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مازح أحدهم «احسن سايق دبابة»

الملك يلتقي رفقاءه في كتيبة
المدرعات في منطقة المريغة
التقى جاللة امللك ام�س الأربعاء عدداً
من املتقاعدين الع�سكريني ممن خدموا يف
كتيبة املدرعات 2/امللكية.
وق ��ال وك �ي��ل �أول م�ت�ق��اع��د ك ��ان م��ن بني
احل�ضور �إن اللقاء ج��رى يف منزل العميد
املتقاعد عثمان الدراو�شة بقرية �أبو الل�سن
الواقعة يف ق�ضاء املريغة بالبادية اجلنوبية.
وب�ين �أن امللك ك��ان مرتاحاً باللقاء كون
الأ�شخا�ص احلا�ضرين لهم من الذكريات
اخلا�صة مع جاللته �أثناء خدمتهم برفقته
يف اجلي�ش العربي قبل �سنوات عديدة.
وق��ال الوكيل �أول املتقاعد �إن امللك �أكد
�أن��ه حري�ص ب�شكل دائ��م على التوا�صل مع
املتقاعدين رف��اق ال�سالح واال�ستماع �إليهم
وتفقد �أحوالهم.
وع�بر ج�لال��ة امل�ل��ك ع��ن اع �ت��زازه بجميع
منت�سبي ال �ق��وات امل�سلحة الأردن �ي��ة الذين
ك��ان��وا دوم� �اً ع�ل��ى ال�ع�ه��د يف خ��دم��ة ال��وط��ن
وال� � ��دف� � ��اع ع � ��ن ح� � � � ��دوده ،م� ��� �ش� �ي ��داً ب � ��دور
املتقاعدين الع�سكريني املخل�صني يف �شتى
امليادين.
ودار نقا�ش م�ط��ول ح��ول � �ش ��ؤون حملية
و�إقليمية ودولية.

االنباط  -هدى دياربكريل
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وخارجها من جهه ،ومكانة التنمية االقت�صادية
يف الرتابط واالت�صال من جهة اخرى.
مو�ضوع الطاقات غري امل�ستغلة من الكفاءات
يف اجلامعات وم��دى امكانية خلق �شراكة بني
القطاعني احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص م��ع اجلامعات
للإ�ستفادة منها ،كان عنوان احلوار الذي جرى
يف ملتقى النخبة elite -مب�شاركة ع��دد من

الخصاونة يتسلم نسخة من تقرير
ديوان المحاسبة
ت �� �س �ل��م رئ� �ي� �� ��س ال � � � � ��وزراء ال� ��دك � �ت� ��ور ب �� �ش��ر
اخل�صاونة ،ن�سخة من تقرير دي��وان املحا�سبة
التا�سع وال�ستني لعام  2020وذلك خالل لقائه
م�ساء ام�س الأربعاء  ،يف رئا�سة الوزراء ،رئي�س
ديوان املحا�سبة عا�صم حداد .
و�أك ��د رئ�ي����س ال � ��وزراء ،خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ال��ذي
ح���ض��ره وزي��ر دول��ة ل���ش��ؤون رئ��ا��س��ة ال� ��وزراء /

رئي�س الفريق املكلف مبراجعة ا�ستي�ضاحات
دي� ��وان امل�ح��ا��س�ب��ة ال��دك �ت��ور اب��راه �ي��م اجل ��ازي
و�أم�ي�ن ع��ام دي ��وان املحا�سبة اب��راه�ي��م امل�ج��ايل
ال �ت��زام احل �ك��وم��ة ب�ت���ص��وي��ب �أي ��ة خم��ال �ف��ات �أو
جتاوزات ت�ضمنها التقرير وب�شكل يحافظ على
املال العام ومنع �أية جتاوزات عليه.
ول�ف��ت رئي�س ال ��وزراء �إىل ال �ت��زام احلكومة
وجميع م�ؤ�س�ساتها.

التفا�صيل �ص «»3

أزمة دبلوماسية تقترب..
بلجيكا تقرر رسم ًيا البدء بوضع عالمات
على منتجات المستوطنات
االنباط -وكاالت

ق ��ررت احل�ك��وم��ة البلجيكية ال �ب��دء بو�ضع
عالمات على منتجات امل�ستوطنات ،فيما قالت
وزارة اخل��ارج�ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف ب �ي��ان ،ام�س
الأرب �ع ��اء� ،إن �إ��س��رائ�ي��ل ت�ن��دد ب �ق��رار احلكومة
ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة امل �ع��ادي لإ� �س��رائ �ي��ل م��ا ي���ش�ير �إىل
احتمال ن�شوء �أزمة دبلوما�سية بني الدولتني
و�إث � ��ر ذل� ��ك� ،أل �غ ��ى ن��ائ��ب وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة
الإ�سرائيلي ،عيدو رول ،الذي توجه اليوم �إىل
بروك�سل يف زيارة ر�سمية ،لقاءات مع م�س�ؤولني
يف وزارة اخلارجية والربملان البلجيكيني
وزعم رول �أن قرار احلكومة البلجيكية يعزز

التفا�صيل �ص «»4

«قائمة النشامى» تطالب بحقوق طلبة
الجامعه االردنية

خبراء ومختصون :استغالل الطاقات والكفاءات
بالشراكة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص
يعكس صورة الوطن ايجابيا

االنباط-عمان

الأنباط -عمرالكعابنة

اجلمركي واالم�ت�ث��ال ال�ضريبي ،مو�ضحني
�أن اللغة امل�ستخدمه يف ه��ذا اجل��ان��ب تكاد
ت �ك��ون م�ت���ش��اب�ه��ة و�أن ال �� �ص �ن��دوق ال ي�شري
يف م��راج �ع��ات��ه اىل اال� �س �ب��اب ال �ت��ي ادت اىل
�آن�ضباط املديونيه العامه التي نراها ترتفع
�سنه بعد �أخرى.
وذكر البيان ال�صادر من ال�صندوق الذي
�أداله «ال�سيد ع�ب��ا���س» ح��ول م��راج�ع��ة الأداء

الثالثة يف ظل برنامج الإ�صالح االقت�صادي
ال ��ذي و�ضعته احل�ك��وم��ة الأردن �ي��ة ويدعمه
«ت�سهيل ال�صندوق املمدد» �أنه من املتوقع �أن
يبلغ النمو االقت�صادي ح��وايل  %2يف ،2021
م�شريا �إىل �أن االقت�صاد ما زال يعاين من
م�ك��ام��ن ��ض�ع��ف م�ل�م��و���س ،تتمثل ب��ا��س�ت�م��رار
البطالة املرتفعة.

الطلبة بانتظار الرد على مطالبهم من مجلس العمداء منذ شهر

التفا�صيل �ص «»2

ي � ��رى خ� �ب ��راء وخم� �ت� ��� �ص ��ون ان ا� �س �ت �غ�ل�ال
ال�ط��اق��ات وال�ك�ف��اءات املجتمعية بال�شراكة بني
اجلامعات والقطاعني العام واخلا�ص �سيعك�س
� �ص��ورة ال��وط��ن اي�ج��اب�ي��ا �أم ��ام ال ��دول االخ ��رى،
من خالل ا�ستمرارية التوا�صل بني اجلامعات

خبراء :مؤشرات بيان «النقد الدولي»
لن تتم إذا لم تطبق الحكومة التزاماتها
اعترب حمللون اقت�صاديون ان ،امل�ؤ�شرات
االيجابية التي عك�سها البيان ال�صادر من
�صندوق النقد ال��دويل حول مراجعة الأداء
الثالثة يف ظل برنامج الإ�صالح االقت�صادي
الذي و�ضعته احلكومة لن تتم اذا مل تطبق
احل �ك��وم��ة ال �ت��زام��ات �ه��ا مب �ع��اجل��ة ال �ت �ه��رب

االنباط-عمان

الأنباط – مرمي القا�سم

صندوق النقد الدولي متفائل بحذر بشأن االقتصاد األردني

التطرف ،وال ي�ساعد يف دفع ال�سالم يف املنطقة
ويحول بلجيكا �إىل جهة ال ت�سهم يف ا�ستقرار
ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط  ،ح �� �س��ب ب �ي ��ان اخل��ارج �ي��ة
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة .و�أ� �ض��اف ال�ب�ي��ان �أن ق��رار و�ضع
ع�لام��ات ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات ي�ضر بالإ�سرائيليني
والفل�سطينيني على حد �سواء ،وال تتالءم مع
�سيا�سة احلكومة الإ�سرائيلية التي تركز على
حت�سني ح�ي��اة الفل�سطينيني وتعزيز ال�سلطة
الفل�سطينية وحت�سني عالقات �إ�سرائيل ماقي
دول اوروب� ��ا .وي��ذك��ر �أن امل�ف��و��ض�ي��ة الأوروب �ي��ة
�أوع � ��زت يف ال �ع��ام  2015جل�م�ي��ع دول االحت ��اد
الأوروبي.

التفا�صيل �ص «»9

�أهل املعرفة و االخت�صا�ص .
ف �م��ن ج �ه �ت��ه ،ق � ��ال حم �م��د ال� ��� �س� �ع ��ودي �أن
�أح��د �أ��س�ب��اب النه�ضة يف �أي بلد ه��و التوا�صل
االكادميي بني ا�صحاب القرار مع املحا�ضرين
وم�ست�شريف امل�ستقبل ،و�أو�ضح �أن هناك توا�صل
بني ال�صناعه.

التفا�صيل �ص «»5

طالبت «قائمة الن�شامى» ،وهي جمموعة
من طلبة اجلامعة الأردن�ي��ة بو�ضع قوانني
حلقوق للطلبة ،وتفاعل طالب اجلامعة مع
ه��ذه املطالبات م��ن خ�لال م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي بتفعيل ها�شتاغ «بدنا حقوقنا».
وق��ام��ت ه��ذه املجموعة «ال�ق��ائ�م��ة» بطرح
جم�م��وع احل�ق��وق الطالبية ال�ت��ي غ��اب��ت عن

�أك��د وزي��ر ال�صحة الدكتور فرا�س الهواري
� � �ض� ��رورة ال �ت��و� �س��ع يف اخل� ��دم� ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة،
وال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى خ ��دم ��ات ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة
الأولية ،والتو�سع يف التدريب والتعليم خا�صة
املهارات املتعلقة بالطوارئ.
واك ��د خ�ل�ال اجل�ل���س��ة اخل �ت��ام �ي��ة ل�ل�م��ؤمت��ر
ال���س��اد���س ملجل�س اع�ت�م��اد امل��ؤ��س���س��ات ال�صحية

التفا�صيل �ص «»4

يعيشون في مخيم 9 ..عائالت فلسطينية تبحث
عن مسكن في يافا
االنباط-وكاالت

حتولت حديقة ال�غ��زازوة مبدينة يافا داخل
�إ�سرائيل �إىل خميم تقطنه عائالت فل�سطينية
ط ��ردت م��ن م�ن��ازل�ه��ا ل �ع��دم ق��درت �ه��م ع�ل��ى دف��ع
�إيجاراتها املرتفعة وحلرمانهم م��ن احل�صول
على م�ساكن حكومية ب�أ�سعار خمف�ضة
ع�ي����ش ح��ال�ي��ا يف م��دي�ن��ة ي��اف��ا ن�ح��و � 20أل��ف
فل�سطيني ي�ح�م�ل��ون اجل�ن���س�ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة،
ل�ك�ن�ه��م ي��واج �ه��ون ��ص�ع��وب��ة يف �إي �ج ��اد م���س��اك��ن

وزير الصحة يؤكد ضرورة التوسع
بالخدمات الصحية األولية والطوارئ
االنباط -عمان

لا بعد ت�سعة وخم�سون عاماً
ال�ساحة ط��وي� ً
ع�ل��ى ت�أ�سي�س اجل��ام�ع��ة الأردن �ي��ة ملناق�شتها
على طاولة جمل�س العمداء على حد قولهم،
وت���ض��م ب�ين طياتها  ٢٤ح��ق �أك��ادمي��ي وغ�ير
�أك��ادمي��ي« ،ل�ت�ك��ون ��س�ن��داً و��س�لاح�اً ي��داف�ع��وا
ب��ه ع��ن �أن�ف���س�ه��م» ،وا��ص�ف�ين ه��ذه املطالبات
�أن�ه��ا ب��رزت م��ن رح��م م�ع��ان��اة الطلبة لت�ؤكد
ع�ل��ى �أن �ه��م ال يقبلون ال�ظ�ل��م او التمييز او
العن�صرية.

و�أ� � �ش ��اروا ب � ��أن ع�ل�ي�ه��م ال ��وق ��وف ي ��داً بيد
ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب � ��إق� ��رار ح �ق��وق �ه��م و�إدراج � �ه� ��ا
ب �ن �� �ص��و���ص ق� ��وان �ي�ن اجل ��ام� �ع ��ة ل �ي �� �ص �ن �ع��وا
م�ستقب ً
ال ت��زده��ر ب��ه ق�ي��م ال �ع��دل وامل���س��اواة
ب �ب �ي �ئ��ة درا�� �س� �ي ��ة ت� ��واك� ��ب ت �ط �ل �ع��ات ال �ف �ك��ر
الإ�صالحي والتقدم.
مبينني �أنهم ينتظرون رد جمل�س العمداء
على ما �أُرفق لهم.

م���س��اء ام ����س ،ح��ول اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال��واج��ب
ال�ت�رك �ي��ز ع �ل �ي �ه��ا ل �ت �ح �� �س�ين ج � ��ودة اخل ��دم ��ات
ال �� �ص �ح �ي��ة حم �ل �ي �اً وع ��امل� �ي� �اً ب ��اال� �س �ت �ن ��اد �إىل
الدرو�س امل�ستفادة من جائحة كورونا� ،أن من
امل�ه��م تفعيل دور م��ؤ��س���س��ات ،كمجل�س اعتماد
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال���ص�ح�ي��ة ،ل���ض�م��ان ت�ن�ف�ي��ذ ب��رام��ج
لتح�سني اجلودة.
التفا�صيل �ص «»5

للإيجار رغم �أنها ملكهم قبل �أن ت�ستويل عليها
دائرة �أرا�ضي �إ�سرائيل بعد احتاللها عام 1948
وي���ش�ك��ل امل��واط �ن��ون ال �ع��رب ح��ال� ًي��ا �أك�ث�ر من
 20يف املئة من �سكان �إ�سرائيل التي يزيد عدد
�سكانها عن  9ماليني ن�سمة
** يافا لليافاويني
غالء املعي�شة �أدى �إىل عدم مقدرة الكثريين
ع�ل��ى دف ��ع �إي� �ج ��ارات م �ن��ازل ي���س�ت��أج��رون�ه��ا من
�شركات �إ�سرائيلية يف يافا الواقعة على البحر
امل�ت��و��س��ط ،وامل�ع��روف��ة فل�سطينيا ب��أن�ه��ا عرو�س

فل�سطني و عرو�س البحر
وخ�ل�ال ال�ع��ام�ين املا�ضيني ق��ررت ال�شركات
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ط��رد م��واط�ن�ين ع��رب م��ن م�ن��ازل
كانوا ي�ست�أجرونها بداعي �أن ال حق لهم فيها
ويف املخيم الذي تقطنه  9عائالت فل�سطينية
طردت من منازلها امل�ست�أجرة كتب على �إحدى
الالفتات باللغة العربية يافا لليافاويني (يف
�إ�شارة �إىل �أنها مدينة فل�سطينية)
التفا�صيل �ص «»9

تسجيل  26وفاة و 4534إصابة
بـ « كورونا»
االنباط-عمان

�أع�ل�ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ،ام����س الأرب �ع��اء ،عن
ت�سجيل  26وفاة و� 4534إ�صابة جديدة بفريو�س
كورونا يف اململكة ،لريتفع العدد الإجمايل �إىل
 11429وفاة و� 928256إ�صابة.
وبلغت ن�سبة الفحو�صات الإي�ج��اب� ّي��ة ام�س
 9.20باملئة ،بح�سب املوجز الإع�لام��ي ال�صادر
عن الوزارة.

و�أ� � � �ش� � ��ار امل� ��وج� ��ز �إىل �أن ع� � ��دد احل� � ��االت
الن�شطة حالياً و�صل �إىل  44810حالة ،بينما
ب �ل��غ ع ��دد احل � ��االت ال �ت��ي �أدخ� �ل ��ت ،ام ����س� ،إىل
امل���س�ت���ش�ف�ي��ات 186ح ��ال ��ة ،وع ��دد احل ��االت ال�ت��ي
غ��ادرت امل�ست�شفيات  134حالة ،فيما بلغ العدد
الإجمايل للحاالت امل�ؤكدة التي تتلقى العالج
يف امل�ست�شفيات  961حالة.
التفا�صيل �ص «»3

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس
االنباط _ جواد اخل�رضي

دولة الرئي�س
ت�أملنا اخل�ير وق��ت ت�سلمتم زم��ام ال��والي��ة
العامة  ،وقلنا لعلنا ن�ستب�شر اخلري من الإ�سم
 ،وحدثنا �أنف�سنا ب��أن القادم �أجمل  ،و�صربنا
حتى تنق�ضي املائة يوم ح�سب العرف  ،لنبد�أ
ب��ال�ت��وا��ص��ل ع�بر ��ص�ف�ح��ات اجل��ري��دة وامل��واق��ع
الإل �ك�ترون �ي��ة  ،ل�ن�ن�ق��ل ل��دول�ت�ك��م وح�ك��وم�ت�ك��م
�صوت ال�شارع املتمثل بق�ضايا الوطن وهموم
امل��واط��ن  ،ح�ت��ى ن��رى ت�ف��اع�ل�ك��م م��ع الق�ضايا
املطروحة .
ُ
لكننا وللأ�سف ال�شديد �أ�صبنا بالإحباط ،
وقبل �أن تنتهي عطوة املائة يوم .

دولة الرئي�س
�إن واق ��ع ح ��ال ح�ك��وم�ت�ك��م مل ي��ر� �ض��ي �إب��ن
امل��دي�ن��ة وال �إب ��ن ال�ق��ري��ة وال �إب ��ن ال�ب��ادي��ة وال
�إبن املخيم  .لقد �إدارءمت داخل الغرف املغلقة
�أبوابها �أم��ام ق�ضايا الوطن واملواطنني  ،حتى
ف �ق��دمت ث �ق��ة اجل �م �ي��ع ب��ا� �س �ت �ث �ن��اء م ��ن ح���ص��ل
ع �ل��ى م �ن��اف��ع خ��ا� �ص��ة  .ومل ي �ل �م ����س ال �� �ش��ارع
�سوى ق��رارات �أع��اق��ت وتعيق عجلة التنمية ،
وعطلتم الإ�ستثمار وو�ضعتم ال�سياحة داخل
غرفة الإنعا�ش مع نق�ص الأوك�سجني وغياب
امل�ع��اجل�ين املخت�صني  ،كما احل��ال م��ع ال��واق��ع
ال�صحي وغريه من القطاعات !!! .
دولة الرئي�س
لقد �صممتم �أذانكم عن الإ�ستماع للأ�صوات

امل�ن��ادي��ة  ،و�أغ�م���ض�ت��م �أع�ي�ن�ك��م ع��ن ال �ق��راءة ملا
ُي�ك�ت��ب و ُي�ن���ش��ر  ،وك � ��أن ح ��ال �أم��رك��م ي �ق��ول ..
دعوهم ليكتبوا وين�شروا وينادوا كيفما �شا�ؤوا
 ،ف�أن الأمر ال يعنينا و�سي�صمتون لأن الأقالم
�ستجف واحلناجر �ست�صاب ببحتة ال�صوت  .ال
وال��ف ال  ،الأق�لام مل ول��ن جتف لأن �أحبارها
م ��ن خ �ل �ي��ج ال �ع �ق �ب��ة  ،و�أخ �� �ش��اب �ه��ا م ��ن غ��اب��ات
عجلون  ،واحل��ري��ة م�ستمدة م��ن ق��ول جاللة
امل �ل��ك « احل��ري��ة �سقفها ال���س�م��اء « ال �سقوف
الغرف املغلقة .
دولة الرئي�س
ل��ن ن�ت��وق��ف ع��ن ال�ك�ت��اب��ة و�سن�ستمر بطرح
كل الق�ضايا  ،حتى و�إن مل ت�سمعوا �أو تقر�أوا
 ،وال تنظنوا مع �أن « بع�ض الظن �إث��م « ب�أننا

�س ُنحبط �أو ي�صيبنا الي�أ�س وامل�ل��ل  ،ب��ل م��ا ما
تقومون به �سيزيدنا قوة و�إ�صرار وم�ستمرون
 ،ننتظر ال �ق��ادم ال ��ذي ل��رمب��ا ي�ك��ون الأف���ض��ل
 ،ي�ستمع وي �ق��ر�أ وي�ت�ف��اع��ل م��ع ك��اف��ة الق�ضايا
ب�ح�ك�م��ة  ،ي �ت �� �ش��ارك ف�ي�ه��ا م��ع ال �� �ش��ارع ل�ت�ع��ود
الأمور �إىل ما فيه اخلري للوطن واملواطن .

املحلي
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مازح أحدهم «احسن سايق دبابة»

الملك يلتقي رفقاءه في كتيبة المدرعات
في منطقة المريغة

االنباط-عمان
التقى جاللة امللك ام�س الأربعاء عدداً من

املتقاعدين الع�سكريني مم��ن خ��دم��وا يف كتيبة
املدرعات 2/امللكية.
وقال وكيل �أول متقاعد كان من بني احل�ضور

�إن اللقاء جرى يف منزل العميد املتقاعد عثمان
ال��دراو��ش��ة بقرية �أب��و الل�سن الواقعة يف ق�ضاء
املريغة بالبادية اجلنوبية.

وب�ي�ن �أن امل �ل��ك ك ��ان م��رت��اح �اً ب��ال �ل �ق��اء ك��ون
الأ� �ش �خ��ا���ص احل��ا� �ض��ري��ن ل �ه��م م��ن ال��ذك��ري��ات
اخلا�صة مع جاللته �أثناء خدمتهم برفقته يف
اجلي�ش العربي قبل �سنوات عديدة.
وق� ��ال ال��وك �ي��ل �أول امل �ت �ق��اع��د �إن امل �ل��ك �أك��د
�أن� ��ه ح��ري ����ص ب���ش�ك��ل دائ� ��م ع �ل��ى ال �ت��وا� �ص��ل م��ع
امل �ت �ق��اع��دي��ن رف ��اق ال �� �س�لاح واال� �س �ت �م��اع �إل�ي�ه��م
وتفقد �أحوالهم.
وع �ب�ر ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك ع ��ن اع � �ت� ��زازه ب�ج�م�ي��ع
منت�سبي القوات امل�سلحة الأردنية الذين كانوا
دوم�اً على العهد يف خدمة الوطن والدفاع عن
ح ��دوده ،م�شيداً ب��دور املتقاعدين الع�سكريني
املخل�صني يف �شتى امليادين.
ودار ن �ق��ا���ش م� �ط ��ول ح� ��ول � � �ش � ��ؤون حم�ل�ي��ة
و�إقليمية ودولية.
وح�ضر من املتقاعدين الع�سكريني:
ال �ل��واء امل�ت�ق��اع��د �أن ��ور ال�ع�ي��ا��ص��رة ،وال�ع�م�ي��د
املتقاعد �أحمد العمو�ش ،والعقيد املتقاعد زياد
اخل��ري �� �س��ات ،وامل �ق��دم امل�ت�ق��اع��د ط ��ارق امل��وم�ن��ي،
وامل� �ل ��ازم امل �ت �ق��اع��د ف ��ري ��ح امل � �ح� ��ارب ،وامل �ل��ازم
امل�ت�ق��اع��د ع���ص��ام ح�م��ود ،وال��وك�ي��ل �أول املتقاعد
ع�ب��د اهلل ب�ن��ي ي��ا� �س�ين ،وال��وك �ي��ل �أول امل�ت�ق��اع��د
حافظ البقاعني ،والوكيل �أول املتقاعد ع�صر
اللحاوية ،والوكيل �أول املتقاعد م�سلم الزبن،
والوكيل �أول املتقاعد خالد امل�شاقبة ،والوكيل
�أول امل �ت �ق��اع��د ح �� �س�ين ال� �ع� �ظ ��ام ��ات ،وال��وك �ي��ل
امل�ت�ق��اع��د �أح �م��د ال�ن�ع�ي�م��ات ،وال��وك �ي��ل امل�ت�ق��اع��د
مالك ال�سواعي.

