأثين� 

هن�أه بذكرى ا�شتقالل بالده ال� 200.
واأكد جاللة امللك اأهمية انعق�د القمة الثالثية اليوم 
ب�عتب�ره� �شراكة م�شتمرة يف التو�شع منذ القمة الأولى 
يف ع�م 2018، والتي ت�شكل فر�شة ملوا�شلة العالق�ت 
القمتني  منذ  التقدم  ومت�بعة  التع�ون،  وتعزيز  الودية 

ال�ش�بقتني.
ولفت جاللته اإلى اأن »حتدي فريو�ش كورون� ذّكرن� 
وتعزيز  البع�ش،  ببع�شن�  وارتب�طن�  قربن�  ب�أهمية 

التع�ون بينن�«.
التي  ال��ط��رق  لبحث  »نتطلع  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وق����ل 
من  العديد  من  ال�شتف�دة  من  دول  كثالث  �شتمكنن� 
الفر�ش املتمثلة يف التج�رة والأمن الغذائي وال�شي�حة 
ال�شحية  والرع�ية  والبيئة  واملي�ه  والزراعة  والط�قة 
وال�شتثم�ر والت�ش�لت وتكنولوجي� املعلوم�ت، ف�شال 
بلدانن� بعالقة  براأيي تربط  التي  الثق�فة والتعليم،  عن 

وثيقة«.
ب�شرق  ت��ت�����ش���رك  دول  »ن��ح��ن  ج��الل��ت��ه  واأ����ش����ف 
املتو�شط، وبراأيي اأنن� �شنلعب دورا اأ�ش��شي� يف التع�ون 
املو�شع لي�ش يف بالد ال�ش�م و�شرق املتو�شط فح�شب، بل 

اأي�ش� يف التع�ون الدويل لأن هن�ك اإمك�ني�ت كثرية«.
للبن�ء على  اإمك�نية  ق�ئال »هن�ك  امللك  وت�بع جاللة 
مع  والت�ش�فر  وم�شر،  العراق  مع  املميزة  �شراكتن� 
ن�ق�شن�  فقد  امل�شرتكة،  الق�ش�ي�  لبحث  البلدين  هذين 
القمة  عقدن�  تعرفون،  وكم�  مرات،  عدة  املو�شوع  هذا 
الثالثية الرابعة مع م�شر والعراق، ومن ذلك املنظور، 
البلدين  هذين  اإلى  اليوم  مب�حث�تن�  تتطرق  اأن  اأت�أمل 

كجزء من التك�مل الإقليمي الأو�شع«.
يف  واليون�ن  قرب�ش  دور  اأهمية  اإلى  جاللته  واأ�ش�ر 
الحت�د الأوروبي، وق�ل »هو دور مهم للغ�ية ب�لن�شبة 
لن�. ونحن ممتنون جدا لذلك، ف�أعلم اأن اليون�ن وقرب�ش 

حتر�ش�ن على نقل وجهة نظر الأردن لدول الحت�د«.
والت�شعيد  الفل�شطينية،  الق�شية  �شعيد  وعلى 

الذي  ال��دور  بحث  »ميكنن�  امللك  جاللة  ق���ل  الأخ��ري، 
ب��شتط�عتن� جميع� القي�م به ملح�ولة التقريب بني جميع 

اجله�ت لإع�دة اإطالق حم�دث�ت ال�شالم«.
قرب�ش  حكومتي  مع  احلديث  اإل��ى  جاللته  ولفت 
وال��ي��ون���ن ع��ن ال���دور امل��ه��م ال���ذي ي��ق��وم ب��ه الأردن 
ب�لقد�ش لي�ش فقط يف حم�ية املواقع الدينية الإ�شالمية 
والإ�شراف عليه�، بل اأي�ش� حم�ية دور الدي�نة امل�شيحية 
يف القد�ش ويف ال�شفة الغربية، والتي هي اأي�ش� حمورية 

لوحدتن� مع�.
بجاللة  اليون�ين  ال��وزراء  رئي�ش  رحب  ج�نبه،  من 
امللك وب�لرئي�ش القرب�شي، م�شريا اإلى اأهمية هذا الع�م 
ب�لن�شبة لليون�ن ولالأردن، حيث حتتفل اليون�ن مبرور 
الأردن  يحتفل  بينم�  ال�شتقالل  حرب  على  ع�م   200

ب�لذكرى املئوية لت�أ�شي�ش الدولة.
يف  الثالثة  البلدان  اأحرزته  الذي  التقدم  اإلى  واأ�ش�ر 
تعزيز  اأهمية  موؤكدا  الثالثي،  التع�ون  اآلية  على  البن�ء 
والأمنية،  القت�ش�دية  امل��ج���لت  يف  ال�شراكة  ه��ذه 
خ��شة يف ظل تداعي�ت ج�ئحة »كورون�« على خمتلف 

القط�ع�ت.
اأعم�ل  جدول  عن  اليون�ين  ال��وزراء  رئي�ش  وحتدث 
مع  الأردن  �شراكة  تعزيز  اآلي�ت  ي�شمل  وال��ذي  القمة، 
الحت�د الأوروبي، ب�لإ�ش�فة اإلى امل�شتجدات يف ال�شرق 
اإلى دور القمة  الأو�شط واإقليم �شرق املتو�شط، م�شريا 
يف العمل على تعزيز ال�شتقرار والأمن وحتقيق ال�شالم 

يف املنطقة.
بدوره، اأ�ش�ر الرئي�ش القرب�شي اإلى اأن انعق�د القمة 
الث�لثة يعك�ش احلر�ش على تعزيز ال�شراكة بني الدول 

والتعليم  والتج�رة  الثق�فة  جم�لت  يف  خ��شة  الثالث، 
والتحول الرقمي.

التي  الق�ش�ي�  ع��ن  القرب�شي  الرئي�ش  وحت���دث 
ال�شرق  يف  الأخ��رية  التطورات  مثل  القمة،  تتن�وله� 
الأو�شط والأو�ش�ع يف العراق وليبي� و�شوري� وقرب�ش، 
موؤكدا تع�ون قرب�ش والأردن واليون�ن يف تعزيز الأمن 
جهود  وموا�شلة  املتو�شط،  �شرق  اإقليم  يف  وال�شتقرار 
اجتم�ع�ت  »مب�درة  �شمن  والتطرف  الإره�ب  حم�ربة 

العقبة« التي اأطلقه� جاللة امللك.

قرب�ش  حر�ش  على  القرب�شي  الرئي�ش  �شدد  كم� 
مع  الأوروب���ي  الحت���د  �شراكة  تعزيز  على  واليون�ن 
الأردن �شمن القط�ع�ت ذات الأولوية ب�لن�شبة للمملكة، 
الأردن  موقف  على  امللك  جلاللة  �شكره  ع��ن  معرب� 

املتوازن جت�ه الق�شية القرب�شية.
رئي�ش  الأردين  اجل�نب  من  القمة  اأع��م���ل  وح�شر 
اخل�رجية  ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�ش  ون�ئب  ال���وزراء، 
و�شوؤون املغرتبني، ومدير مكتب جاللة امللك، وال�شفري 

الأردين يف اأثين�.

ينا ث� ية �ف�ي أ� ث� ثال� يع�قدون �قمة � غ�ي � يو�غا� يس الوزراء ال� يس ال�ق�بريص ور�ئ� الملك والر�ئ�

يم�ي األوسع زء من التكامل اإل�قل� الملك:مصر والعراق �ب
األورو�بلللل�ي تللحللاد  اال� إلللى  األردن  للر  �غلل�غ للهللة  و�ب للل  �غلل�ق �للىل  تللحللرصللان  � و�قلل�بللرص  يللو�غللان  الللملللللك:اللل�  •
ثلللات الللسللالم لللهلللات إل�للللللادة إطلللللالق ملللحلللاد� يلللع اللللحب لللمللل� يلللن �ب بللل� يلللب � لللر� • اللللملللللللك: اللللتللل�ق
المن��قة �فلل�ي  السالم  يق  تح�ق� و� واألمللن  للرار  االسللتلل�ق يز  تعز� � �فلل�ي  ال�قمة  يللو�غللان:دور  اللل� وزراء  يللس  ر�ئلل�  •
األردن  ملللع  األورو�بلللللللل�ي  تللللحللللاد  اال� شلللراكلللة  يلللز  تلللعلللز� � �لللىل  للل�بلللريص:�غلللحلللرص  الللل�ق يلللس  اللللر�ئللل�  •

أثينا 

اجتمع جاللة امللك عبداهلل الث�ين يف الع��شمة 
اأثين�، الأربع�ء، مع الرئي�شة اليون�نية  اليون�نية 
بحث  جرى  حيث  �ش�كيالروبولو،  اإيك�ترييني 
يف  التع�ون  تعزيز  و�شبل  البلدين،  بني  العالق�ت 

خمتلف املج�لت.
ويف ت�شريح�ت يف بداية الجتم�ع، اأّكد جاللة 
بني  جتمع  التي  الت�ريخية  العالق�ت  عمق  امللك 
ت�ريخ  عليه�  يوؤ�شر  والتي  ال�شديقني،  البلدين 
العمل امل�شرتك يف العديد من الق�ش�ي� وامل�ش�همة 
التحدي�ت  ذل��ك  يف  مب���  التحدي�ت،  مع�جلة  يف 

الأخرية مثل فريو�ش »كورون�« والالجئني.
ت�ش�عد  الق�ش�ي�  هذه  اأن  اإل��ى  جاللته  ولفت 
على تقوية ج�شور التع�ون بني بلدين�، مبين�ً اأنه 
»فقد  املميزة،  الت�ريخية  العالق�ت  هذه  وب�شبب 
الثالثية  القمة  خالل  جدًا«  مثمرًا  يوم�ً  اأم�شين� 

التي عقدت يف اأثين�.
وهن�أ جاللة امللك الرئي�شة اليون�نية مبن��شبة 
مرور 200 ع�م على ا�شتقالل بالده�، وا�شف�ً هذه 
فيه  يحتفل  الذي  الوقت  يف  ب�«املهمة«،  املن��شبة 

الأردن مبئوية ت�أ�شي�ش الدولة.
الر�ش�لة  »اإن  ب�لقول  حديثه  جاللته  وختم 
اأن  هي  اجلميل  بلدكم  مغ�درتي  مع  اأحمله�  التي 
اأن  واأعلم  مع�ً،  به  للقي�م  العمل  من  الكثري  لدين� 
امل�شتقبل م�شجع جدًا، واأريد اأن اأ�شكركم جمددًا، 
الت�ريخية  العالق�ت  على  و�شعبكم  وحكومتكم 
الوطيدة بينن�، واأي�ش�ً على كرم ا�شت�ش�فتكم لن� 

اليوم«.
من ج�نبه�، رحبت الرئي�شة اليون�نية بجاللة 
بني  الثالثية  القمة  ت�شت�شيف  التي  اأثين�  يف  امللك 
اأهمية  اإل��ى  لفتة  وق��رب���ش،  والأردن  اليون�ن 

العالق�ت الثن�ئية التي تربط البلدين.
يرتبط�ن  وال��ي��ون���ن  الأردن  اأن  واأك����دت 
م�شيفة  وال�شداقة،  املتب�دل  الحرتام  بعالق�ت 
يف  نت�ش�رك  لأنن�  مميزة  ثن�ئية  عالق�ت  »جتمعن� 
الروؤى، فنحن نعمل من اأجل ال�شالم وال�شتقرار 
احرتامن�  من  ينبع  وهذا  املنطقة،  يف  والزده���ر 

لل�شرعية الدولية«.
بالده�  تطلع  عن  اليون�نية  الرئي�شة  واأعربت 
ننظر  »نحن  ق�ئلة  الأردن،  مع  العالق�ت  لتعزيز 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  لال�شتقرار  كمحور  لبلدكم 
ونحن نرى فيكم ح�شورا دين�ميكي� و�شوت� للعقل 

لنبحث معكم التحدي�ت التي نود الت�شدي له�«.
وبحث جاللته والرئي�شة اليون�نية التطورات 

الفل�شطينية،  الق�شية  مقدمته�  ويف  املنطقة،  يف 
حيث اأكد جاللته �شرورة بلورة موقف دويل ف�عل 
على  وال�ش�مل  الع�دل  ال�شالم  حتقيق  اأج��ل  من 
الدولة  قي�م  ي�شمن  الذي  الدولتني،  حل  اأ�ش��ش 
من  الرابع  خطوط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
حزيران ع�م 1967 وع��شمته� القد�ش ال�شرقية.
وتن�ول الجتم�ع م�ش�عي التو�شل اإلى حلول 
تعيد  املنطقة،  ت�شهده�  التي  لالأزم�ت  �شي��شية 

الأمن وال�شتقرار ل�شعوبه�.
ون�ئب  ال���وزراء،  رئي�ش  الجتم�ع  وح�شر 
و���ش��وؤون  اخل���رج��ي��ة  ووزي���ر  ال����وزراء  رئي�ش 
وال�شفري  امللك،  جاللة  مكتب  ومدير  املغرتبني، 

الأردين يف اأثين�.

ية يو�غا�غ� يسة ال� تمع مع الر�ئ� يحب الملك � يس ال�ق�بريص يلت�ق�ي الر�ئ� الملك �
أثينا 

الأربع�ء،  اأثين�،  اليون�نية  الع��شمة  الث�ين يف  امللك عبداهلل  التقى جاللة 
تعزيز  �شبل  بحث  جرى  حيث  اأن��شت��شي�د�ش،  نيكو�ش  القرب�شي  الرئي�ش 
التع�ون بني البلدين يف �شتى املي�دين. واأكد جاللة امللك، خالل اللق�ء، اأهمية 
حتقيق  يف  ي�شهم  ومب�  اليون�ين،  القرب�شي  الأردين  الثالثي  التع�ون  تعزيز 
م�ش�حلهم امل�شرتكة وتنمية املنطقة. كم� بحث جاللته والرئي�ش القرب�شي 
الأمن  تعيد  له�،  �شي��شية  حلول  اإل��ى  التو�شل  وم�ش�عي  املنطقة  اأزم���ت 
وال�شتقرار ل�شعوبه�. وح�شر اللق�ء رئي�ش الوزراء، ون�ئب رئي�ش الوزراء 
وال�شفري  امللك،  جاللة  مكتب  ومدير  املغرتبني،  و�شوؤون  اخل�رجية  ووزير 

الأردين يف اأثين�.

غ�ي  يو�غا� يس الوزراء ال� ي�بحث مع ر�ئ�  ...و�
ئ�ي ير التعاون الثنا� ت�و� س�بل �

أثينا 

كريي�كو�ش  اليون�ين  ال��وزراء  ورئي�ش  الث�ين  عبداهلل  امللك  جاللة  بحث 
�شبل  الأربع�ء،  اأثين�  اليون�نية  الع��شمة  يف  لق�ئهم�  لدى  ميت�شوت�كي�ش، 
على  الت�أكيد  جاللته  وجدد  ك�فة.  املج�لت  يف  البلدين  بني  التع�ون  تطوير 
اأهمية موا�شلة التع�ون بني الأردن واليون�ن وقرب�ش، ومب� يحقق م�ش�لح 

البلدان الثالثة و�شعوبهم، وي�شهم يف تنمية املنطقة.
وعرب جاللة امللك عن خ�ل�ش تقديره لنج�ح هذه القمة الثالثية، موؤكدا 
اأن »املح�دث�ت التي اأجرين�ه� معكم على امل�شتوى الثن�ئي، بل ومع قرب�ش 

اأي�ش�، تعني اأنه اأم�من� الكثري لنقوم به ونت�بعه«.
األف   150 لالأردن  اإن بالده �شتقدم  اليون�ين  الوزراء  بدوره، ق�ل رئي�ش 

جرعة لق�ح �شد كورون�، يف اإط�ر اجلهود امل�شرتكة يف مواجهة اجل�ئحة.
ويف ت�شريح�ت يف بداية اللق�ء، و�شف رئي�ش الوزراء اليون�ين املب�حث�ت 
على امل�شتوى الثالثي وعلى امل�شتوى الثن�ئي ب� »املهمة جدا«، م�شيف� »اأن 
هذه فر�شة مهمة للنظر اإلى تف��شيل عالق�تن� الثن�ئية، وقد حددن� جم�لت 

كثرية للتع�ون تتج�وز الأجندة اجليو�شي��شية التي نركز عليه�«.
وتن�ول اللق�ء اآخر التطورات الإقليمية، والأزم�ت التي ت�شهده� املنطقة 

وم�ش�عي التو�شل اإلى حلول �شي��شية له�.

يد  ت�الب �بتمد� ية � ب� يا� ية الن� االدار�
يف � االمتحان التنا�فيس ل�اليب التوطغ

عمان 

الطراونة، بتمديد  الدكتور علي  الني�بية،  الإدارية  اللجنة  ط�لب رئي�ش 
للخريجني  املدنية  اخلدمة  دي��وان  ينظمه  الذي  التن�ف�شي  المتح�ن  مدة 
نظرا  اآخ��ر،  ع�م  ملدة   2020 ع�م  التعيني  ب��دون   2019 ع�م  الن�جحني 

لظروف ج�ئحة فريو�ش كورون� امل�شتجد وتطبيق ق�نون الدف�ع.
وق�ل خالل تروؤ�شه اجتم�ع� للجنة الأربع�ء، اإن اللجنة بحثت مو�شوع 
اأعم�رهم  التوظيف من خمزون اخلدمة املدنية ممن جت�وزت  اإلغ�ء طلب�ت 
48 ع�م�، و�شرت�شل كت�ب� ر�شمي� لرئي�ش الوزراء، للمط�لبة ب�إع�دة النظر يف 

اإلغ�ء طلب�ت املتقدمني للوظ�ئف يف الديوان لهذه الفئة.
اخلراب�شة،  حممود  الق�نونية  لل�شوؤون  الدولة  وزير  الجتم�ع،  وح�شر 
حملة  اأع�ش�ء  من  وعدد  الن��شر،  �ش�مح  املدنية  اخلدمة  ديوان  ع�م  واأمني 

اخلريجني القدامى املت�شررين من اإلغ�ء طلب�ت تعيينهم.
اأن اتخ�ذ مثل هذه القرارات »توقع الظلم على ط�لبي  واأكد الطراونة، 

التوظيف، وتعترب تعدي� على حقوقهم التي كفله� الد�شتور«.
الد�شتور  من  اأي  تخ�لف  ل  احلكومة  اأن  اخلراب�شة  اأك��د  جهته،  من 
التي طراأت  التعديالت  اأن تكون  ن�في�  ق�نون،  ت�شريعه� لأي  والقوانني عند 
بل  الأ�شخ��ش،  من  معينة  لفئة  خدمة  »ج�ءت  املدنية  اخلدمة  نظ�م  على 

ج�ءت ملواكبة التطورات يف الإدارة الع�مة«.
واأ�ش�ر اإلى اأن حق جميع الن�جحني يف المتح�ن التن�ف�شي لع�م 2019 
ال��وزراء  جمل�ش  اأن  مبين�  لهم«،  �شواغر  توفر  ح�ل  التعيني،  يف  »حمفوظ 

�شيعيد النظر مبن جرى ال�شتغن�ء عن طلب�تهم يف ديوان اخلدمة املدنية.
اأن  الق�نون،  قوة  يكت�شب  املدنية  اخلدمة  نظ�م  اإن  ق�ل  بدوره  الن��شر، 
�شالحية المتح�ن لثالثة اأعوام، ثم يعود املتقدم للتوظيف ب�لتقدم لالمتح�ن 

مرة اأخرى، وي�شمل ذلك جميع القط�ع�ت.
اأبرز  الجتم�ع،  ح�شروا  ممن  مت�شررون،  ا�شتعر�ش  ن�حيتهم،  من 
للتن�ف�ش على  املدنية  ديوان اخلدمة  اإلى  بعودة طلب�تهم  املتمثلة  مط�لبهم 
اإنهم ت�شرروا جراء ذلك، حيث انتظروا اأعوام� عديدة من  التعيني، ق�ئلني 
اأجل احل�شول على تعيني. فيم� ا�شتعر�ش عدد من الن�جحني يف المتح�ن 
اأبرز مط�لب�هم املتمثلة بتمديد �شالحية المتح�ن   ،2019 لع�م  التن�ف�شي 

لهم، وتعيينهم يف اأقرب وقت.

أثينا 

عبداهلل  امللك  جاللة  جمعت  التي  الثالثية  القمة  عن  �شدر 
ورئي�ش  اأن��شت��شي�د�ش،  نيكو�ش  القرب�شي  والرئي�ش  الث�ين، 
اأثين� الأربع�ء،  الوزراء اليون�ين كريي�كو�ش ميت�شوت�كي�ش، يف 
الثالثية  القمة  امل�شرتك  ن�شه:«البي�ن  يلي  فيم�  م�شرتك  بي�ن 
 - اله��شمية  الأردنية  اململكة   – الهيلينية  اجلمهورية  الث�لثة 
كريي�كو�ش  2021نحن  متوز   28 قرب�ش�أثين�،  اجلمهورية 
وعبداهلل  الهيلينية،  اجلمهورية  وزراء  رئي�ش  ميت�شوت�كي�ش، 
ونيكو�ش  اله��شمية،  الأردنية  اململكة  ملك  احل�شني،  ابن  الث�ين 
اأن��شت��شي�د�ش، رئي�ش جمهورية قرب�ش، اجتمعن� يف 28 متوز 
�شمن  الف�علة  ال�شراكة  تعزيز  على  واتفقن�  اأثين�،  يف   2021
يف  والتن�شيق  التع�ون  وتدعيم  الثالثي،  التن�شيق  اآلية  اإط�ر 
املج�لت ال�شي��شية والقت�ش�دية والأمنية، واملج�لت الأخرى 
بعد  م�  ال�شعبة  الفرتة  يف  خ�شو�ش�  امل�شرتك،  الهتم�م  ذات 

ج�ئحة كورون�.
ا�شتعر�ش الق�دة التقدم الكبري الذي مت اإحرازه �شمن اإط�ر 
ال�شراكة وعلى مدار القمتني الثالثية ال�ش�بقتني والجتم�ع�ت 
الوزارية، كم� اتفقوا على ا�شتك�ش�ف املزيد من الفر�ش للبن�ء 
على م� مت حتقيقه من تقدم وتعزيزه، ولهذه الغ�ية اأكد الق�دة 
اأن�شئت يف نيقو�شي�  اأهمية دور ال�شكرت�ري� الدائمة لالآلية التي 

لت�شهيل التع�ون الثالثي.

القت�ش�د  على  للج�ئحة  ال�شلبية  التبع�ت  اإلى  وب�لنظر 
الثالث،  الدول  القت�ش�دي بني  التع�ون  الع�ملي، وب�لت�يل على 
واإدراك� لأهمية تعزيز الت�ش�من الع�ملي للتخفيف من التبع�ت 
اليون�ن  اأع����دت  الع�ملية،  ال�شتثن�ئية  للظروف  املتف�قمة 
ابن  الث�ين  عبداهلل  امللك  جاللة  دع��وة  على  الت�أكيد  وقرب�ش 
احل�شني اإلى »اإع�دة �شبط العوملة« لتحقيق التك�مل الدويل يف 
امله�رات واملوارد واملب�درات �شمن اإط�ر جديد و�ش�مل وحمفز 
للنمو، وب�شكل يتيح بن�ء روابط متم��شكة وم�شتدامة، ويعزز 

الروابط الإيج�بية بني الدول نحو الزده�ر للجميع.
امل�شرتك  حر�شهم  ع��ن  ال��ق���دة  اأع���رب  ال�شي�ق،  ه��ذا  يف 
القط�ع�ت  جميع  يف  الق�ئمة  التن�غم  اأوجه  ودعم  تعزيز  على 
التي  اجل��دي��دة  للم�ش�عي  الف�عل  والت�شجيع  القت�ش�دية، 
بلدانهم،  يف  الرقمي  التحول  دين�ميكي�ت  على  للبن�ء  تهدف 
املتعلقة  القيود  عن  الن�جمة  وال�شعوب�ت  التحدي�ت  من  للحد 
بج�ئحة كورون�. واأكد الق�دة اأهمية التق�رب اجلغرايف والإرث 
لتح�شني  ه�ئلة  فر�شة  �شيوفر  مم�  دولهم،  بني  الغني  الثق�يف 
الثق�فة  ت�شمل  اأول��وي��ة،  ذات  رئي�شية  جم���لت  يف  التع�ون 
والط�قة،  وال�شي�حة،  الغذائي،  والأمن  والتج�رة،  والتعليم، 
ال�شحية، وال�شتثم�ر،  والرع�ية  والبيئة،  والزراعة، واملي�ه، 
اإع���دة  على  واتفقوا  املعلوم�ت.  وتكنولوجي�  والت�ش�لت 
اجل�ئحة،  ب�شبب  توقفت  التي  القط�عية،  الجتم�ع�ت  اإطالق 
لتحديد م�ش�ريع ملمو�شة تتيح ل�شعوبهم فر�ش� عديدة لتحقيق 

الأهداف الثالثية والبن�ء على ال�شراكة ال�شرتاتيجية.
ت�شوية  اإل��ى  للتو�شل  دعمهم  على  الت�أكيد  الق�دة  واأع���د 
على  الإ�شرائيلي  الفل�شطيني  لل�شراع  ودائمة  و�ش�ملة  ع�دلة 
الأمم  وقرارات  الدويل  للق�نون  ا�شتن�دًا  الدولتني،  حل  اأ�ش��ش 
الفل�شطينية  الدولة  قي�م  يج�شد  ال��ذي  ال�شلة  ذات  املتحدة 
للع�م  حزيران  من   4 خطوط  على  للحياة  القابلة  امل�ستقلة 
1967 وع��شمته� القد�ش ال�شرقية، لتعي�ش ب�أمن و�شالم جنب� 
اإلى جنب مع اإ�شرائيل. واأع�دت اليون�ن وقرب�ش الت�أكيد على 
احل�شني،  ابن  الث�ين  عبداهلل  امللك  جلاللة  املهم  للدور  دعمهم� 
القد�ش،  يف  وامل�شيحية  الإ�شالمية  املقد�ش�ت  على  الو�شي 
الق�نوين  الو�شع  على  واحلف�ظ  املقد�شة  الأم�كن  حم�ية  يف 
اليون�ن  اأ�ش�دت  ال�شي�ق،  هذا  ويف  فيه�.  الق�ئم  والت�ريخي 
وقرب�ش ب�لدور الأردين يف ا�شتع�دة التهدئة ووقف العتداءات 

يف القد�ش وبقية الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.
التطورات  ذلك  يف  مب�  القرب�شية،  الق�شية  الق�دة  ون�ق�ش 
الأخرية يف ف�رو�ش�، وبي�ن رئ��شة جمل�ش الأمن لالأمم املتحدة، 
للحي�ة  وق�بلة  و�ش�ملة  ع�دلة  لت�شوية  دعمهم  اأك��دوا  حيث 
ال�شلة  ذات  الأم��ن  جمل�ش  ل��ق��رارات  وفق�  قرب�ش،  لق�شية 
والق�نون الدويل، كم� اأكد الق�دة �شرورة وقف جميع اخلطوات 
والإجراءات الأح�دية التي ل تتفق مع قرارات الأمم املتحدة 
التو�شل  جهود  تقو�ش  التي  اأو  الدويل،  والق�نون  ال�شلة  ذات 
اإلى حل �شلمي متفق عليه. واأ�ش�ر الق�دة اإلى اأهمية دور قوات 

