
الملك يلتقي متقاعدين 
عسكريين في منزل الكريميين

*عّمان 
احل�سني،  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  التقى 
الأحد عددا من املتقاعدين الع�سكريني يف منزل اللواء 
من  جملة  خالله  تناول  الكرمييني،  خالد  املتقاعد 

الق�سايا املحلية والإقليمية والدولية.
امل�ساريع  من  ع��ددا  ا�ستعرا�ض  اللقاء  خ��الل  ومت 
املتقاعدين  اأو�ساع  حت�سني  �ساأنها  من  التي  واملقرتحات 

الع�سكريني.
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استحداث تأشيرة متعددة 
السفرات ولمدة سنة

 الصحفيون ينتخبون 
مجلسهم الجمعة

المنتخب الوطني الرديف 
يتأهل إلى نهائي غرب آسيا

الناخبون في التشيك يدقون آخر 
مسمار في نعش الشيوعيين

رسائل عبر واتس آب تتضمن
 صرف مبالغ مالية وهمية

12 مليون دينار قيمة الهدر 
المالي بقضية السلط الدائري

موجودات الضمان ترتفع
 إلى  12.1 مليار دينار العام الحالي

*عمان 
ا�ستحداث  الفراية،  مازن  الداخلية  وزير  قرر 
تاأ�سرية متعددة ال�سفرات، وملدة �سنة كاملة، بحيث 
ي�ستطيع حاملها دخول اململكة واخلروج منها خالل 
اأخذ موافقات م�سبقة  هذه املدة دون احلاجة اإىل 

يف كل �سفرة.
�سحفي  ب��ي��ان  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
للقرارات  ا�ستكمال  ياأتي  الجراء  هذا  اإن  الأحد، 

املتخذة من قبل الوزارة لغايات تقدمي الت�سهيالت 
جميع  وم��واك��ب��ة  امل��م��ل��ك��ة،  وزوار  للم�ستثمرين 
على  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  ي��ع��ود  ومب��ا  امل�ستجدات، 
القت�ساد الوطني، وي�سمن ان�سيابية حركة روؤو�ض 

الأموال واإيجاد املزيد من فر�ض العمل.
اأن التاأ�سريات التي كانت متنح �سابقا  ي�سار اإىل 
ولعدة  اأ�سهر  �ستة  مبدة  تنح�سر  الق�سى  وبحدها 

�سفرات فقط. 

*عمان
الأردنيني يوم اجلمعة  ال�سحفيني  نقابة   يتوجه 1142 ع�سوا يف 
احل�سني  مبدينة  الكربى  عمان  قاعة  يف  القرتاع  �سناديق  اإىل  املقبل 
الريا�سية يف اأول انتخابات نقابية بعد جائحة كورونا لختيار نقيب 

ونائب للنقيب و9 اأع�ساء جمل�ض، و�سط تناف�ض �سديد بني املر�سحني.
اإنه  الربماوي،  ينال  الزميل  ال�سحفيني  نقيب  باأعمال  القائم  وقال 
للنقابة  العامة  الهيئة  اجتماع  لعقد  الالزمة  التح�سريات  اتخاذ  جرى 
واأ�ساف  الأول.  ت�سرين  من  ع�سر  اخلام�ض  املوافق  املقبل،  اجلمعة  يوم 
قانون  لأحكام  و�سندا  اأنه  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  الربماوي 
"الن�سف + 1" من الزميالت والزمالء  نقابة ال�سحفيني يتوجب ح�سور 
املقرر،  املوعد  يف  الجتماع  عقد  لغايات  للنقابة،  العامة  الهيئة  اأع�ساء 
وبني  يح�سر.  مبن  التالية  اجلمعة  اإىل  الجتماع  يوؤجل  ذلك  وبخالف 
املمار�سني  ال�سحفيني  �سجل  على  املدرجني  والزمالء  الزميالت  عدد  اأن 
القانوين  الن�ساب  ويبلغ  وزميلة،  زميال   1142 بلغ  اجلدول  ا�سدار  قبل 
الن�ساب  اأن  مو�سحا  وزميلة،  زميال   572 الجتماع،  لعقد  ذلك  على  بناء 
بعد  يح�سر  وزميلة  زميل  اأي  وبالتايل  الجتماع،  عقد  لغايات  القانوين 
حتقق الن�ساب يحق له امل�ساركة بالجتماع وانتخابات املجل�ض.تابع �ض3

*عمان 
 23 �سن  حت��ت  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��ردي��ف  الوطني  املنتخب  ت��اأه��ل 
بعد  اآ�سيا،  غرب  لبطولة  النهائية  املباراة  اإىل  الأح��د،  )الأوملبي( 
فوزه على منتخب �سوريا بنتيجة 5-2 يف مباراة الدور ن�سف النهائي.
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اخلرب  مدينة  يف  املباراة  وجرت 
التي ت�ست�سيف البطولة. و�سجل اأهداف املنتخب الأوملبي الالعبون 
عبداملطلب  وحممد  احلوراين  وهادي  نعيمات  ويزن  �سياحني  خالد 
مباراة  من  الفائز  الوطني  املنتخب  ويلتقي   . �سعادة  واإب��راه��ي��م 
غد  بعد  ي��وم  يقام  ال��ذي  النهائي  اللقاء  يف  وال��ع��راق   ال�سعودية 
هذه  يف  جيدة  فنية  م�ستويات  الأوملبي  املنتخب  ويقدم  الثالثاء. 
البطولة، بحثا عن اللقب. ي�سار اإىل اأن هذه البطولة تاأتي يف اإطار 
ا�ستعدادات املنتخب الوطني الرديف للت�سفيات الآ�سيوية التي تقام 
نهاية ال�سهر احلايل.                       تابع �ض5

*وكاالت 
طرد الناخبون يف الت�سيك ال�سيوعيني من الربملان للمرة الأوىل 
للحزب  اأ�سواتهم  مينحوا  مل  اإذ  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  منذ 
اأوروبا من عام 1948  الواقعة يف و�سط  الدولة  اأ�سالفه  الذي حكم 
حتى الثورة املخملية التي مهدت الطريق للدميقراطية عام 1989.

و�سجن ال�سيوعيون ع�سرات الألوف يف مع�سكرات العمل الق�سري 
يف اخلم�سينات من القرن املا�سي، وقمعوا املعار�سني بوح�سية، ومنهم 
الكاتب امل�سرحي الذي �سار الرئي�ض فات�سالف هافل، لكنهم ظلوا يف 
الربملان بعد تلك الثورة. ويف النتخابات الربملانية التي انتهت ظهر 
باملئة   3.62 على  ال�سيوعي  ومورافيا  بوهيميا  حزب  ح�سل  ال�سبت، 
من اأ�سوات الناخبني مع فرز جميع الدوائر النتخابية تقريبا، وهو 
ما يقل عن ن�سبة اخلم�سة باملئة الالزمة لدخول الربملان، وهو ما قد 

ميثل ف�سال اأخريا للحزب الذي تاآكل تدريجيا مع مرور الزمن.

*عمان 
الإلكرتونية  اجلرائم  مكافحة  وحدة  حذرت 
ر�سائل  من  الأح��د،  العام،  الأم��ن  ملديرية  التابعة 
خدمة  دائرة  من  مالية  مبالغ  �سرف  على  حتتوي 
الفرتة  الها�سمي، خالل  امللكي  الديوان  اجلمهور يف 

10 -13 ت�سرين الأول احلايل.
اإىل  املواطنني،  الإلكرتونية  اجلرائم  ونبهت 
ت�سل  اإلكرتونية  لر�سائل  اللتفات  عدم  �سرورة 
هوية  اإرف���اق  تت�سمن  اآب"  "وات�ض  تطبيق  ع��رب 
اخ��رى.  �سخ�سية  ومعلومات  امل��دن��ي��ة،  الأح����وال 

واأ�سافت الوحدة، اأن هذا النوع من الر�سائل يهدف 
للمواطنني، حمذرة  ال�سخ�سية  البيانات  اإىل خرق 
رواب��ط  اأو  غريبة  ر�سائل  اأي  اإىل  ال��دخ��ول  م��ن 

وهمية، داعية اإىل جتاهلها وحذفها فورا.
مبنح  تعنى  اجلمهور،  خدمة  دائ��رة  اأن  يذكر 
غري  الأردن��ي��ني  للمواطنني  الطبية  الإع��ف��اءات 
املالية  امل�����س��اع��دات  وت��ق��دمي  �سحيا،  امل��وؤم��ن��ني 
احتياجات  مت�ض  اأخ���رى  وخ��دم��ات  للمحتاجني، 
ال�سفافية  معايري  حتقق  اأ�س�ض  وف��ق  امل��واط��ن��ني، 

والعدالة.

*عمان 
ا�ستمعت الهيئة املخت�سة بجنايات الف�ساد لدى 
حمكمة جنايات عمان، اإىل ال�ساهد الثاين بق�سية 
العام  امل��ال  يقدر  والتي  ال��دائ��ري  ال�سلط  طريق 

املهدور فيها ب� 12 مليون دينار.
الق�سية،  يف  الثالثة  جل�ستها  الهيئة  وعقدت 
ال�سالحني،  ن��ا���س��ر  ال��ق��ا���س��ي  ب��رئ��ا���س��ة  الأح����د، 
وكالء  بح�سور  م�سلح،  ف��ادي  القا�سي  وع�سوية 
الدفاع عن املتهمني، واملدعي العام ممثال عن احلق 

العام يف الق�سية.
يف  متهمني  ل�سبعة  العامة  النيابة  واأ�سندت 
الق�سية بينهم �سركتان، تهمتني هما جناية الغ�ض 
يف املقاولت، وجنحة هدر املال العام، وتقدر قيمة 

هدر املال العام ب� 12 مليون دينار.
ل�  مقبلة  جل�سات  ع��رب  املحكمة  وت�ستمع 
جل�ستها  يف  وا�ستمعت  عامة،  نيابة  �ساهد   32
العامة  الأ�سغال  وزارة  يف  تعمل  مل�سوؤولة  الثانية 

والإ�سكان. 

*عمان 
ال�سمان  اأم��وال  ا�ستثمار  �سندوق  رئي�سة  قالت 
الجتماعي خلود ال�سقاف، اإن موجودات ال�سندوق 
ارتفعت يف نهاية الربع الثالث من العام احلايل اإىل 
دينار  مليار   11.2 مع  مقارنة  دينار،  مليار   12.1

نهاية عام 2020، بن�سبة منو بلغت 8 باملئة.
الح��د،  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال�سقاف  واو���س��ح��ت 
املحافظ  ع��وائ��د  م��ن  دخ���اًل  ح��ق��ق  ال�����س��ن��دوق  اأن 
نهاية  مع  دينار  مليون   440 بقيمة  ال�ستثمارية 
 375.6 م��ع  مقارنة  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��ن  الثالث  ال��رب��ع 

املا�سي،  ال��ع��ام  م��ن  املماثلة  للفرتة  دي��ن��ار  مليون 
وبن�سبة منو 17 باملئة. وا�سارت اإىل ان هذا الرتفاع 
من  املتحققة  ال�ستثمارية  العوائد  منو  اإىل  عائد 
النقدي.  ال�سوق  واأدوات  ال�سندات  يف  ال�ستثمار 
واكدت اأن املوجودات توزعت على عدد من املحافظ 
التي  النقدي  ال�سوق  اأدوات  وه��ي  ال�ستثمارية، 
لل�سندوق،  الكلية  املحفظة  من  باملئة   11.8 �سكلت 
باملئة،   3.4 والقرو�ض  باملئة،   57.7 وال�سندات 
وال�سهم 17 باملئة، وال�ستثمارات العقارية 6 باملئة، 
وال�ستثمارات ال�سياحية 2.5 باملئة.         تابع �ض3

*عمان 
ا�ستقبل جاللة امللك عبداهلل الثاين يف ق�سر احل�سينية، الأحد، 

رئي�ض الوزراء اللبناين جنيب ميقاتي.
ال��ت��ي جتمع  ال��ل��ق��اء ال��ع��الق��ات الأخ��وي��ة امل��ت��م��ي��زة  وت��ن��اول 
�ستى  يف  التعاون  تو�سيع  واآليات  ال�سقيقني،  وال�سعبني  البلدين 

املجالت.

الأردن  وق��وف  على  اللقاء،  خالل  التاأكيد،  امللك  جاللة  وج��دد 
امل�ستمر اإىل جانب لبنان و�سعبه ال�سقيق.

التو�سل  وم�ساعي  املنطقة  ت�سهدها  التي  الأزمات  بحث  جرى  كما 
اإىل حلول �سيا�سية لها.

ومدير  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ض  اللقاء  وح�سر 
مكتب جاللة امللك، الدكتور جعفر ح�سان. 

الملك يؤكد وقوف األردن 
المستمر إلى جانب لبنان

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة، الأحد، عن ت�سجيل 9 وفيات و1072 اإ�سابة 
اإىل  الإج��م��ايل  العدد  لريتفع  اململكة،  يف  كورونا  بفريو�ض  جديدة 

10811 وفاة و833471 اإ�سابة.
املوجز  بح�سب  باملئة،   3.91 الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

الإعالمي ال�سادر عن الوزارة.
اإىل  و�سل  حاليًا  الن�سطة  احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  املوجز  واأ���س��ار 
13688 حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأدخلت، اإىل امل�ست�سفيات 
67 حالة، وعدد احلالت التي غادرت امل�ست�سفيات 34 حالة، فيما بلغ 
امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤكدة  للحالت  الإجمايل  العدد 

473 حالة.
العدد  لي�سل  �سفاء،  حالة   1015 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 
الإجمايل حلالت ال�سفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل )14 يومًا( 

اإىل 808972 حالة.
الإجمايل  العدد  ليبلغ  فح�سًا،   27452 اإج���راء  اإىل  اأ���س��ار  كما 

للفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الوباء 10341403 .
واأظهر املوجز اأن عدد متلقي اجلرعة الأوىل من لقاح كورونا و�سل 

اإىل 3784104، فيما و�سل عدد متلقي اجلرعتني اإىل 3369508. 

*عّمان 
بحث نائب رئي�ض الوزراء ووزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين 
ال�سفدي مع املبعوث الأمريكي اخلا�ض لليمن تيم ليندركينغ، اجلهود 
املبذولة حلل الأزمة اليمنية عرب حل �سيا�سي ي�ستند اإىل املرجعيات 

املعتمدة وقرارات ال�سرعية الدولية ذات ال�سلة.
الحد،  ال��وزارة  يف  ليندركينغ  ا�ستقباله  خالل  ال�سفدي  و�سدد 
ال�سعب  اليمنية، وحماية  الأزمة  لإنهاء  على �سرورة تكثيف اجلهود 
ال�سيا�سي  احلل  اإىل  والو�سول  تبعاتها،  من  واملنطقة  ال�سقيق  اليمني 
الالزم لتحقيق ذلك عرب التزام التفاقات واملرجعيات التي اعتمدت، 
جمددًا دعم اململكة للمبادرة التي طرحتها اململكة العربية ال�سعودية 
تبذلها  التي  وللجهود  اليمن،  يف  �سيا�سي  حل  اإىل  للو�سول  ال�سقيقة 
ا�ست�سافة  ليندركينغ  ثمن  ب��دوره،  ال�سراع.  لإنهاء  املتحدة  الأمم 
لليمن،  املتحدة  ل��الأمم  العام  لالأمني  اخلا�ض  املبعوث  ملكتب  اململكة 

ودورها يف دعم جهود تعزيز الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.

*عمان
قدم وزراء حكومة ب�سر اخل�ساونة ا�ستقالتهم لرئي�ض الوزراء، 

الأحد، متهيدا لتعديل حكومي رابع على حكومة اخل�ساونة.
امللك  جاللة  اأم���ام  اليمني  اخل�ساونة  حكومة  اأدت  وك��ان��ت 

عبداهلل الثاين يف الثاين ع�سر من ت�سرين الأول 2020.
واأقّر جمل�ض الوزراء يف جل�سته التي عقدها، الأحد، برئا�سة 
ل لقانون  رئي�ض الوزراء الّدكتور ب�سر اخل�ساونة م�سروع قانون معدِّ

ال�سريبة العامة على املبيعات ل�سنة 2021.
عملّيات  من  احل��ّد  يف  امل�ساهمة  اإىل  القانون  م�سروع  ويهدف 
التهرب والتجنب ال�سريبي، من خالل �سّد الثغرات التي قد يلجاأ 
التاأخر يف  القانون م�سكلة  يعالج م�سروع  املكلفني. كما  اإليها بع�ض 
التي  نف�سها  ال�سريبة  من  رّدها  ي�سبح  بحيث  املبيعات،  �سريبة  رّد 

�سات لها. يجري قب�سها بدًل من ر�سد خم�سّ
العاملّية  املمار�سات  مع  ان�سجامًا  اأي�سًا  القانون  م�سروع  وياأتي 
اإقرار  خالل  من  واخلدمات  لع  لل�سِّ املبيعات  �سريبة  خ�سوع  ملفهوم 

مبداأ الّتوريد.
واأقّر جمل�ض الوزراء وثيقة امل�ساهمات املحددة وطنّيًا خلف�ض 
انبعاثات الغازات الّدفيئة، والتي تعترب متطلبًا اأ�سا�سّيًا لتفاقّية 

باري�ض للتغري املناخي التي ان�سّم اإليها الأردن عام 2015.
اأهداف  لتحقيق  اململكة  توجهات  مع  الوثيقة  هذه  وتن�سجم 
ل��الإج��راءات  طريق  خ��ارط��ة  ت��وّف��ر  كونها  امل�ستدامة،  الّتنمية 
على  القدرة  وبناء  النبعاثات،  تقليل  �ساأنها  من  التي  املناخّية 
مود اأمام تغري املناخ، ومبا يعّزز دور اململكة الإقليمي والّدويل  ال�سّ
التنموّية.  القطاعات  خمتلف  على  وينعك�ض  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
اإىل  تهدف  التي  الإج��راءات  من  املزيد  اتخاذ  الوثيقة  وتت�سمن 
اأ�سرار  من  ذل��ك  على  يرتتب  وم��ا  احل���رارة  درج��ة  زي��ادة  جتّنب 
ادر عن الهيئة الدولّية املعنّية  مناخّية وبيئّية، وفقًا للتقرير ال�سّ

.)IPCC( بالتغري املناخي
تابع �ض2

خالل استقبال جاللته رئيس الوزراء اللبناني  9 وفيات و1072 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

الصفدي يلتقي المبعوث 
األميركي الخاص لليمن

تعديل وزاري على حكومة 
الدكتور بشر الخصاونة 

الحكومة تقر المشروع المعدل
 لقانون ضريبة المبيعات

الشخصية االقتصادية المثالية 
العربية االولى لعام 2021

مجلة نجوم 
 واضواء العربية
 تكرم وتختار 
 سعادة الشيخ

 ناصر بن عبداهلل 
الحوشاني

 المدير العام 
شركة كون للمقاوالت 

وأنظمة السالمة 

 ابو عبداهلل حفظه اهلل ورعاه 

شخصية العام اإلقتصادية

تابع ص8
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*عمان 
اأقّر جمل�ض الوزراء يف جل�سته التي عقدها، 
ال��ّدك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ض  برئا�سة  الأح����د، 
لقانون  ل  معدِّ قانون  م�سروع  اخل�ساونة  ب�سر 

ال�سريبة العامة على املبيعات ل�سنة 2021.
يف  امل�ساهمة  اإىل  القانون  م�سروع  ويهدف 
ال�سريبي،  والتجنب  التهرب  عملّيات  من  احلّد 
من خالل �سّد الثغرات التي قد يلجاأ اإليها بع�ض 
م�سكلة  القانون  م�سروع  يعالج  كما  املكلفني. 
ي�سبح  بحيث  املبيعات،  �سريبة  رّد  يف  التاأخر 
قب�سها  يجري  التي  نف�سها  ال�سريبة  من  رّدها 

�سات لها. بدًل من ر�سد خم�سّ
ان�سجامًا  اأي�����س��ًا  ال��ق��ان��ون  م�سروع  وي��اأت��ي 
�سريبة  خ�سوع  ملفهوم  العاملّية  املمار�سات  مع 
لع واخلدمات من خالل اإقرار مبداأ  املبيعات لل�سِّ

الّتوريد.
امل�ساهمات  وثيقة  ال���وزراء  جمل�ض  واأق���ّر 
ال��غ��ازات  انبعاثات  خلف�ض  وط��ن��ّي��ًا  امل��ح��ددة 
الّدفيئة، والتي تعترب متطلبًا اأ�سا�سّيًا لتفاقّية 
الأردن  اإليها  ان�سّم  التي  املناخي  للتغري  باري�ض 

عام 2015.
وتن�سجم هذه الوثيقة مع توجهات اململكة 

كونها  امل�ستدامة،  الّتنمية  اأه���داف  لتحقيق 
توّفر خارطة طريق لالإجراءات املناخّية التي 
من �ساأنها تقليل النبعاثات، وبناء القدرة على 
مود اأمام تغري املناخ، ومبا يعّزز دور اململكة  ال�سّ
وينعك�ض  املجال،  ه��ذا  يف  وال���ّدويل  الإقليمي 
وتت�سمن  التنموّية.  القطاعات  خمتلف  على 
التي  الإج���راءات  من  املزيد  اتخاذ  الوثيقة 
وما  احل��رارة  درج��ة  زي��ادة  جتّنب  اإىل  تهدف 
وبيئّية،  مناخّية  اأ�سرار  من  ذلك  على  يرتتب 
الدولّية  الهيئة  ع��ن  ��ادر  ال�����سّ للتقرير  وف��ق��ًا 

.)IPCC( املعنّية بالتغري املناخي
كما وافق جمل�ض الوزراء على قرار جمل�ض 
اإعطاء  املت�سمن  الأردن  وادي  �سلطة  اإدارة 
اخلالية  ال�سكنية  ب��ال��وح��دات  املت�سرفني 
 16/9/2021 تاريخ  قبل  املقامة  والأبنية 
لت�سوية  مهلة  م�ستفيد(  فئة )مقيم / غري  من 

اأو�ساعهم.
الفئة  اإعطاء  �سيجري  ال��ق��رار،  ومبوجب 
ال�سكنّية  الوحدات  ثمن  لدفع  مهلة  امل�ستفيدة 
املرّبع  املرت  �سعر  ُيحّدد  بحيث  امل�ساحة،  وفرق 
ب�250 فل�سًا للم�ساحة امل�ستغلَّة لغاية 400 مرت 
ع، و500 فل�ض للم�ساحة امل�ستغلَّة من 401 -  مربَّ

ع، و750 فل�سًا للم�ساحة امل�ستغلَّة  600 مرت مربَّ
ع، واألف فل�ض للم�ساحة  من 601 - 800 مرت مربَّ

امل�ستغلَّة من 801 - 1000 مرت مربَّع.
األف مرت مرّبع  اأّما امل�ساحة التي تزيد عن 
د ال�سعر ح�سب ال�ّسعر الّدارج، فيما يعتمد  فيحدَّ
بالوحدات  املتعلقة  التنظيمّية  امل�ساحات  �سعر 
والغويبة  عربة  وادي  منطقتّي  يف  ال�سكنّية 
جمل�ض  اأقّرها  التي  التخ�سي�ض  اأ�س�ض  ح�سب 
يتعّلق  وفيما   .  2021/7/25 بتاريخ  ال��وزراء 
ع  املربَّ املرت  �سعر  فيعتمد  الزائدة  بامل�ساحات 

بواقع 500 فل�ض.
هذه  لتطبيق  ال����وزراء  جمل�ض  وا���س��رتط 
الواقعة  ال�سكنّية  الوحدات  ا�ستثناء  الآلّية 
الآلّية، وحتديد  الرئي�ض من هذه  ال�سارع  على 
يف  امل�سمولني  للمت�سرفني  املمنوحة  املهلة 
القرار ب�سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ موافقة 
املجل�ض، على اأن تتّم العودة اإىل العمل باأ�س�ض 
الّتخ�سي�ض التي اأقّرها جمل�ض الوزراء بتاريخ 

25/7/2021 بعد انق�ساء هذه املهلة.
اأ�س�ض  ت��ط��ّب��ق  اأن  املجل�ض  ا���س��رتط  ك��م��ا 
الّتخ�سي�ض التي اأقّرها جمل�ض الوزراء بتاريخ 

25/7/2021 فيما يتعّلق بالفئات الأخرى.