الخصاونة يخاطب الهيئة المستقلة الجراء انتخابات مجالس
عمان
المحافظات والبلديات وأمانة َّ

االنباط-عمان
ق � َّرر جمل�س ال� ��وزراء ،يف جل�سته ال�ت��ي عقدها

ام�س الأربعاء برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور ب�شر
اخل�صاونة� ،إج��راء انتخابات جمال�س املحافظات
واملجال�س البلد ّية ،مبوجب �أحكام املادّة �/35أ1/

من قانون الإدارة املحل َّية رقم  22ل�سنة 2021م.
ك �م��ا ق � � ّرر جم �ل ����س ال� � ��وزراء �إج� � ��راء ان �ت �خ��اب��ات
جمل�س �أمانة ع ّمان مبوجب �أحكام املادّة /6ج من

قانون �أمانة ع َّمان رقم  18ل�سنة 2021م.
وخ ��اط ��ب رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء ال �ه �ي �ئ��ة امل �� �س �ت �ق � َّل��ة
ل�لان�ت�خ��اب الت �خ��اذ الإج� � ��راءات ال�ل�ازم��ة لإج ��راء
االنتخابات ،وفقاً لأحكام القانونني امل�شار �إليهما
�أعاله.
ع�ل��ى �صعيد �آخ ��ر� ،أق � َّر جمل�س ال ��وزراء نظاماً
م�ع� ِّد ًال لنظام ال َّتقاعد لأع���ض��اء نقابة املهند�سني
ل���س�ن��ة  ،2021ي �ه��دف �إىل �إدام� ��ة ع�م��ل ��ص�ن��دوق
ال َّتقاعد يف ال َّنقابة ،واملحافظة على مركزه املايل
وت�أدية خدماته.
ومبوجب ال َّتعديالت� ،سيت ّم ا�ستحداث �شريحة
�أ� �س��ا� �س � َّي��ة ل �ف �ئ��ة امل �ه �ن��د� �س�ين ال ��� َّ�ش �ب��اب ب��ا� �ش�تراك
منخف�ض ،و�إعفاء هذه الفئة من ال ّر�سوم الإ�ضاف َّية
غ�ير امل���س� َّددة ب�شروط مع َّينة ،وو��ض��ع �سقف لعدد
اال� �ش�ت�راك��ات ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ل�ل�ع���ض��و احل �� �ص��ول على
رات��ب ت�ق��اع��دي ،وم�ن��ع االن�ت�ق��ال ل���ش��رائ��ح �أع�ل��ى يف
�آخ��ر �سنتني قبل ال ّتقاعد لتحقيق ال� َّت��وازن امل��ايل
لل�صندوق.
َّ
كما واف��ق جمل�س ال��وزراء على تو�صيات جلنة
الت�سوية وامل�صاحلة ،امل�ش ّكلة وفقاً لأ�س�س ت�سوية
ال�ق���ض��اي��ا ال�ع��ال�ق��ة ب�ي�ن امل�ك�ل�ف�ين ودائ� ��رة ��ض��ري�ب��ة
الدخل واملبيعات ،بت�سوية الأو��ض��اع ال�ضريب ّية لـ
� 61شركة ومك ّلفاً ،تر ّتبت عليهم التزامات وفقاً
لأح�ك��ام ق��ان��ون �ضريبة ال��دخ��ل وق��ان��ون ال�ضريبة
العامّة على املبيعات.

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الهنغاري
االنباط-عمان
�أجرى نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�ش�ؤون
املغرتبني �أمين ال�صفدي ،ووزير اخلارجية والتجارة
يف جمهورية هنغاريا بيرت �سيارتو ،ام�س الأرب�ع��اء،
حم��ادث��ات رك��زت على �سبل تعزيز ع�لاق��ات التعاون
الثنائي بني البلدين ال�صديقني ،وتناولت امل�ستجدات
الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك ،واجلهود
املبذولة حلل الأزمات يف املنطقة.
و�أ ّكد الوزيران احلر�ص على تفعيل جهود تو�سعة
�آفاق التعاون الثنائي بني البلدين يف خمتلف املجاالت،
ال��س�ي�م��ا االق �ت �� �ص��ادي��ة واال� �س �ت �ث �م��اري��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
والثقافية وال�سياحية والطبية والدفاعية ،ويف �إطار
ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع االحت��اد الأوروب��ي وحلف
�شمال الأطل�سي.
وا�ستعر�ضا امل�ستجدات الإقليمية ،ويف مُقدمها
تلك املرتبطة بالق�ضية الفل�سطينية ،حيث و�ضع
ال�صفدي ن�ظ�يره ال�ه�ن�غ��اري يف ��ص��ورة اجل�ه��ود التي
ت�ب��ذل�ه��ا امل�م�ل�ك��ة ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع ال���س�ل�ط��ة ال��وط�ن�ي��ة
الفل�سطينية والأ�شقاء وال�شركاء يف املجتمع الدويل
لإيجاد �أف��ق �سيا�سي حقيقي يُعيد �إط�لاق املفاو�ضات
اجل��ادة والفاعلة لتحقيق ال�سالم ال�ع��ادل وال�شامل
على �أ��س��ا���س ح��ل ال��دول�ت�ين ،وف�ق��ا للقانون ال��دويل.
و�أ ّك��د ال�صفدي �ضرورة تكاتف اجلهود للح�ؤول دون
القيام ب�أية �إجراءات ال �شرعية تقوّ�ض حل الدولتني،
ويف مُقدمها بناء امل�ستوطنات وتو�سعتها وم�صادرة
الأرا�ضي وغريها من الإجراءات الال�شرعية.
و� �ش �دّد ع�ل��ى � �ض��رورة اح �ت�رام ال��و��ض��ع ال�ت��اري�خ��ي
والقانوين القائم يف القد�س ومقد�ساتها الإ�سالمية
وامل�سيحية والتي ُتعد �أول��وي��ة جلاللة امللك عبداهلل
الثاين ،الو�صي عليها ،ورف�ض جميع املمار�سات التي

ت�ستهدف امل�سا�س بهذا الو�ضع.
وت �ط � ّرق ال���ص�ف��دي �إىل ج �ه��ود امل�م�ل�ك��ة امل�ب��ذول��ة
لدعم وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين (الأون � � � � ��روا) ،ح �ي��ث �أط� �ل ��ع ن�ظ�يره
ال�ه�ن�غ��اري ع�ل��ى خم��رج��ات امل ��ؤمت��ر ال� ��وزاري ال��دويل
ل��دع��م وك��ال��ة (الأون� � ��روا) ،وال ��ذي ُع�ق��د يف بروك�سل
بتنظيم م�شرتك بني اململكة وال�سويد ،بهدف ح�شد
الدعم ال�سيا�سي واملايل للوكالة وتقلي�ص حجم العجز
املايل الذي تواجهه لتمكينها من اال�ستمرار بتقدمي
خدماتها احليوية لالجئني الفل�سطينيني يف مناطق
عملياتها اخلم�س ،وفقاً لتكليفها الأممي.
وف ت�صريحات �صحافية م�شرتكة بعد املحادثات،
يِ
ق ��ال ال���ص�ف��دي �إن ��ه ب�ح��ث ون �ظ�ي�ره ال �ه �ن �غ��اري �سبل
زيادة التعاون والتن�سيق بني اململكة وهنغاريا ،و�أ�شار
«ب��أن��ه ق��د ج��رى توقيع م��ذك��رة تفاهم ح��ول برنامج
املنح الهنغارية املقدمة للطلبة الأردن�ي�ين لل�سنوات
 ،2024 2022ومذكرة تفاهم للتعاون التعليميوالعلمي ،كما �أن العمل ج��ا ٍر على توقيع م��زي��دٍ من
ات�ف��اق�ي��ات ال�ت�ع��اون يف جم��االت امل�ي��اه وم�ن��ع االزدواج
ال�ضريبي» ،و�أ�شار �أن منت�صف ال�شهر املقبل �سي�شهد
ت�سيري رحالت �إ�ضافية بواقع رحلتني بني العا�صمة
عمان والعا�صمة الهنغارية بوداب�ست ،ورحلتني بني
مدينة العقبة وبوداب�ست ما �سي�سهم يف تعزيز التبادل
ال�سياحي بني البلدين.
وق��ال ال�صفدي �إن الق�ضية الفل�سطينية كانت يف
مقدمة املوا�ضيع الإقليمية التي جرى بحثها حيث «
و�ضعت نظريي الهنغاري يف �صورة اجلهود التي تقوم
بها اململكة من �أج��ل �إيجاد �أف��ق �سيا�سي حقيقي حلل
ال�صراع ،وحتقيق ال�سالم العادل والدائم على �أ�سا�س
حل الدولتني الذي يج�سد قيام الدولة الفل�سطينية
امل�ستقلة وعا�صمتها ال�ق��د���س املحتلة ع�ل��ى خطوط

ال��راب��ع من ح��زي��ران � 1967سبي ً
ال وح�ي��داً لتحقيق
ال �� �س�لام ال �ع��ادل وال �� �ش��ام��ل ال ��ذي ات�ف�ق�ن��ا ج�م�ي�ع�اً يف
املنطقة على �أنه خيار ا�سرتاتيجي» ،م�شريا �إىل �أنه «ال
ميكن �أن ي�ستمر الو�ضع الراهن مع غياب مفاو�ضات
جادة وفاعلة لتحقيق هذا ال�سالم احلقيقي».
كما �أكد ال�صفدي «�ضرورة �أن ي�ستمر املجتمع الدويل
بتقدمي العون لالجئني ،وو�ضعت �سيارتو �أي�ضاً يف �صورة
اجلهود التي تقوم بها اململكة من �أج��ل ت�أمني العي�ش
الكرمي لهم ،والتحديات التي نواجهها يف �ضوء تراجع
االهتمام والدعم الدوليني يف ق�ضية الالجئني».
وق��ال «ال�لاج�ئ��ون ه��ي ق�ضية دول�ي��ة ال ميكن �أن
تكون م�س�ؤولية الدول امل�ست�ضيفة فقط .نحن نثمن
عالياً ك��ل ال��دع��م ال��ذي ق��دم��ه �شركائنا و�أ��ص��دق��ا�ؤن��ا
خ�صو�صاً يف االحتاد الأوروبي من �أجل م�ساعدتنا على
حتمل هذا العبء».
وح� � ّذر ال�صفدي «ي�ج��ب �أن ن�ق��رع اجل��ر���س» حول
تراجع الدعم ال��دويل لالجئني وانعكا�س ذل��ك على
حياتهم وم�ستقبلهم.
و�أ�شار �إىل �أنه �أطلع نظريه الهنغاري على اجلهود
التي تقوم بها اململكة من �أجل حتقيق تقدم يف اجلهود
املبذولة للتو�صل �إىل حل �سيا�سي للأزمة ال�سورية،
«الأزم ��ة التي نعتقد ج��ازم�ين �أن�ه��ا يجب �أن تنتهي.
والطريق النتهائها وا�ضحة �أي�ضاً ،وهي حل �سيا�سي
يحفظ وح ��دة ��س��وري��ا ومت��ا��س�ك�ه��ا ،و ُي�ع�ي��د ل�ه��ا �أمنها
وا�ستقرارها ودورها».
وث � ّم��ن ال���ص�ف��دي ع��ال �ي �اً ال��دع��م امل �ق �دّم م��ن قبل
االحت ��اد الأوروب � ��ي مل���س��اع��دة اململكة يف حت�م��ل �أع�ب��اء
ا�ست�ضافة الالجئني .وب ��دوره ،ق��ال وزي��ر اخلارجية
الهنغاري �إن ب�لاده حري�صة على االرت�ق��اء مب�ستوى
العالقات الثنائية مع اململكة يف العديد من القطاعات
االقت�صادية واال�ستثمارية والتعليمية والدفاعية،

الف� �ت ��ا �إىل ب ��رام ��ج امل� �ن ��ح امل �ق ��دم ��ة م ��ن اجل��ام �ع��ات
ال�ه�ن�غ��اري��ة .ك�م��ا �أ ّك ��د ا��س�ت�م��رار ال�ت�ع��اون يف مواجهة
جائحة ك��ورون��ا وت�ق��دمي م�ساعدات فنية ملواجهتها.
وقال �سيارتو �إن بالده تثمن جهود اململكة يف تكري�س
الأم��ن واال�ستقرار يف املنطقة ،وتعزيز قيم الت�سامح
واالعتدال والو�سطية يف العامل ،الفتاً �إىل �أنّ اململكة
تعترب امن��وذج �اً يُحتذى ب��ه بالتعامل م��ع م�سيحيي
ال�شرق وحوار الأديان وقبول الآخر .و�أ ّكد ال�صفدي،
من جانبه� ،أن اململكة «�ستبقى دائما واح ًة ومنوذجاً يف
االحرتام املتبادل وقيم الت�سامح واالعتدال والتعامل
م��ع اجل�م�ي��ع مب �� �س��اوا ٍة وع ��دال� �ةٍ» مب��ا ي�ع�ك����س ت��اري��خ
اململكة ويت�سق مع د�ستورها وثقافتها ،م��ؤك��داً «ب ��أنّ
م�سيحي ال�شرق هم م�سيحيونا ،وهم جزء من تاريخنا
ّ
وحا�ضرنا وم�ستقبلنا».
ويف م��و��ض��وع ال�لاج �ئ�ين ،ذك��ر ��س�ي��ارت��و �أن هناك
حت ��دي ��ات ج� ��ادة مت ��ر ب �ه��ا امل �ن �ط �ق��ة وال �ت ��ي الب ��د من
الت�صدي لها ،و�أنّ الأو�ضاع يف منطقة ال�شرق الأو�سط
ت�ؤثر وب�شكل كبري على و�ضع اال�ستقرار يف منطقة
و��س��ط �أوروب� ��ا ،وخ�صو�صاً ب�أنها واح ��دة م��ن امل�صادر
الرئي�سة لالجئني القادمني �إىل �أوروب ��ا .وق��ال « نه
من م�صلحتنا الأ�سا�سية �أال نواجه موجات جديدة
م��ن ال�لاج �ئ�ين ،م �� �ش�يراً �إىل �أه �م �ي��ة ت��وف�ير ال��دع��م
للدول التي ت�ست�ضيفهم وتقدم خدمات كبرية لهم يف
املنطقة».
و�أ��ض��اف �سيارتو �أن ب�لاده تقدر ال��دور الإن�ساين
الكبري للمملكة يف ا�ست�ضافة الالجئني ال�سوريني،
و�أنها ت�ؤكد من خالل االحتاد الأوروبي �ضرورة زيادة
دع��م اململكة مل�ساعدتها ع�ل��ى حت�م��ل �أع �ب��اء ال�ل�ج��وء.
وتناول �سيارتو �أط��ر برنامج الدعم الهنغاري املقدم
للمملكة يف املجاالت التعليمية وال�سياحية والثقافية
والدفاعية.

رئيس الوزراء ينعى وزير األوقاف
واألشغال األسبق المهندس رائف نجم
االنباط-عمان

ن �ع ��ى رئ �ي �� ��س ال � � � � ��وزراء ،ال ��دك� �ت ��ور ب���ش��ر
اخل� ��� �ص ��اون ��ة ،وزي� � ��ر الأوق � � � ��اف وال� ��� �ش� ��ؤون
واملقد�سات الإ�سالمية ووزير الأ�شغال العامة
الأ�سبق املهند�س رائف جنم ،الذي انتقل اىل
رحمة اهلل تعاىل ام�س الأربعاء.
وا�ستذكر رئي�س ال ��وزراء مناقب الفقيد
واخل��دم��ات اجلليلة التي قدمها للوطن يف
ج�م�ي��ع امل�ن��ا��ص��ب ال �ت��ي ت�ق�ل��ده��ا و�إ��س�ه��ام��ات��ه

الكبرية يف خدمة امل�سجد االق�صى املبارك
 /احلرم القد�سي ال�شريف ،متقدما ب�أ�صدق
م���ش��اع��ر ال�ت�ع��زي��ة وامل��وا� �س��اة ل ��ذوي الفقيد
و�أ�سرته.
و�شغل املرحوم جنم من�صب وزير الأ�شغال
ال� �ع ��ام ��ة ب �ي�ن ع ��ام ��ي  1984و ،1985
ومن�صب وزير الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات
الإ� �س�ل�ام �ي��ة يف ال� �ع ��ام  ،1991ك �م��ا ع�م��ل
رئي�سا للجنة �إعمار امل�سجد الأق�صى املبارك
وال�صخرة امل�شرفة.

العيسوي ينقل تعازي الملك
إلى آل أبو بيدر
االنباط-عمان

ن �ق��ل رئ �ي ����س ال ��دي ��وان امل �ل �ك��ي ال�ه��ا��ش�م��ي
يو�سف ح�سن العي�سوي تعازي جاللة امللك
عبداهلل الثاين �إىل �آل �أبو بيدر بوفاة نا�صر

�أبو بيدر
�شقيق ال�صحايف جهاد �أبو بيدر.
و�أع ��رب العي�سوي ،يف ات���ص��ال هاتفي مع
�أ��س��رة امل��رح��وم  ،عن تعازي وموا�ساة جاللة
امللك� ،سائال اهلل �أن يتغمده بوا�سع رحمته.

القوات المسلحة تنفي تقديم
مكافآت مالية
االنباط-عمان

�صرح م�صدر ع�سكري م�س�ؤول يف القيادة
العامة للقوات امل�سلحة – اجلي�ش العربي،
ام�س الأربعاء ،عدم �صحة خرب حول تقدمي
مكاف�أة مالية لأي ريا�ضي يف القوات امل�سلحة
يحقق �إجنازاً ريا�ضياً مببلغ � 20ألف دينار،
والتي تداولتها املواقع الإعالمية وتناقلتها

عدد من و�سائل التوا�صل االجتماعي.
و�أك ��دت ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وات امل�سلحة
الأردن �ي ��ة ب� ��أن اجل �ه��ة امل�خ��ول��ة بن�شر �أخ �ب��ار
ال� �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة ه ��ي م��دي��ري��ة ال �ت��وج �ي��ه
امل �ع �ن��وي ،داع� �ي ��ا �إىل �� �ض ��رورة ال �ت ��أك��د م��ن
م�صداقيتها قبل ن�شرها ،علماً ب��أن القوات
امل�سلحة الأردن�ي��ة ما�ضية يف دع��م املتميزين
يف املجال الريا�ضي من منت�سبيها.

النواب يواصل انتخاب أعضاء
لجانه الدائمة
االنباط-عمان

وا��ص��ل جمل�س ال �ن��واب يف جل�سته ،ام�س
الأربعاء ،برئا�سة رئي�س املجل�س املحامي عبد
ال �ك��رمي ال��دغ �م��ي ،ت�شكيل جل��ان��ه ال��دائ�م��ة،
بانتخاب �أع�ضاء جلان :اخلارجية ،والتعليم،
وال�صحة ،فيما ت��واف��ق على �أع�ضاء اللجنة
الإدارية.
ويعقد النواب �صباح غد اخلمي�س جل�سة
لإق � ��رار ��ص�ي�غ��ة ال ��رد ع�ل��ى خ �ط��اب ال�ع��ر���ش،
متهيداً لرفعها اىل جاللة امللك يوم الأحد
املقبل.
وف��از بع�ضوية جلنة ال���ش��ؤون اخلارجية
ال�ن��واب :حممد تي�سري بني يا�سني ،و�شادي
ف��ري��ج ،وي �ح �ي��ى ع �ب �ي��دات ،و�أمي� ��ن م��دان��ات،
وجم��دي ال�ي�ع�ق��وب ،وم �ي��ادة ��ش��رمي ،وم�يرزا
ب��والد ،وخلدون حينا ،ودينا الب�شري ،ورميا
العمو�ش ،و�سالمة البلوي.
وان�ت�خ��ب امل�ج�ل����س �أع���ض��اء جل�ن��ة التعليم
وال �� �ش �ب��اب م ��ن ال � �ن� ��واب :خ� �ل ��دون � �ش��وي��ات،
وط ��ال ��ب ال� ��� �ص ��راي ��رة ،وحم� �م ��د ال �ع �ب��اب �ن��ة،
و�إ�سالم الطبا�شات ،وفايزة ع�ضيبات ،وزهري
ال�سعيدين ،وف��ري��د ح��داد ،وعيد النعيمات،

وخالد ال�شلول ،وعطا ابداح ،وبالل املومني.
وف��از ب��ان�ت�خ��اب��ات ع�ضوية جل�ن��ة ال�صحة
والبيئة كل م��ن� :أحمد ال�سراحنة ،وحممد
اخلاليلة ،وتي�سري كري�شان ،واحمد الع�شا،
وف��را���س الق�ضاة ،وم��روة ال�صعوب ،و�صفاء
املومني ،وفريد حداد ،ووائل رزوق ،وحممد
العبابنة ،وعبد الرحيم االزايدة.
وت�شكلت اللجنة الإداري� ��ة ب��ال�ت��واف��ق من
ال �ن��واب� :أح �م��د اخل�لاي �ل��ة ،وع �ب��داهلل ع��واد،
وع �ل��ي ال� �ط ��راون ��ة ،و� �س �ل �ي �م��ان �أب � ��و ي�ح�ي��ى،
وام�غ�ير ال�ه�م�لان ،وجميل الع�شو�ش ،وي��زن
ال���ش��دي�ف��ات ،وح���س�ين احل��را��س�ي����س ،و�أح �م��د
ال �ق �ط��اون��ة ،وحم �م��د ال� �ظ� �ه ��راوي ،وحم�م��د
ال�شطناوي.
وي�ستكمل املجل�س الأ�سبوع املقبل انتخاب
�أع� ��� �ض ��اء جل��ان��ه امل �ت �ب �ق �ي��ة ،وه� ��ي ال ��زراع ��ة،
وال�ع�م��ل ،وال�ط��اق��ة ،وال���س�ي��اح��ة ،واحل��ري��ات،
وفل�سطني ،واملر�أة.
وكان جمل�س النواب �أنهى ت�شكيل ثماين
جل��ان ،ه��ي ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وامل��ال�ي��ة ،واالقت�صاد
واال�ستثمار ،واخلارجية ،والإدارية ،والتعليم
وال �� �ش �ب��اب ،وال �� �ص �ح��ة وال �ب �ي �ئ��ة ،وال�ت��وج�ي��ه
الوطني.

رئيس هيئة األركان يلتقي
السفير الباكستاني

االنباط-عمان

التقى رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة،
ال�ل��واء الركن يو�سف �أحمد احلنيطي،
ام ����س الأرب� � �ع � ��اء ،يف م �ك �ت �ب��ه ب��ال �ق �ي��ادة
العامة ،ال�سفري الباك�ستاين يف عمان،
�سجاد علي خان والوفد املرافق.
وب� �ح ��ث ال � �ل� ��واء ال� ��رك� ��ن احل �ن �ي �ط��ي

م��ع ال��وف��د ال �� �ض �ي��ف ،ب�ح���ض��ور امل�ل�ح��ق
الع�سكري الباك�ستاين يف ع� ّم��ان وع��دد
م ��ن ك� �ب ��ار � �ض �ب��اط ال � �ق� ��وات امل �� �س �ل �ح��ة
الأردن � �ي� ��ة – اجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي� ،أوج� ��ه
ال �ت �ع��اون وال�ت�ن���س�ي��ق امل �� �ش�ترك ،و��س�ب��ل
ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات ال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي مبا
ي �خ��دم م���ص�ل�ح��ة ال� �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة يف
البلدين ال�صديقني.

املحلي
اخلمي�س
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الخصاونة يتسلم نسخة من تقرير ديوان المحاسبة

قبول العذر كثقافة

االنباط-عمان

مجتمعية

ت�سلم رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة ،ن�سخة من تقرير
ديوان املحا�سبة التا�سع وال�ستني لعام  2020وذلك خالل لقائه م�ساء
ام�س الأربعاء  ،يف رئا�سة الوزراء ،رئي�س ديوان املحا�سبة عا�صم حداد .
و�أكد رئي�س ال��وزراء ،خالل اللقاء الذي ح�ضره وزير دولة ل�ش�ؤون
رئا�سة ال��وزراء  /رئي�س الفريق املكلف مبراجعة ا�ستي�ضاحات ديوان
املحا�سبة الدكتور ابراهيم اجلازي و�أمني عام ديوان املحا�سبة ابراهيم
املجايل التزام احلكومة بت�صويب �أية خمالفات �أو جت��اوزات ت�ضمنها
التقرير وب�شكل يحافظ على املال العام ومنع �أية جتاوزات عليه.
ول�ف��ت رئي�س ال� ��وزراء �إىل ال �ت��زام احل�ك��وم��ة وجميع م�ؤ�س�ساتها
بالتعاون التام مع ديوان املحا�سبة ،واال�ستجابة ال�سريعة ال�ستي�ضاحات
الديوان ب�ش�أن �أية جتاوزات حت�صل لدى اجلهات اخلا�ضعة لرقابته.
كما �أك��د اخل�صاونة دع��م احلكومة للجهود ال�ت��ي يبذلها دي��وان
املحا�سبة وامل�ؤ�س�سات الرقابية الأخرى يف املحافظة على املال العام ومبا
ي�سهم يف تعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وعر�ض رئي�س دي��وان املحا�سبة ،من جهته ،اجلهود التي يبذلها
الديوان يف �إعداد تقريره ال�سنوي الذي يت�ضمن الق�ضايا غري امل�صوبة
ل��دى اجل�ه��ات اخلا�ضعة ل��رق��اب��ة ال��دي��وان ،م ��ؤك��دا ح��ر���ص ال��دي��وان
على حتقيق �أه��داف��ه املتمثلة باملحافظة على امل ��ال ال �ع��ام و�سالمة
ا�ستخدامه و�إدارته ،الفتا �إىل �أن الديوان قام بن�شر التقرير على موقعه
الإلكرتوين.

