
معاصر الزيتون تبدأ موسم استقبال الثمار وعصرها
*عمان 

وم�صدري  ملنتجي  الأردنية  اجلمعية  رئي�س  قال 
الزيتون  معا�صر  اإن  الزيود،  فيا�س  الزيتون  منتجات 
والكرك  والطفيلة  ومعان  وعجلون  وال�صلط  اإربد  يف 
اإ�صافة اإىل املعا�صر القريبة من املناطق  واحل�صينية، 

الغورية بداأت با�صتقبال ثمار الزيتون وع�صرها .

اإن  )بتترا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  الزيود  وقتتال 
 24-22 هو  العام  لهذا  الزيتون  زيت  من  املتوقع  الإنتاج 
األف طن زيت مقابل 27 األف طن مت اإنتاجها العام املا�صي، 
مو�صحًا اأن النخفا�س القليل املتوقع بالإنتاج لهذا العام 
عدد  وزيتتادة  املطر  وانحبا�س  املناخي  التغيرّ  اإىل  يعود 
موجات احلر خالل ال�صيف املا�صي.                   تابع �س2
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اجتماعان لمتابعة حملة بسواعدنا 
واالستعداد لفصل الشتاء

كوريا الشمالية تطلق صاروخا 
باليستيا قبالة الساحل الشرقي

*عمان 
يعقد نائب رئي�س الوزراء ووزير الإدارة 
الأربتتعتتاء  التتيتتوم  كري�صان  توفيق  املحلية 
الإدارة  وزارة  يف  منف�صلني  اجتتتتتمتتاعتتني 
املحلية مع روؤ�صاء جلان البلديات املوؤقتة يف 
مراكز املحافظات وروؤ�صاء جمال�س اخلدمات 
اأمني عام  للوزارة، بح�صور  التابعة  امل�صركة 

الوزارة املهند�س ح�صني مهيدات.
خطة  تتتعتتزيتتز  اإىل  التتلتتقتتاءان  ويتتهتتدف 
التتتتتوزارة والتتبتتلتتديتتات وجمتتالتت�تتس اخلتتدمتتات 
املتتت�تتتصتتتركتتتة لتت�تتصتتمتتان ا�تتتصتتتتتتتمتتترار حتتمتتلتتة 
)ب�صواعدنا( للنظافة وجتميل املدن والقرى 
البلديات  مناطق  يف  والتتبتتوادي،  والأريتتتاف 

وال�صياحية  الأثتتريتتة  والأمتتاكتتن  والغابات 
واملتنزهات العامة وال�صوارع خا�صة ال�صوارع 

والدولية. الرئي�صية 
الوزارة  متابعة  اإىل  اللقاءان  يهدف  كما 
اخلدمات  وجمال�س  البلديات  ل�صتعدادات 
يف  البلدية  ال�صوؤون  ومديريات  امل�صركة 
العمليات  غرف  لفتح  والألوية  املحافظات 
احلالت  ملواجهة  والِفرق  الكوادر  وتهيئة 
ف�صل  يف  اجلوية  التتظتتروف  ختتالل  الطارئة 
التت�تتصتتتتتاء والتتتتتاأكتتد متتن جتتاهتتزيتتة الآلتتيتتات 
واملُعدات والأجهزة والقاعات الالزمة املمكن 

اإيواء. ا�صتخدامها كمراكز 
وكان نائب رئي�س الوزراء ووزير الإدارة 

املحلية توفيق كري�صان، قد اتخذ اإجراءات 
ا�صتمرار  ل�صمان  الأ�صبوع  هذا  مطلع  عاجلة 
ودميومة حملة )ب�صواعدنا(، وكلرّف وب�صكل 
للقيام  التتوزارة  يف  وم�صوؤولني  متتدراء  عاجل 
هذه  لكافة  متترجمتتة  اأ�صبوعية  بتتجتتولت 
وتزويده  والألتتويتتة  املحافظات  يف  املناطق 
يف  العمل  �صي  عن  �صامٍل  اأ�صبوعي  بتقرير 
يف  النظافة  وم�صتوى  )ب�صواعدنا(  حملة 
جلان  روؤ�تتصتتاء  متتع  والتن�صيق  املناطق،  هتتذه 
التنفيذيني  واملتتتتدراء  املتتوؤقتتتتتة  التتبتتلتتديتتات 
يف  البلدية  ال�صوؤون  ومتتتدراء  البلديات  يف 
جمال�س  وروؤ�تتتصتتتاء  والألتتتويتتتة  املتتحتتافتتظتتات 
اخلدمات امل�صركة لهذه الغاية.    تابع �س2

*بيونيانغ
قالت هيئة الأركان امل�صركة يف كوريا اجلنوبية 
اإن كوريا ال�صمالية اأطلقت �صاروخا بالي�صتيا قبالة 

�صاحلها ال�صرقي من حول مدينة �صينبو ال�صاحلية.
حوايل  انطلق  ال�صاروخ  اإن  بيان  يف  واأ�صافت 
حول  من  املحلي  بالتوقيت  �صباحا   10:17 ال�صاعة 
على  ال�صمالية  كوريا  ُتبقي  حيث  �صينبو،  مدينة 
غوا�صات ومعدات لختبار اإطالق �صواريخ بالي�صتية 
من غوا�صات. واأطلقت كوريا ال�صمالية اأي�صا اأنواعا 

اأخرى من ال�صواريخ من تلك املنطقة.
كثب  عن  املوقف  جي�صنا  "يتابع  البيان:  وتابع 
ويبقي على جاهزيته بالتعاون الوثيق مع الوليات 

املتحدة حت�صبا لأي اإطالق حمتمل اآخر".
كي�صيدا  فوميو  الياباين  التتتوزراء  رئي�س  وقتتال 
اإنه مت ر�صد �صاروخني بالي�صتيني واإن "من املوؤ�صف" 
اختبارات  من  �صل�صلة  اأجتترت  ال�صمالية  كوريا  اأن 

ال�صواريخ يف الأ�صابيع الأخية.
يف  يلتقي  اأن  املقرر  من  بينما  الإطتتالق  ويجيء 
املتحدة  الوليات  ا�صتخبارات  اأجهزة  مديرو  �صول 
مع  املواجهة  ملناق�صة  واليابان  اجلنوبية  وكوريا 
اأخرى، ح�صبما ذكرت وكالة  واأمور  ال�صمالية  كوريا 

يونهاب م�صت�صهدة مب�صدر حكومي.
وجتتتمتتع ممتتثتتلتتون ملتتئتتات التت�تتصتتركتتات التتدولتتيتتة 
مرا�صم  افتتتتتتتتاح  يف  �تتصتتول  يف  املختلفة  واجلتتيتتو�تتس 

املعر�س الدويل للف�صاء والدفاع.
دفاعي  معر�س  اأكر  هذا  يكون  اأن  املنتظر  ومن 
تقيمه كوريا اجلنوبية ويعر�س مقاتالت من اجليل 
وطتتائتترات  هجومية  هليكوبر  وطتتائتترات  التتقتتادم 
�صواريخ  جانب  اإىل  اأخرى  متطورة  واأ�صلحة  م�صية 

ف�صائية وت�صاميم ملركبات ف�صاء مدنية.

اأول  اإطتتالق  لختبار  اجلنوبية  كوريا  وت�صتعد 
مركبة ف�صاء من ت�صنيعها يوم اخلمي�س.

دبلوما�صي  توجيه  بعيد  ال�صاروخ  اإطالق  وياأتي 
كوريا  اإىل  جتتديتتدة  دعتتوة  امل�صتوى  رفيع  اأمتتيكتتي 
بالده  اأنرّ  تتدًا  متتوؤكرّ م�صروط،  غي  حلتتوار  ال�صمالية 
التي  بيونغيانغ  جتاه  عدائية  نوايا  اأيرّ  ت�صمر  ل 

رات بينها وبني وا�صنطن. ت�صاعدت موؤخرًا التوترّ
وقال املبعوث الأميكي اخلا�س لكوريا ال�صمالية 
امل�صار  "�صنوا�صل  ال�صحافيني  اأمتتتام  كيم  �صونغ 
اإحتتراز  اأجتتل  من  ال�صمالية  كوريا  مع  الدبلوما�صي 
املترّحدة  التتوليتتات  اأمتتن  ن  حُت�صرّ ملمو�صة  ختتطتتوات 

وحلفائنا".
لقائه  اإثر  الأميكي  الدبلوما�صي  وجاء ت�صريح 
نوه كيو-دوك،  الكوري اجلنوبي  يف وا�صنطن نظيه 
الثالثاء  �صيجمعهما  ثالثي  اجتماع  ع�صية  وذلتتك 
تاكيهيو  امل�صتوى  الرفيع  الياباين  الدبلوما�صي  مع 

فوناكو�صي.
واأ�صاف �صونغ كيم "لي�صت لدينا اأيرّ نية عدائية 
بتتدون  نلتقيهم  اأن  ونتتاأمتتل  ال�صمالية  كتتوريتتا  جتتتاه 
اأنرّ  على  د  �صدرّ الأميكي  الدبلوما�صي  لكنرّ  �صروط". 
لون "م�صوؤولية تنفيذ قرارات جمل�س  احللفاء يتحمرّ
كوريا  العقوبات على  اإىل  اإ�صارة  الدويل"، يف  الأمن 
جتتونتتغ-اأون  كيم  زعيمها  يحاول  والتي  ال�صمالية 
يانغ  اإىل بيونغ  هت وا�صنطن  رفعها عن بالده.  ووجرّ
نوايا  اأيرّ  وجود  مرارًا  ونفت  للحوار  رة  متكررّ دعوات 
عدائية لديها جتاه نظام كيم، لكنرّ الزعيم الكوري 
يدفعه  �صبب  ل  اإنرّ  املا�صي  الأ�صبوع  قال  ال�صمايل 
"لالعتقاد باأنرّها )الوليات املترّحدة( لي�صت عدائية" 
دًا على اأنرّ اأفعال الوليات املترّحدة  جتاه بالده، م�صدرّ

تناق�س اأقوالها يف هذا ال�صاأن.

*عمان 
تتتلتتقتتى جتتاللتتة املتتلتتك عتتتبتتتداهلل التتثتتاين 
برقيات تهنئة مبنا�صبة ذكرى املولد النبوي 
قادة  من  الثالثاء،  ت�صادف  التي  ال�صريف، 

دول �صقيقة.
خال�س  عتتن  التترقتتيتتات  متتر�تتصتتلتتو  وعتتتر 
هذه  وجتتتل،  عتتز  اهلل،  يعيد  بتتتاأن  التمنيات 
ال�صعب  وعلى  جاللته  على  العطرة  الذكرى 
والإ�تتصتتالمتتيتتة  العربية  والأمتتتتتني  الأردين 

باخلي واليمن والركات.
كتتمتتا تتتلتتقتتى جتتاللتتتتته، بتتهتتذه املتتنتتا�تتصتتبتتة، 

املدنيني  امل�صوؤولني  كبار  من  تهنئة  برقيات 
الر�صمية  الفعاليات  وممثلي  والع�صكريني، 

وال�صعبية.
عبداهلل  بن  احل�صني  الأمتتي  �صمو  وتلقى 
مماثلة  تهنئة  برقيات  العهد،  ويل  الثاين، 

بهذه املنا�صبة.
وا�صتذكر مر�صلو الرقيات بهذه املنا�صبة، 
التي  الرا�صخة  واملتتبتتادئ  ال�صمحة  القيم 
عنها  ذاد  والتتتتتي  الإ�تتصتتالم،  ر�صالة  حملتها 
الر�صول الكرمي حممد، �صلى اهلل عليه و�صلم، 
اإىل  الظلمات  من  النا�س  ليخرج  اإميتتان،  بكل 

النور، ولي�صد الب�صرية كلها اإىل طريق احلق 
والهداية والعدل.

واأكدوا اأن ميالد �صيد اخللق النبي العربي 
جاء  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  حممد  الها�صمي 
رحمة للعاملني، وحمل ر�صالة نقلت الإن�صانية 
مبادئ  واأر�تتصتتت  التتهتتدى،  اإىل  ال�صاللة  متتن 
ال�صماحة والو�صطية. واأ�صار مر�صلو الرقيات 
الثاين، يف  امللك عبداهلل  اإىل مواقف جاللة 
الدفاع عن املبادئ والقيم الإ�صالمية النبيلة 
�صاأنها،  واإعتتالء  الأمتتة  وحدة  على  واحلفاظ 

ون�صر ر�صالة الإ�صالم ال�صمحة.

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات 
تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف *عمان 

و1597  وفيات   8 ت�صجيل  عن  الثالثاء،  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 
الإجمايل  العدد  اململكة، ليتفع  كورونا يف  جديدة بفيو�س  اإ�صابة 

اإىل 10985 وفاة و844801 اإ�صابة.
املوجز  بح�صب  باملئة،   5.09 الإيجابيرّة  الفحو�س  ن�صبة  وبلغت 

الإعالمي ال�صادر عن الوزارة.
اإىل  و�صل  حاليًا  الن�صطة  احلتتالت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�صار 
16229 حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأدخلت، اإىل امل�صت�صفيات 
حالة،   66 امل�صت�صفيات  غتتتادرت  التي  احلتتتالت  وعتتدد  حتتالتتة،   98
يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  فيما 

امل�صت�صفيات 516 حالة.
ال�صمال  اإقليم  يف  العزل  ة  اأ�صررّ اإ�صغال  ن�صبة  اأن  املوجز،  واأظهر 
احلثيثة  العناية  ة  اأ�صررّ اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما  باملئة،   11 بلغت 
يف  ال�صطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   30

الإقليم ذاته 13 باملئة.
ة العزل يف اإقليم الو�صط بلغت 12  اأ�صررّ واأ�صاف، اأن ن�صبة اإ�صغال 
ة العناية احلثيثة يف الإقليم  باملئة، يف حني و�صلت ن�صبة اإ�صغال اأ�صررّ
ذاته اإىل 28 باملئة، ون�صبة اإ�صغال اأجهزة التنف�س ال�صطناعي اإىل 

10 باملئة.
باملئة،   12 العزل  ة  اأ�صررّ اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 
ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   14 احلثيثة  العناية  ة  اأ�صررّ اإ�صغال  ون�صبة 

اإ�صغال اأجهزة التنف�س ال�صطناعي يف الإقليم ذاته 13 باملئة.
العدد  لي�صل  �صفاء،  حالة   1316 ت�صجيل  اإىل  املوجز  واأ�تتصتتار 
 14( العزل  فرة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�صفاء  حلتتالت  الإجمايل 

يومًا( اإىل 817677 حالة.
الإجمايل  العدد  ليبلغ  فح�س،   31400 اإجتتراء  اإىل  اأ�صار  كما 

للفحو�صات التي اأجريت منذ بدء الوباء 10610668 فح�صًا.
كورونا  لقاح  من  الأوىل  اجلرعة  متلقي  عدد  اأن  املوجز،  واأظهر 
اإىل  اجلتترعتتتتتني  متلقي  عتتدد  و�تتصتتل  فيما   ،3830249 اإىل  و�تتصتتل 

 .3420478

*عمان 
املواطنني  من  رغبة  الأكرث   21 عيار  الذهب  غرام  بيع  �صعر  بلغ 
بال�صوق املحلية الثالثاء، عند 30ر36 دينار لغايات �صراء املواطنني 
طلب  و�صط  البيع،  جلهة  دينار  80ر34  مقابل  ال�صاغة،  حمالت  من 
و18   24 عياري  الذهب  من  الواحد  الغرام  بيع  �صعر  وبلغ  �صعيف. 
دينار  50ر32  و  20ر43  عند  ال�صاغة  حمالت  من  ال�صراء  لغايات 
جتارة  حمالت  لأ�صحاب  العامة  النقابة  رئي�س  وقال  التوايل.  على 
الردنية  النباء  لوكالة  عالن،  ربحي  واملجوهرات  احللي  و�صياغة 
دينارًا،   256 بلغ  غرامات   7 وزن  الر�صادي  اللية  �صعر  اإن  )بتترا(، 

فيما بلغ �صعر اللية الإجنليزي وزن 8 غرامات 292 دينارًا.
تداولتها  فتحت  الأ�صفر  املعدن  اأ�صعار  اأن  اإىل  عتتالن  واأ�تتصتتار 

بال�صوق العاملية الثالثاء عند 1782 دولرًا لالأون�صة الواحدة.

*عمان 
�صاحية  يف  اجلتتديتتد  فرعه  الأردين  الإ�تتصتتالمتتي  البنك  افتتح 
البنك  خطة  �صمن  ياأتي  والذي  العا�صمة،  حمافظة  ح�صن/  الأمي 

التو�صعية.
البنك  اأن  �صعيد،  ح�صني  الدكتور  للبنك،  العام  املدير  واأكتتد 
م�صتمر بتعزيز تواجده من خالل التو�صع اجلغرايف، حيث يعد هذا 
منت�صرة  ومكاتب  فروع   109 للبنك  لي�صبح  والثمانني  الرابع  الفرع 
يف جميع انحاء اململكة، مو�صحًا اأن ح�صة حمافظة العا�صمة عمان 
منها 48 فرعًا ومكتبًا، اإىل جانب التو�صع بتقدمي اخلدمات الذاتية 
الإلكرونية  القنوات  مع  وبالتوازي  ديجتال(  )اإ�صالمي  الرقمية 
اإ�صالمي  موبايل،  اإ�صالمي  البنك  يقدمها  التي  املختلفة  الرقمية 

انرنت.
ال�صوقية  البنك  ح�صة  زيادة  �صاأنه  من  التو�صع  هذا  اأن  واأ�صاف، 
الإ�صالمية  امل�صرفية  اخلدمات  بتوفي  املواطنني  احتياجات  وتلبية 
ال�صمول  ل�صيا�صة  تطبيقًا  وذلك  وال�صركات  املجتمع  �صرائح  ملختلف 
املايل، حيث تعد منطقة �صاحية الأمي احل�صن من املناطق احليوية 
والن�صطة جتاريًا ومتتاز بالكثافة ال�صكانية اإىل جانب وجود العديد 
من املحالت التجارية واملراكز الطبية واملجمعات التجارية واملولت 

الكبية.تابع �س2

*وكاالت 
اأكد وزير خارجية الحتاد الأوروبي اأنه من غي املرتقب عقد اأي 
املحادثات  ا�صتئناف  حول  بروك�صل  يف  اخلمي�س  الإيرانيني  مع  لقاء 
للمفاو�س  زيتتارة  عن  طهران  اإعتتالن  بعد  وذلتتك  النووي  امللف  ب�صاأن 

الإيراين علي باقري.
الحتتتاد  �تتصتتوؤون  وزراء  مع  اجتماعه  اإثتتر  بوريل  جوزيب  وقتتال 
الأوروبي يف لوك�صمبورغ "لن يكون هناك لقاء اخلمي�س. اإذا مت حتديد 

موعد اجتماع، ف�صيتم اإبالغي بذلك".
واأ�صاف اأن "املحادثات يجب اأن تعقد يف فيينا، يف موعد مل يتحدد 

بعد". وتابع "قلت لالإيرانيني اإن الوقت ينفد واإنه �صدهم".
مورا  اإنريكي  الأوروبتتي(  )املفاو�س  اأبلغوا  "الإيرانيني  اأن  واأردف 
برغبتهم يف اإجراء حمادثات اأولية معي، لكن هذه الرغبة مل حتدد 

ول يوجد �صيء ملمو�س".
اأن  الإيرانية  اخلارجية  وزارة  اإعتتالن  بعد  بوريل  تو�صيح  ياأتي 
املفاو�س الإيراين يف امللف النووي علي باقري �صيتوجه اخلمي�س اإىل 
بروك�صل لبحث "موا�صيع مل يتم حلها" بعد لقاءات املفاو�س الأوروبي 

اإنريكي مورا يف طهران الأ�صبوع املا�صي.
قد  الأوروبتتتتي  الحتتتتاد  خارجية  وزيتتر  با�صم  املتحدثة  وكتتانتتت 
اأن  بوريل  جوزيب  واأكتتد  الجتماع.  عقد  بر�س  فران�س  لوكالة  نفت 

الإيرانيني مل يعلموه مبجيء مفاو�صهم.
الجتماع  هذا  مثل  �صد  ل�صت  "اأنا  ال�صحايف  موؤمتره  خالل  وقال 

وم�صتعد لعقده".
املفاو�صات  ا�صتئناف  على  الإيرانيني  الأوروبتتي  الحتتتاد  ويح�س 
التي بداأت يف فيينا لإنقاذ التفاق النووي املرم عام 2015 مع القوى 

الكرى، وعلقت يف يونيو منذ انتخاب رئي�س جديد يف اإيران.
واأطلع بوريل وزراء الحتاد الأوروبي على حمادثات اإنريكي مورا 
يف طهران مع فريق مفاو�صي احلكومة الإيرانية اجلديدة ولقائه يف 

وا�صنطن مع وزير اخلارجية الأميكي اأنتوين بلينكن.
ل�صتئناف  م�صتعدين  غي  زالتتوا  ما  "الإيرانيني  اأن  اأ�صاف  لكنه 
حمادثات فيينا" م�صيفا "والهدف هو اأن ت�صتاأنف يف اأ�صرع وقت ممكن".