*عّمان 
التقى رئي�ض جمل�ض الأعيان في�سل الفايز 
يف مكتبه بدار جمل�ض الأعيان، الأحد، عددا 
كال  اململكة  لّدى  ال�سديقة  الدول  �سفراء  من 
على حدة، وبحث معهم اأوجه عالقات التعاون 
امل��ج��الت  خمتلف  يف  وبلدانهم  الأردن  ب��ني 

و�سبل تطويرها وتعزيزها.
اجلمهورية  �سفري  م��ع  ال��ل��ق��اءات  وج���اءت 
مملكة  و�سفري  اأرام�����از،  اإ�سماعيل  ال��رتك��ي��ة 
جمهورية  و�سفري  لينباك،  اي�سنب  ال��روي��ج 

باك�ستان ال�سالمية �سجاد علي خان.
الق�سايا  م��ن  العديد  ال��ل��ق��اءات  وبحثت 
الراهنة يف املنطقة، خا�سة ما يتعلق بالأزمة 
الفل�سطينية، حيُث عر�ض  ال�سورية والق�سية 

خمتلف  جتاه  الثابتة  الأردن  مواقف  الفايز 
يبذلها  التي  الكبرية،  واجلهود  املنطقة  ق�سايا 
جاللة امللك عبداهلل الثاين لإنهاء ال�سراعات 
فيها، ومتكني �سعوبها من العي�ض باأمن وا�ستقرار.

و�سلت  الذي  الرفيع  امل�ستوى  الفايز  وثمن 
ال�سديقة،  الدول  مع  الأردنية  العالقات  اإليه 

موؤكًدا اأهمية البناء عليها وتعزيزها مبختلف 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  وخا�سة  املجالت، 

وال�ستثمارية.
ال�سديقة  الدول  �سفراء  اأثنى  من جانبهم، 
على الدور الكبري، الذي يقوم به الأردن بقيادة 
حتقيق  جلهة  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جاللة 
وال�ستقرار  الأمن  وعودة  املنطقة،  يف  ال�سالم 

اإليها.
مع  بعالقاتها  ب��الده��م  اع��ت��زاز  واأك�����دوا 
خمتلف  يف  تطويرها  على  واحلر�ض  الأردن، 
املجالت، واأهمية تعزيز ال�سراكة القت�سادية 
وال���س��ت��ث��م��اري��ة، و����س���رورة زي����ادة ال��ت��ب��ادل 
مبا  الثنائية،  التفاقيات  وتفعيل  التجاري، 

يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

*عمان 
للتنمية  الها�سمي  الأردين  ال�سندوق  اأطلق 
الب�سرية )جهد(، الأحد، م�سابقة امللكة علياء 

للم�سوؤولية الجتماعية للعام 2021.
اليوم  مع  بالتزامن  امل�سابقة  اإطالق  وجاء 
العاملي لل�سحة النف�سية، حيث اختارت اللجنة 
جلائحة  النف�سية  الآث���ار  للم�سابقة  العليا 
واملجتمع  وع��ائ��الت��ه��م  الطلبة  على  ك��ورون��ا 
هذا  لفعالياتها  مو�سوعًا  النف�سي  وال��دع��م 
العام، لرفع الوعي وتعزيز الثقة لدى الأطفال 
وعائالتهم للم�ساعدة على التكيف مع الظروف 

ب�سكل اأف�سل، حفاظا على �سالمتهم النف�سية.
بدء  عن  للم�سابقة،  العليا  اللجنة  واأعلنت 
التقدم للم�ساركة يف امل�سابقة الكرتونيًا لطلبة 
املدار�ض واجلامعات واملجتمع املحلي اعتبارا من 
اليوم، من خالل املوقع الإلكرتوين اخلا�ض بها 
"www.qac.jo" ، والذي يو�سح اأي�سا املادة 

العلمية الكاملة للم�سابقة.
واأك����د رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة ال���وزي���ر الأ���س��ب��ق 
خالل  من  امل�سابقة  اأهمية  الروا�سدة،  ب�سري 
والتي  عليها،  تركز  التي  ال�سنوية  املو�سوعات 
ت�سهم يف التوعية املجتمعية وحتفيز امل�سوؤولية 
لتمكني الفئات امل�ستهدفة من القيام بدورها يف 

بناء واعداد املجتمعات.
ودعا الطلبة واأفراد املجتمع اإىل امل�ساركة 
الإن�سانية  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق  امل�سابقة  يف 
ال�سركاء  جميع  بجهود  م�سيدا  واخل��ريي��ة، 

اإطار  اأي�سا يف  والداعمني للم�سابقة التي تاأتي 
اجلهود  دعم  يف  امل�ساهمة  "جهد" على  حر�ض 
الوطنية لتحقيق التنمية الب�سرية امل�ستدامة.
العلمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  وق����ال 
اختيار  اإن  ال�سلبي،  احمد  الدكتور  للم�سابقة 
ظل  يف  ج��اء  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا  امل�سابقة  م��و���س��وع 
املحلية  املجتمعات  على  النف�سية  الآثار  ظهور 
والأ�سر والأطفال ب�سكل خا�ض جراء تداعيات 
جائحة كورونا، والتي متثلت يف اخلوف والقلق 
توافر  وع��دم  وال��ت��وت��ر،  والعزلة  والك��ت��ئ��اب 
النف�سية  ال�سحة  حول  الأفراد  لدى  املعلومات 
انت�سار  اإىل  بالإ�سافة  معها،  التعامل  وكيفية 
تناقل  يف  الدقة  وع��دم  املغر�سة،  ال�سائعات 
م�سدرها،  من  املعلومات  اأخ��ذ  وع��دم  املعلومات 
اأفراد  لدى  النف�سية  الآثار  تفاقم  يف  ا�سهم  ما 

املجتمع منذ بدء اجلائحة.
تتناولها  التي  الرئي�سة  املحاور  اأن  واأك��د 
جائحة  ن�ساأة  ت�سمل  ال��ع��ام،  لهذا  امل�سابقة 
كورونا وتداعياتها واأعرا�سها، واجلانب الطبي 
النف�سية،  ال�سحة  ال�سحية، ومفهوم  والوقاية 
ظل  يف  النف�سية  ال�����س��ح��ة  حت��ق��ي��ق  وط����رق 
الناجتة  الآث��ار  مع  التعامل  و�سبل  اجلائحة، 

عنها ومواجهتها.
وب���ني ال�����س��ل��ب��ي اأن����ه ���س��ي��ج��ري ت��وزي��ع ما 
طلبة  ع��ل��ى  ب��ط��اق��ة  األ����ف   650 ال����  ي��ق��ارب 
الجتماعية  والفعاليات  واجلامعات  املدار�ض 
من  جزء  تخ�سي�ض  اإىل  لفتا  والقت�سادية، 

الطلبة  لتوزيعها جمانًا على  امل�سابقة  بطاقات 
وذلك  امل��دار���ض،  يف  العفيفة  الأ�سر  اأبناء  من 

ل�سمان م�ساركة جميع الفئات فيها.
واأكد نائب رئي�ض اللجنة املالية للم�سابقة 
منذر ال�سوراين، اأن ريع امل�سابقة منذ انطالقها 
عام 1995، يخ�س�ض ب�سكل كامل لتمويل برامج 
تعليم وتاأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، من خالل 
�سمعيًا"  املعاقني  لتعليم  "الرجاء  مدر�سة  دعم 
وغرف  الر�سيفة،  لواء  يف  لل�سندوق  التابعة 

م�سادر التعلم يف وزارة الرتبية والتعليم.
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  واأو����س���ح 
اإطار  ويف  امل�سابقة،  اأن  فراج،  هاين  للم�سابقة 
فعالياتها  يف  امل�ساركة  على  الطلبة  ت�سجيع 
وامل�سوؤولية  التطوعي  العمل  مفاهيم  لتنمية 
جائزة   650 خ�س�ست  لديهم،  الجتماعية 
األف  اإىل  ب��ني50  قيمتها  ت��رتاوح  للم�ساركني 
األف   35 بنحو  تقدر  اإجمالية  وبقيمة  دينار، 
املوؤ�س�سات  وبع�ض  اخلري،  اأهل  بها  تربع  دينار، 

الوطنية.
اإطالق  خالل  اأعلنت  اللجنة  اأن  اإىل  ي�سار 
امل�����س��اب��ق��ة، ع��ن ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة اإع��الم��ي��ة 
اخلا�سة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
املختلفة  الإع�����الم  وو���س��ائ��ل  ب��امل�����س��اب��ق��ة، 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة والإذاع���ي���ة والإل��ك��رتون��ي��ة 
م��واق��ع  متابعة  اإىل  ودع���ت  ل��ه��ا،  ال��داع��م��ة 
 # و"ها�ستاغ  ميديا  ال�سو�سال  على  امل�سابقة 

تكيف _ نف�سًيا".

*عمان 
احل�سن،  بنت  �سمية  الأم���رية  �سمو  رع��ت 
�سمية  الأم��رية  جامعة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض 
ل�سعارها  اجلامعة  اإ�سهار  حفل  للتكنولوجيا، 
رئي�ض  بح�سور  اجلامعي،  احل��رم  يف  اجلديد، 
واأع�ساء  اأمنائها،  جمل�ض  واأع�ساء  اجلامعة، 

والإدارية. التدري�سية  الهيئتني 
ال�سعار  ع��ن  ال�����س��ت��ارة  �سموها  واأزاح����ت 

اجلديد اإيذانا ببدء احلفل.
يوائم  اجلديد  ال�سعار  اإن  �سموها،  وقالت 
نظرة  على  ويركز  والأ�سالة،  احلداثة  بني 

هويتها  ع��ن  ويك�سف  امل�ستقبلية،  اجلامعة 
وثيق  ارت��ب��اط  ذات  تكنولوجية  ك��رائ��دة 

بال�سناعة.
اجلامعة،  ميثل  ال�سعار  اأن  �سموها  واأكدت 
يتم  لكي  الكويف،  اخل��ط  فيه  ا�ستخدم  حيث 
العربية  لأم��ت��ن��ا  ال��ت��اري��خ��ي  بالعمق  رب��ط��ه 
�سبكات  من  اأف��ك��اره  م�ستوحيا  والإ�سالمية، 
ول���وح���ات دوائ�����ر ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ف��ي��م��ا ت��ق��وم 
واإن�����س��اء  بتطوير  ال�سعار  واأل����وان  ر���س��وم��ات 
املت�سابكة  العالقة  تعك�ض  تركيبية  اأمن��اط 
و�سوق  اجل��ام��ع��ة،  خريجي  ب��ني  الإي��ج��اب��ي��ة 

العمل يف الأردن.
ب��ال��ل��ون  ت�سميمه  ان  ���س��م��وه��ا  وت��اب��ع��ت 
ال��ذي  ال��ل��ون  معاين  ل�ستثمار  ج��اء  الأزرق، 
�سموها،  مبينة  والثقة،  واملرونة  للثبات  يرمز 
"اأن فيه جذورا عميقة ت�سرب يف ما�ض عريق 
ف�ساءات  يف  اجلناح  واث��ق  وحتليقا  به،  نعتز 

غد نوؤمن اأننا قادرون على �سناعته".
ال��ط��الب  اأرى  اأن  "ي�سعدين  واأ���س��اف��ت 
ينمون  وه��م  اجل��ام��ع��ة  وم��وظ��ف��ي  املتميزين 
بفخر،  واملتنوعة  العميقة  الأردنية  هويتهم 
عامليني،  كمواطنني  لأدواره���م  تقديرهم  مع 

للم�ساهمة  بالواجب  و�سعور  مبهارات  يتمتعون 
يف جمتمعاتهم املحلية والعاملية ب�سكل كبري".

ن�ستذكر  "اإننا  قائلة:  �سموها  وا�ستذكرت 
�سنة  خالل  بها،  مررنا  التي  ال�سعبة  املرحلة 
م�ساق  من  فيها  ما  بكل  ا�ستثنائية،  ما�سية 
لوجه  وجها  و�سعتنا  اإذ  اجلميع،  على  ع�سيبة 
التعليم،  ملف  خا�سة  املخاوف  من  الكثري  اأمام 

وكنا مب�ستوى التحدي".
الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  ق��ال  ب��دوره، 
اإجنازات  ا�ستعرا�ض  بعد  الرفاعي،  م�سهور 
اأن  "�سيبقى  امل��ا���س��ي:  ال���ع���ام  اجل��ام��ع��ة 

ج��ام��ع��ت��ن��ا ح��ف��رت ل��ه��ا ���س��ع��ارا خ���ال���دا يف 
ي��ن��م��ا  وج����دان امل��ج��ت��م��ع ب��ك��ل اأط��ي��اف��ه، ف��اأ
ال��ع��ط��اء بال  ب��ه��ا  ذك���رت اجل��ام��ع��ة، ق���رن 

والتميز". والنجاح  حدود، 
ل�سموها  ���س��ك��ره  ع���ن  ال���رف���اع���ي  وع����رب 
ال�سعار  وجلنة  امللكية،  العلمية  وللجمعية 
والهيئتني  الأمناء،  جمل�ض  واأع�ساء  اجلديد، 
على  وال��ط��ل��ب��ة  والإداري��������ة  ال��ت��دري�����س��ي��ة 

م�ساهمتهم يف �سناعة تلك الإجنازات.
ال�سعار  جل��ن��ة  رئ��ي�����ض  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ال�سعار  اإن  الطوي�سي،  عدي  الدكتور  اجلديد 

اجلامعة  ق��درة  تعك�ض  ب�سرية  هوية  ميثل 
وحتقيق  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف  ال��ع��ال��ي��ة 
اجلامعة  كليات  راي��ات  اأن  مبينا  الجن��ازات، 

اأي�سا، �ستتو�سح بهذا ال�سعار. واأعالمها 
اأع�ساء  ذوي  �سموها  كرمت  احلفل،  ويف 
التدري�ض  وه��ي��ئ��ة  اجل��ام��ع��ة  اأم��ن��اء  جمل�ض 
كما   ،2021  -  2020 العام  خ��الل  الراحلني 
التدري�سية  الهيئتني  اأع�ساء  �سموها  كرمت 
اجلامعة  يف  خدمتهم  انتهت  الذين  والإدارية 
يف نف�ض العام، م�ستذكرة ب�سماتهم يف جناحها 

وخدمتها طوال تلك الفرتة.

مجلس الوزراء يقر المشروع المعدل 
لقانون الضريبة العامة على المبيعات

رئيس مجلس األعيان يلتقي عددا من 
سفراء الدول الصديقة لّدى المملكة

إطالق مسابقة الملكة علياء
 للمسؤولية االجتماعية للعام 2021

جامعة األميرة سمية تشهر شعارها الجديد

عيد ميالد سمو األمير
 فيصل بن الحسين اليوم

عمان 
ي�سادف اليوم الثنني، عيد ميالد �سمو الأمري في�سل بن احل�سني، 
 ،1963 عام  الأول  ت�سرين  �سهر  من  ع�سر  احلادي  يف  �سموه  ولد  حيث 
ثم  عمان،  يف  الإ�سالمية  العلمية  الكلية  يف  البتدائي  تعليمه  وتلقى 

وا�سل درا�سته يف اململكة املتحدة.
وانتقل �سموه بعد ذلك عام 1971 اإىل الوليات املتحدة حيث تلقى 
تعليمه الثانوي يف كل من ولية ما�سات�سو�سيت�ض والعا�سمة وا�سنطن، 
ثم التحق يف عام 1981 بجامعة براون يف الوليات املتحدة وح�سل 
اجلامعة  نف�ض  من  الكهربائية  الهند�سة  يف  البكالوريو�ض  �سهادة  على 
 London Business من  الإدارة  يف  املاج�ستري  وعلى   ،1985 عام 

.1998 عام   School
وحتقيقًا ل�سغف �سموه بتعلم الطريان، التحق بدورات تدريبية يف 
عام  طريان  اإج��ازة  على  وح�سل  اجلامعية  درا�سته  خالل  املجال  هذا 
بريطانيا  يف  الطريان  جمال  يف  متقدمة  ب��دورات  التحق  كما   ،1982

وح�سل على جناح الطريان للطائرات املقاتلة.
بني  الفرتة  خالل  امللكي  اجلو  �سالح  قائد  موقع  �سموه  �سغل  وقد 
من  الع�سرين  يف  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت  حيث   ،2004-2001
هيئة  لرئي�ض  خا�سًا  م�ساعدًا  �سموه  بتعيني   2004 عام  اأيلول  �سهر 

الأركان امل�سرتكة.
وبعد خدمة طويلة يف القوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ض العربي، 
امللك  جلاللة  م�ست�سارًا  �سموه  بتعيني  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت 
ورئي�سًا ملجل�ض ال�سيا�سات الوطني، حيث تفرغ �سموه لإداء الواجبات 

املناطة بهذا املوقع مع احتفاظه برتبة فريق فخرية.
للتميز،  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز  اأمناء  جمل�ض  �سموه  ويراأ�ض 
الأوملبية  واللجنة  �سوفك�ض،  ملعر�ض  العليا  التوجيهية  واللجنة 
من  ال�سالم  وجلنة  ال�سيارات،  لريا�سة  التنفيذي  واملجل�ض  الأردنية، 

خالل الريا�سة.
اأجيال  مبادرة  هيئة  اإدارة  جمل�ض  ورئي�ض  موؤ�س�ض  �سموه  اأن  كما 
 2010 العام  منذ  الدولية  الأوملبية  اللجنة  يف  ع�سو  وه��و  ال�سالم، 
للجنة  التابع  التنفيذي  املكتب  يف  ع�سوًا   2019 حزيران  يف  وانتخب 
لريا�سة  العاملية  املنظمة  يف  ع�سو  اأن���ه  كما  ال��دول��ي��ة،  الأومل��ب��ي��ة 
ال�سيارات. وقد مثل �سموه الأردن يف العديد من الجتماعات واملحافل 

العربية والدولية.
عمر  الأمري  و�سمو  اآية  الأم��رية  �سمو  هم  اأبناء  ب�ستة  �سموه  ورزق 
و�سمو الأمرية �سارة و�سمو الأمرية عائ�سة و�سمو الأمري عبداهلل و�سمو 
يف  الفي�سل  زينا  الأم��رية  �سمو  على  قرانه  عقد  وقد  حممد.  الأم��ري 

الرابع من �سهر كانون الثاين 2014.

وزير الداخلية يلتقي السفير الياباني
*عمان 

الوزارة،  مبنى  يف  لقائه  لدى  الفراية،  مازن  الداخلية  وزير  بحث 
تطوير  �سبل  ك���اورو،  �سيمازاكي  عمان  يف  الياباين  ال�سفري  الأح���د، 
يف  �سيما  ول  ال�سديقني  البلدين  بني  الثنائي  التعاون  اأوا�سر  وتوطيد 

املجالت المنية والقت�سادية.
الدوام  على  ت�سهد  اليابانية  الردنية  العالقات  ان  الفراية  واأكد 
تطورا متزايدا يتنا�سب مع حجم التعاون والتن�سيق القائم بني البلدين 
اإىل �سرورة ال�ستفادة من  يف الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك، م�سريا 
والتطرف  الرهاب  مكافحة  جمال  يف  البلدين  بني  المنية  اخلربات 
الذي ينبع يف كثري من الأحيان من الظروف القت�سادية ال�سعبة وقلة 
فر�ض العمل، ل�سيما يف ظل الظروف واملتغريات القليمية والدولية، 

لتحقيق ال�سلم وال�ستقرار يف دول املنطقة والعامل.
براجمه  تنفيذ  يف  ل����الأردن  ال��ي��اب��اين  ب��ال��دع��م  ال��وزي��ر  واأ���س��اد 
الإ�سالحية وم�ساريعه التنموية التي �سرع الردن ال�سري بها لتحقيق 
والتنموية  القت�سادية  التحديات  جتاوز  من  ميكننا  الذي  ال�سالح 
بها  متر  التي  والأح��داث  التغريات  عن  بع�سها  والناجم  نواجهها  التي 

دول املنطقة.
زي��ادة  على  العمل  ���س��رورة  اىل  ال��ل��ق��اء  خ��الل  ال��ف��راي��ة  ودع���ا 
الإج����راءات  بظل  ول�سيما  اململكة،  يف  اليابانية  ال���س��ت��ث��م��ارات 
وال�سيا�سات والقرارات احلكومية التي يتم اتخاذها با�ستمرار لتوفري 

البيئة ال�ستثمارية املحفزة واجلاذبة لال�ستثمار.
بدوره، اأ�ساد ال�سفري الياباين بالإجراءات التوعوية والتحفيزية 
على  الإقبال  لزيادة  الردنية  احلكومة  اتخذتها  التي  والتنظيمية 
تلقي مطعوم فريو�ض كورونا والتي �سملت املواطنني والالجئني وكل من 

يقيم على ارا�سي اململكة دون متييز.
املجالت  يف  اململكة  ت�سهده  الذي  والتحديث  التطور  حجم  وثمن 
البلدين  بني  الثنائي  التعاون  عرى  بتعزيز  بالده  رغبة  مبديا  كافة، 

ومبا يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة.