الفايز يؤكد اهمية تعزيز العالقات االردنية السويدية
االنباط-عمان

اكد رئي�س جمل�س االعيان في�صل الفايز
اهمية تعزيز العالقات االردن�ي��ة ال�سويدية
والبناء عليها يف خمتلف امل�ج��االت وخا�صة
ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية.
وق��ال الفايز خ�لال لقائه ام�س االرب�ع��اء
يف م�ك�ت�ب��ه ب ��دار جم�ل����س االع �ي��ان ال���س�ف�يرة
ال�سويدية لدى اململكة الك�سندرا ريدمارك،
بح�ضور رئي�سة جلنة ال���ص��داق��ة الربملانية
االردنية ال�سويدية العني رابحة الدبا�س ،ان
االردن يعتز بعالقاته املتميزة والقوية مع
ال�سويد ،م�شريا اىل �أن هناك حر�صا دائما
م��ن قبل ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال�ث��اين على
تطويرها والبناء عليها مبختلف املجاالت.
وتناول اللقاء العالقات الثنائية االردنية
ال���س��وي��دي��ة واالو�� �ض ��اع ال��راه �ن��ة يف املنطقة

خ��ا� �ص��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال�ق���ض�ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة
و� � �ض� ��رورة ح �ل �ه��ا وف� ��ق ق � � ��رارات ال �� �ش��رع �ي��ة

الدولية وحل الدولتني.
وث� �م ��ن ال� �ف ��اي ��ز ال� ��دع� ��م ال � � ��ذي ت �ق��دم��ه

ال�سويد ل�لاردن خا�صة يف جماالت التمكني
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ومت � �ك �ي�ن امل � � ��ر�أة
وال�شباب وتكنولوجيا التعليم ،وم��ا تقدمه
م��ن م���س��اع��دات ل�ل�اون��روا ،داع �ي��ا اىل زي��ادة
ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري ب�ين البلدين ال�صديقني
و�إق��ام��ة اال�ستثمارات امل�شرتكة ،ا�ضافة اىل
زيادة اعداد املواطنني ال�سويديني القادمني
لالردن بغر�ض ال�سياحة.
م��ن جانبها اع��رب��ت ال�سفرية ال�سويدية
عن �سعادتها بامل�ستوى الرفيع الذي و�صلت
اليه العالقات ال�سويدية االردن�ي��ة وحر�ص
بالدها على تعزيزها وادامتها.
وثمنت الدور االن�ساين الكبري الذي يقوم
به االردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين
جت��اه ال�لاج�ئ�ين يف االردن ،ودوره امل�ح��وري
جت ��اه �إح �ل��ال ال �� �س�ل�ام يف امل �ن �ط �ق��ة و�إن� �ه ��اء
ال�صراعات فيها.

الفراية ونظيره التركي يبحثان تطوير وتعزيز التعاون
االنباط-عمان

ال �ت �ق��ى وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة م� ��ازن ال �ف��راي��ه ،يف
مدينة �إ�سطنبول الرتكية ام�س الأربعاء ،نظريه
ال�ترك��ي �سليمان ��ص��وي�ل��و ،وذل ��ك ع�ل��ى هام�ش
اجتماعات منظمة الإنرتبول التي ي�شارك بها
االردن واملنعقدة حاليا يف تركيا.
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء �سبل ت�ط��وي��ر وت�ع��زي��ز �أوج��ه
ال�ت�ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين ال
�سيما يف جم��ال مكافحة االره ��اب واجل��رمي��ة،
�إ� �ض��اف��ة اىل م��و��ض��وع ال�لاج�ئ�ين وامل���س��ؤول�ي��ات
امللقاة على عاتق البلدين ج��راء ا�ست�ضافتهما
لإعداد كبرية منهم.
و�أك ��د ال��وزي��ر ال �ف��راي��ه خ�ل�ال ال�ل�ق��اء متانة
وعمق العالقات االردنية الرتكية والتي ار�سى
دعائمها القيادتان احلكيمتان للبلدين يف �شتى
امل �ج ��االت ،م �� �ش��ددا ع�ل��ى � �ض��رورة امل���ض��ي ق��دم��ا

يف ال�ب�ن��اء عليها ودع�م�ه��ا وت�ع��زي��زه��ا خ��ا��ص��ة يف
امل �ج��االت االم �ن �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة ومب ��ا يحقق

م�صاحلهما امل�شرتكة.
وا� �ش��ار ال�ف��راي��ه ايل ان االردن ت�ع��ر���ض عرب

تاريخه اىل موجات عديدة من اللجوء� ،شكلت
�ضغطا كبريا على م��وارده وامكاناته املحدودة،
م��و��ض�ح��ا �أن �أزم� ��ة ال �ل �ج��وء ال �� �س��وري ف��ر��ض��ت
عبئا ك�ب�يرا ع�ل��ى خمتلف ال�ق�ط��اع��ات احليوية
واخل��دم�ي��ة والأم�ن�ي��ة يف اململكة مم��ا ي�ستدعي
حتمل املجتمع الدويل م�س�ؤولياته جتاه االردن
حتى يتمكن م��ن اداء ر�سالته االن�سانية جتاه
الالجئني نيابة عن العامل اجمع.
من جانبه �أكد الوزير الرتكي حر�ص بالده
على متتني التعاون الثنائي بني البلدين وفتح
جماالت �أو�سع لتعزيز العالقات القائمة بينهما
وخا�صة يف املجاالت االمنية واالقت�صادية.
ويف نهاية اللقاء ،اتفق اجلانبان على �إدام��ة
ال �ت��وا� �ص��ل وال�ت�ن���س�ي��ق ح �ي��ال ج�م�ي��ع ال�ق���ض��اي��ا
ذات االهتمام امل�شرتك ،ا�ضافة اىل الإ�ستمرار
يف ب��ذل اجل �ه��ود ال�ل�ازم��ة ال�ت���ص��دي ل�ل�إره��اب
واجلرمية ب�شتى انواعها.

تسجيل  26وفاة و 4534إصابة بفيروس كورونا في المملكة
االنباط -عمان

�أع�ل�ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ،ام����س الأرب �ع ��اء ،عن
ت���س�ج�ي��ل  26وف ��اة و� 4534إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة
ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا يف امل �م �ل �ك��ة ،ل�يرت �ف��ع ال �ع��دد
الإج� �م ��ايل �إىل  11429وف ��اة و928256
�إ�صابة.
وب�ل�غ��ت ن�سبة ال�ف�ح��و��ص��ات الإي�ج��اب� ّي��ة ام�س
 9.20باملئة ،بح�سب املوجز الإعالمي ال�صادر
عن الوزارة.
و�أ��ش��ار املوجز �إىل �أن ع��دد احل��االت الن�شطة
حالياً و�صل �إىل  44810حالة ،بينما بلغ عدد
احل��االت ال�ت��ي �أدخ �ل��ت ،ام����س� ،إىل امل�ست�شفيات
186حالة ،وع � ��دد احل� � ��االت ال� �ت ��ي غ� ��ادرت
امل���س�ت���ش�ف�ي��ات  134ح ��ال ��ة ،ف �ي �م��ا ب �ل��غ ال �ع��دد
الإجمايل للحاالت امل�ؤكدة التي تتلقى العالج
يف امل�ست�شفيات  961حالة.
و�أظهر املوجز �أن ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العزل يف

�إقليم ال�شمال بلغت  28باملئة ،بينما بلغت ن�سبة
�إ�شغال �أ��س� ّرة العناية احلثيثة  48باملئة ،فيما
بلغت ن�سبة �إ�شغال �أجهزة التنف�س اال�صطناعي
يف الإقليم ذاته  31باملئة.
و�أ�ضاف �أن ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العزل يف �إقليم
الو�سط بلغت  26باملئة ،يف حني و�صلت ن�سبة
�إ�شغال �أ��س� ّرة العناية احلثيثة يف الإقليم ذات��ه
�إىل  41باملئة ،ون�سبة �إ�شغال �أج�ه��زة التنف�س
اال�صطناعي �إىل  17باملئة.
ويف �إقليم اجلنوب ،بلغت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة
العزل  13باملئة ،ون�سبة �إ�شغال �أ��س� ّرة العناية
احلثيثة  20باملئة ،فيما بلغت ن�سبة �إ�شغال
�أج �ه��زة التنف�س اال�صطناعي يف الإق�ل�ي��م ذات��ه
 17باملئة.
و�أ�� �ش ��ار امل��وج��ز �إىل ت���س�ج�ي��ل  2596ح��ال��ة
�شفاء ،لي�صل العدد الإج�م��ايل حل��االت ال�شفاء
املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل ( 14يوماً) �إىل
 872017حالة.

أ.د.محمد طالب عبيدات
�أجزم ب�أن �أعقل النا�س �أعذرهم للنا�س ،درة نفي�سه من درر الفاروق عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه،
وال�سبب �أن العاقل من تعامل مع النا�س وقدر �أو�ضاعهم واحلالة التي هم فيها ﻷ�ن يف ذلك تتجلى
معاين ا ﻹ�ن�سانية وكرم العطاء ونبذ ﻷا�نانية:
 .1ﻷا��صل �أن يكون للجانب ا ﻹ�ن�ساين ن�صيب يف حياة كل منا ،ففيه احل�سنات وال�صرب وتهذيب
النف�س ويك�سب ا ﻹ�ن�سان فيه الدنيا ﻵ
وا�خرة.
� .2أح��وال النا�س �أ�سرار ال يعلمها �إال اهلل تعاىل ،فال نق�سوا عليهم وال نتجرب ﻷ�ن كرامتهم فوق
كل �شيء.
� .3صحيح �أن هنالك فئة قليلة ت�ستغل هذا اجلانب وتعزف على وتره لتحقيق مكا�سب �أكرث �سواء
عن طريق العطايا �أو الك�سب ب�أنواعه �أو ‘ال�شحدة’ �أو ﻷا�خذ ب�أي و�سيلة ،لكن املعظم مكره �أخاك ال
بطل ﻷ
وا��سباب متنوعة.
 .4ال�صرب وقبول العذر ثقافة �إن�سانية تتجلى يف مواقف عدة ،كال�صرب على ذوي احلاجات اخلا�صة
�سائقي املركبات عندما تفتح ا ﻹ��شارات ال�ضوئية وخط�أ �سلوكيات البع�ض عندما يبد�أوا بالزوامري
لت�أخرهم يف احلركة� ،أو قبول عذر ت�أخر النا�س يف دفع املتطلبات املالية لعدم توفر امل��ال� ،أو قبول
عذر ت�أخر �أحدهم بالقيام بالواجب حلالة �إن�سانية �أو لأمور عائلية� ،أو �إتخاذ موقف با ﻹ�كراه ،وهكذا.
 .5ثقافة قبول العذر نحتاجها يف كثري من ﻷا�حيان لتخفيف امل�صاب �أو احلالة ا ﻹ�ن�سانية التي
يعاين منها الطرف ﻵا�خر ،وفيها تتجلى �أ�سمى معاين ا ﻹ�ن�سانية ،ورمبا نحتاج �أحيانا لقطع ال�شك
باليقني يف بع�ض احلاالت.
 .6ثقافة قبول العذر تنعدم للأ�سف عند معظم النا�س وال توجد �إال عند من عانى �أو تربى على �أن
يعطي العذر للآخرين ،واملطلوب �أن نواءم بني قبول العذر وم�صداقية من يحتاج العذر يف زمن �أ�صبح
فيه احلليم حريان وحاالت اخلداع تتجلى �أكرث من ال�صدقية .ب�صراحة :ثقافة قبول العذر يجب �أن
ت�سود جلانبها ا ﻹ�ن�ساين امل�ضيء ،وعلينا �أن ال نظلم �أو �أن ال ت�أخذنا ال�شفقة ب�سبب بع�ض احلاالت التي
ت�ستغل هذا اجلانب ،فهناك فع ً
ال �أنا�س يحتاجون للعذر ومن حقهم �أن نعاملهم باحل�سنى.
�صباح العذر وا ﻹ�ن�سانية

تنشيط السياحة تنظم ورشة عمل بين
مكاتب السياحة األردنية والبولندية
االنباط-عمان

نظمت هيئة تن�شيط ال�سياحة ،ام����س الأرب �ع��اء،
ور�شة عمل ملمثلي مكاتب �سياحة و�سفر �أردن�ي��ة مع
نظرائهم من مكاتب ال�سياحة البولندية.
وق��ال��ت الهيئة يف ب�ي��ان �صحفي� ،إن ان�ع�ق��اد ه��ذه
الور�شة ي�أتي �ضمن زي��ارة نظمتها الهيئة لوفد من
ممثلي مكاتب ال�سياحة وال�سفر البولندية خلدمة
خ �ط��ط ال �ت�روي ��ج ال �� �س �ي��اح��ي ل�ل�م�م�ل�ك��ة يف ال �� �س��وق
البولندي ،حيث ت�ضمنت الزيارة جولة ا�ستطالعية
للمكاتب يف اململكة.
وق� ��ال م��دي��ر ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال��دك �ت��ور ع �ب��دال��رزاق
ع��رب �ي��ات� ،إن الأردن ي�ع��د م��ن �أه� ��م و�أب � ��رز وج�ه��ات
ال�سياحة يف العامل ،ملا يتمتع به من تنوع يعد عن�صر
جذب لل�سائح البولندي ،الفتاً �إىل �أن عام  2019كان
عاماً مميزاً بالنظر �إىل قدوم ال�سياح من بولندا �إىل
الأردن.

و�أ�ضاف �أن الأردن لديه فر�صة حقيقية ال�ستقطاب
ال�سياح من بولندا خالل الفرتة احلالية من خالل
ال�ط�يران منخف�ض التكاليف ،م ��ؤك��داً �سعي الهيئة
جل� ��ذب ال �ب��ول �ن��دي�ي�ن م ��ن خ�ل��ال � �ش ��رك ��ات ط�ي�ران
م�ن�خ�ف����ض ال�ت�ك��ال�ي��ف وال � ��ذي ت�ن�ط�ل��ق م �ن��ه رح�ل�ات
مبا�شرة للمملكة حاليا.
وب�ي�ن ع��رب �ي��ات� ،أن ج ��ذب ال���س�ي��اح م��ن اجلن�سية
البولندية جاء �ضمن خطة الهيئة للعام احلايل التي
مت من خاللها االنفتاح على �أ�سواق جديدة ،الفتاً �إىل
�سعي الهيئة خالل ال�شهر املقبل �إىل ا�ستقطاب عدد
من ممثلي الإعالم البولندي لرتويج وت�سويق اململكة
يف بالدهم.
من جهتهم ،بني عدد من ممثلي مكاتب ال�سياحة
وال�سفر البولندية امل�شاركة يف ال��ور��ش��ة� ،أن الأردن
يتمتع بالأجواء الهادئة والأمان ،ما ميكنه من زيادة
عدد ال�سياح الراغبني بالقدوم �إليه.

المعونة الوطنية واإلسكوا يطلقان ورشة
التحليل الكمي لسياسات الحماية االجتماعية
االنباط-عمان

نظم �صندوق املعونة الوطنية ،بالتعاون مع جلنة
الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا
(الإ�سكوا) ،دورت�ين تدريبيتني حول التحليل الكمي
ل�سيا�سات احلماية االجتماعية ،القائمة على الأدل��ة،
الأوىل للمبتدئني ،والثانية مبثابة تدريب للمدربني.
و أ�ك��د مدير عام �صندوق املعونة بالوكالة الدكتور
برق ال�ضمور� ،أهمية مثل هذه ال��دورات ،م�شرياً �إىل
�أن ال�صندوق ي�سعى من خالل هذه الدورة �إىل تعريف
امل���ش��ارك�ين على الإط ��ار التحليلي امل�صمم خ�صي�صاَ
لوا�ضعي ال�سيا�سات ب�ه��دف تقييم ب��رام��ج امل�ساعدة
االجتماعية وحتديد �سبل حت�سينها ،وكميات البيانات
الإداري� ��ة ال�ت��ي تنتجها ب��رام��ج امل�ساعدة االجتماعية
لدعم عملية �صنع القرار.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال م�ست�شار م��دي��ر ع ��ام ال���ص�ن��دوق
ل�برام��ج احلماية االجتماعية في�صل اخل�لاي�ل��ة� ،إن
ال ��دورة ت�ساعد يف حت��دي��د اخل�صائ�ص االجتماعية

والدميوغرافية للم�ستفيدين م��ن ب��رام��ج امل�ساعدة
االجتماعية ،م�ضي ًفا �أن ال��دورة �ستمكن العاملني يف
جمال احلماية االجتماعية من ت�صنيف الأفراد الذين
لديهم خ�صائ�ص مت�شابهة يف جمموعات ،وتو�ضيح
ال�ع��وام��ل الهيكلية التي جتعلهم عر�ضة للمخاطر،
ومن ثم ت�صميم خدمات تلبي احتياجات فئات حمددة
وت�ساهم يف حت�صينها من املخاطر على املدى الطويل.
ب ��دوره ،ق��ال رئي�س ق�سم احلماية االجتماعية يف
(الإ�سكوا) ماركو �شافر� ،إن ال��دورة ت�أتي �ضمن �إطار
ال��دع��م ال�ف�ن��ي ال ��ذي ت�ق��دم��ه (الإ� �س �ك��وا) اىل ال��دول
ريا لدور ال�صندوق
الأع�ضاء ومن �ضمنها الأردن ،م�ش ً
الرائد يف ت�صميم برامج احلماية االجتماعية خالل
ال�سنوات املا�ضية ،م��ؤك��دا على دع��م �صندوق املعونة
للنهو�ض بقدرات العاملني والعامالت لديه وتطوير
مهاراتهم وقدراتهم ،بحيث ميكنهم فيما بعد تدريب
زمالئهم يف هذا املجال وحت�سني معارفهم يف جمال
حتليل البيانات والربامج.

بخيت :سلطة العقبة تعد مخططًا شموليًا
جديدًا لتكون مدينة ذكية
االنباط-برتا

كما �أ�شار �إىل �إجراء  49281فح�صاً ،ليبلغ
العدد الإجمايل للفحو�صات التي �أجريت منذ
بدء الوباء  11889329فح�صاً.

و�أظهر املوجز �أن عدد متلقي اجلرعة الأوىل
من لقاح كورونا و�صل �إىل  ،4100375فيما
و�صل عدد متلقي اجلرعتني �إىل .3703946

السفير األلماني في عمان يزور المحكمة الدستورية
االنباط-عمان

ال�ت�ق��ى رئ�ي����س املحكمة ال��د��س�ت��وري��ة القا�ضي
ه�شام ال�ت��ل� ،سفري جمهورية �أمل��ان�ي��ا االحت��ادي��ة
برينهارد كامبمان ،بح�ضور �أم�ين ع��ام املحكمة
ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف ال �ن �ج��داوي وم��دي��ر امل �� �ش��اري��ع يف
م�ؤ�س�سة بالنك لل�سلم ال��دويل و�سيادة القانون
�سراج خان .وا�ستعر�ض التل ،خالل اللقاء الذي
ج��رى ام�س الأرب �ع��اء ،تطور احل�ي��اة الد�ستورية
يف اململكة ،مثمنا اهتمام اجلانب الأمل��اين برفع
م�ستوى التعاون امل�شرتك مع املحكمة.

و�أك � ��د ك��ام �ب �م��ان ح��ر���ص ب�ل��اده ع �ل��ى ت �ب��ادل
اخل�ب�رات وع�ق��د امل ��ؤمت��رات وال �ن��دوات اخلا�صة
ب��ال �ق �� �ض��اء ال��د� �س �ت��وري م ��ن خ �ل�ال م ��ؤ� �س �� �س��ات
اجلمهورية الأملانية كافة .وجاء هذا اللقاء على
ه��ام����ش ن ��دوة م�شرتكة ب�ين املحكمة وم�ؤ�س�سة
ب�ل�ان��ك ب �ع �ن��وان“ :دور امل �ح �ك �م��ة ال��د� �س �ت��وري��ة
يف ال �ن �ظ��ام ال��د� �س �ت��وري والقانوين” ،وال �ت��ي
ت�ضمنت عدة حماور منها العالقة بني املحكمة
الد�ستورية والنظام الق�ضائي وت�أثري القرارات
الإلزامية للمحاكم الد�ستورية.

ق��ال رئ�ي����س �سلطة منطقة العقبة االق�ت���ص��ادي��ة
اخلا�صة املهند�س نايف بخيت� ،إن ال�سلطة تعد حاليا
خم�ط�ط�اً �شمولياً ج��دي��داً ملنطقة العقبة ل�ل�أع��وام
 2024 - 2022لتكون مدينة ذكية.
و�أ�ضاف خالل افتتاحه ،ام�س الأربعاء ،الور�شة التي
نظمها املنتدى “العربي للمدن الذكية” بالتعاون
م��ع �أم��ان��ة ع �م��ان ال �ك�ب�رى و��س�ل�ط��ة منطقة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة ،بعنوان “التحول اىل مدن ذكية
الطريق الأف�ضل لتح�سني جودة احلياة”� ،أن العقبة
�ستكون م��دي�ن��ة ذك�ي��ة لت�سهم يف ح��ل م�شاكل كثرية
وتقليل ال��زم��ن واجل �ه��د وزي ��ادة م��داخ�ي��ل االقت�صاد
الوطني من �أجل �أن تعود بالفائدة والرفاه على الوطن
و�أبنائه.
و�أك � ��د ب�خ�ي��ت �أن �ن��ا ق � ��ادرون ع�ل��ى ت�غ�ي�ير ال���ص��ورة
ال�ن�م�ط�ي��ة ل �ل �م��دن ال �ع��رب �ي��ة ال��س�ي�م��ا ون �ح��ن منتلك
الوعي والإرادة والقرار بالعمل على حت�سني قدراتها
وحتويلها �إىل م��دن ذكية عن طريق تبادل اخل�برات
وال�ت�ج��ارب وا�ستغالل امل ��وارد الب�شرية مب��ا يتفق مع
متطلبات الع�صر وا�ستحقاقات امل�ستقبل.
ولفت �إىل �أن اختيار العقبة ال�ست�ضافة هذه الور�شة
�سي�ضع عليها مزيداً من االلتزام لتكون امنوذجاً بني
امل��دن الذكية ومتار�س دوره��ا الريادي يف بناء مدينة

تنتمي �إىل امل�ستقبل الذي نراهن عليه ومبا مُّيكنها لأن
تكون مق�صداً ا�ستثمارياً ولوج�ستياً و�سياحياً وعاملياً.
وق ��ال رئي�س جلنة �أم��ان��ة ع�م��ان ورئ�ي����س املنتدى
ال�ع��رب��ي للمدن ال��ذك�ي��ة املهند�س يو�سف ال���ش��وارب��ة،
ب ��دوره� ،إن ا ألم��ان��ة أ�ع ��دت ،خ�لال ال�ف�ترات املا�ضية ؛
تنفيذاً للتوجيهات امللكية ال�سامية ،خطة ا�سرتاتيجية
يف حم� ��اور حم� ��ددة وه ��ادف ��ة ��ش�م�ل��ت ق �ط��اع��ات ع��دة
مرتبطة بالبيئة والطاقة والبنية التحتية والنقل،
كما حر�صت على �أن تكون �أه��داف�ه��ا امل�ؤ�س�سية تتفق
متاماً مع الأهداف الوطنية املعلنة من قبل احلكومة
و�أهداف التنمية امل�ستدامة العاملية.
و�أ�ضاف �أن الأمانة كانت ال�سباقة يف جمال التحول
الإل� �ك�ت�روين ،ف�ك��ان��ت �أول م�ؤ�س�سة تطلق خدماتها
الإل�ك�ترون�ي��ة ب��ال�ك��ام��ل ،وم���ش��روع “خارطة الطريق
لع ّمان مدينة ذكية” ،حيث يعترب امل�شروع بداية للعمل
ع�ل��ى ت��وج�ي��ه اال��س�ت�ث�م��ارات لتح�سني عملية تقدمي
اخلدمات وتخفيف االزدحامات املرورية يف ظل النمو
ال�سكاين املت�سارع.و�أكد ال�شواربة �أهمية التوجه اجلاد
لتحديد وتطوير حلول ذكية ملواجهة حتديات ح�ضرية
تواجه املدينة مع الأخذ بعني االعتبار الت�شاركية مع
املواطن يف عملية التخطيط و�إيجاد حلول للم�شكالت
وبناء ا�سرتاتيجيات مالية �ضمن الإم�ك��ان��ات املتاحة
لتحقيق الأهداف التنموية.
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صندوق النقد الدولي متفاؤل بحذر بشأن االقتصاد األردني