*عمان 
زفت اأر�س مكة يف الن�صف الثاين من القرن ال�صاد�س امليالدي، 
خرا طار يف قبائل العرب كما مل تعرف بطحاوؤهم قبله اأو بعده 
يف  اآنتتذاك  الغارقة  اجلزيرة  داخل  القوى  موازين  فقلب  خرا، 
ع�صف  دراماتيكي  بتغي  يوؤذن  انبالجا  وكان  القبلي،  الحراب 

بالعامل ودفع بالعرب اإىل �صدة قيادته.
يقف  الأول،  ربيع  من  ع�صر  الثاين  الثالثاء،  اإطاللة  ومتتع 
العامل مبهابة يف رحاب الذكرى ال�صنوية ملولد �صيد اخللق حممد 
�صلى اهلل عليه و�صلم، م�صتعيدا عظمة املنا�صبة و�صاحبها، الذي 
مالأ الدنيا نورا وهدى، حتى دانت لدعوته العظيمة، الأمم �صرقا 

وغربا.
اأر�تتس  فتتازت  والنبيني،  الر�صل  وختتامت  الأنتتتام  �صيد  فبمولد 
ب�صراعاته  املا�صي  متتع  للقطع  احلثيث  �صعيها  بتحقق  التتعتترب 

البينية، وتبعيتهم اآنئذ لقوى ال�صراع الدويل ال�صائد.
�صماحة مفتي عام اململكة ال�صيخ عبد الكرمي اخل�صاونة قال 
اأنعم  التي  النعم  اأعظم  من  اإن  )برا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة 
اهلل تعاىل بها على الب�صرية اأن بعث يف العرب �صيدنا حممد �صلى 
�صدقه  وخروا  اأمره  عرفوا  اأنف�صهم  من  ر�صول  و�صلم  عليه  اهلل 
على  الزمن  من  ردحا  عا�صت  لأمة  نور  مولد  مولده  فكان  واأمانه، 
هام�س احل�صارة الإن�صانية، تتخبطها ظلمات اجلاهلية العمياء.

عن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  �صئل  حني  اأنتته  اإىل  واأ�صار 
وراأت  عي�صى،  اأخي  وب�صرى  اإبراهيم،  اأبي  دعوة  "اأنا  قال:  نف�صه 

اأمي حني حملت بي اأنه خرج منها نور اأ�صاء له ق�صور ال�صام".
باأكملها مبولد  الدنيا  توالت عن فرح  الروايات  اأن  اإىل  ولفت 
عبد  اأم  ال�صفاء  عن  روي  فقد  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  التتهتتادي 
الرحمن بن عوف اأنها ح�صرت ولدته كما ح�صرتها فاطمة بنت 
"�صهدت  قالت:  الثقفي  العا�س  اأبي  بن  عثمان  اأم  وهي  اهلل  عبد 
اآمنة  اأمه  و�صعته  حني  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  ولدة 
اإل  البيت  يف  اإليه  اأنظر  �صيء  من  فما  ليال  ذلك  وكان  وهب،  بنت 
نور، واإين لأنظر اإىل النجوم تدنو حتى اأين لأقول ليقعن علي".

بالفرح  احلافل  وال�صتقبال  املباركة  التتولدة  هذه  اأن  وبني 
اإىل  اإمنتتا هتتي ب�صائر ختتي و�تتصتتعتتادة  التتكتتون كتتلتته،  والتت�تتصتترور متتن 
ومن  التتهتتدايتتة  اإىل  ال�صاللة  متتن  حتتتول  وعتتالمتتات  الإن�صانية، 
وبرحمته  اهلل  بف�صل  )قل  تعاىل:  لقوله  الر�صد،  اإىل  الغواية 
فبذلك فليفرحوا هو خي مما يجمعون(.                    تابع �س2

»8« وفيات و »1597« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

3ر36 دينار سعر غرام الذهب 
عيار 21 بالسوق المحلية

البنك اإلسالمي يفتتح فرعه 
84 في ضاحية األمير حسن

بوريل: ال محادثات في 
بروكسل الخميس مع إيران

المولد النبوي نقطة 
تحول في تاريخ البشرية

 شخصية اردنية  
عليان مصطفى مشعــــل 

 قصة نجاح في بالد االغتراب
احب االردن وعشق تراب 
وهواء ونسمات وطنه 
 الغالي وقيادته الفذة

حمل صدقه وادبه وخلقه 
وارثه الغالي عبر رحلته التي 

امتدث لثالث عقود حصد 
من خاللها النجاح والتوفيق 

والتميز  ذاكرته ممتلئة 
بعشق الوطن لم ينسى 

وطنه ابدا من االستثمار به 
اليمانه العميق برسالته 

الوطنية وهدفه العميق 
في المشاركة في تقدم  

 وازدهار بلده االردن 
 رجل االعمال 

  عليان مصطفى مشعل 
حكاية جميلة ومشوقة 

من حكايات الزمن الجميل 
بصدقه وخلقه وعلو كعبه 

في عالم المال  االعمال

شخصية العام اإلقتصادية

األمير

  الوليد بن طالل 
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*عمان 
امل�صهد  "موؤمتر  فعاليات  الثالثاء  بتتداأت 
-وحتتا�تتصتترا  متتا�تتصتتيتتا   - الأردين  التتثتتقتتايف 
وموؤ�ص�صات  ملتقيات  مب�صاركة  وم�صتقبال"، 
و�صيا�صية  ثقافية  و�صخ�صيات  وخا�صة  عامة 

واأكادميية. واإعالمية 
التترابتتعتتة ملتقى  بتتدورتتته  املتتوؤمتتتر  ونتتظتتم 
امللكي  التتثتتقتتايف  املتتركتتز  يف  التتثتتقتتايف  الأردن 
ر�صمية  جهات  من  للمعنني  الفر�صة  لإتاحة 
والبحث  الثقايف  امل�صهد  هذا  تناول  وخا�صة 
وخارطة  ت�صور  وو�صع  وحتدياته  اآفاقه  يف 

طريق لتعزيز م�صيته وتطوره.
وقال رئي�س الوزراء الأ�صبق طاهر امل�صري 
والتتعتتدالتتة  احلتتريتتة  اإن  الفتتتتتتتتاح،  حتتفتتل  يف 
ل�صناعة  جمتمع  اأي  يف  اأ�صا�صية  مرتكزات 
ال�صيا�صي  واملتتحتترك  التتدافتتع  وهتتي  الثقافة 
واملوؤ�ص�صات  املوؤ�ص�صية  يف  لل�صي  احلقيقي 

الد�صتورية واحرام الد�صتور .
التتثتتقتتافتتة حتتتتتتاج اىل  اأن  املتت�تتصتتري  واأكتتتد 
متقدم  معي�صي  وم�صتوى  التقييد  وعدم  انفتاح 
اأن  يجب  التي  مدين  جمتمع  موؤ�ص�صات  واىل 

تكون قوية.
قرن  ظتتالل  يتفياأ  املتتوؤمتتتر  هتتذا  اإن  وقتتال 
حا�صر  نتلم�س  ونحن  دولتنا  عمر  من  م�صى 
حا�صرها  ويف  الأ�صيل  ما�صيها  يف  ثقافتنا 
حالة  يعي�س  التتذي  م�صتقبلها  ويف  الظاهر 

الثقافية  التيارات  لكل  دائمة  ومواجهة  حتد 
وال�صلوكية ملجتمعنا الذي بداأ يتغي وينعك�س 

ذلك على �صلوكه واأمناط تفكيه.
هامة  حتديات  تواجه  ثقافتنا  اأن  واأكتتد 
قيمه  لتغي  نف�صه  جمتمعنا  داخل  من  ووليدة 
الجتماعية و�صلوكياته، ومن تلك التحديات 

النزعة القومية العربية وغيها.
ودعا امل�صري اجلامعات ومراكز الدرا�صات 
التتتتتغتتيتتيات  هتتتذه  درا�تتتصتتتة  والأبتتتتحتتتتاث اىل 
ال�صلبي  تاأثيها  ومدى  واأ�صبابها  وال�صلوكيات 

والإيجابي وكيفية الت�صدي لها.
التتدكتتتتتور  امللتقى  رئتتيتت�تتس  اأو�تتصتتح  بتتتتدوره 
ليوؤكد  جتتتاء  امللتقى  اأن  حتتيتتا�تتصتتات،  حمتتمتتد 
دعم  و�صرورة  الأمم  حياة  يف  الثقافة  اأهمية 
الوطنية  الثقافة  العاملة يف قطاع  املجهودات 
لقيم  وت�صجيعا  العليا  والقيم  للمثل  جت�صيدا 

البداع من موروثنا احل�صاري والن�صاين.
امللتقى  هتتذا  يتتاأتتتي  حتتيتتا�تتصتتات:  واأ�تتصتتاف 
احلدث  لتالم�س  الثقايف  ال�صاأن  يف  كمدخل 
وم�صاهمة  القطاع  بهذا  والنه�صوي  الثقايف 
الوطني  الثقايف وامل�صهد  منا لالرتقاء بالأداء 
خمرجات  و�صياغة  لتاأ�صي�س  لبنة  وو�تتصتتع 

للتنفيذ. قابلة 
التغييات  متتواجتتهتتة  �تتصتترورة  اىل  ونتتتوه 
مبا  واملجتمع  الفرد  م�صتويات  على  الثقافية 
العربية  وتقاليدنا  وقيمنا  عاداتنا  يالئم 

متميز  ثقايف  كمنتج  وت�صويقه  ال�صالمية 
عامليا.

المني  الثقافة  وزارة  مندوب  تناول  كما 
التداعيات  روا�تتصتتدة  حممد  امل�صاعد  التتعتتام 
ثقاتنا  تتتواجتته  التتتتتي  والتتتتتحتتديتتات  والآثتتتتار 
تتتعتتاون  يتطلب  ذلتتك  اأن  متتوؤكتتدا  الأردنتتتيتتتة، 
له،  للت�صدي  معنية  وموؤ�ص�صات  اأفرادا  اجلميع 
الذي  التكنولوجي  التطور  ظل  يف  �صيما  ول 

غي من �صلوكيات وثقافة جمتمعنا.
تعتر  الثقافة  وزارة  اأن  روا�تتصتتدة،  وبتتني 
ولي�صت  الثقايف  للن�صاط  راعية  ر�صمية  مظلة 
تدخل  الثقافة  اأن  مو�صحا  للثقافة،  �صانعة 
يف كتتل جتتزئتتيتتة متتن جتتزئتتيتتات حتتيتتاة التتفتترد 
اأن  ميكن  التي  احلقيقية  ال�ص�س  وباعتبارها 

تبني م�صتقبل مزدهر لالأجيال القادمة.
العربية  ثقافتا  م�صاهمات  اىل  واأ�تتصتتار 
وال�صالمية يف احل�صارات الغربية وما تركته 
جمالتهم  جميع  على  انعك�صت  ايجابيات  من 

احلياتية.
امل�صهد  اليوم حماور حول  املوؤمتر  ويناق�س 
عمر  من  عام  مئة  عر  وم�صية  �صية  الثقايف 
عام  اأمتتني  جل�صتها  ويراأ�س  الأردنية  الدولة 
حمور،  اأبتتو  حممد  الدكتور  العربي  املنتدى 
املئوية  يف  وتطلعات  اآفتتاق  الثقايف  وامل�صهد 
ويراأ�س  الأردنتتيتتة  التتدولتتة  عمر  من  الثانية 

اجلل�صة الدكتور منذر احلوارات.

*عمان 
�صباح  عا�صم،  �صناء  الأمية  �صمو  افتتحت 
اإذاعة  نظمته  الذي  حياة"  "�صوق  الثالثاء، 
�صمو  ا�صتقبال  يف  وكتتان   . ام"  اف  "حياة 
ال�صالم  ل�صركة  املديرين  هيئة  رئي�س  الأمية 
لالإعالم امل�صموع "حياة اف ام" املهند�س مو�صى 
حيث  ال�صركة،  يف  العاملني  من  وعدد  ال�صاكت 

اأبدت الأمية اإعجابها مبا ت�صمنه ال�صوق.

فعالية  ام"،  اف  "حياة  اإذاعتتة  واأطلقت 
احلرف  لت�صويق  تخ�صي�صه  مت  الذي  ال�صوق 
واملنتجات اليدوية والتي عر�صتها �صيدات من 

جميع حمافظات اململكة.
و�صيكون ال�صوق ليوم واحد حيث يبداأ من 

ال�صاعة 10 �صباحًا وحتى 8 م�صاًء.
من  الأوىل  اللحظات  منذ  ال�صوق  ولقي 
اجلمهور،  من  كبيًا  وتفاعاًل  ح�صورًا  افتتاحه 

جوائز  وتوزيع  �صحوبات  تنظيم  �صيتم  حيث 
وهدايا على احل�صور.

للحرف  خم�ص�س  املعر�س  اأن  اإىل  ي�صار 
بالإ�صافة  التتراثتتيتتة،  والأطتتعتتمتتة  التتيتتدويتتة 
املتتالبتت�تتس واحلتتلتتي  متتن  كتتبتتية  اإىل جمتتمتتوعتتة 
اللتتتتتزام  مت  الفعالية  واثتتنتتاء  التقليدية. 
فر�صتها  التي  العامة  ال�صالمة  بتتاإجتتراءات 

. جائحة كورونا 

*عمان 
ر�تتصتتد بتترنتتامتتج عتتني عتتلتتى التتقتتد�تتس التتذي 
قيام  الثتتنتتني،  الردين،  التلفزيون  عر�صه 
جتتترافتتتات بتتلتتديتتة الحتتتتتتتالل الإ�تتصتترائتتيتتلتتي 
ت�صم  التي  اليو�صفية  املقرة  على  بالتعدي 

اأردنيني وفل�صطينيني. رفاة جنود 
الأ�صبوعي  تقريره  يف  الرنامج  وعر�س 
بلدية  اآليات  م�صاهد تظهر  القد�س،  امل�صور يف 
الحتالل اأثناء قيامها بنب�س الأر�س املحاذية 
 ،1967 عتتام  ال�صرف  معركة  �صهداء  ل�صرح 
رفتتات  حتت�صن  الأر�تتتس  هتتذه  اأن  اإىل  م�صيًا 
وال�صهداء  الأردين  العربي  اجلي�س  �صهداء 
جنب  اإىل  جنبًا  وقفوا  الذين  الفل�صطينيني 
ا�صت�صهادهم.  حتى  القد�س  ثرى  عن  للدفاع 
جرافات  اقربت  كلما  باأنه  التقرير،  واأو�صح 
"اليو�صفية"  متتقتترة  تتتتراب  متتن  الحتتتتتالل 
دفاعًا  القد�س  �صكان  غ�صب  ينفجر  الطاهر، 
لهم  "حافظني  العربي  اجلي�س  �صهداء  عتتن 
اعرا�صها  عن  والتتدفتتاع  القد�س  فتتداء  جميل 
مبواجهة  اآبيهن  غي  باأرواحهم"،  ومقد�صاتها 

"اأتت  التي  وجرافاتهم  الحتالل  قوات  قمع 
يخدم  مبتتا  وا�تتصتتتتتبتتدالتته  عتتريتتق،  تتتاريتتخ  ملحو 

التهويدي". م�صروعهم 
املقرة،  يف  املدفونني  ال�صهداء  اأحد  والدة 
لأن  ح�صرت  باأنها  قالت  نبابتة،  عال  احلاجة 
اليو�صفية  باملقرة  جتتترف  كانت  اجلتترافتتة 
قامت  باأنها  واأ�صارت  ابنها،  قر  من  واقربت 

بجرف قبور "جنود اأردنيني" .
بتتتتدوره، اأكتتتد حمتتامتتي جلتتنتتة التتدفتتاع عن 
جبارة،  مهند  القد�س،  يف  الإ�صالمية  املقابر 
تن�صف"  "مل  الإ�تتصتترائتتيتتلتتيتتة  املتتحتتاكتتم  بتتتاأن 
وقامت  اختتترى،  متترة  الفل�صطينية  التتروايتتة 
تتمثل  التي  الإ�صرائيلية  الأكتتذوبتتة  بقبول 
عمليًا بالإدعاء بان هذه الأر�س "لي�صت ار�س 

مقرة".
الإعالمي  يقدمه  الذي  الرنامج  والتقى 
القد�س  من  فيديو  ات�صال  عر  مرقة،  جرير 
يف  ال�صالمية  املقابر  رعاية  جلنة  برئي�س 
باأن  قال  الذي  زهرة،  اأبو  م�صطفى  القد�س، 
الواهية  باحلجج  قبلت  الحتتتتتالل  حمكمة 

المر  واأعطت  الآختتر،  الطرف  قدمها  التي 
بالعودة  الطبيعة  �صلطة  ي�صمى  وما  للبلدية 
بانتهاكها  اعمالهم  لي�صتاأنفوا  املقرة  اإىل 
فيها،  ال�صهداء  وحتترمتتة  حرمتها  وانتهاك 
يتتراأ�تتصتتهتتا  التتتتتي  املتتحتتكتتمتتة،  ان  اإىل  متت�تتصتتيًا 
من  املتتقتتدم  ال�تتصتتتتتئتتنتتاف  رفتت�تتصتتت  م�صتوطن، 
املتتقتترة  اإىل  التتبتتلتتديتتة  ثتتم عتتتادت  التتلتتجتتنتتة، 
متهيدًا  الحمر  بالراب  بتغطيتها  وقامت 
اأبو  وقتتال  توراتية.  حديقة  اإىل  لتحوليها 
بتزويد  قامت  الأردنية  احلكومة  اإن  زهرة، 
القد�س  اأمتتانتتة  بتتاأن  تثبت  بوثائق  املحامني 
الأردين،  بالعهد   1967 عام  قبل  كانت  التي 
م�صروع هيكلي  القطعة مبوجب  خ�ص�صت هذه 
ومت  املقابر،  منطقة  من  جزءًا  لتكون  جديد 
مل  حني  يف  الوثائق،  بهذه  املحكمة  تزويد 
اإىل  ولفت  وثائق،  اأي  الآختتر  الطرف  يقدم 
لغاية  الأر�س  هذه  مبلكية  البت  يتم  مل  اأنه 
على  بتتالعتتتتتداء  قامت  البلدية  واأن  الآن، 
من  املتتقتتدم  بتتالعتترا�تتس  البت  قبل  الأر�تتتس 

اللجنة. قبل 

بدء فعاليات مؤتمر المشهد الثقافي 
االردني ماضيا وحاضرا ومستقبال

األميرة سناء عاصم تفتتح سوق حياة

عين على القدس يرصد اعتداءات بلدية 
االحتالل على مقبرة اليوسفية

اجتماعان بوزارة االدارة المحلية لمتابعة 
حملة بسواعدنا واالستعداد لفصل الشتاء

*عمان 
الوزراء ووزير الإدارة املحلية توفيق كري�صان  نائب رئي�س  يعقد 
مع  املحلية  الإدارة  وزارة  يف  منف�صلني  اجتماعني  الأربتتعتتاء  اليوم 
املوؤقتة يف مراكز املحافظات وروؤ�صاء جمال�س  البلديات  روؤ�صاء جلان 
التتوزارة  عتتام  اأمتتني  بح�صور  لتتلتتوزارة،  التابعة  امل�صركة  اخلتتدمتتات 