الحمارنة رئيسا تنفيذيا 
لمعهد اإلعالم األردني

  
*عمان 

الدكتور  العني  تعيني  الأردين  الإع��الم  معهد  اإدارة  جمل�ض  قرر 
م�سطفى حمارنة، رئي�ًسا تنفيذًيا للمعهد اعتباًرا من 1 ت�سرين الأول 
املعهد  واأ�سرة  املعهد،  موؤ�س�ض  علي،  رمي  الأم��رية  �سمو  ورحبت   .2021

بالدكتور م�سطفى احلمارنة، متمنني له التوفيق والإجناز الدائم.
يف  �ساهم  احل��م��ارن��ة  اإن  الأح����د،  �سحفي  ب��ي��ان  يف  املعهد  وق���ال 
يف  العامة  ال�سيا�سة  �سوؤون  يف  املتعلقة  البحثية  امل�ساريع  من  العديد 
الأعيان  جمل�ض  ع�سو  وهو  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
خالل  اكت�سبها  طويلة  اإدارية  بخربات  يتمّتع  كما  والع�سرين،  الثامن 
ع�سر  اإىل  املعهد  توجيه  على  العمل  و�سيوا�سل  املهنية،  م�سريته 
 2017 عام  منذ  احلمارنة  وتراأ�ض  والزده���ار.  التحديث  من  جديد 
كمركز  يعمل  الذي  والجتماعي،  القت�سادي  املجل�ض   2020 وحتى 
ا�ست�ساري للدرا�سات على امل�ستوى الوطني، وكان مديرًا ملركز الدرا�سات 
رئا�سة  وت��وىل  عاًما،   15 ملدة  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  ال�سرتاتيجية 
جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردنية بني عامي 2004 
و2006، وعمل م�ست�سارًا يف الديوان امللكي العامر يف عهد جاللة املغفور 
له باأذن اهلل امللك احل�سني بن طالل. وح�سل احلمارنة على اللي�سان�ض 
يف القت�ساد من جامعة مدريد، ثم �سهادتي املاج�ستري والدكتوراه يف 
التاريخ من جامعة جورج تاون يف وا�سنطن، حيث عمل اأ�ستاذًا يف ق�سم 
التاريخ يف اجلامعة الأردنية واأ�ستاذًا م�ساعدًا يف جامعة جورج تاون 

التي تخرج منها.

المياه تدعو لتكثيف الجهود
 لمواجهة آثار التغير المناخي

*عمان 
تكثيف  اإىل  البطاينة،  ب�سار  املهند�ض  املياه  �سلطة  عام  امني  دعا 
املحلية  واملوؤ�س�سات  القطاعات  خمتلف  مع  ال�سراكة  لتعزيز  اجلهود 
العامل  التي تلقي بظاللها على  املناخي  التغري  اآثار  والدولية ملواجهة 

ب�سكل عام والواقع املائي يف الأردن ب�سكل خا�ض.
اأكرث  من  الردن  اأن  الح��د،  ال�سلطة  ا�سدرته  بيان  يف  واو���س��ح 
الدول تاأثرا بالتغريات املناخية وخماطر الفي�سانات خالل ال�سنوات 
وتذبذب  تغري  ب�سبب  املياه  نق�ض  م�سكلة  تفاقم  اإىل  اأدى  ما  املا�سية، 
امناط الهطول املطري وارتفاع درجات احلرارة وزيادة ن�سبة التبخر 
زيادة  اإىل  دعا  كما  اللجوء.  وموجات  ال�سكانية  الزيادة  عن  عو�سا 
لهذه  ملا  ال��دول  بني  الفعال  التعاون  اوج��ه  وتر�سيخ  ال��دويل  التعاون 
العامة  وال�سالمة  ال�سحة  وعلى  وبيئية  مادية  خماطر  من  الظاهرة 
فاعلة  �سراكات  بناء  �سرورة  البطاينة،  واأكد  اجتماعية.  وخماطر 
مع املعنيني واملزارعني وا�سحاب امل�سالح وتكثيف جهود اجناح برامج 
نظام النذار املبكر بالتعاون مع املركز الوطني لالأمن وادارة الزمات 
الواجب  والتدابري  احللول  ايجاد  بهدف  واجلهات  املوؤ�س�سات  كافة  مع 
هذه  ملواجهة  وطني  برنامج  لبناء  الوقاية  و�سائل  وتطوير  اتخاذها 
مع  وبالتعاون  ال��وزارة  اأن  وبني  يوم.  بعد  يوما  تتفاقم  التي  الظاهرة 
املركز الوطني لالأمن وادارة الزمات، اأطلقت ال�سرتاتيجية الوطنية 
احلفاظ  بهدف  الفي�سانات  وخماطر  اأثار  ملواجهة  الكوارث  من  للحد 
هذه  اماكن  حتدد  خرائط  اع��داد  خالل  من  واملمتلكات  الرواح  على 
والتدابري  الليات  وحتديد  والربامج  اخلطط  واع��داد  الفي�سانات 
الواجب اتخاذها للتعامل الفاعل معها ) مبا فيها نظام النذار املبكر 
الواجب  بالإجراءات  املعنية  املوؤ�س�سات  وتعريف  الخ��الء(  وخطط 
من  للحد  الوطنية  ال�سرتاتيجية  هذه  اطار  �سمن  م�سبقا  اتخاذها 
الكوارث. وقال البطاينة، ان الردن احد الدول التي تعاين �سحا مائيا 
متزايدا نتيجة تغريات املناخ التي ا�سحت ظاهرة عاملية مقلقة وتهدد 
وارتفاع  املتاحة  املياه  كميات  تراجع  نتيجة  الغذاء  تاأمني  ام��دادات 
والعاملية  الدولية  الجراءات  متتني  �سرورة  موؤكدا  احلرارة،  درجات 
ملواجهة ظاهرة الحتبا�ض احلراري و�سرورة التزام الدول بالتخفيف 
للدول  املقدم  الدعم  م�ستويات  وزيادة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  من 
الفقرية مائيا والأكرث عر�سة لآثار التغري املناخي. ولفت اإىل اأن الردن 
من  بالتقليل  التزامها  يف  كبرية  جناحات  حققت  التي  الدول  من  يعد 
الغازات والكربون وتو�سيع ال�ستفادة من الطاقة املتجددة  انبعاثات 
�سواء الرياح اأو الطاقة ال�سم�سية حيث يحتل املرتبة ال�ساد�سة عامليا 
املنطقة، وبالرغم من  املتجددة والول على م�ستوى  الطاقة  انتاج  يف 

ذلك فهو مهدد برتاجع الهطولت املطرية بحدود 15 باملئة.
مع  باملئة   21 نحو  اإىل  املعدل  هذا  يرتفع  ان  التوقعات  وترجح 
مثل  حاليا  املتاحة  املائية  امل�سادر  تدفقات  برتاجع  مقلقة  حتديات 
املناطق  معظم  يف  قدراتها  تراجعت  التي  اجلوفية  وامل�سادر  الينابيع 
البالغات  تقرير  اأن  وا�ساف  عليه.  كانت  عما  باملئة   50 نحو  اإىل 
زيادة  من  حذر  المنائي  املتحدة  المم  برنامج  عن  ال�سادر  الوطنية 
درجة  5ر2  اإىل  5ر1  مبعدل  مطرد  ب�سكل  الردن  يف  احلرارة  درجات 
معتادة  غري  حرارة  وموجات  اجلفاف  موا�سم  زيادة  يعني  ما  مئوية، 
وتراجع امل�ساحات اخل�سراء يف بع�ض املناطق وتقل�ض املراعي. وذكر 
انخفا�ض  مثل  املناخية  التغريات  تهديدات  يواجه  كله  العامل  اأن 
واجلفاف  احل��رارة  درج��ات  وارتفاع  والفي�سانات  املطرية  الهطولت 
ذلك  كل  ان  مبينا  اخل�سراء،  الرقعة  يف  كبرية  حرائق  خلفت  والتي 
الزدي��اد  مثل  املجتمعية  والتغريات  التحديات  زي��ادة  اإىل  �سيوؤدي 
ال�سكاين والتو�سعات احل�سرية وهجرات من املناطق اجلافة للمناطق 
فاإن  ذل��ك،  كل  من  بالرغم  ان��ه  واو�سح  امل�سكلة.  يفاقم  ما  الأخ��رى 
لت�سكل  ي��وؤدي  ما  الهطول،  �سدة  يف  حتول  ت�سهد  املطرية  الهطولت 
الفي�سانات التي تخلف ا�سرارا كبرية على التنمية امل�ستدامة والنظم 
وخمزون  الزراعي  النتاج  م�ستوى  برتاجع  يهدد  ما  اله�سة  البيئية 
ح�ساد  يف  للتو�سع  متعددة  برامج  اط��الق  اإىل  لفتا  اجلوفية،  املياه 
من  واحلد  لل�سدود  التخزينية  ال�سعة  زيادة  خالل  من  المطار  مياه 
يف  ت�ستخدم  مكعب  مرت  مليون   400 طاقة  اإىل  لرفعها  الفي�سانات 
التجميعية  اخلزانات  بناء  برامج  وتو�سيع  الزراعة  لغايات  غالبيتها 
ملياه المطار على م�ستوى ال�سرة واملزرعة واملوؤ�س�سة. وقال البطاينة، 
اإن الوزارة تعمل جاهدة لتح�سني كفاءة انظمة الري احلديثة وتو�سيع 
ال�سحي،  ال�سرف  حمطات  عن  الناجتة  املعاجلة  املياه  من  ال�ستفادة 
اإىل نحو 200 مليون مرت  حيث ارتفعت الكميات بحلول العام احلايل 
مكعب من املياه املعاجلة امل�ستفاد منها يف الزراعات املقيدة وال�سناعات 
وتو�سيع الرقعة اخل�سراء مب�ساريع حتقق التنمية للمجتمعات املحلية 

من خالل زراعة العالف يف خمتلف املناطق.
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*عمان 
ن��ق��اب��ة  يف  ع�����س��وا   1142 ي��ت��وج��ه 
املقبل  اجلمعة  يوم  الأردن��ي��ني  ال�سحفيني 
عمان  ق��اع��ة  يف  الق����رتاع  �سناديق  اإىل 
يف  الريا�سية  احل�سني  مبدينة  ال��ك��ربى 
كورونا  جائحة  بعد  نقابية  انتخابات  اأول 
اأع�ساء  و9  للنقيب  ونائب  نقيب  لختيار 
جمل�ض، و�سط تناف�ض �سديد بني املر�سحني.

ال�سحفيني  نقيب  باأعمال  القائم  وقال 
اتخاذ  جرى  اإن��ه  ال��ربم��اوي،  ينال  الزميل 
الهيئة  اجتماع  لعقد  الالزمة  التح�سريات 
العامة للنقابة يوم اجلمعة املقبل، املوافق 
واأ�ساف  الأول.  ت�سرين  من  ع�سر  اخلام�ض 
الربماوي لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، 
اأنه و�سندا لأحكام قانون نقابة ال�سحفيني 
يتوجب ح�سور "الن�سف + 1" من الزميالت 
للنقابة،  العامة  الهيئة  اأع�ساء  والزمالء 
املقرر،  املوعد  يف  الجتماع  عقد  لغايات 
وبخالف ذلك يوؤجل الجتماع اإىل اجلمعة 

التالية مبن يح�سر.
وال��زم��الء  ال��زم��ي��الت  ع���دد  اأن  وب���ني 
املمار�سني  ال�سحفيني  �سجل  على  املدرجني 
زميال   1142 ب��ل��غ  اجل����دول  ا���س��دار  ق��ب��ل 
على  بناء  القانوين  الن�ساب  ويبلغ  وزميلة، 
وزميلة،  زميال   572 الجتماع،  لعقد  ذلك 
عقد  لغايات  القانوين  الن�ساب  اأن  مو�سحا 
الجتماع، وبالتايل اأي زميل وزميلة يح�سر 
امل�ساركة  ل��ه  ي��ح��ق  ال��ن�����س��اب  حت��ق��ق  ب��ع��د 

بالجتماع وانتخابات املجل�ض.
لنقابة  العامة  الهيئة  اجتماع  اأن  وبني 
ظل  يف  ينعقد  امل����رة،  ه���ذه  ال�سحفيني 
كورونا  جائحة  فر�ستها  ا�ستثنائية  ظروف 
وتداعياتها، واأدت اإىل عدم عقد الجتماع 
عام  ني�سان  يف  املقرر  القانوين  موعده  يف 
ال�سحفيني  نقابة  انتخابات  وتعد   .2020
هيئتها  اجتماع  تعقد  مهنية  نقابة  اأول 
 43 رقم  ال��وزراء  رئي�ض  بالغ  بعد  العامة، 
الدفاع  لأمر  ا�ستنادا  ال�سادر   ،2021 ل�سنة 
جمل�ض  من  حر�سا   ،2020 ل�سنة   16 رق��م 

النقابة على تطبيق القانون.
ولفت الربماوي اإىل اتخاذ الإجراءات 
الالزمة للمحافظة على ال�سالمة وال�سحة 
التباعد،  م��راع��اة  خ���الل  م��ن  ال��وق��ائ��ي��ة 
والكمامات  التعقيم  م�ستلزمات  وت��وف��ري 
وو�سع  للح�سور،  احل��رارة  درج��ات  وقيا�ض 

لوحات ار�سادية يف مكان الجتماع.
ال�سالمة  مبتطلبات  اللتزام  اإىل  ودعا 
العامة، ول�سيما ما يتعلق باإلزام امل�ساركني 
يكونوا  ب���اأن  والن��ت��خ��اب��ات  الج��ت��م��اع  يف 
حا�سلني على املطعوم امل�ساد لفريو�ض كورونا 
اأو  الوىل(  اجلرعة  على  يوما   21 )م��رور 
�ساري  النتيجة  �سلبي  اأر(  �سي  )بي  فح�ض 
املفعول ملدة 72 �ساعة، والتقيد مبا ورد يف 

الربوتوكول ال�سحي.
اجتماع  اأع��م��ال  ج���دول  اأن  واأو����س���ح 
الهيئة العامة، يت�سمن مناق�سة التقريرين 
و2020،   2019 عامي  عن  والإداري  املايل 
وال��ت��و���س��ي��ة ب���اإج���راء درا���س��ة اك��ت��واري��ة 
الجتماعي،  وال�سمان  التعاون  ل�سندوق 
جائزة  نظام  م�سروع  ومناق�سة  وع��ر���ض 
احل�����س��ني ل���الإب���داع ال�����س��ح��ف��ي، واج����راء 
وجمل�ض  النقيب  ونائب  النقيب  انتخابات 

النقابة.
وت��اب��ع ب��اأن��ه و���س��ع��ت اإج�����راءات غري 
واللتزام  النتخابات  لإج��راء  م�سبوقة 
خالل  من  النقابة،  قانون  باأحكام  الكامل 
يف  ل���الق���رتاع  م��ن�����س��ات  ث���الث  تخ�سي�ض 
املدينة   – عمان  قاعة   " الجتماع  قاعة 
جلنة  منها  كل  على  وي�سرف   " الريا�سية 
ال��زم��الء  م��ن  وع���دد  الرئي�سة،  الق����رتاع 
يف  مل�ساعدتها  اللجنة  �ستختارهم  ال��ذي 
من�سة  ك��ل  ب���اأن  وزاد  الق����رتاع.  عملية 
لرتتيب  وفقا  الأ�سماء  من  جمموعة  ت�سم 
الأحرف الهجائية، حيث �سيتم ادراج ا�سم 
الناخب باحلرف املبني على كل منها، وت�سم 

�سيخ�س�ض  كما  ا�سما،   365 نحو  من�سة  كل 
اأجل ت�سهيل  15 خلوة لغايات القرتاع من 
اآل��ي��ة  اأن  وب���ني  الن��ت��خ��اب��ات.  وت�����س��ري��ع 
الت�سويت بثالث ورقات  النتخاب، تت�سمن 
منف�سلة، واحدة يف �سندوق واحد للنقيب، 
لأع�ساء  وواح��دة  النقيب،  لنائب  واأخ��رى 
النقابة وبح�سب  اإن جمل�ض  املجل�ض. وقال 
ال�سحفيني،  نقابة  قانون  املادة 25/ ب من 
تن�ض "ي�سمي من بني اأع�ساء الهيئة العامة 
النقابة  يف  ت�سجيلهم  على  م�سى  ال��ذي��ن 
اأكرث،  اأو  جلنة  الأقل  على  �سنوات   10 مدة 
لالإ�سراف على النتخابات يف مركز النقابة 
من  منها  كل  تتاألف  اآخ��ر  مركز  اأي  يف  اأو 
رئي�سا  بينهم  من  ينتخبون  اأع�ساء  خم�سة 
اجلديدة  بالإجراءات  يتعلق  وفيما  لها". 
لنتخابات نقابة ال�سحفيني، اأ�سار اإىل اأنه 
عدد  تعيني  يتم  25/ج  ذاتها  للمادة  ووفقا 
مل�ساعدة  النقابة  امل�سجلني يف  الأع�ساء  من 
الن��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى  ال����س���راف  يف  اللجنة 
اأع�ساء جلنة  وي�سرتط يف  ال�سوات،  وفرز 
اأن يكونوا من غري  النتخابات وامل�ساعدين 

املر�سحني.
امل��ادة  بن�ض  التزاما  ال��ربم��اوي،  وق��ال 
اأ���س��وات  ف���رز  "يتم  ال��ق��ان��ون  م��ن  30/ه����� 
امل��ق��رتع��ني ب��وا���س��ط��ة احل��ا���س��وب وي��دوي��ا 
احلا�سوب  يرف�سها  التي  الق��رتاع  لأوراق 
الع��ت��ب��ار  ب��ع��ني  الوراق  ه���ذه  وت���وؤخ���ذ 

لحت�ساب الأ�سوات.
ال�سحفيني  ن��ق��اب��ة  جمل�ض  ان  ي��ذك��ر 
الفرز  لإج��راء  الالزمة  الإج��راءات  اتخذ 
ت��اري��خ  يف  م���رة  لأول  وي��ع��د  اإل��ك��رتون��ي��ا، 
خا�سة  اأوراق  اعتماد  اإىل  م�سريا  النقابة، 
لالقرتاع، وكل منها حتمل لونا خمتلفا )اأي 
النقيب  نائب  وورق��ة  بلون،  النقيب  ورق��ة 

بلون اآخر، وورقة املجل�ض بلون ثالث(.
تت�سمن  الق���رتاع  اأوراق  اأن  واأو���س��ح 
التالعب  دون  حتول  خا�سة  اآمنة  عالمات 
فيها اأو تزويرها، مبينا اأن كل ورقة مطبوع 
عليها ا�سم كل مر�سح )ورقة النقيب اأ�سماء 
امل��ر���س��ح��ني مل��وق��ع ال��ن��ق��ي��ب، وورق����ة نائب 
النقيب اأ�سماء املر�سحني ملوقع نائب النقيب، 
لع�سوية  املر�سحني  اأ�سماء  املجل�ض  وورق��ة 
املجل�ض( واإزاء كل ا�سم توجد دائرة، وعلى 
الزميل اأو الزميلة الناخب ت�سليل الدائرة 
خا�ض  بقلم  يختارها،  التي  الأ�سماء  اإزاء 
ول  اق��رتاع،  خانة  كل  يف  موجودا  �سيكون 
يجوز الت�سليل بقلم اآخر ثم يودع كل ورقة 

يف ال�سندوق ال�سفاف املخ�س�ض لها.
النقابة  قانون  ومبوجب  اأن��ه  واأو���س��ح 
تفتح �سناديق القرتاع يف متام ال�ساعة 11 
�سباحا، من يوم النتخابات وتغلق يف متام 
نف�سه،  اليوم  م�ساء  من  اخلام�سة  ال�ساعة 
النتخابات  على  ال���س��راف  للجنة  ويحق 
متديد مدة القرتاع �ساعتني مهما بلغ عدد 

املقرتعني.
واأو�سح اأنه وبعد انتهاء عملية القرتاع 
مبا�سرة  الإلكرتوين  الفرز  عملية  �ستبداأ 
اأ�سماء  و�ستظهر  الق��رتاع،  جلنة  باإ�سراف 
الفرز  ب��داي��ة  عند  مركز  لكل  املر�سحني 
على �سا�سة مثبتة داخل القاعة، ارتفاعها 
اأن  اإىل  اأم��ت��ار، لف��ت��ا   4 اأم��ت��ار وع��ر���ض   3
متابعة  �سيتوىل  متخ�س�سا  فنيا  فريقا 
ال��ف��رز،  بعملية  اخلا�سة  الأج��ه��زة  عمل 
ملعاجلة  الالزمة  الإج���راءات  اتخذت  كما 
توفري  ذلك  ومن  حت��دث،  قد  �سعوبات  اأي��ة 
املدينة  اإدارة  مع  بالتن�سيق  كهرباء  مولد 

الريا�سية.
على  ال�سراف  جلنة  تزويد  اإىل  واأ�سار 
الكاملة،  القانونية  بالأحكام  النتخابات 
اإىل  اإ�سافة  النتخاب،  بعملية  واخلا�سة 
تكليف امل�ست�سار القانوين للنقابة باحل�سور 

طيلة يوم الجتماع حتى اإعالن النتائج.
الزميالت  من  املر�سحني  عدد  اأن  وبني 
نائب  مركز   ،3 النقيب  )مركز  وال��زم��الء، 
النقيب 5، ع�سوية املجل�ض 29(، حتى ظهر 

هذا اليوم الأحد، لفتا اإىل انه �سيغلق باب 
الثنني،  غد  يوم  دوام  نهاية  مع  الرت�سيح 
ا�ستكمال  بعد  املر�سحني  اأ�سماء  و�ستعلن 
يوم  �سباح  عليها  النقابة  جمل�ض  م�سادقة 

بعد غد الثالثاء.
من  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ت��وق��ع��ات  وح���ول 
ال�سحفية  قالت  املقبل،  النقابة  جمل�ض 
انعك�ض  املنطقة  و�سع  اإن  ال�سردية  مي�سر 
اململكة منذ  العاملة يف  الهيئات  على جميع 
الربيع العربي و�سول اإىل جائحة كورونا.