خبراء :مؤشرات بيان «النقد الدولي» لن تتم إذا لم تطبق
الحكومة التزاماتها

مخامرة :المراجعات تحمل بطياتها احتراما للدور االردني بالمنطقة
اكثر من ثقتها باالداء االقتصادي
عايش  :تقارير مراجعة األداء لـ «األردن» متشابهة و»المراجعات»
ال تشير السباب ارتفاع المديونية
الأنباط -عمرالكعابنة
اع �ت�ب�ر حم �ل �ل��ون اق �ت �� �ص��ادي��ون ان ،امل ��ؤ� �ش��رات
االيجابية التي عك�سها البيان ال�صادر من �صندوق
النقد ال��دويل ح��ول مراجعة الأداء الثالثة يف ظل
برنامج الإ�صالح االقت�صادي الذي و�ضعته احلكومة
لن تتم اذا مل تطبق احلكومة التزاماتها مبعاجلة
التهرب اجلمركي واالمتثال ال�ضريبي ،مو�ضحني
�أن ال�ل�غ��ة امل�ستخدمه يف ه��ذا اجل��ان��ب ت�ك��اد تكون
مت�شابهة و�أن ال�صندوق ال ي�شري يف مراجعاته اىل
اال��س�ب��اب التي ادت اىل �آن�ضباط املديونيه العامه
التي نراها ترتفع �سنه بعد �أخرى.
وذك��ر البيان ال�صادر من ال�صندوق ال��ذي �أداله
«ال�سيد عبا�س» حول مراجعة الأداء الثالثة يف ظل
برنامج الإ�صالح االقت�صادي الذي و�ضعته احلكومة
الأردنية ويدعمه «ت�سهيل ال�صندوق املمدد» �أنه من
املتوقع �أن يبلغ النمو االقت�صادي ح��وايل  2%يف
 ،2021م�شريا �إىل �أن االقت�صاد ما زال يعاين من
مكامن �ضعف ملمو�س ،تتمثل با�ستمرار البطالة
املرتفعة ،وق��د �أدى �ضعف الطلب يف قطاع الأ��س��ر،
ف�ضال على ت��أخ��ر انتقال اث��ر ارت�ف��اع �أ��س�ع��ار ال�سلع
الأولية العاملية �إىل الأ�سواق املحلية� ،إىل كبح معدل
الت�ضخم عند م�ستوى  1,8%على �أ�سا�س �سنوي يف
نهاية �أيلول .2021
وت��وق��ع البيان �أن يرتفع عجز احل�ساب اجل��اري
�إىل ن�ح��و  9,5%م��ن ال �ن��اجت يف  2021الرت �ف��اع
�أ� �س �ع��ار ا� �س �ت�ي�راد ال ��وق ��ود وزي� � ��ادة واردات ال���س�ل��ع
الو�سيطة ويتوقع �أن ينخف�ض �إىل �أقل من  5باملئة
خ�ل�ال  .2022بينما ي�ت��وق��ع �أن ت�ستمر ع��ائ��دات
ال�سفر بالتعايف التدريجي �إىل م�ستويات قريبة ملا
قبل اجل��ائ�ح��ة .و�أ� �ش��ار �أن��ه رغ��م ال�ظ��روف ال�صعبة
ال �ت��ي جلبتها اجل��ائ �ح��ة ،ف�ق��د ��س��اع��دت ال�سيا�سات
االقت�صادية ال�سليمة يف احل�ف��اظ على اال�ستقرار
االقت�صادي الكلي ،مبينا �أن احلكومة مت�ضي على
امل�سار ال�صحيح نحو تقلي�ص عجز املالية العامة
بن�سبة  1%من �إجمايل الناجت املحلي يف ،2021
ب�سبب اجلهود امل�ؤ�س�سية املبذولة يف معاجلة التهرب
ال�ضريبي وحت�سني االمتثال ال�ضريبي  .وحافظت
االحتياطيات الدولية على م�ستوى مريح مب�ساعدة
ال���س�ي��ا��س��ة ال�ن�ق��دي��ة الن�شطة وال�ت�م��وي��ل اخل��ارج��ي
القوي .وال ي��زال مركز الأردن يف الأ�سواق الدولية
قويا ،بفروق �ضيقة عن النظراء يف املنطقة.
و�أ�ضاف البيان �أن��ه من املتوقع �أن يت�سارع النمو

يف  2022م�سج ً
ال  2,7%مع زي��ادة زخم التعايف،
وب��داي��ة جني ث�م��ار الإ� �ص�لاح��ات الهيكلية .يف ظل
هذه اخللفية ،مت التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن الأهداف
املالية لعام  2022والتي �ست�ساعد على ا�ستقرار
الدين العام مع �إتاحة م�ساحة لتو�سيع برامج مهمة
للحماية االجتماعية واحلفاظ على الوظائف ،ودعم
اال�ستثمار العام ،وثم تعزيز التعايف التدريجي .ويف
الوقت نف�سه� ،سي�ستمر الربنامج يف توفري امل��وارد
الالزمة للإنفاق ال�صحي الأعلى من املتوقع النا�شئ
عن اجلائحة.
و�أكد �أن موقف ال�سيا�سة النقدية ال يزال مالئما
لكن ينبغي �أن تظل ال�سيا�سات يف ال�ف�ترة املقبلة
مت�سمة ب��امل��رون��ة وم���س�تر��ش��دة ب��ال�ب�ي��ان��ات ،بحيث
ت ��وازن ب�ين احل��اج��ة �إىل تر�سيخ ال�ت�ع��ايف واحل�ف��اظ
على اال�ستقرار النقدي واملايل  ،وعن االحتياطيات
الدولية توفع البيان �أن تبقى عند م�ستويات مريحة
على امل��دى املتو�سط ،وال��دول��رة يف �أدن��ى م�ستوياتها
امل�سجلة على م��دار ال�سنوات الأخ�ي�رة كما �أ��ش��ار �أن
النظام امل�صريف ميتمتع مب�ستوى جيد من الر�سملة
وال�سيولة ،وحجم القرو�ض املتعرثة عند م�ستويات
منخف�ضة حتى منت�صف . 2021
و�أ� �ش��ار �أن التحديث الو�شيك ل�برن��ام��ج «تقييم
القطاع امل��ايل (� )FSAPسيكون فر�صة لإجراء
ح�صر للتغريات ال�ت��ي �شهدها ال�ق�ط��اع امل��ايل منذ
ال�ت�ح��دي��ث ال �� �س��اب��ق ،مب��ا يف ذل ��ك ت ��أث�ي�ر اجل��ائ�ح��ة
مبينني �أنه قد حتقق تقدم ملمو�س يف تعزيز نظام
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،مبا يف ذلك
ا�صدار قانون جديد ملكافحة غ�سل الأم��وال يتوافق
م��ع امل�ع��اي�ير ال��دول�ي��ة .كما ق��ام��ت احل�ك��وم��ة بو�ضع
خطة للتعامل مع مواطن الق�صور اال�سرتاتيجية
املتبقية التي حددتها خطة عمل جمموعة العمل
املايل (.)FATF
وب�ين �أن��ه ال ي��زال توفري الدعم القوي ب�شروط
مي�سرة من املانحني مطلبا بالغ الأهمية ،وخا�صة
يف ظل امتداد �آث��ار اجلائحة لفرتة �أط��ول .ف��الأردن
ال يزال يتحمل عبئا �أكرب مقارنة بالبلدان الأخرى
يف دعم وا�ست�ضافة  1,3مليون الجئ �سوري .ومن
املتوقع �أن ي�صل �إجمايل مدفوعات �صندوق النقد
ل�ل�أردن على مدار الفرتة  ،2020-2024مبا يف
ذلك املبلغ امل�سحوب مبوجب «�أداة التمويل ال�سريع»،
�إىل  1362,11مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة
(�أو ح ��وايل  1,95م�ل�ي��ار دوالر) .ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
�صرف  329مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة (�أو

حوايل  469مليون دوالر متثل ن�صيب الأردن من
ال�ت��وزي��ع ال�ع��ام ال��ذي �أج ��راه ال�صندوق ملخ�ص�صات
حقوق ال�سحب اخلا�صة يف �أغ�سط�س .2021
وع �ل��ق وج ��دي امل �خ��ام��رة اخل �ب�ير االق �ت �� �ص��ادي لـ
«الأنباط» على ما ورد يف البيان ،قائال �إن امل�ؤ�شرات
االيجابية التي عك�سها البيان لن تتم �إذا مل تطبق
احل�ك��وم��ة ال�ت��زام�ه��ا يف معاجلة ال�ت�ه��رب اجلمركي
واالم�ت�ث��ال ال�ضريبي ،م�ضيفا �أن احلكومة تواجه
م�شكلة يف ا�ستقطاب امل�ستثمرين ،منوها �إىل �أن��ه
هناك عددا من امل�ستثمرين خرجوا من الأردن لذا
على احلكومة معاجلة هذه امل�شكلة املرتبطة بارتفاع
ن�سب البطالة الأم��ر ال��ذي �شدد عليه ال�صندوق يف
البيان .
و�أ��ض��اف �أن��ه هناك ر�ضا من قبل �صندوق النقد
جت��اه ال�سيا�سة ال�ن�ق��دي��ة ي�ع��ود ذل��ك ل�ع��دة �أ��س�ب��اب،
�أب ��رزه ��ا جن ��اح ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي يف ت� ��أدي ��ة دوره يف
اجل��ائ�ح��ة بال�شكل امل�ط�ل��وب وال�سيولة النقدية يف
البنوك وارت�ف��اع االحتياطيات االجنبية منوها �أن
ال�سيا�سة النقدية يف الأردن �أف�ضل م��ن ال�سيا�سة
االقت�صادية احلكومية .
و�أك ��د �أن��ه يجب على احل�ك��وم��ة حت�سني و�ضعها
م��ن يف جم��ال غ�سيل الأم ��وال والتمويل ل�ل�إره��اب
وذلك لأن الأردن من الدول املتواجدة يف «القائمة
الرمادية» ملجموعة العمل املايل»ال�سلطات الق�ضائية
ذات النواق�ص اال�سرتاتيجية» مو�ضحا �أنه بغري ذلك
�ستف�شل كل املعطيات التي مت التحدث عنها ،منبها
�أن الأردن بحاجة لفريق اقت�صادي ملعاجلة عجز
املوازنة والأمور املرتتبة عليها .
وبخ�صو�ص مراجعه االداء االقت�صادي من قبل
ال�صندوق �أو م��ا يعرف ب�ـ «الت�سهيل امل �م��دد» ،بني
اخلبري االقت�صادي ح�سام عاي�ش �أن الهدف منه
امل�ساعدة ملعاجله امل�شكالت املتو�سطه �أو وطويلة
االمد التي يتعر�ض لها ميزان املدفوعات يف الدول
التي ت�ستفيد من هذا الت�سهيل وتعاين من ت�شوهات
ك�ب�يرة وتتطلب ا��ص�لاح��ات اق�ت���ص��ادي��ة وب�ط��ئ يف
النمو ،وبالتايل فان جملة من االختالالت �أدت �إىل
ه��ذا النوع من الت�سهيل املقدم �إىل االردن وال��ذي
يقدر فيه ال�صندوق �أن �إجمايل ما �سيقدمه على
م��دار ال�سنوات حتى ع��ام  2024لل��أردن ح��وايل
 2.4مليار دوالر.
و�أ� �ض��اف �أن ��ه ب��ال �ع��ادة ف� ��إن ال�ت���س��دي��د مل�ث��ل ه��ذه
القرو�ض املي�سره يتم مبوجب هذا الت�سهيل املمد
م��ا ب�ين �� ٤س�ن��وات ون���ص��ف �إىل ع���ش��ر ��س�ن��وات من

تاريخ �صرف هذه االم��وال ،م�شريا �إىل �أنه ما زال
ي�ستمع اىل ال�ك�ل�م��ات واجل �م��ل الكال�سيكية التي
اع�ت��دن��ا عليها م��ع ك��ل م��راج�ع��ه �سابقه ل�صندوق
النقد ،مع متنيات تتعلق بال�سيا�سات التي �ستعمل
عليها احلكومة فيما يتعلق التعايف وفر�ص العمل
ومتكني امل��ر�أة وم�ساعدة االكرث تاثرا يف اجلائحه
واال�صالحات التي يركز عليها ال�صندوق يف هذه
املراجعه مثل مكافحة التهرب ال�ضريبي واجلمرك
وا�صالحات اقت�صادية اخ��رى كما �أ�شار �إىل النمو
االح �ت��وائ��ي ال �ق��وي وامل���س�ت��دام ال ��ذي ي�ف�تر���ض ان
االردن يعمل عليه ح�سب ادبيات �صندوق.
وعن اال�ستقرار يف املديونية املذكور يف البيان،
�أ�شار عاي�ش �أن هناك �إ�شارات مبهمة حول ا�ستقرار
املديونية ب�سبب طلب دعم اجلهات املانحة للأردن
عرب امل�ساعدات والقرو�ض املي�سرة التي �ستزيد من
املديونية �أم��ا بخ�صو�ص التقارير املتعلقه ب��اداء
اجل��ان��ب ال��ذي يثني عليه ال�صندوق على الكثري
من ال�سيا�سات واالجراءات التي اتخذتها احلكومه
�سواء كان يف االداره املالية العامة يف �إدارة الأو�ضاع
الداخلية املعي�شية واالقت�صادية خ�لال اجلائحة
ن��وه عاي�ش �أن اللغة امل�ستخدمه يف ه��ذا اجلانب
تكاد تكون هي نف�سها يف جميع تقارير الأداء التي
ي�صدرها ال�صندوق ،مت�سائال �أي��ن مكامن اخللل
يف اداء العملية االق�ت���ص��ادي��ة؟ وم��ا ه��ي الأ��س�ب��اب
التي يرى ال�صندوق انها ت�ؤدي اىل زياده معدالت
البطالة والفقر يف الأردن؟ وما هي اال�سباب التي
ت� ��ؤدي اىل ع��دم جن��اع��ه امل���س��اع��دات ال�ت��ي تقدمها
احلكومة اىل الفئات املختلفه م�ضيفا �أن ال�صندوق
ال ي�شري يف مراجعاته اىل اال�سباب التي ادت اىل
�آن�ضباط املديونيه العامه التي نراها ترتفع �سنه
ب�ع��د �أخ� ��رى ال �ت��ي و��ص�ل��ت يف �آخ ��ر اح���ص��ائ�ي��ة �إىل
 3.34مليار �أي  910يف املئه من الناجت املحلي
االجمايل.
وع��ن اال� �ص�لاح��ات ال�ت��ي �أ� �ش��ار ل�ه��ا ال���ص�ن��دوق،
قال عاي�ش لـ «الأن�ب��اط» �أن��ه يف نف�س الوقت الذي
يتحدث فيه ال�صندوق عن اال�صالحات مل يقدم
لنا �صورة عن االو�ضاع االقت�صادية احلقيقية التي
يبنى عليها توقعاته او التي ي�شري من طرف خفي
اىل �ضروره القيام بها واجنازها م�شريا �إىل �أن هذه
التوقعات تتغري لدى ال�صندوق ،وبالتايل فان هذه
امل��راج�ع��ات احلقيقه حتمل يف طياتها يعني نوعا
من االح�ترام للدور االردين يف املنطقه اكرث من
ما حتمل يف طياتها ثقه يف االداء االقت�صادي عني
ب�شكله الذي برت عنه التقارير خمتلفه ل�صندوق
النقد ال��دويل م�ستدال بذلك �أن دليل ان الكلمات
واجلمل وامل�ف��ردات اال��ش��ارات تكاد تكاف�ؤ ان تكون
هي نف�سها يف التقارير املختلفة .
وع��ن النمو االقت�صادي املتوقع ارت�ف��اع��ه 2%
يف ه ��ذا ال �ع��ام ت �� �س��اءل ع��اي����ش ع��ن ت��اث�ير اع�ت�راف
احلكومة ب�أننا دخلنا يف املوجه الثالثه من كورونا
ع�ل��ى حتقيق ه��ذه الن�سبه ح�ي��ث ي�ت�ح��دث ب�ت�ف��ا�ؤل
عن العام ال�ق��ادم بتحقيق 2.7 %وال نعرف على
وجه التحديد امكانيات حتقيق هذا املعدل بالنظر
اىل ان االردن مل ي�ت�ع��ر���ض ح �ت��ى االن اىل ه��ذه
املوجه الت�ضخميه العاتيه التي ت�ؤثر على االداء
االقت�صادي واالجتماعي مت�أمال ان تتحقق الكثري
مما جاء يف هذا التقرير لكن مع ذلك هذه تقارير
تكرر نف�سها وبالتايل نحن ال نعرف ما اذا كان هناك
تقييما لنتائج التقرير ال�سابقه على ار�ض الواقع .
يذكر �أن �صندوق النقد الدويل عقد اتفاقا مع
الأردن يف مار�س  2020ملدة � 48شهرا مبوجب
«ت�سهيل ال�صندوق املمدد» مببلغ يعادل 926,37
مليون وح��دة حقوق �سحب خا�صة (ح��وايل 1,3
مليار دوالر �أمريكي �أو  270%من ح�صة الأردن)
ل��دع��م ب��رن��ام��ج الإ� �ص�ل�اح االق �ت �� �ص��ادي وامل� ��ايل يف
البالد .وين�ص الربنامج �أي�ضا على الإنفاق املعني
باحتواء مر�ض كوفيد 19ومعاجلته .ويرتكز على
تنفيذ �إ�صالحات هيكلية حيوية خلف�ض تكاليف
الكهرباء على من�ش�آت الأع�م��ال وت��وف�ير احلوافز
لها لتوظيف امل��زي��د م��ن ال���ش�ب��اب .ويتمثل هدف
ال�برن��ام��ج يف م���س��ان��دة حتقيق من��و �أق ��وى و�أك�ث�ر
اح �ت��واء لكل ف�ئ��ات ال���س�ك��ان ،وخ�ل��ق ف��ر���ص العمل،
خا�صة للن�ساء وال�شباب ،واحلد من الفقر.

الجهل وكورونا
والموت اختناقًا
الدكتور منذر الحوارات
مل ت�ستطع الب�شرية على مدى عمرها �أن تخمن �أي �أ�شكال املوت �أكرث ق�سو ًة من الآخر ،وللهروب من
الإجابة خل�صوا كل املو�ضوع بجملة واحدة «تعددت الأ�سباب واملوت واحد» .ذلك �صحيح ،لكنه �أبداً مل يجٌ ب
على الت�سا�ؤل الرئي�سي املتعلق بلحظة النهاية وماهية املعاناة فيها ،لكن الكثري من املهتمني بهذا الأمر
يجمعون ب�أن االختناق هو �أكرثها �سوءا ومعانا ًة ،ففيه ت�ستمر املعاناة مع الوعي بها حتى اللحظة الأخرية،
فماذا لو ا�ستمرت حالة االختناق مع حالة من الوعي ملدة �أ�سابيع؟ ف��أي �شكل من الوجع والقهر ميكن
�أن يقا�سيه الإن�سان؟ هذا بال�ضبط ما يفعله فريو�س كورونا ،فالإ�صابة به تلقي داخل الرئتني بع�شرات
الآالف من التكثفات تغلق التفرعات داخل الرئة على �أ�شكالها وجتعلها غري قادرة على التقاط جرعة من
الهواء ،في�صاب ال�شخ�ص املُبتلى بعط�ش �شديد للأك�سجني ويلهث خلفه لكن بدون جدوى ،ويف النهاية
ت�صاب الرئتان وع�ضالتهما بالإجهاد والتعب فت�صبحان غري قادرتني على اال�ستمرار ،في�أتي دور الأجهزة
فيختبئ وجه املري�ض وراء قناع ي�شد �أزر ر�أ�سه ،يحاول امل�سكني مقاومته لكن بال جدوى ،بعدها ي�سقط
�ضحية حل�سابات الأجهزة ،تالياً لذلك �إما �أن ينجو وي�صبح رفيقاً للمعاناة ل�شهور الحقة� ،أو يتوفاه اهلل
وحيداً معزو ًال حتى العزاء ال ي�ستطيع احل�صول عليه.
لكن� ،أال يفرت�ض �أن كورونا �أ�صبحت وراء ظهورنا ب�سبب توفر العديد من اللقاحات؟ ومل��اذا ال زلنا
نعاين؟ للأ�سف ،حينما ينت�صر اجلهل ال بد �أن النتيجة الأكرث حتمية هي الهزمية ،نعم هُ زمنا يف املعركة
ب�سببه ،ف ُثلة قليلة من امل�أفونني بوهم الأنا ونرج�سية �أننا مركز الكون و�أن العامل يُكر�س ُجل وقته للت�آمر
علينا� ،ساقوا من الأحاجيج والرتهات التي ال ترقى �إىل م�ستوى �أن يج�شم �أي �شخ�ص عاقل نف�سه عناء
اال�ستماع اليها ،لكنهم بها قادوا املجتمع ،ف�شنوا حرباً �شعواء على اللقاحات وعلى العلم ،ولأنهم وجدوا
الأر�ض اخل�صبة يف �أذهان م�ستمعيهم فغر�سوا فيها �أفكارهم اجلاهلة وال�شريرة ومتكنوا فع ً
ال ال قو ًال من
جعل  ٪65من املجتمع يعزفون عن تلقي اللقاح ،بينما الدولة والأطباء والإعالم واملثقفون مل ي�ستطيعوا
�إقناع �سوى  ٪35من احلجم الكلي للمجتمع رغم ا�ستخدام �أدوات الدولة التهديدية ،ف�أي �سطوة للجهل
هزمت كل �أولئك وتربعت على عر�ش املرحلة� ،صحيح �أن ه��ؤالء موجودون يف كل دول العامل ،لكنهم مل
ي�سيطروا �سوى على ن�سبة قليلة ال تجُ اوز  ٪10-5ولي�س كما هو احلال لدينا ..كل ذلك يدفعنا للت�سا�ؤل
عن �أ�شياء كثرية� ،أولها براجمنا التعليمية التي تغافلت عن هذا التواط�ؤ مع اجلهل ،عن اجهزة الدولة
و�أدواتها ومدى فعاليتها ،عن الإجراءات التي يجب �أن تتخذ..
فه�ؤالء مل يخنقوا النا�س بكورونا ،بل �أ�صابوا االقت�صاد والتعليم وامل�ستقبل كله بحالة من االختناق
والعوز املزمن بالأك�سجني ،بل �إنهم �أ�صابوا القيم مبقتل ،فظاهرة بيع �شهادات اللقاح �أ�صبحت حدثاً �أردنياً
ب�إمتياز ..ف�أعداد كبرية من النا�س ح�صلوا على �شهادات مزورة للمطعوم بل ويفتخرون بذلك� ،أمل يحن
الوقت لإتخاذ القرار؟! كم من اجلنازات يجب �أن نر�سل �إىل املقابر حتى ير�ضى ه�ؤالء؟ ،فكورونا ال حت ُل
بقرية �إال وقلبت عاليها واطيها وال تغادرها �إال بعد ملئها بالبيوت احلزينة املت�شحة بال�سواد� ،إذن؛ يجب
التوقف عن هدر الوقت والأرواح وكذلك التوقف عن العبث بامل�ستقبل وحتى نوقف املوت العبثي باجلهل
يجب �أن يُتخذ قراراً فورياً ب�إلزامية التطعيم ،و�إال؛ فالعواقب وخيمة.