املهند�س ح�صني مهيدات.
وجمال�س  والبلديات  الوزارة  خطة  تعزيز  اإىل  اللقاءان  ويهدف 
للنظافة  )ب�صواعدنا(  حملة  ا�صتمرار  ل�صمان  امل�صركة  اخلدمات 
البلديات  مناطق  يف  والتتبتتوادي،  والأريتتتاف  والقرى  املتتدن  وجتميل 
والغابات والأماكن الأثرية وال�صياحية واملتنزهات العامة وال�صوارع 

ال�صوارع الرئي�صية والدولية. خا�صة 
البلديات  ل�صتعدادات  الوزارة  متابعة  اإىل  اللقاءان  يهدف  كما 
يف  البلدية  التت�تتصتتوؤون  ومتتديتتريتتات  امل�صركة  اخلتتدمتتات  وجمتتالتت�تتس 
والِفرق  الكوادر  وتهيئة  العمليات  غرف  لفتح  والألوية  املحافظات 
ال�صتاء  ف�صل  يف  اجلوية  الظروف  خالل  الطارئة  احلالت  ملواجهة 
الالزمة  والقاعات  والأجهزة  واملُعدات  الآليات  جاهزية  من  والتاأكد 

اإيواء. املمكن ا�صتخدامها كمراكز 
وكان نائب رئي�س الوزراء ووزير الإدارة املحلية توفيق كري�صان، 
ا�صتمرار  ل�صمان  الأ�صبوع  هذا  مطلع  عاجلة  اإجتتتراءات  اتخذ  قد 
ودميومة حملة )ب�صواعدنا(، وكلرّف وب�صكل عاجل مدراء وم�صوؤولني 
اأ�صبوعية مرجمة لكافة هذه املناطق يف  يف الوزارة للقيام بجولت 
املحافظات والألوية وتزويده بتقرير اأ�صبوعي �صامٍل عن �صي العمل 
والتن�صيق  املناطق،  النظافة يف هذه  وم�صتوى  )ب�صواعدنا(  يف حملة 
البلديات  يف  التنفيذيني  واملدراء  املوؤقتة  البلديات  جلان  روؤ�صاء  مع 
جمال�س  وروؤ�صاء  والألوية  املحافظات  يف  البلدية  ال�صوؤون  ومتتدراء 

اخلدمات امل�صركة لهذه الغاية.
املحلية  الإدارة  وزارة  طواقم  كافة  من  �صابٍق  وقٍت  يف  طلب  كما 
ومديريات  امل�صركة  اخلدمات  وجمال�س  البلديات  وجميع  املخت�صة 
ال�صوؤون البلدية يف املحافظات والألوية ال�صتعداد ملواجهة احلالت 
ذلك  يف  مبا  العمليات،  ُغرف  وفتح  القادم،  ال�صتاء  ف�صل  يف  الطارئة 
املهند�س  للوزارة  العام  الأمتتني  برئا�صة  التتوزارة  يف  العمليات  غرفة 
واملُعدات،  الآليات  جاهزية  من  التاأكد  اإىل  اإ�صافة  مهيدات،  ح�صني 
وتهيئة القاعات املتوفرة يف البلديات التي ميكن ا�صتخدامها كمراكز 

اإيواء يف احلالت الطارئة.
التتبتتوؤر  ومتتراقتتبتتة  ملتابعة  اجلتتهتتات  هتتذه  كتتافتتة  كري�صان  ووجتتته 
حياة  على  خطرًا  ل  ت�صكرّ قد  والتي  عليها،  املُ�صبق  والك�صف  ال�صاخنة 
الطارئة خالل ت�صاقط  املواطنني و�صالمتهم وحتذيرهم يف احلالت 
اأو جراء الرياح ال�صديدة  اأو الفي�صانات،  اأو الأمطار الغزيرة  الثلوج 
تنظيف  من  بالتاأكد  ال�صابقة  جهودها  ومتابعة  الكثيف،  والغبار 
ت�صريف  ومناهل  والأقنية  والعبارات  الأوديتتتة  جمتتاري  وت�صليك 
هواتف  واأرقتتام  اأ�صماء  عن  وا�صح  وب�صكل  والإعتتالن  الأمطار،  مياه 
التوا�صل  واآليات  البلديات  الطوارئ يف  التنفيذيني وم�صوؤويل  املدراء 
املبا�صر معهم، وال�صتجابة الفورية لت�صالت املواطنني يف احلالت 

الطارئة.
والبلديات  التتتوزارة  طتتواقتتم  تتوا�صل  اأن  �تتصتترورة  على  و�تتصتتدد 
وجمال�س اخلدمات امل�صركة ومديريات ال�صوؤون البلدية مع اجلهات 
التابعة لها يف  العمليات والطوارئ  الر�صمية ذات العالقة ومع غرف 
املحافظات والألوية، بهدف توحيد جهود التعاون والعمل الت�صاركي 
اأي�صًا  املُ�صبق  والتن�صيق  الطارئة،  احلالت  يف  الواحد  الفريق  بروح 
الذين ي�صاعدون  الوطنية والقطاع اخلا�س واملواطنني  املوؤ�ص�صات  مع 

دائمًا يف مثل هذه احلالت الطارئة.

البنك اإلسالمي يفتتح فرعه
 84 في ضاحية األمير حسن

  
*عمان 

�صاحية  يف  اجلتتديتتد  فرعه  الأردين  الإ�تتصتتالمتتي  البنك  افتتح 
البنك  خطة  �صمن  ياأتي  والذي  العا�صمة،  حمافظة  ح�صن/  الأمي 

التو�صعية.
واأكد املدير العام للبنك، الدكتور ح�صني �صعيد، اأن البنك م�صتمر 
الفرع  هذا  يعد  حيث  اجلغرايف،  التو�صع  خالل  من  تواجده  بتعزيز 
الرابع والثمانني لي�صبح للبنك 109 فروع ومكاتب منت�صرة يف جميع 
 48 منها  عمان  العا�صمة  حمافظة  ح�صة  اأن  مو�صحًا  اململكة،  انحاء 
فرعًا ومكتبًا، اإىل جانب التو�صع بتقدمي اخلدمات الذاتية الرقمية 
الرقمية  الإلكرونية  القنوات  مع  وبالتوازي  ديجتال(  )اإ�صالمي 

املختلفة التي يقدمها البنك اإ�صالمي موبايل، اإ�صالمي انرنت.
ال�صوقية  البنك  ح�صة  زيادة  �صاأنه  من  التو�صع  هذا  اأن  واأ�صاف، 
الإ�صالمية  امل�صرفية  اخلدمات  بتوفي  املواطنني  احتياجات  وتلبية 
ال�صمول  ل�صيا�صة  تطبيقًا  وذلك  وال�صركات  املجتمع  �صرائح  ملختلف 
املايل، حيث تعد منطقة �صاحية الأمي احل�صن من املناطق احليوية 
والن�صطة جتاريًا ومتتاز بالكثافة ال�صكانية اإىل جانب وجود العديد 
من املحالت التجارية واملراكز الطبية واملجمعات التجارية واملولت 

الكبية.
البنك  بتعليمات  الإ�صالمي  البنك  التزام  �صعيد،  الدكتور  وبني 
الإعتتاقتتة  ذوي  الأ�تتصتتختتا�تتس  متتع  التعامل  ب�صاأن  الأردين  املتتركتتزي 
للمتعاملني ذوي الإعاقة من خالل ت�صاميم  املايل  امل�صتهلك  وحماية 
القائمة  واملكاتب  الفروع  حتديث  جانب  اإىل  اجلديدة  البنك  فروع 
لراعي و تلبي احتياجات ذوي الإعاقة مبختلف فئاتهم )ال�صمعية، 
احل�صول  عليهم  ت�صهل  التي  ال�صبل  كل  وتوفي  احلركية(  الب�صرية، 
تخ�صي�س  ختتالل  من  وي�صر  �صهولة  بكل  امل�صرفية  اخلتتدمتتات  على 
داخل  خم�ص�صة  واأماكن  متخ�ص�صة  اآلية  و�صرافات  فوري  مرجم 
الفرع، حيث يجري العمل على توفي هذه اخلدمات يف فرع �صاحية 
الأمي ح�صن اإىل جانب توفي ما ن�صبته اأكرث من 10 باملئة من فروع 
فرعًا   18 ختتالل  من  املجتمع  اأبتتنتتاء  من  الفئة  هتتذه  خلدمة  البنك 

ومكتبًا للبنك يف خمتلف حمافظات اململكة.

معاصر الزيتون تبدأ موسم 
استقبال الثمار وعصرها

*عمان 
قال رئي�س اجلمعية الأردنية ملنتجي وم�صدري منتجات الزيتون 
ومعان  وعجلون  وال�صلط  اإربد  يف  الزيتون  معا�صر  اإن  الزيود،  فيا�س 
من  القريبة  املعا�صر  اإىل  اإ�صافة  واحل�صينية،  والكرك  والطفيلة 

املناطق الغورية بداأت با�صتقبال ثمار الزيتون وع�صرها .
وقال الزيود لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، اإن الإنتاج املتوقع 
من زيت الزيتون لهذا العام هو 22-24 األف طن زيت مقابل 27 األف 
املتوقع  القليل  النخفا�س  اأن  مو�صحًا  املا�صي،  العام  اإنتاجها  مت  طن 
وزيادة  املطر  وانحبا�س  املناخي  التغيرّ  اإىل  يعود  العام  لهذا  بالإنتاج 

عدد موجات احلر خالل ال�صيف املا�صي.
تذهب  الزيتون  ثمار  من  باملئة   20  –  15 اأن  الزيود،  واأ�صاف 
الكمية تذهب  للثمار وبقية  الطازج  والت�صدير  التخليل  اإىل عملية 
اأن ن�صبة الزيت يف الزيتون تعتمد على  اإىل املعا�صر لع�صرها، مبينًا 
 20 – �صنف الزيتون وطريقة زراعته وهي تقريبًا تراوح بني 17 

. %

بدء تقديم طلبات المقاعد الشاغرة لتخصصي 
الصيدلة ودكتور الصيدلة للطلبة المعيدين

*عمان 
العايل  التعليم  وزارة  يف  املوحد  القبول  تن�صيق  وحتتدة  اأعلنت 
ال�صاغرة يف  املقاعد  املناف�صة على  العلمي عن تقدمي طلبات  والبحث 

تخ�ص�صي ال�صيدلة ودكتور ال�صيدلة لطلبة رفع املعدل )املعيدين(. 
وبينت الوزارة بح�صب بيان �صحايف اأن الإعالن ي�صمل الطلبة الذين 
تقدموا بطلبات التحاق للقبول املوحد للعام اجلامعي 2021 / 2022، 
وذلك اعتبارًا من �صباح يوم غد الثالثاء، وحتى ال�صاعة الثانية ع�صرة 
تن�صيق  لوحدة  الإلتتكتتروين  املوقع  ختتالل  من  املقبل،  الأربتتعتتاء  ظهر 

.www.admhec.gov.jo : القبول املوحد على الرابط التايل
وبينت الوزارة اأن ال�صواغر املتوفرة، تخ�ص�س ال�صيدلة / اجلامعة 
الأردنية )18( �صاغرا، وتخ�ص�س دكتور ال�صيدلة/اجلامعة الأردنية 
�صاغرا،   )20( اليموك  جامعة   / ال�صيدلة  وتخ�ص�س  �صاغرا،   )17(
وتخ�ص�س ال�صيدلة/جامعة موؤتة )21( �صاغرا، وتخ�ص�س ال�صيدلة/  
جامعة العلوم والتكنولوجيا )13( �صاغرا، وتخ�ص�س دكتور ال�صيدلة 
 / ال�صيدلة  وتخ�ص�س  �صاغرا،   )23( والتكنولوجيا  العلوم  جامعة   /

اجلامعة الها�صمية )14( �صاغرا.

المولد النبوي نقطة تحول في تاريخ البشرية

*عمان 
امليالدي،  ال�صاد�س  القرن  من  الثاين  الن�صف  يف  مكة  اأر�س  زفت 
بعده  اأو  قبله  بطحاوؤهم  تعرف  مل  كما  العرب  قبائل  يف  طار  خرا 
ختترا، فقلب متتوازيتتن التتقتتوى داختتل اجلتتزيتترة التتغتتارقتتة اآنتتتذاك يف 
ع�صف  دراماتيكي  بتغي  يتتوؤذن  انبالجا  وكتتان  القبلي،  الحتتتراب 

بالعامل ودفع بالعرب اإىل �صدة قيادته.
العامل  يقف  الأول،  ربيع  من  ع�صر  الثاين  الثالثاء،  اإطاللة  ومع 
مبهابة يف رحاب الذكرى ال�صنوية ملولد �صيد اخللق حممد �صلى اهلل 
الدنيا  مالأ  الذي  و�صاحبها،  املنا�صبة  عظمة  م�صتعيدا  و�صلم،  عليه 

نورا وهدى، حتى دانت لدعوته العظيمة، الأمم �صرقا وغربا.
العرب  اأر�س  فازت  والنبيني،  الر�صل  وخامت  الأنام  �صيد  فبمولد 
البينية،  ب�صراعاته  املا�صي  متتع  للقطع  احلثيث  �صعيها  بتحقق 

وتبعيتهم اآنئذ لقوى ال�صراع الدويل ال�صائد.
قال  اخل�صاونة  الكرمي  عبد  ال�صيخ  اململكة  عام  مفتي  �صماحة 
اأنعم اهلل  التي  النعم  اأعظم  من  اإن  الأردنية )برا(،  الأنباء  لوكالة 
اهلل  �صلى  حممد  �صيدنا  العرب  يف  بعث  اأن  الب�صرية  على  بها  تعاىل 
واأمانه،  �صدقه  وخروا  اأمره  عرفوا  اأنف�صهم  من  ر�صول  و�صلم  عليه 
هام�س  على  الزمن  من  ردحتتا  عا�صت  لأمتتة  نتتور  مولد  مولده  فكان 

احل�صارة الإن�صانية، تتخبطها ظلمات اجلاهلية العمياء.
نف�صه  عن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  �صئل  حني  اأنه  اإىل  واأ�صار 
حني  اأمي  وراأت  عي�صى،  اأخي  وب�صرى  اإبراهيم،  اأبي  دعوة  "اأنا  قال: 

حملت بي اأنه خرج منها نور اأ�صاء له ق�صور ال�صام".
مبولد  باأكملها  الدنيا  فرح  عن  توالت  التتروايتتات  اأن  اإىل  ولفت 
اأم عبد الرحمن  ال�صفاء  الهادي �صلى اهلل عليه و�صلم، فقد روي عن 
اهلل  عبد  بنت  فاطمة  ح�صرتها  كما  ولدتتته  ح�صرت  اأنها  عوف  بن 
ر�صول  ولدة  "�صهدت  قالت:  الثقفي  العا�س  اأبي  بن  عثمان  اأم  وهي 
وكان  وهب،  بنت  اآمنة  اأمه  و�صعته  حني  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 
اإىل  اإل نور، واإين لأنظر  البيت  اإليه يف  اأنظر  ذلك ليال فما من �صيء 

النجوم تدنو حتى اأين لأقول ليقعن علي".
بالفرح  احلتتافتتل  وال�صتقبال  املتتبتتاركتتة  التتتولدة  هتتذه  اأن  وبتتني 
وال�صرور من الكون كله، اإمنا هي ب�صائر خي و�صعادة اإىل الإن�صانية، 
الر�صد،  اإىل  الغواية  ومن  الهداية  اإىل  ال�صاللة  من  حتول  وعالمات 
هو  فليفرحوا  فبذلك  وبرحمته  اهلل  بف�صل  )قتتل  تعاىل:  لقوله 
اليموك،  جامعة  يف  الدين  اأ�صول  ق�صم  رئي�س  يجمعون(.  مما  خي 
اأن ميالد النبي حممد �صلى  اإىل  اأ�صار  الدكتور حممد عودة احلوري، 
جمعاء؛  الب�صرية  تاريخ  يف  حتول  نقطة  يعد  و�صلم  واآله  عليه  اهلل 
قال  فقد  الإلهية،  الر�صالة  و�صياء  النبوة  نور  باإر�صال  اإيتتذان  وهو 
تعاىل }قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبني )15( يهدي به اهلل من 
باإذنه  النور  اإىل  الظلمات  من  ويخرجهم  ال�صالم  �صبل  ر�صوانه  اتبع 
اهلل  �صلى  حممد  النبي  هو  فالنور  م�صتقيم{؛  �صراط  اإىل  ويهديهم 

عليه و�صلم، كما قال املف�صرون؛ والكتاب املبني هو القراآن الكرمي.
وبني اأن ذكرى املولد اليوم فر�صة �صانحة للتعريف به �صلى اهلل 
عليه واآله و�صلم، وب�صيته التي تفي�س مبعاين الإن�صانية، وبر�صالته 
�صورة  لت�صحيح  �صرورة  هي  كما  احل�صارية،  ومبنجزاته  العاملية، 
م�صوهة ر�صمت يف ظل �صيطرة )الإ�صالموفوبيا( على من جهله عليه 

ال�صالة وال�صالم، وجهل النور الذي جاء به.
هو  ال�صريف،  النبوي  املولد  ذكتترى  اإحياء  اأن  احلتتوري  واأو�تتصتتح 
وهو  و�صعادتها،  الإن�صانية  �صالح  فيه  الذي  الرباين،  باملنهج  تذكي 
الفطرة  مع  تن�صجم  التي  واملبادئ  والقيم  لالأخالق  واإعتتالء  اإحياء 
عالء  الدكتور  الأردنتتيتتة،  اجلامعة  يف  ال�صريعة  اأ�صتاذ  الب�صرية. 
ال�صفحات  ا�صتذكار  اإىل  العطرة  املنا�صبة  الدين عدوي، دعا يف هذه 
ودعوته،  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  حممد  امل�صطفى  �صية  من  العظيمة 
فمولده هو مولد اأمة الإ�صالم، وهو النبي الذي اختاره اهلل برحمته 
اهلل  عند  من  بالوحي  جاء  التتذي  للعاملني،  رحمة  فبعثه  وحكمته، 
ب�صيا ونذيرا، ومتمما ملكارم الأخالق، وداعيا اإىل التوحيد باحلكمة 
لأهمية  تاأكيد  هي  املنا�صبة  هذه  اأن  اإىل  واأ�صار  احل�صنة.  واملوعظة 
والتذكي  النا�س،  قلوب  يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  حمبة  غر�س 
اأو�صح ع�صو  ب�صنته وحديثه و�صيته ودعوته اإىل اهلل. تبعا لذلك، 
رابطة علماء الأردن، والع�صو املوؤ�ص�س يف احتاد الأكادمييني والعلماء 
عليه  اهلل  �صلى  حمبته  اأن  الزعبي،  م�صلح  حممد  الدكتور  العرب، 
و�صلم تعد اأ�صال من اأ�صول الدين، وجزءا من العقيدة، و�صرطا لكمال 
ر�صي  اأن�س  حديث  من  ب�صنده  روى  البخاري  اأن  اإىل  م�صيا  الإميتتان، 
اهلل عنه اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: "ل يوؤمن اأحدكم حتى 
الزعبي،  وبني  اأجمعني".  والنا�س  وولده  والده  من  اإليه  اأحب  اأكون 
تكون  اأن  لبد  اأنه  البيت،  اآل  جامعة  يف  النبوي  احلديث  اأ�صتاذ  وهو 
واأخالقا  تعا�س،  وحياة  يتبع،  منهجا  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  حمبته 
حمبته  على  عالمة  نبيه  اتباع  تعاىل  اهلل  جعل  ولذلك  بها،  يقتدى 
جل وعال، قال تعاىل: }قل اإن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين يحببكم 
اهلل ويغفر لكم ذنوبكم واهلل غفور رحيم { )اآل عمران:31(. وعن 
اإنها  الزعبي  قال  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  حممد  الر�صول  حمبة  اأجر 
اجلنة،  يف  رفقاوؤه  النبي  اأحباب  اأن  كما  حت�صى،  ول  تعد  ل  كثية 
اهلل  �صلى  النبي  �صاأل  رجال  "اأن  عنه:  اهلل  ر�صي  مالك  بن  اأن�س  فعن 
لها« قال: ل  اأعددت  »وماذا  ال�صاعة؟ قال:  و�صلم، فقال: متى  عليه 
"اأنت  اأحب اهلل ور�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال:  اأين  اإل  �صيء، 
النبي  بقول  فرحنا  ب�صيء  فرحنا  فما  اأن�س:  قال  اأحببت"،  من  مع 
�صلى اهلل عليه و�صلم: »اأنت مع من اأحببت«". واأو�صح اأ�صتاذ احلديث 
ال�صريف وعلومه يف ق�صم اأ�صول الدين يف جامعة اليموك، الدكتور 
خالد حممد ال�صرمان، اأن حمبة الر�صول الكرمي لي�صت جمرد حمبة 
اتباع واقتداء، ومتابعة وفداء. وبني  واإمنا  القلب،  اأو ميل  العاطفة 
هي  الأجتتيتتال،  يف  اهلل  ر�صول  حمبة  غر�س  يف  الو�صائل  اأهتتم  من  اأن 
يتنا�صب  مبا  و�صيته  النبي  عن  الدائم  واحلديث  ال�صاحلة،  القدوة 
الكرمي،  الر�صول  لدى  خلق  كل  مظاهر  وتبيان  والعمر،  املوقف  مع 
ومن  ا�صمه.  �صماع  عند  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  على  وال�صالة 
يتمثل  كان  التي  ال�صلوكيات  على  الأجيال  تربية  اأي�صا،  الو�صائل 
والتب�صم،  وال�صماحة  الوجه  كطالقة  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  بها 
على  وحتبيبهم  الر�صول،  عن  للحديث  اأ�صبوعية  جل�صة  وتخ�صي�س 