ال�شلم  على  احلف�ظ  يف  بقرب�ش  ال�شالم  حلفظ  املتحدة  الأمم 
وال�شتقرار وفق� ملب�دئ الأمم املتحدة، واأكدوا اأن التو�شل اإلى 
ت�شوية �ش�ملة للق�شية القرب�شية �شت�شب يف م�شلحة ال�شعب 

القرب�شي وت�شهم يف دعم ال�شلم وال�شتقرار للمنطقة.
حو�ش  منطقة  وازده���ر  ا�شتقرار  اأن  على  الق�دة  و�شدد 
املنطقة،  لدول  ا�شرتاتيجية  اأولوية  املتو�شط  الأبي�ش  البحر 
و�شلطة  الدول  �شي�دة  احرتام  اإلى  املنطقة  دول  جميع  داعني 
وخ��شة  ال��دويل،  للق�نون  وفق�  البحري  نط�قه�  على  منه�  كل 
قانون البحار، وبهذا اخل�سو�ص، اأكد القادة اأهمية االنخراط 

يف مف�و�ش�ت وحوار مثمر، طبق�ً للق�نون الدويل.
الإره����ب  خطر  مبواجهة  ال��ت���م  التزامهم  ال��ق���دة  واأك���د 
والتطرف العنيف، واتفقوا على تعزيز التع�ون بهدف م�ش�ندة 
اجلهود الدولية يف هذا الإط�ر، مب� يف ذلك مب�درة »اجتم�ع�ت 
ابن  الث�ين  امللك عبداهلل  اأطلقه� جاللة  التي  املحورية،  العقبة« 
احل�شني، عرب الفهم العميق لأ�شب�ب التطرف العنيف وحتليل 
مثل  املتزايدة  التحدي�ت  العتب�ر  بعني  الأخ��ذ  مع  عوامله، 
اإ�ش�ءة ا�شتخدام �شبكة الإنرتنت ومواقع التوا�شل الجتم�عي 

لأهداف تدعم الإره�ب.
م�ش�عيه�  يف  العراقية  للحكومة  دعمهم  عن  الق�دة  وع��رّب 
حلم�ية وحدة العراق واأمنه وا�شتقراره، وحتقيق اآم�ل ال�شعب 
العراقي يف حتقيق املزيد من التقدم والزده�ر، كم� يقف الق�دة 
ال�شتقرار.  وتعزيز  البن�ء  اإع�دة  عملية  يف  العراق  ج�نب  اإلى 

�شي��شي  بحل  التزامهم  عن  الق�دة  عرّب  بليبي�،  يتعلق  فيم�  اأم� 
ينهي ال�شراع يف ليبي�، على اأ�ش��ش قراري جمل�ش الأمن لالأمم 
املتحدة رقم 2570 و2571 )2021(، ب�لإ�ش�فة اإلى جميع 
قرارات جمل�ش الأمن ذات العالقة، وعزمهم على امل�ش�عدة يف 

ا�شتع�دة ال�شتقرار، والأمن، والزده�ر لليبي�.
ملتقى  خمرج�ت  يف  املتمثل  ال�شي��شي  ب�لتطور  ورحبوا 
احلوار ال�شي��شي الليبي واملعقود حتت رع�ية الأمم املتحدة، 
وعربوا عن دعمهم للحكومة النتق�لية الليبية جلهوده� يف عقد 
النتخ�ب�ت يوم 24 ك�نون الأول 2021، كم� اأكد الق�دة اأهمية 
كم�  واملرتزقة  واملق�تلني،  الأجنبية،  للقوات  الت�م  الن�شح�ب 
اأ�شدرته  الن�ر الذي  اإطالق  اإعالن وقف  هو من�شو�ش عليه يف 
اللجنة الع�شكرية الليبية امل�شرتكة )5 + 5( يف جنيف يوم 23 

ت�شرين الأول 2020.
ووح��دة  �شوري�  ب�شي�دة  التزامهم  عن  ال��ق���دة  عرب  كم� 
حل  حتقيق  نحو  التقدم  اإح��راز  �شرورة  موؤكدين  اأرا�شيه�، 
رقم  املتحدة  لالأمم  الأمن  جمل�ش  لقرار  وفق�  لل�شراع  �شي��شي 
والأمن  وال�شتقرار،  ال�شالم،  اإلى  يف�شي   ،)2015(  2254
لل�شعب ال�شوري ويقود اإلى العودة الآمنة والطوعية والكرمية 
ا�شتمرار  اأهمية  على  اأي�ش�  �شددوا  كم�  والن�زحني.  لالجئني 
الدعم الدويل للدول امل�شيفة لالجئني ال�شوريني، مل�ش�عدته� يف 
جهوده� الرامية اإلى تلبية احتي�ج�ت الالجئني، واحلف�ظ على 

منعة املجتمع�ت امل�شيفة.

ينا ث� ية �ف�ي أ� يو�غا�غ� ية ال� ية ال�ق�برص� ية األرد�غ� ث� يان المشترك لل�قمة الثال� ال�ب�
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»كنت اأعرف وال
 �شلطة يل«!

الأول��ى  ال�شنوية  الذكرى  )اآب(،  اأغ�شط�ش   4 ذك��رى  اقرتبت  كلم� 
�شرب  ال��ذي  الهيويل  التفجري  م�ش�هد  الأذه����ن  اإل��ى  ع���دت  للجرمية، 
ا�شتهدفت  مل���ذا  ال��ك��ب��رية...  الأ�شئلة  تعود  ال��ذك��رى،  وم��ع  ب���ريوت. 
من  ع�ملي�ً  الأ�شخم  التفجري  عن  امل�شوؤول  ومن  ال�شبب؟  وم�  الع��شمة؟ 
جمرد  عن  ب�لفعل  جنمت  العملية  كل  وهل  النووية؟  التفجريات  خ�رج 
»اإقن�ع«  اهلل  ن�شر  ح�شن  يح�ول  كم�  التلحيم،  عم�ل  ج�نب  من  اإهم�ل 
االأويل  التحقيق  لتبني  الق�ساء  على  ال�سغوط  متو�ساًل  بذلك،  اللبنانيني 
ي�أخذ  به، وهو حتقيق مل  نت�ئجه والكتف�ء  واإعالن  الع�شكرية  لالأجهزة 
 به ق��شي التحقيق العديل ط�رق بيط�ر، ول �شلفه الق��شي ف�دي �شوان؟

كل  اإق��ف���ل  على  الإ���ش��رار  ه��ذا  ع��ن  خ�شو�ش�ً  الأ���ش��ئ��ل��ة؛  وت��ت��زاح��م 
عن  يك�شف  متك�مٍل  ق�ش�ئي  وحتقيٍق  مف�شل  بحٍث  اأي  بوجه  الأب��واب، 
ت�ريخي  وج��زٍء  املرف�أ  تدمري  يف  جم�عية،  اإب���دة  �شببت  التي  العوامل 
�ر�ش  متمُ ومل�ذا  لبن�ن؟  كل  اأ�ش�بت  »تروم�«  وتركت  بريوت،  و�شط  من 
ذلك  اإل��ى  اأدت  التي  العوامل  يف  التحقيق  »لفرملة«  ال�سغوط  �ستى 
االأو�ساط  اأو�سع  عنها  عبرّ  �سعبية  الإرادة  متعمد  جتاهل  يف  احل��دث، 
واملت�شررين  ال�شح�ي�  اأه��ل  فقط  ولي�ش  املواطنني،  ب���أن  اللبن�نية، 
املح��شبة؟ على  اإ�شرار  وكلهم  ي�ش�حموا  ولن  ين�شوا  لن   املب��شرين، 

»نيرتات  من  الأطن�ن  األوف  اإدخ���ل  عملية  على  التغطية  يريدون  مل�ذا 
ولي�شت  اخل��ط��ورة  �شديد  م��واد  اأن��ه���  يعلمون  وك���ن��وا  الأم��ون��ي��وم«، 
�شين�ريو  ب�عتم�د   »12 »رقم  العنرب  يف  وخّزنوه�  الزراعي،  لال�شتخدام 
كل  اخلطر  هذا  عن  التع�مي  �شي��شة  عن  امل�شوؤول  ومن  الإخراج؟  ركيك 
هذه ال�شنوات؟ ومل�ذا ممنوع ك�شف ال�شين�ريو املتعلق ب�إخراج اأكر من 
2000 طن من �شحنة النيرتات، مع م� تطلبه الأمر من ور�ش ا�شتخدمت 
املرف�أ،  من  واإخراجه�  لنقله�  وال�ش�حن�ت  املخزون،  ل�شحب  الرافع�ت 
وعبوره� طرق�ت ع�مة حتى امل�شنع، ونقطة احلدود بني لبن�ن و�شوري�؟ 
اأمل تطرح كل هذه العملية اأي �شوؤال؟ وهي ك�نت تتم حتت اأعني الأجهزة 
الع�شكرية والأمنية واجلمركية؟ ف�كتفى بع�ش هوؤلء بو�شع تق�رير، بدا 

اأنه� ك�نت لزوم الأر�شيف، وهدفه� التربئة من امل�شوؤولية؟
كل التطورات م� بعد 4 اأغ�شط�ش وحجم الهتم�م الع�ملي ب�جلرمية 
اخلطرية، اأوجب اعرتاف م�شوؤولني لبن�نيني اأنهم ك�نوا يعرفون، لكنهم 
متلفز  حديث  يف  اجلمهورية  رئي�ش  امل�شوؤولية.  من  التن�شل  اإلى  �شعوا 
اأكد اأنه تبلغ قبل اأ�شبوعني من التفجري تقريرًا خطي�ً عن خطورة �شحنة 
»نيرتات الأمونيوم«، وا�شتطرد اأن ل �شلطة مب��شرة لديه، وعليه حّول 
مل  املجل�ش،  هذا  رئي�ش  اأنه  ورغم  للدف�ع!  الأعلى  املجل�ش  اإلى  التقرير 
يت�بع الأمر، وهو ق�ئد �ش�بق للجي�ش، ويعلم حجم الك�رثة فيم� لو وقع 
اأعذارًا  احلكومة  رئي�ش  وقّدم  اخلطية...  التق�رير  نبهت  كم�  املحظور، 
ج�نبية ل تربر م�شوؤوليته، كقوله اإن اأحدهم اأبلغه اأن ل خطورة، وحتى 
الذي »ميون«  الق�ش�ء من هو هذا »الأحدهم«  اإبالغ  ت�ريخه ميتنع عن 
على �ش�حب الدولة؟ وتن�وبت اأبواق الدف�ع عن بع�ش الوزراء ب�لقول 
اإنه كيف لوزير ت�شلم ورقة )...( يف الع�م 2014 ك�ن �شيعرف اأن تفجريًا 

بهذا احلجم �شيحدث بعد 6 �شنوات؟! 
ال�شرق الو�شط 

عمان 

 ق�ل رئي�ش اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 
التدرج  اإن  الرف�عي،  �شمري  العني  ال�شي��شية، 
واإن  والتطوير،  التحديث  عملية  يحكم  الذي  هو 
ال��ربمل���ن احل��زب��ي ال��رباجم��ي ه��و ال��ه��دف ال��ذي 

ن�شعى لتحقيقه.
امللكية  اللجنة  رئي�ش  لق�ء  خ��الل  ذل��ك  ج���ء 
امل�شتقبل  كتلة  ن��واب  مع  اأع�ش�ئه�،  من  وع��دد 
التي  اللق�ءات  �شمن  الثالث�ء،  م�ش�ء  الني�بية، 
جتريه� مع خمتلف فئ�ت املجتمع الأردين وممثلي 

الفع�لي�ت لإثراء النق��ش حول اأعم�له�.
مع  احل���وار  اأهمية  ع��ن  ال��رف���ع��ي  وحت���دث 
ب�عتب�ر  العمل،  يف  والتك�مل  وال�شراكة  النواب 
املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  خمرج�ت  اأن 
بعد  ال��ن��واب  جمل�ش  يف  �شتن�ق�ش  ال�شي��شية 
الث�ين  عبداهلل  امللك  جلاللة  ورفعه�  منه�  النته�ء 

ثم اإلى احلكومة.
ق���ن��وين  م��ن  ال��ل��ج��ن��ة  اأن خم��رج���ت  وب���ني 
اخل��شة  والتو�شي�ت  والن��ت��خ���ب  الأح����زاب 
والتعديالت  املحلية  والإدارة  واملراأة  ب�ل�شب�ب 
دميقراطية  حل��ي���ة  �شتوؤ�ش�ش  ال��د���ش��ت��وري��ة، 
عدة  عليه  العمل  ي�شتغرق  اإ�شالحي  وحتديث 

جم�ل�ش ني�بية.
جلنة  تو�شي�ت  على  العمل  اأن  واأو���ش��ح 

الإدارة املحلية ل ي�شتهدف فقط م�ش�ألة البلدي�ت 
ت�شريع�ً   14 نحو  �شرتاجع  ب��ل  والالمركزية 
ونظ�م�ً مت�شلة ب�لإدارة املحلية ترى اللجنة اأنه� 

بح�جة اإلى حتديث.
م�شروع  اإن  الرف�عي  ق�ل  اخل�شو�ش،  وبهذا 
ق�نون البلدي�ت والالمركزية ل�شنة 2021 اليوم 
دورته  يف  و�شين�ق�ش  النواب،  جمل�ش  عهدة  يف 
ال�شتثن�ئية التي �شتعقد يوم الأحد املقبل، وهو 

�ش�حب الولية يف ذلك.

الن�ئب  اأكد رئي�ش كتلة امل�شتقبل،  من جهته، 
اأندريه احلواري، اأن اللق�ء هو ت�أكيد ملدى رغبة 
عن  معرب�  اللجنة،  اأعم�ل  على  ب�لطالع  النواب 
حتقيق  يف  ت�شهم  بتو�شي�ت  اخل���روج  يف  اأم��ل��ه 
ق�نوين  ح��ول  نق��ش  ودار  املن�شود.  التحديث 
التي  النه�ئية  والأه��داف  والنتخ�ب،  الأح��زاب 
ترتجم الر�ش�لة امللكية بهذا اخل�شو�ش للو�شول 
على  ق�ئم  نواب  وجمل�ش  براجمية،  اأحزاب  اإلى 

التعددية احلزبية.

ي�قه � �ي هدف �غسعى لتح�ق : ال�برلمان الحز�ب�ي ال�برام�ب الر�فاع�ي

عمان 

اعتمدت منظمة ال�شحة الع�ملية �شع�ر »الته�ب 
الع�ملي  اليوم  مبن��شبة  النتظ�ر«  يقبل  ل  الكبد 
بهدف  الأرب��ع���ء،  ي�ش�دف  ال��ذي  الكبد  للته�ب 
املر�ش  هذا  على  للق�ش�ء  الالزمة  اجلهود  تعزيز 
بحلول ع�م 2030 بو�شفه تهديدا لل�شحة الع�مة.

ال�شحة  ملنظمة  الإل��ك��رتوين  املوقع  وبح�شب 
اإم�  ث�نية؛   30 كل  يق�شي  �شخ�ش�  ف�إن  الع�ملية، 
تتعلق  اأمرا�ش  اأو  الفريو�شي  الكبد  الته�ب  ب�شبب 
كوفيد19-  اأزم��ة  ظل  يف  �شيم�  ول  يحتم  م�  به؛ 

احل�لية مواجهة املر�ش دون ت�أخري.
ودعت املنظمة بلدان الع�مل للعمل �شف� واحدا 
ع�م  بحلول  املر�ش  ه��ذا  على  الق�ش�ء  اأج��ل  من 

.2030
والكبد  اله�شمي  اجل��ه���ز  ا�شت�ش�ري  وق���ل 
لوك�لة  زري��ق���ت  فرا�ش  الدكتور  الكبد  وزراع���ة 
اأمرا�ش الكبد  اأكر  اإن من  الأنب�ء الأردنية )برتا( 
الته�ب  اإل��ى  ت��وؤدي  قد  التي  الكبد  �شحوم  �شيوع� 
مطرد  ازدي����د  يف  وه��و  والت�شمع،  الدهني  الكبد 
ال�شحية  غري  احلديثة  احلي�تية  الع�دات  ب�شبب 

عدا عن الفريو�ش�ت التي ت�شيب الكبد.

النوم  ع����دات  حت�شني  ال��ى  زري��ق���ت  ودع���� 
امل�شنع  الأك���ل  وتخفيف  الري��شة  ومم���ر���ش��ة 
ب�شحة  الكبد  على  احلف�ظ  اأجل  من  وال�شكري�ت 
جيدة، لفت� اإلى اأن من اأكر الأطعمة وامل�شروب�ت 
على  كوبني  تن�ول  خالل  من  القهوة  للكبد  املفيدة 
الأقل يومي�. وبني اأنه يف ظل ج�ئحة كورون� لوحظ 
اأن ن�شف املر�شى على الأقل امل�ش�بني ب�لفريو�ش 
يع�نون من م�ش�كل الكبد التي تبداأ ب�رتف�ع ب�شيط 
ف�شل وظ�ئف  اإلى  ت�شل  النزمي�ت ومتتد حتى  يف 
مطعوم  اأخ��ذ  من  م�نع  ل  اأن��ه  اإل��ى  م�شريا  الكبد، 

كورون� ملر�شى الكبد لكن بعد ا�شت�ش�رة طبية.
ولفت اإلى اأن زراعة الكبد ويف مراحله� املتقدمة 

جتري يف الأردن منذ حوايل 17 ع�م�.
ف�إن  الع�ملية،  ال�شحة  منظمة  اإلى  وب�لعودة 
عدوى  ب�شبب  ك�نت  الع�م  يف  وف�ة  مليون   1.1
يتلقون  �شخ�ش   9.4 و   ،)Cو  B( الكبد  الته�ب 
 )C( الكبد  الته�ب  فريو�ش  ع��دوى  من  العالج 
10 ب�ملئة من امل�ش�بني بعدوى فريو�ش  املزمن و 
ب�ملئة  و22  ح�لتهم،  ت�شخ�ش   )B( الكبد  الته�ب 
من هوؤلء يتلقون العالج، و42 ب�ملئة من الأطف�ل 
يف الع�مل يح�شلون عند الولدة على جرعة اللق�ح 

.)B( امل�ش�د للته�ب الكبد
وبح�شب املوقع الإلكرتوين، ت�شت�شيف املنظمة 
والإقليمني  الع�مليني  للق�دة  يتيح  ع�ملي�  ح��وارا 
وممثلي  ال�����ش��ي������ش���ت  ووا���ش��ع��ي  وال��وط��ن��ي��ني 
املجتمع�ت املحلية، بحث الفر�ش الكفيلة بت�شريع 
هدف  بلوغ  اأج��ل  من  الكبد  للته�ب  ال�شتج�بة 
املوقع  وا�ش�ر   .2030 ع�م  بحلول  عليه  الق�ش�ء 
 2016 اأي�ر  يف  اعتمدت  الع�ملية  ال�شحة  اأن  اإلى 
ب�ش�أن  ال�شحة  لقط�ع  ع�ملية  ا�شرتاتيجية  اأول 
الته�ب الكبد الفريو�شي 2016-2021، لت�شليط 
ال�شوء على الدور الب�لغ الأهمية للتغطية ال�شحية 
امل�شتدامة.  التنمية  واأه��داف  يتالءم  مب�  ال�ش�ملة 
التقرير  الع�م  ه��ذا  يف  املنظمة  ن�شرت  ذل��ك،  اإل��ى 
الب�شري  املن�عي  ال��ع��وز  ف��ريو���ش  ع��ن  املرحلي 
وح���لت  الفريو�شي  الكبد  وال��ت��ه���ب  )الي����دز( 

العدوى املنقولة جن�شي�ً.
ويت�شمن التقرير اإح�ش�ءات ع�ملية عن الته�ب 
الكبد الفريو�شي من النوعني )B وC(، وتقديرات 
والوفي�ت  واملزمنة  اجل��دي��دة  ال��ع��دوى  حل���لت 
تغطية  وم��دى  الفريو�شني  هذين  ع��ن  الن�جمة 

التدخالت الرئي�شية.

  عمان 

الوطني  التوجيه  جلنة  زارت   
الأربع�ء  الني�بية  والثق�فة  والإعالم 

معهد الإعالم الأردين .
ويعد املعهد اأول موؤ�ش�شة تعليمية 
ال�شح�فة  يف  من�هجه�  تطور  عربية 
البيئة  ع��ن������ش��ر  م��ن  ب���ل���ش��ت��ف���دة 
يف  الع�ملني  اأداء  وتطوير  الرقمية، 
الأردن  يف  والإع��الم  ال�شح�فة  ميدان 
اللجنة  ون�ق�شت  العربية.  واملنطقة 

املعهد  عميد  م��ع  اجتم�عه�  خ���الل 
احل�شب�ين،  احلكيم  عبد  ال��دك��ت��ور 
املهنية  والأطر  املحلي  الإعالم  واقع 
والق�نونية للعمل ال�شحفي يف الأردن، 
والإع���الم،  ال�شي��شة  ب��ني  والعالقة 
مب�  الإع��الم��ي  العمل  تطوير  و�شبل 
الأردين،  الإع���الم���ي  امل�شهد  ي��خ��دم 
املهنة  و���ش��ورة  ب�شمعة  ل��الرت��ق���ء 
حملي� واإقليمي�. واأ�ش�دت اللجنة بدور 
املعهد يف دفع عجلة التميز والتفوق يف 
مه�رات  وتطوير  ال�شح�يف،  التعليم 

اخلربة،  وذوي  اجل��دد  ال�شح�فيني 
عملية  تعليم  اأ�ش�ليب  وا�شتخدامه 
م�شرية  دع��م  يف  ودوره  وواق��ع��ي��ة، 
اإلى  اإ�ش�فة  الإعالم املحلي والعربي، 
اإلى  املعهد  خريجي  انتق�ل  ت�شهيله 
دعم  �شرورة  موؤكدين  العمل،  �شوق 
لتمكينه  ك�فة  املت�حة  ب�ل�شبل  املعهد 

من اأداء اأعم�له على اأكمل وجه. 
اللجنة  اتفقت  الجتم�ع،  وخالل 
اإيج�د �شيغ م�شرتكة  على  املعهد  مع 
الأردن��ي��ة  اخل���ربات  م��ن  لال�شتف�دة 

مب�  الأردين  الإع���الم  وتوجيه  لدعم 
مراع�ة  مع  الع�مة،  امل�شلحة  يخدم 
عليه�  يقوم  التي  الع�مة  احل��ري���ت 
اأع�ش�ء  وج����ل  ك��ك��ل.  الإع���الم  عمل 
اللجنة يف مرافق املعهد، وتعرفوا من 
خالله� على جتهيزات املعهد املتطورة 
كغرف الأخب�ر وا�شتديوه�ت الإذاعة 
احلديثة  والك�مريات  والتلفزيون، 
تقني�ت  تعلم  من  الطلبة  متكن  التي 
عملهم  يف  تخدمهم  ال��ت��ي  الإن���ت����ج 

ك�شح�فيني حمرتفني يف امل�شتقبل.

ار �بل االنت�غ ي�ق تعتمد شعار التهاب الك�بد ال � ية � الصحة العالم�

تزور معهد اإل�الم ية � ب� يا� يه الوطين والث�قا�فة الن� � التو�ب

صات  ي�لق ملحغ األ�ىل للسكان �
ية ا�ب� ية واإل�غحب نس� ياسات الصحة الحب س�

 عمان 

لق�ء  خالل  الأردن  نت  �شري  وم�شروع  لل�شك�ن  الأعلى  املجل�ش  اأطلق   
الأربع�ء، مب�ش�ركة ممثلني عن اجله�ت الوطنية ذات العالقة، 3 ملخ�ش�ت 

�شي��ش�ت تتعلق مبوا�شيع ال�شحة اجلن�شية والإجن�بية يف الأردن.
املن�خي  التغري  الروابط بني  الأول بعنوان:  ال�شي��ش�ت  وج�ء ملخ�ش 
ت�شرب  اأث��ر  بعنوان  والث�ين  الأردن،  يف  والإجن�بية  اجلن�شية  وال�شحة 
الط�لب�ت من املدار�ش على امل�ش�ركة القت�ش�دية للمراأة وال�شحة اجلن�شية 
برامج  ا�شتدامة  يف  امل�ش�ءلة  دور  بعنوان  والث�لث  الأردن،  يف  والإجن�بية 

ال�شحة اجلن�شية والإجن�بية يف الأزم�ت والأو�ش�ع اله�شة يف الأردن.
اأن  املطلق،  الدرا�ش�ت وال�شي��ش�ت يف املجل�ش، علي  واأكد مدير وحدة 
لل�شك�ن، وانطالق�  الع�ملي  ب�ليوم  ي�أتي �شمن فع�لي�ت الحتف�ل  اللق�ء  هذا 
على  واحلر�ش  والتنمية،  ال�شك�ن  لق�ش�ي�  كمرجعية  املجل�ش  دور  من 
حتديث وتطوير البي�ن�ت واملعلوم�ت املتعلقة ب�ل�شك�ن والتنمية، واقرتاح 
بتنفيذ  الأردن  والتزام  الع�ملية،  الأدلة  على  املبنية  ال�شك�نية  ال�شي��ش�ت 
والتزام�ت   ،1994 الق�هرة  والتنمية  لل�شك�ن  الدويل  املوؤمتر  برن�مج عمل 
الهدف  مع  ومت��شي�   ،2030 امل�شتدامة  التنمية  واأجندة  نريوبي،  قمة 
باأمناط  ال�سكان  امل�ستدامة »�سمان متتع جميع  التنمية  اأهداف  من  الثالث 

عي�ش �شحية والرف�هية يف جميع الأعم�ر.