توقيع اتفاقيات تنفيذ مشاريع صرف
صحي بقيمة  40مليون دوالر
االنباط-عمان

وق ��ع وزي� ��ر امل �ي��اه وال � ��ري حم �م��د ال�ن�ج��ار
اتفاقيات تنفيذ عطاء م�شروع �صرف �صحي
غ ��رب ارب� ��د ،ب�ق�ي�م��ة ن�ح��و  40م�ل�ي��ون دوالر
ممولة كمنح وقرو�ض من االحت��اد االوروب��ي
وب�ن��ك اال��س�ت�ث�م��ار االوروب� ��ي لإع� ��ادة الإع �م��ار
والتنمية.
وبح�سب بيان ل�ل��وزارة ام�س الأرب�ع��اء قال
النجار ،ان جهود وزاره املياه وال��ري� /سلطة
املياه متوا�صلة لإحداث نقلة نوعية وحت�سني
خ��دم��ات امل �ي��اه وال �� �ص��رف ال���ص�ح��ي امل�ق��دم��ة
للمواطنني يف حم��اف�ظ��ات ال�شمال وتطوير
اخل��دم��ات ا�ستجابة للظروف ال�ط��ارئ��ة التي
ت�شهدها مناطق ال�شمال خا�صة التجمعات
امل�ست�ضيفة لالجئني ال�سوريني.
و�أ� �ض��اف ،ان م���ش��روع ��ص��رف �صحي غرب
اربد يت�ضمن عددا من احلزم بهدف حت�سني
وت�ط��وي��ر خ��دم��ات ال���ص��رف ال���ص�ح��ي نتيجة
التو�سع العمراين والتطور احل�ضري الذي
�شهدته هذه املناطق لتزويد �أك�ثر من 200
ال ��ف م ��واط ��ن ب �خ��دم��ات ال �� �ص��رف ال���ص�ح��ي
وحت�سني الواقع البيئي وحماية م�صادر املياه،
م�شريا اىل ان العمل بامل�شروع �سيبد�أ بـ ()3
ح ��زم خل��دم��ة ( )100ال ��ف م��واط��ن بقيمة
 40مليون دوالر و�سيتم طرح احلزم االخرى
بداية العام املقبل.
وثمن الوزير النجار دعم الدول ال�شقيقة
وال�صديقة واملانحني حول العامل خا�صة دول
االحت��اد االوروب��ي وبنك اال�ستثمار االوروب��ي
لإع ��ادة الإع �م��ار والتنمية وال��دع��م املو�صول

لقطاع املياه خ�لال ال�سنوات املا�ضية ما كان
له اكرب االث��ر يف متكني ال��وزارة من مواجهة
خمتلف التحديات وحت�سني م�ستوى اخلدمة.
من جهته بني �أمني عام �سلطة املياه ب�شار
البطاينة ان��ه �سيبا�شر ب��الأع�م��ال التنفيذية
على الفور حيث ت�شمل احلزمة االوىل تنفيذ
�شبكات �صرف �صحي ب�أقطار خمتلفة وبطول
 65كم وو�صالت منزلية ( 150ملم) بطول
 14.5كم خلدمة نحو  40الف ن�سمة و�سيتم
ان�ه��اء ه��ذه االع�م��ال خ�لال � 23شهرا بكلفة
 13.776مليون دوالر.
وا� �ض ��اف ال�ب�ط��اي�ن��ة ،ان احل��زم��ة ال�ث��ان�ي��ة
البالغة قيمتها نحو  11.891مليون دوالر
ت�شمل خدمة اكرث من  30الف مواطن من
خ�لال تنفيذ �شبكات ب�أقطار خمتلفة بطول
 70كم وو�صالت منزلية قطر ( 150ملم)
بطول  10.2كم وخالل مدة � 23شهرا.
و�أ�ضاف ،ان احلزمة الثالثة بقيمة 14.5
مليون دوالر ت�شمل خدمة  33ال��ف مواطن
م��ن خ�ل�ال ��ش�ب�ك��ات ب ��أق �ط��ار خمتلفة بطول
 55كم وو�صالت منزلية قطر ( 150ملم)
بطول  14.2كم وخالل � 23شهرا.
واو�ضح ان احلزم املتبقية يجري ا�ستكمال
اج��راءات�ه��ا لت�شمل جميع مناطق غ��رب ارب��د
خلدمة  17منطقة اخ��رى حيث من املتوقع
البدء بتنفيذها مطلع العام القادم.
وج��رى التوقيع بح�ضور ممثلي االحت��اد
االوروب ��ي وبنك اال�ستثمار االوروب ��ي لإع��ادة
الإع �م��ار وال�ت�ن�م�ي��ة وع ��دد م��ن ك�ب��ار موظفي
ق�ط��اع امل �ي��اه وال���ش��رك��ة امل�ن�ف��ذة (ح���س��ن ع�لام
للمقاوالت).

الطلبة بانتظار الرد على مطالبهم من مجلس العمداء منذ شهر

«قائمة النشامى» تطالب بحقوق طلبة الجامعه االردنية
االنباط  -هدى دياربكريل
ط��ال�ب��ت «ق��ائ�م��ة ال�ن���ش��ام��ى» ،وه ��ي جم�م��وع��ة م��ن طلبة
اجلامعة الأردن �ي��ة بو�ضع ق��وان�ين حلقوق للطلبة ،وتفاعل
طالب اجلامعة مع هذه املطالبات من خالل مواقع التوا�صل
االجتماعي بتفعيل ها�شتاغ «بدنا حقوقنا».
وقامت هذه املجموعة «القائمة» بطرح جمموع احلقوق
الطالبية التي غابت عن ال�ساحة طوي ًال بعد ت�سعة وخم�سون
عاماً على ت�أ�سي�س اجلامعة الأردن�ي��ة ملناق�شتها على طاولة
جمل�س العمداء على حد قولهم ،وت�ضم بني طياتها  ٢٤حق
�أكادميي وغري �أك��ادمي��ي« ،لتكون �سنداً و�سالحاً يدافعوا به
عن �أنف�سهم» ،وا�صفني ه��ذه املطالبات �أنها ب��رزت من رحم
معاناة الطلبة لت�ؤكد على �أنهم ال يقبلون الظلم او التمييز
او العن�صرية.
ً
و�أ� �ش��اروا ب ��أن عليهم ال��وق��وف ي��دا بيد للمطالبة ب��إق��رار
حقوقهم و�إدراج �ه ��ا بن�صو�ص ق��وان�ين اجل��ام�ع��ة لي�صنعوا
م�ستقب ًال تزدهر به قيم العدل وامل�ساواة ببيئة درا�سية تواكب

احدى الطالبات «بنخاف نحكي هذا حقنا حتى ال نتحول للجان التحقيق»
نوافلة ١٩٠ :قانون ونظام وتعليمات بالجامعة ال تنص على اي حق للطالب
الحنيطي :قوانين وانظمة الجامعة فضفاضة لدرجة انه «اذا كان الطالب
يمشي ممكن ان يؤخذ للتحقيق»
تطلعات الفكر الإ�صالحي والتقدم.
مبينني �أنهم ينتظرون رد جمل�س العمداء على ما �أُرفق
لهم وكلهم ثقة بدور املجل�س املحوري والإيجابي فيما يخ�ص
حقوق الطلبة.
فيما طرحت هذه القائمة الطالبية ا�ستطالعا على �أحد
من�صات التوا�صل االجتماعي ،يبحث عن ر�أي الطلبة فيما
ان لهم حقوق ام عليهم فقط واج�ب��ات ،واحت��دت جميع �آراء
الطلبة ب�ع��دم وج��ود ح�ق��وق لهم م��ع اخ�ت�لاف امل�شاكل التي
واجهتهم ،وع�ب�رت �إح ��دى الطالبات بقولها «اح�ن��ا بنخاف

نحكي انو هاد حقنا ع�شان ما نتحول للجان التحقيق وناكل
هوا» .
ويف حديث لـ»االنباط» مع �أح��د �أع�ضاء قائمة الن�شامى
غفران نوافلة قالت ،يوجد يف اجلامعه الأردنية  ١٩٠قانون
ونظام وتعليمات للجامعة ،ال ين�ص اي واح��د منها على اي
حق للطالب ،ل��ذا قمنا مبطالبة و�ضع نظام او تعليمات او
ميثاق حقوقي ين�ص على حقوق الطلبة  ..من منطلق �أن
احلق يقابله واجب ..
وتابعت م�ستنكرة ،كيف توجد جميع هذه الواجبات عليهم

دون وج��ود �أي حق لهم ،كما يوجد انظمة ت��أدي��ب وعقوبات
وخمالفات وجلان حتقيق وغريه..
وا�شارت اىل ان احلقوق التي يطالبون بها هي جمموعة
من احلقوق الأكادميية منها « ..توفري بيئة درا�سية منا�سبة
للطالب  ،وحق الطالب ب�أن تكون �أ�سئلة االختبارات من �ضمن
املقرر الدرا�سي ولي�س من خ��ارج��ه ،حق الطالب يف معرفة
االجابة النموذجية لالختبار الذي �أجنزه ..وغريها .
ونوهت اىل ان الكتل والقوائم الطالبية يف اجلامعه ت�سعى
منذ زمن للوقوف على القرارات املجحفة بحق الطلبة ولكن

دائما هذه القوائم الطالبية عندما تقوم مبطالبات ووقفات
احتجاجية وكون هذه املجموعات لي�س لها اي �سند قانوين
يتعر�ضون خ�لال مدافعتهم ع��ن ح�ق��وق الطلبة باملخالفة
باعتبارهم يقومون بتعطيل �سري العملية التعليمية ..
وبينت انه خالل هذه املطالبة ينظرون لو�ضع جمموعة
�أ�سا�سية وجوهرية وا�ضحة تن�ص على حقوق للطلبة �ضمن
ميثاق ليكون هو ال�سند القانوين للطلبة كي ال يتعر�ضوا
لأي ظلم والي �إ�ساءة وال الي متييز او عن�صرية �أو خمالفة
بدون حق.
واو�ضحت ان مطالبتهم «باحلقوق» �أ�صبحت مو�ضوعة
على طاولة جمل�س العمداء يف اجلامعة وهم ينتظرون العمل
بها.
فيما ق��ال ال�ط��ال��ب را� �ش��د احل�ن�ي�ط��ي مم�ث�لا ع��ن قائمة
الن�شامى باجلامعة االردن �ي��ة ،ان ق��وان�ين وانظمة اجلامعة
االردنية فيما يخ�ص العقوبات ف�ضفا�ضة اىل درجة انه «اذا
ك��ان الطالب مي�شي باجلامعة م��ن املمكن ان ي��ؤخ��ذ للجنة
حتقيق وب��دون �سبب» ،وذلك لوجود نظام ت�أديب طلبة و�سع

من �صالحيات اجلامعة ب�إيقاع العقوبات ب�شكل تع�سفي ،االمر
اىل ادى اىل ا�ستغالل ه��ذا ال�ن�ظ��ام للت�ضييق على الطلبة
مبجال حرية التعبري واالعتقاد ..الخ.
وبني ان غياب هذه احلقوق وع��دم اع�تراف اجلامعة بها
وادراجها بني ن�صو�صها ادى ملظاهر تعدي كبرية على الطلبة،
ونحن اليوم نرفع كتاب تظلم! ا�سرتحام! واذا مل يتم قبوله
لن يح�صل �شيء!! مت�ساءال ،ملا ال يكون لنا حقوق حتمينا من
مظاهر التع�سف من الت�ضييق؟
وواو�ضح انها عبارة عن بادرة طالبية ملحاولة �سد الفجوة
بني اع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة من خالل نظام قانوين
�سليم ي��ؤك��د ويحمي حقوق الطلبة بالتزامن م��ع واجباته
(ولكن فكرة وج��ود التزامات وواج�ب��ات فقط هي فكرة تدل
ان نحن موجودون بنظام جامعي يعتربنا دٌمى يوجهنا على
اهوائه وتوجهاتهم).
وا�ضاف ان الق�ضية ه��ذه ا�صبحت مطروحة حاليا على
اجلامعة منذ تقريباً �شهر وحاليا وو�صلت جمل�س العمداء
حتى يناق�شوها ونحن ننتظر الرد.

املحلي
اخلمي�س
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وزير الصناعة يبحث مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري تعزيز التعاون االقتصادي

االنباط-عمان

التقى وزي��ر ال�صناعة وال�ت�ج��ارة وال�ت�م��وي��ن يو�سف ال�شمايل
ب��وزي��ر اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ج��ارة جل�م�ه��وري��ة ه�ن�غ��اري��ا ب�ي�تر �سيارتو
ام�س االربعاء حيث جرى بحث �آليات تعزيز التعاون االقت�صادي
والتجاري بني البلدين يف خمتلف املجاالت ومب��ا يخدم م�صالح
البلدين وبح�ضور �أمني عام وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين

دانا الزعبي وعدد من م�س�ؤويل وزارتي كال البلدين.
وق��د �أك��د ال�شمايل على �أهمية وعمق العالقات الثنائية بني
ال�ب�ل��دي��ن وال �ت��ي مت ت��وث�ي�ق�ه��ا ب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن ج�لال��ة امل �ل��ك عبد
اهلل ال�ث��اين وف�خ��ام��ة الرئي�س الهنغاري “جانو�س �أَدَر” ،بحيث
متتد �أفقياً وعمودياً يف كافة الأ�صعدة مبا يف ذل��ك االقت�صادية
واال�ستثمارية.
و�أ�شار ال�شمايل �إىل �أهمية االرتقاء مب�ستوى املبادالت التجارية

ب�ين ال�ب�ل��دي��ن لتعك�س تطلعات حكومتي ال�ب�ل��دي��ن والإم�ك��ان�ي��ات
املتاحة القت�صاديهما ،م�شرياً �إىل �ضرورة عقد اجتماعات الدورة
الثالثة للجنة الأردنية الهنغارية امل�شرتكة للتعاون االقت�صادي
مقرتحاً �أن ُتعقد خالل العام القادم و�إىل �إمكانية تنظيم منتدى
رجال الأعمال لكال البلدين خالل فرتة انعقاد هذه الدورة .كما
�أ�شار �إىل فر�صة �إقامة مركز لوج�ستي �أردين يف هنغاريا و�آخر يف
الأردن خلدمة قطاع الأعمال يف كال البلدين.
ب ��دوره �أ� �ش��ار ال�سيد ب�ي�تر ��س�ي��ارت��و �إىل امل�ك��ان��ة امل��رم��وق��ة التي
ي�ح�ظ��ى ب�ه��ا الأردن يف امل�ن�ط�ق��ة وال� ��دور ال �ه��ام ال ��ذي ي�ق��وم ب��ه يف
احلفاظ على �أمن وا�ستقرار املنطقة .كما �أكد على �أهمية االرتقاء
بالعالقات االقت�صادية بني البلدين م�شرياً �إىل جملة من الربامج
واخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة م��ن احل �ك��وم��ة ال�ه�ن�غ��اري��ة -وحت ��دي ��داً بنك
الت�صدير واال�سترياد الهنغاري -لدعم العمليات التجارية و�إقامة
اال�ستثمارات امل�شرتكة بني رجال الأعمال يف كال البلدين ،داعياً
القطاع اخلا�ص الأردين لال�ستفادة من هذه الربامج واخلدمات.
يذكر �أن ال�صادرات الأردنية �إىل هنغاريا قد بلغت  1.37مليون
دوالر �أمريكي يف العام  ،2020فيما بلغت ال��واردات من هنغاريا
 39.2م�ل�ي��ون دوالر �أم��ري �ك��ي ل ��ذات ال �ع��ام� .أم ��ا خ�ل�ال الأ��ش�ه��ر
الثمانية الأوىل م��ن ال�ع��ام اجل ��اري فقد بلغت قيمة ال���ص��ادرات
الأردن�ي��ة �إىل هنغاريا ما قيمته � 520أل��ف دوالر �أمريكي ،بينما
بلغت ال��واردات من هنغاريا  27مليون دوالر �أمريكي .ويتطلع
البلدان من خ�لال ه��ذه اىل النهو�ض بحجم ه��ذا التبادل ليلبي
طموحاتهما.

خبراء ومختصون :استغالل الطاقات والكفاءات بالشراكة بين
الجامعات والقطاعين العام والخاص يعكس صورة الوطن ايجابيا
الأنباط – مرمي القا�سم  
ي��رى خ�ب�راء وخمت�صون ان ا�ستغالل الطاقات
وال �ك �ف ��اءات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ب��ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن اجل��ام �ع��ات
والقطاعني العام واخلا�ص �سيعك�س �صورة الوطن
ايجابيا �أم��ام ال��دول االخ��رى ،من خالل ا�ستمرارية
التوا�صل بني اجلامعات وخارجها من جهه ،ومكانة
التنمية االقت�صادية يف الرتابط واالت�صال من جهة
اخرى.
مو�ضوع الطاقات غري امل�ستغلة من الكفاءات يف
اجلامعات ومدى امكانية خلق �شراكة بني القطاعني
احلكومي واخلا�ص مع اجلامعات للإ�ستفادة منها،
ك��ان عنوان احل��وار ال��ذي ج��رى يف ملتقى النخبة -
eliteمب�شاركة عدد من �أهل املعرفة و االخت�صا�ص .
فمن جهته ،قال حممد ال�سعودي �أن �أحد �أ�سباب
ال�ن�ه���ض��ة يف �أي ب�ل��د ه��و ال�ت��وا��ص��ل االك ��ادمي ��ي بني
ا�صحاب القرار مع املحا�ضرين وم�ست�شريف امل�ستقبل،
و�أو�ضح �أن هناك توا�صل بني ال�صناعه واالكادميية
من خالل برنامج مدعوم من غرف ال�صناعه عنوانه
“دكتور لكل م�صنع” ا�ستفاد منه العديد من امل�صانع،
لكن ب�سبب جائحة كورونا توقف هذا الربنامج الذي
يعمل على تعزيزالتوا�صل واال��س�ت�ف��ادة م��ن ق��درات
واالمكانيات خلدمه القطاع ال�صناعي ،وبني �أن هذا
الربنامج �سيعود قريبا.
وبني حممود امللكاوي �أن ال نه�ضة بدون علم ،وال
تنمية بدون قوى ب�شرية مدربة وم�ؤهلة ،حيث يوجد
كفاءات علمية حملية� ،إال �أنه م�ؤخرا �أ�صبحت م�سرية
التعليم ال�ع��ايل تنحرف بو�صلتها ،وي��رج��ع ال�سبب
اىل ف�شلها يف التخطيط لال�ستفادة م��ن الكفاءات
العلمية ،ومن هنا �أ�صبحت البطالة امل�شهد الرئي�سي
يف �صفوف اجل��ام�ع�ي�ين ،م ��ؤك��دا �أن التعليم العايل
يعاين من م�شاكل كثرية ،من حيث الكثافة ال�صفية
يف امل�ساقات اجلامعية ،والنق�ص احلاد يف �أع�ضاء هيئة
ال�ت��دري����س ،وال�ت�راج��ع ال�ك�ب�ير يف ن��وع�ي��ة امل�خ��رج��ات
اجلامعية ،و�أ�شار اىل �أن وزارة التعليم العايل ال تبايل
كثريا ،مما ب��ات ي�شكل تهديداً على م�سرية التعليم
العايل ،ويحتاج اىل وقفة جادة.
وب �ي��ن ال ��دك� �ت ��ور م ��اج ��د اخل� ��واج� ��ا �أن امل���ش�ك�ل��ة
اال�سا�سية يف اجل��ام�ع��ات والتعليم ال�ع��ايل تكمن يف
امل�ستوى الأك��ادمي��ي للأ�ساتذة اجلامعيني ،يتبعها
ال�ت�م��وي��ل ،اال�ستقاللية ،البحث العلمي الر�صني،
الزمالة والتدري�س و�ضمان اجل��ودة ،و�شدد على �أن
�سمعة اجلامعة لها من الأهمية بحيث تكون املروج
لاللتحاق بها ،وال�سمعة اجلامعية ت�أتى من م�ستواها
العلمي والبحثي واالجتماعي ،و�أكد على تدنى جودة
املخرج اجلامعي منذ �سنوات طويلة يف االردن.
من جهته ،بني رائد حرت �أهمية التوا�صل امل�ستمر
ب�ين ال�ك�ف��اءات يف اجل��ام�ع��ات وخ��ارج�ه��ا للتغلب على
امل �� �ش �ك�لات ،و�أك� ��د ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ال�ت�غ��ذي��ة وال�ت�غ��ذي��ة
ال��راج�ع��ه يف عملية التنمية وال�ت�ط��وي��ر ،و�أ� �ش��ار اىل
النقابات واالحت��ادات النوعية يجب �أن تتوىل ان�شاء
�شبكات او من�صات �إلكرتونية لت�سهيل التوا�صل بني
�أ�صحاب امل�صانع واملزارع واملحامون والأطباء وغريها
م��ن امل �ه��ن م��ع اخل�ب��رات االك��ادمي �ي��ة يف اجل��ام�ع��ات
وخارجها.
و�أو�ضح ابراهيم ابو حويلة �أن اخلربات املوجودة
يف اجلامعات و�سرعة تطوير املعلومات فيها ،يجب �أن
تنعك�س على م�ؤ�س�سات الدولة خا�صة �أن رجال الدولة
ال يجدون الوقت وال املكان للمتابعة والوقوف على

�آخر التطورات ،وعليه ال بد من تفعيل امل�شاركة بني
هذه القطاعات و�أن تنعك�س ب�شكل داعم للجامعات.
من جهته ،بني خالد الوزين �أن �أهمية مو�ضوعات
ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ت �ك �م��ن يف م� ��دى ال�ت�راب��ط
واالت�صال بني البحث العلمي والتطوير بحيث �أن
التطور الذي ح�صل يف ال�شعوب املتقدمة هو نتيجة
ال��رب��ط ب�ين اجل��ام �ع��ات م��ن خ�ل�ال ال�ب�ح��ث العلمي
وال�صناعات ،وان عن�صر جن��اح ذل��ك �أ�سا�سه اهتمام
اجلامعات بتنمية املجتمعات التي حولها بت�شجيع
البحث العلمي ،وتطوير املناهج.
بدور،ه بني املهند�س عبد اهلل عبيدات �أن من �سبل
التقدم واالبتكار املوائمه بني التخ�ص�صات اجلامعيه
ومتطلبات �سوق العمل وتوظيف الطاقات املوجودة
يف اجل��ام�ع��ات ،م�ضيفا ان�ن��ا بحاجه اىل خطه عمل
ج ��اده ل�لا��س�ت�ف��اده م��ن ط��اق��ات اال� �س��ات��ذه وال�ط�لاب
��ض�م��ن حم ��اور وه ��ي ،ت�شكيل جم�ل����س وط �ن��ي ي�ضم
اجلامعات وال�صناعه و�شركات تكنولوجيا املعلومات
ونقابه املهند�سني و�صندوق البحث العلمي ،تغيري
عقليه اداره اجلامعات وحتفيزها على �إيجاد برامج
وحوافز لال�ساتذه والطالب للرياده واالبتكار.
وقال الدكتور يا�سر ال�شمايل� ،أن طاقة الكفاءات
مهدرة ،وب�سبب البيئة الطاردة حرمنا من ن�شاطها،
ومن ناحية اخرى يوجد �ضعف �شديد يف دعم البحث
العلمي الذي هو �سبيل اال�ستفادة من الكفاءات.
وب�ين عيد �أب��و دل�ب��وح �أن واقعنا العلمي احل��ايل
عمل على تثبيت اكربعدد ممكن من العقول االردنيه
م��ن بعد م��ا مت اي�ج��اد ال�ق��در املمكن م��ن اجلامعات،
وعندما �أ�صبح �أع��داد الدكاترة كبري ،ا�صبح هنالك
طرحا لال�ستفاده من هذه العقول لال�ستفاده منها
لتطبيق العلم على الواقع.
ب ��دوره ��ا ،ب�ي�ن��ت ال ��دك �ت ��ورة ف��اط �م��ة ع �ط �ي��ات �أن
اجلامعه هي ن�سق فرعي من الن�سق العام للمجتمع،
والأ�صل ان يكون مفتوحاً على الن�سق العام والعالقه
بينهما تبادليه الت�أثري ،مبينة �أن من حماور التعاون،
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ،تنميه املجتمع امل�ح�ل��ي ،امل�ساهمه
احلقيقيه يف حل م�شكالت املجتمع وغريها.
وق��ال مهنا نافع �أن اغلب جامعات العامل تنتهج
�سيا�سة االنفتاح الكامل على املجتمع ،من م�ؤ�س�سات
ال�ق�ط��اع ال�ع��ام او اخل��ا���ص او حتى اف ��راد ،وك��ان من
املالحظ �أن احل��رم اجلامعي �أ�صبح ج��زء من مكان