ال��ن��ق��اب��ة  دع���م  اأه��م��ي��ة  اإىل  ودع����ت 
ل��ل��ح��ري��ات ال�����س��ح��ف��ي��ة، وت��ع��زي��ز دوره���ا 
اأو���س��اع  ال��ع��ام، وحت�سني  ال���راأي  ق��ي��ادة  يف 
واحلد  املعي�سية،  وال�سحفيات  ال�سحفيني 

من التدخالت يف املهنة.
ويف ال�سياق، اأهابت بالزمالء يف الهيئة 
يف  حرة  اإرادة  اأ�سحاب  يكونوا  اأن  العامة 
م�سلحة  وت��ق��دمي  ق���وي،  جمل�ض  اخ��ت��ي��ار 
وذلك  ال�سخ�سية،  امل�سالح  على  النقابة 
العمل  لديهم اجلدية يف  ا�سخا�ض  باختيار 

ورفع �سوية النقابة واأع�سائها.
وطالبت ال�سردية بتفعيل اللجان ب�سكل 
خطة  وجود  واأهمية  املهنة،  مب�ستوى  يليق 
والتعليم  ال�سكن  من  اخلدمات  يف  للنقابة 
وعدم  التكاليف،  مرتفع  ال�سحي  والتاأمني 
التغا�سي عن توفري فر�ض عمل لل�سحفيني 
الذين فقدوا عملهم ب�سبب اجلائحة، وحل 
ومنع  ال��ورق��ي��ة،  ال�سحف  بع�ض  م�سكالت 
الدخالء على املهنة، والو�سول اإىل م�ستقبل 

اآمن لل�سحفي.
واكدت �سرورة تعديل �سندوق التكافل 
ال�سحفية  اأو  ال�سحفي  ذوو  لي�ستفيد 
املتوفى ودون التطرق لدفعه الر�سوم لل�سنة 

الأخرية.
ال�سحفية  ال��ك��ات��ب��ة  بينت  ب���دوره���ا، 
�سحفيني  نقابة  ع�سو  اأول  ح���داد،  تريز 
التناف�ض  اأن  عاما،   48 منذ  ال�سيدات  من 
جتريح  ي�سوده  األ  يجب  النتخابات  يف 
لي�سكل  الآخ����ر،  ب��اح��رتام  الل���ت���زام  م��ع 
مهنتهم  عن  ح�سارية  �سورة  ال�سحفيون 
واآل���ي���ة اخ��ت��ي��اره��م ل��ل��م��ر���س��ح��ني، وب��ع��د 
اجلميع  يعود  املجل�ض  اختيار  من  النتهاء 
اللجان  وت�سكيل  والت�ساور  التحاور  اإىل 
والنقابة  الوطن  م�سلحة  مع  ين�سجم  مبا 

والهيئة العامة.
اأن الهيئة العامة هي من  واأكدت حداد 
خالل  من  املقبل  املجل�ض  عمل  م�سار  حتدد 
املتقاربني  ال�سخا�ض  من  جمموعة  اختيار 
الذين  املن�سجمة  والأف���ك���ار  ال��ك��ف��اءة  يف 
واآلية  وا�سحة  اأهداف  حتقيق  اإىل  ي�سعون 
ت�سكيل  �سرورة  اإىل  م�سرية  جماعية،  عمل 
مبتابعة  تخت�ض  العامة،  الهيئة  من  جلنة 
مطالبة  وم�ساءلته،  املنتخب  املجل�ض  عمل 
اختيار  خ��الل  م��ن  اللجان  جميع  بتفعيل 
والكفاءة  اخل��ربة  اأ�سحاب  م��ن  ا�سخا�ض 

فيها.
الدكتور  ال�سحفي  ت��وق��ع  جهته،  م��ن 
ال�سحفيني  نقابة  جمل�ض  من  العتوم،  رعد 
املنتخب، تخفي�ض تكاليف التاأمني ال�سحي، 
التع�سفي  النقل  من  ال�سحفيني  وحماية 
اإىل  داعيا  الوظيفي،  الأمان  مبداأ  وتعزيز 
ال�ستقرار  حلماية  اجلهود  من  املزيد  بذل 
املايل لأع�ساء الهيئة العامة، وتعزيز املنح 
واملطالبة  ال�سحفيني،  لأب��ن��اء  اجلامعية 
ملكرمة  مم��اث��ل��ة  ملكية  م��ك��رم��ة  مبنحهم 

اجلي�ض واملعلمني.
وح���ث ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار 
والكفاءة  الربنامج  اأ�سحاب  من  مر�سحني 
مهنية  بخربات  يتمتعون  الذين  والروؤية 
تلبي الطموح، مبا ي�سب يف م�سلحة النقابة 

واأع�سائها.
لعملية  جتارب  اجراء  �سيتم  انه  يذكر 
ال�سراف  جلنة  بح�سور  الإلكرتوين  الفرز 
الهيئة  اجتماع  موعد  قبل  النتخاب  على 

العامة. )برتا- عمر الدهام�سة(

*عمان 
احلافظ  عبد  ال�سيخ  الق�ساة  قا�سي  �سماحة  قال 
يقارب  ما  اأ�سدرت  الق�ساة  قا�سي  دائرة  اإن  الربطة، 
العام  بداية  منذ  الكرتونية  اأ�سرة  بطاقة   12724
احلايل وحتى نهاية �سهر متوز املا�سي، وذلك لتمكني 
املبالغ  ا�ستالم  من  ال�سرعية  الق�سايا  يف  لهم  املحكوم 
جميع  يف  املحاكم  ملراجعة  احلاجة  دون  بها  املحكوم 

حمافظات اململكة.
واأكد الربطة، اأن الدائرة ت�سعى من خالل تنفيذ 
امل�ساريع الواردة يف خطتها ال�سرتاتيجية اىل تطوير 
منظومة العمل لديها وحتديث الية تقدمي اخلدمات، 
وتوظيف احللول الرقمية يف �سبيل اتاحة اخلدمات 
ملتلقيها ومتكينهم من الو�سول اليها بكل �سهولة وي�سر، 
وان هذه الجراءات ا�سبحت �سرورة يف ظل الرتفاع 
زيادة  نتيجة  اخلدمات  على  الطلب  معدل  يف  الكبري 

اأعداد املواطنني واملقيمني والالجئني.
دي��ن��ارا   )38163828( ���س��رف  مت  ان���ه  وب���ني 
خالل  الأ���س��رة(  )بطاقة  بوا�سطة  لهم  للمحكوم 
الأ�سهر ال�سبعة الأوىل من العام احلايل بالتعاون مع 
البنك الإ�سالمي الأردين، وذلك من خالل )64037( 

لهم من  للمحكوم  الكرتونية مت �سرفها  اأ�سرة  بطاقة 
خالل املحاكم ال�سرعية ودون احلاجة ملراجعة فروع 
من  دفعها  مت  التي  املبالغ  جمموع  و�سل  فيما  البنك، 
قبل املحكوم عليهم من خالل خدمة )اأي فواتريكم( 
يقارب  ما  احلايل  العام  من  الثالث  الربع  نهاية  حتى 
 )242314( وبواقع  اأردين،  دينار   )25372302(

حركة دفع.
ودعا الربطة، املحكوم عليهم مببالغ مالية بدفع 
اللكرتوين  الدفع  بوابة  خالل  من  عليهم  يرتتب  ما 
على  متاحة  اخلدمة  اأن  اىل  لفتا  فواتريكم(،  )اأي 

مدار 24 �ساعة.
كما دعا املحكوم لهم بامل�سارعة يف ا�ستالم بطاقة 
ال�سرة اللكرتونية، حيث �سيتم التوقف عن تقدمي 
وا�ستبدالها  ال�سندوق  وال�سرف على  القب�ض  خدمات 
فرتة  خ��الل  ك��ام��ل  ب�سكل  الل��ك��رتون��ي��ة  بالو�سائل 
ق�سرية. يذكر ان دائرة قا�سي الق�ساة، بال�سراكة مع 
وزارة القت�ساد الرقمي والريادة، تعمل على التحول 
م�سروع  اجن��زت  حيث  خدماتها،  يف  الكامل  الرقمي 
اعادة هند�سة )158( خدمة، فيما تعمل حاليا على 

م�ساريع برجمة وتطوير اخلدمات.

في أول انتخابات نقابية بعد الجائحة.. 
الصحفيون ينتخبون مجلسهم الجمعة

قاضي القضاة: صرف 38 مليون دينار
 من خالل بطاقة االسرة خالل العام الحالي

مقال رئيس التحرير

ع��م��ان  ل���ي�������ض  الردن 
ودي��ر  وال�سويفية  وع��ب��دون  داب���وق   ( الغربية 

يف  احلكومات  �سيا�سات  على  قاتلة  اجماعية  اث��ار  هناك  غبار( 
ولية  ط��وال  حيث  املهيب  ال�سعار  رفع  يف  الخ��رية  �سنة  الع�سرين 
رغيف  عن  الدعم  رف��ع  ق�سية  يف  روؤو�سنا  ت�سدع  وه��ي  احلكومات  
ال�سا�سية  ال�سلع  مئات  لرفع  مبيتة  اأن هناك خطط  لنتفاجاأ  اخلبز 
وال�سرورية يف حياة النا�ض ال�ستهالكية من رغيف اخلبز اىل حبة 
ا�سعار  رفع  بور�سة  واملعكرونة، عداك عن  ال�سعريية  وباكيت  املاجي 
امل�ستقات النفطية وفواتري املاء والكهرباء وهذه احلكومات مل تدر�ض 
ومعي�ستهم  النا�ض  حياة  على  املرتتبة  الجتماعية  الث��ار  بتاتا 
 ، الردن  يف  فقر  جيب   )35( هناك  ان  تنا�ست  احلكومة  ان  كما   ،
خططها وبراجمها هو جيوب املواطنني ول يوجد ا�سالحات وبرامج 
اقت�سادية ناجعة وناجحة قدمتها خلدمة حياة الب�سر واحلجر يف 
متنا�سية  املخزقة(   ( جيوبنا  على  ت�ستقوي  احلكومة   ، الوطن  هذا 
اننا نحن الكادحني حتلب منا 71% من ايراداتها ال�سريبية وتركت 
لن  مليار   2 زهاء  التهرب  يبلغ  اذ  الريح  مهب  يف  �سريبيا  املتهربني 

املتكر�سني واحليتان والقطط ال�سمان خط اأحمر.
نعم يا �سادة ل يوجد مورد للحكومة ال جيبة املواطن يف ظل ثبات 
الدخل املتاكل منذ 20 عام ، هذه القرارات املجحفة بني احلني ولخر 
زادت من الفقر والبطالة وزادت من اجلرمية  و�ستزيد من العنو�سة 
عند كال اجلن�سني والقوة ال�سرائية لال�سر الفقرية والكادحة �ستتاأثر 
على  �سلبا  �سينعك�ض  مما  كثرية  ا�سا�سية  حاجات  عن  �ست�ستغني  لنها 
يف  الجتماعية  العالقات  و�ستتاأثر  املواطنني  وتعليم  �سحة  ح�ساب 
املجتمع الردين ب�سكل �سلبي و�سيزيد الت�سرب من املدار�ض علما باأننا 
نتحدث حاليا عن ) 100( الف مت�سرب و�سيزيد العاطلني عن العمل 
و�سرتتفع بور�سة ديوان اخلدمة املدنية اىل ن�سف مليون �ساب وفتاة 

.
العام  العاملة يف قطاع الدولة  الفئات  الو�سطى هي تلك  الطبقة 
الو�سطى  الطبقة  تعر�ست  لقد  امل�سلحة  والقوات  المنية  والجهزة 
والقت�سادية،  الجتماعية  امل�سكالت  م��ن  كبري  لعدد  الردن  يف 
مل  اإن  وتراجعها  تاآكلها  باحتمال  وتنذر  الطبقة  تلك  وجود  هددت 
العمود  تعترب  الو�سطى  الطبقة  كانت  اأن  بعد  متاما.  اختفاوؤها  يكن 
الذي  القت�سادي  ال��دور  بف�سل  احلديث،  املجتمع  بناء  يف  الفقرى 
والتي  بها،  تتم�سك  التي  والأخالقية  الجتماعية  والقيم  به  تقوم 
تعترب هي املثل الأعلى الذي يوجه ويقود اأفراد املجتمع نحو اأهداف 
الروؤية  ومن  والثقايف  الجتماعي  الرتاث  من  م�ستمدة  ثابتة  معينة 
الوا�سحة للم�ستقبل، وما ينبغى اأن تكون عليه حياة النا�ض يف عامل 
الغد، فقد اأخذت هذه الطبقة يف التدهور، وهناك دلئل كثرية ت�سري 
بف�سل  املتما�سك  جمتمعنا  يف  حتى  الطبقة  هذه  اأو�ساع  تدهور  اإىل 
تلك  اأف��رزت  التي  البيئة  هي  دائما  تعترب  كانت  التي  الطبقة،  هذه 
التغريات  ولكن  وازدهارها،  منوها  على  و�ساعدت  الأخ��رى  الطبقات 
القت�سادية التي اأدت اإىل ازدياد البطالة وقلة فر�ض العمل وتدهور 
اأ�سعار  يف  الرهيب  والت�ساعد  املعي�سة  تكاليف  ارتفاع  رغم  الأج��ور 
ال�سرورات الأ�سا�سية وت�سخم الديون، اإىل جانب تراجع القيم التي 
وزحف  ال�سابقة،  الطويلة  العقود  طيلة  الطبقة  تلك  حتملها  كانت 
�سلوكيات واأمناط جديدة من قيم واأخالقيات كانت تعترب ممجوجة 
ومنبوذة من املجتمع ككل لرتباطها مبواقف واأفكار مرفو�سة تتاآلف 
كلها الآن �سد متا�سك هذه الطبقة، ومتثل م�سدرا خطريا يهدد كيانها 
واختفاء مالحمها الأ�سا�سية ومقومات وجودها، مما يثري الت�ساوؤلت 
حول ما الذى ميكن عمله لتفادى النتائج الجتماعية والقت�سادية 
التى قد ترتتب على الختفاء املحتمل بل  بل وال�سيا�سية الوخيمة 
املناوئة  العوامل  لتلك  الت�سدى  يتم  مل  اإن  الطبقة،  لهذه  واملتوقع 
وقد  ال�سلبية.  اآثارها  من  التخفيف  الأق��ل  على  اأو  عليها  والق�ساء 
يكون من ال�سعب احل�سول على تعريف متفق عليه للطبقة الو�سطى 
والدعائم الأ�سا�سية التي تقوم عليها واملالمح اخلا�سة التي تنفرد بها 
بني  لوقوعها  نظرًا  وذلك  غريها،  عن  قاطع  وب�سكل  بو�سوح  ومتيزها 
ُي�سار  قد  التي  الدنيا  الطبقة  وهما  الختالف  اأ�سد  خمتلفني  طرفني 
اإليها من باب التاأدب اأحيانا با�سم الطبقة العاملة اأو الطبقة الفقرية 
طبقة  احلكومات  �سيا�سة  بف�سل  الردن  يف  عندنا  �سيظهر  وهناك 
املجتمع،  فئات  بقية  عن  املرتفعة  الغنية  العليا  والطبقة  م�سحوقة، 
الطبقة  تكوين  يف  تدخل  التي  الفئات  وك��رثة  لتعقد  اأي�سا  ونظرًا 
الو�سطى ذاتها اأو التي حتب اأن تن�سب نف�سها اإليها والتي ت�سم اأ�سحاب 
والأطباء  اجلامعات  اأ�ساتذة  مثل  اجتماعيا  املميزة  الرفيعة  املهن 
ورجال الق�ساء واملحامني ورجال الأعمال ومديري البنوك ومن اإليهم 
، نعم يا �سادة يا كرام الفاحتة على روح الطبقة الو�سطى يف الردن 

ومربوك ولدة طبقة جديدة ن�سميها ) امل�سحوقة( .

خالد خازر الخريشا

الطبقة الوسطى 
)سالمة إتسلمك( ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

موجودات صندوق الضمان ترتفع 
إلى 12.1 مليار دينار العام الحالي

*عمان 
خلود  الجتماعي  ال�سمان  اأم��وال  ا�ستثمار  �سندوق  رئي�سة  قالت 
من  الثالث  الربع  نهاية  يف  ارتفعت  ال�سندوق  موجودات  اإن  ال�سقاف، 
العام احلايل اإىل 12.1 مليار دينار، مقارنة مع 11.2 مليار دينار نهاية 

عام 2020، بن�سبة منو بلغت 8 باملئة.
واو�سحت ال�سقاف يف بيان �سحفي الحد، اأن ال�سندوق حقق دخاًل 
نهاية  مع  دينار  مليون   440 بقيمة  ال�ستثمارية  املحافظ  عوائد  من 
للفرتة  دينار  مليون   375.6 مع  مقارنة  العام،  هذا  من  الثالث  الربع 
املماثلة من العام املا�سي، وبن�سبة منو 17 باملئة. وا�سارت اإىل ان هذا 
الرتفاع عائد اإىل منو العوائد ال�ستثمارية املتحققة من ال�ستثمار يف 
املوجودات توزعت على  اأن  واكدت  النقدي.  ال�سوق  واأدوات  ال�سندات 
عدد من املحافظ ال�ستثمارية، وهي اأدوات ال�سوق النقدي التي �سكلت 
باملئة،   57.7 وال�سندات  لل�سندوق،  الكلية  املحفظة  من  باملئة   11.8
العقارية 6  وال�ستثمارات  باملئة،  وال�سهم 17  باملئة،  والقرو�ض 3.4 

باملئة، وال�ستثمارات ال�سياحية 2.5 باملئة.
واأ�سافت ان التح�سن التدريجي يف اداء بور�سة عمان، انعك�ض اأي�سًا 
دفرتية  اأرباحًا  �سجلت  والتي  لل�سندوق،  ال�سهم  حمفظة  اأداء  على 
بلغت حوايل 441 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقابل 
خ�سائر دفرتية بلغت حوايل 343 مليون دينار للفرتة ذاتها من العام 

املا�سي.
اخلطة  تطوير  على  حاليا  العمل  يتم  اإن���ه  ال�سقاف،  وق��ال��ت 
ال�سرتاتيجية لالأعوام 2022 – 2024 والبناء على ما اجنز لتعزيز 
وحتقيق  الجتماعي  لل�سمان  العامة  للموؤ�س�سة  امل��ايل  املركز  متانة 
عوائد جمدية من ال�ستثمارات يف القطاعات القت�سادية املختلفة. 
التي  ال�سراكة  م�ساريع  يف  ال�ستثمار  ي�ستهدف  ال�سندوق  اأن   وبينت 
لتحلية  الوطني  الناقل  م�سروع  اأبرزها  الوطني،  امل�ستوى  على  تطرح 
ونقل مياه البحر الأحمر، على �سكل م�ساهمة يف ملكية �سركة امل�سروع 
مع الئتالف الفائز بتنفيذ امل�سروع. ويقوم ال�سندوق حاليا بالتباحث 
املدرا�ض  من  ع��دد  اإن�ساء  م�سروع  يف  للم�ساركة  املعنية  اجلهات  مع 
يف  ال�ستثمارية  الفر�ض  من  عدد  درا�سة  اإىل  بالإ�سافة  احلكومية، 

القطاع ال�سياحي والتطوير العقاري.
ميدانيا  ال�سندوق  زار  لال�ستثمارات،  امل�ستمرة  املتابعة  اإطار  ويف 
وكذلك  الجتماعي،  ال�سمان  فيها  ي�سهم  التي  ال�سركات  من  ع��ددا 
فيها  العمل  �سري  على  للوقوف  ال�سركات  تلك  تنفذها  التي  امل�ساريع 

والطالع على خططها امل�ستقبلية.
التوجهات  ومواكبة  موظفيه  ق���درات  وتعزيز  متكني  ولغايات 
ملدراء  مكثفًا  تدريبيًا  برناجمًا  ال�سندوق  عقد  احلديثة،  الداري��ة 
تطوير  يت�سمن  الذي  الفعالة"،  القيادية  "املهارات  بعنوان  ال�سندوق 
�سناعة  وادوات  املوؤ�س�سي  النتماء  وتعزيز  الفعال  التحفيز  مهارات 

الأفكار البداعية.
يف  واملمار�سات  املعايري  اأف�سل  باتباع  ال�سندوق  ال��ت��زام  واك��دت 
الربعي  امل��ايل  الداء  تقارير  ن�سر  خ��الل  من  والف�ساح  ال�سفافية 
املوقع  على  وامل�ساريع  بال�ستثمارات  اخلا�سة  واملعلومات  لل�سندوق 

.www.ssif.gov.jo الإلكرتوين الر�سمي لل�سندوق

عطاءان إلنشاء مبنى االحوال المدنية 
في المفرق ومدرسة المامونية في مأدبا

*عمان 
طرحها  عن  الأح��د،  �سباح  احلكومية  العطاءات  دائ��رة  اعلنت 
الحوال  دائرة  مبنى  ان�ساء  على  بال�سراف  اخلا�ض  املركزي  العطاء 

املدنية واجلوازات يف حمافظة املفرق.
وال�سركات  الهند�سية  املكاتب  �سحفي،  بيان  يف  الدائرة  ودع��ت 
او  الوىل  بالفئتني  البنية  جمال  يف  لديها   امل�سنفة  ال�ست�سارية 
الدائرة  مراجعة  العطاء  هذه  يف  ال�سرتاك  يف  والراغبني  الثانية 

اعتبارا من الحد او من خالل نظام ال�سراء اللكرتوين الردين . 
كما دعت املكاتب الهند�سية التاأكد من ت�سجيلهم على بوابة نظام 
ال�سراء اللكرتوين WWW.JONEPS.GOV.JO، وقالت انه 
بامكان املكاتب الهند�سية التي مل ي�سبق لها الت�سجيل على نظام ال�سراء 
العطاءات  دائ��رة  لدى  النظام  على  الت�سجيل  الردين،  اللكرتوين 

احلكومية اعتبارا من اليوم الحد ولغاية 27 من ال�سهر احلايل.
واو�سحت انه على املكاتب الهند�سية وجوب متابعة موقع الدائرة 
على �سبكة النرتنت، وعلى نظام  ال�سراء اللكرتوين الردين للح�سول 
الدائرة طرح  اعلنت  . كما  العطاء  التي قد ت�سدر على  املالحق  على 
املامونية  مدر�سة  ان�ساء  على  بال�سراف  اخلا�ض  امل��رك��زي  العطاء 
املكاتب  ودع��ت  م��ادب��ا،  حمافظة  يف  املختلطة  ال�سا�سية  الو�سطى 
البنية  جمال  يف  لديها  امل�سنفة  ال�ست�سارية  وال�سركات  الهند�سية 
العطاء  هذا  يف  ال�سرتاك  يف  والراغبني  الثانية  او  الوىل  بالفئتني 
مراجعة الدائرة اعتبارا من اليوم الحد  او من  خالل نظام ال�سراء 
الهند�سية  املكاتب  على  يجب  انه  واو�سحت   . الردين  اللكرتوين 
WWW. التاأكد من ت�سجيلهم على بوابة نظام ال�سراء اللكرتوين
بامكان املكاتب الهند�سية التي  انه  وقالت   ،JONEPS.GOV.JO
مل ي�سبق لها الت�سجيل على نظام ال�سراء اللكرتوين الردين الت�سجيل 
على النظام لدى دائرة العطاءات احلكومية اعتبارا من اليوم الحد 
ولغاية 28 من ال�سهر احلايل. ودعت الدائرة املكاتب الهند�سية متابعة 
اللكرتوين  ال�سراء  نظام  وعلى  النرتنت،  �سبكة  على  الدائرة  موقع 

الردين للح�سول على املالحق التي قد ت�سدر على العطاء .