ية  يذ� � �ة التن�ف ورشة �مل لمنا�قشة الحغ
ي�قة لك�بار السن لمشروع �مان صد�

عمان 

عقدت دائرة املرافق والربامج الجتم�عية يف اأم�نة عم�ن ور�شة عمل، 
بهدف  لبن�ء ج�شور اخلري،  الثق�يف، لأع�ش�ء جلنة عم�ن  يف مركز احل�شني 

من�ق�شة اخلطة التنفيذية مل�شروع عم�ن �شديقة لكب�ر ال�شن.
املرافق  دائ��رة  ملدير  وفق�ً  اخلري  ج�شور  لبن�ء  عم�ن  جلنة  وت�شكلت 
وموؤ�ش�ش�ت  الوزارات  من  احلديد  غيداء  املهند�شة  الجتم�عية  والربامج 
املجتمع املدين ومبب�درة من ام�نة عم�ن وبهدف الو�شول اإلى مدينة �شديقة 
لكب�ر ال�شن بحلول الع�م 2024 عرب تبني برامج وان�شطة ت�شهم يف حت�شني 
ان  ب�ملجتمع. وا�ش�فت احلديد  ب�شكل اكرب  لهم ودجمهم  املقدمة  اخلدم�ت 
امله�م  وتوزيع  اللجنة  لعمل  الع�م  الط���ر  لو�شع  يهدف  الور�شة  انعق�د 
والن�شطة املنبثقة عن املع�يري الدولية على الع�ش�ء للو�شول الى مدينة 
�شديقة لكب�ر ال�شن غنية ب�لربامج التي ت�شمن م�ش�ركتهم الف�علة ب�ملجتمع 

وتراعي احتي�ج�تهم احلي�تية. 
وت�شمل املع�يري الدولية التي اعتمدته� اللجنة، امل�ش�ركة الجتم�عية، 
الجتم�عي،  والن��دم���ج  الح��رتام  وال�شحية،  املدنية  اخلدم�ت  النقل، 
وال�شكن،  املب�ين  والتوظيف،  املدنية  امل�ش�ركة  واملعلوم�تية،  الت�ش�لت 

امل�ش�ح�ت اخل�رجية والبنية.
وا�شتعر�ش رئي�ش ق�شم كب�ر ال�شن �شفوان مرزوق، عددا من الن�شطة 
الول  الن�شف  خالل  الجتم�عية  واملرافق  الربامج  دائ��رة  نفذته�  التي 
اخلربة  بيت  وفع�لي�ت  توعوية  حم��شرات  وت�شمنت  اجل�ري  الع�م  من 
مت  الور�شة  نه�ية  ويف  �شحية.  غذائية  برامج  وتقدمي  ري��شية  وتدريب�ت 
توزيع امله�م والن�شطة الجرائية املنبثقة عن املع�يري على الع�ش�ء من 
عمل  خطة  �شمن  وتنفيذه�  لعتم�ده�  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�ش�ت  الوزرات 

متتد حتى الع�م 2024.

ية �ن مسار  تتام �غدوة دول�  ا�غ
ئ�ي ذا� الشعوب �غحو األمن العف

 عمان 

حلم�ية  والعربية  الغذاء  على  لل�شي�دة  العربية  ال�شبكة  اختتمت   
بعنوان  »افرتا�شية«  ندوة  الدوليني،  ال�شرك�ء  من  وجمموعة  الطبيعة 

»م�ش�ر ال�شعوب نحو الأمن الغذائي والتنمية احلقيقية وال�شالم الع�دل«.
الرد على  اإط�ر  ال�شبكة الأربع�ء، يف  الندوة، بح�شب بي�ن من  وج�ءت 
تهمي�ش ال�شعوب واملجتمع�ت املت�شررة من قبل قمة الأمم املتحدة للنظم 

الغذائية، مب�ش�ركة وح�شور مئ�ت اخلرباء من خمتلف دول الع�مل.
وتركزت الندوة على من�ق�شة امل�ش�ر اخل�م�ش من قمة النظم الغذائية، 
ال�شراع�ت  عالقة  يتن�ول  ال��ذي  املقبل،  اأي��ل��ول  �شهر  يف  عقده�  املزمع 

والنزاع�ت واحلروب ب�لنظم الغذائية.
وت�شمنت الندوة عر�ش درا�ش�ت ح�لت واقعية عن ت�أثري ال�شراع على 
اإنت�ج الغذاء وا�شتهالكه، وا�شتخدام الغذاء ك�شالح، والعالقة بني املعونة 

الغذائية والتحرير القت�ش�دي.
�شوت  اإن  الندوة،  افتت�ح  خالل  زعيرت،  رزان  ال�شبكة  رئي�شة  وق�لت 
القمة  عمل  اأجندة  عن  مت�م�ً  غ�ئب  النزاع�ت  هذه  تعي�ش  التي  ال�شعوب 
ثالثة  بعد  اأجنز  الع�ملي  املدين  املجتمع  اأن  الى  م�شرية  الأممية،  الغذائية 
اأعوام من املف�و�ش�ت يف »اإط�ر العمل ملواجهة انعدام الأمن الغذائي يف ظل 
الأزم�ت املمتدة« واأن�شف اآنذاك جمتمع�ت تعي�ش يف ظل حروب و�شراع�ت، 
لكن قمة النظم الغذائية جت�وزته لتعود اإلى البدء من نقطة ال�شفر، وهو م� 
عد موؤ�شرًا على انعدام الإرادة للو�شول اإلى حلول حقيقية جت�شد تطلع�ت  يمُ

املجتمع�ت املهم�شة و�شغ�ر املزارعني يف الع�مل، بحد تعبريه�. 

يل أ�كام  ع� ت�ف تعلن �بدء � يئة �  ال�ب�
يات ا� ا�غون اإلطاري إلدارة الن�ف ال�ق

 عمان 

لإدارة  الإط�ري  الق�نون  اأحك�م  تفعيل  بدء  عن  البيئة  وزارة  اأعلنت   
للنف�ي�ت  2020، فيم� يتعلق ب�لطرح الع�شوائي  16 ل�شنة  النف�ي�ت رقم 
الدينية  واملواقع  واملتنزه�ت  واحلدائق  الع�مة  والأم�كن  ال�شوارع  يف 

وال�شي�حية واملوؤ�ش�ش�ت الع�مة.
واأو�شحت الوزارة يف بي�ن الأربع�ء، اأن هذه اخلطوة ت�أتي تزامن� مع 
فع�لي�ت احلملة الوطنية للنظ�فة الع�مة التي اطلقته� اأم�ش الثالث�ء،ل�شبط 
على  ين�ش  والذي  بحقهم،  الق�نوين  املقت�شى  لتخ�ذ  وحتويلهم  املخ�لفني 
1000 دين�ر، واحلب�ش مدة ل تقل عن  50 دين�را اإلى  عقوب�ت تبداأ من 

اأ�شبوع ملرتكبي هذه الأفع�ل، وم�ش�عفة العقوبة ح�ل تكراره�.
دين�را   50 عن  تقل  ل  بغرامة  يع�قب  للق�نون،  وفق�  اأنه  واأ�ش�فت، 
ول تزيد عن 500 دين�ر، كل �شخ�ش يطرح املخلف�ت اأو املي�ه القذرة اأو 
النف�ي�ت ال�ش�ئلة والآلت اخلربة والأخ�ش�ب اأو خملف�ت تقليم الأ�شج�ر اأو 
الأع�ش�ب اأو الأتربة اأو الطمم اأو خملف�ت البن�ء يف ال�شوارع وعلى الأر�شفة 
اأو اأي مك�ن اآخر، ب�شورة تلحق ال�شرر ب�ل�شحة الع�مة والأذى ب�لآخرين، 
وم�ش�عفة الغرامة ح�ل تكرار املخ�لفة. كم� يع�قب بغرامة ل تقل عن 50 
دين�را ول تزيد عن 500 دين�ر، كل �شخ�ش يطرح اأية نف�ي�ت اأو اأي اأ�شي�ء 
اأو  احلدائق  اأو  الع�م  ال�ش�رع  اأو  له�،  املخ�ش�شة  الأم�كن  غري  يف  اأخرى 
اأو  الرتوازية  والآب���ر  املي�ه  وم�ش�در  ال�شدود  قرب  اأو  ال�شيول  جم�ري 
املن�طق ال�شي�حية الأثرية واملب�ين الع�مة والدوائر واملوؤ�ش�ش�ت احلكومية 
اأو املراكز التج�رية، وم�ش�عفة  واملن�ش�آت الري��شية واملوانئ واملط�رات 

الغرامة ح�ل تكرار املخ�لفة.
تزيد  ول  اأ�شبوع  عن  تقل  ل  مدة  احلب�ش  عقوبة  اإلى  الوزارة  ونبهت 
اأو  1000 دين�ر  100 دين�ر ول تزيد عن  اأو غرامة ل تقل عن  عن �شهر 
بكلت� العقوبتني، على كل �شخ�ش يطرح اأية نف�ي�ت اأو اأية اأ�شي�ء اأخرى يف 

املحمي�ت الطبيعية واملتنزه�ت الوطنية.

ت�بحث استعدادات  ية � ين� لس��   الشؤون ال�ف
يد د� األو�غروا للعام الدرايس الحب

  عمان 

 بحث مدير ع�م دائرة ال�شوؤون الفل�شطينية، املهند�ش رفيق خرف�ن، خالل 
لق�ئه الثالث�ء، مديرة �شوؤون الأونروا ملنطقة عملي�ت الأردن، مرين� لورينزو، 

ا�شتعدادات الوك�لة لبدء الع�م الدرا�شي اجلديد.
واأكد خرف�ن خالل اللق�ء، ا�شتعداد احلكومة لبذل اأق�شى اجلهود املمكنة 

مل�ش�عدة الوك�لة على ا�شتئن�ف عملي�ته� التعليمية خالل الع�م اجلديد.
بدوره�، ثمنت لورينزو دور احلكومة ودعمه� لالأونروا ل�شم�ن ا�شتمرار 
الدائرة  موظفي  من  عدد  ح�شره  الذي  الجتم�ع  وعر�ش  الأردن.  يف  مه�مه� 

والوك�لة، للق�ش�ي� املتعلقة بت�شهيل �شري عملي�ت الوك�لة يف اململكة.

ية المستدامة   �غحن ننهض للتنم�

ات الش�باب يا�ب يل ا�ت� يصدر دل� �
إربد 

يف  ال�شب�ب  احتي�ج�ت  دليل  امل�شتدامة،  للتنمية  ننه�ش«  »نحن  مركز  اأ�شدر 
حم�فظة اإربد للع�م احل�يل، بهدف زي�دة وعي �شن�ع القرار ب�لحتي�ج�ت التنموية 

لل�شب�ب يف املح�فظة، والعمل على تطويره� خالل ال�شنوات املقبلة.
اإن هذا  الأردنية )برتا(،  الأنب�ء  لوك�لة  دلو  اأبو  املركز ع�مر  وق�ل مدير ع�م 
الدليل يهدف اإلى تعزيز م�ش�ركة ال�شب�ب يف عملية �شنع القرار، من خالل و�شع 
�شي��ش�ت وا�شرتاتيجي�ت عمل وا�شحة و�ش�ملة، تتوزع �شمن 9 قط�ع�ت رئي�شة، 

ي�شتمل كل قط�ع على اأهم خم�شة احتي�ج�ت من وجهة نظر ال�شب�ب اأنف�شهم.
وبني اأبو دلو اأن الدليل ي�شكل نقلة فريدة من نوعه� يف العمل التنموي، وي�شهم 
يف تكوين روؤية ا�شرتاتيجية وا�شحة، لرت�شيخ اجلهود الرامية يف اإ�شراك ال�شب�ب 
احلكومية،  وغري  احلكومية  للموؤ�ش�ش�ت  اإط�رًا  ويوفر  القرار،  �شن�عة  عملية  يف 

خالل اخلو�ش يف الق�ش�ي� املتعلقة ب�أهم احتي�ج�ت ال�شب�ب.
ال�شب�ب  اآراء  مت�بعة  �شرورة  على  تقوم  الدليل  هذا  فكرة  اأن  اإلى  واأ�ش�ر 
ودعم اأفك�رهم الري�دية، وتعزيز دورهم، من خالل �شد الفجوة الق�ئمة ح�لي�ً بني 
ووا�شعي  القرار  و�شن�ع  احلكومية  واملوؤ�ش�ش�ت  جهة،  من  املحلية  املجتمع�ت 
اأ�شلوب  البن�ء وتبني  اأخرى، من خالل خلق قنوات للحوار  ال�شي��ش�ت من جهة 

ت�ش�ركي بني الطرفني.

ية تنا�قش  ب� نو� وار الحب ية األ�غ ب� تر� �
ية ن� ية وال�ف يم� ات التعل� يا�ب اال�ت�

 لواء األغوار الجنوبية 

عرب  اجتم�ع  يف  اجلنوبية  الأغ��وار  للواء  والتعليم  الرتبية  مديرية  ن�ق�شت 
مديري  الكواليت وم�ش�ركة  �ش�مي  الرتبية  مدير  برئ��شة  املرئي  الت�ش�ل  تطبيق 
ومديرات املدار�ش ومدير ال�شوؤون الإدارية وامل�لية ح�شني الطراونة، الحتي�ج�ت 

التعليمية والفنية للمديرية.
واأكد الكواليت على مديري املدار�ش �شرورة تهيئة ا�شتقب�ل الطلبة امل�شجلني 
الربن�مج،  يف  امل�ش�ركة  املدار�ش  ح�ج�ت  وح�شر  التعليمي،  الف�قد  برن�مج  يف 
�شفح�ت  على  اإعالمية  حملة  وتنفيذ   ،)32( الدف�ع  بق�نون  اللتزام  و�شرورة 
روؤ�ش�ء  مع  والتوا�شل  الربن�مج،  يف  الت�شجيل  على  الطلبة  لت�شجيع  املدار�ش 

املج�ل�ش الرتبوية ل�شبك�ت املدار�ش يف التوا�شل مع اأولي�ء اأمور الطلبة.
واأ�ش�ر اإلى الإجراءات ال�شحية التي �شيتم اتخ�ذه� يف الف�شل الدرا�شي املقبل 
حيث �شيتم توفري م�ش�فة مرت مربع لكل ط�لب داخل الغرفة ال�شفية، م�شريا الى 

اأن عدد الطلبة يف ال�شعبة يجب اأن ل يزيد يف برن�مج التعوي�ش على 25 ط�لب�.
وق�ل، انه �شيتم تنفيذ ور�شة تدريبية للمعلمني قبل البدء ب�لربن�مج لتدريبهم 
التخ�ش�ش املطلوب، ومن  الربن�مج، واختي�ر املعلمني ذات  على تنفيذ وتطبيق 
والعلوم  الري��شي�ت  وهي  الرئي�شة،  املب�حث  يف  والكف�ءة  اخل��ربة  اأ�شح�ب 

واللغتني العربية والإجنليزية.

عّمان 

�ش�رك وزير الزراعة املهند�ش خ�لد احلنيف�ت، 
النظم  لقمة  التح�شريي  الجتم�ع  يف  الأربع�ء، 

الغذائية املنعقد يف الع��شمة الإيط�لية روم�.
الجتم�ع  يف  احلنيف�ت  م�ش�ركة  وج����ءت 
اأيلول  �شهر  خالل  عقده�  املزمع  للقمة  حت�شريا 
للنظم  الوطنية  احلوارات  منظم  وب�شفته  املمُقبل 

الغذائية.
الج��ت��م���ع،  يف  كلمته  يف  احل��ن��ي��ف���ت  وب���ني 
التحول  اأهمية  اي���م،   3 مدار  على  ي�شتمر  الذي 
التي  احل����وارات،  ونت�ئج  الغذائية  النظم  يف 
من  املعنية  اجله�ت  مب�ش�ركة  الأردن،  يف  عقدت 
املحلي  واملجتمع  والأك�دمييني  الع�م  القط�ع 

وال�شن�عيني والبلدي�ت واملزارعني والطلبة.
للنظ�م  الأردن  روؤي���ة  اأن  احلنيف�ت  واأك���د 
امللك  جاللة  توجيه�ت  خالل  من  ج�ءت  الغذائي 
ع�م�ً   2021 ع���م  اأعلن  ال��ذي  ال��ث���ين،  اهلل  عبد 
العمل  ب��داأ  الأردن  اأن  واأ�ش�ف  الغذائي.  لالأمن 

الغذائي  لالأمن  ا�شرتاتيجية  اأول  �شي�غة  على 
عمل  خطة  اإع��داد  ذلك  وتال   ،2030-2021
تنفيذية، من املتوقع اأن النته�ء منه� خالل �شهر 
اآب املقبل. واأكد اأن ق�ش�ي� الأمن الغذائي والنظم 
الغذائية هي ق�ش�ي� ح��شمة على �شوء حتدي�ت 
الأن��ظ��م��ة  ح����وارات  خ���الل  م��ن  ت�شخي�شه�  مت 
الغذائية، التي �شيتم �شي�غة ا�شرتاتيجية الأمن 

الغذائي من خمرج�ته�.
لرتتيب  ي�شعى  الأردن  اأن  احلنيف�ت  ولفت 
اأكر  اأنظمة  اإل��ى  الغذائية  اأنظمته  يف  التحول 
العتم�د  زي����دة  يف  ت�ش�هم  وا�شتدامة  ك��ف���ءة 
امل�شتوي�ت  اإلى  الو�شول  وحت�شني  الذات،  على 
بحلول  اململكة  �شك�ن  جلميع  ال�شحية  الغذائية 

ع�م 2030.
بتحديد  امل��ب������ش��رة  مت  اأن����ه  اإل����ى  وا����ش����ر 
الأولوي�ت والتعديالت والقرارات الواجب العمل 
به� خالله� ال�شنوات الثالث املقبلة رغم اأن الأردن 
يعترب من اأفقر الدول يف املوارد، خ��شة يف جم�يل 
تواجه حتدي�ت  اململكة  اأن  واكد  والط�قة.  املي�ه 

املنطقة  ظ���روف  نتيجة  م��ت��زاي��دة  اقت�ش�دية 
موج�ت  لعدة  الأردن  عر�شت  التي  امل�شطربة 
 1.3 ا�شت�ش�فة حوايل  اآخره�  ك�ن  الالجئني،  من 

مليون لجئ �شوري.
الوطنية خل�شت م�ش�رات  وك�نت احلوارات 
حت�شني  امل�ش�رات:  و�شملت  املطلوبة،  التحول 
نظ�م  واعتم�د  املت�حة،  املوارد  ا�شتخدام  كف�ءة 
اإلى  ت�شريعية  عمل  اأط��ر  واإق��رار  ق��وي،  حوكمة 
ج�نب بن�ء �شراك�ت مع جميع اأ�شح�ب امل�شلحة، 
ال�شي��ش�ت وال�شرتاتيجي�ت بني جميع  وات�ش�ق 
لتنفيذ  امل�لية  امل���وارد  وتخ�شي�ش  اجل��ه���ت، 
الأردن  ميزات  من  وال�شتف�دة  التحول،  عملي�ت 
الن�شبية ليكون مركًزا اإقليمًي� لالأمن الغذائي وبلًدا 

رائًدا لتحول النظم الغذائية.
النظم  يف  ن���ج��ح  حت��ول  حتقيق  ول��غ���ي���ت 
على  تعدياًل  احلنيف�ت  اأجرى  قد  ك�ن  الغذائية، 
التزام  لي�شمل  الوطني  الأعم�ل  جدول  اأولوي�ت 
بعملية  الآخرين  امل�شلحة  واأ�شح�ب  احلكومة 

التحول.

يري  تحض� تماع � يشارك ا�ب ير الزرا�ة � وز�
ية ذا�ئ� م العف ل�قمة الن�غ
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يتحدث لصدى الشعب  ية � ير� � يات الحغ مع� تحاد العام للحب يس اإل� �غا�ئب ر�ئ�

ين يشة المواطن� ين مستوى مع� تحس� يد�غا للنهوض �بالوطن و� اللة س� هود �ب يا �ب يشان: نثمن �ال� ياش كر� ��
صدى الشعب—أديب شقير

يشللان هللو إ�بللن األردن ال�بللار  يللاش كر� ��
يب  يعتللز �بإنتما�ئه الصادق ل�بلد�غا الح�ب� الذي �
يمة و�ىل  ية الحك� يادة الهاشللم� � ر �بال�ق تحغ ي�ف و�
م ��بدهللا الثا�غ�ي  اللة الملك المع�غ رأسللها �ب
اللته منذ  يث �للرص �ب للُه هللا ور�اه �� �غ ��ف
ية اآلن �ىل  ا� ية ولعف ته الدسللتور� يه سللل�ا� تول� �
اللللة والده الملك  ير �ىل �غهج ودرب �ب السلل�
ثراه  يللب � ين �بن طللالل  ر�مه هللا وط� الحسلل�
يرة الع�اء  يللز مسلل� تعز� يللث إكمللال و� مللن ��
ت�ور وطننا  ت�قدم و� از والحرص �للىل � واإل�غحب
ياة.  ين الح� ياد� للاالت وم� ال�ي �فلل�ي كا�فة محب العف
ينا  تأ� ييل إر� ص� ت�ف يللث  �ن ذلك �بشللكل � وللحد�

ييل  يما � يشللان  و�ف� ياش كر� يحدثنللا األخ/ �� أن �
يات �وار�غا معه. ر� �غورد محب

سه  يد�غا �غذر �غ�ف اللة سلل� صدى الشعب: �ب
يرة  ال�بنللاء  يللز مسلل� للنهللوض �بالوطللن �بتعز�

والت�قدم،وضح لنا ذلك �بإسهاب.
اللة الملك ��بدهللا  ياش: ل�قد �مللل �ب ��
يللة وإهتم  غلل�ي أطللال هللا �فلل�ي �مللره الرا� الثا�
الوطللن  دمللة  و�غ الع�للاء  يرة  مسلل� يللز  �بتعز�
ياة  للاالت الح� يللع محب م� بلله �فلل�ي �ب والنهللوض �
يشللة  ين  مسللتوى مع� تحسلل� والحللرص �ىل �
ية  ته السللام� يها� � تو�ب للالل � يللن مللن �غ المواطن�
ير �فرص �مل مناسلل�بة للش�باب  تو�ف� وب � �بو�ب
يط  ساد  وتنش� الء والتصّدى لل�ف ومحار�بة العف

�بصحللة  واإلهتمللام  يا��ي  السلل� ال�ق�للاع 
ياة  ير س�بل الح� تو�ف� ين وسللالمتهم و� المواطن�

يمة لهم. الحرة الكر�
اللته  هود �ب ر  �ب صدى الشعب: �غحن �غُ�قدِّ
ية  يللا  العر�ب� لله المشللر�فة مللن ال�قضا� وموا�ق�ف
يعة هذه الموا�قف؟ ية، �فما ه�ي ط�ب� واإلسالم�

اللته �بأننا سن�ب�قى  ياش: �غحن �غعاهد �ب ��
ين �ىل  يص� يللاء وسنسللتمر �ر� نللوده األو�ف� �ب
اللته  يز، �فحب المشللاركة �ف�ي �غهضة �بلد�غللا العز�
�بلد�غللا  يللر  ت�و� � �للىل  هللوده  �ب ت�قتصللر  � لللم 
يشللنا العر�ب�ي ال�باسللل  � ير �ب وإهتماملله �بت�و�
ير  ت�و� يللده �بأ�دث األسلللحة وكذلللك � تزو� و�
هود   يللة، �بل إمتدت هللذه الحب هزتنللا األمن� أ�ب

يدة  ه المؤ� يثة والم�باركة لتشمل موا�ق�ف الحث�
أهلنللا  ومناصللرة  ية  ين� لسلل�� ال�ف يللة  لل�قض�
ين و��قهللم �فلل�ي إ�قامللة دولتهم  �فلل�ي �فلسلل��
يين وأن  لسلل�� المسللت�قلة �للىل التللراب ال�ف
ية �اصمللًة لهللا الى  تكللون ال�قللدس الشللر�ق� �
يللة األماكن  يتلله وإهتمامه �بر�ا� ا�غللب وصا� �ب
ية �ف�ي ال�قدس  يح� ية والمس� الم�قدسة اإلسالم�

ية. ية واإلسالم� ب� يا العر� ته لل�قضا� ومناصر�
ه من كل سللوء  �غ اللته و��ف �مللى هللا �ب
يعاً و�مى هللا  م� راً لنللا �ب وأ�ب�قاه سللنداً وذ�غ
ين  ين والمتآمر� اسللد� يللب  من ال�ف �بلد�غللا الح�ب�
للدم والر�فعللة  ياتنللا للله �بللدوام الت�ق تمن� مللع �

والت�ور.

ت�ي ا� ي�ق ية: �غد�و م� يرك� ية األم� � ار�ب الحغ
يعا يل �كومة سر� تشك� إلى �

�ر�ب�ي ودول�ي

ية ية التحت� يع ال�بن� تو�قف مشار� تحذر من � زة � ية �غ �بلد�

واشنطن

رئي�ش  الأمريكية،  اخل�رجية  وزارة  دعت 
الوزراء اللبن�ين املكلف، لت�شكيل حكومة جديدة 

�شريع�، وط�لبته مبوا�شلة الإ�شالح�ت.
بعد  الأمريكية،  اخل�رجية  دع��وة  وج���ءت 
تكليف جنيب ميق�تي برئ��شة احلكومة اللبن�نية، 
خالله  ف�شلت  ع�م  من  اأقل  بعد  الثنني،  �شب�ح 
اخراج  مهمة  تتولى  حكومة  ت�شكيل  حم���ولت 

البالد من دوامة النهي�ر القت�ش�دي املت�ش�رع.
وك���ن��ت ال�����ش��ف��رية الأم��ريك��ي��ة يف ب��ريوت 
يف  لبن�ن  اإن  اأ�ش�بيع،  قبل  بي�ن  يف  اأ���ش���رت  قد 
»ح�جة ملحة« حلكومة جديدة موؤيدة لالإ�شالح 
غري  وامل�لية  القت�ش�دية  اأزمته  من  لإخراجه 

امل�شبوقة.
خ��شة  ت�شريح�ت  يف  اأكد  قد  ميق�تي  وك�ن 
لت�شكيل حكومة  اأنه ي�شعى  نيوز عربية،  ل�شك�ي 

اخت�ش��شيني يف لبن�ن، ب�أ�شرع وقت ممكن.

لت�شكيل  ي�شعى  اإن��ه  ميق�تي  جنيب  وق���ل 
حكومة اخت�ش��شيني يف لبن�ن، وذلك بعد اأن مت 
تكليفه بت�شكيل احلكومة، بعد ح�شوله على 72 
�شوت� مق�بل 42 ل ت�شمية و�شوت واحد لنواف 

�شالم وغي�ب 3.
اجلمهورية  رئي�ش  �شيطلع  اأن��ه  واأ���ش���ف 
الني�بية  ال�شت�ش�رات  نت�ئج  على  عون،  مي�ش�ل 
التي عقده� الثالث�ء، للعمل على »ت�شكيل حكومة 

اخت�ش��شيني ب�أ�شرع وقت ممكن«.