عام يف املدينة �أو القرية ،وهذا �أدى لأن تكون كامل
الهيئات التدري�سية مبنتهى ال�ت�ع��اون م��ع �أي جهة
تطلب اي ا�ست�شارة ،وهذا جعل من اجلامعات منارات
م�ضيئه ترتقي مب�ستوى الدول.
و�أ� �ش��ار ح��امت م�سامرة �أن��ه يجب على اجلامعات
التوقف عن الت�صرف كاملدار�س ،واالنتقال لكونها
مراكز بحث وتطوير ،ولتحقيق ذلك يجب االلتزام
ال�صارم مببادئ تكاف�ؤ الفر�ص والإن�صاف والعدالة
جلميع الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،مع حماية
حلقوق الإن�سان الفردية ،خللق بيئة ابداع وانطالق
للجميع ،م�ضيفا �أنه يجب �أن يتغري �شعار اجلامعات
من التلقني اىل عمل بحوث مبتكرة ومطورة.
ومن خالل جتربة �شخ�صية ،قال من�صور دليوان
عندما ا�س�ست �شركة يف فرن�سا كنت بحاجة ملخت�صني
يف م��و� �ض��وع االل� �ك�ت�رون� �ي ��ات اخل��ا� �ص��ة ب��االت �� �ص��ال
وال�سيطرة ،ووفق الربنامج والدرا�سة كانت النتيجة
اين ب�ح��اج��ة �إىل  ١٤م�ه�ن��د���س ،وم ��ع ارت �ف ��اع قيمة
الرواتب كانت تلك عقبة فاقرتح �شريكي اال�ستفادة
م��ن طلبة اجل��ام �ع��ات ف��امل�ب�ل��غ امل��دف��وع ل�ه��م �سيكون
اقل ونعطيهم �أي�ضا فر�صة لال�ستفادة من خمترب
ال�شركة وما به من �إمكانيات و�أجهزة ،وفعال نفذنا
الأمر وعو�ضا عن ت�شغيل  ١٤مهند�س �شغلنا  ٤فقط
وكل مهند�س م�س�ؤول عن  ٤طالب ف�أ�صبح �إجمايل
من يعمل  ٢٠وبكلفة اقل.
وب �ي�ن ح �� �س��ام م �� �ض��اع�ين� ،أن اجل��ام �ع��ات مليئة
ب��ال �ك �ف��اءات ول��دي �ه��ا ط ��اق ��ات خ�ل�اق��ة ف �ي �م��ا ل ��و مت
ا�ستثمارها بال�شكل اجل�ي��د ،ام��ا م��و��ض��وع ال�شراكة
بني القطاع العام واخلا�ص واال�ستفادة من طاقات
اجل��ام�ع��ات ف�ه��و غ�ير م��وج��ود ،ف�ه��ذه ال���ش��راك��ة غري
مت�ساوية ،فال�شراكة احلقيقية هي التي تبنى على
اهداف وم�صالح م�شرتكة.
وق��ال املهند�س عبد الفتاح ط��وق��ان �أن اجلامعة
لي�ست ف�ق��ط م�ب��ان وا� �س��ات��ذه وك �ت��ب ،ب��ل ه��ي ثقافة
ومعرفة واطالع وبناء �شخ�صية اخلريج وم�ساعدته
على فوز م�سارب احلياة بنجاح ،ومن هنا طرح �س�ؤال
اين هي تلك الثقافة التى تريدها الدولة ملن يدر�س
بها ؟ اين ا�سرتاتيجية التعليم بحيث �أن الذي يتخرج
من اجلامعة غري ق��ادر على التحدث بلغة اخ��رى؟
وعلى كتابة ر�ساله او تقرير موقعي او عمل ورقه
حول عمل يقوم به؟

من جهته ،بني املهند�س حممود الدبا�س �أن املنتج
اال�سا�سي للجامعة هو ال�شهادة ،م�ضيفا �أنه لال�سف ال
يوجد خططا ا�سرتاتيجية للتعليم وربط املخرجات
باحتياجات ال�سوق ،وكذلك حماولة مواكبة التطور
ال �ع��امل��ي وال��و� �ص��ول اىل اع �ل��ى م���س�ت��وي��ات مقايي�س
اجلودة التعليمية العاملية.
وقال الدكتور وليد �أبو حمور �أنه ال يوجد تعاون
بني اجلامعات والقطاع العام او اخلا�ص ،و�إن وجد
فهي ح��االت فرديه ،ويرجع ذلك لعدم وج��ود اق�سام
منتجه ومموله ،واملق�صود اق�سام البحث والتطوير يف
القطاع اخلا�ص ،وال يوجد مراكز بحث علمي قادره
على حتويل املعرفه اىل ابتكارات او منتج جديد.
ونوه الدكتور �صالح ال�شرايعة اىل انه يف جامعاتنا
وبلدنا طاقات عظيمه ،فكثري من ا�ساتذة اجلامعات
عملوا يف �شركات عامليه ولديهم ا�سهامات وب�صمات
اب� ��داع ،ال ي�ح�ت��اج��ون ل�ل�ت��دري��ب وال ال�ت��وج�ي��ه ،لكن
يريدون فقط فك القيد ون��زع تغول قليلوا املعرفه
الذين عينوا بدون وجه حق.
وق��ال ال��دك�ت��ور م�صطفى ع�يروط �أن هناك 32
ج��ام �ع��ة يف االردن ي��در���س ف�ي�ه��ا ح� ��وايل  ٤٠٠ال��ف
ط��ال��ب م�ن�ه��م اك�ث�ر م ��ن ��س�ب�ع�ين ال ��ف م ��ن �سبعني
جن�سيه اجنبيه ،وهناك اكرث من  ١٢الف ع�ضو هيئة
تدري�س تخرجوا من خمتلف اجلامعات ويف خمتلف
التخ�ص�صات ،باال�ضافة اىل وجود كفاءات قادره على
الإجنازات والنجاح ،من هنا ف�إن اجلامعات هي بوابة
التقدم والتطوير ،وب��واب��ة تخريج ك�ف��اءات ،م�ضيفا
�أننا بحاجه للرتكيز على التعليم التطبيقي والتقني
املهني ،ويف ر�أي��ي ب ��أن �إجن ��ازات وق�صة جن��اح جامعة
البلقاء التطبيقيه ميكن اعتبارها منوذجا يف توطني
التعليم التطبيقي والتقني وامل�ساهمه يف التغيري
املجتمعي.
و�أ�شار الدكتور عديل من�صور اىل انه يجب على
امل�ست�شارين وا�ساتذه اجلامعات ان يدر�سوا در�سهم
جيدا قبل البدء او التفكري يف تقدمي امل�شوره ،واال
فاجلهد كله لي�س له فائده ،وعليه ان يعرف طبيعه
ال�صناعه التي يتعامل معها وال يتعامل مع م�صنع
ادويه مثلما يتعامل مع م�صنع ا�سمنت.
و�أك� � ��د ع �ب��د ال� �ك ��رمي ال �� �ش �ط �ن��اوي �أن م��و� �ض��وع
اجل��ام�ع��ات �شائك م��ن حيث �أن تخ�ص�صات م�ك��ررة،
�صعوبات تعلم بال خمتربات �سيكولوجية ،م�ضيفا
�أن التو�سع يف �أعداد اجلامعات من حيث الكمية على
ح�ساب النوعية ،مما �أوجد فقدان الثقة باملخرجات.
وق��ال الدكتور خالد �أب��و كركي ،يف االردن ابحاث
نوعية يف جم��االت ع��دي��دة وخ��ا��ص��ة م��ا تعلق ببيئة
االردن ،غري متوفرة وال متاحة للخرباء االجانب،
مو�ضحا �أن ما ينق�صنا هو ان نعلم م��اذا نريد واىل
اين علينا االجتاه.
وق��ال ال��دك�ت��ور ن��ذي��ر ع�ب�ي��دات �أن نوعية البحث
ال�ع�ل�م��ي وال �ق ��درة ع�ل��ى ب �ن��اء ن �ظ��ام ب�ح�ث��ي ق��ادرع�ل��ى
ال�ت�غ�ي�ير ،ي � ��ؤدي اىل زي� ��ادة ب��االن �ت��اج وزي � ��ادة النمو
االقت�صادي ،وبالتايل نحتاج اىل اعادة النظر بالنظام
التعليمي وال��ذي يبد�أ منذ ال�صفوف االوىل ،بحيث
ي�ت��م ت�شجيع ال�ت�ف�ك�ير ال�ن��اق��د وال �ق��ادرع �ل��ى حتفيز
االبداع والريادة وان ي�ستمرهذا النوع من التعليم يف
التعليم اجلامعي و�شعور الطالب بامل�ساواة والعدالة،
�إي �ج��اد ال�ب�ن�ي��ة التحتية واالم � ��وال للبحث العلمي
واي �ج��اد جم�م��وع��ات بحثية حقيقية يف اجل��ام�ع��ات
االردنية وم�شاركة الباحثني من اجلامعات العاملية.

الديار
«أرض ال َنار» ُتح ِّرر ِ
يلينا نيدوغينا
تر�أ�س �إي�ل��دار �سليموف� ،سفري جمهورية �أذربيجان ال�شقيقة ل��دى املَملكة الأردن� َّي��ة الها�شم َّية،
االحتفال الكبري لل�سفارة الأذربيجانية ،مبنا�سبة ذكرى مرور عام واحد على الن�صر امل�ؤ َّزر يف “احلرب
الوطنية التحرر َّية ال ُعظمى” ،التي �أف�ضت �إىل تطهري �أرا�ضي �أذربيجان املُغت�صَ بة �أرمين ًيا لنحو ثالثة
عقود متتالية ،بعدما �شهدت الكثري من امل�آ�سي ،منها كما قال ال�سفري يف االحتفال ،نزوح نحو مليون
الجئ هُ ِّجروا من منازلهم و�أرا�ضيهم ،وب�أن “التحدي احلقيقي الذي تواجهه بالده حاليا ،هو وجود
مئات الآالف من الأل�غ��ام والتي ُز ِر َع��ت على م��دار 30عاما ما�ضية ،والتي ت�سببت بوفاة وج��رح 150
�شخ�صا من �ضمنهم ال�سكان املدنيون” .كذلك� ،سجل التاريخ واملنظمات الدولية بالإ�ضافة ملنظمة
ً
الأُمم املتحدة ا�ستيالء االحتالل على م�ساكن الأذربيجانيني ،وا�ستهداف الكنائ�س وامل�ساجد الأذرية
وتخريبها ،وحتريف تاريخها وتدني�سها ،وعلى م��دار احلقبات املن�صرِمة ف�شلت جميع الو�ساطات
العربية والإ�سالمية والدولية يف �إقناع �أرمينيا االن�سحاب من الأرا�ضي الأذربيجانية ،كذلك مل تحُ ّرك
“جمموعة مين�سك” �ساك ًنا يف �سبيل �إعادة احلق �إىل �أ�صحابه ال�شرعيني – الأذربيجانيني.
زد على هذا كله� ،أنه مل يتم تفعيل قرارات “منظمة الأمم املتحدة” ب�ش�أن �إعادة الأرا�ضي الأذرية
�إىل �أ�صحابها �سِ ل ًما من خالل املفاو�ضات وال لتفعيل النوايا احل�سنة ،فقد مت ال َعمل يف مواجهة ذلك
وا�ستبعاد املبادئ والقِيم والقوانني والقرارات الدينية والو�ضعية التي �ساندت �أذربيجان ومطالبها
امل�شروعة التي ال تختلف يف َ�شيء عن �أي مطالب �أخرى لبلدان َر َز َحت �أو ما تزال تر َزح �أرا�ضيها حتت
نري الهيمنة الكولونيالية واال�ستيطانية مبختلف �صورها القميئة ،ففي اال�ستعما َرين “الإحاليل
واال�ستيطاين” ،عَملت القوات االحتاللية على طرد الأذريني من بيوتهم و�ش ّردتهم ،ونزع املحتلون
من �أيدي الفتيات والن�ساء ُفتات اخلبز وماء ِّ
ال�ش َفة ،وحتى املَعادن الثمينة مل َت�سلم من النهب ،وهذه
ن�سى يف امل�ستقبل.
اجلرائم موثقة يف �صفحات حِ دا ٍد �سوداء كثرية باكية مل جتف للآن ،ولن جتف ولن ُت َ
�أ�ستذكر هنا ب�أمل كبري وبكاء مرير حارق ،امل�آ�سي والدماء التي �سالت يف “احلرب الوطنية العظمى
لل�شعب ال�سوفييتي” دفاعًا عن الأر�ض والعر�ض وامل�ستقبل الآمن ،فقد حارب �أقاربي َح َملَة الأو�سِ مة
يف غمارها ،و�ساروا عرب كل بلدان �شرق �أوروبا حمررِين لها من الفا�شية والنازية ،فا�ست�شهد بع�ضهم،
لي�صل غريهم �إىل برلني واملخب�أ التحت �أر�ضي لهتلر(ا�سمه احلقيقي “�شيكل غروبر”) ،الذي انتحر
فيه مع ع�شيقته “�إيفا بروان” ،فكانت نهايته وانهيار الرايخ الثالث ،فلم يكن يف ح�سبان الفوهرر �أن
مواجهته ال�سماء والتعاليم الرحيمة للموىل العظيم �ست�ؤدي به �إىل “غي هنوم” �أبدية .يبدو� ،أن
التاريخ يُعيد نف�سه يف خمتلف رياح الكرة الأر�ضية بتكرار ال�صور احلزينة .لهذا ،من املطلوب يف �أيامنا
ت�صنيع ُتر�س عاملي يَحمي ال�شعوب من االحتالالت واالعتداءات� ،إنقا ًذا لأرواح النا�س يف كل مكان ،اً
بدل
عن ابتالع ال َعتمة البرَ َ ان َّية الأبدية للب�شرية واملبادئ ال�سامية.
خالل عام كامل على الن�صر الكبري الذي اجرتحه �أبطال جي�ش الرئي�س �إلهام علييف ،الزعيم
الأ�سد حقًا ،وبر�ؤاه وتوجيهاته الراجِ حة ،والرزِينة ،وال َر�شِ يدة ،وال َر ِ�صينة وال�صائِبةُ ،زلزلت الأر�ض
حتت �أقدام املُحتلني الذين ُج ُّلهُم َولىَّ الأَ ْد َب��ار َولمَ ْ ُي َعق ِْب تار ًكا على �أر�ض املعركة �أ�سلحتهم ومنازل
الأذريني التي ا�ستوطونها بالقوة فقد تابعنا ذلك �أيامها على �شا�شات املُبا�صرة التي عر�ضت لبع�ضهم
م�صابني بـ ِ”البارانويا” .وبهذا ،مت اجرتح مُعجزة الن�صر بحكم ِة هذا القائد الع�سكري وال�سيا�سي
املقتدر ،الذي �أدار ر�ؤو�س �شعوب الدنيا �صوب باكو امل ُ َنا َرة التي كانت الأوىل باكت�شاف النفط وتزويد
ال َعامل به لتقوم بف�ضلها ال�صناعات ال�ضخمة واالحتكارات ال�صناعية الكثرية.
يف التاريخ كانت وما تزال “�أر�ض النار” كما ُت�س َّمى �أذربيجان تاريخ ًيا ،احلِ �صن ا َ
حل�صني لأهلها،
ال�صعد الإقليمية
وها هي اليوم َت�شمخ بكل عنفوان املُنت�صر جلني املزيدِ من الغلبة الإن�سانية على ُ
والقارية ويف �شمولية الدنيا ،للتعريف بحقيقتها وحقوقها القانونية ،و�إح�ي��ا ًء للذكرى ال َعطرة
ل�شهداء الواجب واحلق والوعد الذي قطعه الرئي�س �إلهام علييف ل�شعبه ولأق��ارب ال�شهداء الذين
ت�ض ّرجت �أج�سادهم بدمائهم الزكية.
ال�شهداء منذ احلرب الوطنية العظمى ( )1945-1941وللآن ،مل يرحلوا عن �أوطانهم ،ومل يرتكوا
املنت�صرين للحقِ والعدالة ،فهم �إذ مي ُكثون يف
على قارعة الطريق �أ َّيا مِ ن �شعوبهم و�أحرار املَ�سكونة ِ
بطن الأر���ض متدثرين بالرتاب املقد�س يُ�ش ِّكلون �أ�سا�سات �ساندة لأوطانهم ولأذربيجان ،ملزيدٍ من
ا�سك والتع…
الت َم ُ

 400منحة دراسية سنويا للطلبة
األردنيين في هنغاريا
االنباط-عمان
وق ��ع وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع ��ايل وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي،
الدكتور وجيه عوي�س ،ووزي��ر اخلارجية والتجارة
ال�ه�ن�غ��اري ،بيرت �سيارتو ،ام����س الأرب �ع��اء ،مذكرتي
تفاهم؛ الأوىل للتعاون الرتبوي والعلمي للأعوام
 ،2022-2024والأخ ��رى للتعاون �ضمن �إط��ار
برنامج املنح الهنغارية.
وت�ضمنت الأوىل االت �ف��اق ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
املتبادل على �أ�سا�س اتفاقية التعاون بني حكومتي
البلدين ح��ول التعاون الثقايف والعلمي املوقعة يف
� 27شباط .1978
واتفق الطرفان خاللها على ت�شجيع العالقات
امل�ب��ا��ش��رة ب�ين م��ؤ��س���س��ات التعليم ال �ع��ايل املعنية يف
ال�ب�ل��دي��ن م��ن ح�ي��ث ت �ب��ادل ال �ط�لاب والأك��ادمي �ي�ين
وال �ع��ام �ل�ين يف جم ��ال ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل وال�ب��اح�ث�ين
وامل��درب�ين والعلماء� ،إ��ض��اف� ًة �إىل ت�شجيع م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف البلدين على بدء م�شاريع التعاون
والتنقل �ضمن �إطار برنامج ايرا�سمو�س بل�س.
�أم��ا االتفاقية الثانية ،فت�ضمنت تقدمي اجلانب

ال �ه �ن �غ��اري  400م�ن�ح��ة درا� �س �ي��ة � �س �ن��وي �اً للطلبة
الأردن�ي�ين ملتابعة دار�ستهم يف هنغاريا ،منها 250
منحة درا�سية �سنوياً لدرا�سة “البكالوريو�س” يف
خمتلف التخ�ص�صات ،و  50منحة درا�سية �سنوياً
لدرا�سات املاج�ستري يف خمتلف التخ�ص�صات ،و50
منحة درا��س�ي��ة ��س�ن��وي�اً ل��درا� �س��ات ال�ب�ك��ال��وري��و���س يف
جماالت العلوم الطبية وال�صحية فقط ،و 50منحة
درا�سية �سنوياً لدرا�سات الدكتوراه يف �أي من املجاالت
املتاحة� ،إ�ضاف ًة �إىل �شروط اال�ستفادة من هذه املنح
و�آلية الرت�شيح لها.
وح�ضر حفل التوقيع �أم�ي�ن ع��ام وزارة التعليم
ال�ع��ايل وال�ب�ح��ث العلمي ال��دك�ت��ور م ��أم��ون الدبعي،
وم��دي��ر م��دي��ري��ة البعثات ال��دك�ت��ور �أح�م��د الق�ضاة،
وم��دي��ر م��دي��ري��ة � �ش ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة ال��واف��دي��ن ري�ن��اد
نوفل ،ومدير وحدة تن�سيق القبول املوحد  /الناطق
الإع�ل�ام��ي ل �ل��وزارة مهند اخل�ط�ي��ب ،وع��ن اجل��ان��ب
الهنغاري ال�سفري الهنغاري يف ع�م��ان ك��ايل �أت�ي�لا،
ونائب �سكرتري دولة ال�سلو ف��ارادي ،ونائب �سكرتري
دولة ا�شتفان يوو ،وع�ضو الربملان الهنغاري �شاندور
هادهازي.

األمن العام :حادثة السقوط والوفاة في
مدينة الكرك غير مرتبطة بالتجمع االحتجاجي

وزير الصحة يؤكد ضرورة التوسع بالخدمات الصحية األولية والطوارئ
االنباط-عمان
�أكد وزير ال�صحة الدكتور فرا�س الهواري �ضرورة
التو�سع يف اخلدمات ال�صحية ،والرتكيز على خدمات
ال��رع��اي��ة ال�صحية الأول �ي��ة ،وال�ت��و��س��ع يف ال�ت��دري��ب
والتعليم خا�صة املهارات املتعلقة بالطوارئ.
واكد خالل اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر ال�ساد�س
ملجل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات ال�صحية م�ساء ام�س ،حول
اال�سرتاتيجيات ال��واج��ب الرتكيز عليها لتح�سني
ج��ودة اخل��دم��ات ال�صحية حملياً وعاملياً باال�ستناد

�إىل ال��درو���س امل�ستفادة م��ن جائحة ك��ورون��ا� ،أن من
املهم تفعيل دور م�ؤ�س�سات ،كمجل�س اعتماد امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ،ل�ضمان تنفيذ برامج لتح�سني اجلودة.
وحتدث يف اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر الذي عقد
ع�بر االت���ص��ال امل��رئ��ي ع��ن ب�ع��د ،و�أدارت �ه��ا م�ست�شارة
الأم �ي��رة م�ن��ى احل���س�ين ل �� �ش ��ؤون ال���ص�ح��ة وال�ب�ي�ئ��ة
ال��دك�ت��ورة روي��دا املعايطة ،امل��دي��ر الإقليمي ال�سابق
يف منظمة ال�صحة العاملية ل�شرق املتو�سط ،الدكتور
عالء الدين علوان.
ون��اق �� �ش��ت اجل �ل �� �س��ة ع� ��دة م ��و�� �ض ��وع ��ات�� ،ش�م�ل��ت

اال�سرتاتيجيات واخل�ط��ط ال��واج��ب الرتكيز عليها
ل�ت�ح���س�ين ج � ��ودة اخل� ��دم� ��ات ال �� �ص �ح �ي��ة ف �ي �م��ا ب�ع��د
اجلائحة ،والكيفية التي تواجه بها منظمة ال�صحة
العاملية ال�ضغوط على العاملني يف القطاع ال�صحي،
بالإ�ضافة �إىل �سبل حت�سني الو�صول �إىل البيانات
كم�س�ألة مهمة لتمكني �أ��ص�ح��اب ال�ق��رار م��ن اتخاذ
قرارات م�ستنرية.
وا�ستقطب امل�ؤمترالذي ا�ستمر يومني ،العاملني
يف جم��ال ال��رع��اي��ة ال�صحية م��ن �أط�ب��اء وممر�ضني
وفنيني و�صناع قرار ،بالإ�ضافة �إىل متحدثني بارزين

من الأردن ،الإم��ارات ،لبنان ،م�صر ،الهند� ،أمريكا،
�إيرلندا� ،أ�سرتاليا ،رومانيا ،كندا والأرجنتني.
ي��ذك��ر ان جم�ل����س اع�ت�م��اد امل��ؤ��س���س��ات ال�صحية،
م�ؤ�س�سة غري ربحية ت�سعى لتح�سني ج��ودة خدمات
الرعاية ال�صحية يف الأردن واملنطقة من خالل العمل
م��ع اجل�ه��ات احلكومية واخل��ا��ص��ة لتطوير معايري
ل�ل�ج��ودة م�ع�ترف ب�ه��ا ع��امل�ي�اً ،وت �ق��دمي اال��س�ت���ش��ارات
وال �ت��دري��ب ،وت�ق�ي�ي��م وم �ن��ح االع �ت �م��اد ل�ل�م��ؤ��س���س��ات
ال�صحية املطبقة ملعايري اجلودة والتوعية مبفاهيم
حت�سني اجلودة و�سالمة املر�ضى و�أهميتها.

االنباط-عمان

قال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام
�إن ح��ادث��ة ال�سقوط وال��وف��اة يف مدينة ال�ك��رك غري
مرتبطة بالتجمع االحتجاجي.
و�أ�ضاف �أن بالغا ورد ،ام�س الأرب�ع��اء ،حول وفاة
�شخ�ص �أرب�ع�ي�ن��ي يف م��دي�ن��ة ال �ك��رك؛ �إث ��ر تعر�ضه

لل�سقوط �أثناء تواجده يف قلعة الكرك ،ومت التحرك
للمكان وفتح حتقيق يف احلادثة.
وبني �أن التحقيقات الأولية �أ�شارت �إىل عدم وجود
�أية �شبهة لالنتحار يف احلادثة و�أن املتويف لي�س من
�ضمن جتمع احتجاجي �أق�ي��م ب��امل�ك��ان ،وي�ع��اين من
ا�ضطراب نف�سي ،وما زال التحقيق م�ستمرا.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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بخصوص إعالن النوايا« ٠٠النواب»
يطالبون بمناقشة عامة مع وزير
المياه

االنباط-عمان

طالبت مذكرة نيابية وق��ع عليها ع��دد كبري
م���ن �أع�����ض��اء جم��ل�����س ال���ن���واب الأردين  ،بعقد
ج��ل�����س��ة م��ن��اق�����ش��ة ع��ام��ة م�ستعجلة بخ�صو�ص
توقيع اتفاقية النوايا املتعلقة باملياه والطاقة

كالم في المحظور 8 /
لماذا التخوف من مخرجات
اللجنة الملكية
مروان العمد

مع الإمارات و�إ�سرائيل
و�شدد النواب يف املذكرة على ان تكون اجلل�سة
ممثلة بوزير املياه حممد النجار
واف����ادت م�����ص��ادر ن��ي��اب��ي��ة ان���ه م��ن امل��ت��وق��ع ان
يخ�ص�ص جمل�س النواب جل�سة مطلع الأ�سبوع
املقبل.

