
م يو 

 م* ناردم َ و  وةزي دوور دةر .  

.) روذ درةت  دم داواري موةي مةن٨اردمن ( م*  

* مناردم تري وةرط م يم رار .  

. وا  زا دم  دةمان  زامن  م  اردمن *   

 ران مدام ورو َ  َلطَر مةم ر تن دةو 

.دم اردن مَامن دةررةي ودَى  

 ) رةي ذ  ي مم ٩  رةي  ٢٠٢٠) يدةر  و مر

َم م امة ا  ودا رام  يَ ر م َم ارو دةزط

.ن     ...َوا روةي   

 موون وة م نارة ةَ ر وةي دوورم َ ناردم  ن

رط وةزارة اوة  وةزارة  مر يمر م  َ ، يرط  و

دةي ي  و َةمَ رط و وةزارة موي  دةزطي م َؤر و

اممر  ، نارة كن مم ن امدة َر يوم دي و وةزارة 

 ريَاوو ر اَ مم ا يدةزط  زير و مر مو  م

 يدةزط  مم َم م ام  نم ن ن م رام

 َا داو.

 َمرةزا  ار ران م ةوة امم و رير داوا ي

م  دنم  وةَ َومدة  ودا رامَم م اردم ة

 َ مو ب و يم ن َ ررين د  يمر و ةىَط 

 ام  نذم راَر م ري مر وةم يؤ َر  دوة 

١٣/٣/٢٠٢١  تةَ٢٠/٦/٢٠٢١ دة.  

م ر  راَاوة   و مت  مي وة   ةوة رة 

مةَ يرم امي دةمرم ؤم َ مةَؤم وةي و 

ن دةزطي َادم ن و طاوةي دان و َظري   دموةي  رمي

 يرم ن ودم دن وو ر يرم ةران ودةم رم دمنرة   ،

  وة مي ري م  رار ي  َم ران د



  (ت) يم  وة ذة دراوة ا  دوة د  و

 ةي ممن و َةن و رمم ت َ ةم اردن   و

م ت  ردة اردم  درو  ر  ن رَة اوة ردةر

   ٢٠٢١ مَي ر َ امَ و  َر   ، يم                

  َر  ر دروَ .  

مدا َر  رةت نارة ةَ  ت امدةم  مةَوا  و

 دةمام وان  ر ، َم ران را  ر ٨/١٠/٢٠٢١ رة  رواري

رطَر و ي  و  وةامَ  يةم  َر ويوةي مم  ي

 رط اَ  وة ،  َا م وو   ةَ ر يوين مارة ك ز  

 ك وةزارةت و  وي زر مط نوة، وة وازدا يطَر دوو   وةزارةت و  

م وة رةدوو   وةو م دا و ، وة داطَر ن  دة َ ك وة

  وَ. وةَدة  ي  

 وة روة م اردمن وةدات  زادم   دراوان  َ  َل

و رةزام  دةمام ت وة    م ران ارةوة  دراون 

 واسط م و دك وَطم) ر دموةي وَي اردن  دةمام ت   ر

   ىن راةطم َ وَ ماوة وةوة  ررَطك ك و ر )مثنىو

دراوان   ر َ  َري ي وة  ر وةي مامَرَ طم  م

َ  مم يم م ن ري   ش وةي  وة

ان  َ ة، وة وَاي مش وةزارة داد موي  زةدموةي ري دةمةر

ن مدوة.َ ي داي   َردن رادة دراوان   

م ان ، وة  واودم ررةم طَدن طَل رمرام رؤذي دةم

 ناردم دن ورد  دوةي دروم نطَر اردم  و 

               داوارن   مو و رمامي  ،اردم رمام رؤذي دةمان وة ك رؤذ 

 را  دوة وة َ َان وطرؤذي دةم  َرةري داممر و ردا  ن

وةردةطن وة روة  ةزان م و ن رؤَامو طا دة َس 

.  طن دوا ن ةي درةتدةدا دارا وةر  



وة  ارةي دؤي ودَي مَ دةو  اردن رؤ م ران 

) و َي رؤ م ران دادوةر ( ا ) و  دادوةر ( من

َرط رؤ ياردن د دةيَم َم  د نازَ ( ن س) ادةور َ

 روانوة ودَي اردن   ي ت رَوو  ططدن ر مةمور

و واذؤ ر  َوة ما رَو  مَامَ  اق و مَدةي  َودة

  وة ، َوَر  تري دةم دةيَم مر رو  ورو َ يَود

وَي ر وة  م رؤ و . وةدا  اردم دم  تدة 

مد م  و دةرةوةوم  رةوة،  را  اردوة يؤ ن و

 دةمةران .

مدة  اردن  ي يم   (ا  ) دادوةر ام

   ا وةم ران م رد َر يدة اردمن 

م ددؤ و طط َ اردم رَطي وَ و م و دك  ودَدم  و

 م . اردن  

َو  ي وة َر  ن دن ام م ةرودةم ذم  راي ؤن ر

رىد   ؤي دَاا ما م ران درة (ا اي)  ا

رَاور وةم    و ، وةومي ماو  

م رؤ مي ي ر رري  اردم ذم  اردم م مرا 

رم ر دنط  و،وةدا ت ري اؤط و َذر  دن دة ن و

ط   نز   ةيت . ١٧مةَدة زةردام  م  ي    

 

 وَي راطمن

٦٠ذرة:  

١٣/٦/٢٠٢١روار:   

 