قراءة كتب �صية امل�صطفى و�صنته. )برا- ب�صرى نيوخ(
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*عمان 
الأركتتتان  هيئة  رئي�س  م�صت�صار  قتتال 
الطبيب  العميد  الطبية  لل�صوؤون  امل�صركة 
يقارب  ما  مرور  وبعد  اإنه  الوهادنة،  عادل 
من العامني على بدء جائحة كورونا، لبد 
من الوقوف والت�صاوؤل اإىل اأين ن�صي، حيث 
ت�صي الإح�صاءات اإىل ا�صتقرار ن�صبي حذر 
منذ  النت�صار  يف  حمتتدود  ارتفاع  يتخلله 
نهاية املوجة ال�صابقة ي�صاركنا بذلك دوًل 
اأمانًا  اأكرث  م�صتوى  يف  اأرقامها  ثبتت  كثية 

واخرى تتح�صر اإىل موجة رابعة".
يف  التتوهتتادنتتة  الطبيب  العميد  وبتتني 
ت�صريح �صحايف اأن زيادة امل�صاهدات بتدين 
م�صتوى اللتزام ب�صرف النظر عن م�صدره 
وعدم القدرة على خلق توازن جمدي حتى 
والنفتاح  الوباء  ارتفاع  �صبط  بني  الآن 
والذهاب اىل قرارات دفاع جديدة ل�صبط 
يقراأ  اأ�صبح  اأمكن،  ما  الوباء  انت�صار  ايقاع 
يف  املكت�صفة  غي  احلالت  عدد  باأن  علميًا 
الفحو�صات  يف  زيادة  ي�صتدعي  مما  ازدياد 

توجيهها  واإعتتتادة  جناعة  اأكتترث  ب�صكل  او 
اىل الفئات الأكرث ا�صتهدافًا، بحيث ي�صمل 
يكون  والتي  التتوافتتدة  والعمالة  الالجئني 
لظروف  الأدنتتتى  حتتده  يف  لديها  اللتتتتتزام 

اقت�صادية بحته.
وقال : ما يزيد من تعقيد امل�صهد هو اأن 
الأردن  يف  املكتملة  املطاعيم  زيتتادة  معدل 
فاإننا  لذا  ا�صبوعني  لكل  75ر1  يتعدى  مل 
هذه  ا�صتمرت  اذا  ا�صبوعًا   28 اإىل  بحاجة 
ن�صبته  ما  اىل  للو�صول  بالزيادة  الن�صبة 
امانًا ح�صب  الأكرث  الن�صبة  باملئة وهي   75

منظمة ال�صحة العاملية.
معدل  زيتتتتادة  اأن  التتوهتتادنتتة  واأ�تتتصتتتاف 
جديدة  متحورات  ظهور  �صتمنع  املطاعيم 
اإىل  ا�صافًة  تعقيدًا،  امل�صهد  تزيد  حملية 
ت�صي  زالتتت  ما  الإح�صائية  امل�صاهدات  اأن 
العناية  يف  ن�صبيًا  مرتفعة  دختتولت  اإىل 
املركزة اأكرث من العزل ولكنه ل يتنا�صب مع 
م�صاهدة  وهذه  التنف�س،  اأجهزة  ا�صتخدام 
اىل  يعود  قد  مما  ماألوفة  غي  اإح�صائية 
اأن م�صتوى  اأو  اإداري اكرث منه طبي  اجراء 
اىل  يحتاج  ل  متدين  احلتتالت  يف  ال�صدة 
الحتياجي،  التنف�س  اأجتتهتتزة  ا�صتخدام 
غي  التنف�س  اأجهزة  على  العتماد  اأن  اأو 

الحتياجي اأ�صبح اأكرث و�صوحًا.
تقارب  من  الرغم  على  اأنتته  اإىل  واأ�صار 
اأعتتداد التتدختتولت واخلتتروجتتات يف معظم 
الأحيان اإل اأن عدد املرقدين يف امل�صت�صفيات 
على  ال�صغوط  اأن  يعني  مما  ثابتًا  زال  ما 
القطاع ال�صحي م�صتمرًة واإن كانت اأقل من 
ال�صابق وهذا قد يعود اىل التاأخر باتخاذ 
قرار الإخراج او ال�صتعجال يف اتخاذ قرار 
�صدة  يعك�س  قد  قليل  حد  اإىل  اأو  الدخال 
احلالت املدخلة، م�صيفًا ان التعداد القائم 
على احتمالية وجود 40 باملئة من احلالت 

ل يتم الو�صول اإليها وهذا طرح عاملي مازال 
خ�صبًا  متت�تتصتتدرًا  يتتكتتون  قتتد  ولكنه  ظتتاهتترًا 
اإحجام  اأو  القادمة  الأيتتام  يف  لتتالإدختتالت 
بع�س احلالت عن التداوي يف امل�صت�صفيات 
والعتماد على ال�صركات اخلا�صة والتي ل 
داخل  املطلق  بالعمل  جودتها  �صمان  ميكن 
املنازل مما قد يتم حتويل مر�صى يف حالة 

متاأخرة من خاللها.
متتعتتدل  اأن  التتتوهتتتادنتتتة  التتعتتمتتيتتد  وبتتتني 
ازدياد ملحوظ  اإىل  النت�صار ي�صي بو�صوح 
بالفرة الأخية ال ان ذات املوؤ�صرات ت�صي 
موؤثرة  موجه  حتتدوث  احتمالية  اأن  اإىل 
ونوعية  بعدد  تتميز  ال�صحي  القطاع  على 
هناك  يكون  اأن  على  وارد  غي  ال�صابات 
ولي�س  املكتمل  التطعيم  عملية  يف  ت�صارع 
اىل  ت�صي  واأي�صًا  اللتتتتتزام،  على  التترهتتان 
املمتدة  لالإغالقات  متتررات  يوجد  ل  اأنتته 
الفحو�صات  يف  التتزيتتادة  واأن  املتتحتتددة،  او 
عنه  املعلن  متتن  اأعتتلتتى  وب�صكل  اليجابية 
من  ،التي  باملئة  الت40  ن�صبة  احت�صاب  عند 
ال�صعب الو�صول اليه عامليًا وحمليًا وازدياد 
 )17-10( بني  العتتمتتار  يف  احلتتالت  عتتدد 
�صنة وهم متواجدون على مقاعد الدرا�صة، 
ويتبعه ب�صكل اقل اعمار )25- 34( والذين 
من املمكن اأن يكون اأكرث جتمعات اجلامعات 
اأو من الفئات التي مل يتم الو�صل اليها مما 
يعني انها قد تكون م�صدر لزيادة احلالت 
املطاعيم  ن�صبة  لأن  عام  ب�صكل  والوفيات 
الوقاية  ب�صروط  والتزامها  متدنية  فيها 
اكرث  حا�صدة  جتمعات  يف  وم�صاركتها  اأقل 
العمالة  خ�صو�صا  املعي�صة  ظتتتروف  لن 

الوافدة غي منا�صبة.
باملدار�س  الوقائي  اللتزام  اأن  واأ�صاف 
وتتبع  الفحو�صات  واجراء  املراقبة  �صاماًل 
امل�صابني اأكرث و�صوحًا منه يف العام ال�صابق 
واإن كان هناك بع�س املخالفات التي حتتاج 

اىل مراقبة مركزية مفاجئة.
التتو�تتصتتع  اأن  اإىل  التتوهتتادنتتة  وختتلتت�تتس 
بحذر  ولكن  م�صتقر  الأردن  يف  الوبائي 
ي�صي  النت�صار  معدل  اأن  من  الرغم  وعلى 
الفرة  يف  ملحوظ  ازديتتتاد  اىل  بو�صوح 
اإىل  ت�صي  املوؤ�صرات  ذات  ان  اإل  الختتية 
على  موؤثرة  موجه  حتتدوث  احتمالية  ان 
ونوعية  بتتعتتدد  تتميز  ال�صحي  التتقتتطتتاع 
هناك  يكون  ان  على  وارد  غي  ال�صابات 
ولي�س  املكتمل  التطعيم  عملية  يف  ت�صارع 
اىل  ت�صي  واأي�صًا  اللتتتتتزام،  على  الرهان 
املمتدة  لالإغالقات  متتررات  يوجد  ل  انه 

او املحددة.
على  الإقتتتبتتتال  ن�صبة  اأن  اإىل  ولتتفتتت 
توفرها  من  الرغم  على  متدنية  املطاعيم 
اإعادة درا�صة ا�صراتيجية  مما يحتاج اىل 
التطعيم  يقبل  ل  من  كل  واعتبار  املطعوم 
العامة  ال�صحة  قانون  من   22 املادة  ح�صب 
عن  اختتفتتي  متتن  كتتل  اأن  على  ي�صي  والتتتذي 
للعدوى  �صخ�صًا  عر�س  او  م�صابًا  م�صدر 
بنقل  ق�صد  عتتن  ت�صبب  او  وبتتائتتي  مبر�س 
العدوى للغي او امتنع عن تنفيذ اي اجراء 
انه  يعتر  التتعتتدوى  تف�صي  ملنع  منه  طلب 
احكام  مبقت�صى  عليه  يعاقب  جرمًا  ارتكب 
متوفرة  املطاعيم  بتتاأن  علمًا  القانون  هتتذا 
اثبت  الأردن وخارجه  التطعيم داخل  واأن 
عدم  تتترر  ل  عالية  وماأمونية  فعاليته 

التوجه اإىل اأخذ املطاعيم .
على  ال�صتمرار  اأن  التتوهتتادنتتة،  وختم 
هذا النهج من ال�صتقرار الن�صبي ا�صتنزاف 
واقت�صادي  �صحي  قطاع  من  البلد  لطاقات 
و�صياحي وله تاأثي نف�صي كبي ويخلق جوًا 
عدائيًا اجتاه اي اجراء حكومي لذا يجب 
عدم الرهان على عملية اللتزام والتوجه 
التطعيم  نحو  و�صرامة  جدية  اأكرث  ب�صكل 

املكتمل.

*عمان 
مذكرة  العربية،  اجلامعات  احتاد  وقع 
لزيادة  العربية،  عمان  جامعة  مع  تعاون 
جمتتتتالت التتتتتعتتاون التتعتتلتتمتتي والأكتتتادميتتتي 

املُ�صرك بني اجلانبني.
عام  امتتني  وقعها  التي  املتتذكتترة  ون�صت 
عمرو  الدكتور  العربية  اجلامعات  احتتتاد 
عزت �صالمة وعن اجلامعة رئي�صها الدكتور 
حمتتمتتد التتتوديتتتان، عتتلتتى تتتبتتادل التتزيتتارات 
واإقامة  امل�صركة،  العلمية  الأن�صطة  وعقد 
برامج تدريبية على امل�صتوى العربي حول 
اإمكانية  ودرا�تتصتتة  املجتمعية  امل�صوؤولية 
املجتمعية،  للم�صوؤولية  جائزة  تخ�صي�س 
متخ�ص�صة  نتت�تتصتترة  اأو  دوريتتتتة  واإ�تتتصتتتدار 

بامل�صوؤولية املجتمعية.
وتتتاأتتتي املتتذكتترة يف اإطتتتار دعتتم احتتتاد 

العربية  للجامعات  العربية  اجلتتامتتعتتات 
والتنموية  الريادية  واملبادرات  وامل�صاريع 

التي ُتقدمها اأو تتبناها هذه اجلامعات.
امل�صوؤولية  اأهمية  �صالمة  الدكتور  واأكد 
لها  ملا  الأكادميية؛  املوؤ�ص�صات  يف  املجتمعية 
من تاأثي ايجابي مبا�صر يف خدمة وتطوير 
املجتمعات املحلية من خالل طرح املوؤ�ص�صات 
وم�صاريع  لرامج  والتعليمية  الأكادميية 
تربوية وخدمية وثقافية، تهدف لالإرتقاء 
على  املتتدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  بتتالأفتتراد 

اختالف ِم�صمياتها.
واأعرب �صالمة عن دعم احتاد اجلامعات 
العربية لهذه املُبادرة التي �صت�صعى الحتاد 
والركيز  العربي  امل�صتوى  على  ن�صرها  اإىل 
العربية  اجلتتامتتعتتات  يف  ماأ�ص�صتها  عتتلتتى 
ُم�صتدام،  ب�صكٍل  الأكتتادميتتيتتة  واملوؤ�ص�صات 

الأكتتادميتتيتتة  املوؤ�ص�صات  ُمعظم  اأن  �صيما 
واجلامعات لديها خم�ص�صات مالية خلدمة 

املجتمع وتنمية البيئة واملجتمع املحلي.
متتن جتتانتتبتته اأ�تتصتتاد التتدكتتتتتور التتوديتتان 
بالأن�صطة والفعاليات والرامج الأكادميية 
اإىل  ُم�صيًا  التي يعقدها الحتاد،  النوعية 
الحتتتاد  ي�صهدها  التي  ال�صاملة  النه�صة 
الهامة  والفعاليات  الرامج  على  وتركيزه 
التعليم  م�صتوى  تطوير  يف  ُت�صهم  التتتتتي 

العايل يف اجلامعات العربية.
وح�صر توقيع املذكرة الأمينان العامان 
خمي�صي  التتدكتتتتتور  لتتالحتتتاد  املتت�تتصتتاعتتدان 
احلنيطي،  عبدالرحيم  والدكتور  حميدي 
العربية  عمان  جامعة  رئي�س  وم�صت�صار 
ل�صوؤون امل�صوؤولية املجتمعية الدكتور ب�صام 

الب�صايرة.

الوهادنة يوضح تطور 
الوضع الوبائي باألردن

مذكرة تعاون بين اتحاد الجامعات 
العربية وجامعة عمان العربية

مقال رئيس التحرير

يتت�تتصتتل عتتتتتدد التت�تتصتترائتتب 
 102 التى  الأردنيني  املواطنني  على  املفرو�صة  والر�صوم 

�صريبة ور�صم ، حتت م�صميات وبنود وخانات خمتلفة واأي ورقة واأي 
فاتورة  يدفعها املواطن الردين عليها �صرائب ور�صوم ا�صافية اأكرث 
من املطالبة نف�صها واخر ال�صرعات  زيادة فرق الوقود على فاتورة 
ا�صتالم  بعد  مبا�صر  ب�صكل  ارتفعت  فقد  املياة  فواتي  اما  الكهرباء 
فر�س  ال  احلكومة  امام  يبقى  ومل   ،   %100 بن�صبة  مياهنا  �صركة 
احليوانات  على  رعوية  �صريبة  و  نتنف�س  الذي  الهواء  على  �صريبة 

والبهائم .
اجلبائية"،   بت"احلكومات  الردنتتتيتتتة  احلتتكتتومتتات  وتتتو�تتصتتف  
"برول" ل�صد  واحلكومات ال�صريبية لنها وجدت يف جيوب ال�صعب 
الإيتترادات  �صكلت  اأن  بعد  اجلارية  الدولة  ونفقات  املوازنة  عجز 

ال�صريبية ما ن�صبته 83% من اإيرادات املوازنة العامة.
ال  الفا�صلة  القت�صادية  ال�صالحات  و�صفة  جعبة  يف  يبقى  مل 
معظم  موائد  من   يتال�صى  يكاد  الذي  اخلبز  رغيف  عن  الدعم  رفع 
ال�صر الردنية الفقية واملعوزة والتي ل�صان حالها ا�صبح ) ال�صكوى 
 )164( هناك  ان  الكرى  والطامة  امل�صيبة  لكن   ) مذلة  اهلل  لغي 
�صلعة يا �صامعني ال�صوت زادت ا�صعارها يف ظل رواتب يتيمة ومتدنية 
ل تغني ول ت�صمن من جوع واملوظفني الب�صطاء يف القطاعات العامة 

ي�صكون الطفر من اأول اأيام ال�صهر .
والحباط  والياأ�س  باملرارة  املتخمة  �صنواتهم   الردنيون   يودع 
طوال  رافقتهم  طويلة  عجاف  �صنني  عن  يتحدثون  وهتتم  وال�تتصتتى 
حيث  القادمة  ال�صنوات  يف  متفائلني  غي  وهتتم  املا�صية  ال�صنوات 
وازالتتة  املحروقات  لرفع  ا�صتباقية  ب�صربة  احلكومات  فاجئتهم 
امام نفق  اننا  ، ويبدو  املتبقي من كرامتهم  الغطاء عن رغيف اخلبز 
مظلم ف�صلت معه احلكومات املتقلبة التي قراأت الفاحتة على معي�صة 

ال�صعب واأمنه املعي�صي والوظيفي .
امتتالءات  لتنفذ  جتتاءت  احلكومات  هتتذه  ان  البداية  منذ  قلنا 
�صندوق النقد الدويل وزيادة ال�صعار وال�صلع  ورفع فواتي الكهرباء 
واملياه على كاهل املواطن وهي مع بداية وليتها رفعت ا�صعار امل�صتقات 
وهي  احلتتاف  اخلبز  رغيف  عن   الدعم  ورفعت  والكهرباء  النفطية 
املواطنني واحلبل  ال�صافية على  ال�صرائب  زيادة فر�س  م�صتمرة يف 

عاجلرار ويبدو انها تريد ) �صلخ جلد املواطن عن عظمه ( .
هموم ل تعد ول حت�صى عندنا واحلمدهلل  ملف ال�صرائب الذي 
للحكومة  يدفع  الردين  فاملواطن  والطفال  والطالب  ال�صر  اأرهتتق 
العاملية   جيني�س  اأرقتتام  يدخل  اأن  خاللها  من  ي�صتحق  �صريبة   102
متاما مثل البقرة الكندية التي دخلت جيني�س باأدرارها للحليب، نعم 
اأ�صبح عندنا عرف وعادة ) ال�صريبة على ال�صريبة ( ، ل يوجد �صيء 
مبعنى  �صريبة  عليها  املقابر  حتى  الردين  املواطن  حياة  يف  رخي�س 
ان امليت عندما ياأتيه الجل ل ي�صلم من �صرائب احلكومة ومل يبقى 

لديهم ال فر�س �صريبة على الهواء الذي نتنف�س.
نقول حلكومتنا الر�صيدة نب�صرك باأن البقرة احللوب وهو املواطن 
الردين مل يبقى منه غي اجللد والعظم ونتمنى ان تبعدوا طواقمكم 

الوزارية عن جيوبنا ) املخزقة( التي مزقتها احلكومات املتعاقبة .
تطيقها  ،ول  اجلبال  حتملها  ل  هموم  من  يعاين  الأردين  املواطن 
مغموم  ،مهموم  بائ�س  ويقظته،عاب�س  نومه  يف  مهموم  ،فهو  اجلمال 
اهلل  لغي  ال�صكوى   .. ال�صن  كبار  يقولها  وكلمة   .. ،مدهو�س  مذهول 

مذلة .