وزير االستثمار ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري يبحثان تعزيز التعاون االستثماري
االنباط-عمان

بحث وزير الإ�ستثمار املهند�س خريي عمرو
مع وزي��ر اخلارجية والتجارة الهنغاري بيرت
���س��ي��ارت��و ��� ،س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون اال���س��ت��ث��م��اري
واالق��ت�����ص��ادي ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،و���ض��رورة العمل
ع��ل��ى ب���ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود ل��دف��ع ع�لاق��ات
البلدين االقت�صادية واال�ستثمارية �إىل االمام
للنهو�ض بها.
وا�ستعر�ض ع��م��رو ،خ�لال ال��ل��ق��اء �أه���م امليز
التناف�سية التي تتمتع بها البيئة اال�ستثمارية
يف امل��م��ل��ك��ة و�أه������م ال���ق���ط���اع���ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة
امل�ستهدفة يف االردن والفر�ص ال��واع��دة بها ،
والتي ت�شكل فر�صة للم�ستثمر الهنغاري خا�صة
يف جم��ال تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��االت
واالدوي�����ة وال�����س��ي��اح��ة ،و�أب�����رز اخل���ط���وات التي
ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة الأردن���ي���ة للتي�سيري على
امل�ستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال.
و�أك��د وزي��ر اال�ستثمار عمرو ،حر�ص وزارة
اال�ستثمار على دع��م اال�ستثمارات الهنغارية
وت��ق��دمي كافة �سبل ال��دع��م لتحفيز ال�شركات
وامل����ؤ����س�������س���ات اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ه��ن��غ��اري��ة ع��ل��ى
ت��وج��ي��ه ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا اىل االردن ويف العديد
من القطاعات اال�ستثمارية املتنوعة .مبيناً �أن

االردن معني بتطوير ع�لاق��ات��ه اال�ستثمارية
وال���ت���ج���اري���ة م���ع ه��ن��غ��اري��ا م���ن خ��ل�ال ال��ع��م��ل
على ت��ب��ادل ال��زي��ارات ب�ين امل�ستثمرين ورج��ال
الأع����م����ال وت��ف��ع��ي��ل وت���ط���وي���ر ح��ج��م ال��ت��ج��ارة
البينية بني البلدين وترويج اململكة كمق�صد
�سياحي متميز.
م��ن ج��ه��ت��ه �أك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ج��ارة

ال��ه��ن��غ��اري ب��ي�تر ���س��ي��ارت��و رغ��ب��ة ب�ل�اده بتعزيز
التعاون االقت�صادي واال�ستثماري والتجاري
م���ع امل��م��ل��ك��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب���إ���س��ت��ق��رار �سيا�سي
اقت�صادي وفر�ص ا�ستثمارية عديدة ،م�شرياً
ان ال�����ش��رك��ات الهنغارية تعطي �أه��م��ي��ة كبرية
لل�سوق االردين واال���س��واق املحيطة املتنامية
وان �أم������ام ال�������ش���رك���ات ال��ه��ن��غ��اري��ة واالردن����ي����ة

�إمكانات وفر�ص كبرية لتعزيز التعاون بينهما.
وق����ال� :سنعمل ع��ل��ى ت��رت��ي��ب زي����ارة لقطاع
االع��م��ال ال��ه��ن��غ��اري اىل االردن وع��ق��د ل��ق��اءات
م��ع ���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص االردين لتبادل
امل��ن��اف��ع امل�شرتكة وزي���ادة ال��ت��ب��ادالت التجارية
واال�ستثمارية بن البلدين.
وتطرق الوزير الهنغاري �إىل �أهداف زيارته
�إىل االردن والتي مت خاللها توقيع العديد من
االتفاقيات يف جم��ال التعليم واملياه واتفاقية
حول االزدواج ال�ضريبي ،وا�ستئناف الرحالت
اجلوية بني الأردن وهنغاريا ب��دءا من ال�شهر
املقبل مبا يعزز التبادل ال�سياحي بني البلدين.
ي���ذك���ر ان����ه خ��ل�ال ال���ل���ق���اء مت االت����ف����اق بني
وزي��ر الإ�ستثمار املهند�س خريي عمرو ووزير
اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ج��ارة ال��ه��ن��غ��اري بيرت �سيارتو
ع��ل��ى التح�ضري مل��ذك��رة ت��ع��اون ب�ين اجل��ان��ب�ين
ب��ه��دف رف���ع م�ستوى ال��ت��ع��اون والتن�سيق بني
ال���ط���رف�ي�ن يف جم�����االت ج����ذب اال����س���ت���ث���م���ارات
وال��ت�روي����ج ل��ل��ف��ر���ص اال����س���ت���ث���م���اري���ة وت���ب���ادل
اخلربات.
وح�����ض��ر ال��ل��ق��اء وف����داً ح��ك��وم��ي ر���س��م��ي من
اجلانب الهنغاري ،و�أمني عام وزارة اال�ستثمار
ال�سيد زاهر القطارنة وعدد من م��دراء وزارة
اال�ستثمار.

مصدر سوري يكشف إيرادات معبر نصيب مع األردن
االنباط-وكاالت

ك�������ش���ف م�������ص���در �����س����وري يف م���ع�ب�ر ن�����ص��ي��ب م��ع
الأردن ع��ن حتقيق �إي�����رادات ب���ـ 84م��ل��ي��ار ل�يرة منذ
ب��داي��ة  ،2021ت�شمل ال��ر���س��وم اجلمركية للب�ضائع
والغرامات املالية لت�سوية املخالفات والق�ضايا التي
يتم تنظيمها
وبني امل�صدر يف ت�صريحات ل�صحيفة “الوطن”
�أن حركة ال�شحن ت�سجل حت�سنا مقارنة مع الفرتة
نف�سها من العام املا�ضي مقدرا عدد ال�شاحنات التي
تعرب منفذ ن�صيب احلدودي مع الأردن بحدود 200
�شاحنة يوميا يف االجتاهني (مغادرة ودخول(
و�أ����ش���ار �إىل �أن اخل�����ض��ار وال���ف���واك���ه وع�����ددا من
ال�صناعات منها البال�ستيكية تغلب على الب�ضاعة
املغادرة من �سوريا ،يف حني ترتكز معظم حموالت
ال�����ش��اح��ن��ات ال��ق��ادم��ة م��ن الأردن ع��ل��ى ال��ب��ط��اري��ات
و�أل��واح الطاقة وبع�ض املواد الأولية التي تدخل يف
ال�صناعات املحلية
وتوقع امل�صدر حت�سنا يف حركة ال�شحن مع الأردن
خالل الفرتة املقبلة على التوازي للت�سهيالت التي
تقدم على جانبي املعرب يف البلدين ،خا�صة �أن معرب
ن�����ص��ي��ب مي��ث��ل ب��واب��ة م��ه��م��ة ويف ���ش��ح��ن ال�����ص��ادرات
ال�سورية باجتاه العديد من ال��دول و�أهمها بع�ض
دول اخلليج.

الجمارك تبحث تحديات انسيابية البضائع من موانئ العقبة

االنباط-العقبة

ب��ح��ث م��دي��ر ع���ام اجل���م���ارك ،ال��ل��واء ج��م��ارك
امل��ه��ن��د���س ج�ل�ال ال��ق�����ض��اة ،م���ع جت���ار و�أع�����ض��اء
جم��ل�����س �إدارة غ��رف��ة جت���ارة ال��ع��ق��ب��ة و�أ���ص��ح��اب
���ش��رك��ات يف العقبة ،ام�����س الأرب���ع���اء ،التحديات

اجل��م��رك��ي��ة ال���ت���ي ت���واج���ه خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات
امل��رت��ب��ط عملها م��ع اجل��م��ارك الأردن��ي��ة ،بهدف
ت�سهيل ان�����س��ي��اب ال��ب�����ض��ائ��ع م��ن م��وان��ئ العقبة
و�صوال �إىل مقا�صدها النهائية.
وق����ال امل��ه��ن��د���س ال��ق�����ض��اة �إن ال���دائ���رة ت��ق��وم
ب��ت��ذل��ي��ل ال�����ص��ع��وب��ات وامل���ع���وق���ات ك���اف���ة ،ال��ت��ي

تواجه ان�سيابية حركة الب�ضائع يف �ساحة رقم
 4ب��ال��ع��ق��ب��ة ،و�إي���ج���اد احل��ل��ول الكفيلة بت�سريع
الإج��راءات وت�سهيل احلركة التجارية وت�سخري
الإمكانات للو�صول �إىل احللول املنا�سبة لتقدمي
خ���دم���ات م��ت��م��ي��ز ،ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال�����ش��رك��اء مبا
ي�سهم يف تعزيز االقت�صاد الوطني ان�سجاما مع

التوجيهات امللكية الرامية �إىل ذلك.
و�أك��د املهند�س الق�ضاة حر�ص ال��دائ��رة على
م��ت��اب��ع��ة ج��م��ي��ع ال��ق�����ض��اي��ا اجل��م��رك��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة
ب��ال��ت��ج��ار و����ش���رك���ات ال��ت��خ��ل��ي�����ص ،وم����ن �أب���رزه���ا
تخفي�ض ن�سب اال���س��ت��ه��داف للب�ضائع ،بحيث
ي�����ص��ب��ح ع���دد م��ن احل���اوي���ات امل��ح��ول��ة للم�سرب
�أق���ل وزي����ادة ع���دد امل��ع��اي��ن�ين يف ال�����س��اح��ة وزي���ادة
عدد املوظفني من اجلهات الأخرى وزيادة عدد
الرمبات.
و�أ�شار �إىل �أن زيادة �أعداد احلاويات يف ميناء
العقبة �أدى �إىل زي��ادة حجم الأع��م��ال يف �ساحة
رق����م  ،4م�����ش�يرا �إىل �أن ال����دائ����رة ب�����ادرت بحل
امل�شكلة باتخاذ �إج����راءات م��ن خ�لال رف��ع ن�سب
اال���س��ت��ه��داف للم�سارب ،وال��ط��ل��ب م��ن ال�شركاء
حتمل م�س�ؤوليتهم للإ�سراع يف التخلي�ص على
الب�ضائع ،وو�صولها �إىل مقا�صدها.
وط����ال����ب خم���ت�������ص���ون يف ق���ط���اع ال��ت��خ��ل��ي�����ص
واجل��م��ارك اجل��ه��ات احلكومية واخل��ا���ص��ة كافة
التي يرتبط عملها مع دائرة اجلمارك ب�أهمية
ت���ذل���ي���ل امل���ع���وق���ات وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه
ان�سيابية الب�ضائع يف ال�ساحة اجلمركية رقم .4
و����ش���ك���ا جت�����ار وم�����س��ت��ث��م��رون م����ن ت��ع��ق��ي��دات
م��ت��ع��ددة ت��واج��ه��ه��م يف ال�����س��اح��ة اجل��م��رك��ي��ة رق��م
 4ع��ن التخلي�ص ع��ل��ى ب�ضائعهم متثلت بعدم
وجود كوادر خمت�صة للمعاينة كالغذاء والدواء
واملوا�صفات واملقايي�س والزراعة مما ي�ؤدي �إىل
دفع تكاليف ور�سوم جمركية �أخرى غري مربرة.

ان من اه��م ا�سباب تخوف االردن��ي�ين من خمرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية  ،نابع من
خ�شيتهم من ان يكون ذلك مرتبطاً بايجاد حل للق�ضية الفل�سطينية على ح�ساب االردن  ،وذلك من خالل تهجري
الفل�سطينيني اىل االردن  ،ثم منحهم اجلن�سية االردنية  .وبذلك ي�صبح ذوي اال�صول الفل�سطينية هم االغلبية يف
االردن  .وانه ومن خالل قانون االحزاب وقانون االنتخاب املقرتحان من هذه اللجنة �سيتمكنون من ال�سيطرة على
احلكومة وجمل�س النواب  .والتغلغل اىل املنظومة الع�سكرية واالمنية االردنية  ،ورمبا ال�سيطرة عليهما  ،لي�صبح
االردن هو الوطن البديل للفل�سطينيني ك�أحد احللول للق�ضية الفل�سطينية  ،والتي �سوف ا�ستعر�ضها تالياً - :
 - 1حل الدولتني  /والذي يت�ضمن اقامة دولة يهودية على حدود عام  . 1948ودولة فل�سطينية على حدود الرابع
من حزيران عام  . 1967وبالرغم من ان القرارات الدولية جتمع على هذا احلل  ،والذي يحظى اي�ضاً مبوافقة
اغلبية دول العامل  ،اال انه م�شروطاً مبوافقة الطرفني عليه من خالل املباحثات بينهما .
واذا حتدثنا عن اجلانب ال�صهيوين  ،ف�أن كل االدارات ال�سابقة كانت ترف�ض هذا احلل  .وحتى االدارة احلالية
والتي ت�ضم خليطاً غري متجان�ساً من االحزاب اليمينية والو�سطية والي�سارية والدينية واملدعومة بحزب ا�سالمي
فل�سطيني  ،ف�أن موقفها من هذا احلل ال يختلف عن موقف الإدارات ال�سابقة  .فقد اعلن رئي�س حكومتهم نفتايل
بينيت عن معار�ضته لقيام دولة فل�سطينية م�ستقلة  ،قائ ًال ان ذلك �سوف ي�شكل خطراً قات ًال بالن�سبة لهم  ،الن مثل
هذه الدولة كما قال �سوف تقع حتت �سيطرة عنا�صر متطرفة  ،وانها �ستكون دولة ارهابية  .وابدى موافقته على
حت�سني ظروف معي�شة الفل�سطينيني من خالل �إجراءات �أخرى فقط .
اما وزير خارجيتهم يائري لبيد والذي من املفرت�ض ان يتوىل را�سة الوزارة يف الن�صف الثاين من واليتها كما مت
االتفاق عليه عند تكوين الإئتالف  ،فقد نقل على ل�سانه قوله ب�أنه ال فر�صة يف فرتة ليبيد لتطبيق حل الدولتني
 ،وانه عندما ي�صبح رئي�ساً للوزراء ميكن ان يفكر بذلك  .اال انه نقل عنه اي�ضاً ان اقامة دولة فل�سطينية اىل جوار
دولة ا�سرائيلية غري قابل للتطبيق حالياً  .وانها اذا اقيمت فيجب ان تكون دميقراطية وحمبة لل�سالم  ،وال يجب
ان يطلب منا ان نبني ب�أيدينا تهديداً حلياتنا  .وانه يف�ضل الرتكيز على بناء عالقات مع الدول العربية بعيداً عن
الق�ضية الفل�سطينية (االتفاقيات االبراهيمية والتطبيع واملعاهدات )
اما وزير الدفاع بيني غانت�س  ،والذي اجتمع م�ؤخراً مع رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س  ،فقد اكد
لعبا�س اميانه بحل الدولتني وانه يرغب ب�صنع ال�سالم مثلما فعل ا�سحاق رابني الذي اغتيل عام  . ١٩٩٥اال ان
حظوظ هذا ال�شخ�ص يف ان ي�صبح رئي�ساً للوزراء م�ستحيلة جداً  .كما ان هذا الإئتالف معر�ض لالنهيار يف اي وقت
 ،بحيث قد ال يتمكن ليبيد من تويل رئا�ستها  ،وان ال يبقى غانت�س ع�ضواً فيها .
واذا كانت الدولة ال�صهيونية ترف�ض ً
رف�ضا قاطعاً اقامة دولة فل�سطينية على املناطق التي احتلتها عام ، 1967
فهل �ستقبل باقامة مثل هذه الدولة على طول حدودها ال�شرقية ؟ .
 - 2حل اخليار االردين  /وهذا احلل مطروح من قبل بع�ض العنا�صر ال�صهيونية املتطرفة منذ عام  67دون
ان يتم العمل على تنفيذه  .اال انه ويف  2017/ 1 / 17وبتنظيم مما ي�سمى املركز اليهودي اال�سالمي  ،عقد م�ؤمتر
االردن هو فل�سطني  ،يف مركز تراث مناحيم بيجن يف مدينة القد�س  .ويقف وراء هذا امل�ؤمتر عدداً من ال�صهاينه
املنا�صرين لهذا احلل ومنهم الكاتب ونا�شر موقع �إيزار بونديت املدعو تيد ب�سلمان  .وبح�ضور ثالثة ا�شخا�ص من
ا�صول فل�سطينية واردنية وهم م�ضر زهران  /رئي�س ما ي�سمى الإئتالف االردين للمعار�ضة يف اخلارج  ،ورئي�س
احلكومة االردنية يف املنفى  .والذي طاملا دعى الفل�سطينيني للتخلي عن حلم اقامة دولة لهم يف ال�ضفة الغربية
واقامتها يف االردن  .كما ح�ضر امل�ؤمتر املدعو عبداالله املعال الزيود والذي يدعي انه م�ساعد م�ضر زهران و وزير
التجارة واالقت�صاد يف حكومته  ،واالكادميي املدعو حممد �سامر ابو لبده .
ومتثلت فكرتهم يف هذا امل�ؤمتر بتجميع الفل�سطينيني من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وجميع دول ال�شتات يف
االردن  ،وت�شكيل حكومة فل�سطينية فيه برئا�سة م�ضر زهران  .و بالرغم من ان حكومة الليكود �سمحت بانعقاد
هذا امل�ؤمتر يف القد�س  ،اال انها مل تتبنى قراراته  .وقد يكون هدفها من ال�سماح بعقده هو ار�سال ر�سالة اىل االردن
نتيجة املواقف االردنية على خلفية احداث مدينة القد�س وال�سفارة ال�صهيونية يف عمان يف ذلك الوقت .
وحيث ان اقامة هذه الدولة تتطلب �أو ًال عملية تهجري ق�صرية للفل�سطينني من املناطق املحتلة ودول ال�شتات
ونقلهم لالردن  ،االمر الذي من ال�صعب تنفيذه  ،ولن يقبل العامل به الآن  ،ولأن هذا يعني جتميع الفل�سطينيني
يف العامل بدولة واحدة لهم متتد على طول حدود الدولة ال�صهيونية  ،مما �سي�شكل خطراً كبرياً عليها يف امل�ستقبل
 ،ف�أنه من امل�ستبعد ان مل يكن من امل�ستحيل ان توافق ب�إرادتها على ت�أ�سي�س هذه الدولة .
كما انه يجب االخ��ذ بعني االعتبار الرف�ض االردين �شعباً ونظاماً لهذا احلل م�سنوداً مبوقف دويل عاملي ،
باال�ضافة اىل الرف�ض الفل�سطينيني له على اختالف اماكن تواجدهم  ،مبن فيهم من يقيمون يف االردن ويحملون
جن�سيته  .حيث ان هذا ال�شعب الذي وقف �صامداً مطالباً بحقوقه وبدولته الفل�سطينية امل�ستقلة على مدى ع�شرات
ال�سنني  ،وقدم يف �سبيل ذلك الكثري من ال�شهداء والت�ضحيات  ،والذي يولد اطفالهم وهم ا�شد مت�سكاً بهذا املطلب
من �آبائهم واجدادهم  ،ال ميكن ان ير�ضى بهذا احلل يف اي يوم من االيام .
 - 3ام��ا بالن�سبة ملقالة ح�سن �إ�سميك وال��ذي يقرتح فيه توحيد قطاع غ��زة وال�ضفة الغربية مبا فيها من
م�ستوطنني يهود مع اململكة االردن��ي��ة الها�شمية بدولة واح��دة يطلق عليها ا�سم الدولة الفل�سطينية االردنية
الها�شمية  ،فكلما اعدت قراءة هذه املقالة كلما تبني يل مدى �سخافتها وا�ستحالة املوافقة عليها وتنفيذها من قبل
جميع هذه االطراف مبا فيهم الدولة ال�صهيونية وم�ستوطنيها يف ال�ضفة الغربية وخا�صة النه �سوف ي�ضم قطاع
غزة  ،مما قد ي�ضعها بني املطرقة وال�سندان  .لكن ظهور بع�ض املقاالت واالفكار الداعمة له جعلني اثق ان هناك
جهات ما خلفه هدفها لي�س حتقيقه  ،ولكن اثارة قلق االردنيني وخلق حالة من االنق�سام واخلالف بينهم  ،وهذا
ما اخذت ار�صد بع�ض �شواهده .
واذا كان حل الدولتني مرفو�ضاً وحل اخليار االردين �صعب التحقيق ان مل يكن م�ستحيال  ،ف�أن ذلك ال يعني
زوال اخلطر ال�صهيوين على االردن واملتمثل حالياً يف ا�سلوبني وهما - :
 - 1احلل الع�سكري الهادف اىل �ضم االردن لهذه الدولة  ،حيث ان الكثري من ال�صهاينة ال يزالون يطالبون
بذلك  ،ويعملون على حتقيق حلم احلركة ال�صهيونية املبني على مقوله ان غربي النهر لنا و�شرقي النهر لنا  .وان
يف ذلك تنفيذاً ملا يدعون من ان وعد بلفور ي�شمل االردن  .وان ذلك خطوة يف �سبيل حتقيق حلم دولتهم الكربى
من النيل اىل الفرات .
 - 2الهيمنة االقت�صادية على الدول العربية وربط اقت�صاديات هذه الدول باقت�صادياتها  .حيث ترى الدوله
ال�صهيونيه ان هذه الدول متثل �سوقاً ا�ستهالكيا وا�سعاً لها  ،ميكنها ان ت�سوق فيها امكانياتها االمنية والزراعية
والطبية وال�صناعية وخا�صة يف جمال التكنولوجيا احلديثة  ،م�ستغلة حاجة هذه الدول لهذه االمكانيات  ،ولتوفر
املوارد املالية والنفطية لدى هذه الدول  ،و�سعيها لل�سيطرة عليها وا�ستغاللها ل�صاحلها  .ولعل ما جرى ويجري يف
هذه االيام من تطبيع العالقات مابني عدة دول عربية مع الدولة ال�صهيونية وانفتاحها الكامل عليها من خالل
اقامة امل�شاريع االقت�صادية والتجارية امل�شرتكة  ،وخا�صة يف جمال الطاقة واملياه والنقل اجلوي والتكنولوجيا ومد
انابيب النفط و ال�سكك احلديدية دلي ًال على جناحها يف ذلك  .مما ميكنها من ال�سيطرة على دول املنطقة من غري
ا�ستعمال القوة الع�سكرية وبالتايل من غري اقامة دولة فل�سطينية ال بداخلها وال جماورة لها  .واعتقد ان هذا هو
اال�سلوب الذي �سوف تتبعه حالياً
وهذا هو اخلطر احلقيقي الذي يجب علينا ان نخ�شى منه  ،وان نقاوم ح�صوله وان نعمل على رف�ضه واف�شاله
وذلك عن طريق املحافظة على وحدتنا وترابطنا  ،وعدم اجنرارنا اىل �صراع الهويات الذي ي�سعون لن�شره بيننا
بهدف ا�ضعافنا واخ�ضاعنا المالءاتهم هذه  .و�سيكون وطننا االردن بخري طاملا نحن متم�سكني بوحدتنا يف اطار
هويتنا االردنية  .وبنف�س الوقت م�ساندين وداعمني للهوية الفل�سطينية القامة وطنها امل�ستقل  ،ثم بعد ذلك تقرر
الدولة االردنية والدولة الفل�سطينية م�ستقبل العالقات بينهما .