غزة 

حذرت بلدية غزة من ا�شتمرار توقف العمل 
يف  التحتية  البنية  جم���ل  يف  م�شروع�ً   13 يف 
اأي�ر امل��شي،  اأنح�ء متفرقة من مدينة غزة منذ 
املع�بر  عرب  الالزمة  امل��واد  اإدخ���ل  منع  ب�شبب 

الإ�شرائيلية.
العمل  توقف  ا�شتمرار  اأن  البلدية  واأك��دت 
اجل�نب  من  الالزمة  امل��واد  ادخ���ل  منع  نتيجة 
الإ�شرائيلي من �ش�أنه اأن يف�قم الأو�ش�ع املت�أزمة 

يف املدينة.
امل�ش�ريع  يف  توقف  العمل  اأن  الى  واأ�ش�رت 
ومنع  املع�بر  اإغ��الق  نتيجة  العدوان  بدء  منذ 
لأعم�ل  الالزمة  املواد  دخول  الحتالل  �شلط�ت 
الب�شكور�ش،  م���دة  ومنه�  والإن�ش�ء  التطوير 
واأغطية من�هل ال�شرف ال�شحي، واملواد الالزمة 

ل�سناعة بالط ال�سوارع ومواد اأخرى.
املفرت�ش  من  ك�ن  م�شروع�ً   16 اإن  وق�لت، 
اإغ��الق  ح�لة  ا�شتمرار  اأن  اإل  به�؛  العمل  ب��دء 
املع�بر ومنع دخول املواد اخل�م لتنفيذ م�ش�ريع 

البنية التحتية، ح�ل دون ذلك.
وجددت البلدية حتذيره� من ا�شتمرار ت�أخر 
التحتية  والبنية  لل�شوارع  الإعم�ر  اإع�دة  عملية 
الإ�شرائيلي  ال�شتهداف  بفعل  تدمريه�  مت  التي 
خالل العدوان الأخري، موؤكدة اأن الأ�شرار التي 
اللحظة؛  حتى  اإ�شالحه�  يتم  مل  العدوان  خلفه� 
لل�شوارع  وت�شوية  فتح  اأعم�ل  هو  ج��رى  وم��� 

واملف�رق التي مت ق�شفه�.
ناقلة  رئي�سية  خطوط   3 اأن  اإل��ى  واأ�ش�رت 
املدينة  م��ن  خمتلفة  من�طق  يف  الأم��ط���ر  ملي�ه 
تعر�شت لأ�شرار كبرية، حمذرة من اأن ا�شتمرار 
ت�أخري البدء ب�إع�دة اإ�شالحه� قد يت�شبب بحدوث 
مو�شم  خ��الل  ال�����ش��وارع  يف  كبري  غ��رق  ح���لت 

الأمط�ر املقبل.
يف  هبوط  ح��دوث  م��ن  البلدية  ح��ذرت  كما 
الرتبة يف املن�طق التي تعر�شت للق�شف ب�شبب 
قد  م�  الأر����ش؛  لب�طن  الع�دمة  املي�ه  ت�شرب 
وممتلك�تهم  املواطنني  على  مبخ�طر  يت�شبب 
الق�شف،  م��ن  املت�شررة  للمن�طق  امل��ج���ورة 
داعية ك�فة املوؤ�ش�ش�ت املحلية والدولية للتدخل 

املع�بر  لفتح  الحتالل  على  وال�شغط  ال�شريع 
يف  العمل  ل�شتئن�ف  ال��الزم��ة  امل���واد  واإدخ����ل 
الإعم�ر واإًلح  اإع�دة  امل�ش�ريع والبدء يف عملية 
جتنب�ً  التحتية  البنية  يف  حلقت  التي  الأ�شرار 
اأزم�ت �شحية وبيئية  لتف�قم الأو�ش�ع وحدوث 

واإع�قة م�ش�لح املواطنني.
ال��زراع��ة  وزارة  ن���ددت  اخ���رى،  جهة  م��ن 
الح��ت��الل  �شي��شة  مبوا�شلة  غ���زة،  ق��ط���ع  يف 
بحر  يف  ال�شيد  م�ش�حة  تقلي�ش  الإ�شرائيلي 

القط�ع من 12 مياًل اإلى 6 اأمي�ل.
ونفت الوزارة، اأن يكون قد مت الإبالغ ر�شمي�ً 
ك�مل،  وب�شكل  م�شبق�  القط�ع  بحر  اإغ��الق  عن 
منددة ب�إطالق الن�ر اليومي على ال�شي�دين اأثن�ء 

ت�أديتهم مهنتهم الوحيدة.
ودعت الوزارة اإلى التدخل لوقف اإجراءات 
قط�ع  ب��ح��ق  القمعية  الح��ت��الل  ومم���ر���ش���ت 
الدولية  املوؤ�ش�ش�ت  مط�لبة  البحري،  ال�شيد 
م�شوؤولي�ته� جت�ه  عند  الوقوف  اإلى  واحلقوقية 
ال�شي�دين  بحق  وجرائمه  الحتالل  مم�ر�ش�ت 

الفل�شطينيني.

تمع الدول�ي  ت�الب المحب ية � ين� لس�� ية ال�ف � ار�ب الحغ
ية تح المؤسسات الم�قدس� ط �ىل اال�تالل ل�ف �بالضعف

رام اهلل 

الإ�شرائيلي،  الحتالل  �شلط�ت  قرار  الفل�شطينية  اخل�رجية  وزارة  دانت   
متديد اغالق موؤ�ش�ش�ت مقد�شية للمرة الربعني خالل الع�شرين ع�م� الخرية، 
مط�لبة املجتمع الدويل بتحمل م�شوؤولي�ته الق�نونية والأخالقية جت�ه املقد�شيني، 

وال�شغط على الحتالل لإجب�ره على فتح املوؤ�ش�ش�ت الفل�شطينية يف القد�ش.
التج�رية  والغرفة  ال�شرق  بيت  املقد�شية،  املوؤ�ش�ش�ت  مقدمة  يف  وي�أتي 
يف  الف�علة  املوؤ�ش�ش�ت  من  وغريه�  لل�شي�حة،  الأعلى  واملجل�ش  الأ�شري  ون�دي 
خدمة املقد�شيني. وق�لت اخل�رجية الفل�شطينية يف بي�ن �شحفي، اليوم الأربع�ء 
الإ�شرائيلي، والتي  الفل�شطينية من اجل�نب  القي�دة  التي تلقته�  الر�ش�لة  »رغم 
قدمته احلكومة  الذي  اللتزام  املوقعة، ورغم  ب�لتف�قي�ت  ب�للتزام  فيه�  تعهد 
الى وزير اخل�رجية الرنويجي يوه�ن هول�شت حول   1993 ال�شرائيلية ع�م 
عدم التعر�ش للموؤ�ش�ش�ت الفل�شطينية يف القد�ش والبق�ء عليه� مفتوحة، اأقدم م� 
ي�شمى وزير الأمن الداخلي يف حكومة الحتالل عومر ب�رليف، على جتديد اأوامر 
ب�شي��ش�ت احلكوم�ت ال�شرائيلية  ال�ش�بقة وامع�ن�  للقرارات  امتدادا  الغالق، 

املتع�قبة«.
ويعد  اجل�نب،  اأح�دية  الج��راءات  ب�إط�ر  يندرج  القرار  هذا  اأن  واأك��دت 
على  املرتتبة  ب�للتزام�ت  وف���ء  وع��دم  املوقعة،  ب�لتف�قي�ت  ف��شح�  اإخ��الل 
ا�شرائيل كقوة احتالل يف احلف�ظ على حي�ة وخدم�ت ال�شك�ن املدنيني الرازحني 
الق�ئم  حتت الحتالل وموؤ�ش�ش�تهم يف املدينة املقد�شة، واخالل كذلك ب�لو�شع 
على  احلف�ظ  �شرورة  على  و�شددت  املحتلة.  القد�ش  يف  والق�نوين  الت�ريخي 
يلزمه من خدم�ت  ب�شك�نه� وم�  ال�شرقية  القد�ش  املدنية يف  الفل�شطينية  احلي�ة 
للتو�شل  توطئة  الفل�شطينية  املوؤ�ش�ش�ت  عمل  وتطوير  وت�أهيل  واحتي�ج�ت، 

لتف�ق ا�شرائيلي فل�شطيني.

هات مع  الل موا�ب �شرات االصا�بات �غ
نوب �غا�بلس ييل �ب اال�تالل االسرا�ئ�

رام اهلل 

اأ�شيب 106 فل�شطينيني، الليلة امل��شية، وفجر الربع�ء، خالل مواجه�ت 
عنيفة اندلعت مع قوات الحتالل الإ�شرائيلي يف بلدة بيت� جنوب مدينة ن�بل�ش 
�شم�ل ال�شفة الغربية املحتلة، عقب اإعدام قوات الحتالل لل�ش�ب �ش�دي �شليم 

على مدخل البلدة.
واأف�د مدير الإ�شع�ف والطوارئ ب�لهالل الأحمر الفل�شطيني يف ن�بل�ش احمد 
جربيل، يف بي�ن، ب�أن مواطن� اأ�شيب ب�لر�ش��ش احلي و19 اآخرون ب�لر�ش��ش 
للدموع،  امل�شيل  ب�لغ�ز  ب�لختن�ق  اآخ��رون  و72  باملطاط،  املغلف  املعدين 
اأن الطواقم الطبية تعاملت مع  الى  لل�سقوط وال�سرب. وا�سار  و14 تعر�سوا 
نقل  بيت�، حيث جرى  بلدة  املذكورة يف منطقة جبل �شبيح ومدخل  الإ�ش�ب�ت 

ثالث اإ�ش�ب�ت منه� اإلى امل�شت�شفى، فيم� جرى عالج البقية ميداني�.
لطفي  عمر  �ش�دي  ال�ش�ب  �شوب  الر�ش��ش  اأطلقت  الحتالل  قوات  وك�نت 
اأدى  م�  البلدة،  مفرتق  قرب  تواجده  اأثن�ء  بيت�،  بلدة  من  ع�م�(   41( �شليم 

ل�شت�شه�ده.
ويف �شي�ق مت�شل، اعتقلت قوات الحتالل ال�شرائيلي، فجر اليوم الأربع�ء، 

خم�شة ع�شر فل�شطيني� من من�طق خمتلفة ب�ل�شفة الغربية املحتلة.

ي�قتحمون اال�قىص  194 مستوطنا مت�ر�فا �

القدس 

الأق�شى  امل�شجد  ب�ح�ت  الأربع�ء،  194 م�شتوطن� متطرف�، �شب�ح  اقتحم 
املب�رك - احلرم القد�شي ال�شريف مبدينة القد�ش املحتلة.

ان  اهلل،  رام  يف  )ب��رتا(  الردنية  النب�ء  وك�لة  ملرا�شل  عي�ن  �شهود  وق���ل 
من  م�شددة  وحرا�شة  حم�ية  حتت  املغ�ربة  ب�ب  جهة  من  نفذت  القتح�م�ت 
دائ��رة  واأف����دت  ب�ل�شالح.  املدججة  اخل��شة  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شرطة 
 194 ب�قتح�م  بي�ن،  يف  الق�شى  امل�شجد  و�شوؤون  الع�مة  ال�شالمية  الوق�ف 
على  الولى  ال�شب�ح  �ش�ع�ت  منذ  الأق�شى  امل�شجد  ب�ح�ت  متطرف�  م�شتوطن� 
عن  �شروح�ت  وتلقوا  ب�ح�ته،  يف  ا�شتفزازية  جولت  ونفذوا  جمموع�ت،  �شكل 

الهيكل املزعوم.

الل ا�قتحام  ين �غ ي� ين� إصا�بة 5 �فلس��
يوسف ين م�قام النيب � المستوطن�

   رام اهلل 

اأ�شيب، 5 مواطنني فل�شطينيني، بينهم �شحفي، ب�لر�ش��ش املط�طي، خالل 
النبي  ملق�م  يهود  متطرفني  وم�شتوطنني  الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  اقتح�م 

يو�شف �شرق مدينة ن�بل�ش.
وق�لت جمعية الهالل الأحمر الفل�شطيني يف بي�ن له�، اإن م�شتوطنني بحم�ية 
اندلع مواجه�ت مع  اإلى  اأدى  م�  يو�شف،  النبي  مق�م  اقتحموا  الحتالل  قوات 

قوات الحتالل اأدت اإلى اإ�ش�بة 5 �شب�ن ب�لر�ش��ش املط�طي.

يون   كورو�غا.. أكثر من 195 مل�

يع أ�غحاء العالم م� إصا�بة �ف�ي �ب
وكاالت

ارتفع عدد امل�ش�بني بفريو�ش كورون� امل�شتجد يف خمتلف اأنح�ء الع�مل اإلى 
اأكر من 195 مليون اإ�ش�بة، منه� نحو 4.2 مليون ح�لة وف�ة.

بلغ  فقد  هوبكينز،  جونز  ج�معة  يف  الر�شد  مركز  اإح�����ش���ء  وبح�شب 
الع�مل  اأنح�ء  جميع  يف  كوفيد19-  لوب�ء  امل�شبب  ب�لفريو�ش  امل�ش�بني  عدد 
عدد  ارتفع  فقد  هوبكينز،  جونز  ملر�شد  ووفق�  اإ�ش�بة.   195،286،042

الوفي�ت الن�جمة عن الوب�ء اإلى 4،176،886 ح�لة وف�ة.
يف  به�  الن��ش  تلقيح  مت  التي  كورون�  لفريو�ش  امل�ش�دة  اللق�ح�ت  عدد  اأم� 
جميع اأنح�ء الع�مل، فقد اقرتب من 4 ملي�رات، وحتديدا 3،924،337،460.

تلو  ا� �ر: م�ق تدق �غا�قوس الحغ يا � روس�
ا�غستان ينت�قلون إلى أ�فعف »دا�ش« �

وكاالت 

مق�تلي  توافد  من  الأربع�ء،  �شويغو،  �شريغي  الرو�شي  الدف�ع  وزير  حذر 
اإلى  الأخ��رى  ال��دول  من  وعدد  وليبي�  �شوري�  من  الإره�بي،  »داع�ش«  تنظيم 

اأفغ�ن�شت�ن.
وق�ل �شويغو، اإن رو�شي� »�شتقدم م�ش�عدات ع�شكرية حلليفته� ط�جيك�شت�ن 
من ق�عدته� هن�ك، اإذا م� برزت اأي تهديدات اأمنية ب�شبب اأفغ�ن�شت�ن«، ح�شبم� 

ذكرت وك�لة »اإنرتف�ك�ش«.
مب�حث�ته  خالل  قوله  �شويغو  عن  الرو�شية  »�شبوتنيك«  وك�لة  ونقلت 
التهديدات  لتحييد  امل�شرتك  »العمل  م��ريزو:  �شريعلي  الط�جيكي  نظريه  مع 
لقد  اليوم.  الأول��ى  املرتبة  يف  ي�أتي  املج�ورة  اأفغ�ن�شت�ن  اأرا�شي  من  الق�دمة 
اأدى الن�شح�ب املت�شرع للقوات الأجنبية من هن�ك اإلى تدهور �شريع للو�شع، 
التدابري  اتخاذ  يتطلب  الو�سع  هذا  وت�ساعده.  االإره��اب��ي  الن�ساط  وزي��ادة 

املن��شبة. هذا العمل ج�ر ب�لفعل«.
و�شبق اأن حذرت رو�شي� هذا ال�شهر حركة ط�لب�ن بلهجة ح�دة من جت�وزه� 
ل�«احلدود« خالل تو�شع�ته� ال�شريعة يف الأرا�شي الأفغ�نية، التي جعلته� على 
قرب  من�طق  على  احلركة  �شيطرة  بعد  الرو�شية  امل�ش�لح  مع  مب��شر  مت��ش 

احلدود بني اأفغ�ن�شت�ن وجمهوري�ت الحت�د ال�شوفيتي ال�ش�بقة.
زامري  اأفغ�ن�شت�ن،  اإلى  الرو�شي  الرئي�ش  مبعوث  حتدث  ح��شمة،  وبلهجة 
ط�لب�ن  ج�نب  من  حم���ولت  اأي  »اإن  ق�ئال:  ط�لب�ن،  حركة  اإل��ى  ك�بولوف، 

لالإ�شرار ب�أمن حلف�ئن� يف اآ�شي� الو�شطى �شيكون ثمنه� غ�لي�«.
واأ�ش�ف ك�بولوف اأن »حركة ط�لب�ن اأعطت مو�شكو �شم�ن�ت ب�أن اأفغ�ن�شت�ن 

لن تتحول اإلى ق�عدة للهجوم على دول اأخرى«.
وتوقع املبعوث الرو�شي اأن حركة ط�لب�ن ق�درة على ال�شيطرة على مزيد 

من املن�طق يف اأفغ�ن�شت�ن، ورجح ا�شتمرار الأعم�ل القت�لية ال�شهرين املقبلني.
9 يوليو اجل�ري،  8 و  وك�ن وفد من حركة ط�لب�ن قد زار مو�شكو، خالل 
الذي  ك�بولوف،  زامري  لأفغ�ن�شت�ن،  الرو�شي  للرئي�ش  اخل��ش  ب�ملمثل  والتقى 

يعمل اأي�ش� مديرا للدائرة الث�نية لآ�شي� بوزارة اخل�رجية، زامري ك�بولوف.

ا �بشأن 3 أ�زاب ي�ق � تح�ق تح � ي�ف ال�قضاء التو�غيس �
تونس

اأعلن الن�طق الر�شمي ب��شم القطب الق�ش�ئي القت�ش�دي وامل�يل يف تون�ش، 
حم�شن الدايل، الأربع�ء، فتح حتقيق ب�ش�أن 3 اأحزاب، من بينه� حركة النه�شة، 

ب�ش�أن تلقيه� متويالت اأجنبية اأثن�ء النتخ�ب�ت.
 واأو�شح حم�شن الدايل، اأن التحقيق �شي�شمل كال من حركة النه�شة، وقلب 
تون�ش، وعي�ش تون�شي. و�شيتولى ق�ش�ة التحقيق القي�م ب�«اإجراءات حتفظية« 

�شد امل�شتبه بتلقيهم متويالت اأجنبية.
ويف هذا ال�شدد، ق�ل الدايل ل�«�شك�ي نيوز عربية«: »ال�ش�دة ق�ش�ة التحقيق 
�شيتولون القي�م ب�إجراءات حتفظية، �شد من يراهم الق�ش�ة م�شوؤولني عن تهم 

تتعلق بتمويالت اأجنبية حلمالت انتخ�بية، ومتويالت جمهولة امل�شدر«.
ي�أتي ذلك بعد القرارات التي اتخذه� الرئي�ش قي�ش �شعيد، والتي ك�ن اآخره� 
للحكومة،  الع�م  والأمني  احلكومة،  رئي�ش  ديوان  مدير  مه�م  ب�إنه�ء  الثالث�ء، 
وعدد من امل�شوؤولني. واأو�شح اأن قي�ش �شعيد، اأنهى مه�م كل من الك�تب الع�م 
للحكومة، ومدير ديوان رئي�ش احلكومة، وامل�شت�ش�رين لدى رئي�ش احلكومة، 
الع�مة  الهيئة  ورئي�ش  احلكومة،  رئي�ش  بديوان  مب�أمورية  املكلفني  من  وعدد 

ل�شهداء وجرحى الثورة والعملي�ت الإره�بية.

داد: �غد�م  يركا لدى �بعف ير أم� �   س�ف

يات هة التحد� العراق �بموا�ب
 بغداد 

نيوز  »�شك�ي  مع  مق�بلة  يف  تولر  م�ثيو  العراق  يف  الأمريكي  ال�شفري  اأكد 
عربية« دعم وا�شنطن للحكومة العراقية ملواجهة التحدي�ت التي تواجهه�.

واأبدى امل�شوؤول الأمريكي قلق بالده من “ت�أثري قوى اإقليمية – مل ي�شمه�- 
يف متزيق املوؤ�ش�ش�ت العراقية«.

احلكومة  دعم  يف  »م�شتمرون  عربية«:  نيوز  ل�«�شك�ي  تولر   م�ثيو  واأك��د 
العراقية ملواجهة التحدي�ت«.

الأمريكي  »الدعم  بغداد  لدى  �شفري وا�شنطن  ق�ل  الأمريكي،  الدعم  وب�ش�أن 
للجي�ش العراقي من �ش�أنه �شم�ن عدم ظهور القوى الظالمية جمددا«.

ت�شريح�ت ال�شفري الأمريكي، ت�أتي يف وقت يزور يبحث فيه رئي�ش الوزراء 
العراقي م�شطفى الك�ظمي بوا�شنطن التح�شري لعقد اجلولة الق�دمة من احلوار 
اآلي�ت  كذلك  الك�ظمي  ويبحث  املتحدة.  والولي�ت  العراق  بني  ال�شرتاتيجي 
جديدة  مرحلة  اإلى  والنتق�ل  العراق  من  املق�تلة  الأمريكية  القوات  ان�شح�ب 
من التع�ون ال�شرتاتيجي الذي يطور العالقة بني البلدين ويعزز اأمن العراق 
والثق�فية  القت�ش�دية  املج�لت  يف  التع�ون  تو�شيع  اإلى  ب�لإ�ش�فة  و�شي�دته، 

والتج�رية، ويف جم�ل التع�ون ال�شحي ومواجهة ج�ئحة كورون�.

يهدد  ية � ذ� ش�قر.. سوء التعف  مد�غ
ل يون ط�ف أكثر من �غصف مل�

وكاالت

حّذر برن�مج الأغذية الع�ملي ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة »اليون�شيف« 
من اأن اأكر من ن�شف مليون طفل يواجهون خطر التعّر�ش ل�شوء تغذية �شديد 
يف جنوب مدغ�سقر، حيث ت�سرب موجة جفاف، مما يوؤثر على منوهم ب�سكل ال 
الأمن  انعدام  من  ح�لي�  �شخ�ش  مليون   1،14 من  اأكر  ويع�ين  تداركه.  ميكن 
الأ�شخ��ش  عدد  يت�ش�عف  ب�أن  خطر  يلوح  فيم�  مدغ�شقر،  جنوب  يف  الغذائي 
الذين يعي�شون يف ظروف »ك�رثية« ليبلغ 28 األف� بحلول اأكتوبر، وفق م� اأف�دت 

الوك�لت�ن الدوليت�ن.
وحذرت� يف بي�ن من اأن عدد الأطف�ل الذين يع�نون من �شوء التغذية ال�شديد 
اأكتوبر  يف  جرى  تقييم  ب�آخر  مق�رنة  اأ�شع�ف  ب�أربعة  الأرج��ح  على  �شيزداد 
2020. وق�شى انخف��ش كمية الأمط�ر على مدى خم�ش �شنوات متت�لية على 
ب�أن  يتوقع  فيم�  الغذاء  اإلى  الو�شول  املنطقة من  املح��شيل، وحرم كثريين يف 

يزداد الو�شع �شوءا مع اقرتاب مو�شم اجلف�ف.

بغداد

الثوري  احلر�ش  يف  القد�ش  فيلق  ق�ئد  يمُجري 
الإيراين، اإ�شم�عيل ق�آاين، زي�رة اإلى العراق، ب�شكل 
بعد  وذلك  امل�شلحة،  الف�ش�ئل  ق�دة  للق�ء  �شري، 
حتول  الك�ظمي،  م�شطفى  ال��وزراء  رئي�ش  اإع��الن 
امله�م  اإل��ى  املتحدة،  للولي�ت  القت�لية  املهمة 

ال�شت�ش�رية.
وت�أتي زي�رة اإ�شم�عيل ق�آاين عقب انته�ء اجلولة 
ال�شرتاتيجي،  احل��وار  من  والأخ���رية،  الرابعة 
عقد  الذي  ال�شحفي  املوؤمتر  بعد  نت�ئجه�،  واإعالن 
ب�يدن،  جو  الأمريكي  الرئي�ش  بح�شور  الثنني، 
اإن  عراقية،  اأمنية  م�ش�در  وق���ل��ت  والك�ظمي. 
الإي��راين،  الثوري  احلر�ش  يف  القد�ش  فيلق  »ق�ئد 
النجف، �شب�ح  اإلى حم�فظة  ق�آاين و�شل  اإ�شم�عيل 
الثالث�ء، وعقد اأولى الجتم�ع�ت، بق�دة امللي�شي�ت 
اأهل  ق�ئد ع�ش�ئب  كل من:  امل�شلحة، حيث ح�شر، 
احلق، قي�ش اخلزعلي، وق�ئد كت�ئب �شيد ال�شهداء، 
اأبو اآلء الولئي، وممثلني عن منظمة بدر، و�شراي� 

اخلرا�ش�ين، وكت�ئب حزب اهلل«.
ا�شمه  عن  الإف�ش�ح  رف�ش  م�شدر  واأ���ش���ف 
عن  متخ�ش  »م�  اأن  عربية«  نيوز  »�شك�ي  ملوقع 
املن�ش�آت  اأبرزه�: وقف ق�شف  اأمور،  احلوار، عدة 
وال�شغط  ال��دويل،  التح�لف  وبعث�ت  الأجنبية، 

ت�شكيل  بهدف  ال�شي��شية،  والكتل  احلكومة  على 
جلنة تت�بع جمري�ت الن�شح�ب الأمريكي، وتنفيذ 
طلب  ع��ن  ف�شال  وب���ي��دن،  الك�ظمي  ب��ني  الت��ف���ق 
يف  الواردة  النقاط  تنفيذ  ب�ساأن  حكومية،  تعهدات 

اتف�ق الطرفني«.
اإلى  اأن »ق�آاين و�شل م�ش�ء الثالث�ء،  اإلى  ولفت 
مع  اأخرى  حوارات  جولة  وعقد  بغداد،  الع��شمة 
ق�دة ف�ش�ئل م�شلحة مثل رئي�ش هيئة اأرك�ن احل�شد 
م�ش�ألة  ن�ق�ش  كم�  املحمداوي،  فدك  اأبو  ال�شعبي 
منظمة  رئي�ش  مع  ال�شي��شي  واحلراك  النتخ�ب�ت 
بدر ه�دي الع�مري، ومن املقرر اأن يتجه عقب ذلك 

اإلى دم�شق«.
لق�اآين  الأقل  على  ال�ش�د�شة  الزي�رة  هذه  وتعد 
ال��ع���م احل����يل، حيث ك�نت  ال��ع��راق، خ��الل  اإل���ى 
ال�شتعرا�ش  قبيل  امل��شي،  ال�شهر  يف  ال�ش�بقة 
مبن��شبة  ال�شعبي،  احل�شد  اأجراه  الذي  الع�شكري 

ت�أ�شي�شه، واأث�ر جدل وا�شع�.
ويزور ق�آاين ع�دة الع��شمة بغداد، ب�شكل غري 
اإلى الأرا�شي العراقية، دون  ر�شمي، عرب الدخول 
الآخرين،  امل�شوؤولني  مع  احل�ل  هو  كم�  ت�أ�شرية، 
لكن مع و�شول رئي�ش احلكومة احل�لية، م�شطفى 
وا�شطر  ذل���ك،  رف�����ش  من�شبه،  اإل���ى  الك�ظمي، 

امل�شوؤولون الإيرانيون اإلى الدخول ب�شكل ر�شمي.
واأعلن الرئي�ش الأمريكي جو ب�يدن الثنني، اأن 

بالده �شتنهي بحلول نه�ية الع�م »مهمته� القت�لية« 
التع�ون  من  جديدة«  »مرحلة  لتب��شر  العراق  يف 

الع�شكري.
ال���وزراء  رئي�ش  ح�شور  يف  ب���ي��دن  واأو���ش��ح 
اإي�ه يف  ا�شتقب�له  الك�ظمي خالل  العراقي م�شطفى 
البيت الأبي�ش: »لن نكون مع نه�ية الع�م يف مهمة 
الإره���ب  �شد  »تع�ونن�  لكن  العراق،  يف  قت�لية« 
التي  اجلديدة  املرحلة  ه��ذه  يف  حتى  �شيتوا�شل 

نبحثه�«.
واجتمع ب�يدن والك�ظمي يف املكتب البي�ش�وي 
حوار  اإط���ر  يف  بينهم�  مب��شرة  مب�حث�ت  اأول  يف 

ا�شرتاتيجي بني الولي�ت املتحدة والعراق.
العراقي،  الداخل  ال�شي��شي يف  ورغم الرتحيب 
بغداد  ب��ني  ال���ش��رتات��ي��ج��ي،  احل���وار  مبخرج�ت 
عن  عربت  امل�شلحة،  الف�ش�ئل  اأن  اإل  ووا�شنطن، 
وع��ربت  احل���وار،  ه��ذا  لنت�ئج  امل��ب��داأي،  رف�شه� 
العملي�ت  ا�شتمرار  عن  لق�دته�،  ت�شريح�ت  يف 

الع�شكرية، اإل بعد الت�أكد من هذا الن�شح�ب.
وقبل اإذاعة البي�ن النه�ئي ب�ش�أن حتول القوات 
وت�شرب  وامل�شورة،  التدريب  مه�م  اإل��ى  القت�لية 
معلوم�ت اأولية عنه، عربت ف�ش�ئل م�شلحة عراقية 
اأمريكية  خطة  واعتربته  امل�ش�ر،  هذا  رف�شه�  عن 
يف  اأط��ول  لوقت  والبق�ء  الوقت،  من  املزيد  لك�شب 

البالد.