خالد خازر الخريشا

الحكومات الجبائية 
والضرائبية الى متى ؟؟

khrishakhaled@yahoo.com

محامون وخبراء يدعون لسن تشريعات 
تواكب المستجدات الرقمية

  
*عمان 

 دعا حمامون وخراء يف تكنولوجيا املعلومات اإىل �صن ت�صريعات 
منها،  التجارية  خ�صو�صا  الإلكرونية  التعامالت  خمتلف  لقوننة 
واللجوء  اخلدمات  من  الكثي  حو�صبة  على  الكبي  القبال  ظل  يف 
جائحة  فر�صتها  التي  التداعيات  ب�صبب  الرقمية  للتكنولوجيا 

كورونا.
واأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، اأهمية تنظيم التعامالت 
وم�صالح  �صالمتها  على  يحافظ  مبتتا  دقتها،  و�صمان  الإلكرونية 

املتعاملني فيها وتاأدية اخلدمة املطلوبة.
دفعت  كورونا  جائحة  اإن  ال�صهوان،  ها�صم  الدكتور  املحامي  وقال 
اإثر  للجمهور،  اخلدمات  لتقدمي  جديدة  و�صائل  ايجاد  يف  للتفكي 
الر�صمية والتجارية،  التعامالت  التي فر�صتها، وا�صتمرار  الإغالقات 
م�صيا اإىل اأن العامل اأدرك اأهمية التكنولوجيا كبديل اآمن ل�صتئناف 
اإىل  دفتتع  ما  للمواطنني،  اخلتتدمتتات  وتقدمي  القت�صادي  الن�صاط 
اإطالق العديد من املن�صات الإلكرونية التي اأ�صبحت يف ظل ا�صتمرار 

اجلائحة الو�صيلة الأمثل للتعامالت وتقدمي اخلدمات.
واأكد اأن مفهوم الأمن ال�صيراين للحفاظ على �صرية وخ�صو�صية 
التعامل  فيه  اأ�صبح  وقت  يف   ، �صرورة  الآن  اأ�صبح  املعلومات  واأمتتن 
الإلكروين اأ�صال ولي�س ا�صتثناء يف كثي من جمالت احلياة اليومية، 
املجال  هتتذا  يف  املتقدمة  التتتدول  جتتتارب  على  الطتتتالع  اإىل  داعتتيتتا 
�صالمتها،  و�صمان  الإلكرونية  اخلدمات  لتجويد  منها  وال�صتفادة 

ومواكبة التطورات املت�صارعة يف جمال التكنولوجيا الرقمية.
الرقمية  الثورة  بداأت  العقرباوي:  �صامر  الدكتور  املحامي  وقال 
كافة،  احلياة  مناحي  على  الخية  الآونة  يف  وال�صيطرة  بالنت�صار 
وتبادلها  املعلومات  تخزين  وو�صائل  التكنولوجيا  تطور  فاإن  وعليه 
مبا  الت�صريعات  تعديل  التتدول  على  حتتم  وكبية  خمتلفة  بطرق 
يتوافق مع حرية تبادل املعلومات وو�صع قيود و�صوابط حتول دون 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  عر  املعلومات  هذه  ا�صتخدام  اإ�صاءة 

ب�صكل خمالف لأحكام القانون.
ما  اأو  التوا�صل الجتماعي  املعلومات عر و�صائل  اأن نقل  واأ�صاف 
ومو�صوًعا  هاج�ًصا  ي�صكل  ال�صبكات" اأ�صبح  عر  البيانات  "نقل  ي�صمى 
املعلومات  اأمن  تعريف  جرى  وعليه  التتدويل،  امل�صتوى  على  جوهريا 
للمعلومات  احلماية  توفي  على  تعمل  التي  الإجتتتراءات  اإنها  على 
اأو  عليها  العتداء  مينع  الذي  احلاجز  اأو  تهددها  التي  املخاطر  من 
وذلك  الدول،  اأو  الأفراد  على  خطرا  ت�صكل  قد  ب�صورة  ا�صتخدامها 
من  املعلومات  حلماية  الالزمة  والو�صائل  الأدوات  توفي  خالل  من 

املخاطر الداخلية اأو اخلارجية.
وبني العقرباوي اأن العديد من الدول، ومنها الأردن توجهت اإىل 
ظل  يف  والأفتتراد  املعلومات  حماية  �صاأنها  من  ت�صريعات  ب�صن  القيام 
الإلكرونية  اجلرائم  بت�صريع  الأردن  قامت  حيث  الرقمية،  الثورة 
رقم 27 ل�صنة 2015 كما قامت دول عربية منها ال�صعودية والمارات 
اأميكا ودول  اأما يف العامل الغربي فقد قامت  باتخاذ ذات الإجراء، 

عديدة ب�صن ت�صريعات بهذا اخل�صو�س.
و  العلوم  جامعة  يف  احلا�صوب  �صبكات  واأمن  هند�صة  اأ�صتاذ  وقال 
التكنولوجيا الدكتور رائد بني هاين اإن ظروف اجلائحة ال�صتثنائية 
املجتمع  �صرائح  ملختلف  اليومية  العادات  من  الكثي  تغيي  اإىل  اأدت 
تقنيات  اإىل  احلاجة  ظهرت  لذا  والدرا�صة؛  والعمل  الت�صوق  مثل 
وحلول جديدة متما�صية مع احلظر والتباعد الجتماعي، مما اأ�صهم 
يف تطور تقنيات احلوا�صيب والتقنيات املعتمدة على النرنت كونها 

احلل الأمثل لهذه احلالت ال�صتثنائية.
حيث  التعليم،  جمتتال  يف  جليا  بتترز  التتتدور  هتتذا  اأن  اإىل  واأ�تتصتتار 
على  كبي  حد  اإىل  معتمدة  العامل  حول  الدرا�صة  عملية  اأ�صبحت 
باأنواعها،  احلوا�صيب  اأجهزة  على  وامل�صموعة  املرئية  التوا�صل  طرق 
التقنية  و�صركات  التعليمية  املن�صات  الهائل على  ال�صغط  اإىل  م�صيا 
الطلب  هذا  ملواكبة  املجال  بهذا  املعنية  واملوؤ�ص�صات  والت�صالت 

املتزايد.
تكنولوجيا  �صركات  بذلت  ذلك  على  بناء  اأنتته  هاين  بني  وبني 
املعلومات جهودا كبية وعلى عدة اأ�صعدة من اأجل التخفيف من اآثار 
ل�صتمرارية  الطارئة  احلاجة  من  الناجتة  الفجوة  وملء  اجلائحة 
واإن�صاء  برجميات  اإنتاج  عمليات  ت�صارع  خالل  من  اخلدمات  تقدمي 

املن�صات املختلفة وت�صهيل طرق الدفع الإلكروين.
التحالف  من  "ابل"  و  "جوجل"  �صركتا  به  قامت  ما  اإىل  واأ�صار 
ال�صحة  لقطاع  خا�صة  برجميات  لإنتاج  كورونا  جلائحة  ا�صتجابة 
با�صتخدام  العدوى  انتقال  وكيفية  اجلائحة  انت�صار  متتدى  لتتبع 
مثل  �صركات  التعليم  قطاع  يف  برز  اأنه  اإىل  لفتا  البلوتوث،  تقنية 
عر  بعد  عن  التعلم  عملية  ت�صهل  برامج  لتوفي  "مايكرو�صوفت" 
تقدمي حلول �صوتية ومرئية مثل برنامج "مايكرو�صوفت متيز" ، كما 
برز جنم �صركة "زووم" لت�صالت الفيديو يف نف�س املجال واكت�صبت 
يف  الرنامج  وجمانية  برجميتها  مع  التعامل  ل�صهولة  عاملية  �صهرة 
اأكرث  احدى  جعلها  مما  اأقل  اأو  دقيقة  اأربعني  ملدة  ا�صتخدامه  حال 
باملئة   369 جتاوزت  بن�صبة  العام  ذلك  يف  لالأرباح  حتقيقا  ال�صركات 
65ر2  يقارب  مبيعات  وبحجم  اجلائحة  قبل  الأمور  عليه  كانت  عما 

مليار دولر لل�صنة املالية 2020 .
الرقمي هند خليفات  "األوكالود" للت�صويق  وقالت موؤ�ص�س �صركة 
فتح  علينا  فر�صت  اجلائحة،  اإثر  على  ظهرت  التي  الدفاع  اأوامر  اإن 
من  العديد  لحتياجات  تلبية  ميديا  ال�صو�صال  عر  جديدة  اأ�صواق 

ال�صركات يف جمال تقدمي خدماتها يف البيع اأو ت�صويق منتوجاتها.
التوا�صل  متتواقتتع  عتتر  التت�تتصتتركتتات  عتتمتتل  زيتتتتادة  اأن  واأ�تتصتتافتتت 
 15 اإىل  ال�صركة  مبيعات  يف  ملحوظة  زيتتادة  يف  اأ�صهم  الجتماعي، 
نتيجة  ال�صركة  لها  تعر�صت  التي  املالية  الأزمة  من  بالرغم  باملئة، 

نق�س ال�صيولة يف الأ�صواق يف تلك الفرة.
الهناندة،  احمد  والريادة  الرقمي  القت�صاد  وزير  قال  بتتدوره  
املهمة  املحاور  كاأحد  اجلائحة  خالل  برز  الرقمي  التحول  دور  اإن 
الأعتتمتتال  وا�تتصتتتتتمتتراريتتة  التتعتتامتتة،  ال�صحة  على  احلتتفتتاظ  مل�صاعي 
كان  حيث  الأردن،  يف  والقت�صادي  الجتماعي  ال�صتقرار  وحتقيق 
على  احلفاظ  يف  الكبي  التتدور  والت�صالت  املعلومات  لتكنولوجيا 

دميومة الإنتاجية ومتابعة الأعمال يف معظم القطاعات احليوية.
الرقمي  القت�صاد  وزارة  خالل  من  عملت  احلكومة  اأن  واأ�صاف 
والتتتريتتتادة عتتلتتى تتتطتتويتتر املتتنتت�تتصتتات التترقتتمتتيتتة وتتتقتتدمي اخلتتدمتتات 
خالل  الأعتتمتتال  ودميتتومتتة  احلياة  نواحي  ل�صتدامة  الإلكرونية 
وخ�صو�صية  و�صرية  حماية  تعزيز  على  املحافظة  متتع  الأزمتتتة، 
حلماية  التتالزمتتة  التتتتتدابتتي  جميع  واتتتختتاذ  ال�صخ�صية،  البيانات 
املواطنني وامل�صتهلكني من خماطر الف�صاء ال�صيراين املحتملة، حيث 
من�صة  وهي   ،www.one.gov.jo "اأطلقت الوزارة من�صة "واحد
مواجهة  يف  الفاعلة  املن�صات  جلميع  الو�صول  من  امل�صتخدم  متكن 

اأزمة كورونا حمليا.
البيانات  حماية  قانون  مراجعة  جرى  اأنه  اإىل  الهناندة  واأ�صار 
الرقمي  القت�صاد  وزاره  مع  والراي  الت�صريع  ديوان  يف  ال�صخ�صية 
القانونية  الوزارية  اللجنة  قبل  من  مناق�صته  وبانتظار  والريادة، 
ملجل�س  لرفعه  متهيدا  احلكومة  قبل  من  لإقتتراره  التتوزراء  جمل�س  يف 

النواب.
املعامالت  يغطي  ت�صريع  وجود  اإىل  الإ�صارة  من  بد  ل  اأنه  وبني 
عام  يف  املجال  هذا  يف  اأردين  ت�صريع  اأول  �صدر  حيث  الإلكرونية، 
2001 وقانون املعامالت الإلكرونية املوؤقت رقم )85( ل�صنة 2001 
، والذي اعتمد يف غالبية اأحكامه على مبادئ قانون "الأون�صيرال" 
الإلكروين،  والتوقيع  الإلكرونية  باملعامالت  اخلا�س  النموذجي 
حمله  وحل  القانون  هذا  اإلغاء  جرى   2015 عام  ويف  اأنه  اإىل  لفتا 

قانون املعامالت الإلكرونية رقم )15( ل�صنة 2015. 

إطالق المركز النسائي لبناء 
القدرات واإلنتاج في المفرق

*عمان 
"اأبو  ودار  )اليوني�صف(  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  اأطلقت 

عبداهلل"، املركز الن�صائي لبناء القدرات والإنتاج يف املفرق.
وبح�صب بيان �صادر عن "اليوني�صف"، اليوم الثنني، يهدف املركز 
جائحة  ختتالل  وال�صباب  للمراأة  القت�صادية  الفر�س  توفي  اإىل 
كوفيد-19، بالإ�صافة اإىل تعزيز التما�صك الجتماعي بني الالجئني 

واملجتمع امل�صيف.
الأردنتتيتتات  من  امتتراأة   70 على  يزيد  ما  توظيف  اإىل  يهدف  كما 
التدريبية  الدورات  خالل  من  قدراتهنرّ  وبناء  ال�صوريات،  والالجئات 
على املهارات احلياتية املكت�صبة، ومن �صمنها دورات حمو الأمية املالية 

والقيادة.
وا�صعة من  اإنتاج حيوي مع جمموعة  باإن�صاء خط  املركز  و�صيقوم 
األف قناع وجه غي طبي؛ لدعم ال�صتجابة  فيها 150  املنتجات، مبا 
الوقائية الوطنية جلائحة كوفيد-19، اإ�صافة اإىل اأ�صكال متنوعة من 

الألب�صة الأخرى.
وقالت ممثلة "اليوني�صف" يف الأردن تانيا ت�صابويزات: "نهدف من 
املبنية  القت�صادية  امل�صاركة  فر�س  حتفيز  اإىل  ال�صراكة  هذه  خالل 
للن�صاء  املايل  ال�صمول  لتح�صني  وذلك  العمل،  �صوق  احتياجات  على 

وال�صباب الأكرث �صعًفا، وبناء واقع اأف�صل بعد جائحة كوفيد-19".
واأ�صار مدير عام "دار اأبوعبداهلل" �صامر بلقر اإىل اأن الدار تهدف 
اإيجاد  اإىل  وت�صعى  براجمها  من  امل�صتفيدة  الأ�صر  اأفتتراد  متكني  اإىل 
لالأف�صل،  املعي�صية  وظروفهم  حياتهم  بتغيي  ت�صهم  جذرية  حلول 

وبالتايل خروجهم من دائرة الفقر.
واأ�صاف "من خالل �صراكتنا مع اليوني�صف خالل الأعوام ال�صابقة 
ت�صغيلها  ثم  ومن  املحتاجة،  الأ�صر  اأفراد  وتاأهيل  تدريب  على  عملنا 
توفي  على  امل�صغل  هذا  خالل  من  اليوم  ونعمل  موؤقتة،  م�صاريع  �صمن 
م�صتدامه  عمل  فر�س  توفي  خالل  من  الأ�صر  لهذه  ثابت  دخل  م�صدر 

لهم".
اإن�صاء املركز يف خميم الزعري، وفقا  وبح�صب البيان، فقد جرى 
للمعايي الأوروبية، ومعايي البنك الدويل يف جمالت املوارد الب�صرية 

والتاأثي الجتماعي والبيئة.
واأو�صح اأن ال�صراكة القائمة بني "اليوني�صف" ودار "اأبو عبد اهلل" 
تهدف اإىل الو�صول اإىل فر�س الت�صغيل الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي 
املائية  للزراعة  م�صروعا   50 توفي  خالل  من  ه�صا�صة  الأكرث  لالأ�صر 
اأ�صطح املنازل، وربط م�صاريع الزراعة املائية مع القطاع اخلا�س  على 

ل�صمان توفي دخل �صهري منتظم لالأ�صر املنتفعة.
املحلية  املجتمعية  املنظمات  ا�صتدامة  تعزيز  اإىل  تهدف  كما 
ودعم  املحلي،  ال�صوق  مع  وربطها  ال�صغية  امل�صاريع  اإن�صاء  طريق  عن 
لتي�صي  القيادة  برامج  خالل  من  ه�صا�صة  الأكتترث  وال�صباب  اليافعني 

النتقال ب�صال�صة اإىل مرحلة الإنتاج.
ي�صار اإىل اأنه يجري متويل املركز الن�صائي لبناء القدرات والإنتاج 

من خالل منحة مقدمة من حكومتي كندا واليابان.
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*وكاالت
دونالد  ال�صابق  الأميكي  الرئي�س  رفع 
مبجل�س  جلنة  على  ق�صائية  دعوى  ترامب 
النواب حتقق يف هجوم لأن�صاره على مبنى 
الكونغر�س يف ال�صاد�س من يناير، ودفع باأن 
قانوين  غي  طلبا  قدموا  اللجنة  اأع�صاء 

للح�صول على �صجالته يف البيت الأبي�س.
واأكد ترامب يف الدعوى الق�صائية التي 
اجلزئية  املحكمة  يف  الثنني  اأم�س  رفعها 
اللجنة  �صعت  التي  املتتواد  اأن  وا�صنطن  يف 
قانوين  ملبداأ  وفقا  حممية  عليها  للح�صول 

يطَلق عليه املزايا التنفيذية ي�صمن �صرية 
بع�س املحادثات يف البيت الأبي�س.

بينول،  جي�صي  ترامب،  حمامي  وقتتال 
اللجنة غي  "طلبات  الق�صائية  يف الدعوى 
م�صبوقة فيما يتعلق بحجمها ومداها ولي�س 

لها اأي غر�س ت�صريعي م�صروع".
باللجنة،  الع�صو  ت�صيني  ليز  وقتتالتتت 
وبيني  وايومنج،  ولية  من  جمهورية  وهي 
توم�صون، وهو ع�صو دميقراطي باللجنة من 
يريد  ترامب  اإن  بيان  يف  م�صي�صبي،  ولية 

" التحقيق. وعرقلة  "تاأخي 

اأكرث  هو  ما  ت�صور  ال�صعب  "من  واأ�صافا 
على  للح�صول  ال�صعي  متتن  للنا�س  اأهمية 
دميقراطيتنا  على  هجوم  ب�صاأن  اإجتتابتتات 
وفقا  انتخابات"،  نتيجة  اإبطال  وحماولة 

لرويرز.
وكتتتان املتتئتتات متتن اأنتت�تتصتتار تتترامتتب قد 
من  ال�صاد�س  يف  الكونغر�س  مبنى  اقتحموا 
يناير  يف حماولة لعرقلة اإعالن امل�صرعني 

فوز جو بايدن يف انتخابات الرئا�صة.
اأكرث من 600 �صخ�س اتهامات  ويواجه 

جنائية ب�صبب دورهم يف القتحام.