الغذاء والدواء تدعو لتوطين 
صناعة بدائل األدوية الحيوية

*عمان 
نزار  الدكتور  وال���دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  دع��ا 

مهيدات، اإىل توطني �سناعة بدائل الأدوية احليوية.
م�سنع  املوؤ�س�سة،  من  له  مرافق  ووفد  زيارته  خالل  مهيدات،  واأكد 
�سركة اتقان لل�سناعات الدوائية، دعم املوؤ�س�سة لتحفيز توجه م�سانع 
وتقدمي  احليوية،  الأدوي��ة  بدائل  �سناعة  نحو  الوطنية  الأدوي��ة 
جميع الت�سهيالت املمكنة، وت�سريع ت�سجيل هذه الأ�سناف ومبا ي�سمن 

تلبية حاجة ال�سوق املحلي منها، وتوفرها باأ�سعار منا�سبة للمر�سى.
املوؤ�س�سة  ان  الأحد،  والدواء  الغذاء  عن  �سادر  بيان  وفق  واأ�ساف 
قطاع  يف  ال�ستثمار  تعزيز  �ساأنه  من  اإجراء  اأي  اتخاذ  عن  تتوانى  لن 

ال�سناعة الدوائية؛ ما ي�سهم يف رفد القت�ساد الوطني.
النا�سر  عبد  الدكتور  اتقان  ل�سركة  العام  املدير  اأثنى  جهته،  من 
ال�سناعة  لدعم  املوؤ�س�سة  به  تقوم  الذي  املتميز  الدور  على  �سيجري، 

الدوائية املحلية، ودعم ال�ستثمار اخلارجي.
اأدوي��ة  ان��ت��اج  يف  امل�ساهمة  على  تعمل  ال�سركة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الأمر  احليوية"،  التقانة  واأدوية  البيولوجية  "الأدوية  مثل  نوعية، 
وتطويرها  التكنولوجيا  بتوطني  مبا�سرة  م�ساهمة  ي�ساهم  ال��ذي 
اإطار  �سمن  تاأتي  الزيارة  ان  البيان،  واو�سح  وطنية.  وبكوادر  حمليا 
املوؤ�س�سة �سمن خطة عملها  التي تنفذها  امل�ستمرة  الدورية  الزيارات 
وا�ستطالع  الوطنية،  الدوائية  ال�سناعة  قطاع  لدعم  ال�سرتاتيجية 
الواقع  اأر�ض  على  املمكنة  الدعم  واأوجه  الأدوية  م�سانع  احتياجات 
لالطالع  ميدانية  جولة  �سملت  حيث  الوطنية،  امل�سلحة  يخدم  ومبا 

على اآلية �سري العمل يف موقع الت�سنيع.
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*القدس 
وال��دي��ار  للقد�ض  ال��ع��ام  امل��ف��ت��ي  ح���ذر 
الأق�سى  امل�سجد  خطيب  الفل�سطينية، 
عزم  م��ن  ح�سني،  حممد  ال�سيخ  امل��ب��ارك 
اإق��ام��ة  اأمريكية"   - "�سهيو  م��وؤ���س�����س��ات 
اهلل  م��اأم��ن  مقربة  م��ن  ج��زء  على  احتفال 
مبدينة القد�ض املحتلة، التي حتت�سن رفات 
مقد�سيني وم�سلمني منذ الع�سور الإ�سالمية 

املتقدمة.
�سحفي،  بيان  يف  ح�سني  ال�سيخ  وق��ال 
الأحد، اإن عددا من م�سوؤويل اإدارة الرئي�ض 
يرتاأ�سهم  ترمب،  دونالد  ال�سابق  الأمريكي 
يف  املقيم  فريدمان  ديفيد  ال�سابق  ال�سفري 
اخلارجية  ووزي��ر  اإيل"،  "بيت  م�ستعمرة 

ي�سعون  بومبيو،  مايك  ال�سابق  الأم��ريك��ي 
اليوم  اهلل،  ماأمن  مقربة  يف  حفل  لإقامة 

الثنني.
واأكد اأن املقربة تعود اإىل اأ�سل الوجود 
والعتداء  القد�ض،  مدينة  يف  الإ�سالمي 
اأح��ي��اء  ع��ل��ى  ���س��اف��را  ت��ع��دي��ا  مي��ث��ل  عليها 
يف  مب�ساعرهم  وم�سا  واأمواتهم،  امل�سلمني، 
اإ�سالمي،  وقف  وهي  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
امل�سلمني،  اأبناء  من  كبري  عدد  رف��ات  ت�سم 
و�سبق  وال��وط��ن��ي��ة،  العلمية،  ورم���وزه���م 
عليها،  ا�ستولت  اأن  الح��ت��الل  ل�سلطات 
الت�سامح" على  ب�"متحف  ي�سمى  ما  لإقامة 

رفات اأموات امل�سلمني. 
ويف ال�سياق ذاته، نّدد املفتي العام بهذه 

باجلرائم  والإمعان  والعن�سرية  الغطر�سة 
والأم����وات  واحل��ج��ر  الب�سر  ت��ط��ال  ال��ت��ي 
التهويد  اإج��راءات  اأن  على  م�سددا  كذلك، 
والتهجري التي متار�سها �سلطات الحتالل يف 
القد�ض، تهدف اإىل طم�ض التاريخ الإ�سالمي 
الأحياء  بكرامة  مي�ض  ما  فيها،  والعربي 
والأموات دون اأي رادع ديني اأو اأخالقي اأو 

قانوين.
الدولية،  والهيئات  املنظمات  ونا�سد 
لوقف  الح��ت��الل  �سلطات  على  بال�سغط 
والعدوانية،  ال�ستفزازية  الأعمال  هذه 
م��ط��ال��ب��ًا ب��و���س��ع ح��د ح���ازم ل���س��ت��ه��داف 
بالعدوان  الإ�سالمية  الدينية  الأم��اك��ن 

والتدني�ض.

*طرابلس
الوقت  يف  الدولية  امل�ساعي  تت�سافر 
ال���راه���ن، م���ن اأج����ل امت����ام الن��ت��خ��اب��ات 
امل��ق��رر  م��وع��ده��ا  يف  الليبية  ال��ربمل��ان��ي��ة 
اإقرار  يف  حمورية  كخطوة  املقبل،  دي�سمرب 
�ساأنها  من  التي  ال�سيا�سية  الطريق  خارطة 

دعم ال�ستقرار ال�سيا�سي يف البالد.
من  امل��رت��زق��ة  اإخ����راج  عملية  وت��ق��ف 
امللي�سيات  حل  وكذلك  الليبية  الأرا���س��ي 
جهود  اأي  اأم����ام  ع���رثة  ح��ج��ر  امل�����س��ل��ح��ة 
لذلك  البالد،  يف  ال�سيا�سي  احلل  ت�ستهدف 
ب�سرورة  مطالبها  الدولية  القوى  ج��ددت 
العمل على جتفيف م�سادر متويل الإرهاب 

يف ليبيا.
ا�ستمرار  م��ن  دول��ي��ة  تقارير  وح���ذرت 
تقدمي الدعم املادي واللوج�ستي للجماعات 
يقو�ض  اأن��ه  م��وؤك��دة  ليبيا،  يف  الإره��اب��ي��ة 
جميع  وين�سف  ال�سيا�سي  احل��ل  عملية 
ال�ستقرار،  حتقيق  اإىل  الرامية  اجلهود 

ويدفع البالد نحو هوة حرب جديدة.
�سكاي  عليها  ح�سلت  معلومات  وتر�سم 
ن��ي��وز ع��رب��ي��ة م���ن ع���دة م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة 
حول  مف�سلة  خريطة  ليبية  وع�سكرية 
ليبيا، وم�سادر  امل�سلحة يف  التنظيمات  اأهم 

متويلها باعتبارها متثل اخلطر الأبرز اأمام 
جهود الإ�سالح.

بني  ما  الإره��اب،  متويل  م�سادر  وتتنوع 
قيادات  ع��رب  ال��ع��ام  امل��ال  على  ال�ستيالء 
نافذة يف عدة منا�سب وجميعهم من قيادات 
جماعة الإخوان ممن �سهلوا ال�ستيالء على 
اأموال ال�سعب ل�سالح التنظيمات الإرهابية، 
بحكم منا�سبهم منذ عام 2011، كما تعتمد 
بع�ض امللي�سيات على التجارة غري امل�سروعة 
�سواء يف عمليات الجتار بالب�سر والهجرة 

اأو ال�سالح.
ا�سم  نف�سها  على  تطلق  جماعة  وتاأتي 
ال�سريعة" والتي تاأ�س�ست يف 2012،  "اأن�سار 
وتنظيمات  جماعات  بعد  فيما  �سمت  ثم 
ثوار  �سورى  جمل�ض  مثل،  اأخ��رى  اإرهابية 
درن��ة  جم��اه��دي  ���س��ورى  وجمل�ض  ب��ن��غ��ازي 
و�سرايا  اأج��داب��ي��ا  ث���وار  ���س��ورى  وجمل�ض 
الدفاع عن بنغازي، واحدة من اأهم واأخطر 
متويالت  على  ح�سلت  ال��ت��ي  التنظيمات 
احلرب  دعمت  خارجية  دول  من  ميليارية 
من  ع��دد  ا�ستيالء  ج��راء  واأي�سا  ليبيا،  يف 
العام  املال  على  معها  املتحالفني  امل�سوؤولني 

وو�سعه نحن �سيطرتها.
ن�ساأ  وال��ذي  ليبيا  داع�ض  تنظيم  اأم��ا 

اأموال  على  ح�سل  فقد   ،2014 اأكتوبر  يف 
���س��خ��م��ة ج����راء ع��م��ل��ي��ات ���س��رق��ة ون��ه��ب 
متالحقة، اأبرزها كان ال�سطو على م�سرف 
ال�سحاري والوحدة يف مدينة بنغازي عام 
مليون   )53( نحو  �سرقة  مت  حيث   ،2013
مليون   )12( اإىل  بالإ�سافة  ليبي،  دينار 
وا�ستوىل  يورو،  ماليني   )5( ونحو  دولر، 
دينار  مليون   )62( حملت  ط��ائ��رة  على 
امل�سارف  لدعم  دولر  مليون  و)15(  ليبى 
كذلك  ليبيا،  اإىل  ال�سالح  ودخول  �سرت  يف 
ف�ساًل  وابتزازهم،  الأعمال  رجال  خطف 
التنظيم  من  يتلقاه  كان  الذي  الدعم  عن 
اأورده  م��ا  وف��ق  وال��ع��راق،  �سوريا  يف  الأم 
ملكافحة  اأوروب��ي  مركز  عن  �سادر  تقرير 

الإرهاب.
يف  غازي  بن  ثوار  �سورى  جمل�ض  وظهر 
دولية  تقارير  ر���س��دت  فيما   ،2014 ع��ام 
ت��ه��ري��ب ���س��ح��ن��ات ���س��خ��م��ة م���ن ال�����س��الح 
والذخرية عن طريق البحر، ول تزال تلك 
الدولية  القرارات  رغم  م�ستمرة  العمليات 

بحظر ت�سدير ال�سالح اإىل ليبيا.
درن���ة،  جم��اه��دي  ���س��ورى  جمل�ض  اأم���ا 
في�ستمد متويله عن طريق الدعم اخلارجي 

املبا�سر من تنظيمي "داع�ض والقاعدة".

مفتي القدس يحذر من انتهاك االحتالل 
حرمة مقبرة مأمن اهلل االسالمية

الجميع يحاول إنهاء الحرب
 في ليبيا.. فمن يمول اإلرهاب؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل 
تعمل على استبدال حل 

الدولتين بنظام فصل عنصري
*رام اهلل 

حّملت وزارة اخلارجية الفل�سطينية احلكومة الإ�سرائيلية، 
الكاملة واملبا�سرة عن اعتداءات وانتهاكات وجرائم  امل�سوؤولية 
قوات الحتالل ال�سرائيلي وامل�ستوطنني املتطرفني اليهود بحق 
اأبناء ال�سعب الفل�سطيني واأر�سه وممتلكاته ومقد�ساته، معتربة 
حل  با�ستبدال  ر�سمي  اإ�سرائيلي  ق��رار  ب�سياق  يندرج  ذلك  اأن 
فل�سطني  يف  )اأبرتهايد(  بغي�ض  عن�سري  ف�سل  بنظام  الدولتني 

املحتلة.
الأحد،  �سحفي،  بيان  يف  الفل�سطينية  اخلارجية  واأو�سحت 
�سريحة  دع��وة  �سياق  يف  ياأتي  الع��ت��داءات  ه��ذه  توا�سل  اأن 
ب��اإج��راءات  يوميا  تعميقه  ويتم  العنف،  ودوام���ة  للفو�سى، 
وتدابري ا�ستيطانية ميدانية على �سمع وب�سر املجتمع الدويل. 
وا�سافت ان اعتداءات امل�ستوطنني اليومية ت�سكل الأداة الأبرز 
اإمعانا ممنهجا  الغربية، وتعد  ال�سفة  بتكري�ض الحتالل و�سم 
يف حرب الحتالل املفتوحة على الوجود الفل�سطيني يف جميع 
املناطق امل�سنفة )ج(، وتاأخذ يف املرحلة الراهنة �سكل العدوان 
على قاطفي الزيتون بالأ�سا�ض، بهدف قطع العالقة بني املواطن 

الفل�سطيني واأر�سه املهددة بال�ستيالء عليها. 
واأ�سارت اإىل اأنها تنظر باإيجابية للت�سريحات الأخرية التي 
اأدىل بها الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد 
الن�ساط  ُتعار�ض  اأن الإدارة الأمريكية  اأكد فيها  براي�ض، والتي 
اأحادي  اإجراًء  وتعتربه  وا�سح،  ب�سكل  الإ�سرائيلي  ال�ستيطاين 
املباين  ال�سم وهدم  لعمليات  الإدارة  رف�ض  ا�سافة اىل  اجلانب، 
بحل  مت�سكها  على  م�سددة  العنف،  على  والتحري�ض  والإخ��الء 

الدولتني عرب املفاو�سات.
الأمريكي  املوقف  اأن هذا  الفل�سطينية  واأو�سحت اخلارجية 
مل  ما  كافية،  غري  ال�ستيطان  ب�ساأن  املماثلة  الدولية  واملواقف 
كفيلة  حقيقية،  و�سغوط  عملية،  خطوات  اإىل  ترجمتها  يتم 
اجلانب  اأحادية  الإج��راءات  وجميع  ال�ستيطان،  وقف  ب�سمان 
التي متار�سها اإ�سرائيل بجي�سها وم�ستوطنيها، لعرقلة اأية جهود 

�سيا�سية مُتهد حلل ال�سراع بالطرق ال�سيا�سية ال�سلمية.
ما  ببذل  الأمريكية  والإدارة  ال��دويل  املجتمع  وطالبت، 
العزل  الفل�سطيني  لل�سعب  احلماية  لتوفري  اجلهود  من  يكفي 
ال�سرعية  بقرارات  تتمثل  التي  الدولية  ال�سالم  اإرادة  وتنفيذ 

الدولية.

عشرات المستوطنين المتطرفين 
يقتحمون األقصى بحراسة شرطة االحتالل

  
*القدس  

اأقتحم ع�سرات امل�ستوطنني املتطرفني اليهود �سباح الأحد، 
ال�سريف  القد�سي  احل��رم   - املبارك  الأق�سى  امل�سجد  باحات 

مبدينة القد�ض املحتلة.
الردنية)برتا(  النباء  وكالة  ملرا�سل  عيان  �سهود  وق��ال 
اإن القتحامات نفذت بحرا�سة م�سددة من �سرطة  رام اهلل،  يف 
دائ��رة  موظفي  ان  واأ���س��اف��وا  ال�سرائيلي.  الح��ت��الل  وجي�ض 
لكن  ذل��ك،  من  امل�ستوطنني  منع  ح��اول��وا  الإ�سالمية  الأوق���اف 
وجولتهم  �سلواتهم  تاأمني  اأجل  من  تدخلت  الحتالل  �سرطة 

ال�ستفزازية داخل امل�سجد.
على  املغاربة  باب  جهة  من  الأق�سى  امل�ستوطنون  واقتحم 
واأدوا  �سباحا،  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  منذ  جمموعات  �سكل 
ا�ستفزازية يف باحاته يف حماولة خللق واقع  طقو�سا تلمودية 
جديد يقوم على متكني امل�ستوطنني من ال�سالة ب�سكل متوا�سل يف 

امل�سجد الأق�سى املبارك.

شرطة االحتالل االسرائيلي 
تستدعي خطيب األقصى للتحقيق

  
*القدس 

الأح��د،  �سباح  الإ�سرائيلي،  الح��ت��الل  �سرطة  ا�ستدعت 
خطيب امل�سجد الق�سى املبارك ال�سيخ عكرمة �سربي للتحقيق.

اإن  بيان/  يف  القد�ض،  يف  الفل�سطيني  ال�سري  ن��ادي  وق��ال 
اقتحمت  بال�سالح  املدججة  ال�سرائيلي  الح��ت��الل  �سرطة 
و�سلمته  �سباحا،  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  �سربي  ال�سيخ  منزل 
معتقل  اإىل  اليوم  �سباح  من  التا�سعة  ال�ساعة  للح�سور  بالغا 
امل�سكوبية للتحقيق، وحتديدا لغرفة رقم 4 التابعة ملخابرات 

الحتالل.

خطوات تصعيدية بسجون 
االحتالل رفضا لإلجراءات العقابية 

بحق األسرى الفلسطينيين
*رام اهلل 

الحتالل  �سجون  خمتلف  يف  الفل�سطينيون  الأ���س��رى  ب��داأ 
ل��الإج��راءات  رف�سا  ت�سعيدية،  خطوات  الأح��د،  الإ�سرائيلي، 
تنفيذها  ال�سرائيلية  ال�سجون  اإدارة  توا�سل  التي  العقابية 

بحّقهم، ل �سيما اأ�سرى حركة اجلهاد الإ�سالمي.
يف  الفل�سطينيني  واملحررين  الأ���س��رى  �سوؤون  هيئة  وقالت 
املقبلة،  الأيام  خالل  �ست�ستمر  الت�سعيدية  اخلطوات  اإن  بيان، 
اإىل  باإعادتهم  ال�سالمي  اجلهاد  اأ�سرى  ق�سية  بحل  للمطالبة 
غرفهم، وذلك بعد توزيعهم قبل اأ�سبوعني على غرف التنظيمات 
الأخرى، عقب انتزاع �ستة اأ�سرى حريتهم من �سجن جلبوع، قبل 

اأن يعاد اعتقالهم مرة اأخرى.
و�سيتبعها  الطعام،  وجبات  اأرجعوا  الأ�سرى  اأن  اإىل  واأ�سارت 
مترد وعودة اأ�سرى اجلهاد اإىل غرفهم ظهر الثالثاء املقبل، ورف�ض 
الأق�سام  اإغالق  �سيتم  فيما  الأخ��رى،  التنظيمات  غرف  دخولهم 
كافة، يوم الأربعاء، من ال�ساعة الرابعة ع�سرا حتى نهاية اليوم. 
واأ�سافت اأن الأ�سرى �سيقومون باإرجاع وجبتي الفطور والغداء يوم 
يف  الفل�سطينية  الف�سائل  خمتلف  مع  والت�ساور  املقبل،  اخلمي�ض 
نهاية الأ�سبوع لالتفاق على موعد حلل التنظيمات، �سمن خطوات 
اأخّلت  اإدارة �سجون الحتالل  اأن  الت�سعيد الإ�سافية، لفتة اإىل 
منت�سف ال�سهر املا�سي بالتفاق الذي اأبرم مع احلركة الأ�سرية، 
والذي يق�سي باإعادة الأمور اإىل ما كانت عليه قبل اخلام�ض من 
ال�سهر املن�سرم، واحلفاظ على ال�ستقرار يف جميع ال�سجون، وحل 
غرف  على  توزيعهم  مبنع  اجلهاد،  حركة  اأ�سرى  توزيع  م�ساألة 
ق�سم  كل  يف  لهم،  غرفتني  اأو  غرفة،  وفتح  الأخ��رى،  التنظيمات 
بال�سجون، اإل اأن ذلك مل يتم حتى اللحظة. وعلى �سعيد مت�سل، 
ت�سدى اأهايل قرية دير احلطب �سرق مدينة نابل�ض �سمال ال�سفة 
الغربية املحتلة، اليوم الأحد، لهجوم م�ستوطنني متطرفني يهود 
على قاطفي ثمار الزيتون يف الأرا�سي الفل�سطينية القريبة من 
رئي�ض جمل�ض قروي دير احلطب،  األون مورية. وقال  م�ستوطنة 
عبد الكرمي ح�سني يف بيان، اإن ع�سرات امل�ستوطنني من م�ستعمرة 
قاطفي  هاجموا  املواطنني،  اأرا�سي  على  املقامة  مورية"  "األون 
واندلعت  امل�ستوطنة،  م��ن  القريبة  املناطق  يف  الزيتون  ثمار 
مواجهات عنيفة بينهم، م�سريا اإىل اأن �سرطة الحتالل ح�سرت 
املواطنني  اأن  ح�سني  واأو���س��ح  مواطنا.  واحتجزت  امل��ك��ان  اإىل 
من  القريبة  لأرا�سيهم  الدخول  من  متكنوا  الذين  الفل�سطينيني 
اأ�سجار  على  �سوداء  مادة  بوجود  تفاجاأوا  املذكورة،  امل�ستوطنة 
دومنا   70 قرابة  بزراعة  م�ستوطنني  قيام  اىل  ا�سافة  الزيتون، 
من اأرا�سيهم، التي مل يتمكنوا من دخولها منذ اأكرث من 10 �سنوات، 

باأ�سجار العنب.