يزور للعراق يلق ال�قدس«  � �قا�ئد »�ف�
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اأبدى جم�ل اأبو ع�بد، املدير الفني 
امل�لية  ال�ش�ئقة  من  تخوفه  لل�شلط، 
على  وت�أثريه�  الن�دي  يعي�شه�  التي 

اأداء ونت�ئج الفريق.
وق����ل اأب���و ع���ب��د ل����«ك���ووورة«: 
»ت���أخ��ر احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��روات��ب 
يوؤثر  قد  الفريق  مبنظومة  اخل��شة 
املرحلة  يف  الفريق  واأداء  نت�ئج  على 
احللول  اإيج�د  نتمنى  لذلك  املقبلة، 
التي  امل���ل��ي��ة  لل�ش�ئقة  ال�شريعة 

تع�شف ب�لن�دي«.
فريق  ق��دم  هلل  »احل��م��د  وت���ب��ع: 
يف  املطلوب  والنت�ئج  الأداء  ال�شلط 
الوحيد  الفريق  فهو  ال��دوري،  بطولة 
ال���ذي مل ي��ع��رف ط��ع��م اخل�����ش���رة، 

وي�شتقر ب�ملركز الث�ين خلف الوحدات 
نقاط   3 ب��ف���رق  علين�  يتقدم  ال��ذي 

فقط«.
عقد  لتجديد  نية  وج��ود  وح��ول 
واجن�،  رون�لد  الك�مريوين  املحرتف 
ق�ل اأبو ع�بد: »الالعب اأ�شبح معروف� 
اخل�رج،  من  عرو�ش  عدة  تلقى  وقد 
مع  عقده  جتديد  ق��رار  اأن  واأع��ت��ق��د 

ال�شلط �شيكون �شعب�«.
تع�قدن� مع واجن�  وزاد: »عندم� 
حيث  معروف�،  يكن  مل  الأخ��ري  ف���إن 
6 اأ�شهر، قبل اأن  ترك كرة القدم ملدة 
نقوم ب��شتقط�به وجتهيزه، وا�شتط�ع 
خطف الأ�شواء برتبعه على �شدارة 

الهدافني مع خت�م مرحلة الذه�ب«.

الالعب  غي�ب  وح��ول 
زي���د اأب����و ع���ب��د، ق���ل 

لفريق  الفني  امل��دي��ر 
»تعر�ش  ال�����ش��ل��ط: 
زي������د اأب�������و ع���ب��د 
لالإ�ش�بة، وهو ح�لي� 
ي��خ�����ش��ع ل��ربن���م��ج 
مع  للعودة  ت�أهيلي 

اإي�ب  مرحلة  انطالق 
الدوري«.

اوف مدرب السلط ير محغ ية تث� الضا�ئ�قة المال�

اليوم  للت�يكواندو  العربي  الحت���د  هن�أ   
املنتخب  لعب  فوز  مبن��شبة  الأردن  الثالث�ء، 
يف  الف�شية  ب�مليدالية  ال�شرب�تي  �ش�لح  الوطني 

اأوملبي�د طوكيو.
وجنح ال�شرب�تي يف ح�شد امليدالية الف�شية 
ابط�ل  على  انت�ش�رات   3 بعد  الأومل��ب��ي���د  يف 
قبل  واأوزبك�شت�ن،  واملغرب  الرنويج  منتخب�ت 
منتخب  لعب  اأم�م  النه�ئية  املب�راة  يخ�شر  اأن 

رو�شي�.
للت�يكواندو  العربي  الحت�د  رئي�ش  وابرق 
�شمو  الأردين  رئي�ش الحت�د  اإلى  الهاليل  اإدري�ش 
الجن�ز  بهذا  مهنئ�  احل�شن،  بن  را�شد  الأم��ري 

للت�يكواندو  التوفيق  من  مزيدا  متمني�  الكبري، 
الأردنية يف املرحلة املقبلة.

احراز  »مبن��شبة  الربقية،  يف  الهاليل  وق�ل 
للميدالية  ال�شرب�تي  �ش�لح  الأومل��ب��ي  البطل 
هالل  يتقدم  كغم،   81 حتت  وزن  يف  الف�شية 
ل�شموكم  العربي  الحت����د  رئي�ش  الإدري�����ش��ي 
املكتب  ع��ن  وب�لني�بة  نف�شه  ع��ن  ب���لأ���ش���ل��ة 
املديري لالحت�د، وجميع ا�شرة الحت�د العربي 
اع�ش�ء  وجلميع  لكم  الته�ين  ب�حر  للت�يكواندو، 
الري��شية  الأ���ش��رة  وك���ف��ة  التنفيذي  املكتب 
الأردنية، بهذا الجن�ز الكبري وامل�شرف لالأ�شرة 
من  مزيدا  لكم  نتمنى  كم�  العربية،  الري��شية 

الت�ألق والنج�ح خالل الدورات الأوملبية الع�ملية 
املقبلة«.

الأردين  الحت���د  �شر  اأم��ني  ق���ل  جهته،  من 
من  العديد  اإن  العبدالالت،  في�شل  للت�يكواندو 
الجن�ز  بهذا  مهنئة  لالحت�د  و�شلت  الربقي�ت 

الكبري.
لوك�لة  ت�شريح  يف  العبدالالت  واو���ش��ح 
منتخب  وف��د  اأن  )ب����رتا(،  الأردن���ي���ة  الأن��ب���ء 
لفت�  الأربع�ء،  الي�ب�ن  من  �شيعود  الت�يكواندو 
�شمن  للمنتخب  معرب  ل�شتقب�ل  التح�شري  اإلى 
الع�مة  ال�شالمة  وقواعد  الوق�ئية  الج��راءات 

املتبعة.

يهئن يكوا�غدو � تحاد العر�ب�ي للتا� اال�
يو ياد طوك� ية أولم�ب� ض�  األردن �ب�ف

ين خلف الوحدات ين خلف الوحدات 
نقاط  نقاط    33 ب��ف����رق رق  ب��ف��  ب��ف����   ��

عقد  لتجديد  نية  وج��ود  عقد وح��ول  لتجديد  نية  وج��ود  وح��ول 
واجن��، ،  واجنلد  واجن��لد  ��لد  رون�� رونمريوين  رون��مريوين  ��مريوين 
��بح معروف��بح معروفبح معروف�� بح معروفبح معروفشبح معروفبح معروفشش ششأ�ششأ�أ�
اخل��رج، رج،  من  اخل  من  اخل��  من   ��
مع  عقده  جتديد  ق��رار  مع أن  عقده  جتديد  ق��رار  أن 

�� مع واجن�� مع واجن مع واجن�� ��قدن��قدنقدن��
حيث  حيث ،  معروف��،  يكن  مل  معروف  يكن  مل  معروف��  يكن  مل   ��
أن أن اأن أن أن أن  أ�شهر، قبل أ�شهر، قبل اأ�شهر، قبل أ�شهر، قبل أ�شهر، قبل أ�شهر، قبل 
��تط��تطتط��ع ع  تطتطشتطتطشش ششبه وجتهيزه، وا�ششبه وجتهيزه، وا�به وجتهيزه، وا�
دارة دارة شدارة دارة ششدارة دارة  ششواء برتبعه على �ششواء برتبعه على �واء برتبعه على �

��م مرحلة الذه��م مرحلة الذهم مرحلة الذه��ب«.ب«.

الالعب  الالعب ب  غي��ب  غيوح��ول  غي��وح��ول  ��وح��ول 
��ب��د، ق����ب��د، ق��ب��د، ق����ل ل  أب����و ع��أب����و ع��اأب����و ع��أب����و ع����أب����و ع����أب����و ع��أب����و ع���� زي���د زي���د 

لفريق  الفني  لفريق امل��دي��ر  الفني  امل��دي��ر 
»تعر�شش »تعر���ل��ط:  »تعر�شش��ل��ط:  شش��ل��ط:  »تعر�شش »تعر���ل��ط:  »تعر�ش��ل��ط:  »تعر���ل��ط:  ��ل��ط:  ششال�����ششال�����ال�����
أب�������و ع��أب�������و ع��اأب�������و ع��أب�������و ع����أب�������و ع����أب�������و ع��أب�������و ع����ب��د ب��د  زي������د زي������د 
��لي��ليلي�� ��بة، وهو ح��بة، وهو حبة، وهو ح�� ش�ش�إ�ش�ش�إ�إ�ش�ش� إ�إ�الإ�إ�الال الاللالاللل

��ن����ن��ن����م��ج م��ج  �رب�رب��ع ل��رب�رب��ع ل���ع ل��رب�رب ��ع ل���ع ل�ش��ع ل���ع ل�شش ششي��خ�����ششي��خ�����ي��خ�����
مع  للعودة  مع ت�أهيلي  للعودة  ت�أهيلي 

��إي��إيإي��ب ب  إيإياإيإياا مرحلة  مرحلة انطالق  انطالق 
الدوري«.الدوري«.

اليوم  من�ف�ش�ت  من  الرابع  اليوم  �شهد 
الرابع لأوملبي�د طوكيو 2020 غي�ب عربي 
عن ح�شد امليدالي�ت، ويف املق�بل �شهد ت�ألق 
الالعبني الأردنيني وامل�شريني يف الت�شفي�ت 

الت�أهيلية نحو املن�ف�شة على امليدالي�ت.
ح�شني  الأردين  املالكمة  جن��م  وت���أه��ل 
كم�  الثقيل،  الوزن  نه�ئي  ربع  اإلى  ع�شي�ش 
الط�ولة.  كرة  يف  ع�شر  عمر  امل�شري  ح�ل 
ال�شل�شلة  �شمن  ك����ووورة  وي�شتعر�ش 
رابع  اأرق���م  كل  العرب«  »ح�ش�د  اليومية 

اأي�م الأوملبي�د:

اجلودو
 خ�شرت ال�شورية بفريق الالجئني منى 
اجل��ودو  مبن�ف�ش�ت  ال�32  دور  يف  داه��وك 
لوزن 63 كجم اأم�م الكوبية ميلني ك�رفخ�ل 
بنتيجة 10-0.  كم� تعر�ش ح�شني ثوب�ين 
ال�شويدي  اأم���م  للخ�ش�رة  القمر  ج��زر  من 
ال�64  10-0 يف دور  ب��شيك بنتيجة  روبن 
مبن�ف�ش�ت اجلودو لوزن 81 كجم، بينم� ف�ز 
امل�شري حممد عبد الع�ل على املجري اتيال 

اوجنف�ري 0s3-10s2 يف الدور نف�شه.
الفل�شطيني  خ�شر  ال�32،  دور  ويف   

دومينيك  الأمل���ين  اأم���م  رميلة  اأبو  و�ش�م 
ح�ل  وه��و   ،0-10 بنتيجة  ري�شيل 

الكوري  اأم�م  الي��ش  ن��شيف  اللبن�ين 
بنتيجة  ���ش��ون��غ��و  يل  اجل��ن��وب��ي 

امل�شري  وكذلك   ،0s2-10s1
حممد عبد الع�ل الذي خ�شر اأم�م 
ب���رالت��ي  كري�شتي�ن  الإي��ط���يل 

.0-11

 ال�شب�حة 
ع���م���رال���ور   الأردين  خ�����ش��ر 

�شمن  عبيديل  اآل  العزيز  عبد  وال��ق��ط��ري 
مناف�سات اأ�سواط الت�سفيات يف �سباق 200 
ب�ملركز  الأردين  حل  حيث  رج�ل،  �شدر  مرت 

بوقت  مبجموعته  ال��راب��ع 
حني  يف   ،2:12.61
ح��ل ال��ق��ط��ري اأخ���ريا 

مب��ج��م��وع��ت��ه ب��وق��ت 
.2:23.22

 800 ���ش��ب���ق  ويف    
ودع  ح��رة،  �شب�حة  مرت 
ال�����ش��ب���ح���ن امل�����ش��ري 
م�����������روان ال���ق���م��������ش 

حفن�وي  اأحمد  والتون�شي 
املناف�سات من اأ�سواط 

الت�شفي�ت.

من�ف�ش�ت  العرب  ال�شب�حون  ودع  كم� 
الدور  من  رج�ل  �شدر  مرت   100 ال�شب�حة 
الأول، وهم »الأردين عمرو الور، وال�شوداين 
اأبو بكر عب��ش والعم�ين عي�شى 
واليمني  ع���داوي  اآل 
والإم�راتي  اليم�ين  خمت�ر 
ي���و����ش���ف امل���ط���رو����ش���ي 
واملغربي �ش�مي بو طويل 
خلف  ع��ل��ي  وامل�����ش��ري 
اأ�ش�مة  واجلزائري  اهلل 

�شحنون«. 
اليمنية  اح��ت��ل��ت    
املركز  علي  اأحمد  ن��وران 
اخل�م�ش )قبل الأخري( 

مرت،   100 �سباق  يف  الت�سفيات  با�سواط 
بوقت 1:27.27.79 حيث خرجت �شريع� 

من املن�ف�ش�ت.

 الرم�ية 
اأ�ش�مة  يف  ممثال  امل�شري  الفريق  حل   
يف   28 ب�ملرتبة  �شعب�ن  والزهراء  ال�شعيد 
10 مرت بندقية هواء خمتلط، يف  من�ف�ش�ت 
 19 املرتبة  يف  التون�شي  الفريق  ج�ء  حني 

وخرج� من املن�ف�شة.
  ويف من�ف�ش�ت الرم�ية 10 مرت م�شد�ش 
هواء خمتلط، حل الفريق امل�شري ممثال يف 
 ،18 ب�ملرتبة  ور�شوى  الرزاق  عبد  �ش�مي 
 ،19 ب�ملرتبة  التون�شي  الفريق  ج�ء  بينم� 

ممثال يف عالء العم�ين والفة ال�ش�رين.
 الري�شة الط�ئرة

 خ�شرت امل�شرية �شحى ه�ين من�ف�ش�ت 
اأم�م  ال�شيدات  لفردي  املجموع�ت  مرحلة 

الرتكية ني�شليه�ن يغيت بنتيجة 0-2.
 

ترايثلون
يف  ال�شالموين  ب�شملة  امل�شرية  حلت   
املرتبة 35 حيث خ�شرت من�ف�ش�ت نه�ئي�ت 

ترايثلون بوقت 43:57.

نب�لة )القو�ش وال�شهم(
يف  طلبة  يو�شف  امل�شري  خ�شر 
اأم���م   ،4-6 بنتيجة  ال�64،  دور 

الك�زاخ�شت�ين ديني�ش ج�نكني.
رح�ب  التون�شية  خ�شرت  كم�   
الوليد بنتيجة 6-2 اأم�م املك�شيكية 

ع�يدة روم�ن.

مالكمة
 يف دور ال�16 ب�لوزن الثقيف، خ�شر 

اجلزائري عبد احلفيظ بن �شبلة اأم�م م�شلم 
تلقى  كم�   .0-5 بنتيجة  غ�دزمي�غوميذوف 
املغربي يون�ش بعلة الهزمية ب�لنتيجة نف�شه� 
الأردين  وف�ز  نيك�.  ديفيد  النيوزيلندي  اأم�م 
جوليو  الإك����وادوري  على  ع�شي�ش  ح�شني 
ملواجهة  وت���أه��ل   ،0-4 بنتيجة  ك��شتيلو 
 الربازيلي ابرن تيك�شريا يوم اجلمعة املقبل.

مالكمة وزن حتت 69
دور  يف  ع�شي�ش  زي����د  الأردين  خ�شر   
موري�شو�ش  من  كلري  مريفن  اأم���م  ال�16 
املغربية  خ�شرت  وك��ذل��ك   ،2-3 بنتيجة 
اأن� لي�شينكو  اأميمة بلحبيب اأم�م الأوكرانية 

بنتيجة 0-5.

 رفع الأثق�ل 
 �شمن من�ف�ش�ت املجموعة الث�نية بوزن 
بحلوله�  رحموين  �شيم�  خ�شرت  كجم،   64
نقطة   91 حققت  حيث  الأخ��ري،  املركز  يف 

باخلطف، وبدون نقاط بالنرت.
 

كرة الط�ولة
 ت�أهل عمر ع�شر �شمن من�ف�ش�ت اجلولة 
الث�لثة لفئة فردي رج�ل، بفوزه على ح�ش�ب 
 ،3-4 بنتيجة  ال�شويدي م�تي��ش ك�رل�شون 
ال�16 مبواجهة  حيث خ��ش من�ف�ش�ت دور 
مبب�راة  وف���ز  ت�شيه  ي��وان  ت���ي��وان  لع��ب 

مثرية بنتيجة 3-4.
م�  ال�شيني  الالعب  ع�شر  و�شيواجه 

لوجن �شمن من�ف�ش�ت ربع النه�ئي. 
 وخ�شرت امل�شرية دين� م�شرف بنتيجة 
الث�لثة  اجل��ول��ة  من�ف�ش�ت  �شمن   3-4
اأم���م  وذل���ك  ال�16،  دور  اإل���ى  وامل��وؤه��ل��ة 

الهولندية بريت ايرلند.

يعة ياد: األردن ومصر �ف�ي ال�ل� يام األولم�ب� �صاد العرب �ف�ي را�بع أ�

�في�في�ت  فيشفيش شريني يف الت�شريني يف الت� ريني يف الت�شريني يف الت�ش شالالعبني الأردنيني وامل�شالالعبني الأردنيني وامل�
�ة على امليدالي�ة على امليدالي�ت.

ني شني شني  ح� الأردين  املالكمة  جن��م  ح�شوت���أه��ل  الأردين  املالكمة  جن��م  شوت���أه��ل 
كم� الثقيل،  الوزن  كم�ئي  الثقيل،  الوزن  �ئي 
الط�ولة.  كرة  يف  الط�ر  كرة  يف  �ر  الطش كرة  يف  الطشر  كرة  يف  ر  ع� عمر  ع�شري  عمر  شري 
لة شلة شلة  شل�شل� ل�شل�ش ال� ال�شمن  شمن  ال�ش ال�شمن  من  � ك����ووورة  �ش  ك����ووورة  ش 
رابع  أرق��اأرق���أرق���أرق���م  كل  العرب«  د 

ورية بفريق الالجئني منى 
اجل��ودو  ش�ف�ش�ف�ش�ت  مبن� مبن�   �
�رفخ�رفخ�ل  �م الكوبية ميلني ك�م الكوبية ميلني ك�
�ني ثوب�ني ثوب�ين  ني ثوبشني ثوبش ش ح�ش ح� ش تعر�ش تعر�ش
ويدي شويدي شويدي  ال� ال�شم  شم  أم��اأم���أم���أم��� ش�رة 
64�64�64 ال ال� يف دور  � يف دور  0-10
� ف� ف�ز  � كجم، بينم� كجم، بينم� ت اجلودو لوزن 81
�ري حممد عبد الع�ري حممد عبد الع�ل على املجري اتيال 

ه.شه.شه. ش يف الدور نف�ش يف الدور نف� 0s3
طيني شطيني شطيني  الفل� الفل�شر  شر  الفل�ش الفل�شر  ر  خ� خ�ش،  ش، 

دومينيك  الأمل���ين  الأمل���م  �م 
ح�ل  وه��و  ح�،  وه��و   ،� 0

الكوري  أماأم�أم�أم�م 
بنتيجة  ��ون��غ��و 

ري شري شري  امل� وكذلك  امل�ش،  وكذلك  ش، 
أماأم�أم�أم�م  ر شر شر  شل الذي خ�شل الذي خ�
ب���رالت��ي  ب���ن  �ن 

ع���م���رال���ور   الأردين  ��ر 

بوقت  مبجموعته  ال��راب��ع 
حني  يف   ،2:12.61
أخ�اأخ����أخ�����أخ��أخ����ري�ري�ريا  ح��ل ال��ق��ط��ري 

مب��ج��م��وع��ت��ه ب��وق��ت 
.2:23.22

800 ���ب�����ب���ق  ��ب��ش��ب��ش ��� ويف  ���ش   ويف  ش  
ودع  ح��رة،  �ب�ب�حة  بشبش � �شمرت  شمرت 
��ري ش��ري ش��ري  شن امل�����شن امل����� �ح���ح��� ���ب�����ب��� ��ب��ش��ب��ش شال�����شال�����
�م�����������روان ال���ق���م����م�����������روان ال���ق���م��������ش 

حفن�وي  حفن�أحمد  حفن�أحمد  حفناأحمد  أحمد  ي شي شي  شوالتون�شوالتون�
واط سواط سواط  أ�اأ�سأ�سأ� املناف�سات من 

�في�في�ت. فيشفيش شالت�شالت�

ى شى شى  شين عي�شين عي� � والعم� والعم� ش�ش�ش أبو بكر عباأبو بكر عب�أبو بكر عب�أبو بكر عب�
واليمني  ع���داوي  واليمني آل  ع���داوي  واليمني اآل  ع���داوي  آل 
والإم�راتي  والإم�ين  �ين  اليم� اليم�ر  �ر  �خمت�خمت�
���ف امل���ط���رو����ش���ي ش���ف امل���ط���رو����ش���ي ش���ف امل���ط���رو����ش���ي  شي���و����شي���و����
ش�واملغربي �ش�واملغربي �ش�مي بو طويل 
خلف  ع��ل��ي  خلف ش��ري  ع��ل��ي  خلف ش��ري  ع��ل��ي  ��ري  شوامل�����شوامل�����
أ�اأ�ش�أ�ش�أ�ش�مة  واجلزائري  اهلل 

حنون«. شحنون«. شحنون«.  ش�ش�
اليمنية  اح��ت��ل��ت    
املركز  علي  املركز أحمد  علي  املركز اأحمد  علي  أحمد  ن��وران 
شم�شم�ش )قبل الأخري(  �اخل�اخل�

�الرم�الرم�ية 
امل� الفريق  حل   

�شعب والزهراء  �شعبشعيد  والزهراء  �شعبشعيد  والزهراء  عيد  شال�شال�
10 مرت بندقية هواء خمتلط، يف  ش�ف�ش�ف�ش�ت  �من�من�

التون� الفريق  ج�ء  ج�حني  �حني 
ة.شة.شة. شف�شف� � من املن� من املن� �وخرج�وخرج�

ش�ف�ش�ف�ش�ت الرم �  ويف من�  ويف من�
هواء خمتلط، حل الفريق امل�

ور� الرزاق  عبد  ش��ش��ش�مي 
التون� الفريق  ج�ء  ج�   � �بينم�بينم�

�ممثال يف عالء العم�ممثال يف عالء العم�ين والفة ال�ش
� الري�شة الط� الري�شة الط�ئرة

رية �شرية �شرية � شرت امل�شرت امل� رت امل�شرت امل�ش ش خ�ش خ�
ال� لفردي  املجموع�ت  املجموع�مرحلة  �مرحلة 

�ليه�ليه�ن يغيت بنتيجة  ليهشليهش شالرتكية ني�شالرتكية ني�

ترايثلون
ب� ب�شرية  ب�شرية  رية  امل� حلت  امل�ش  حلت  ش 

املرتبة 35 حيث خ�
ترايثلون بوقت 57

�نب�نب�لة )القو�
امل� امل�شر  امل�شر  ر  شخ�شخ�

بنتيجة   ،64�64�64 ال ال�دور  �دور 
�ت�ت�ين ديني� تشتش شزاخ�شزاخ� �الك�الك�

خ� كم�  كم�   �
الوليد بنتيجة 

�يدة روم�يدة روم� �ع�ع�

مالكمة
16�16�16 � يف دور ال� يف دور ال

وز �ىل  ي�ف ب السلة �  منتحغ
يره التو�غيس � �غ�غ

 حقق املنتخب الوطني )اأ( لكرة ال�شلة فوزا على نظريه التون�شي 
بنتيجة 90 نقطة مق�بل 77 يف املب�راة التي جرت الثالث�ء يف �ش�لة 
الأمري حمزة مبدينة احل�شني، يف اط�ر من�ف�ش�ت بطولة امللك عبداهلل 

الث�ين لكرة ال�شلة.
عند  يلتقي  حيث  مب�راي�ت   3 ب�إق�مة  املب�ري�ت  وتتوا�شل 
الواحدة ظهرا املنتخب ال�شعودي ونظريه التون�شي، فيم� يلعب عند 
الفلبيني، كم� تق�م  الرابعة م�ش�ء املنتخب الوطني )ب( مع نظريه 

عند ال�ش�بعة مب�راة املنتخب الوطني )اأ( مع نظريه امل�شري.
ال�شعودي  نظريه  على  فوزا  حقق  )اأ(  الوطني  املنتخب  وك�ن 
اأم�ش الثنني يف �ش�لة الأمري حمزة مبدينة  اأقيمت  التي  املب�راة  يف 

احل�شني بنتيجة 81-90.

ز  ينحب يكوا�غدو �ماوي �  �كم التا�

يو ياد طوك� مشاركته �بأولم�ب�
اآدم عم�وي،   اأجنز احلكم الدويل الأردين يف ري��شة الت�يكواندو 

الربع�ء، م�ش�ركته يف دورة الألع�ب الأوملبية طوكيو 2020.
ب�لبطولة  واحل��شمة  القوية  النزالت  من  العديد  عم�وي  وق�د 
الأوملبية  اللجنة  وق�لت  الع�مل.  اأبط�ل  نخبة  م�ش�ركة  ت�شهد  التي 
يف  م�ش�ركته  اأنهى  عم�وي  احلكم  ان  �شحفي،  خرب  يف  الأردن��ي��ة 
الأوملبي�د، بعد ان قدم اأداء حتكيمي� مميزا خالل البطولة، م� عك�ش 
الت�يكواندو.  لعبة  الأردين يف  للتحكيم  واملتميزة  ال�شورة احلقيقية 
ي�ش�ر اإلى اأن الت�يكواندو الأردنية، تتميز دائم� يف جميع م�ش�رك�ته� 

اخل�رجية على �شعيد الالعبني واملدربني واحلك�م.