*وكاالت
يتتتتتزور املتتتبتتتعتتتوث الأمتتتيكتتتي 
اخلتتتا�تتتس بتتتالتتتقتتترن الأفتتتريتتتقتتتي 
هذا  اخلرطوم  فيلتمان  جيفري 
موقع  ك�صفه  ملتتا  وفتتقتتا  الأ�تتصتتبتتوع 
اإك�صيو�س، وذلك يف غمرة الأزمة 
ال�صيا�صية التي تع�صف بال�صودان 
التتتتوزراء  رئتتيتت�تتس  و�صفها  والتتتتتي 
التت�تتصتتوداين عتتبتتد اهلل حتتمتتدوك 
باأنها الأ�صواأ والأكرث خطورة على 

املرحلة النتقالية.
فيلمتان �صي�صل اإىل اخلرطوم 
يف وقت لحق من هذا الأ�صبوع يف 
ثالثة  ختتالل  الثانية  هي  زيتتارة 
اأجتترى  واأن  �صبق  وقتتد  اأ�صابيع، 
ات�صالت مع القيادات ال�صودانية 
اللتزام  اأهمية  على  للت�صديد 

بالعملية النتقالية.
وزارة  رفتت�تتصتتت  جتتانتتبتتهتتا  متتتن 
التعليق  الأمتتيكتتيتتة  اخلتتارجتتيتتة 

على خر زيارة فيلتمان.
بايدن  اإدارة  اأن  اإىل  ي�صار 
اأكتترث متتن متترة عن  �صبق وعتترت 
دعمها للحكومة ال�صودانية، عر 
تتت�تتصتتريتتحتتات لتتوزيتتر اخلتتارجتتيتتة 
الأمن  وم�صت�صار  بلينكن  اأنتوين 
القومي جيك �صوليفان الذي حذر 
تخريب  يحاولون  الذين  اأولئك 

العملية النتقالية يف ال�صودان.

ترامب يقاضي لجنة بالكونغرس 
تحقق في هجوم 6 يناير

جيفري فيلتمان يتوجه للخرطوم 
لبحث سبل حل األزمة في السودان

االردن يتسلم رئاسة الدورة الـ 
34 لمجلس وزراء النقل العرب

*القاهرة 
عقدت اجلامعة العربية، اجتماعا للمكتب التنفيذي ملجل�س 
وزراء النقل العرب يف الدورة )67( مبقر الأمانة العامة جلامعة 
الدول العربية، متهيدا لنعقاد الدورة )34( ملجل�س وزراء النقل 

العرب املقرر لها الأربعاء املقبل.
ال�صابقة  املجل�س  دورة  رئا�صة  ت�صليم  الجتماع،  خالل  ومت 
)33( من اجلمهورية اليمنية، ممثلة بوزير النقل باجلمهورية 
وزير  اإىل  هتتادي،  حميد  �صالح  ال�صالم  عبد  الدكتور  اليمنية، 
النقل باململكة الأردنية الها�صمية، رئي�س الدورة )34(، املهند�س 

وجيه عزايزة، ملجل�س وزراء النقل العرب.
ذات  املو�صوعات  من  عتتددًا  التتدورة  اأعمال  جتتدول  وت�صمن 
العالقة بقطاع النقل العربي، ومنها دعم القت�صاد الفل�صطيني 
متويل  �صبل  بحث  مت  كما  الإ�صرائيلية  العتتتتتداءات  �صوء  يف 
وقاعدة  عربية  اآلية  ان�صاء  مل�صروع  ال�صاملة  اجلتتدوى  درا�صة 
التتدول  يف  ال�صفن  وبناء  اإ�صالح  �صناعة  جمتتال  لدعم  بيانات 

العربية، ملا لهذه ال�صناعة من عوائد اقت�صادية متوقعة.

دعوة أممية لمساعدة النازحين 
والالجئين السوريين للعودة لبلدهم

  
*عمان 

فيليبو  التتالجتتئتتني  لتت�تتصتتوؤون  املتتتتتحتتدة  الأمم  مفو�س  دعتتا 
غراندي، اإىل تو�صيع نطاق امل�صاعدات الإن�صانية يف �صوريا مبا 
العودة  اختاروا  الذين  لالأ�صخا�س  املقدمة  امل�صاعدات  ذلك  يف 
بلدهم  داختتل  واللجوء  التتنتتزوح  من  اأعتتوام  بعد  ديتتارهتتم  اإىل 

وخارجها.
وبح�صب بيان ن�صر على املوقع الر�صمي لالأمم املتحدة، اليوم 
الثنني، عقب زيارة املفو�س ل�صوريا ولبنان ولقائه م�صوؤولني يف 
الأكرث  للفئات  املفو�صية  دعم  خاللها  اأكد  والذي  البلدين،  كال 

�صعفا يف �صوريا.

اشتية يدعو إلى إنشاء قاعدة 
بيانات لمحاكمة المستوطنين

*  رام اهلل 
دعا رئي�س الوزراء الفل�صطيني، حممد ا�صتية، الأمم املتحدة 
من  كاأ�صخا�س  بامل�صتوطنني  خا�صة  بيانات  قاعدة  اإن�صاء  اإىل 
وغي  ال�صرعية  وغي  الإرهابية  اأفعالهم  على  حماكمتهم  اأجل 

القانونية.
اإرهتتاب  اأن  التتتتوزراء،  ملجل�س  اجتماع  ختتالل  ا�صتية  واأكتتتد 
املزارعني ومنعهم من قطف ثمار الزيتون، لن يثنيهم عن الو�صول 
لأر�صهم، م�صيا اإىل اأن اإرهاب امل�صتوطنني املتطرفني، لن يخيف 
اأهلنا اأ�صحاب الأر�س واحلق والزيتون. وطالب طلبة اجلامعات 
الفل�صطينية وال�صبيبة، بالتواجد مع املزارعني وم�صاعدتهم يف 
قطاف ثمار الزيتون، لفتا اإىل اأنه �صي�صارك مع عدد من الوزراء 

يف قطف الزيتون يف اأرا�صي �صلفيت ال�صامدة.
الذي  ال�صتيطاين  امل�صروع  على  العامل  رد  اأن  واأ�صاف" 
بدولة  بالعراف  يكون  اأن  يجب  يومي،  ب�صكل  كثافة  يتتزداد 
بيوت  بهدم  اإ�صرائيل  فيه  ت�صتمر  التتذي  الوقت  ويف  فل�صطني، 
وهذا  املوتى،  قبور  تنب�س  اأ�صبحت  فاإنها  اأحياء،  وهم  املواطنني 

ما يجري يف املقرة اليو�صيفية يف القد�س.

بعثة أفريقية »للمصالحة« إلى 
ليبيا قبيل االستحقاق الرئاسي

*طرابلس
من  املكلف  نغي�صو،  �صا�صو  ديني�س  الكونغويل  الرئي�س  اأوفد 
قبل الحتاد الأفريقي امللف الليبي، بعثة "للم�صاحلة" يف ليبيا 
م�صادر  وفق  دي�صمر،  يف  رئا�صية  انتخابات  لتنظيم  اأ  تتهيرّ التي 

ر�صمية.
يف  غاكو�صو  جان-كلود  الكونغويل  اخلارجية  وزيتتر  وقتتال 
ت�صريح لوكالة فران�س بر�س عر الهاتف اإنرّ مهام بعثة الحتاد 
الأفريقي ت�صمل "جمع املعلومات واإجراء تقييم وامل�صاحلة على 
خط العملية التي يفر�س اأن توؤدي اإىل النتخابات الرئا�صية 

رة يف نهاية العام". املقررّ
و�صيلتقي الوفد وفقًا للم�صدر نف�صه كبار امل�صوؤولني ال�صيا�صيني 
وطرق  وبنغازي  طرابل�س  يف  الفاعلة  وال�صخ�صيات  والدينيني 

وم�صراتة.
ال�صتات  يف  الليبيني  لقاء  اإىل  "نتطلرّع  الوزير  واأ�تتصتتاف 
 12 ت�صم  التي  البعثة  و�صلت  حيث  وتون�س"  القاهرة  يف 

. �صخ�صًا
اإحاطة  لتقدمي  برازافيل  اإىل  �صتعود  البعثة  اأنرّ  واأو�صح 
مها فرن�صا  ل�صا�صو نغي�صو الذي �صي�صارك يف قمة حول ليبيا تنظرّ

يف 12 نوفمر.
لة برئي�س احلكومة عبد  وُينتظر من ال�صلطة الليبية املتمثرّ
احلميد الدبيبة ورئي�س املجل�س الرئا�صي حممد املنفي ونائبيه 
اإنهاء النق�صام ال�صيا�صي والإ�صراف على املرحلة النتقالية اإىل 

رة يف 24 دي�صمر. حني حلول موعد النتخابات املقررّ
لهذا  والد�صتورية  القانونية  املعايي  حول  اخلالفات  اأنرّ  اإل 

ال�صتحقاق �صلرّطت ال�صوء على حجم النق�صام يف البالد.
وليبيا الغنية بالنفط غارقة يف الفو�صى منذ �صقوط نظام 
�صعبية  انتفا�صة  اإثر   2011 يف  ومقتله  القذايف  معمر  الزعيم 

اآزرها ع�صكريًا حلف �صمال الأطل�صي.

البرلمان العربي: ندعم حقوق الشعب 
الفلسطيني الثابتة والمشروعة

  
*القاهرة 

اأكد الرملان العربي دعمه الكامل حلقوق ال�صعب الفل�صطيني 
واإنهاء  امل�صي،  تقرير  حق  راأ�صها  وعلى  وامل�صروعة،  الثابتة 
وعا�صمتها  امل�صتقلة،  الفل�صطينية  الدولة  واإقامة  الحتالل، 
الفل�صطينيني،  لالجئني  العودة  حق  و�صمان  القد�س،  مدينة 
وال�صجون  املعتقالت  من  الفل�صطينيني  الأ�صرى  �صراح  واإطتتالق 

الإ�صرائيلية.
وطالب الرملان، يف بيان له الأمم املتحدة بوقف النتهاكات 
العقارات  ت�صوية  وم�صروع  ال�صتيطانية،  وامل�صاريع  العدائية، 
الفل�صطينية والأمالك، بهدف �صلب املزيد من الأرا�صي والعقارات 
وفر�س  الفل�صطينية،  القت�صادية  املن�صاآت  وهدم  الفل�صطينية، 

�صرائب باهظة على املواطنني املقد�صيني.
كما طالب الرملان العربي من الأمم املتحدة توفي احلماية 
الدولية لل�صعب الفل�صطيني، الذي يدافع عن حقوقه امل�صروعة 
لل�صعب  واإكبار  اإجتتالل  حتية  العربي  الرملان  ووجه  اأر�صه.  يف 
الفل�صطيني الأبي، يف فل�صطني وال�صتات وال�صجون الإ�صرائيلية، 
ومنهم امل�صربني عن الطعام، م�صيدا ب�صموده ون�صاله يف دفاعه 
عن وجوده، وعن امل�صجد الأق�صى املبارك واملقد�صات الإ�صالمية 
والتهجي  الحتالل  ومقاومته  باأر�صه،  ومت�صكه  وامل�صيحية، 
العن�صري  التمييز  و�صيا�صة  التتواقتتع  الأمتتتر  �صيا�صة  وفتتر�تتس 

)الأبارتيد(.

أذربيجان تحتفي بالذكرى 
الثالثين إلعادة استقاللها

*عمان 
عاما  ثالثني  مبرور  احلديثة،  اأذربيجان  جمهورية  حتتفي 

على اإعادة ا�صتقاللها يف الثامن ع�صر من ت�صرين الول 1991.
�صحايف،  ببيان  عمان،  يف  الذربيجانية  ال�صفارة  وقالت 
اأذربتتيتتجتتان  جلمهورية  امتتتتتداد  هتتي  احلتتديتتثتتة  اأذربتتيتتجتتان  اإن 
ايتتار  متتن  والع�صرين  الثامن  يف  تاأ�ص�صت  التي  الدميقراطية 
الإ�صالمي،  ال�صرق  يف  دميقراطية  جمهورية  كتتاأول   1918 عام 
الدميقراطي،  الفكر  من  متكاملة  منظومة  على  ارتكاًزا  وقامت 
�صيا�صات  من  تبنته  فيما  انعك�س  ما  وهو  والإن�صانية،  واحلرية، 
اجلن�صني،  بني  وامل�صاواة  والدينية  ال�صيا�صية  للتعددية  ر�صخت 
من  باإطار  كله  ذلتتك  والتعبي،  التتراأي  حرية  على  التاأكيد  مع 

ال�صتقاللية الكاملة ل�صيا�صتها اخلارجية.
وقالت ان الزعيم حيدر علييف متكن خالل فرة ق�صية من 
الزمن مبا امتلكه من روؤية ثاقبة وخرة �صيا�صية طويلة، من نقل 
اأذربيجان من حالة التخبط التي �صادت بداية الت�صعينات اإىل 
التطور والجنازات  الوطني م�صتعر�صة  والتقدم  اآفاق الزدهار 

التي حتققت يف خمتلف املجالت. 
عام  وحتتتديتتًدا  الثالثة  الألفية  بداية  ومتتع  انتته  وا�صافت 
رئي�ًصا  اأ�صبح  اأن  بعد  علييف  اإلتهام  الرئي�س  ا�صتكمل   ،2003
نهجه  متبًعا  علييف،  حيدر  القومي  الزعيم  بتتداأه  ما  للدولة، 
العديد  حتقيق  من  اأذربتتيتتجتتان  ن  مكرّ ما  وهتتو  التتبتتالد،  اإدارة  يف 
اأ�صبحت  فقد  وخارجًيا،  داخلًيا  والإجنتتتازات  النجاحات  من 
اأذربيجان وللمرة الأوىل دولة ع�صًوا غي دائم يف جمل�س الأمن 
تراأ�س  اأ�صبحت  كما   ،)2013-2012( املتحدة  لتتالأمم  التابع 
�صيء،  على  دل  اإن  وهذا   )2023-2019( النحياز  عدم  حركة 
فاإمنا يدل على مكانة اأذربيجان و�صمعتها اجليدة وكونها حليًفا 

موثوًقا بها يف املجتمع الدويل.
ات�صمت  الأذربيجانية  اخلارجية  ال�صيا�صة  اأن  اإىل  وا�صارت 
الأوجه  متعدد  التطور  مع  وبالتوازي  والديناميكية،  بالن�صاط 
اأذربيجان  اأ�صبحت  فقد  املتبعة،  الداخلية  وال�صيا�صات  للبالد 
دولة رائدة اإقليمية، بل اأ�صبح من ال�صعب القيام باأي مبادرة يف 

املنطقة دون الخذ يف العتبار دور اأذربيجان ومكانتها.

*بغداد 
يوما تلو الآخر، ي�صقط يف قب�صة الأمن العراقي �صيد 
اأحدثها،  كان  الإرهتتابتتي  داع�س  تنظيم  روؤو�تتس  من  ثمني 
اأم�س الإثنني، بالإعالن عن توقيف "العقل املدبر" لهجوم 

الكرادة الذي اأوقع �صحايا باملئات.
ووفق م�صوؤولني يف ال�صتخبارات العراقية فاإن الرجل 
الذي عرف با�صم غزوان الزوبعي، وهو عراقي اجلن�صية، 
اإحتتدى  متتع  بتتالتتتتتعتتاون  نتتفتتذت  دقيقة  عملية  يف  اعتقل 
وكالة  بح�صب  ا�صمها،  امل�صوؤولن  يذكر  مل  اجلتتوار،  دول 

بر�س". "اأ�صو�صيتد 
فيما اعتر رئي�س الوزراء العراقي، م�صطفى الكاظمي، 
جرت  التتكتترادة  تفجي  عن  امل�صوؤول  اعتقال  عملية  اأن 

مبالحقة خمابراتية معقدة خارج البالد.

وكان الزوبعي، البالغ من العمر 29 عاما، اأحد عنا�صر 
يف  الأميكيون  اعتقله  عندما  الإرهابي  القاعدة  تنظيم 
اأبو  �صجن  من  هرب  ثم  كروبر،  معتقل  واأودعتتوه  العراق 

غريب عام 2013.
وبعدها ان�صم الزوبعي الذي يعرف با�صم "اأبي عبيدة" 
الهجمات  للكثي من  اإىل تنظيم داع�س الإرهابي وخطط 
تفجي  فاجعة  دموية  واأكرثها  اأعنفها  كان  العراق،  يف 

الكرادة عام 2016.
نوعها  متتن  عملية  ثتتاين  يف  الزوبعي  اعتقال  وجتتاء 

ينفذها جهاز املخابرات العراقي خالل اأ�صبوع.
�صامي  الأمنية،  الأجهزة  اعتقلت  املا�صي،  والإثنني 
جا�صم، م�صرف املال يف تنظيم داع�س ونائب زعيم احلركة 

م�صابهة  عملية  يف  البغدادي،  اأبوبكر  املقتول  الإرهابية 
باخلارج.

وكتتتان بتترنتتامتتج املتتكتتافتتاآت متتن اأجتتتل التتعتتدالتتة التابع 
ماليني   5 قدرها  مكافاأة  عن  اأعلن  الأميكية  للخارجية 
له  اإن  الرنامج  قال  والذي  جا�صم،  اعتقال  مقابل  دولر 
داع�س  لعمليات  املالية  ال�صوؤون  اإدارة  يف  "اأ�صا�صيا  دورا 

الإرهابية".
وبني احلني والآخر، يعلن العراق عن توقيف عنا�صر 
من داع�س اأو مقتل اآخرين �صمن عمليات ع�صكرية ملالحقة 

فلول التنظيم الإرهابي بالبالد.
اأهايل  كان   ،2016 عام  من  يوليو،  من  الت3  م�صاء  عند 
بغداد على موعد مع جمزرة كبية مل ميح تقادم ال�صنوات 
فجيعتها من ذاكرة احلزن العراقي، عندما انفجرت �صيارة 
املناطق  اأهتتم  اأحتتد  و�صط  الأمونيا  نتترات  مبتتادة  حمملة 

التجارية يف قلب العا�صمة بغداد وهي الكرادة.
بتتتاألف  تكتظ  والتتطتترقتتات  التت�تتصتتوارع  كتتانتتت  حينها 
اأن  بعد  الفطر  عيد  ل�صتقبال  ي�صتعدون  ممن  املتب�صعني 
كلمة  لالإرهاب  كان  لكن  النهاية،  على  رم�صان  �صهر  �صارف 
ظل  ونحيب  فواجع  اإىل  وم�صراتهم  العباد  اأتتتراح  قلبت 

�صداها خالدًا يف قلوب ذوي ال�صحايا.
�صخ�س   300 نحو  مقتل  عن  اأ�صفر  الدموي  التفجي 
واإ�صابة 250 اآخرين، ويعد اأعنف تفجي ت�صهده العا�صمة 

العراقية منذ الغزو الأميكي عام 2003.
فرغلي،  ماهر  املتطرفة،  اجلماعات  �صوؤون  يف  اخلبي 
موجعة  �صربات  ميثل  داعتت�تتس  قتتتادة  توقيف  اإن  قتتال 
للتنظيم الإرهابي الذي يعمل على مللمة اأوراقه وحمالة 

للم�صهد. العودة 
واأ�صاف فرغلي، يف ت�صريحات لت"�صكاي نيوز" عربية، 
اأن ذلك يعك�س تفاقم معاناة التنظيم الإرهابي حتت وطاأة 
الأجهزة  مع  املواجهات  �صواء  ت�صهدها،  التي  املواجهات 

الأمنية اأو حتى املواجهات داخل التنظيم نف�صه.
اأحتتد  كتتان  الكاظمي  م�صطفى  حكومة  اأن  واأو�تتصتتح 
اإعالنات  �صهدنا  ولذلك  الإرهتتاب  على  الق�صاء  اأولوياتها 
�صبه  ب�صكل  داعتت�تتس  وعنا�صر  قتتتادة  ل�صقوط  متتالية 

اأ�صبوعي.
اأ�صعب  تاأمني  عنه  نتج  الكاظمي  حزم  اأن  اإىل  واأ�صار 
األ وهي تاأمني النتخابات  املا�صية  ال�صنوات  مهمة خالل 

دون اأي عمليات اإرهابية.
التتعتتراق حاليا وهي  تتتواجتته  اأزمتتتة  اأكتتر  اأن  واعتتتتتر 
التي  الطائفية  الع�صكرية وحالة  املوؤ�ص�صات  عدم توحيد 

ي�صتغلها داع�س كحا�صنة للتواجد والظهور من اآن لآخر.
ولفت اإىل اأن زعيم تنظيم داع�س اجلديد اأبو اإبراهيم 
وت�صتيت  الإنتتهتتاك  �صيا�صة  ي�صتخدم  القر�صي  الها�صمي 
عر  و�صوريا  العراق  يف  الرئي�صي  املركز  ختتارج  النتباه 
التنظيم اخلارجية كما يحدث يف غرب  عمليات يف فروع 

اأفريقيا وو�صط اآ�صيا واأفغان�صتان.
واأعلن العراق الق�صاء على تنظيم داع�س عام 2017، 

لكن فلوله ل تزال توا�صل عملياتها الإرهابية يف البالد.
وب�صط داع�س �صيطرته على مناطق وا�صعة يف �صوريا 
اأن  قبل  املزعومة  دولته  اإقامة  معلنا   2014 يف  والعراق 
2018.)�صكاي  عام  �صوريا  يف  ولحقا  العراق  يف  ي�صقط 

نيوز(

سقوط »رؤوس داعش«.. كيف يؤثر على اإلرهاب في العراق؟
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*وكاالت
مبابي،  كيليان  الفرن�صي  اتتتختتذ 
جنم باري�س �صان جيمان، قراًرا ب�صاأن 
املو�صم  يف  متتدريتتد  ريتتتال  اإىل  انتقاله 

املقبل.
وينتهي عقد مبابي مع �صان جيمان 
الالعب  يتتوافتتق  ومل  املتتقتتبتتل،  ال�صيف 
التجديد،  عرو�س  كل  على  الفرن�صي 
اأن  وفرن�صية  اإ�صبانية  تقارير  وتزعم 
اإىل  جماًنا  لالنتقال  يخطط  الالعب 

ريال مدريد.
"ال�صيجنيتو"  لتترنتتامتتج  ووفتتتًقتتتا 
الإ�تتتصتتتبتتتاين، فتتتتاإن متتبتتابتتي قتتترر عتتدم 
الت�صريح باأي �صيء يتعلق بريال مدريد 
حتى نهاية املو�صم، حتى ل يثي غ�صب 

جمهور �صان جيمان مرة اأخرى.
منذ  حتتواًرا  اأجتترى  مبابي قد  وكان 
عدة اأ�صابيع، وقال اإنه كان �صينتقل اإىل 
ريال مدريد يف ال�صيف املا�صي، اإذا �صمح 

له �صان جيمان بالرحيل.
اجلمهور  غ�صب  الأمتتتر  هتتذا  واأثتتتار 
�صد  �صافرات  اأطلق  التتذي  الباري�صي، 

مبابي يف وقت �صابق هذا املو�صم.
وحتتت�تتصتتنتتت التتعتتالقتتة بتتتني متتبتتابتتي 
وعاد  متتوؤختتًرا،  جيمان  �صان  وجمهور 
للمهاجم  والت�صفيق  للهتاف  امل�صجعون 

الفرن�صي خالل املباريات.