اقتصار تصاريح العمرة على 
متلقي جرعتي لقاح كورونا

*عمان 
اأعلنت وزارة احلج والعمرة ال�سعودية اقت�سار اإ�سدار ت�ساريح 
العمرة وال�سلوات يف امل�سجد احلرام والزيارة مل�سجد الر�سول عليه 
جرعتني  على  احلا�سلني  املح�سنني  لالأ�سخا�ض  وال�سالم،  ال�سالة 
احلالت  اىل  اإ�سافة  اململكة،  يف  املعتمد  كورونا  فريو�ض  لقاح  من 
اللقاح. وبح�سب وكالة الأنباء ال�سعودية، فاإن  اأخذ  امل�ستثناة من 
ار  هذا الإجراء ياأتي حفاظًا على �سحة املعتمرين وامل�سلني والزوَّ
لتعليمات  ووفًقا  ال�سريف  النبوي  وامل�سجد  احل��رام  امل�سجد  يف 
وزارة ال�سحة ب�ساأن تنفيذ الربوتوكولت الوقائية ملنع الإ�سابة 
الذين  الرحمن  �سيوف  على  اأن  القرار  واأو�سح  كورونا.  بفريو�ض 
الزيارة  اأو  ال�سالة  اأو  العمرة  منا�سك  اأداء  ت�سريح  حجز  اأمت��وا 
اأخذ  اىل  امل�سارعة  التح�سني،  جرعتْي  ا�ستكمال  دون  واإ�سداره 
اجلرعة الثانية قبل 48 �ساعة من موعد الت�سريح جتنًبا لإلغائه، 

فيما بداأ العمل بالقرار عند ال�ساد�سة من �سباح الأحد.

اسرائيل تتعمد عدم رفع السرية 
عن وثائق جرائم بحق الفلسطينيين

  
*عمان 

حمل معهد "عكيفوت" ال�سرائيلي لبحوث ال�سراع يف ال�سرق 
رفع  دون  احليلولة  عن  امل�سوؤولية  اإ�سرائيل  حكومة  الأو�سط، 
ال�سرية عن حزمة كبرية من الوثائق املتعلقة بجرائم ارتكبت 
بحق الفل�سطينيني. وبح�سب موقع "رو�سيا اليوم"، خل�ض املعهد 
اأن�سطة  ن�سره اجلمعة، بخ�سو�ض  اإىل هذا ال�ستنتاج يف تقرير 
الأر�سيفية  امل��واد  اإىل  بالو�سول  اخلا�سة  ال��وزاري��ة  اللجنة 

املحدود الو�سول اإليها.

*باريس
بريطانيا  الفرن�سي  الداخلية  وزير  حث 
ع��ل��ى ال��وف��اء ب��وع��ده��ا ب��ت��ق��دمي ع�����س��رات 
مل�ساعدة  الإ�سرتليني  اجلنيهات  من  املاليني 
عبور  حماولة  من  املهاجرين  منع  يف  فرن�سا 

الإجنليزي. القنال 
واأ����س���ار وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي، 
مليناء  زي��ارت��ه  خ��الل  دارم���ان���ني،  ج��ريال��د 
"�سغوط  اأن  اإىل  فرن�سا،  �سمايل  دنكريك 
اإن  قائال  كوفيد"،  بعد  تعود  بداأت  الهجرة 
موؤخرا  جهودها  كبري  ب�سكل  كثفت  فرن�سا 

. قفها لو
ال��ب��ح��ري��ة  ال�����س��ل��ط��ات  اأن  واأو�����س����ح 
 75 اإي��ق��اف  م��ن  حاليا  متكنت  الفرن�سية 
ت�سعى  التي  املهاجرين  ق��وارب  من  باملائة 
اإىل  ت�سل  اأن  ميكنها  لكن  القنال،  لعبور 
 54 ب��ري��ط��ان��ي��ا  ق��دم��ت  اإذا  ب��امل��ائ��ة   100
دولر(  مليون   74( اإ�سرتليني  جنيه  مليون 
نظريته  مع  اجتماع  يف  بها  وعدت  قد  كانت 

يوليو. يف  الربيطانية 
يف  امل�����س��اع��دة  اإىل  ال��ت��م��وي��ل  وي��ه��دف 
ال��ذي��ن  ال�����س��رط��ة  اأف����راد  ع���دد  م�ساعفة 
ي���ق���وم���ون ب�����دوري�����ات ع���ل���ى ال�����س��واط��ئ 

. ن�سية لفر ا

احل��ايل  ال��وق��ت  "يف  لل�سحفيني  وق��ال 
ن��ط��ل��ب م��ن  ي�����ورو واح�����د.  ي��ت��م دف����ع  مل 
بالتمويل  بوعدهم  ال��وف��اء  الربيطانيني 

اأجلهم." من  احلدود  نحر�ض  لأننا 
الربيطانية،  الداخلية  وزيرة  وا�سارت 
التمويل  حتجب  قد  اأنها  اإىل  باتيل،  بريتي 
ملنع  اجلهود  من  مزيدا  فرن�سا  تبذل  مل  اإن 

املغادرة. من  الب�سر  تهريب  قوارب 
امل���ه���اج���رون من  ا���س��ت��خ��دم  ك��ث��ريا م���ا 
كنقطة  فرن�سا  �سمال  العامل  اأنحاء  جميع 
عن  اإم��ا  بريطانيا،  اإىل  للو�سول  ان��ط��الق 
زوارق  يف  اأو  �ساحنات  يف  الختباء  طريق 
ينظمها  رحالت  يف  اأخ��رى  �سغرية  وق��وارب 
الربيطانية  احلكومتان  وعملت  املهربون. 
الرحالت  وقف  على  ل�سنوات  والفرن�سية 

اإحراز جناح كبري. دون 
ال��ع��ام  ه��ذا  امل��ان�����ض  ب��ح��ر  الآلف  ع��رب 
ال�سهر  رج��ل  وت���ويف  م�����س��روع.  غ��ري  ب�سكل 
امل��ا���س��ي اأث���ن���اء حم��اول��ت��ه ال��ع��ب��ور، وف��ق 
وخ��الل  الفرن�سية،  البحرية  ال�سلطات 
ن���ق���ذت ال�����س��ل��ط��ات  ال��ي��وم��ني امل��ا���س��ي��ني اأ
قواربهم  واجهت  مهاجرا   130 الفرن�سية 

. ت م�سكال
رايت�ض  هيومن  اأ�سدرت  ذلك  غ�سون  يف 

معاملة  يدين  الأ�سبوع  هذا  تقريرا  ووت�ض 
كاليه،  يف  للمهاجرين  الفرن�سية  ال�سرطة 
اإذلل  وعمليات  "م�سايقات  اإىل  م�سريا 

يوميا".
اتخاذ  اإىل  بريطانيا  دارمانني  دعا  كما 
للمهاجرين  "جاذبيتها"  لتقليل  اإجراءات 
اخلو�ض  دون  اإقامة،  اأوراق  ميلكون  ل  ممن 

التفا�سيل. يف 
هناك  ب�سر.  عن  نتحدث  "نحن  واأ�ساف 
ويخاطرون  القوارب  هذه  ي�ستقلون  اأطفال 
القنال.  يف  ميوتون  اأنا�ض  هناك  بحياتهم. 
مناق�سات  ره��ن  حياتهم  تكون  ان  اأري��د  ل 

. �سية" �سيا
التن�سيق  تعزيز  على  دارمانني  حث  كما 
لوقف  الأخرى  الأوروب��ي  الحتاد  دول  مع 
ن�سف  اإن  ق��ائ��ال  ال�سرعية،  غ��ري  الهجرة 
امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون ال��ع��ب��ور من 
فرن�سا  اإىل  يقدمون  بريطانيا  اإىل  فرن�سا 

بلجيكا. من 
ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  ان  ذك���ر  ك��م��ا 
واحتجزت  مهاجرين  مهرب   120 اعتقلت 
احل���دود  ع��ب��ور  ح���اول���وا  ���س��خ�����ض   4000
مبا  �سبتمرب،  يف  الفرن�سية   - البلجيكية 

ال�سابقة. الأعداد  �سعف  يوازي 

*كابل 
الهزارة  �سيعة  ي�ستهدف  تفجري  اأول  يف 
على  طالبان  حركة  �سيطرة  منذ  باأفغان�ستان 
�سينفتح  الباب  ب��اأن  التوقعات  تثور  احلكم، 
اإيران للتدخل يف البلد املاأزوم عرب  اأمام  اأكرث 
هجمات  ل�ستغاللها  تكرارا  �سيناريوهات،   4

داع�سية يف التوغل ب�سوريا والعراق.
وا�ستهدف تنظيم داع�ض الإرهابي م�سجدا 
قندوز  باإقليم  اآب��اد  خان  يف  الهزارة  ل�سيعة 
اأوقع  ما  اجلمعة؛  �سالة  عقب  البالد،  �سمال 
اإ�سافة لإ�سابة 143 اآخرين، فيما  46 قتيال، 
و�سف باأكرب هجوم اإرهابي ي�ستهدف ال�سيعة، 

ويهدد باحلرب الأهلية.
وولية قندوز تقع على احلدود الأفغانية 
�سرق  جنوب  ب��اب  ت�سكل  وه��ي  الطاجيكية، 
و�سط  باأنها ممر جتاري مهم يف  اآ�سيا، وتعرف 
والطاجيك  الب�ستون  قوميات  ويقطنها  اآ�سيا، 

والأوزبك والرتكمان، و�سيعة الهزارة.
ملوقع  ال�سرتاتيجية  الأه��م��ي��ة  ول��ه��ذه 
متخ�س�سون  توقع  اأخرى،  ولأ�سباب  الولية، 
لل�سيعة  م�سجد  تفجري  اأن  الإيراين  ال�ساأن  يف 
بدعوى  للتدخل  اإي����ران  �ست�ستغله  ه��ن��اك 
وجود  مع  خا�سة  ال�سيعية،  الأقلية  حماية 
ميلي�سيات  يف  الهزارة  ال�سيعة  املقاتلني  اآلف 

الثوري  احلر�ض  يديرها  التي  "فاطميون" 
يف  ل�ساحله  القتال  يف  وي�ستغلها  الإي���راين، 
اإىل  بع�سهم  نقل  ُي�ستبعد  والعراق، ول  �سوريا 

اأفغان�ستان كذلك.
اأدان��ه  التفجري،  على  ر�سمي  تعليق  ويف 
الإيرانية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث 
الأع��م��ال  اأن  م��وؤك��دا  زاده،  خطيب  �سعيد 

الإرهابية مدانة باأي �سكل ومن اأي جهة.
يف  ال�سيعة  اأن  اإىل  ت��ق��دي��رات  وُت�����س��ري 
ال�سكان  م��ن   %25 نحو  ي�سكلون  اأفغان�ستان 

ومعظمهم من الطائفة الإثنى ع�سرية.
وي��ت��وق��ع اخل��ب��ري يف ال�����س��اأن الإي�����راين 
طهران  لتدخل  �سيناريوهات   4 جابر  حممود 
ملوقع  مو�سحا  الهزارة،  �سيعة  ا�ستهداف  بعد 
اأهمية  لأفغان�ستان  اأن  عربية"  نيوز  "�سكاي 
وجزء  ج��وار،  دولة  باعتبارها  ا�سرتاتيجية 

من الأمن القومي الإيراين يف �سرق اآ�سيا.
اأدواتها  لديها  اإي��ران  اأن  اإىل  جابر  ولفت 
مع  القدمية  بعالقتها  الأف��غ��اين  ال��داخ��ل  يف 
مبا  الهزارة  �سيعة  واأي�سا  ال�سمايل،  التحالف 

ميثلون من ورقة قوية لها.
للحر�ض  التابع  القد�ض  فيلق  قائد  وك��ان 
يف  اأك��د  ق��ااآين،  اإ�سماعيل  الإي���راين،  الثوري 
جل�سة �سرية للربملان، 7 �سبتمرب 2021، على 

ا لإيران،  اأن "ال�سيعة الأفغان مهمون جًدا اأي�سً
�سوؤون  على  كاملة  �سيطرة  لديها  وط��ه��ران 
اأفغان�ستان"، وفقا ملا نقله موقع "راديو فرادا" 

الإيراين.
املتوقعة  الأرب��ع��ة  ال�سيناريوهات  وع��ن 
الأول  الإيراين يقول جابر،  للتدخل  كاأبواب 
حلفاء  وجود  ا�ستغالل  عرب  "املفاو�سات"،  هو 
على  لل�سغط  ط��ال��ب��ان،  حكومة  يف  لطهران 
وال�سيعة،  الإيرانية  امل�سالح  احلركة حلماية 
للح�سول  طالبان  م�ساعي  هذا  يف  ي�ساعدها 

على دعم دول اجلوار.
اإبراهيم  املال  الداخلية  وزير  نائب  ويعد 
�سدر، ونائب وزير الدفاع املال قيوم ذاكر، من 
باحلر�ض  ترتبط  التي  احلركة  قيادات  اأبرز 

الثوري الإيراين.
ي��ت��اب��ع اخل��ب��ري يف ال�����س��اأن الإي�����راين اأن 
ال�سيناريو الثاين هو "حرب الوكالة" يف حالة 
عدم جناح ال�سغوط، وتكون بدعم ميلي�سيات 
اإىل  "فاطميون"  مقاتلي  بع�ض  ونقل  الهزارة 

اأفغان�ستان، مبا يهدد باإ�سعال حرب اأهلية.
"فدائي  ميلي�سيات  كذلك  اإي��ران  وتدعم 
بخم�سة  عددهم  يقدر  الذين  مزاري"،  بابا 
الثوري  احلر�ض  من  تدريبات  وتلقوا  اآلف، 

الإيراين.

فرنسا تطالب بريطانيا بنحو
 75 مليون دوالر لدفع المهاجرين

4  سيناريوهات.. داعش يفتح الباب 
أمام إيران إلى أفغانستان
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*وكاالت
جنم  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  احتفل 
بتحقيق رقم جديد  الربتغال،  منتخب 
يف  �ساهم  بعدما  ال��دويل،  امل�ستوى  على 
نظيفة،  بثالثية  قطر  على  ب��الده  فوز 
يف الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�ض العامل قطر 

.2022
مباراته  بالأم�ض  رونالدو  وخا�ض 
رقم 181 مع منتخب الربتغال، لي�سبح 
م�ساركة على  الأكرث  الأوروب��ي  الالعب 
ب��الده،  منتخب  م��ع  ال���دويل  امل�ستوى 
متفوًقا على الإ�سباين �سريجيو رامو�ض 

)180 مباراة(. 
مبوقع  ح�سابه  على  رونالدو،  ون�سر 
�سوًرا  "تويرت"،  الجتماعي  التوا�سل 
الربتغال،  منتخب  م��ع  اإجن��ازات��ه  م��ن 

وكتب عليها:
القيا�سية  الأرقام  تكون  ما  "دائًما 
بخدمة  املتعلقة  ت��ل��ك  ل��ك��ن  رائ���ع���ة، 
اإن  خا�ض.  مذاق  لها  الوطني  منتخبنا 
الربتغال  بقمي�ض  مباراة   181 خو�ض 
هي 181 �سبًبا يدعو للفخر! والت�سجيل 
اأتخيله  مل  اأمر  خمتلفة  دولة   46 �سد 

اأبًدا".
ويتفوق 4 لعبني فقط على رونالدو 
يف امل�ساركات الدولية عرب التاريخ، وهم 
بدر املطوع واأحمد ح�سن واأحمد مبارك 

و�سه ت�سني اآن.

*وكاالت
ل��ل��دوري  ���س��دارت��ه  بليت  ري��ف��ر  ع���زز 
بانفيلد  م�سيفه  على  بتغلبه  الأرجنتيني، 
بهدف دون رد، يف اجلولة 15 من البطولة، 
�سيفه  على  جونيورز  بوكا  فيها  فاز  التي 

لنو�ض 2-4.
انت�ساره  ال�سبت  م�ساء  ريفر  وحقق 
اخلام�ض على التوايل، بف�سل هدف نظيف 
كانتو  جو�ستافو  بانفيلد  لع��ب  اأح���رزه 
الفريق  لريفع  )ق18(،  مرماه  يف  باخلطاأ 
�سدارته  م��ع��ززا  نقطة   33 اإىل  ر�سيده 
اأ���س��ح��اب  ر���س��ي��د  جت��م��د  فيما  للبطولة، 

الأر�ض عند 14 نقطة يف املرتبة ال�23.
وم����ن ج��ان��ب��ه ع����اد ب���وك���ا ج��ون��ي��ورز 
ال�سوبر  مباراة  خ�سارته  بعد  لالنت�سارات 

كال�سيكو اأمام ريفر اجلولة املا�سية بهدفني 
�سيفه  على  ال�سبت  وتغلب  ه��دف،  مقابل 
لنو�ض 4-2 لريتقي للمركز ال�ساد�ض ب�24 
عند  ال�سيوف  ر�سيد  جتمد  بينما  نقطة، 

26 نقطة يف املرتبة الرابعة.
ج�����اءت رب���اع���ي���ة ب���وك���ا م���ن خ��الل 
واأجو�ستني  )ق32(  ويجاندت  مار�سيلو 
)ق50(  فا�سكيز  ولوي�ض  )ق38(  اأمليندرا 
�سربة  م��ن  )ق90  ب��اف��ون  وك��ري�����س��ت��ي��ان 
كل  لن��و���ض  ه���ديف  اأح����رز  فيما  ج����زاء(، 
ودييجو  )ق23(  م��ال��ك��ورا  اإجنا�سيو  م��ن 

براجيريي )ق82(.
طعم  فيها  يذق  مل  جولت  �سبع  وبعد 
على  وتغلب  للفوز  را�سينج  عاد  النت�سار 
للمركز  لي�سعد   2-1 باتروناتو  م�سيفه 

ر�سيد  وي��ت��ج��م��د  ن��ق��ط��ة  ب�����22  ال��ث��ام��ن 
املركز  يف  نقطة   15 عند  الأر�ض  �ساحب 

ال�22.
لوبيز  لي�ساندرو  را�سينج  هديف  اأح��رز 
بينما  )ق80(  كوبيتي  واإن����زو  )ق49( 
�سجل هدف اأ�سحاب الأر�ض الوحيد فابيو 

فا�سكيز )ق67(.
ف��از  ال�����س��ب��ت  م���ب���اري���ات  ب���اق���ي  ويف 
 0-3 األدو�سيفي  �سيفه  على  �سارميينتو 
م�سيفه  على  خو�ستي�سيا  اإي  وديفين�سا 

اأرخنتينو�ض جونيورز بهدفني دون رد.
غدا  اجل��ول��ة  تختتم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
الأح��د  مباريات  تقام  مل  بينما  الثنني، 
املوؤهلة  اجلنوبية  اأمريكا  ت�سفيات  ب�سبب 

ملونديال 2022 يف قطر.

*وكاالت
���س��اد دي��ف��ي��د ج��ي��م�����ض، لع���ب ل��ي��ف��رب��ول ال�����س��اب��ق،  اأ
املو�سم  يف  ال��ري��دز  جنم  �سالح  حممد  امل�سري  مب�ستوى 

احلايل.
وقال جيم�ض، يف ت�سريحات ل�سحيفة "مريور" الربيطانية: 
"هذا املو�سم عاد �سالح اإىل امل�ستوى الذي كان عليه يف املو�سم 

قبل املا�سي".
واأ�ساف: "لقد �سجل �سالح عدًدا كبرًيا من الأهداف بالعام 
املا�سي، واأنا معجب مبو، ويف نف�ض الوقت اأكون اأحياًنا حمبًطا 

منه بع�ض ال�سيء".
وتابع: "اأعتقد اأن مباريات ليفربول يف املو�سم املا�سي كانت 
تبنى ب�سكل اأ�سا�سي على �سالح، وهذا �سبب ت�سجيل مو للعديد 

من الأهداف".
فريق  من  ج��زًءا  �سالح  عاد  املو�سم،  هذا  "بينما  ووا�سل: 
ليفربول الذي يلعب مرة اأخرى بامل�ستوى الذي فاز به بالدوري 

الإجنليزي املمتاز قبل عامني".
عليه  يعتمد  ل  حيث  اأحبه،  ال��ذي  �سالح  "هذا  واأك��م��ل: 
ل�سالح  املزيد  فعل  مو  على  يتعني  ول  كامل،  ب�سكل  الفريق 

املجموعة".
واأردف: "اأعتقد هذا املو�سم اأن �سالح يبدو خميًفا.. األي�ض 

كذلك؟ اإنه رائع".
على  كان  ال�سيتي  �سد  �سالح  هدف  اأن  "اأعتقد  واختتم: 
اأعلى م�ستوى، كما اأن اأداءه يف تلك املباراة يوؤكد حقيقة اأن مو 

عاد اإىل قمة م�ستواه".