ر �بل�قب دوري  �ف ي�غ يق �مان � �فر�
سن 17 لكرة ال�قدم

 ظفر فريق عم�ن بلقب دوري الن��شئ�ت حتت �شن 17 لكرة القدم 
ملو�شم 2021، بعد خت�م مب�ري�ت الدور النه�ئي من البطولة.

 0-5 وحقق فريق عم�ن فوزا كبريا على فريق الأهلي بنتيجة 
البولو  ملعب  على  الثالث�ء،  م�ش�ء  جرت  التي  الأخرية  املب�راة  يف 

مبدينة احل�شني لل�شب�ب.
القدم مروان  التنفيذية يف احت�د كرة  الهيئة  وتوج ن�ئب رئي�ش 
وميدالي�ت  البطولة  بك�أ�ش  عم�ن  فريق  املب�راة،  نه�ية  بعد  جمعة، 
الث�ين، وفريق  اربد يف املركز  الأول، فيم� حل فريق احل�شني  املركز 

الن�شر يف املركز الث�لث.
اإجن�ح  يف  �ش�همت  التي  الأمنية  للجه�ت  تكرمي�  التتويج  و�شهد 
ومراقب�ت  التحكيم  وط�قم  املالعب،  اأمن  بوحدة  ممثلة  املن�ف�ش�ت، 

املب�ري�ت، اإلى ج�نب ك�در تنظيم البطولة.
فوز  عن  اأ�شفرت  الدوري  من  الأخرية  اجلولة  مب�ري�ت  وك�نت 
الن�شر على الراية 13-0، و عم�ن اف �شي على الأرثوذك�شي 0-1، 

وتع�دل احل�شني والق�د�شية 4-4.
الفرق  ترتيب  عم�ن  ت�شدر  البطولة،  من�ف�ش�ت  اختت�م  ومع 
 ،15 ث�لث�  16، والن�شر  ب��  ث�ني�  نقطة، وحل احل�شني   21 بر�شيد 
 ،4 5، والأرثوذك�شي  9، والق�د�شية  12، والأهلي  وعم�ن اف �شي 

والراية اأخري دون نقاط.

�با« تسعى لشراء ��قد »�بو�ب ية � أ�غد�
 تقدمت عدة اأندية اأردنية، ل�شراء عقد مه�جم فريق البقعة الدويل 
فرقه�  �شفوف  لتعزيز  وذلك  »بوجب�«،  ب�  امللقب  املطلب  عبد  حممد 

قبل انطالق املرحلة الث�نية من بطولة دوري املحرتفني لكرة القدم.
احل�شني  ن�دي  اأن  اخل��شة  م�ش�دره  من  ك��ووورة  موقع  وعلم 
اإربد اأبدى رغبة ج�حمة يف التع�قد مع »بوجب�«، وهو م� دفع اإدارة 
امل�لية  التف��شيل  على  لالتف�ق  ر�شمية  مبف�و�ش�ت  للدخول  البقعة 

اخل��شة ب�ل�شفقة.
اأندية تقدمت يف اأوق�ت خمتلفة ل�شراء  واأ�ش�ف امل�شدر اأن عدة 
اأنه  ال�شلط بعر�ش �شفهي، بيد  الفي�شلي فيم� تقدم  عقد بوجب� منه� 
قد يكون اأقرب لالنتق�ل للح�شني اإربد يف ح�ل جنحت املف�و�ش�ت بني 
الن�ديني والالعب نف�شه. وي�شعى ن�دي البقعة لال�شتف�دة من �شفقة 
قرار  من  يع�ين  حيث  امل�لية  ق�ش�ي�ه  حل  بهدف  »بوجب�«  عقد  بيع 

حرم�نه دولي�ً من اإبرام اأي تع�قد.

ا يحب ر�بة �ف�ي الل� تحب وض � ي�قترب من �غ ينج � ت� �بوا�
الآن،  حتى  م�شتقبله  بواتينج  جريوم  الأمل�ين  املدافع  يح�شم  مل 
انته�ء تع�قده هذا  ب�يرن ميونخ مبجرد  ن�دي  وذلك منذ رحيله عن 

ال�شيف.
عقده  وانتهى   ،2011 يف  ميونخ  لب�يرن  اللعب  بواتينج  وبداأ 

بنه�ية حزيران/يونيو امل��شي ومل يتم متديده.
ورغم ارتب�طه يف الأ�شهر امل��شية بعدة اأندية اأوروبية كربى، اإل 

اأن �ش�حب ال�32 ع�ًم� مل يوقع لأي ن�ٍد حتى الآن.
ال�ش�بق دخل  ب�يرن  مدافع  اأن  بيلد«  »�شبورت  وذكرت �شحيفة 
يف حم�دث�ت مع ن�دي اإ�شبييلية الإ�شب�ين، متهيًدا لن�شم�مه ل�شفوف 

الفريق خالل فرتة النتق�لت ال�شيفية اجل�رية.
وح�ل جنح الن�دي الأندل�شي يف احل�شول على توقيع بطل الع�مل 
يف  ظهوره  موا�شلة  لالعب  �شت�شمن  اخلطوة  هذه  ف�إن   ،2014 يف 

دوري اأبط�ل اأوروب�.
و�شبق للمدافع الأمل�ين املخ�شرم التتويج ب�للقب الأوروبي مرتني 

بقمي�ش الفريق الب�ف�ري ع�مي 2013 و2020.

ي�با يدا ضد مور� د� راء �ب ذ إ�ب يتحغ   �برشلو�غة �
ك�شف تقرير �شحفي اإ�شب�ين، الأربع�ء، عن اإجراء جديد �شيتخذه 
اإلي�ك�ش موريب�، ب�شبب تعنته يف ملف  بر�شلونة جت�ه لعبه ال�ش�ب 

جتديد عقده.
ويتم�شك موريب� )18 ع�ًم�( بوجود �شم�ن�ت مل�ش�ركته اأ�ش��شًي� 
مع بر�شلونة من اأجل جتديد عقده، علًم� ب�أن عقده احل�يل ينتهي يف 

�شيف 2022.
�شي�شتبعد  بر�شلونة  ف�إن  الإ�شب�نية،  »م�رك�«  �شحيفة  وبح�شب 
موريب� من رحلة الفريق الأول اإلى اأمل�ني�، والتي �شتنطلق ظهر اليوم 

الأربع�ء.
عقب  اأمل�ني�  اإل��ى  �شيطري  بر�شلونة  اأن  ال�شحيفة،  واأ�ش�فت 
ولن  الفريق،  مع  كوم�ن  رون�لد  �شيعقده�  التي  ال�شب�حية  اجلل�شة 

يكون موريب� �شمن ق�ئمة الالعبني.
ال�ش�ع�ت  خالل  عمال  وموريب�  الن�دي  اأن  ال�شحيفة،  واأو�شحت 
التو�شل لتف�ق، حتى ولو على احلد الأدنى  امل��شية على حم�ولة 
لكن  للمجموعة،  باالن�سمام  لالعب  ال�سماح  اأجل  من  ال�سروط،  من 

الأمور ظلت بعيدة، قبل �ش�ع�ت قليلة من الرحلة.
واأ�ش�رت ال�شحيفة، اإلى اأن بر�شلونة ينوي اإهم�ل موريب� و�شيتم 

اإر�ش�له للفريق الرديف كنوع من ال�شغط عليه من اأجل التجديد.
ويدرك موريب� جيًدا اأن ال�شتمرار ملدة اأ�شبوع جديد بعيًدا عن 
خطط  �شمن  تواجده  على  �شلبي  ت�أثري  له  �شيكون  الأول،  الفريق 

كوم�ن يف املو�شم املقبل.

م�نويل  �شم  م��ن  قريب�  يوفنتو�ش  ب���ت 
ومنتخب  �ش��شولو  و�شط  لع��ب  لوك�تيلي، 
�شحفي  لتقرير  وفق�  ال�شيف،  ه��ذا  اإيط�لي�، 
ميدي��شت«،  »�شبورت  �شبكة  فبح�شب  اإيط�يل. 
ملدة  لوك�تيلي  ل�شتع�رة   � عر�شً اليويف  يجهز 
مو�شمني، مق�بل 10 ماليني يورو مع دفع ك�مل 
راتبه. وهذا مع و�سع �سرط باإلزامية ال�سراء، 
 5 اإل��ى  ب�لإ�ش�فة  ي���ورو،  مليون   20 مق�بل 

ماليني اأخرى كمك�ف�آت.
 35 اإلى  الإجم�يل  املبلغ  قد ي�شل  وب�لت�يل، 
ب�10  بعيًدا  ي��زال  ل  م�  وه��و  ي��ورو،  مليون 

ماليني عن العر�ش الذي قدمه اآر�شن�ل.
عر�ش  ع��ل��ى  �ش��شولو  م��واف��ق��ة  ورغ���م 

رغبة  لديه  لوك�تيلي  اأن  اإل  اجل���ن��رز، 
بقمي�ش  ال��ل��ع��ب  يف  وا����ش���ح���ة 

على  يتفق  ول���ن  ي��وف��ن��ت��و���ش، 

اآر�سنال،  مع  ال�سخ�سية  ال�سروط 
وفق� لل�شبكة الإيط�لية.

ل��وك���ت��ي��ل��ي  اأن  ي��ذك��ر 
اإيط�لي�  منتخب  مع  ت�ألق 

ي����ورو  يف  م�����وؤخ�����را، 
و���ش���ه��م   ،2020
ال��ل��ق��ب  ح�������ش���د  يف 

الأوروبي.

يو�فنتوس �ىل آرسنال ضل � ي�ف ييل � ت� لوكا�
م�نويل  م�م  �م  مش مشم  م  � م��ن  �ش  م��ن  ش  قريب� قريب�   �
ومنتخب  ومنتخب شولو  ومنتخب شولو  ولو  ش�ش� �ش� �ش�ط  �ش�ط  �شط  ط 
حفي شحفي شحفي  � لتقرير  �ش  لتقرير  ش  وفق� وفق�يف،  �يف، 
ت«، شت«، شت«،  ش�ش� ميدي� ميدي�بورت  �بورت  ميديش ميديشبورت  بورت  �« �شبكة  »�شب  �شبكة  شب 
ملدة  لوك�تيلي  لوك�رة  �رة  �تع�تع� تعشتعش ش�ش�
� ماليني يورو مع دفع ك� ماليني يورو مع دفع ك�مل 
راء، سراء، سراء،  إلزامية ال�اإلزامية ال�سإلزامية ال�سإلزامية ال� إلزامية ال�رط ب إلزامية ال�اإلزامية ال�ارط باإلزامية ال�رط ب إلزامية ال�اإلزامية ال�رط ب رط بسرط بس سع �سع �
5 إل��ى اإل��ى اإل��ى  ش�لإ�ش�لإ�ش�فة  ب� ي���ورو،  مليون  ب�  ي���ورو،  مليون   �

35 إلى اإلى اإلى  الإجم�يل  املبلغ  الإجم�ل  املبلغ  �ل 
10�10�10 ب ب�ا  �ا  بعيًد ي��زال  بعيًد  ي��زال   ً ل م� وه��و  ي��ورو،  م�مليون  وه��و  ي��ورو،  �مليون 

�ن�ن�ل. نشنش آر�اآر�شآر�شآر�  الذي قدمه 
عر�ش ع��ل��ى  عر�شولو  ع��ل��ى  شولو  عر�ش ع��ل��ى  عر�شولو  ع��ل��ى  ولو  ش�ش� �ش� م��واف��ق��ة  �ش�ورغ���م  م��واف��ق��ة  ش�ورغ���م 

رغبة  لديه  تيلي 
بقمي�ش ال��ل��ع��ب  يف  بقمي�ش���ح���ة  ال��ل��ع��ب  يف  ش���ح���ة 

على  يتفق  ول���ن   ،

آر�سنال، اآر�سنال، آر�سنال،  مع  مع سية  مع سية  ية  سخ�سخ� خ�سخ�س ال� ال�سروط  سروط  ال�س ال�سروط  روط  سال�سال�
� لل�شبكة الإيط� لل�شبكة الإيط�لية. �وفق�وفق�

ل��وك���ت��ي��ل��ي  ل��وك���أن  ل��وك���أن  ل��وك��اأن  أن  ي��ذك��ر 
�لي�لي� �إيط�إيط� إيطاإيطا منتخب  مع  ت�ألق 
ي����ورو  يف  ي����ورو وؤخ�����را،  يف  ي����ورو وؤخ�����را،  يف  ؤخ�����را،  وم�����وم�����

�������ه��م  ��ش��ش و��� و���ش،  ش،  2020
ال��ل��ق��ب  ال��ل��ق��ب ش���د  ال��ل��ق��ب ش���د  ���د  ح������� ح�������شيف  شيف 

الأوروبي.

ىل آرسنال�ىل آرسنال�ىل آرسنال نتوس و�نتوس و�نتوس  و� �و� �و�يو�ي ضل�ضل�ضل ي ي�يل ��يل � ييل � يل ��يل ��يل �ييل �ي

يون�يتد  م�ن�ش�شرت  جنم  بوجب�،  بول  حدد 
النتق�لت  فرتة  خالل  اأولوي�ته  الإجنليزي، 

ال�شيفية اجل�رية.
الفرن�شية  �ش�بورتر  ك�ن�ل  �شبكة  وك�شفت 
تع�قده  لتمديد  عر�ش�  موؤخرا  رف�ش  بوجب�  اأن 
مع الن�دي الإجنليزي، وقرر اأن تكون اأولويته 

النتق�ل اإلى �شفوف ب�ري�ش �ش�ن جريم�ن.
موؤ�شرا  تعد  اخلطوة  ه��ذه  اأن  واأ�ش�فت 

من  الفرن�شي  ال��دويل  الالعب  يقرب  اإيج�بي� 
جدران حديقة الأمراء.

ولفتت اإلى اأن الكل ينتظر م� �شيحدث خالل 
الفرتة الق�دمة، وهل �شيقدم الن�دي الإجنليزي 
�شت�شطر  اأم  الفرن�شي،  لنجمه  جديدا  عر�ش� 
مع  التف�و�ش  لبدء  يون�يتد  م�ن�ش�شرت  اإدارة 
�ش�ن جريم�ن لإمت�م هذه ال�شفقة التي �شتكون 

مدوية.

اأبرم �شفق�ت قوية  وك�ن الن�دي الب�ري�شي 
هذا ال�شيف ب�لتع�قد مع جورجينيو فين�لدوم، 
واحل�ر�ش  حكيمي،  اأ�شرف  رامو�ش،  �شريجيو 

الإيط�يل جي�نلويجي دون�روم�.
لقب  ل�شتع�دة  ج��ريم���ن،  �ش�ن  ويخطط 
ب�ملو�شم  خ�شره  ال���ذي  الفرن�شي  ال����دوري 
لقب  امل��شي، وخو�ش حم�ولة جديدة حل�شد 

دوري اأبط�ل اأوروب�.

يرمان � �با من سان �ب ت�قرب �بو�ب يدة � د� �وة �ب �غ

اران؟ يال ل�ف يد �بد� يال مدر� يضم ر�  هل �
ك�شف تقرير �شحفي اإ�شب�ين، الأربع�ء، عن خطة ري�ل مدريد، بعد انتق�ل 

مدافعه الفرن�شي راف�ئيل ف�ران، اإلى م�ن�ش�شرت يون�يتد، هذا ال�شيف.
املريك�تو  يف  مدريد  ري���ل  عن  الراحلني  املدافعني  ث���ين  ف���ران  ويعد 
�ش�ن  ب�ري�ش  اإلى  انتقل  والذي  رامو�ش،  �شريجيو  بعد  اجل�ري،  ال�شيفي 

جريم�ن يف �شفقة انتق�ل حر.
ف�إن ري�ل مدريد ل  الإ�شب�نية،  وبح�شب �شحيفة »موندو ديبورتيفو« 

يفكر يف الذه�ب اإلى �شوق النتق�لت للبحث عن بديل لف�ران
واأ�ش�فت ال�شحيفة، اأن نية الن�دي هي احلف�ظ على اأمواله وا�شتثم�ره� 

يف �شفقة �شخمة مثل �شفقة الفرن�شي كيلي�ن مب�بي.
ويعترب ري�ل مدريد اأن و�شول النم�ش�وي ديفيد األب� من ب�يرن ميونخ، 
تواجد  اإلى  اإ�ش�فة  وف�ران،  رامو�ش  الثن�ئي  رحيل  يعو�ش  اأن  �ش�أنه  من 
ف�ييخو  خي�شو�ش  ج�نب  اإلى  فرن�نديز،  ون�ت�شو  ميليت�و  اإيدير  الثن�ئي 

وفيكتور �شو�شت.
واختتم التقرير، ب�أن ري�ل مدريد على ثقة من اأن ميليت�و �شيوا�شل على 
نف�ش النهج الذي اأنهى به املو�شم امل��شي، وقت اإ�ش�بة رامو�ش، يف حني اأن 
ن�ت�شو الذي ك�ن مدافًع� رابًع� يف ت�شكيلة املدرب ال�ش�بق زين الدين زيدان، 

�شيت�أتي بعد األب� وميليت�و.

يق  ي� أسوان سالح األهيل لتض�
ناق �ىل الزمالك الحغ

من�ف�شه  على  اخلن�ق  لت�شييق  جديد  فوز  لتحقيق  الأهلي  ي�شعى   
التقليدي الزم�لك يف قمة الدوري امل�شري حني يحل الفريق الأحمر �شيف�ً 

على اأ�شوان غدًا اخلمي�ش يف اللق�ء املوؤجل من اجلولة 17 للم�ش�بقة.
طلب  على  بن�ء  ب�لق�هرة  برتو�شبورت  ملعب  على  املب�راة  وتق�م 
م�شوؤويل ن�دي اأ�شوان بح�شب م� اأكده اللواء اأحمد �شليم�ن رئي�ش الن�دي 
كرة  وب�شبب  لعبيه  لإجه�د  منع�ً  ل«ك��ووورة«  خ��شة  ت�شريح�ت  يف 
لق�ء  يف  الكهرب�ئي  التي�ر  انقط�ع  واآخره�  اأ�شوان  ب�شت�د  اخل��شة  امل�ش�كل 

وادي دجلة.
الأهلي يحتل املركز الث�ين يف جدول الرتتيب بر�شيد 55 نقطة بقي�دة 
مديره الفني اجلنوب اإفريقي بيت�شو مو�شيم�ين جمعه� من 25 مب�راة بينم� 
بر�شيد  ك�رتريون  ب�تري�ش  الفرن�شي  الفني  بقي�دة مديره  الزم�لك  يت�شدر 

مب�راة.  27 من  نقطة   61
الذي يقود   ، ال�ش�د�ش ع�شر  اأ�شوان على اجل�نب الآخر املركز  ويحتل 
م�شطفى  اأحمد  الفني  مديره  بقي�دة  نقطة   25 بر�سيد  للهبوط  الفريق 
املركز اخلام�ص ع�سر  االأهلي �ساحب  البنك  نقاط عن   4 »بيبو« وتف�شله 

اأول مقاعد الناجني من الهبوط.
تفوق ت�ريخي.. واأزمة منتظرة

يتفوق الأهلي ت�ريخي�ً ب�شكل وا�شح على ح�ش�ب اأ�شوان يف لق�ءاتهم� 
بني  املواجه�ت  ت�ريخ  يف   21 رقم  حتمل  الغد  فمب�راة  امل�شري  ب�لدوري 
الفريقني ببطولة الدوري بينم� ك�ن اللق�ء الأ�شهر بينهم� يف ك�أ�ش م�شر يف 

نه�ئي ن�شخة 1991 وف�ز الأهلي.
11 نوفمرب/ ت�شرين الث�ين  اأول مواجهة بني الفريقني يف الدوري يوم 
1990 وف�ز الأهلي وقته� بهدف جنمه الأ�شبق ط�هر اأبوزيد وف�ز يف لق�ء 

الدور الث�ين للدوري بنتيجة 0-3.
6 مواجه�ت  اأول  يف  ب�لدوري  الأهلي  �شب�ك  زي�رة  اأ�شوان  يعرف  ومل 
فريقه  خ�ش�رة  يف  ثن�ئية  �ش�كر  عم�د  ي�شجل  اأن  قبل  الأحمر  الفريق  �شد 
بنتيجة 2-3 يوم 10 اأكتوبر/ ت�شرين الأول 1997 بينم� ح�شد اأ�شوان 
 1998-1997 ب�لدوري وذلك يف مو�شم  20 مواجهة  فوزًا وحيدًا عرب 

على ملعب اأ�شوان مق�بل 19 فوزا لالأهلي.
وتبدو هن�ك اأزمة منتظرة يف هذه املواجهة بعدم� لوح م�شوؤولو اأ�شوان 
بعدم بث اللق�ء لعدم وف�ء ال�شركة الراعية مب�شتحق�ت البث وهو م� يتم 

العمل على حله خالل ال�ش�ع�ت الق�دمة.
الأهلي و�شراع ال�شدارة

له  املتبقية  املب�ري�ت  يف  الأهلي  يرفعه  �شع�ر  الفوز«..  عن  بديل  »ل 
ب�لدوري من اأجل احلف�ظ على لقبه املف�شل للمو�شم ال�ش�د�ش على التوايل.

وا�شتف�ق الأهلي �شريع�ً من اآث�ر تع�دله اأم�م البنك الأهلي وحقق فوزًا 
يف الوقت الق�تل على الإنت�ج احلربي ولكن ح�مل اللقب بدا مت�أثرًا بغي�ب�ته 
املهمة وخ��شة �شدا�شي املنتخب الأوملبي حممد ال�شن�وي ح�ر�ش املرمى 
واأحمد  ط�هر  حممد  وط�هر  م�هر  ون��شر  حم�شن  و�شالح  توفيق  واأكرم 
يف  احلمراء  الت�شكيلة  على  جديدة  تغيريات  تطراأ  ورمب�  بيكه�م.  رم�ش�ن 
مينح  م�  وهو  لالإيق�ف  ه�ين  حممد  الأمين  الظهري  بغي�ب  اأ�شوان  مواجهة 
عالج  عن  مو�شيم�ين  يبحث  بينم�  لتعوي�شه  ربيعة  رامي  للمدافع  فر�شة 

لأخط�ء دف�ع فريقه بعدم� اهتزت �شب�كه 20 مرة ب�لدوري حتى الآن.
جميع  اإن  ل«ك��ووورة«  لالأهلي  امل�ش�عد  املدرب  قم�ش�ن  �ش�مي  وق�ل 
يريد  اجلميع  لأن  املتن�ول  يف  �شهل  فريق  يوجد  ول  �شعبة  املب�ري�ت 
ح�سد النقاط مو�سحاً اأن اأ�سوان مثل البنك االأهلي واالإنتاج يتطلع للبقاء 

ب�لدوري و�شيق�تل خلطف نقطة على اأقل تقدير.
واأ�ش�ر اإلى اأن لعبي الأهلي اأظهروا الروح القت�لية يف مواجهة الإنت�ج 
على  للحف�ظ  جمهود  اأق�شى  �شيبذلون  ب�أنهم  جلم�هريهم  ر�ش�لة  ووجهوا 

الدوري وبالتايل ال جمال للتفريط يف نقاط اآخرى.
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املحكمة الر�شيفة ال�شرعية
الرقم:2021/1387

التاريخ:2021/7/14
اعالن تبليغ ح�شور جل�شة م�شاحلة 

املحكمة الر�شيفة ال�شرعية
هيئة القا�شي: عماد عي�شى ال�شرطاوي

اىل املدعى عليه: وليد �شليمان حممد ابو 
كو�ش- جمهول حمل االقامة واخر حمل اقامه 

له يف االردن الر�شيفة حي اجلندي قرب مقربة 
اجلندي بيت ادم

تقرر يف الدعوى ا�شا�ش 2021/1387 
ومو�شوعها "تفريق لل�شقاق والنزاع" واملقامة 

عليك  من قبل املدعية: هبه حممد عبدالرحيم 
ال�شنابله عقد جل�شة م�شاحلة بينكما يف هذه 

املحكمة من قبل هيئة القا�شي عماد عي�شى 
ال�شرطاوي وذلك يوم اخلمي�ش املوافق 

2021/8/5م ال�شاعة التا�شعة �شباحا لذا 
يقت�شي ح�شورك يف املكان والزمان املحددين 

فاذا مل حت�شر ومل تبد للمحكمة معذرة 
م�شروعة تعترب ناكال عن ال�شلح ويجري بحقك 

االيجاب ال�شرعي حتريرا يف 2021/7/14م
قا�شي الر�شيفة ال�شرعي

عماد عي�شى ال�شرطاوي

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة حممد وجمدي امل�شري  
الرقم )121280(  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 

بتاريخ 2020/12/6 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

والتجارة بان �شركة ربيع ابو الرب وعبد اهلل الرو�شان 
وامل�شجلة يف �شركات ت�شامن حتت الرقم )73046( بتاريخ 

2004/10/5 تقدمت بطلب الجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :  ربيع ابو الرب وعبد اهلل 

الرو�شان
اىل �شركة :  حممد ح�شني ح�شني و وفاء اجلنيدي

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

ا�شتنادا الأحكام املادة )1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته ،  يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة ع�شام 
وعارف ذياب وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 

)30444( بتاريخ 1992/8/8 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن 

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

مراقب عام ال�شركات
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )42( رقم  بقرارها  قررت  قد  الكربى  جر�ش  لبلدية 
قرار  على  املوافقة   2020/10/22 تاريخ  بند)13( 
جلنة تنظيم املدن املحلية ملنطقة جر�ش رقم)1/44( 
على   املوافقة  املت�شمن   2020/10/21 تاريخ 
ذوات  القطع  �شمن  الواقعة  الدوار  اأجزاء  الغاء 
احلوايه  م�شارع  حو�ش)4(  االرقام)421/188( 
ح�شب الرت�شيم املعد من قبل ق�شم التنظيم يف البلدية 

وح�شب اال�شول.
وايداع االعالن ملدة �شهر من تاريخ ن�شره باجلريدة 
الر�شمية وجريدتني حمليتني حيث يجوز ال�شحاب 
اللجنة  اىل  اعرتا�شاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة 
�شمن  الكربى  جر�ش  بلدية  يف  واللوائية  املحلية 

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

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )12( رقم  بقرارها  قررت  قد  الكربى  جر�ش  لبلدية 
قرار  على  املوافقة  2021/2/25م  تاريخ  بند)3( 
جلنة تنظيم املدن املحلية ملنطقة جر�ش  رقم  )3/3( 
تاريخ 2021/2/1 املت�شمن املوافقة على  تخفي�ش 
رقم)403(  القطعة  على  التنظيمي  ال�شارع  �شعة 
حو�ش)42( عني ام جرن من ارا�شي �شوف من10م 
اىل 8م وذلك لوجود بناء قائم على القطعة ومرخ�ش 
البناء  عن  ال�شرر  والزالة  ال�شارع  تر�شيم  قبل  من 
يف  التنظيم  ق�شم  قبل  من  املعد  الرت�شيم  وح�شب 