*وكاالت
الرتغايل  لن�صيحة  يونايتد  مان�ص�صر  م�صوؤولو  ا�صتمع 
كري�صتيانو رونالدو، جنم ال�صياطني احلمر، ب�صاأن املدرب املثايل 

لقيادة الفريق هذا املو�صم.
جونار  اأويل  الرنويجي  اأن  التقارير  من  العديد  وتزعم 
عن  للرحيل  مر�صح  يونايتد،  مان�ص�صر  متتدرب  �صول�صكاير، 

الفريق هذا املو�صم ب�صبب �صوء النتائج.
م�صوؤويل  فتتاإن  الإ�صباين،  "ال�صيجنيتو"  لرنامج  ووفًقا 
مان�ص�صر يونايتد ات�صلوا بالفرن�صي زين الدين زيدان، املدرب 
بناء  احلمر،  ال�صياطني  قيادة  اأجل  من  مدريد،  لريال  ال�صابق 

على تو�صية رونالدو.
قيادة  عن  الرحيل  منذ  فريق  اأي  حالًيا  زيدان  يدرب  ول 

ريال مدريد بنهاية املو�صم املا�صي.
يذكر اأن العديد من التقارير ال�صحفية الريطانية ر�صحت 
الإيطايل اأنطونيو كونتي، املدير الفني ال�صابق لإنر ميالن، من 

اأجل قيادة ال�صياطني احلمر خلًفا ل�صول�صكاير.
ال�صاد�س يف جدول  املركز  ويحتل مان�ص�صر يونايتد حالًيا 

ترتيب الدوري الإجنليزي املمتاز بر�صيد 14 نقطة.

برشلونة يحسم اتفاقه
 مع فاتــــي

بشرط جزائي ضخم

أندية البريميرليج تصدم 
نيوكاسل ومانشستر سيتي

*وكاالت
قررت الهيئة الإدارية املوؤقتة للنادي الفي�صلي، فتح باب النت�صاب 
الأول  ت�صرين   21 املقبل  اخلمي�س  يوم  من  اعتبارا  النادي  لع�صوية 

.2021
الهيئة  قتتررت  قاعود،  اأبتتو  �صامل  الدكتور  الهيئة  رئي�س  وح�صب 
خالل اجتماعها حتديد اأيام ا�صتقبال الطلبات بيوم الأحد والثالثاء 
من  وذلك  الر�صمية،  العطل  اأيتتام  با�صتثناء  اأ�صبوع  كل  من  واخلمي�س 

ال�صاعة اخلام�صة ولغاية ال�صابعة يف مقر النادي.
وبني اأبو قاعود، اأن �صروط الع�صوية الواردة يف ن�س املادة )5( من 
النظام الأ�صا�صي للنادي هي: اأن يكون اأردين اجلن�صية، واأن يكون قد 
اأمت الثامنة ع�صر من عمره، واأن يكون متمتعا بحقوقه املدنية كاملة، 
واأن يكون ح�صن ال�صية وال�صلوك، واأن يقدم طلب انت�صاب للنادي واأن 
يزكي طلبه ع�صوين من الأع�صاء العاملني، بالإ�صافة اىل ان ل يكون 

ع�صوا يف هيئة عامة لأي نادي ذي اأهداف وغايات مماثلة.
ومن ال�صروط اأي�صا، ارفاق �صورتني �صخ�صيتني و�صورة عن بطاقة 
ل  �صدورها  تاريخ  يكون  حمكومية  عتتدم  و�صهادة  املدنية  الأحتتتوال 

يتجاوز �صهر من تاريخ تقدمي الطلب.

*وكاالت
اإربتتد  احل�صني  متتبتتاراة  اإىل  فيه  تطرق  بيانًا  معان،  نتتادي  اأ�تتصتتدر 
يف  موؤهل،  غي  لالعب  لإ�صراكه  الأول  تخ�صي  فيها  مت  التي  واجلليل، 

بطولة دوري املحرفني.
معان:  لنادي  الر�صمية  ال�صفحة  على  ن�صر  الذي  البيان  يف  وجاء 
"نعيدها مرارًا وتكرارًا، قاومنا كل ال�صعاب والعقبات، وحاولنا بف�صل 
اهلل وبجهد كبي م�صرك من اجلميع اأن يظهر الفريق  ظهورا مميزا، 

وكلنا اآمال وثقة بثباته يف دوري املحرفني".
اأو  مادية  �صواء  املنغ�صات  من  الكثي  الكثي  "جتاوزنا  واأ�تتصتتاف: 
واجلليل  اإربد  احل�صني  ال�صقيقني  مباراة  م�صكلة  ظهور  حلني  معنوية، 
اأو  التاأديبية  من  بردها  �صواًء  اللجان،  قتترارات  من  عليها  ترتب  وما 
من  فريقنا  على  �صلبا  اأثر  مما  الإ�صتئناف،  من  مفاجىء  ب�صكل  قبولها 
الفني وخياراته  اإرباك للجهاز  اإىل  ناحية الرتيب يف اجلدول واأدى 

التكتيكية فكنا املت�صرر الأكر من هكذا م�صهد مريب يثي اجلدل".
توا�صل  هناك  كتتان  باأنه  علما  اجلميع  "نحيط  البيان:  واأو�تتصتتح 
ق�صية  رفع  �صابقا  قتترروا  كونهم  احل�صني  نتتادي  ادارة  يف  الإختتوة  مع 
تخ�صيهم لنقاط اجلليل اإىل حمكمة الكا�س الدولية، واآثرنا الريث 
ال�صحية  نكون  اأن  نقبل  لن  معان  نتتادي  يف  كوننا  مقبلة  خطوة  بتتاأي 
اآخر  اإىل  فريق  جعبة  من  نقاط  منح  جراء  املطاف،  نهاية  يف  الكرى 

دون وجه".
ال�صكوى  تقدمي  يف  الردد  من  نوعا  مل�صنا  اأن  "بعد  البيان:  وختم 
ملحكمة الكا�س الدولية من قبل اإدارة نادي احل�صني، فلن يكون اأمامنا 
لتقدمي  التاأديبية،  اللجنة  خالل  من  املوقر  احتادنا  اإىل  اللجوء  اإل 
بها  يتعلق  ما  وكل  واجلليل،  احل�صني  مبباراة  اخلا�س  ال�صكوى  ملف 
�صلم ترتيب دوري  معان على  اأ�صرت كثيا مبوقف فريق  من حيثيات 
املحرفني، �صائلني اهلل عز وجل اإظهار احلقيقة عر طرق ر�صمية نثق 

بعدالتها ونزاهتها".
ويقبع معان يف املركز قبل الأخي على �صلم ترتيب دوري املحرفني 

بر�صيد "17" نقطة.

*وكاالت
اأكد الفرن�صي �صامويل اأومتيتي، مدافع بر�صلونة، اأن فريقه ل يزال 
اإىل  قادًرا على ح�صد الألقاب عقب رحيل الأرجنتيني ليونيل مي�صي 

باري�س �صان جيمان.
وقال اأومتيتي، يف ت�صريحات اأبرزتها �صحيفة "موندو ديبورتيفو" 
اآمل  معك؟  عتتادًل  كومان  ترى  هل  مدافعني..   6 "هناك  الإ�صبانية: 
ذلك. احلقيقة اأن بعد كل ما قمت به وكل ما اأفعله راأى اجلميع اأنني 
اأنني  لإظهار  فر�صة  اإىل  اأتطلع  اأنا  قليال.  تغيت  واأنني  بجد،  اأتدرب 

بخي".
واأ�صاف: "هل �صاألت املدرب عن هذه الفر�صة؟ ل ميكنني اأن اأطلب 
اأي �صيء لأن املدرب يتخذ القرارات وعلي اأن اأقبلها. يجب اأن اأتدرب 

واأظهر اأنني بخي".
وتابع: "هل حتدثت اإىل كومان عن و�صعك؟ نعم.. لأنني عدت اإىل 
بر�صلونة من العطلة بحما�س كبي واأبدو جيًدا واأردت اأن اأعرف كيف 

راآين املدرب يف التدريبات".
تخ�صر  اأن  ال�صعب  من  مي�صي؟  دون  بر�صلونة  ترى  "كيف  واأردف: 
ب�صكل  تلعب  اأن  عليك  ت�صتمر.  احلياة  لكن  العامل،  يف  لعب  اأف�صل 

خمتلف".
اأكرث كفريق  نلعب  اأن  "لقد �صاعدنا ليو كثًيا والآن علينا  وختم: 
اللعب  ن�صتطيع  باأننا  مقتنعني  كنا  اإذا  بالألقاب  الفوز  ميكننا  واحد. 

كفريق ميكننا الفوز على اأي مناف�س".

الفيصلي يستأنف قرار 
حرمانه من الرخصة اآلسيوية

*وكاالت
احتاد  يف  الرخي�س  جلنة  لدى  ا�صتئنافا  الفي�صلي،  النادي  قدم  
للمو�صم  الآ�صيوية  الرخ�صة  من  حرمانه  بقرار  يتعلق  القدم،  كرة 

2022، وذلك ب�صبب عدم تلبية متطلبات الحتاد الآ�صيوي.
اأبو قاعود يف ت�صريح  واأ�صار رئي�س الهيئة املوؤقتة للفي�صلي �صامل 
متطلبات  النادي  ا�صتكمال  لعدم  جاء  احلرمان  قرار  اأن  اإىل  �صحفي، 

املعايي املالية.
واأكد اأبو قاعود اأن النادي ا�صتاأنف، هذا القرار ر�صميا، بعد العمل 
خا�صة  املا�صية،  القليلة  الأيتتام  يف  املطلوبة  ال�صروط  حتقيق  على 
فيما يتعلق بعمل ت�صويات مع الالعبني واملدربني امل�صتكني �صابقا على 

الفي�صلي.

*وكاالت
ما  حقيقة  للوحدات،  الإداريتتة  الهيئة  رئي�س  البياري  فهد  ك�صف 
"اإحدى  يتم تداوله عر مواقع التوا�صل الجتماعي عن التفاق مع 

�صركات الطيان اخلليجية" لرعاية النادي.
وقال البياري يف ت�صريحات ملوقع ناديه الر�صمي: "ما يتم تداوله 
الإدارية  الهيئة  عمل  اإرباك  هدفها  مغر�صة  �صائعات  كونه  يتعدى  ل 
وحت�صياتها لإجراء انتخابات جمل�س الإدارة املقررة يوم 19 ت�صرين 

الثانى/نوفمر املقبل".
هذه  بن�صر  الجتماعي  التوا�صل  متتواقتتع  "ان�صغلت  واأ�تتصتتاف: 
ال�صائعات التي حتدثت عن اقراب التوقيع مع اإحدى �صركات الطيان 
اخلليجية، وكذلك �صركة األبان خارجية، وتلك الأمور ل اأ�صا�س لها من 

ال�صحة".
مبوؤ�ص�صية  التتوحتتدات  لنادي  الإداريتتتة  الهيئة  يف  "نعمل  واأمت: 
واحرافية، ووفق اأ�صول ومرجعية وقانونية، مت�صفني باأعلى درجات 

ال�صفافية وامل�صداقية مع اأع�صاء الهيئة العامة وحمبي النادي".

*وكاالت
واأن�س  خلف  علي  بوك�صينج،  للكيك  الوطني  املنتخب  لعبا  حقق 
والتي  بوك�صينج،  للكيك  العامل  بطولة  انطالق  يف  الفوز  الظهراوي، 
ت�صت�صيفها مدينة فيني�صيا الإيطالية مب�صاركة اأكرث من 1500 لعب 

ولعبة مُيثلون 65 دولة.
ان  موقعها،  على  ر�صمي  خر  يف  الأردنية  الأوملبية  اللجنة  وقالت 
علي خلف جنح يف حتقيق الفوز على الالعب الرو�صي اأنطونوف يف دور 

الت 16 �صمن مناف�صات وزن حتت 81 كغم لأ�صلوب الفل كونتاكت.
البولندي  مع  النهائي  ربتتع  التتدور  لقاء  يف  خلف  علي  و�صيلتقي 

�صيات�صه ميت�صل.
املك�صيكي  الالعب  على  الظهراوي  اأن�س  الالعب  فاز  جانبه،  من 
جا�صر بالنكو يف دور الت 32 �صمن مناف�صات وزن حتت 71 كغم لأ�صلوب 

لوكيك.
و�صيلتقي الظهراوي يف دور الت 16مع الالعب الكازاخ�صتاين عادل 

مرزاقلي.
الفل  اأ�صلوب  �صمن  الأول  نزاله  علي  حممد  مو�صى  خ�صر  فيما 
دور  باخ�صلييف يف  الأذري  الالعب  اأمام  لوزن حتت 67 كغم  كونتاكت 
الرو�صي  الالعب  اأمام  عفانة  مهند  الالعب  كذلك  خ�صر  بينما   ،16 الت 
لوزن حتت 67 كغم �صمن  الت 32   بنتيجة 3-0 يف دور  �صامل  مو�صيف 

اأ�صلوب لوكيك.
النم�صاوي  اأمام  العناقرة،  طالل  الالعب  خ�صر  املا�صرز،  فئة  ويف 
رومان دورل�صر يف دور الت 16 �صمن مناف�صات وزن حتت 63 كغم �صمن 

اأ�صلوب لوكيك.

البياري يكشف حقيقة االتفاق 
مع شركة طيران لرعاية الوحدات

انتصاران لخلف والظهراوي 
ببطولة العالم للكيك بوكسينج

رونالدو ينصح يونايتد 
بخصوص خليفة سولسكاير

مبابي يتخذ قراًرا 
بشأن ريال مدريد

*وكاالت
ك�صف تقرير �صحفي اإ�صباين، 
اأم�س الثالثاء، عن قيمة ال�صرط 
فاتي،  اأنتت�تتصتتو  عقد  يف  اجلتتزائتتي 
التتعتتقتتد  بتتر�تتصتتلتتونتتة، يف  متتهتتاجتتم 

املتوقع توقيعه قريًبا. اجلديد 
وتتتتترددت اأنتتبتتاء قتتويتتة بتتاأن 
ا اإىل  اإدارة بر�صلونة قدمت عر�صً
اأعمال  وكيل  مينديز،  خورخي 
فتتاتتتي، لتتتتتمتتديتتد عتتقتتد املتتهتتاجتتم 

ال�صاب.
"�صبورت"  �صحيفة  وبح�صب 
اتفق  بر�صلونة  فاإن  الكتالونية، 
حتى  عقده  متديد  على  فاتي  مع 
راتبه  زيتتتادة  متتع   2027 �صيف 

ال�صنوي.
اأن  التت�تتصتتحتتيتتفتتة  واأ�تتتصتتتافتتتت 
بتتر�تتصتتلتتونتتة قتتتترر و�تتتصتتتع �تتصتترط 
بقيمة  فتتاتتتي،  عقد  يف  جتتزائتتي 
قيمة  نف�س  وهتتتو  يتتتتورو،  متتلتتيتتار 
بيدري  ال�صرط اجلزائي يف عقد 

جونزالي�س.
يوم  ر�صمًيا،  بر�صلونة  واأعلن 
عقد  جتديد  املا�صي،  اخلمي�س 
ب�صرط   ،2026 عام  حتى  بيدري 

جزائي قيمته مليار يورو.
املقربة  ال�صحيفة  واأكتتتدت 
األيماين،  ماتيو  اأن  بر�صلونة،  من 
�صافر  للبار�صا،  الريا�صي  املدير 
الجتماع  اأجل  من  الرتغال  اإىل 
بخورخي مينديز لو�صع الرتو�س 
الأختتتتية عتتلتتى التتعتتقتتد اجلتتديتتد 

فاتي. لأن�صو 

*وكاالت
وافتتقتتت اأنتتديتتة التتتتدوري الإجنتتلتتيتتزي 
الأندية  ملنع  موؤقتة  لئحة  على  املمتاز، 
راعية  �صركات  مع  رعاية  عقود  اإبتترام  من 
تفر�س  قد  خطوة  يف  بتتاملتتالك،  مرتبطة 
بع�س القيود على املالك ال�صعوديني اجلدد 

لنادي نيوكا�صل يونايتد.
املايل  النظيف  اللعب  لوائح  وتفر�س 
على  اإنتتفتتاقتتهتتا  يعتمد  اأن  الأنتتتديتتتة  عتتلتتى 
لكن  التترعتتايتتة،  عقود  ومنها  اإيتتراداتتتهتتا، 
ترتبط  بتت�تتصتتركتتات  املتعلقة  التتتفتتاقتتات 
حتت  باتت  النادي  مبالك  وثيقة  بعالقة 

التدقيق.
اإن  "اجلارديان"  �صحيفة  وقتتالتتت 

تتتت عتتلتتى هتتتذه التتالئتتحتتة  الأنتتتديتتتة �تتصتتورّ
جتتاء  حتتيتتث   ،2-18 التتنتتتتتيتتجتتة  وجتتتتاءت 
ومان�ص�صر  نيوكا�صل  متتن  فقط  الرف�س 
�صيتي اململوك لل�صيخ الإماراتي من�صور بن 

زايد اآل نهيان.
من  تعليق  على  احل�صول  يت�صن  ومل 
التقرير  عتتلتتى  املتتمتتتتتاز  التتتتتدوري  رابتتطتتة 

بخ�صو�س هذا الجتماع ال�صري.
رعاية  بعقد  �صيتي  مان�ص�صر  ويرتبط 
التابعة  لتتلتتطتتيان،  الحتتتتتاد  �تتصتتركتتة  متتع 
لتحقيقات  ويتعر�س  اأبوظبي،  حلكومة 
بخ�صو�س  الإجنليزي  التتدوري  رابطة  من 
املتتايل  النظيف  اللعب  بقواعد  التتتتتزامتته 

للرابطة.