»الرديف« يلحق هزيمة 
ثقيلة بنظيره السوري

ويعبر لنهائي غرب أسيا تحت 23 عاما
*وكاالت

يف  لل�سباب  احل�سن  جلائزة  ال�سبابي  املخيم  يف  امل�ساركون  اختتم 
عمان،  يف  البكالوريا  مدر�سة  من  الثانية  املجموعة  الف�سي  امل�ستوى 

والذي اقيم يف وادي رم، بالتعاون مع املدر�سة.
ووفقا لبيان اجلائزة مت تطبيق جميع اجراءات ال�سالمة العامة 
امللكية  الطبية  اخلدمات  باإ�سراف  ال��الزم��ة،  ال�سحية  والتعليمات 

للحفاظ على �سالمة امل�ساركني يف املخيم.
على  امل�ساركني  تدريب  على  املخيم،  برنامج  فعاليات  وا�ستملت 
ال�سعافات الولية وحما�سرة توعوية عن اخطار املخدرات والتدريب 

على مهارات قراءة اخلارطة وا�ستعمال البو�سلة.
ومت تنفيذ م�سري طويل يف وادي القمر واجتياز حمطات تدريبية 
خمتلفة لكت�ساب مهارات التفكري اليجابي واكت�ساب معلومات وطنية 
من تاريخ الوطن، اإ�سافة اىل ذلك مت ممار�سة حت�سري الطعام والطهي 

اخللوي يف ال�سحراء لالعتماد على النف�ض والتعاي�ض مع البيئة .
ي�سار اىل ان جميع امل�ساركني يف فعاليات املخيم، وعددهم 31 �سابا 
 3 ا�ستمر  الذي  للمخيم  اخلارجي  الن�ساط  متطلبات  اجتازوا  و�سابة، 

ايام.
بدورها، ثمنت مديرة جائزة احل�سن لل�سباب �سمر كلداين، جهود 
التدريب وال�سراف والإدارة على ما بذلوه وكل من  امل�ساركني وهيئة 
�ساهم يف اإجناح هذا املخيم ال�سبابي من مديرية المن العام وال�سرطة 
ال�سياحة و�سلطة  امل�سلحة ووزارة  للقوات  العامة  ال�سياحية والقيادة 

منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ومدر�سة البكالوريا - عمان.

*وكاالت
ب�ساأن  اأخ��رية  اأزم��ة  عن  الأح���د،  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

مفاو�سات بر�سلونة لتجديد عقد الالعب ال�ساب بيدري.
بند  وجود  مع  املقبل،  ال�سيف  يف  البار�سا  مع  بيدري  عقد  وينتهي 

ي�سمح للنادي الكتالوين بتمديد العقد ملو�سمني اآخرين.
ووفًقا ل�سحيفة "موندو ديبورتيفو" الإ�سبانية، فاإن م�سادر مقربة 
من خوان لبورتا، رئي�ض بر�سلونة، اأكدت اأن النادي و�سل اإىل مراحل 

متقدمة يف مفاو�سات التجديد مع بيدري.
واأ�سارت امل�سادر اإىل بيدري من املقرر اأن يوقع على عقده اجلديد 

خالل �سهر اأكتوبر/ ت�سرين اأول اجلاري.
واأو�سحت اأن م�سوؤويل بر�سلونة تو�سلوا اإىل اتفاق نهائي مع بيدري 
التجديد،  م�ساألة  تهدد  اأخرية  اأزمة  هناك  لكن  املالية،  الأم��ور  حول 

متعلقة مبدة العقد اجلديد.
وذكرت اأن بر�سلونة يتم�سك باأن يكون العقد ملدة 5 موا�سم، بينما 

ي�سغط وكالء بيدري لتقليل عدد ال�سنوات.
يوقع  ب��اأن  الأف��ق  يف  ح��اًل  هناك  اإن  ديبورتيفو"  "موندو  وقالت 
ي�سمح  العقد  يف  بند  وج��ود  مع  فقط،  موا�سم   3 ملدة  ال�ساب  الالعب 

للنادي بالتجديد ملو�سمني اآخرين ب�سكل اختياري.

*وكاالت
م�ساء  الأردن،  يف  الأول  مرانه  القدم  لكرة  لبنان  منتخب  اأطلق 
اإطار  يف  املقبل،  الثالثاء  ال�سوري  نظريه  ملواجهة  ا�ستعدادا  ال�سبت، 
العامل  كاأ�ض  لنهائيات  املوؤهلة  الآ�سيوية  الت�سفيات  من  الدور احلا�سم 

قطر 2022.
و�سملت  ال�سوق  خريبة  ملعب  يف  التدريبية  احل�سة  واأج��ري��ت   

تنويعات بدنية وفنية.
تهنئته  م�ستهلها  يف  ها�سيك  اإيفان  الت�سيكي  الفني  املدير  وجدد 
اخلمي�ض  الدوحة  يف  العراق  اأمام  قدموه  الذي  العر�ض  على  لالعبني 
اجلماعي،  وعطائهم  وتركيزهم  العالية  روحهم  على  مثنيا  املا�سي، 

متو�سما منهم بذل املزيد اأمام �سوريا ليكون الأداء ت�ساعديا.
و�ستقام املواجهة �سد �سوريا م�ساء الثالثاء املقبل على ملعب امللك 
م�ساء  ال�سابعة  متام  يف  وذلك  عّمان،  الأردنية  العا�سمة  يف  عبداهلل 

بتوقيت مكة املكرمة.

*وكاالت
اللواء  برئا�سة  ال�سلة  لكرة  العربي  الحت��اد  اإدارة  جمل�ض  قرر 
ال�سلة  لكرة  العربية  الأمم  بطولة  اإق��ام��ة  ال��ق��رق��اوي،  اإ�سماعيل 
للمنتخبات، يف يناير/ كانون الثاين 2022، يف دبي، بدولة الإمارات 

العربية املتحدة.
واأمني  الرئي�ض  من  كل  العربي،  الحتاد  اإدارة  جمل�ض  فو�ض  كما   
ال�سندوق باختيار الدول التى من املنتظر اأن ت�ست�سيف بطولة الأندية 

العربية للرجال وال�سيدات يف الن�سخة املقبلة .

تعاون بين الجمعية األردنية 
واللجنة المؤقتة أللعاب 

القوى لتنظيم الماراثونات
  

*وكاالت
ناق�ست اجلمعية الأردنية للماراثونات مع اللجنة املوؤقتة لحتاد 
األعاب القوى، �سبل التعاون يف تنظيم املاراثونات التي تقيمها اجلمعية.

وعقد اجتماع يف مقر احتاد العاب القوى بني الحتاد واجلمعية، 
بح�سور مدير عام الحتاد الدكتور وليد الرحاحلة، ورئي�ض اللجنة 
املوؤقتة لالحتاد، ومدير عام اجلمعية لينا الكرد، وع�سو جلنة الحتاد 
التحكيم  جلنة  وع�سو  املومني  ح�سام  الحت��اد  ومدير  ظاظا،  عماد 

الكابنت خالد.
اإىل  التو�سل  مت  اإن��ه  الح��د،  ا�سدرته  بيان  يف  اجلمعية  وقالت 
يف  التام  التعاون  على  املعنية  الأط���راف  جميع  بني  م�سرتك  اتفاق 
عن  للماراثونات  الأردنية  اجلمعية  قبل  من  املقام  املاراثون  تنظيم 
طريق جلنة حتكيم ر�سمية واإ�سراك جميع لعبي الحتاد يف ال�سباق 

وامل�ساهمة يف الرتويج له.
الأردن��ي��ة  اجلامعة  م��ع  ال��ت��ع��اون  مت  اأن��ه  اإىل  ال��ك��رد  واأ���س��ارت 
امل�ساركة  على  الطلبة  حلث  للتكنولوجيا  �سمية  الأم��رية  وجامعة 
العمل  �ساعات  اإدراج  �سيتم  حيث  امل��اراث��ون،  تنظيم  يف  بالتطوع 
ما  مثل  املجتمع  خدمة  نظام  �سمن  احت�سابها  ليتم  اجلمعية  لدى 
�سينطلق  اأن ماراثون عمان  ال�سابقة. يذكر  مت اعتماده يف الأعوام 
�سباقات   4 وي�سم  الها�سمية،  ال�ساحة  اإ�سارات  من  البلد  و�سط  من 
الن�سف  �سباق  كيلومرتا،   42 ف��ردي  م��اراث��ون  "�سباق  رئي�سية 
الداخلية  دوار  قبل  كيلومرتات   10 و�سباق  كيلومرتا،   21 ماراثون 
اجل��دي��دة  الفئة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ل��ك��ي،  ال��ث��ق��ايف  امل��رك��ز  مقابل 
تطبيق  عرب  مرتات  كيلو   10 �سباق  فئة  وهي  العام  لهذا  امل�ستحدثة 
ت�سرين   22 اجلمعة  يوم  و�سي�سهد  الفرتا�سي".  لالأردن(  )اأرك�ض 
احل�سني  حدائق  يف  �سيقام  الذي  بالأطفال  اخلا�ض  ال�سباق  الأول، 

�ساحة مهرجان �سيف عمان.  يف 

*وكاالت
برئا�سة  الفي�سلي  للنادي  املوؤقتة  الإداري���ة  الهيئة  ا�ستقبلت 
لدى  الحتادية  نيجرييا  جمهورية  �سفري  قاعود،  اأبو  �سامل  الدكتور 

اململكة فاروق مالمي يابو والوفد املرافق له.
واكد ابو قاعود يف ت�سريح له لوكالة النباء الردنية )برتا(، ان 
زيارة ال�سفري النيجريي يوم اخلمي�ض، تاأتي لتقدمي الثناء للنادي على 
اقامة املباراة الودية التي اأجريت يف الأول من ت�سرين الأول احلايل، 
عاما،   19 �سن  حتت  الفي�سلي  وفريق  النيجريية  اجلالية  فريق  بني 

مبنا�سبة عيد ال�ستقالل النيجريي.
لفتا  النيجريية،  باجلالية  النادي  اعتزاز  اإىل  قاعود  ابو  وا�سار 
اإىل عراقة وتاريخ املنتخب النيجريي، م�سددا على فتح باب التعاون 
بني الطرفني، على م�ستوى الفريق الأول، اأ�سافة اىل الفئات العمرية 

الخرى.
وقال اإن اأبواب النادي مفتوحة امام ال�سفارة واجلالية النيجريية، 
لكرة  الأردين  الحتاد  اىل  م�سرتكة  زيارة  اقامة  �سرورة  اإىل  م�سريا 

القدم.
بني  امل�ستمر  التوا�سل  �سرورة  النيجري  ال�سفري  اكد  جهته،  من 

النادي وال�سفارة واإقامة لقاءات ب�سكل م�ستمر.

*وكاالت
امل��الع��ب  اأح���د  وه���و  ب��ال��زرق��اء،  حم��م��د  الأم���ري  ���س��ت��اد  خ�سع 
القدم،  بكرة  املحرتفة  الأردن��ي��ة  الأن��دي��ة  مل�سابقات  املعتمدة 

�سيانة. لأعمال 
مناف�سات  امتداد  وعلى  املحرتفة  الأندية  ولعبو  مدربو  وك��ان 
بطولة دوري املحرتفني قد �سكوا من �سوء اأر�سية امللعب والتي اأحلقت 

اإ�سابات ج�سيمة.
طارق  ال��دويل  املدافع  جهود  الأردن  ومنتخب  الوحدات  وخ�سر 
وافتقد  ال�سليبي،  بالرباط  امللعب  اأر�سية  ج��راء  باإ�سابته  خطاب 

اجلزيرة كذلك جهود مهاجمه ال�ساب ليث حبول.
اأن  بوك"،  "في�ض  على  حممد  الأمري  ملدينة  الر�سمي  املوقع  واأكد 
اأر�سية  ومت�سيط  املطاطية  احلبيبات  ب�سط  تت�سمن  ال�سيانة  اأعمال 
ال�ستعداد  اأهبة  على  ليكون  دوليا،  املعتمدة  للموا�سفات  طبقا  امللعب 

وبجاهزية عالية ل�ستقبال املباريات.
وجاءت عملية ال�سيانة متاأخرة كثريا وبخا�سة مع بقاء 3 جولت 
فقط من عمر بطولة دوري املحرتفني، لكنها بالوقت ذاته �سكلت خربا 
�سارا لالعبني الذين كانوا يتخوفون كثريا من اأر�سية امللعب امل�ستهلكة 

وتهدد م�ستقبلهم الكروي.

السفير النيجيري 
يزور النادي الفيصلي

بدء صيانة ستاد
 األمير محمد بالزرقاء

العب ليفربول السابق: صالح 
مخيف لكنه يحبطني أحيانا

رونالدو: لدي 181 سببا للفخر.. 
وهذا األمر لم أتخيله أبًدا

ريفر بليت يواصل االنتصارات 
ويعزز صدارته للدوري األرجنتيني

*وكاالت
فوزا  الأردين  الأوملبي  املنتخب  حقق 
عري�سا على نظريه ال�سوري )5-2(، اأم�ض 
الأحد، يف ن�سف نهائي بطولة غرب اآ�سيا، 

ال�سعودية. املقامة يف 
م��ن،  ك���ل  الأردن  اأه������داف  و���س��ج��ل 
هادي  النعيمات،  يزن  ال�سياحني،  خالد 
اإب��راه��ي��م  رزق،  اأب���و  حم��م��د  احل�����وراين، 
حممد  �سوريا،  هديف  اأحرز  بينما  �سعادة، 

الب�سماين. وعلي  ريحانية 
وف���ر����ض ال��ن�����س��ام��ى اأن��ف�����س��ه��م ب��ق��وة 
املنتخب  ق��دم  فيما  الأول،  ال�����س��وط  يف 
عقيم  بهجوم  م�ستوياته،  اأ�سواأ  ال�سوري 
الأردن  لي�سجل  قاتلة،  دفاعية  واأخطاء 

مثلها. ثالثية ويهدر 
واف��ت��ت��ح ال�����س��ي��اح��ني ال��ن��ت��ي��ج��ة يف 
ي��ع��زز  اأن  ق��ب��ل  ال�����س��اد���س��ة،  ال��دق��ي��ق��ة 
بعدما  ثان،  بهدف  فريقه  تقدم  النعيمات 

راوغ اأكرث من لعب.
الهدف  ي�سجل  اأن  احلالق  حممد  وكاد 
بطيئة،  كانت  كرته  لكن  الأول،  ال�سوري 

ب�سهولة. الدفاع  فاأبعدها 
اأح��رز  الأول،  ال�سوط  نهاية  وق��ب��ل 
راأ�سية  من  الثالث  الهدف  هادي احلوراين 

اإبعادها. قوية، ف�سل البيطار يف 
ودخ���ل امل��ن��ت��خ��ب ال�����س��وري ال�����س��وط 
الثاين بطموح تقلي�ض الفارق، فقدم اأداًء 

جماعًيا اأف�سل، لكن دون فاعلية كبرية.

من  هدفا  الريحانية  ت�سجيل  ورغ��م 
كان  الن�سامى  اإن  اإل  بعيدة،  ت�سويبة 
اأب���و رزق من  ه���دف  ���س��ري��ع��ا ع��رب  رده���م 

قذيفة.
ل��ف��ر���ض  الأردين  امل��ن��ت��خ��ب  وع�����اد 
غري  تراجع  مع  باجلملة،  بفر�ض  نف�سه 
يف  جنحوا  الذين  قا�سيون،  لن�سور  م��ربر 

التهديف من جديد عرب الب�سماين.
وك��ث��ف امل��ن��ت��خ��ب ال�������س���وري ب��ع��ده��ا 
يف  ف�سل  لكنه  الطاولة،  لقلب  هجماته 

اخرتاق الدفاعات الأردنية.
اإبراهيم  اأ�ساف  مرتدة،  هجمة  وبعد 
ركلة  من  لالأردن،  اخلام�ض  الهدف  �سعادة 

جزاء.

اختتام المخيم الشبابي لمشاركي جائزة 
الحسن للشباب المستوى الفضي

خالف يهدد مفاوضات 
برشلونة لتحصين بيدري

لبنان يستهل تدريباته باألردن 
استعدادا لسوريا

دبي تستضيف بطولة األمم 
العربية لكرة السلة
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*عمان 
اآراء  حاليا،  امل��رك��زي  البنك  ي�ستمزج   
رقمية  بنوك  اإن�ساء  حول  الأردنية  البنوك 
ا���س��ت��ج��اب��ة ل��ث��ورة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
والت�سالت والتقنيات والبتكارات الناجتة 

عنها من حتول رقمي يف الآونة الأخرية.
وزع��ه  تعميم  يف  امل��رك��زي  البنك  وق���ال 
رقمي  بنك  اإن�ساء  اإن  املحلية،  البنوك  على 
متكامل ي�ستوجب النظر بعدة اجتاهات، منها 
بناء  الرقمي  البنك  موؤ�س�سي  من  يتطلب  ما 
البنوك  عمل  من��اذج  حول  املتعمقة  املعرفة 
الرقمية لأن هذه البنوك لي�ست مقت�سرة يف 
اخلدمات  وتقدمي  امل�سرفية  العالقة  اإن�ساء 

واملنتجات على القنوات الإلكرتونية فقط.
و�سل  ال��ذي  التعميم  يف  املركزي  واو�سح 
اأن  م��ن��ه،  ن�سخة  الأردن���ي���ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة 
ال�سامل  مبفهومه  الرقمية  البنوك  مفهوم 
الواجهات  يف  العمليات  جميع  اأمتتة  يعني 
الو�سطية،  والواجهات  واخللفية  الأمامية 
امل�سهد  يف  البنوك  هذه  دور  حتديث  و�سرورة 
البنوك  بني  القائم  وامل�ستقبلي  النتقايل 
وحتديد  وفهم  الرقمية  والبنوك  العادية 
التي  واملخرجات  امل�ستهدفني  العمالء  طبيعة 
تطمح اإليها يف ظل م�سهد البتكارات اجلديدة 
اأهمية  فهم  خالل  من  املالية  التكنولوجيا  يف 
وحتقيق  الع��م��ال  دع���م  يف  التكنولوجيا 
يف  والبتكار  تطوير  يف  وال�ستمرار  الأرب��اح 

اخلدمات الرقمية.
على  رده  يف  امل����رك����زي  ال��ب��ن��ك  وب����ني 
تكنولوجيا  ثورة  اأن  ل�����)برتا(  ا�ستف�سارات 
مناحي  كافة  على  اآثارها  انعك�ست  املعلومات 
احلياة، ومنها القت�سادية، وما اأظهرته هذه 
التقنيات والبتكارات من رفع م�ستوى و�سول 
املالية  اخل��دم��ات  على  واحل�����س��ول  الأف����راد 
قيود  اأي��ة  عن  بعيدا  والن��دم��اج  وامل�سرفية 

زمانية اأو مكانية.
�سرورة  بات  الرقمي  التحول  اأن  وا�ساف 

الجت���اه  اأن  ك��م��ا  جت��اه��ل��ه،  مي��ك��ن  ل  ملحة 
مع  املالية  ال�سناعات  ت�سافر  نحو  املتنامي 
جديدة  مبنتجات  يعد  احلديثة  التقنيات 
ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��غ��ي��ري ب�����س��ورة ج��ذري��ة من 
املالية  املوؤ�س�سات  بها  تدير  التي  الطريقة 

وامل�سرفية اعمالها.
فقط  يعنى  ل  الرقمي  التحول  اأن  وتابع 
املوؤ�س�سة  داخل  احلديثة  التقنيات  بتطبيق 
املوؤ�س�سة  بل هو برنامج �سمويل متكامل مي�ض 
والكيفية  داخليا  عملها  واأ�سلوب  وطريقة 
ومنتجاتها  خدماتها  خاللها  من  تقدم  التي 
يتما�سى  مبا  وا���س��رع  ا�سهل  ب�سكل  لعمالئها 
ورغباته  حاجاته  وتلبية  العميل  و�سلوك 
و  الرقمية  الجتاهات  مع  بالتكيف  وال�سماح 

التكنولوجية اجلديدة.
له  الرقمي  التحول  اأن  اإىل  البنك  وا�سار 
فوائد عديدة ومتنوعة، لي�ض فقط على �سعيد 
وامل�سرفية  املالية  للموؤ�س�سات  واإمنا  العمالء، 
وال��وق��ت،  واجل��ه��د  الكلفة  خف�ض  خ��الل  م��ن 
ورفع  وتنظيمها  الت�سغيلية  الكفاءة  وحت�سني 
تقدمي  ل��دى  الإج���راءات  وتب�سيط  جودتها 
لتقدمي  الفر�ض  وتوفري  العمالء،  اخلدمات 
ن�سر  يف  ت�سهم  وابداعية  مبتكرة  منتجات 
حالة من الر�سا والقبول لدى اجلمهور جتاه 
ي�ساعد على  املوؤ�س�سة، كما  خدمات ومنتجات 
�سريحة  لأكرب  والو�سول  والنت�سار  التو�سع 
العمالء  من  املزيد  وا�ستقطاب  اجلمهور  من 

امل�ستهدفني حمليا واإقليميا ودوليا.
ولفت اإىل اأن اأبرز مالمح التحول الرقمي 
الرقمية  البنوك  اإن�ساء  هو  نطاقا،  واو�سعها 
املركزي  البنك  قيام  ي�ستدعي  ما  املتكاملة، 
امل�سريف  ال��ق��ط��اع  م��ع  ب��ال��ت�����س��ارك  الأردين 
احلا�سلة  التطورات  مواكبة  بهدف  الأردين 
ب�سكل  ث��م��اره��ا  وا���س��ت��غ��الل  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
اإىل  بالتحول  امللكية  وال��روؤى  يتوافق  ممنهج 