البلدية.
وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �شهر من تاريخ ن�شره 
باجلريدة الر�شمية وجريدتني حمليتني حيث يجوز 
العالقة االطالع وتقدمي اعرتا�شاتهم اىل  ال�شحاب 
الكربى  جر�ش  بلدية  يف  واللوائية  املحلية  اللجنة 

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

اإعـــــــــالن 
قانون  (من   25  ( املادة  اأحكام  مبقت�شى  للعموم  يعلن 
1966اأن  ل�شنة  رقم)79(  واالأبنية  والقرى  املدن  تنظيم 
(تاريخ    3/2 رقــــم)  بقــراره  قرر  قد  االأعلى  التنظيم  جمل�ش 
باحكام  تنظيم  ا�شافة  خمطط  على  املوافقة   2020/1/6
�شكن)ب(  وا�شتحداث �شوارع وطرق �شمن االحوا�ش ذوات 
الليات  دير  ارا�شي  من  عامود  دير  و)3(  بطمه  االرقام)1(ام 
و )14( ب�شة ازريق من ارا�شي �شوف وفر�ش عوائد تنظيم 
لكل مرت مربع حمول �شكن )ب( يف  مبقدار ثمانية ع�شر قر�شاً 

بلدية جر�ش الكربى/لواء ق�شبة جر�ش..
 و ذلك ح�شب املخطط املعد لهذه الغاية و اإعالنه  لالعرتا�ش 
اجلريدة  يف  االإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا  �شهر  ملدة 

الر�شمية .
على  املبينة  التعديالت  على  االطالع  العالقة  لذوي  يجوز 
يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف  املذكور  املخطط 
تقدمي  و  الكربى   جر�ش  بلدية  مكاتب  و  جر�ش  ق�شبة  للواء 
اعرتا�شاتهم اىل اللجنة املحلية يف  بلدية جر�ش الكربى خالل 

مدة �شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية .
          نائب رئي�ش الوزراء ووزير االدارة املحلية  

                                                                 توفيق حممود كري�شان 
      رئي�ش جمل�ش التنظيم االأعلى

اعــــــــالن 
وادي  تطوير  قانون  )21/ج(من  املادة  مبقت�شى 

االردن رقم )19( ل�شنة 1988 وتعديالته
تاريخه  من  يوماآ  ع�شر  خم�شة  وملدة  للعموم  يعلن 
جدول تقدير قيمة امل�شاحة امل�شتملكة من قطعة االر�ش 
رقم)1(حو�ش)11(كتار قرين كبد ال�شمايل من ارا�شي 
من  الرقم)5(  حتمل  ا�شبحت  والتي  الكتار  غور  قرية 
وطريق  الناقل  اخلط  لغايات  والقرية  احلو�ش  نف�ش 

بعر�ش )40( مرت.
قد علق يوم االثنني املوافق 2021/7/26 على لوحة 
دائرة االرا�شي وامل�شاحة/ال�شونة اجلنوبية باعتباره 
حمالأ بارزاآ و�شلمت ن�شخة اخرى منه اىل رئي�ش بلدية 

ال�شونة الو�شطى الطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ان  حق  �شاحب  او  مت�شرف  ولكل  لل�شلطة  ويحق 
يوماآ  ع�شر  خم�شة  خالل  اللجنة  قرار  على  يعرت�ش 
اىل  اللجنة  قرارات  عن  االعالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من 
مبلغ  املعرت�ش  يودع  ان  وبعد  اال�شتئنافية  اللجنة 
التقدير  على  لالعرتا�ش  كاأمانة  ديناراآ  ع�شر(  )خم�شة 

عمال باحكام املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�ش جلنة تقدير االرا�شي 
املهند�ش �شامر حممد الدويري 

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة  غريالعادي 
ل�شركة �شالم الفوار�ش للمقاوالت االن�شائية ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/7/28 من �شريك ميلك اكرث من25% من راأ�شمال ال�شركة واملت�شمن 
اجتماعات  تنظيم  اجراءات  من  رابعا  البند  الحكام  ا�شتنادا  لالجتماع  العادية  غري  العامة  الهيئة  دعوة 
الهيئات العامه وجمال�ش االدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة 
ا�شتنادا  ال�شادرة  والتموين  ال�شناعة والتجارة  ال�شادرة عن وزير  املحدودة  امل�شوؤولية  وال�شركات ذات 
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  االحد  املوافق 2021/8/8 ال�شاعة 

 ZOOM:التا�شعة �شباحاآ ، بوا�شطة االت�شال املرئي وااللكرتوين من خالل تقنية على الرابط التايل
Join Zoom Meeting
https:// us05web.zoom.us/j/88606461681?pwd= SHNuOHZ2Y(
)3cvdENuQnVWdW0xaXdkUT09
Meeting ID: 88606461681
Passcode:PFGU7p

وذلك لبحث املوا�شيع التالية :
-اقالة املدير العام .

-انتخاب مدير عام جديد لل�شركة.
-تعيني املفو�شني بالتوقيع.

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

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200152195(

ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997
�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  الدب�ش  حممد  ح�شن  منذر  ال�شيد/ال�شادة 
الرقم  ت�شامن حتت  �شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  و�شريكه  الدب�ش  ح�شن 

)113171( بتاريخ 2016/1/27.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200138425(

ا�شتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 يعلن 
مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة:بان ال�شيد/ال�شادة تانيا علي 
طا�ش �شفاقوج  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة طراد الفايز و�شريكته وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )108622( بتاريخ 2014/1/8.
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ2021/7/28 و قام بابالغ �شريكه/

�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة 
املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/7/28.

وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم 
التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-
5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200061190(

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 

�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  �شمره   ابو  م�شطفى  جميل  حممد  ال�شادة 
الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  �شمره  وابو  ظاهر  ابو 

)63963( بتاريخ 2002/6/20.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200047404(

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 

�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  �شمره   ابو  م�شطفى  جميل  حممد  ال�شادة 
حممد ابو �شمره و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 

)65246( بتاريخ 2002/11/13.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200059126(

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 

�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  �شمره   ابو  م�شطفى  جميل  حممد  ال�شادة 
ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكته  �شمره  ابو  جميل  حممد 

حتت الرقم )59816( بتاريخ 2001/5/2.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
�شركة  جمريا االمارات للتجارة الدوليه ذ.م.م  اأرجو من دائني 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )36945( بتاريخ 
�شواء  ال�شركة  املالية جتاه  2014/5/26 �شرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�شتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : علي حامد عبداهلل املواجده
عنوان امل�شفي : عمان - مقابل م�شت�شفى اجلامعة االردنية - بناية رقم 

195  - خلوي )0790364652(
  م�شفي �شركة

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة طريق البوابه الذهبيه ال�شناعيه ذ.م.م 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )29729( بتاريخ 
�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2012/9/2
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 : حمزة م�شطفى كمال خري�شي
 - الرابع  الطابق   - موؤته  جممع   - املقابلني   - عمان   : امل�شفي  عنوان 

خلوي )07989526884(
  م�شفي �شركة

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

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

ذ.م.م  االلكرتونية  املوقع  الدارة  املتجر  �شركة  باأن  والتجارة 

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

الرقم )21793( بتاريخ )2020/5/19(

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

بتاريخ )2021/7/26(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
 ) وريحان   دب�ش  )مطعم  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )205617( با�شم )�شركة ح�شن الدب�ش و�شريكه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )ح�شن حممد حمد الدب�ش(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

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

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )موؤ�ش�شة ماجد نريوخ 
التجارية( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )194804( با�شم )علي ماجد جميل 
نريوخ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )معاذ ماجد جميل نريوخ(وتعتربعملية نقل امللكية 

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

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة حممد وجمدي امل�شري  
الرقم )121280(  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 

بتاريخ 2020/12/6 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

والتجارة بان �شركة ربيع ابو الرب وعبد اهلل الرو�شان 
وامل�شجلة يف �شركات ت�شامن حتت الرقم )73046( بتاريخ 

2004/10/5 تقدمت بطلب الجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :  ربيع ابو الرب وعبد اهلل 

الرو�شان
اىل �شركة :  حممد ح�شني ح�شني و وفاء اجلنيدي

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

ا�شتنادا الأحكام املادة )1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته ،  يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة ع�شام 
وعارف ذياب وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 

)30444( بتاريخ 1992/8/8 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن 

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

مراقب عام ال�شركات
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )42( رقم  بقرارها  قررت  قد  الكربى  جر�ش  لبلدية 
قرار  على  املوافقة   2020/10/22 تاريخ  بند)13( 
جلنة تنظيم املدن املحلية ملنطقة جر�ش رقم)1/44( 
على   املوافقة  املت�شمن   2020/10/21 تاريخ 
ذوات  القطع  �شمن  الواقعة  الدوار  اأجزاء  الغاء 
احلوايه  م�شارع  حو�ش)4(  االرقام)421/188( 
ح�شب الرت�شيم املعد من قبل ق�شم التنظيم يف البلدية 

وح�شب اال�شول.
وايداع االعالن ملدة �شهر من تاريخ ن�شره باجلريدة 
الر�شمية وجريدتني حمليتني حيث يجوز ال�شحاب 
اللجنة  اىل  اعرتا�شاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة 
�شمن  الكربى  جر�ش  بلدية  يف  واللوائية  املحلية 

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

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )12( رقم  بقرارها  قررت  قد  الكربى  جر�ش  لبلدية 
قرار  على  املوافقة  2021/2/25م  تاريخ  بند)3( 
جلنة تنظيم املدن املحلية ملنطقة جر�ش  رقم  )3/3( 
تاريخ 2021/2/1 املت�شمن املوافقة على  تخفي�ش 
رقم)403(  القطعة  على  التنظيمي  ال�شارع  �شعة 
حو�ش)42( عني ام جرن من ارا�شي �شوف من10م 
اىل 8م وذلك لوجود بناء قائم على القطعة ومرخ�ش 
البناء  عن  ال�شرر  والزالة  ال�شارع  تر�شيم  قبل  من 
يف  التنظيم  ق�شم  قبل  من  املعد  الرت�شيم  وح�شب 

البلدية.
وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �شهر من تاريخ ن�شره 
باجلريدة الر�شمية وجريدتني حمليتني حيث يجوز 
العالقة االطالع وتقدمي اعرتا�شاتهم اىل  ال�شحاب 
الكربى  جر�ش  بلدية  يف  واللوائية  املحلية  اللجنة 

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

اإعـــــــــالن 
قانون  (من   25  ( املادة  اأحكام  مبقت�شى  للعموم  يعلن 
1966اأن  ل�شنة  رقم)79(  واالأبنية  والقرى  املدن  تنظيم 
(تاريخ    3/2 رقــــم)  بقــراره  قرر  قد  االأعلى  التنظيم  جمل�ش 
باحكام  تنظيم  ا�شافة  خمطط  على  املوافقة   2020/1/6
�شكن)ب(  وا�شتحداث �شوارع وطرق �شمن االحوا�ش ذوات 
الليات  دير  ارا�شي  من  عامود  دير  و)3(  بطمه  االرقام)1(ام 
و )14( ب�شة ازريق من ارا�شي �شوف وفر�ش عوائد تنظيم 
لكل مرت مربع حمول �شكن )ب( يف  مبقدار ثمانية ع�شر قر�شاً 

بلدية جر�ش الكربى/لواء ق�شبة جر�ش..
 و ذلك ح�شب املخطط املعد لهذه الغاية و اإعالنه  لالعرتا�ش 
اجلريدة  يف  االإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا  �شهر  ملدة 

الر�شمية .
على  املبينة  التعديالت  على  االطالع  العالقة  لذوي  يجوز 
يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف  املذكور  املخطط 
تقدمي  و  الكربى   جر�ش  بلدية  مكاتب  و  جر�ش  ق�شبة  للواء 
اعرتا�شاتهم اىل اللجنة املحلية يف  بلدية جر�ش الكربى خالل 

مدة �شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية .
          نائب رئي�ش الوزراء ووزير االدارة املحلية  

                                                                 توفيق حممود كري�شان 
      رئي�ش جمل�ش التنظيم االأعلى

اعــــــــالن 
وادي  تطوير  قانون  )21/ج(من  املادة  مبقت�شى 

االردن رقم )19( ل�شنة 1988 وتعديالته
تاريخه  من  يوماآ  ع�شر  خم�شة  وملدة  للعموم  يعلن 
جدول تقدير قيمة امل�شاحة امل�شتملكة من قطعة االر�ش 
رقم)1(حو�ش)11(كتار قرين كبد ال�شمايل من ارا�شي 
من  الرقم)5(  حتمل  ا�شبحت  والتي  الكتار  غور  قرية 
وطريق  الناقل  اخلط  لغايات  والقرية  احلو�ش  نف�ش 

بعر�ش )40( مرت.
قد علق يوم االثنني املوافق 2021/7/26 على لوحة 
دائرة االرا�شي وامل�شاحة/ال�شونة اجلنوبية باعتباره 
حمالأ بارزاآ و�شلمت ن�شخة اخرى منه اىل رئي�ش بلدية 

ال�شونة الو�شطى الطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ان  حق  �شاحب  او  مت�شرف  ولكل  لل�شلطة  ويحق 
يوماآ  ع�شر  خم�شة  خالل  اللجنة  قرار  على  يعرت�ش 
اىل  اللجنة  قرارات  عن  االعالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من 
مبلغ  املعرت�ش  يودع  ان  وبعد  اال�شتئنافية  اللجنة 
التقدير  على  لالعرتا�ش  كاأمانة  ديناراآ  ع�شر(  )خم�شة 

عمال باحكام املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�ش جلنة تقدير االرا�شي 
املهند�ش �شامر حممد الدويري 

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة  غريالعادي 
ل�شركة �شالم الفوار�ش للمقاوالت االن�شائية ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/7/28 من �شريك ميلك اكرث من25% من راأ�شمال ال�شركة واملت�شمن 
اجتماعات  تنظيم  اجراءات  من  رابعا  البند  الحكام  ا�شتنادا  لالجتماع  العادية  غري  العامة  الهيئة  دعوة 
الهيئات العامه وجمال�ش االدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة 
ا�شتنادا  ال�شادرة  والتموين  ال�شناعة والتجارة  ال�شادرة عن وزير  املحدودة  امل�شوؤولية  وال�شركات ذات 
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  االحد  املوافق 2021/8/8 ال�شاعة 

 ZOOM:التا�شعة �شباحاآ ، بوا�شطة االت�شال املرئي وااللكرتوين من خالل تقنية على الرابط التايل
Join Zoom Meeting
https:// us05web.zoom.us/j/88606461681?pwd= SHNuOHZ2Y(
)3cvdENuQnVWdW0xaXdkUT09
Meeting ID: 88606461681
Passcode:PFGU7p

وذلك لبحث املوا�شيع التالية :
-اقالة املدير العام .

-انتخاب مدير عام جديد لل�شركة.
-تعيني املفو�شني بالتوقيع.

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

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200152195(

ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997
�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  الدب�ش  حممد  ح�شن  منذر  ال�شيد/ال�شادة 
الرقم  ت�شامن حتت  �شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  و�شريكه  الدب�ش  ح�شن 

)113171( بتاريخ 2016/1/27.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200138425(

ا�شتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 يعلن 
مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة:بان ال�شيد/ال�شادة تانيا علي 
طا�ش �شفاقوج  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة طراد الفايز و�شريكته وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )108622( بتاريخ 2014/1/8.
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ2021/7/28 و قام بابالغ �شريكه/

�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة 
املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/7/28.

وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم 
التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�شحف اليومية.

لال�شتف�شار يرجى االت�شال بارقام دائرة  مراقبة ال�شركات التالية من 5600260-
5600289 ومركز االت�شال الرقم 5600270 اعتبارا من 2008-2-1.

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200061190(

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 

�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  �شمره   ابو  م�شطفى  جميل  حممد  ال�شادة 
الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  �شمره  وابو  ظاهر  ابو 

)63963( بتاريخ 2002/6/20.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200047404(

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 

�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  �شمره   ابو  م�شطفى  جميل  حممد  ال�شادة 
حممد ابو �شمره و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 

)65246( بتاريخ 2002/11/13.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200059126(

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 
�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  �شمره   ابو  م�شطفى  جميل  حممد  ال�شادة 
ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكته  �شمره  ابو  جميل  حممد 

حتت الرقم )59816( بتاريخ 2001/5/2.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
�شركة  جمريا االمارات للتجارة الدوليه ذ.م.م  اأرجو من دائني 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )36945( بتاريخ 
�شواء  ال�شركة  املالية جتاه  2014/5/26 �شرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�شتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : علي حامد عبداهلل املواجده
عنوان امل�شفي : عمان - مقابل م�شت�شفى اجلامعة االردنية - بناية رقم 

195  - خلوي )0790364652(
  م�شفي �شركة

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة طريق البوابه الذهبيه ال�شناعيه ذ.م.م 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )29729( بتاريخ 
�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2012/9/2
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 : حمزة م�شطفى كمال خري�شي
 - الرابع  الطابق   - موؤته  جممع   - املقابلني   - عمان   : امل�شفي  عنوان 

خلوي )07989526884(
  م�شفي �شركة

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

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

ذ.م.م  االلكرتونية  املوقع  الدارة  املتجر  �شركة  باأن  والتجارة 

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

الرقم )21793( بتاريخ )2020/5/19(

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

بتاريخ )2021/7/26(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
 ) وريحان   دب�ش  )مطعم  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )205617( با�شم )�شركة ح�شن الدب�ش و�شريكه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )ح�شن حممد حمد الدب�ش(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

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

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )موؤ�ش�شة ماجد نريوخ 
التجارية( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )194804( با�شم )علي ماجد جميل 
نريوخ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )معاذ ماجد جميل نريوخ(وتعتربعملية نقل امللكية 

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

محافظات 

يف  ور���ش��م��ي��ة  �شعبية  ف���ع��ل��ي���ت  ���ش���رك��ت 
للنظ�فة  الوطنية  ب�حلملة  اململكة،  حم�فظ�ت 
التي  بيئتن�«  �شع�ر »بهمتن� نحمي  الع�مة حتت 
ال��وزارات  مع  ب�ل�شراكة  البيئة  وزارة  تنفذه� 
واجل�مع�ت  واخل��شة  الع�مة  واملوؤ�ش�ش�ت 
وموؤ�ش�ش�ت املجتمع املدين واجلمعي�ت والأندية 
البلق�ء  حم�فظة  ويف  وال��ن��ق���ب���ت.  الري��شية 
والر�شمية  ال�شعبية  القط�ع�ت  خمتلف  �ش�ركت 

والهيئ�ت التطوعية يف احلملة.
البلق�ء ن�يف احلج�ي� يف كلمة  وق�ل حم�فظ 
خالل حفل انطالق احلملة، اإن هذه احلملة تبعث 
ر�ش�لة لكل مواطن ب�أن يح�فظ على البيئة �شواء 
اأك�نت من منزله او حميطه او ال�ش�رع او مكتبه 

او اأم�كن التنزه.
املهند�ش  البلق�ء  بيئة  مديرية  مدير  وبني 
من  ت�شعى  البيئة  وزارة  اأن  احل��ي���ري،  عم�د 
خالل التع�ون والتف�عل مع املوؤ�ش�ش�ت والهيئ�ت 
توعوية  ر�ش�ئل  اإر�ش�ل  اإلى  والأهلية  الر�شمية 
اإلى �شرائح املجتمع ك�فة ب�أهمية املح�فظة على 

نظ�فة الغ�ب�ت واملتنزه�ت واحلدائق الع�مة.
الع�شوائي  الإل��ق���ء  ظ���ه��رة  اأن  واأ���ش���ف 
البيئة،  عن��شر  على  خطرا  ت�شكل  للنف�ي�ت 
املواقع  على  ال�شلبية  اآث���ره���  اإل��ى  ب�لإ�ش�فة 

ال�شي�حية واملتنزه�ت.
املهند�ش  البلق�ء  زراعة  مدير  ق�ل  ذلك،  الى 
تهدف  احلمالت  هذه  مثل  اإن  عمرية،  ابو  قي�ش 
لدى  ال�شليمة  وال�شلوكي�ت  املف�هيم  تر�شيخ  اإلى 
�شرائح املجتمع يف املح�فظة على النظ�فة الع�مة 
يف الغ�ب�ت واملتنزه�ت والأم�كن الع�مة لت�شبح 
وانتم�ئه  �شعبن�  اأ�ش�لة  وتوؤكد  حي�ة  منه�ج 
لوطنه. ودع� رئي�ش جلنة بلدية ال�شلط الكربى 
على  للحف�ظ  وال�شي�ح  املتنزهني  البط�ينة  علي 

نظ�فة املن�طق ال�شي�حية.
حممية  يف  احلملة  نفذت  اإرب��د،  حم�فظة  ويف 
كن�نة  بني  ب��ل��واء  قي�ش  اأم  و�شهول  ال��ريم��وك 
وم�ش�ركة  الفواز  خملد  اللواء  مت�شرف  برع�ية 
وال�شعبية  الر�شمية  الف�علي�ت  م��ن  وا�شعة 

وموؤ�ش�ش�ت املجتمع املدين.
ف��وزي  املهند�ش  اإرب���د  بيئة  مدير  وا���ش���ر 
التي ج�ءت �شمن حملة  اأن احلملة  اإلى  العكور 
م�شتوى  على  البيئة  وزارة  اطلقته�  �ش�ملة 
 50 من  اكر  بجمع  لفت�  جن�ح�  حققت  اململكة 
الريموك  حممية  موقعي  من  النف�ي�ت  من  طن� 

و�شهل اأم قي�ش.
التزموا  احلملة  يف  امل�ش�ركني  اأن  اإلى  ولفت 
خالل  من  الع�مة  وال�شالمة  الوق�ية  بتعليم�ت 
وا�شتخدام  اجل�شدي  والتب�عد  الكم�م�ت  ارتداء 

املعقم�ت.
اله��داف  حققت  احلملة  اإن  العكور  وق���ل 
اأكر  من  النف�ي�ت  وجمع  ب�إزالة  منه�  املرجوة 
لل�شي�ح  ا�شتقب�ل  كن�نة  بني  ل���واء  من�طق 
الإدارة  مع  والت�ش�رك  ب�لتع�ون  واملتنزهني 
الأردنية  البيئة  وجمعية  البيئة  حلم�ية  امللكية 
وبلدية خ�لد بن الوليد التي وفرت الآلي�ت لنقل 

النف�ي�ت وحتويله� اإلى املكب�ت املعتمدة.
على  احلملة  رك��زت  ج��ر���ش،  حم�فظة  ويف 
النظ�فة يف من�طق الغ�ب�ت واملتنزه�ت والأم�كن 

ال�شي�حية والطرق الع�مة.
مدحت  ج��ر���ش  بيئة  مكتب  م��دي��ر  وق����ل 
م�شتوى  رفع  اإلى  تهدف  احلملة  اإن  العن�قرة، 
الوعي الع�م لدى الفئ�ت امل�شتهدفة ك�فة وتعديل 
ثق�فة  وتعزيز  البيئة  حم�ية  جت�ه  ال�شلوكي�ت 
وتعزيز  املك�ن،  وجم�لية  نظ�فة  على  املح�فظة 
املوؤ�ش�ش�ت  جميع  بني  والت�ش�رك  التع�ون  اأطر 

الر�شمية والأهلية.
التطوعية  ال��ه��ي��ئ���ت  م��ن  ع���دد  و���ش���رك��ت 
حم�فظة  يف  والر�شمية  ال�شعبية  والقط�ع�ت 
احلملة  فع�لي�ت  يف  الثالث�ء،  اليوم  عجلون، 

الوطنية يف منطقتي ا�شتفين� و�شو�ش را�شون.
ال��ن��ج���دا،  �شلم�ن  عجلون  حم���ف��ظ  واأك���د 
البيئة  اأهمية احلف�ظ على  اأطلق احلملة،  الذي 
املعنية  اجله�ت  جميع  جهود  تك�تف  خالل  من 
حركة  ت�شهد  عجلون  حم�فظة  اأن  وخ������ش��ة 

�شي�حية ن�شطة من قبل الزوار حملًي� وخ�رجًي�.
ب�شرورة  الر�ش�لة  اي�ش�ل  اأهمية  وب��ني 
املح�فظة على نظ�فة الأم�كن الع�مة وال�شي�حية 
جميع  جهود  مثمن�  التنمية،  حتقيق  اأج��ل  من 
ه���ذه احلملة  امل�����ش���رك��ة لإجن�����ح  ال��ف��ع���ل��ي���ت 

واأهدافه�.
وق�ل مدير البيئة الدكتور م�شعل الفواز، اإن 
وزارة البيئة ت�شعى، من خالل التع�ون والتف�عل 
الر�شمية  والهيئ�ت  املوؤ�ش�ش�ت  خمتلف  م��ع 
توعية  اإلى  وال�شب�بية،  والتطوعية  وال�شعبية 
على  املح�فظة  اأهمية  ح��ول  املواطنني  جميع 
الع�مة،  واحلدائق  واملتنزه�ت  الغ�ب�ت  نظ�فة 
ال�شلبية  املم�ر�ش�ت  من  التخل�ش  اأهمية  مبين� 
التي ت�شر البيئة ومنه� التنزه الع�شوائي واإلق�ء 
ح�شني  املهند�ش  الزراعة  مدير  واأ�ش�ر  النف�ي�ت. 
يف  ت�شهم  احلمالت  هذه  مثل  اأن  اإل��ى  اخل�لدي، 
والت�ش�ركية  املنظم  اجلم�عي  العمل  تعزيز 
املف�هيم  لرت�شيخ  املعنية  اجله�ت  جميع  بني 

وال�شلوكي�ت ال�شليمة جت�ه البيئة.
ويف العقبة، انطلقت على ال�ش�طئ الأو�شط يف 
املدينة، اليوم الثالث�ء، حملة النظ�فة الوطنية. 
خالل  الرف�يعة،  حممد  العقبة  حم�فظ  واأك���د 
تك�تف  اأهمية  احلملة،  فع�لي�ت  افتت�ح  رع�يته 
والقط�عني  وال�شعبية  الر�شمية  اجلهود  جميع 
حتمل  التي  احلملة  لإجن����ح  واخل������ش  ال��ع���م 
و�شلوكية  واأخالقية  دينية  ر�ش�لة  طي�ته�  يف 
للمح�فظة على النظ�فة الع�مة والبيئة املحيطة 
والثرية  ال�شي�حية  املواقع  يف  خ��شة  ب�ملجتمع 

واملرافق الع�مة واحلدائق.
ا�شتثم�ر  اإل��ى  تهدف  احلملة  اأن  واأ���ش���ف 

والقط�ع  والأهلية  الع�مة  املوؤ�ش�ش�ت  جهود 
التطوعي  العمل  ا�شتدامة  ل�شم�ن  ال�شب�بي 
الع�مة  الأم�كن  اإلى احلف�ظ على نظ�فة  اله�دف 
�شورة  لتعك�ش  الأثرية،  واملواقع  واملنتزه�ت 
غر�ش  ج�نب  اإلى  واملواطنني،  للزوار  ح�ش�رية 
امل�شتمدة  الف�علة  املواطنة  وم��ب���دئ  مف�هيم 
امل��وروث  وم��ن  والدينية  الوطنية  القيم  م��ن 

احل�ش�ري لالأردن.
الطفيلة  حم�فظة  يف  ال��ي��وم،  انطلقت،  كم� 
مب�ش�ركة  الع�مة،  للنظ�فة  الوطنية  احلملة 
وال�شب�بية.  والر�شمية  ال�شعبية  الفع�لي�ت 
»ع�بل«  ومتنزه  غ�بة  يف  احلملة  تنظيم  وجرى 
جلنة  رئي�ش  الطفيلة  حم�فظ  مندوب  برع�ية 
الطفيلة  حم�فظ  ن�ئب  الكربى  الطفيلة  بلدية 
الدوائر  عن  ممثلني  بح�شور  ال�ش�وي�ش،  ح�شن 
اخلريية  اجلمعي�ت  وروؤ�ش�ء  املعنية  الر�شمية 
والأندية الري��شية والنق�ب�ت ومتطوعني، حيث 
�ش�ركوا يف احلملة، �شمن ال�شرتاط�ت ال�شحية 
فريو�ش  انت�ش�ر  ملنع  ال�ش�درة  الدف�ع  واأوام��ر 
الطفيلة  يف  البيئة  مديرية  مدير  وق�ل  كورون�. 
اإلى  تهدف  احلملة  اإن  اخللف�ت،  ه�ش�م  املهند�ش 
الفئ�ت  جميع  لدى  الع�م  الوعي  م�شتوى  رفع 
حم�ية  جت���ه  ال�شلوكي�ت  وتعديل  امل�شتهدفة 
نظ�فة  على  املح�فظة  ثق�فة  وتعزيز  البيئة، 
وتعزيز  والبيئية،  ال�شي�حية  املواقع  وجم�لية 
املوؤ�ش�ش�ت  جميع  بني  والت�ش�رك  التع�ون  اأطر 
جهته،  من  ال�ش�وي�ش،  واأكد  والأهلية.  الر�شمية 
اأن حم�ية البيئة م�شوؤولية اجلميع، لفت� اإلى اأن 
ت�شكل خطرا  للنف�ي�ت  الع�شوائي  الإلق�ء  ظ�هرة 
على عن��شر البيئة ب�لإ�ش�فة اإلى اآث�ره� ال�شلبية 

جت�ه املواقع ال�شي�حية واملتنزه�ت.
يج�شد  »ع�بل«  متنزه  يف  الحتف�ل  اأن  وبني 
اأهمية هذا املوقع خ�شو�ش� مل� ي�شهده من حركة 
املح�فظة  من اجلميع  يتطلب  م�  ن�شطة  �شي�حية 

على دميومة جم�ليته.
وعلى ه�م�ش اإطالق احلملة الوطنية للنظ�فة 
كرمت  الع�ملي،  البيئة  يوم  ومبن��شبة  الع�مة 
البيئية  ال�شوؤون  مديرة  الكربى  الطفيلة  بلدية 
وال�شحية املهند�شة �شف�نة املراي�ت ومراقب ع�م 
النظ�فة ومدير الكراج حممود خمي�ش املح��شنة 
برع�ية رئي�ش جلنة بلدية الطفيلة الكربى ن�ئب 
منهم�  كل  تعيني  جرى  حيث  الطفيلة،  حم�فظ 
تقديرا  الكربى  الطفيلة  لبلدية  فخري�  رئي�ش� 
البيئة  جم�ل  يف  وامللمو�شة  املميزة  جلهودهم� 

�شمن نط�ق عملهم يف بلدية الطفيلة الكربى.