ونفى �صيتي ارتكاب اأي خطاأ بخ�صو�س 
هذا الأمر.

اجلديدة  الالئحة  بهذه  العمل  و�صيتم 
جمموعة  تدر�س  بينما  واحتتد،  �صهر  ملتتدة 

عمل تطبيقها ب�صكل دائم بعد ذلك.
اإن  التتريتتطتتانتتيتتة  ال�صحيفة  وقتتالتتت 
اأن هذا  الفريق القانوين لنيوكا�صل يعتقد 
التعديل غي قانوين. ومل يت�صن احل�صول 

على تعليق من نيوكا�صل.
ا�صتحوذ  ال�صهر،  هذا  �صابق  وقت  ويف 
كون�صورتيوم بقيادة �صندوق ال�صتثمارات 
�صاحب  نيوكا�صل  على  ال�صعودي  العامة 
املركز قبل الأخي يف الدوري املمتاز والذي 

مل يحقق اأي فوز يف 8 مباريات.

فتح باب االنتساب لعضوية 
النادي الفيصلي الخميس المقبل

معان يصدر بيانا بشأن 
مواجهة الحسين إربد والجليل

أومتيتي: نستطيع حصد 
األلقاب دون ميسي.. لكن بشرط
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*عمان 
�صارك وزير التخطيط والتعاون الدويل 
الأردن  حمافظ  ب�صفته   ، ال�صريدة  نا�صر 
حمافظي  اجتماع  يف  التتدويل،  البنك  لتتدى 
مع  التتتدويل  البنك  لتتدى  العربية  التتتدول 
التتتدويل ديفيد  التتبتتنتتك  رئتتيتت�تتس جمتتمتتوعتتة 
متتالتتبتتا�تتس. ويتتاأتتتي هتتتذا الجتتتتتمتتاع �صمن 
للبنك  ال�صنوية  الجتتتتتمتتاعتتات  فعاليات 
الدويل و�صندوق النقد الدويل، والذي عقد 
عر تقنية الت�صال املرئي.  وبح�صب بيان 
الجتماع  تناول  التتوزارة  عن  �صدر  �صحايف 
والتحديات  امل�صركة  التنموية  الق�صايا 
تواجه  التي  والجتماعية  القت�صادية 
املتعلقة  تلك  وخ�صو�صًا  العربية،  املنطقة 
التي  ال�صلبية  الآثتتتار  من  التعايف  بعملية 

خلفها انت�صار وباء كورونا.
لدى  العربية  التتتدول  حمافظو  وثتتمتتن 
التتبتتنتتك التتتتتدويل التتتتتدور املتتتحتتتوري التتتذي 
التتدول  دعتتم  يف  التتتدويل  البنك  بتته  يتتقتتوم 
القت�صادية  التحديات  مبواجهة  الأع�صاء 
املنطقة  تتتتواجتتته  التتتتتي  والجتتتتتمتتاعتتيتتة 
وبتتاء  بانت�صار  املتعلقة  تلك  وخ�صو�صًا 
كورونا. واأكدوا تطلع هذه الدول اإىل زيادة 
والفني  املايل  الدعم  تقدمي  يف  البنك  دور 
لتتتتدول املتتنتتطتتقتتة يف متتواجتتهتتة التتتتتحتتديتتات 
تتمثل  والتتتتتي  تواجهها  التتتتتي  الرئي�صية 

القت�صادي  النمو  متتعتتدلت  انخفا�س  يف 
وارتتتتتفتتتتاع متتتعتتتدلت التتفتتقتتر والتتبتتطتتالتتة، 
والتتتتتحتتديتتات املتتتتتعتتلتتقتتة بتتدعتتم الأنتتظتتمتتة 

ال�صحية يف دول املنطقة.
التخطيط  وزيتتتتر  اأ�تتتصتتتاد  جتتانتتبتته،  متتن 
بدور  الدويل  البنك  لدى  الأردن  وحمافظ 
التتبتتنتتك يف متتتكتتني احلتتكتتومتتة الأردنتتتيتتتة يف 
وباء  لنت�صار  ال�صلبية  التداعيات  مواجهة 
التترامتتج واخلطط  كتتورونتتا من ختتالل دعتتم 
ال�صحية  التداعيات  ملواجهة  احلكومية 
حيث  والجتتتتتمتتاعتتيتتة،  والقتتتتت�تتصتتاديتتة 
الدعم  تتتقتتدمي  يف  التتتدويل  البنك  �صاهم 
لتوفي  الأردنتتيتتة  للحكومة  والفني  املتتايل 
واللقاحات  الطبية  والجهزة  امل�صتلزمات 
ال�تتصتتتتتمتترار  متتن  التت�تتصتتحتتة  وزارة  لتمكني 
ال�صحية  التترعتتايتتة  ختتدمتتات  تتتقتتدمي  يف 
و�صاهم  واملقيمني.  الأردنتتيتتني  للمواطنني 
البنك يف دعم برامج احلماية الجتماعية 
الأردنية  احلكومة  اطلقتها  التي  احلكومية 
متتنتتذ بتتتدء اجلتتائتتحتتة ملتت�تتصتتاعتتدة املتتواطتتنتتني 
قام  كما  اجلائحة،  بتداعيات  تاأثرًا  الأ�صد 
البنك بتقدمي الدعم املايل والفني للرامج 
على  املحافظة  اىل  تهدف  التي  احلكومية 

الوظائف يف القطاع اخلا�س.
البنك  دور  اأهتتمتتيتتة  التت�تتصتتريتتدة  واأكتتتتد 
املايل  الدعم  من  املزيد  توفي  يف  التتدويل 

والفني لتمويل اخلطط احلكومية اخلا�صة 
الآثتتتار  متتن  القتتتتت�تتصتتادي  التعايف  مبرحلة 
ال�صلبية التي خلفتها اجلائحة والتي تهدف 
خ�صو�صًا  التتوظتتائتتف  متتن  املتتزيتتد  خلق  اىل 
مداخلته  يف  واأ�تتصتتار  اخلتتا�تتس.  القطاع  يف 
وتبعاته  ال�صوري  اللجوء  حتتتدي  اأن  اىل 
يف  قائمًا  يتتزال  ما  الوطني  القت�صاد  على 
التتدويل  املجتمع  م�صاهمة  انخفا�س  ظتتل 
يف متتتويتتل ختتطتتة ال�تتصتتتتتجتتابتتة الأردنتتتيتتتة 
دور  اأهمية  على  م�صددًا  ال�صورية،  لالأزمة 
لزيادة  التتدويل  املجتمع  حتفيز  يف  البنك 
لتمكني  اخلطة  هتتذه  متويل  يف  م�صاهمته 
بالتزاماتها  اليفاء  من  الأردنية  احلكومة 
ال�صوريني  الالجئني  وجتاه  مواطنيها  جتاه 
ومتكينها من ال�صتمرار يف تقدمي اخلدمات 
يف  اأي�صًا  �صي�صاهم  الذي  الأمتتر  ال�صا�صية، 
من  القت�صادي  التعايف  عملية  يف  ال�صراع 

تداعيات جائحة كورونا.
اأولتتويتتة  على  التخطيط  وزيتتتر  و�تتصتتدد 
القليم  دول  بتتني  القتتتتت�تتصتتادي  التكامل 
القت�صادية  الفر�س  خلق  يف  واهميتها 
العمل  فر�س  وتعزيز  النتاجية  وحت�صني 
يف  ال�صباب  لفئة  واملتت�تتصتتتتتدامتتة  ال�صاملة 
البنك  دور  اهمية  على  متتوؤكتتدا  املنطقة، 
خمتلف  يف  القليمية  املتت�تتصتتاريتتع  دعتتم  يف 

القطاعات خ�صو�صًا قطاع الطاقة واملياه. 

وزير التخطيط يشارك في اجتماع 
محافظي الدول العربية لدى البنك الدولي

مذكرة لتنفيذ مشروع التقييم 
الميداني للجاهزية التصديرية

وزير الصناعة والتجارة يبحث مع السفير 
المصري سبل تعزيز التعاون االقتصادي

*عمان 
وقعت �صركة بيت الت�صدير وغرفة �صناعة عمان و بي دبليو �صي 
امليداين  التقييم  لتنفيذ م�صروع  اأم�س الأحد،  الأردن، مذكرة تفاهم، 

للجاهزية الت�صديرية لل�صركات.
ويهدف امل�صروع بح�صب بيان �صحفي، اإىل تعزيز القدرة الت�صديرية 
ورفع  وال�صغية،  املتو�صطة  وال�صركات  عموما،  الأردنتتيتتة  لل�صركات 
ذات  ال�صناعية،  ال�صركات  وتطوير  وتقييم  التناف�صية،  قدرتها 
القابلية العالية للت�صدير، وحتديد اأهم العوائق التي تواجهها، والتي 
الأ�صواق  متطلبات  وفهم  الأ�صا�صية  املعلومات  لنق�س  منها  جزء  يعود 

الت�صديرية.
و�صينفذ فريق من بيت الت�صدير و بي دبليو �صي ومن�صة نوى )اإحدى 
الت�صديرية  للجاهزية  ميدانيًا  تقييمًا  العهد(  ويل  موؤ�ص�صة  مبادرات 
موجهة  رقمية  اأدوات  با�صتخدام  اأولية،  كمرحلة  �صركة   600 لنحو 

اإىل اأ�صحاب الأعمال واملديرين العامني للقطاعات املختلفة.
تو�صيات  يت�صمن  تقريرًا  الفريق  �صي�صدر  التقييم،  على  وبناء 
عليها،  التغلب  يجب  التي  والعوائق  املتاحة  الفر�س  حول  للحكومة، 
كما �صيتيح ذلك لكل من بيت الت�صدير وغرفة �صناعة عمان الركيز 
على �صركات وقطاعات حمددة ذات الأف�صلية يف الت�صدير، مبا ي�صمن 
الركائز  وتعك�س  ال�صادرات،  زيتتادة  يف  تتمثل  اأف�صل،  نتائج  حتقيق 
والأولويات ال�صراتيجية ل�صركة بيت الت�صدير، مبا ي�صهم يف توفي 

املزيد من فر�س العمل لالأردنيني.
التنفيذي  الرئي�س  الت�صدير  بيت  �صركة  عتتن  املتتذكتترة  ووقتتع 
�صرها  اأمتتني  الغرفة  رئي�س  عن  وبالنيابة  ال�صنطي،  حممد  املهند�س 
متيم الق�صراوي، وعن بي دبليو �صي الأردن، ال�صريك امل�صوؤول، مي�صيل 

اأورفلي، اإ�صافة اإىل نائب رئي�س جمل�س اإدارة �صركة بيت الت�صدير. 

*عمان 
مع  ال�صمايل،  يو�صف  والتموين،  والتجارة  ال�صناعة  وزيتتر  بحث 
املو�صوعات،  من  عتتددا  كامل،  �صريف  الأردن  لتتدى  امل�صري  ال�صفي 

املتعلقة بالتعاون القت�صادي والتجاري بني البلدين.
بني  العالقات  متانة  امل�صري،  ال�صفي  لقائه  خالل  ال�صمايل،  واأكد 
الأردن وم�صر مبختلف املجالت، والتي يجب اأن تنعك�س على م�صتوى 

التعاون القت�صادي بينهما.
واإزالة  البينية،  التجارة  حركة  لتعزيز  العمل  ا�صتمرار  اأكد  كما 
املتاحة،  الفر�س  من  ال�صتفادة  وتعظيم  تواجهها،  التي  ال�صعوبات 
وحتفيز القطاع اخلا�س الأردين وامل�صري، لإقامة مزيد من ال�صراكات 
القت�صادية خلدمة البلدين، ومتابعة تنفيذ خمرجات اللجنة العليا 
الأردنية امل�صرية امل�صركة يف دورتها التا�صعة، والتي انعقدت يف عمان 
ونظيه  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  برئا�صة  املا�صي  اآذار 
امل�صري م�صطفى مدبويل. واأ�صار ال�صمايل اإىل موا�صلة اجلهود، لتعزيز 
الأردن  يجمع  التتذي  الثالثي  التعاون  اإطتتار  يف  القت�صادي  التعاون 
وم�صر والعراق، وتنفيذ ما متخ�صت عنه القمم الثالثية، التي جمعت 
ال�صي�صي،  عبدالفتاح  امل�صري  والرئي�س  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة 
التكامل  الكاظمي، والعمل لتحقيق  العراقي م�صطفى  الوزراء  ورئي�س 

القت�صادي يف العديد من املجالت

وزير العمل: أبوابنا مفتوحة لتجاوز التحديات 
التي تواجه العمال وأصحاب العمل

*عمان 
اأكد وزير العمل نايف ا�صتيتية اأن اأبواب الوزارة مفتوحة خلدمة 
جميع املواطنني واأ�صحاب العمل والعمال، بهدف جتاوز التحديات التي 

تواجههم.
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  واأع�صاء  رئي�س  لقائه،  خالل  ذلك  جاء 
طرحتها  التي  الق�صايا  من  عدد  لبحث  الأردن  عمال  لنقابات  العام 
مبقر  جرى  التتذي  اللقاء  خالل  ا�صتيتية،  واأكتتد  العمالية.  النقابات 
كال  متتن  العمالية  احلتتقتتوق  حماية  على  التتتتوزارة  حتتر�تتس  الحتتتتاد، 

اجلن�صني، واحلفاظ على ا�صتدامة فر�س العمل احلالية لالأردنيني.
ولفت اإىل اأن احلكومة واملوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي قدمتا 
العديد من الرامج للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا التي اأثرت 
بهدف  والعمال(،  العمل  اأ�صحاب   ( الإنتاج  معادلة  طريف  على  �صلبا 

املحافظة على فر�س العمل يف القطاع اخلا�س.
و�صدد ا�صتيتية على اأهمية التعاون وال�صراكة مع القطاع اخلا�س 
والتعاون مع النقابات العمالية التي متثل العمال والدفاع عن حقوقهم 
التتوزراء  رئي�س  اأن  اإىل  م�صيا  ال�صامية،  امللكية  للتوجيهات  امتثال 
الدكتور ب�صر اخل�صاونة اأكد �صرورة الهتمام والتوا�صل مع النقابات 

والحتادات والهيئات التي متثل العمال.
على  العمالية  النقابات  وروؤ�صاء  الحتاد  رئي�س  مع  الوزير  واتفق 
العمال  تخ�س  التي  واملطالب  التحديات  ملناق�صة  دورية  لقاءات  عقد 
لرعاية  والحتاد  الوزارة  بني  الدائم  والتن�صيق  مواقعهم  خمتلف  يف 

�صوؤون العمال يف خمتلف القطاعات.
املعايطة،  مازن  الأردن  عمال  لنقابات  العام  الحتاد  رئي�س  وثمن 
احتتتاد  متتع  والتن�صيق  التعاون  بتتاإدامتتة  العمل  وزارة  جهود  بتتتدوره، 
العمال والنقابات العمالية اإزاء الق�صايا التي تهم العمال، وما يت�صل 
اأطراف  بني  التعاون  ا�صتمرار  �صرورة  اإىل  م�صيا  العمالية،  بحقوقهم 
التي  التحديات  من  بها  يت�صل  وما  العمالية  الق�صايا  خلدمة  الإنتاج 
تواجههم والت�صريعات الناظمة لقطاع العمل. وقال: اإن احتاد العمال 
يقدر الدور الكبي الذي تقوم به الوزارة يف رعاية احلوار الجتماعي 
اإىل  وال�صعي  عمل،  واأ�صحاب  عمال  من  الجتماعيني  ال�صركاء  بني 
عجلة  دميومة  على  اإيجابا  ينعك�س  مبا  العمل،  عالقات  يف  التوازن 
الإنتاج، و�صمان حقوق العمال يف اآن واحد، لفتا اإىل مت�صك الحتاد 
الجتماعي  احلوار  بنهج  مظلته؛  حتت  املن�صوية  العمالية  والنقابات 
�صبيال للحفاظ على حقوق العمال وحل النزاعات العمالية اإن وقعت. 
التعاون  واإدامة  املبذولة،  املعايطة على �صرورة تعزيز اجلهود  و�صدد 
جائحة  فر�صتها  التي  القت�صادية  التحديات  لتجاوز  والتن�صيق 
القطاعات  �صتى  يف  والعاملني  العمل  �صوق  تداعياتها  وطالت  كورونا، 
للعمال  الجتماعية  احلماية  منظومة  تعزيز  ذلك  يف  مبا  العمالية، 
والجتماعي،  القت�صادي  بواقعهم  النهو�س  اأجل  من  بها  والرتقاء 

�صيما العاملني يف قطاع القت�صاد غي املنظم.

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

ا�صتنادا الحكام املادة)8/ج(من قانون اال�صماء التجارية رقم )9( ل�صنة 2006 يعلن 
م�صجل اال�صماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين بان اال�صم التجاري )بن 
راكز ( وامل�صجل لدينا يف �صجل اال�صماء التجارية بالرقم )2٤9٣١٥( با�صم )بالل خالد 
عبداخلالق  خالد  ح�صام  )�صركة  با�صم  لي�صبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) هاين  بني  ح�صني 

و�صريكه( وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
م�صجل اال�صماء التجارية

رقم الطلب 7/202١
التاريخ:١6/9/202١

جلنة ازالة ال�صيوع/مديرية ت�صجيل 
ارا�صي غرب عمان

مذكرة تبليغ موعد جل�صة للمطلوب 
تبليغه/بالن�صر

ا�صم املطلوب تبليغه :
 زين ارحيل عواد املنا�صري
غادة ارحيل عواد املنا�صري

ابراهيم ارحيل عواد املنا�صري
غدير ارحيل عواد املنا�صري
عهود ارحيل عواد املنا�صري

رمي ارحيل عواد املنا�صري
ورثه خالد عواد  غافل املنا�صري

املوافق  االثنني  يوم  ح�صوركم  يقت�صي  حيث 
يف  للنظر   )١0.٣0( ال�صاعة   202١/١0/2٥
 : من  واملقدم  اعاله  الرقم  ال�صيوع  ازالة  طلب 

امين حممد عواد املنا�صري
ومو�صوعها ازالة ال�صيوع على القطعة رقم)٥0( 
من احلو�ض رقم)١( من ارا�صي قرية )البحاث(
وذلك لالطالع على تقرير اخلربة وابداء الراأي 

بتجميع احل�ص�ض 
عليك  �صتطبق  املحدد  املوعد  يف  حت�صر  مل  فاإذا  
امللكية  ق��ان��ون  يف  عليها  املن�صو�ض  االح��ك��ام 
واالنظمة   20١9 ل�صنة   ١٣ رق��م  العقارية 

ال�صادرة مبقت�صى هذا اخل�صو�ض
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يتقدم 
ح�صني ال�صاعر 

واأ�صرة جملة جنوم  
واأ�صواء العربية 

 بالتهنئة من �صعادة الأ�صتاذ 

عدنان محمود 
المحاميد 

لتجاوزه العار�س ال�صحي الذي مير به 

وحفظكم اهلل يف حلكم وترحالكم

ابو حممود حفظه 
اهلل ورعاه

 حمدا هلل على سالمتكم 

رم�صان زيدان
zidaneramadan@gmail.com

تهنئة بسالمة الوصول

وحفظكم الرحمن في حلكم  و ترحالكم

يتقدم االعالمي   حسين الشاعر 
 وأسرة مجلة نجوم واضواء العربية 

 بالتهنئة لسعادة الشيخ

ابراهيم جاسم المحـمــود 

بسالمة الوصول لدولة قطر الشقيقة 
بعد زيارته لوطنه الثاني االردن التي ارجو اهلل

 أن تكون زيارة موفقة وناجحة بأذن اهلل تعالى  

 ابو محمد حفظه اهلل ورعاه 