القت�ساد الرقمي واملعريف.
من  ي��ك��ون  الرقمي  القت�ساد  اأن  واك���د 

ل�ستخدام  للمواطن  الفر�سة  اإتاحة  خالل 
کاأداة  والت�����س��الت  املعلومات  تكنولوجيا 
امل��ح��ل��ي مبختلف  امل��ج��ت��م��ع  ف��اع��ل��ة خل��دم��ة 
الريفية  املجتمعات  على  الرتكيز  مع  فئاته، 
والنائية بهدف جت�سري الفجوة الرقمية بني 
الب�سرية  القوى  وتطوير  اململكة،  حمافظات 
لزيادة  احلديث  القت�ساد  مهارات  واك�سابها 
قدرتها التناف�سية يف احل�سول على الوظائف 
اجلهود  وت��ك��ام��ل  العملية،  كفاءتها  ورف���ع 
لتحقيق تنمية اقت�سادية واجتماعية �ساملة 
تنعك�ض  ما  ال�سكانية  التجمعات  م�ستوى  على 
املوطن،  ورفاهية  حياة  على  املبا�سرة  اآثارها 
امل�سريف  القطاع  اعمال  بنماذج  والرت��ق��اء 
وطبيعة ونوعية اخلدمات املالية وامل�سرفية 
ما  احلا�سل  للتطور  وفقا  تقدميها  واآل��ي��ات 
والب��ت��ك��ار  ال��ن��م��و  م��ن  امل��زي��د  ن��ح��و  يدفعها 

امل�ستدام.
التي  الأخ���رية  ال��ظ��روف  اأن  اإىل  وا���س��ار 
ب��اأج��م��ع��ه، ج���راء جائحة  ال��ع��امل  واج��ه��ت 
البتكار  نحو  لل�سعي  احلاجة  اثبتت  كورونا، 
جلعل  اجل��ه��ود  وت��ك��ات��ف  امل�ستمر  وال��ت��ط��ور 
العاملة  القوة  على  املعتمدة  القت�ساديات 
اكرث مرونة و�سرعة، ولها القدرة على مواكبة 
�ساأنه  ما  املت�سارعة،  وال��ت��ط��ورات  التغريات 
اجلديدة  الفر�ض  يف  لالبتكار  العنان  اإطالق 
ب�سكل اأكرث كفاءة وفاعلية، و�سمن نطاق من 
التوازن يراعي الطبيعة التحولية لالقت�ساد 
وحت��دي��ات  خم��اط��ر  ترافقه  ال���ذي  الرقمي 
نظرا  والتطبيق،  التبني  عملية  يف  حمتملة 
املدى  على  حتدثها  التي  والتاأثريات  لالأبعاد 
املتو�سط والبعيد على بنية وم�ستقبل العمل، 
اجلوانب  اإىل  بعناية  النظر  ي�ستوجب  م��ا 
اإىل  التحول  دعم  حيث  من  بذلك  املرتبطة 
املخاطر  واإدارة  ومعاجلة  رق��م��ي  اقت�ساد 
هذا  نتيجة  تت�سكل  ق��د  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 

التحول.
يف  ت�ساركيته  ظ��ل  يف  ال��ب��ن��ك  اأن  وب���ني 

البنوك  �سينظم  امل�سريف،  القطاع  مع  العمل 
الرقمية املتكاملة يف اململكة �سمن ت�سريعات 
ممنهجة، مع الرتكيز على بيان اأبرز املتطلبات 
الرئي�سة يف ترخي�ض البنوك الرقمية �سواء 
ومقدار  املالكني  امل�ساهمني  بيعة  �سعيد  على 
املالية  اخلدمات  ونوعية  وطبيعة  راأ�سمالها 
واملنهجية  بتقدميها  امل�سموح  وامل�سرفية 
امل���ح���ددة ل��ق��اء ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، واإت���اح���ة ه��ذه 
املايل  القطاع  موؤ�س�سات  كافة  اأمام  التوجهات 

وامل�سريف الردين لدرا�ستها وبيان اآثارها.
بنوك  باأنها  الرقمية  البنوك  وت��ع��رف 
الفعلي  الوجود  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  لها  لي�ض 
ذات  املتطلبات  بع�ض  با�ستثناء  )امل��ك��اين( 
ب��اإمت��ام  وت��ق��وم  ال��ع��ام��ة،  ب�����الإدارة  ال�سلة 
وتقدمي  امل�سرفية  العالقة  اإن�ساء  متطلبات 
العمليات  وتنفيذ  وامل��ن��ت��ج��ات،  اخل��دم��ات 
قيود  )دون  بعد  عن  عمالئها  مع  امل�سرفية 
من�سات  ب��ا���س��ت��خ��دام  م��ك��ان��ي��ة(  اأو  زم��ان��ي��ة 
وغريها  النقال  الهاتف  وتطبيقات  الإنرتنت 
القائمة على حلول  القنوات الإلكرتونية  من 

التقنيات احلديثة.
التقليدية  اخلدمات  البنوك  هذه  وتقدم 
اإلكرتونية  بو�سائل  لكن  البنوك  التي تقدمها 
من  اأي  لدى  الفعلي  العميل  ح�سور  تتطلب  ل 
فروع البنك. وقال البنك املركزي اإن للبنوك 
كتوفري  النوعية  املزايا  من  العديد  الرقمية 
ي�ستغرقه  اأن  ميكن  ال���ذي  واجل��ه��د  ال��وق��ت 
ي�سعى  التي  اخلدمة  اإمت��ام  اأج��ل  من  العميل 
لإجن���ازه���ا، وال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن ال��ع��ام��ل��ني يف 
البنوك  وم�ساعدة  العمالء،  خدمة  جم��ال 
اخلدمات  من  العديد  توفري  على  الرقمية 
ع��رب ق��ن��وات��ه��ا الإل��ك��رتون��ي��ة ���س��م��ن نطاق 
وا�سهل  ا���س��رع  وب�سكل  التكاليف  منخف�ض 
خدمة  يف  و�سرعتها  خدمتها  زي��ادة  يف  ي�سهم 
جذب  وبالتايل  ال�ساعة،  مدار  على  العمالء 
التوجه  وتعزيز  العمالء  املزيد  وا�ستقطاب 
وانعكا�ض  الإلكرتونية  النقود  ا�ستخدام  نحو 

الت�سغيلية  التكاليف  م�ستوى  ع��ل��ى  ذل���ك 
من  وغريها  ككل،  والقت�ساد  البنوك  ل��دى 
وزي��ادة  النفقات  بخف�ض  ال�سلة  ذات  املزايا 
متغريات  مع  التكيف  يف  واملرونة  الإي��رادات 
وا�ستك�ساف  احلديثة  والتكنولوجيا  ال�سوق 
العمل  ا�ستمرارية  ل�سمان  احليوية  الفر�ض 
الأمن  خماطر  من  وحذر  الأن�سطة.  وتطوير 
نظرا  الرقمية  البنوك  على  لفت  ال�سيرباين 
بها  تتعامل  التي  ال�سخ�سية  البيانات  لكمية 
اإلكرتونية،  لهجمات  هدفا  ت�سكل  قد  والتي 
نتيجة  تت�سكل  قد  التي  ال�سمعة  وخماطر 
بيانات  من  الرقمية  البنوك  اإليه  ت�سعى  ما 
لتح�سني جتربة العمالء وبناء عالقة وثيقة 
معهم؛ ففي حال مل يتم معاجلة هذه البيانات 
بعناية، قد يوؤدي ذلك اإىل التاأثري على �سمعة 
البنك الرقمي، ل �سيما اإذا ما تخوف العمالء 
البنوك  التي تعرفها هذه  البيانات  من حجم 
البيانات  خ�سو�سية  ف��اإن  وبالتايل  عنهم، 
ومفتاحا  الأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  يف  عن�سرا  تعد 
و  الرقمي  البنك  ب��ني  الثقة  على  للحفاظ 
المتثال  خماطر  اإىل  بالإ�سافة  عمالئه، 
الإج���راءات  �سعف  نتيجة  تت�سكل  قد  التي 
وال�سوابط الالزمة للتعرف على العمالء لدى 
للمتطلبات  وفقا  امل�سرفية  العالقة  اإن�ساء 

الت�سريعية النافذة.
ال��ع��ام جلمعية  امل��دي��ر  م��ن ج��ه��ن��ه اك���د 
البنوك الأردنية، الدكتور ماهر املحروقي، اأن 
اأ�سبح توجها  الرقمية،  البنوك  نحو  التحول 
كما  الدول،  من  العديد  يف  به  ومعمول  عامليا 
التطور  ظل  يف  �سروريًا  يعد  التوجه  هذا  اأن 
التكنولوجيا  جم��ال  ي�سهده  ال��ذي  املت�سارع 
تواجه  التي  املناف�سة  حدة  وارتفاع  املالية 
غري  املنظمات  من  وخ�سو�سًا  امل�سريف  القطاع 

البنكية.
بنوك  اإن�ساء  اأهمية  اأن  املحروقي،  وبني 
رقمية �ساملة تزاول كافة اأعمالها امل�سرفية 
تكون  بحيث  الرقمية  ال��ق��ن��وات  خ��الل  م��ن 

قبل  من  عليها  م�سيطرا  اأو  بالكامل  مملوكة 
تعزيز  يف  ي�سب  اململكة،  يف  العاملة  البنوك 
اجلهود الوطنية املبذولة يف الأمتتة والتحول 
كما  احلومية،  اخلدمات  ورقمنة  اللكرتوين 
ين�سجم مع التوجهات العاملية يف هذا املجال.

وا�سار يف حديث لوكالة الأنباء الأردنية، 
عدد  من  �سيزيد  رقمية  بنوك  وجود  اأن  اإىل 
ما  اململكة  يف  امل�سرفية  اخل��دم��ات  مقدمي 
وانخفا�ض  التناف�سية  زي��ادة  على  ينعك�ض 
�سالح  يف  امل��ط��اف  نهاية  يف  وي�سب  ال��رتك��ز 
الرقمية  البنوك  �سعي  عن  ف�ساًل  العمالء، 
ل��ت��ق��دمي ���س��ري��ح��ة م��ت��ط��ورة م��ن اخل��دم��ات 
�سريحة  �ستالئم  والتي  امل�سرفية  واملنتجات 
الحتياجات  وتلبية  ال��ع��م��الء،  م��ن  اأو���س��ع 
يف  كبري  دور  ل��ه  �سيكون  م��ا  ل��ه��م،  امل��ت��زاي��دة 
وخ�سو�سًا  اململكة  يف  امل��ايل  ال�سمول  زي��ادة 
اخلدمات  على  اإق��ب��اًل  الأك���رث  ال�سباب  ب��ني 

الرقمية.
التي  وامل���ح���ددات  ال�����س��واب��ط  اأن  واك���د 
عدد  على  تركز  امل��رك��زي  البنك  اقرتحها 
البنك  يكون  اأن  منها  الأ�سا�سية،  الأم��ور  من 
ال�سيطرة  تكون  اأو  بالكامل  مملوكًا  الرقمي 
فيه لبنك مرخ�ض يف اململكة، ما يحافظ على 
والقطاع  الردين  القت�ساد  ومتانة  �سمعة 
امل��ودع��ني،  وح��ق��وق  اأم���وال  و�سمان  امل�سريف 
التو�سع من  للبنوك خيارًا مهمًا يف  كما يعطي 
ا�سرتاط  اأن  وبني  الرقمية.  البنوك  خالل 
اململكة  يف  العاملة  للبنوك  ال�سيطرة  وج��ود 
على البنك الرقمي ي�سمح باأن تعمل البنوك 
واملتطلبات  والآليات  الأ�س�ض  وفق  الرقمية 
والتي  التقليدية،  البنوك  وفقها  تعمل  التي 
ومتيزًا  جناحًا  الأردنية  البنوك  فيه  اأثبتت 
اخل��ربات  من  كبريًا  خم��زون��ًا  وحققت  كبريًا 
البنوك  ت�سكل  اأن  على  ي�ساعد  ما  املرتاكمة، 
وا�ستكماًل  امل�سريف  للقطاع  اإ�سافة  الرقمية 
على  البناء  خالل  من  املتميزة  مل�سريته  مهمًا 

الو�سع القائم وحماولة تنميته.

المركزي: إنشاء البنوك الرقمية استجابة لثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

اإ�ضارة اإىل حم�ضر اجتماع الهيئة العامة العادي واملنعقد بتاريخ 2021/10/9 
توافر  لعدم  ونظرًا   2021/9/28 بتاريخ  قبلنا  من  ال�ضادرة  الدعوة  مبوجب 
الن�ضاب القاوين يف ذلك االجتماع ، فقد قررت دعوتكم حل�ضور االجتماع الثاين 
للهيئة العامة العادي يوم اخلمي�س املوافق 2021/10/14 ال�ضاعة الثانية ع�ضرة 

ظهرًا يف مقر ال�ضركة الكائن يف عمان-ال�ضلط، وذلك لبحث املوا�ضيع التالية:
-انتخاب مدير عام  لل�ضركة

-تعيني املفو�ضيني بالتوقيع عن ال�ضركة.
يرجى ح�ضور االجتماع يف املكان والزمان املحددين اعاله.

واقبلو االحرتام.
د.وائل علي العرموطي
مراقب عام ال�ضركات

Milestone 4: Improve Network Maintenance Capacity
Item  4.1: Purchasing Mobile Workshop Units and Equipment for Leak Detection and Network Maintenance
Item  4.2: Supply of Maintenence and Leak Detection Equipment
Yarmouk Water Company invites interested bidders to bid for contract No. YWC-FARA 5-4.1&4.2/2020:
 “Purchasing Mobile Workshop Units for Leak Detection and Network Maintenance, and Supply of 
Maintenance and Leak Detection Equipment,” under the following conditions:
1-Interested bidders are invited to pick full tender documents from YWC offices at Irbid- Bagdad 
Street. During working hours (9:00 – 16:00), Sunday to Thursday.
2-Interested bidders shall bring a valid professional practice certificate and commerce chamber regis-
tration, and the company register.
3-Eligible bidders will be required to pay (150.000) one hundred and fifty Jordanian Dinars as a non-
refundable price prior to receiving the tender documents.
4-The deadline for the tender document purchasing is Monday, October 25, 2021.
5-The deadline for submission of bids is Monday, November 1, 2021.
6-The procurements, shipping, and all services under this contract should comply with USAID require-
ments and regulations.
7-The USAID geographic code 000 conditions are applied for Mobile Workshop units for this contract.
8-The USAID geographic code 937 conditions are applied for bidders and equipment for this contract.
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1876/310maa.pdf.
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf.
9-Bids will be opened in front of interested bidders by the special tendering committee at the Yar-
mouk Water Company offices.
10-Tender advertisement costs will be borne by the winning bidder.
Eligible bidders may obtain further information from the Tenders and Procurement Department Director at:
Yarmouk Water Company,
King Hussein Street (formerly Baghdad Street)
P.O. Box 378 Irbid, Telefax: 00962-2-7246859 
11-Inquiries related to the tender documents shall be sent to Yarmouk Water Company, Tenders, and 
Procurement Director (Eng. Dalal Eliwah) via fax, preferably by email to the above-mentioned address 
before Sunday, October 17, 2021. Bidders are obliged to follow up the issuance of any addenda to the 
tender documents or answers to inquiries issued by Yarmouk Water Company official e-mail letter. 
Inquiries will be answered on Wednesday, October 20, 2021.
  Tenders and Procurement Department Director 
Yarmouk Water Company,
King Hussein Street (formerly Baghdad Street)
P.O. Box 378 Irbid,   Tel fax: 00962-2-7246859 
Eng. Dalal Eliwah, Tenders and Procurement Director
Dalal_Eliwah@yw.com.jo
bassam_jarboo@yw.com.jo
malak_abo-zaitoun@yw.com.jo
abdelhadi_bataineh@yw.com.jo

Purchasing Mobile Workshop Units and 
Equipment for Leak Detection and Network Maintenance

Contract No: YWC-FARA 5-4.1&4.2/2020  (For third time)

YWC General Manager
Eng. Muntasir Al-Momani

دعوة ح�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثاين)املوؤجل(
ل�ضركة النجم االكرب للمقاوالت االن�ضائية ذ.م.م

Contract Number Contract Name )Document Price )JOD )Bank Guarantee )JOD Last date for purchasing the 
tender documents

Last date for delivering the 
bid documents

YWC-FARA 5-4.1&4.2 /2020  
(For Third Time)

Purchasing Mobile Workshop Units and 
Equipment for Leak Detection and Network 
Maintenance 

150 JOD
(One hundred and fifty 
Jordanian Dinar)

16,800 JD
(Sixteen thousand and eight hundred 
Jordanian Dinar valid for 120 days)

25/10/2021
3:30p.m.

1/11/2021
12:00 a.m.

Invitation for Bids
Hashemite Kingdom of Jordan
Yarmouk Water Company, Irbid

إلعالناتكم في صحيفة 
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جائزة االأمرية �ضيتة بنت عبد العزيز 
للتميز يف العمل االجتماعي

مركز التنسيق – جائزة أم اجلود 
منصات وطنية خلدمة اإلبداع 

تقدم  املباركة  م�سريتها  يف  الجتماعي  العمل  يف  للتميز  العزيز  عبد  بنت  �سيتة  الأمرية  جائزة  ومت�سي   ...
من  �سنوات  ت�سع  خالل  ك�سبتها  ثرة  بتجربة  امل�سرية  هذه  يف  م�ستعينة  واملجتمع  واملواطن  للوطن  واملفيد  اجلديد 
العطاء اجلزيل ، وم�ستندة على ركائز مرنة تزيدها يف كل يوم توهجًا و ح�سورًا .. مركز التن�سيق جلائزة الأمرية 
�سيتة بنت عبد العزيز للتميز يف العمل الجتماعي واحد من الدعائم الأ�سا�سية يف تطوير اأداء اجلائزة وحت�سني 
خمرجاتها، وهو  موؤ�س�سة علمية اجتماعية تتوافق اأهدافها مع روؤية اململكة  2030 ، وبرنامج القدرات الب�سرية 
املال  راأ�ض  اإىل تطوير  ي�سعى   الذي  و   �سلمان  بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  العهد �ساحب  �سمو ويل  اأطلقه  الذي 
اأخرى  ودفعة  الإبداع،  ثقافة  لن�سر  متقدمة  روؤية  املركز  ي�سكل  العمل،و  �سوق  احتياجات  مع  يت�سق   مبا  الب�سري 
لربامج اجلائزة ل�سالح امل�ستهدفني ، واعتماد جهات قانونية ، وا�ستقطاب كوادر متميزة وفق ا�سرتاطات متجددة 
تواكب اأهداف وغايات اجلائزة كما اأن املركز يقوم بت�سجيل م�ستمر وفح�ض دوري لأعمال ومبادرات الفائزين يف 
كل دورة ، اإ�سافة الت�سويق املجاين لربامج ومبادرات الأع�ساء امل�سجلني داخل اململكة ودول اخلليج العربي، و ت�سهيل 
عملية و�سول امل�ستفيدين اإىل املانحني والداعمني يف اأي مكان وزمان، كما اأن مينح الع�سوية الذهبية بجانب الدعم 

املادي واملعنوي، وتوفري برامج تدريبية نوعية لالأع�ساء امل�سجلني والفائزين باجلائزة.
اأن يقوم املركز خالل الفرتة لقادمة  بتكرمي عدد من اجلهات الفاعلة يف جمال العمل اخلريي  ومن املنتظر 
والتطوعي من بينها : جمعية متعايف ال�سرطان)متعايف ( بالريا�ض. ، و جمعية البحرين للعمل التطوعي بدولة  
البحرين، و جمعية التنمية الب�سرية باملنطقة ال�سرقية)وئام( يف الدمام ، و اجلمعية الفي�سلية اخلريية يف مكة 
املكرمة و يت�سم العمل داخل املركز بالروح اجلماعية خلدمة وا�ستقطاب ال�سباب من اجلن�سني وتاأهليهم وفق برامج 
مهنية حديثة ، كما ي�ساهم يف تقدمي حزمة من  اخلدمات ال�ست�سارية املتميزة والهادفة اإىل تعزيز املهارات املهنية 
والجتماعية   للخرجني من التعليم العام اأو العايل. و  يعمل املركز على تفعيل التفاقيات ومذكرات التفاهم التي 
توقعها اجلائزة مع اجلهات ذات ال�سلة  بهدف ال�ستثمار يف املواهب والعقول املبتكرة واملبادرات اخلالقة وتقدمي 

الدعم وامل�ساعدة الالزمة من اأجل غد اأف�سل. 
.. ويف الإجتاه ذاته ت�سكل  جائزة )اأم اجلود( نافذة رقمية  ملبدعي  مواقع التوا�سل الجتماعيي ، و مظلة 
وطنية لرعاية الرواد املوؤثرين على الف�ساء الفرتا�سي، حيث تعمل اجلائزة على تكرمي  اأ�سحاب املحتوى الهادف 
واملبادرات اليجابية ، وت�سلط ال�سوء على الذين يقدمون اأفكارا  ت�ساهم يف تعظيم القيم الإن�سانية،  وتوفر حلول 
واقعية مل�ساكل اجتماعية، ومتابعة ور�سد  كل جديد على �ساحة العمل الجتماعي و الإن�ساين. ومن املهم ذكره 
يف هذا ال�سياق اأن �ساحبة ال�سمو الأمرية نوف بنت عبد اهلل بن حممد بن �سعود الكبري رئي�سة اللجنة التنفيذية 
للجائزة وع�سو جمل�ض الأمناء وجمموعة فريق جمل�ض اأمناء اجلائزة يبذلون كل ما يف و�سعهم من اأجل جناح كل 
هذه الربامج وا�سعني يف ح�سبانهم ال�سم الكبري الذي حتمله اجلائزة والأهداف النبيلة التي ت�سعى لتحقيقها ، كما 
اأن الأمني العام للجائزة اأ. د. فهد املغلوث ي�سخر كل خربته واأفكاره خدمة اجلائزة وبراجمها وم�ساريعها الوطنية.

اعداد

  العالمي العربي 

الدكتور 
 ح�سني ال�ساعر 

مركز التن�سيق 

  جائزة ام اجلود
من�سات وطنية 
خلدمة الإبداع