ا�فة ية للن�غ تشارك �بالحملة الوطن� ية � ية ورسم� يات شع�ب� ية �فا�ل� ارة االس�با�غ� الس�ف
تسلم معدات لعدد من  �

رق يات �ف�ي الم�ف ال�بلد�
المفرق 

يف  ال�شب�نية  ال�شفرية  �شلمت 
ع��م���ن اران��ث���ث��و ب���ن��ي��ون داب���ل��و���ش 
حم�فظة  يف  بلدي�ت   6 ل���  م��ع��دات   ،
قدرة  تعزيز  يف  للم�ش�همة  امل��ف��رق، 

البلدي�ت يف مواجهة ج�ئحة كورون�.
تقدمي  اإن  داب����ل���و����ش،  وق���ل��ت 
امل���ع���دات ج����ء ب��دع��م م��ن الحت����د 
الوروب������ي واحل��ك��وم��ة الأمل���ن��ي��ة 
برن�مج  �شمن  ال�شب�ين  وال��ت��ع���ون 
»قدرة 2«، لفتة اإلى اأن جميع الدول 
تقدر الدور الذي ق�م به الردن جت�ه 
التي  والتحدي�ت  ال�شوريني  الالجئني 
مير به�، موؤكدة العالقة الوطيدة بني 

الردن واإ�شب�ني�.
املفرق  بلدية  جلنة  رئي�ش  وق���ل 
اإن هذا الدعم  الكربى ح�شن اجلبور، 
اف�شل  ت��ق��دمي  يف  البلدي�ت  ي�ش�عد 
عدد  ت��واج��د  م��ع  خ��شة  اخل��دم���ت 
مثمن�  ال�شورين،  الالجئني  من  كبري 
الوروبي  يلعبه الحت�د  الذي  الدور 
للم�ش�همة  الدعم  تقدمي  واملنظم�ت يف 

يف حتقيق التنمية امل�شتدامة.
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

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

ذ.م.م  التجارية  مكان  يا  كان  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

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

الرقم )23912( بتاريخ )2011/1/27(

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

بتاريخ )2021/7/28(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

ال�شناعة والتجارة باأن �شركة كاديكوي للتجارة الدولية  ذ.م.م 

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

الرقم )55477( بتاريخ )2019/10/3(

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

بتاريخ )2021/7/28(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
العامة  والتجارة  للقرطا�شية  االخوين  �شركة   دائني  من  اأرجو 
معفاة  �شركات  �شجل  يف  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى  وامل�شجلة 
حتت الرقم )1889( بتاريخ 2014/4/3�شرورة تقدمي مطالباتهم 
املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل 
للدائنني  ا�شهر  وثالثة  اململكة،  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين 

خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة :ال�شيد �شادي ا�شحاق احمد يو�شف
عنوان امل�شفي :�شركة يونايتد برذرز للتدقيق وال�شت�شارات -�شارع 

املدينة املنورة-عمارة رقم 256- هاتف رقم 0798879791
  م�شفي �شركة

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

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

�شركة ترقيد الزراعية ذ.م.م م�شجلة  باأن  ال�شناعة والتجارة 

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

)59486( بتاريخ )2021/3/22(

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

بتاريخ )2021/7/28(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا لأحكام املادة)254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997
والتجارة باأن الهيئة العامة ل�شركة االخوين للقرطا�شية والتجارة 
العامة وامل�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات معفاة  حتت الرقم )1889( 
بتاريخ  2014/4/3  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 
وتعني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على  املوافقة   2020/8/19
ال�شيد �شادي ا�شحاق احمد يو�شف م�شفيا لل�شركة وان عنوان امل�شفي 

هو :
�شركة يونايتد برذرز للتدقيق وال�شت�شارات -�شارع املدينة املنورة-

عمارة رقم 256- هاتف رقم 0798879791
مراقب عام ال�شركات 
د.وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري )البيل�شان للمواد التموينية 
( وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )64228( با�شم )حبيب فرحان هالل مو�شى( 
امللكية حجة  نقل  با�شم )ليليان حبيب فرحان مو�شى(وتعتربعملية  لي�شبح  نقل ملكية  جرى عليه 

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

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري )بيي وبيك( وامل�شجل لدينا 
يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )150012( با�شم )مهدي علي احمد الزغول( جرى عليه نقل 
ملكية لي�شبح با�شم )خمل�ص مداهلل علي الهواري(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية

دائرة الرا�شي وامل�شاحة
الرقم: بال

التاريخ: 2021/7/28
دائرة الرا�شي وامل�شاحة 

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

طلب: 29/2021/23
املطلوب تبليغهم

1- حنان عبدالرحمن �شالح النواي�شه
2- ب�شما عبدالرحمن �شالح النواي�شه

3- نايف عطااهلل �شالح النواي�شه
4- �شعديه عبداهلل حماد النواي�شه

حيث يقت�شي ح�شوركم يوم الثنني املوافق 
2021/8/2 ال�شاعة )9.00( اجلل�شة املنعقدة 

مبوجب الطلب املذكور اعاله املقدم من طالب ازالة 
ال�شيوع يف قطعة الر�ض رقم )7( حو�ض رقم )19( 

من ارا�شي قرية املزار  ومن مل يح�شر يف املوعد 
املحدد �شيطبق بحقه الحكام املن�شو�ض عليها 

من قانون امللكية العقارية رقم )13( ال�شنة 2019 
والنظمة ال�شادرة مبوجبه  بهذا اخل�شو�ض ويف 
حال عدم  ح�شور الطراف املبلغة لرئي�ض اللجنة 

ا�شدار قرار بحقه غيابيا 
رئي�ض اللجنة 

عائده اجلعافرة

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري ) �شيدلية بي�شان البيطرية( 
وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )200789( با�شم ) ب�شري حممود حممد طومار( 
امللكية حجة  نقل  مبارك(وتعتربعملية  م�شباح  )خوله جمال  با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى 

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

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجاري ) بقالة ريحاين( وامل�شجل  بان ال�شم  ال�شناعة والتجارة والتموين  التجارية يف وزارة 
لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )153901( با�شم ) عقاب ن�شر اهلل ابراهيم الريحاين( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )�شامية مر�شيد م قبل امليلع(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

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

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

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري ) �شيدلية مالك البيطرية( 
وامل�شجل لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )174131( با�شم )ب�شري حممود حممد طومار( 
امللكية حجة  نقل  مبارك(وتعتربعملية  م�شباح  )خوله جمال  با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى 

على الغري من تاريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية ال�صحف:  �صدى وامماخلمي�س  2021/7/29

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

ا�صتنادا الحكام املادة )8/ج( من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن م�صجل اال�صماء التجاريه 
يف وزارة ال�صناع��ة والتج��ارة باأن اال�صم التج��اري )موؤ�ص�صة رغد و�صبا لل�صحن على الط��رق( وامل�صجل لدينا يف 
�صج��ل اال�صماء التجاريه بالرقم )217085( با�صم )حممد علي حممود الذيابات( جرى عليه نقل ملكيه لي�صبح 
با�ص��م )عبد الك��رمي ابراهيم علي الن��ادر(. وتعترب عمليه نقل امللكي��ة حجة على الغري م��ن تاريخ ن�صر هذا 

االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

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

ال�شناعة والتجارة 
ابو  وه�شام  حممد  �شركة  ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  احلاج 
)109544( بتاريخ 2014/5/4 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200176023(

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

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

حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  �شرحان   وابراهيم  ع�شام 
لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2020/1/26 بتاريخ   )120530( الرقم 

ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2021/7/27  وقد مت تعيني ال�شيد/

ال�شيدة ع�شام جمعة خليل �شرحان  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي :  عمان طرببور تلفون 079898045

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
ماأمون وريا�ص علي  �شركة  ا�شتكمال اجراءات ت�شفية  عن 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  �شليمان  
)120307( بتاريخ 2019/11/25 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

�شركات ت�شامن  �شجل  وامل�شجلة يف  و�شريكه   �شركة  منري حامد  باأن 

حتت الرقم )99313( بتاريخ 2010/8/29  تقدمت بطلب لجراءات 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : منري حامد و�شريكه

اىل �شركة :جمال ح�شني عثمان و�شريكه

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
�شركة حامد حمدان حليف  عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  واوالده 
)68594( بتاريخ 2003/10/9 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة ن�شال وخلدون حامد 
الرقم  حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  خليف 
)107406( بتاريخ 2013/7/2 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200108156(

ل�شنة 1997  ال�شركات رقم )22(  ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون 
يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة بان �شركة بهجت 
حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  م�شطفى   ومروان  ال�شباح 
ال�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2010/1/7 بتاريخ   )96932( الرقم 
ال�شيد/ال�شيدة  تعيني  مت  وقد    2021/7/28 بتاريخ  اختيارية  ت�شفية 

مروان احمد علي م�شطفى  م�شفيا لل�شركة .
علما بان عنوان امل�شفي : الزرقاء اجلديدة البرتاوي قرب ان�ض مول ت 

0786619237
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200006031(

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

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

وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت  ابو �شهاب و�شركاه   
الرقم )4418( بتاريخ  1992/4/1  قد تقدمت بطلب لت�شفية ال�شركة 

ال�شيد/ال�شيدة  بتاريخ 2021/1/21  وقد مت تعيني  اختيارية  ت�شفية 

املحامي رامي حممود احمد الزعبي  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي :   عمان جبل احل�شني ت-0799360002

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

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

باأن �شركة علي عبدالهادي و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 

لجراءات  بطلب  تقدمت    2002/9/4 بتاريخ   )64677( الرقم  حتت 

التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :علي عبدالهادي و�شركاه

اىل �شركة :علي عبدالهادي و�شريكته

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظف / 

لوؤي حممد حممود حرب
لدى  عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
حتامله  عواد  عدنان  لوؤي  �شركة 
ايام  ع�شرة  عن  تزيد  ملدة  و�شريكه 
قانوين  �شبب  او  مربر  بدون  متتالية 
م�شروع فاإن ال�شركة  تنذرك ب�شرورة 
العودة  ملكان عملك خالل مدة 3 اأيام 
ن�شر هذا العالن وبعك�ض  تاريخ  من 
لحكام  وعمال  ال�شركة  �شت�شطر  ذلك 
قانون  من  )هـ(  الفقره   )28( املادة 
العمل انهاء خدماتك من العمل وبعد 
حقوقك  جلميع  فاقداآ  تعترب  ذلك 

القانونية والعمالية .
 املنذر

حتامله  عواد  عدنان  لوؤي  �شركة 
و�شريكه

فقدان دفرت �شندات
تعلن جمعية املحافظة على القراآن الكرمي  عن فقدان دفرت �شندات

رقم الدفرت 1096 طبعة رقم ن 
من �شند رقم 54751
اىل �شند رقم 54800

فمن يعرث عليه الرجال الت�شال على الرقم 0780958088
جمعية املحافظة على القراآن الكرمي

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة  ابراهيم احمد حممد 
احل�شنات و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 
الرقم )114841( بتاريخ  2016/9/26 اعتبارا من تاريخ 

ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة حممد وجمدي امل�شري  
الرقم )121280(  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت 

بتاريخ 2020/12/6 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
لال�شتف�شار يرجى االت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتنادا الحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 
1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

والتجارة بان �شركة ربيع ابو الرب وعبد اهلل الرو�شان 
وامل�شجلة يف �شركات ت�شامن حتت الرقم )73046( بتاريخ 

2004/10/5 تقدمت بطلب الجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :  ربيع ابو الرب وعبد اهلل 

الرو�شان
اىل �شركة :  حممد ح�شني ح�شني و وفاء اجلنيدي

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 

ا�شتنادا الأحكام املادة )1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته ،  يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة ع�شام 
وعارف ذياب وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 

)30444( بتاريخ 1992/8/8 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن 

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

مراقب عام ال�شركات
د. وائل علي العرموطي

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )42( رقم  بقرارها  قررت  قد  الكربى  جر�ش  لبلدية 
قرار  على  املوافقة   2020/10/22 تاريخ  بند)13( 
جلنة تنظيم املدن املحلية ملنطقة جر�ش رقم)1/44( 
على   املوافقة  املت�شمن   2020/10/21 تاريخ 
ذوات  القطع  �شمن  الواقعة  الدوار  اأجزاء  الغاء 
احلوايه  م�شارع  حو�ش)4(  االرقام)421/188( 
ح�شب الرت�شيم املعد من قبل ق�شم التنظيم يف البلدية 

وح�شب اال�شول.
وايداع االعالن ملدة �شهر من تاريخ ن�شره باجلريدة 
الر�شمية وجريدتني حمليتني حيث يجوز ال�شحاب 
اللجنة  اىل  اعرتا�شاتهم  وتقدمي  االطالع  العالقة 
�شمن  الكربى  جر�ش  بلدية  يف  واللوائية  املحلية 

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

اعــــــــــــــــــالن 
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  باأن  العموم  الطالع  يعلن 
 )12( رقم  بقرارها  قررت  قد  الكربى  جر�ش  لبلدية 
قرار  على  املوافقة  2021/2/25م  تاريخ  بند)3( 
جلنة تنظيم املدن املحلية ملنطقة جر�ش  رقم  )3/3( 
تاريخ 2021/2/1 املت�شمن املوافقة على  تخفي�ش 
رقم)403(  القطعة  على  التنظيمي  ال�شارع  �شعة 
حو�ش)42( عني ام جرن من ارا�شي �شوف من10م 
اىل 8م وذلك لوجود بناء قائم على القطعة ومرخ�ش 
البناء  عن  ال�شرر  والزالة  ال�شارع  تر�شيم  قبل  من 
يف  التنظيم  ق�شم  قبل  من  املعد  الرت�شيم  وح�شب 

البلدية.
وايداع االعالن لالعرتا�ش ملدة �شهر من تاريخ ن�شره 
باجلريدة الر�شمية وجريدتني حمليتني حيث يجوز 
العالقة االطالع وتقدمي اعرتا�شاتهم اىل  ال�شحاب 
الكربى  جر�ش  بلدية  يف  واللوائية  املحلية  اللجنة 

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

اإعـــــــــالن 
قانون  (من   25  ( املادة  اأحكام  مبقت�شى  للعموم  يعلن 
1966اأن  ل�شنة  رقم)79(  واالأبنية  والقرى  املدن  تنظيم 
(تاريخ    3/2 رقــــم)  بقــراره  قرر  قد  االأعلى  التنظيم  جمل�ش 
باحكام  تنظيم  ا�شافة  خمطط  على  املوافقة   2020/1/6
�شكن)ب(  وا�شتحداث �شوارع وطرق �شمن االحوا�ش ذوات 
الليات  دير  ارا�شي  من  عامود  دير  و)3(  بطمه  االرقام)1(ام 
و )14( ب�شة ازريق من ارا�شي �شوف وفر�ش عوائد تنظيم 
لكل مرت مربع حمول �شكن )ب( يف  مبقدار ثمانية ع�شر قر�شاً 

بلدية جر�ش الكربى/لواء ق�شبة جر�ش..
 و ذلك ح�شب املخطط املعد لهذه الغاية و اإعالنه  لالعرتا�ش 
اجلريدة  يف  االإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اعتبارا  �شهر  ملدة 

الر�شمية .
على  املبينة  التعديالت  على  االطالع  العالقة  لذوي  يجوز 
يف  للتنظيم  اللوائية  اللجنة  مكاتب  يف  املذكور  املخطط 
تقدمي  و  الكربى   جر�ش  بلدية  مكاتب  و  جر�ش  ق�شبة  للواء 
اعرتا�شاتهم اىل اللجنة املحلية يف  بلدية جر�ش الكربى خالل 

مدة �شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية .
          نائب رئي�ش الوزراء ووزير االدارة املحلية  

                                                                 توفيق حممود كري�شان 
      رئي�ش جمل�ش التنظيم االأعلى

اعــــــــالن 
وادي  تطوير  قانون  )21/ج(من  املادة  مبقت�شى 

االردن رقم )19( ل�شنة 1988 وتعديالته
تاريخه  من  يوماآ  ع�شر  خم�شة  وملدة  للعموم  يعلن 
جدول تقدير قيمة امل�شاحة امل�شتملكة من قطعة االر�ش 
رقم)1(حو�ش)11(كتار قرين كبد ال�شمايل من ارا�شي 
من  الرقم)5(  حتمل  ا�شبحت  والتي  الكتار  غور  قرية 
وطريق  الناقل  اخلط  لغايات  والقرية  احلو�ش  نف�ش 

بعر�ش )40( مرت.
قد علق يوم االثنني املوافق 2021/7/26 على لوحة 
دائرة االرا�شي وامل�شاحة/ال�شونة اجلنوبية باعتباره 
حمالأ بارزاآ و�شلمت ن�شخة اخرى منه اىل رئي�ش بلدية 

ال�شونة الو�شطى الطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ان  حق  �شاحب  او  مت�شرف  ولكل  لل�شلطة  ويحق 
يوماآ  ع�شر  خم�شة  خالل  اللجنة  قرار  على  يعرت�ش 
اىل  اللجنة  قرارات  عن  االعالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من 
مبلغ  املعرت�ش  يودع  ان  وبعد  اال�شتئنافية  اللجنة 
التقدير  على  لالعرتا�ش  كاأمانة  ديناراآ  ع�شر(  )خم�شة 

عمال باحكام املادة )21/و( من القانون املذكور .
رئي�ش جلنة تقدير االرا�شي 
املهند�ش �شامر حممد الدويري 

دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة  غريالعادي 
ل�شركة �شالم الفوار�ش للمقاوالت االن�شائية ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء:
ا�شارة اىل الطلب املقدم ايل بتاريخ 2021/7/28 من �شريك ميلك اكرث من25% من راأ�شمال ال�شركة واملت�شمن 
اجتماعات  تنظيم  اجراءات  من  رابعا  البند  الحكام  ا�شتنادا  لالجتماع  العادية  غري  العامة  الهيئة  دعوة 
الهيئات العامه وجمال�ش االدارة وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة 
ا�شتنادا  ال�شادرة  والتموين  ال�شناعة والتجارة  ال�شادرة عن وزير  املحدودة  امل�شوؤولية  وال�شركات ذات 
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  االحد  املوافق 2021/8/8 ال�شاعة 

 ZOOM:التا�شعة �شباحاآ ، بوا�شطة االت�شال املرئي وااللكرتوين من خالل تقنية على الرابط التايل
Join Zoom Meeting
https:// us05web.zoom.us/j/88606461681?pwd= SHNuOHZ2Y(
)3cvdENuQnVWdW0xaXdkUT09
Meeting ID: 88606461681
Passcode:PFGU7p

وذلك لبحث املوا�شيع التالية :
-اقالة املدير العام .

-انتخاب مدير عام جديد لل�شركة.
-تعيني املفو�شني بالتوقيع.

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

د. وائل علي العرموطي 
مراقب عام ال�شركات

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200152195(

ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)28/اأ(  الحكام  ا�شتنادا 
والتجارة:بان  ال�شناعة  وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   1997
�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  الدب�ش  حممد  ح�شن  منذر  ال�شيد/ال�شادة 
الرقم  ت�شامن حتت  �شركات  �شجل  وامل�شجلة يف  و�شريكه  الدب�ش  ح�شن 

)113171( بتاريخ 2016/1/27.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200138425(

ا�شتنادا الحكام املادة)28/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 يعلن 
مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة:بان ال�شيد/ال�شادة تانيا علي 
طا�ش �شفاقوج  ال�شريك /ال�شركاء يف �شركة طراد الفايز و�شريكته وامل�شجلة يف 

�شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم )108622( بتاريخ 2014/1/8.
قد تقدم بطلب الن�شحابه من ال�شركة بتاريخ2021/7/28 و قام بابالغ �شريكه/
�شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�شجل يت�شمن رغبته باالن�شحاب باالرادة 

املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من اليوم 

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

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

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200061190(

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 

�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  �شمره   ابو  م�شطفى  جميل  حممد  ال�شادة 
الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  �شمره  وابو  ظاهر  ابو 

)63963( بتاريخ 2002/6/20.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200047404(

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 

�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  �شمره   ابو  م�شطفى  جميل  حممد  ال�شادة 
حممد ابو �شمره و�شركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 

)65246( بتاريخ 2002/11/13.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200059126(

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 

�شركة  يف  /ال�شركاء  ال�شريك  �شمره   ابو  م�شطفى  جميل  حممد  ال�شادة 
ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شريكته  �شمره  ابو  جميل  حممد 

حتت الرقم )59816( بتاريخ 2001/5/2.
بابالغ  قام  و  بتاريخ2021/7/28  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 بتاريخ 2021/7/28.
وا�شتنادا الحكام القانون فان حكم ان�شحابه من ال�شركة ي�شري اعتبارا من 

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

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
�شركة  جمريا االمارات للتجارة الدوليه ذ.م.م  اأرجو من دائني 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )36945( بتاريخ 
�شواء  ال�شركة  املالية جتاه  2014/5/26 �شرورة تقدمي مطالباتهم 
كانت م�شتحقة الدفع ام ال/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

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

ا�شم م�شفي ال�شركة : علي حامد عبداهلل املواجده
عنوان امل�شفي : عمان - مقابل م�شت�شفى اجلامعة االردنية - بناية رقم 

195  - خلوي )0790364652(
  م�شفي �شركة

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

ل�شنة 1997 وتعديالته.
اأرجو من دائني �شركة طريق البوابه الذهبيه ال�شناعيه ذ.م.م 
وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم )29729( بتاريخ 
�شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة   2012/9/2
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 : حمزة م�شطفى كمال خري�شي
 - الرابع  الطابق   - موؤته  جممع   - املقابلني   - عمان   : امل�شفي  عنوان 

خلوي )07989526884(
  م�شفي �شركة

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

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

ذ.م.م  االلكرتونية  املوقع  الدارة  املتجر  �شركة  باأن  والتجارة 

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

الرقم )21793( بتاريخ )2020/5/19(

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

بتاريخ )2021/7/26(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

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

ا�شتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل اال�شماء 
 ) وريحان   دب�ش  )مطعم  التجاري  اال�شم  بان  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف  التجارية 
وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )205617( با�شم )�شركة ح�شن الدب�ش و�شريكه( 
جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )ح�شن حممد حمد الدب�ش(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على 

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

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

م�شجل  يعلن   2006 ل�شنة   )9( رقم  التجارية  اال�شماء  قانون  املادة)8/ج(من  الحكام  ا�شتنادا 
اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان اال�شم التجاري )موؤ�ش�شة ماجد نريوخ 
التجارية( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )194804( با�شم )علي ماجد جميل 
نريوخ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )معاذ ماجد جميل نريوخ(وتعتربعملية نقل امللكية 

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

ين ارة والتمو� وزارة الصنا�ة والتحب
ية ار� ل االسماء التحب ا�الن صادر �ن مسحب

2006 يعلن  ل�شنة  التج�رية رقم )9(  ال�شم�ء  ق�نون  امل�دة)8/ج(من  ا�شتن�دا لحك�م 
م�شجل ال�شم�ء التج�رية يف وزارة ال�شن�عة والتج�رة والتموين ب�ن ال�شم التج�ري )رو�شة 
حمي ال�شالمية( وامل�شجل لدين� يف �شجل ال�شم�ء التج�رية ب�لرقم )292( ب��شم ) علي زاهي 
عبداهلل الق�ش�ه( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح ب��شم )اي�ت �شلم�ن ع�فل الق�ش�ه(وتعتربعملية 

نقل امللكية حجة على الغري من ت�ريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شم�ء التج�رية
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