األعلى للسكان يوصي بتغيير المواقف
تجاه ممارسات العنف ضد المرأة
االنباط-عمان

�أو�صى املجل�س الأعلى لل�سكان ،بالعمل على تغيري
املواقف جتاه ممار�سات العنف على امل�ستويات كافة،
وخا�صة العنف �ضد املر�أة.
ودع��ا املجل�س يف ب��ي��ان ،ام�س الأرب��ع��اء ،مبنا�سبة
اليوم الدويل للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،والذي
ي�صادف  25من �شهر ت�شرين الثاين من كل عام� ،إىل
رفع وعي الأجيال بحقوق الإن�سان ،وجميع ال�صور
النمطية ال�ضارة.
كما �أو���ص��ى بك�سب ت���أي��ي��د ���ص�� ّن��اع ال��ق��رار يف دعم
ق�ضايا وقف التمييز �ضد املر�أة وحمايتها من العنف.
ووفق البيان ،تبد أ� يف اليوم الدويل للق�ضاء على
العنف �ضد املر�أة حملة الـ  16يومًا من الن�شاط �ضد
العنف القائم على النوع االجتماعي ،والتي حتمل
�شعار”لنجعل العامل برتقايل� :ضع حدًا للعنف �ضد

الن�ساء الآن!” ،و�ستتوج نهاية احلملة باليوم العاملي
حلقوق الإن�سان املوافق  10كانون الأول املقبل.
وقالت الأمينة العامة للمجل�س الدكتورة عبلة
عماوي� ،إن املجل�س يويل هذه املنا�سبة اهتماماً خا�صاً،
ان��ط�لاق��ا م��ن اهتمامه بحقوق الإن�����س��ان و�أه��ـ��داف
التنمية امل�ستدامة ،خا�صة الهدف اخلام�س املتعلق بـ
“حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني كل الن�ساء
والفتيات”� ،إىل جانب �أن املجل�س يعد مكونا �أ�سا�سيا
يف و�ضع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات ذات العالقة
بال�سكان والتنمية مبا فيها املتعلقة باملر�أة.
وبح�سب بيانات كتاب الأردن بالأرقام لعام 2020
وال�صادر عن دائرة االح�صاءات العامة ،لفتت عماوي
�إىل �أنه وخالل عام  2020كانت ن�سبة الن�ساء يف �سن
ّ
15عاما فما فوق ،والالتي �سبق ّ
وتعر�ضن
لهن الزواج
لعنف بدين �أو جن�سي �أو نف�سي من القرين احلايل �أو
ال�سابق قد بلغت 4ر 20باملئة.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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اطالق نموذج رقمي لتحليل أثر السياسات االقتصادية
في تحديد أولويات االستثمار

االنباط-عمان
اط�ل�ق��ت وزارة التخطيط وال�ت�ع��اون ال��دويل
واللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا
(الإ�سكوا) ،وبتمويل من منظمة االمم املتحدة
ل�ل�ط�ف��ول��ة يف االردن (ال�ي��ون�ي���س�ي��ف) ،من��وذج��ا

رقميا اقت�صاديا ذك�ي��ا لتحليل �أث��ر ال�سيا�سات
االقت�صادية يف حتديد اولويات اال�ستثمار.
ويعترب ال�ن�م��وذج اجل��دي��د ال��ذي يطلق عليه
«من ��وذج ال �ت��وازن ال �ع��ام ال�ق��اب��ل ل�ل�ح���س��اب� ،أداة
م�ف�ي��دة ل���ص��ان�ع��ي ال �ق��رار وحم�ل�ل��ي ال���س�ي��ا��س��ات،
ويتم ا�ستخدامه للتنب�ؤ بال�سلوكيات امل�ستقبلية

ل�ل�اق� �ت� ��� �ص ��اد ،وي� �ع� �م ��ل ال� �ن� �م ��وذج ع� �ل ��ى ق �ي��ا���س
العالقات بني القطاعات االقت�صادية املختلفة،
ويقدم تقديرات للتغريات يف العر�ض والطلب
و�أ�سعار ال�سلع واخلدمات والتحديات الناجمة
ع ��ن االث� � ��ار اخل ��ارج� �ي ��ة ب� �ن ��ا ًء ع� �ل ��ى ال �ب �ي��ان��ات
ا لإح�صائية.

و�أ� �ش��ار وزي��ر ال�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ع��اون ال��دويل
نا�صر ال�شريدة يف بيان �صحفي ،ام�س االربعاء،
اىل �أه� �م� �ي ��ة ال� �ن� �م ��وذج يف ع �م �ل �ي��ة ال �ت �خ �ط �ي��ط
ال�ت�ن�م��وي وت�ق�ي�ي��م الآث� ��ار ال�ن��اج�م��ة ع��ن تغيري
ال�سيا�سات ومعرفة الآث��ار الإيجابية وال�سلبية
ع �ل��ى اجل ��وان ��ب االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة.
واع��رب عن تقدير احلكومة الأردن�ي��ة ملنظمتي
«الإ��س�ك��وا واليوني�سف» على ال�شراكة وال��دع��م
امل �ت��وا� �ص��ل ل�ل�م�م�ل�ك��ة يف ال �ع��دي��د م��ن امل �ج��االت
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ،م �ث �م �ن �اً اجل �ه��ود
امل�ب��ذول��ة لبناء ه��ذا ال�ن�م��وذج اخل��ا���ص ب��الأردن.
وق��ال��ت االمينة التنفيذية للجنة االقت�صادية
واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) الدكتورة
روال د�شتي� ،إن الأردن يعد �أول دولة من الدول
الأع�ضاء يف «اال�سكوا» التي تتمكن من تطوير
ه��ذا اجل�ي��ل اجل��دي��د م��ن ال�ن�م��اذج االق�ت���ص��ادي��ة
ال��ذك�ي��ة ال�ت��ي مُت�ك��ن �صانع ال�ق��رار م��ن حماكاة
جم� �م ��وع ��ة م � ��ن ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ات االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة
واالجتماعية ب�صفة فورية وتفاعلية.
م � � � � ��ن ج � � ��ان� � � �ب� � � �ه � � ��ا� ،أ� � � � � � � �ش � � � � � � ��ارت مم � �ث � �ل� ��ة
م�ن�ظ�م��ة(ال�ي��ون�ي���س�ي��ف)ت��ان�ي��ا � �ش��اب��وي��زات� ،إىل
�أن ه��ذا امل���ش��روع امل���ش�ترك م��ع «اال� �س �ك��وا» ي��أت��ي
ك��ام�ت��داد ل�ل�ت�ع��اون امل���ش�ترك وط��وي��ل الأم ��د مع
وزارة التخطيط وال�ت�ع��اون ال��دويل يف العديد
من اجلوانب التنموية.

ابو علي يدعو المكلفين للحصول على الخدمات
الضريبية الكترونيًا

االنباط-عمان

دعا الدكتور ح�سام ابو علي مدير عام دائرة
�ضريبة ال��دخ��ل واملبيعات املكلفني ومدققي
احل �� �س��اب��ات وامل���س�ت���ش��اري��ن وامل �ف��و� �ض�ين كافة
اىل ��ض��رورة احل�صول على خ��دم��ات ال��دائ��رة
والتعامل معها الكرتونياً م��ن خ�لال موقع
ال��دائ��رة االل �ك�ت�روين ح�ف��اظ�اً ع�ل��ى �صحتهم
و�سالمتهم وتوفرياً عليهم يف الوقت واجلهد
وعناء التنقل بني مكاتب الدائرة ومديرياتها.
وا�شار ابو علي اىل ان دائرة �ضريبة الدخل
واملبيعات عملت على توفري كافة اخلدمات
التي يحتاج لها املكلفني الكرتونياً لتمكينهم
من تقدمي واجن��از معامالتهم دون مراجعة
مكاتب الدائرة وموظفيها وجاهياً.
وق � ��ال ان ه� ��ذه االج� � � � ��راءات � �س��اه �م��ت يف

الت�سهيل والتخفيف على املكلفني يف الوقت
واجل� �ه ��د وك � ��ان ل �ه��ا دور يف احل� �ف ��اظ ع�ل��ى
�صحتهم ��ض�م��ن االج� � ��راءات ال �ت��ي اتخذتها
الدائرة ل�ضمان �سالمتهم و�صحتهم يف ظل
التدابري الوقائية واالحرتازية التي اتخذتها
احلكومة للحد من انت�شار فايرو�س كورونا.
واو��ض��ح ان ال��دائ��رة مكنت املكلفني الذين
ل��دي�ه��م ارق ��ام �ضريبية م��ن غ�ير امل�شرتكني
بخدماتاحلكومة االلكرتونية من احل�صول
ع �ل��ى ك�ل�م��ة � �س��ر م ��ن خ�ل�ال م��وق��ع ال ��دائ ��رة
االلكرتوين متكنهم من التعامل واحل�صول
على خدمات الدائرة الكرتونياً دون مراجعة
مكاتب الدائرة وكذلك اتاحت لأي مكلف يف
حال فقدان او ن�سيان كلمة ال�سر اخلا�صة به
ا�سرتجاعها واحل�صول عليها الكرتونيا دون
احلاجة اىل املراجعة �شخ�صياً.



واخلدمات التي وفرتها الدائرة
الكرتوني ًا ما يلي:

الت�سجيل االلكرتوين واحل�صول على رقم
�ضريبي ل�ضريبة ال��دخ��ل لأول م��رة وكذلك
ت�ق��دمي طلب الت�سجيل يف �ضريبة املبيعات
بالإ�ضافة اىل ا�صدار رمز م�ستخدم وكلمة �سر
لأول مرة واعادة ا�صدار الرقم ال�سري يف حال
فقدانه �أو ن�سيانه وتعديل البيانات ال�شخ�صية
واملالية وا�ستخراج �شهادة بالرقم ال�ضريبي.
وك��ذل��ك ت�ق��دمي اق� ��رارات �ضريبة ال��دخ��ل
ب �ك��اف��ة ا��ش�ك��ال�ه��ا وت �ق��دمي اق� � ��رارات �ضريبة
املبيعات اخلا�صة والعامة وحتميل املرفقات
بعد ار�سال االقرار بالإ�ضافة اىل طلب تعديل
اق��رار �ضريبة الدخل وتعديل اق��رار �ضريبة

امل�ب�ي�ع��ات وا� �س �ت �خ��راج ب �ي��ان ال �� �ض��رائ��ب دخ��ل
ومبيعات واالق�ت�ط��اع��ات للموظفني وال��دف��ع
االلكرتوين ل�ضريبتي الدخل واملبيعات بكافة
ا��ش�ك��ال�ه��ا وت �ق��دمي ط�ل��ب التق�سيط وت�ق��دمي
طلب الرد ال�ضريبي وا�ستخراج بيان �ضرائب
تف�صيلي ل�ضريبة ال��دخ��ل وا��س�ت�خ��راج بيان
��ض��رائ��ب لر�صيد امل�ساهمة ال��وط�ن�ي��ة وب�ي��ان
�ضرائب اقتطاعات الرواتب واحل�صول على
براءة الذمة وكذلك التحقق من براءة الذمة
االلكرتونية ال�صادرة عن الدائرة.
ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة اىل ت�ق��دمي االع�ترا��ض��ات
ع �ل��ى ق� � ��رارات ال �ت��دق �ي��ق ل���ض��ري�ب�ت��ي ال��دخ��ل
وامل �ب �ي �ع��ات وك ��ذل ��ك ت �ق��دمي ط �ل��ب ال�ت���س��وي��ة
وامل�صاحلة للق�ضايا ال�ضريبية العالقة بني
الدائرة واملكلفني بالإ�ضافة اىل تقدمي طلب
االن �� �ض �م��ام اىل ع���ض��وي��ة ال �ق��ائ �م��ة ال��ذه�ب�ي��ة
واحل�صول على قائمة ب�أ�سماء امل�شاركني يف
ال�ق��ائ�م��ة ال��ذه�ب�ي��ة وك��ذل��ك ال�ت�ق��دم بطلبات
للح�صول على ح��واف��ز االن�شطة ال�صناعية
لت�شجيع ال�صناعة الوطنية ب��الإ��ض��اف��ة اىل
ت�ق��دمي طلب رف��ع �سقف اال��س�ت�يراد وتقدمي
طلب تفعيل الرقم ال�ضريبي وكذلك تقدمي
طلب فك احلجز.
وام �ك��ان �ي��ة ارف� ��اق ك���ش��ف ا� �س �م��اء وع�ن��اوي��ن
املحا�سب القانوين وحتميل وادخ��ال ومعاينة
ق�سائم املعلومات ب��الإ��ض��اف��ة اىل اقتطاعات
امل� ��وظ � �ف �ي�ن(� � �ش � �ه� ��ري و�� � �س� � �ن � ��وي) وك ��ذل ��ك
االقتطاعات االخ��رى وكذلك عر�ض اق�ساط
الدخل واملبيعات ان وجدت.
ك�م��ا وب ��إم �ك��ان ال �� �س��ادة امل�ك�ل�ف�ين االت���ص��ال
والتوا�صل مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات
م��ن خ�لال ه��ات��ف م��رك��ز االت���ص��ال ال�ضريبي
على الأرق��ام � 06 – 4624577أو الوات�س
اب رقم  0798818810يف حال حاجتهم
لأي م�ساعدة يتطلب احل�صول عليها.
وبا�ستطاعة �أي مكلف الدخول �إيل موقع
الدائرة على الرابط www.istd.gov.
 joواالط�ل�اع على كافة النماذج ال�ضريبية
املعتمدة التي يحتاجها املكلف يف �أي معاملة
�ضريبة كما تتوفر علي امل��وق��ع ك��اف��ة الأدل��ة
والإر�شادات الإجرائية ال�ضريبية.

«مكافآت على المكافآت» وحوافز بنسبة  %269لموظفين
في أمانة عمان
االنباط-عمان

ك�شف تقرير ديوان املحا�سبة  2020عن
�صرف �أمانة عمان الكربى مكاف�آت وحوافز
مل��وظ�ف��ي الأم��ان��ة رغ��م ع��دم م��واف�ق��ة رئ��ا��س��ة

ال ��وزراء على �أ�س�س منح امل�ك��اف��آت واحل��واف��ز
املعمول بها منذ �سنوات ما يرتب التزامات
مالية وقانونية على الأمانة دون وجه حق.
ووف � ��ق ال �ت �ق��ري��ر ت��و� �س �ع��ت �أم� ��ان� ��ة ع �م��ان
يف � �ص��رف امل� �ك ��اف� ��آت م ��ن خ�ل�ال ا� �س �ت �ح��داث

م�سميات خمتلفة و�صل عددها اىل ما يقارب
 100م�سمى دون م���س��وغ ق��ان��وين ومببالغ
و��ص �ل��ت ن���س�ب�ت�ه��ا �إىل  269%م��ن ال��رات��ب
االجمايل.
وب�ي�ن �أن ��ه ي �ت��م � �ص��رف �أك �ث�ر م��ن م �ك��اف ��أة

ل�ل��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة واال��ش��راف�ي��ة دون �سند
قانوين.
كما ت�صرف الأمانة مكاف�آت حتت م�سمى
«مكاف�أة بدل مكاف�أة» و»فرق مكاف�أة املكاف�أة»
دون وجود �سند قانوين يجيز �صرفها.

 637موظفا في السكك الحديدية معظمهم بال عمل
االنباط-عمان

ك �� �ش��ف ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��ا� �س �ب��ة ل �ع��ام
� 2020أن ل��دى ��ش��رك��ة ال�ع�ق�ب��ة لل�سكك

احل ��دي ��دي ��ة  637م��وظ �ف��ا م �ع �ظ �م �ه��م ال
ي�ق��وم��ون ب ��أي اع �م��ال ح��ال�ي��ا نتيجة توقف
ال�شركة عن العمل.
وب�ين التقرير ان اخل�سائر امل�تراك�م��ة يف

نهاية ع��ام  2019بلغت  87مليون دينار
وهي تزيد عن  75%من ر�أ�س املال املدفوع.
واو�� �ض ��ح ال �ت �ق��ري��ر ان� ��ه ال ي��وج��د ر�ؤي� ��ة
م�ستقبلية وخ �ط��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة لل�شركة

و�أي ت��وج�ه��ات وا��ض�ح��ة بخ�صو�ص و�ضعها
كما �أن��ه ال يوجد لدى ال�شركة نظام مايل
حمو�سب لت�سجيل العمليات املالية و�أ�صول
ال�شركة.

البنك االسالمي االردني يرعى اليوم
العلمي « الوقف والتنمية المستدامة»

االنباط-عمان
ق ��دم ال �ب �ن��ك الإ� �س�ل�ام��ي الأردين ال��رع��اي��ة
ل �ل �ي��وم ال �ع �ل �م��ي احل � ��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن» ال��وق��ف
والتنمية امل�ستدامة» بتنظيم جمعية الدرا�سات
وال�ب�ح��وث الإ��س�لام�ي��ة وب��ال�ت�ع��اون م��ع اجلمعية
االردن � �ي ��ة لإع� �ج ��از ال � �ق ��ر�آن وال �� �س �ن��ة وج�م�ع�ي��ة
العفاف اخلريية ،ومب�شاركة نخبة من العلماء
والأكادمييني والباحثني واملتخ�ص�صني من عد ٍد
م��ن امل��ؤ��س���س��ات الر�سمية وامل��دن�ي��ة واجل��ام�ع��ات
املحلية والعربية والدولية ،وحتت رعاية احلاج
حمدي الطباع رئي�س جمعية العفاف اخلريية
ويف مقر جمعية الدرا�سات والبحوث الإ�سالمية
 ،وذل��ك ي��وم ال�سبت املوافق .20/11/2021
وق��ال الرئي�س التنفيذي /امل��دي��ر ال�ع��ام للبنك
الإ�سالمي الأردين الدكتور ح�سني �سعيد» ي�ستمر
م�صرفنا يف امل�شاركة برعاية الأي��ام والأن�شطة
العلمية التي ت�شرف عليها امل�ؤ�س�سات الر�سمية
وهيئات املجتمع املحلي وال�ت��ي ت�صب يف حتمل
م�صرفنا مل�س�ؤولياته االجتماعية بتعزيز التنمية
امل�ستدامة وبناء املجتمع ،ونظراً لأهمية الأمالك
ال��وق�ف�ي��ة يف الأردن ودوره� ��ا يف ت�ع��زي��ز التنمية
امل���س�ت��دام��ة وحت�ق�ي��ق اال��س�ت�ق��رار االج�ت�م��اع��ي يف
خمتلف امل �ج��االت واال��س�ت�ف��ادة م��ن خ�ب�رات دول
العامل املختلفة يف هذه املجاالت ،جاءت م�ساهمة

م�صرفنا يف رعاية هذا اليوم العلمي».
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��دم احل� � ��اج ح� �م ��دي ال �ط �ب��اع
رئي�س جمعية العفاف اخل�يري��ة ال�شكر للبنك
الإ�سالمي الأردين لرعايته ودعمه لليوم العلمي
ودوره الفاعل يف دع��م الن�شاطات التي ت�ساهم
يف بناء االن���س��ان وامل�ؤ�س�سات العاملة يف خدمة
املجتمع ،واك��د على �أه�م�ي��ة ا�ستمرار التوا�صل
بني امل�ؤ�س�سات القائمة على هذا اللقاء وغريها
م��ن امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأه�ل�ي��ة والإعالمية
ملتابعة املخرجات والبناء عليها ملا فيه م�صلحة
ال��وط��ن وم�ؤ�س�ساته .وق��د �أو��ص��ى امل�شاركون يف
نهاية اليوم العلمي ب�ضرورة ن�شر ثقافة الوقف
وبيان �أهميته ودوره يف نه�ضة االمة �إ�ضافة اىل
تطوير الت�شريعات الناظمة للوقف والإف ��ادة
الق�صوى م��ن ال��وق�ف�ي��ات وط��ري�ق��ة ا�ستثمارها
والت�شجيع على زيادتها وتعدد اغرا�ضها  ،حيث
مت ا�ستعرا�ض اوراق العمل واالب�ح��اث العلمية
ال �ت��ي ق��دم�ه��ا امل �� �ش��ارك��ون وت �ن��اول��ت م��و��ض��وع��ات
ال��وق��ف وحت�ق�ي��ق التنمية امل���س�ت��دام��ة وتوظيف
الوقف لتحقيق التنمية واال�ستقرار االجتماعي
وا��س�ت�ع��را���ض من ��اذج ن��اج�ح��ة ل�ل��وق��ف والتنمية
امل�ستدامة م��ن امل�غ��رب وتركيا وماليزيا كما مت
عقد ور�شة عمل حول حتويل نتائج اليوم العلمي
اىل خطط وتطبيقات لتطوير ال�صناعة الوقفية
وا�ستدامها.

صويص« :السياسة العامة لريادة
األعمال» نقطة انطالق لتنمية بيئة ريادة
األعمال باألردن
االنباط-عمان
�أك��د رئي�س هيئة املديرين يف جمعية �شركات
تقنية املعلومات واالت�صاالت «انتاج» عيد اجمد
ال���ص��وي����ص� ،إن �إق ��رار ال�سيا�سة ال�ع��ام��ة ل��ري��ادة
الأع � �م� ��ال واخل� �ط ��ة اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
لل��أع��وام ( ،)2025 – 2021ت�ع�ت�بر نقطة
انطالق �أ�سا�سية نحو تنمية بيئة ري��ادة الأعمال
يف الأردن.
وق��ال �صوي�ص يف الت�صريح ال�صحفي ال��ذي
�أ�صدره� ،إن هذه ال�سيا�سة هي بداية جيدة ودافع
حقيقي لتنمية ريادة الأعمال يف اململكة ،و�إقرارها
ي�ؤكد االهتمام الكبري من كافة الأطراف بتطوير
ه��ذا القطاع مل��ا ل��ه م��ن اهمية يف رف��د االقت�صاد
الوطني وتوفري فر�ص العمل ودعم الرياديني.
و�أكد �أن تعظيم النجاح املرتبط بهذه ال�سيا�سة
يعتمد ب�شكل رئي�س على الربامج املنبثقة عنها،
بهدف حتقيق الأه��داف املرجوة و�ضمن املحاور
املختلفة والتي تبنتها هذه ال�سيا�سة والتي يجب
�أن تت�ضمن �إطار �شامل ووا�ضح املعامل ،من حيث
�أ��س����س التطبيق واجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة ،وامل��دة
الزمنية لتنفيذها ،مب��ا فيها �أ��س����س احلوكمة،
لقيا�س م��ؤ��ش��رات الأداء ،وت�ق��دمي التقارير عن
واقع احلال.
ول �ف��ت �إىل �أن ج�م�ي��ع الأط� � ��راف يف م�ع��ادل��ة
ريادة الأعمال �سواء من وزارة االقت�صاد الرقمي

والريادة وممثلني عن القطاع اخلا�ص قد قطعوا
ً
�شوطا طوي ً
ال للو�صول �إىل هذه املرحلة ،م�ؤكدا
ح��ر���ص اجل�م�ي��ع ع�ل��ى ال �ب��دء بالتنفيذ و�إح ��داث
فارق.
واع �ت�بر ��ص��وي����ص ان ت�شكيل جمل�س وطني
ل � ��ري � ��ادة الأع � � �م� � ��ال ،م� �ك ��ون م� ��ن مم �ث �ل�ي�ن ع��ن
القطاعني العام واخلا�ص و�أ�صحاب االخت�صا�ص،
هو �أمر مهم ل�ضمان مراجعة وحتديث ال�سيا�سة
واخل �ط��ط اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،وم��راق �ب��ة م��ؤ��ش��رات
الأداء ،وغ�ي�ره ��ا م ��ن الأم � � ��ور ال� � � ��واردة �ضمن
ال�سيا�سة املقرة.
و�أ� �ض ��اف ��ص��وي����ص �أن م�ع�ظ��م ال� ��دول حت��اول
تقدمي بيئة تناف�سية عالية جلذب رواد الأعمال
و�أ�صحاب الأفكار الريادية خ�صو�صا دول املنطقة،
م�شددا على �ضرورة �إب��راز ما يقدمه الأردن من
ميزات تناف�سية ت�ساهم بجعله وجهه للرياديني،
م�ؤكدا �أهمية هذه ال�سيا�سة والربامج التي تنبثق
عنها.
وي�شار اىل ان ال�سيا�سة العامة لريادة الأعمال
واخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج� َّي��ة ال��وط�ن�ي��ة ت �ه��دف �إىل
تهيئة بيئة �صديقة وحا�ضنة وحم� ّف��زة ل��ري��ادة
الأعمال يف اململكة ،و�إزالة العوائق من �أمامها مبا
ي�ضمن تعظيم الإمكانات االقت�صادية ملنظومة
ري��ادة الأعمال الأردن�ي��ة ومن ّوها ،وي�سهم يف دفع
عجلة االقت�صاد الوطني والتنمية امل�ستدامة،
ويحد من الفقر والبطالة.

جورامكو تختتم مشاركتها في معرض
دبي للطيران
االنباط-عمان
اختتمت ال�شركة الأردن�ي��ة ل�صيانة الطائرات
امل�ح��دودة «جورامكو» التي تعد ال��ذراع الهند�سية
ل�شركة دبي ل�صناعات الطريان وتتخذ من ع ّمان
م�ق��را ل�ه��ا ،م�شاركتها يف م�ع��ر���ض دب��ي للطريان
.2021
و� �س � ّل��ط امل �ع��ر���ض ال �� �ض��وء ع �ل��ى ح��ال��ة ال�ت�ع��ايف
التدريجي لقطاع الطريان وال�صناعات املرتبطة
بعد الرتاجع امللحوظ ج��راء جائحة كورونا التي
�أدّت �إىل ثبات منحنى الطلب طيلة فرتة اجلائحة.
وبح�سب ب�ي��ان ال�ي��وم االرب �ع��اء ،توقعت جورامكو
زي � ��ادة ال �ط �ل��ب ع �ل��ى خ��دم��ات ع �م �ل � ّي��ات ال�ف�ح����ص

وال�صيانة ال�لازم��ة للطائرات التجارية ،خا�صة
الطائرات عري�ضة الهيكل ،مع عودة الرحالت �إىل
و�ضعها الطبيعي.
وق ��ال ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة ج��ورام�ك��و
ف��ري��زر ك ��وري� ،إن ال���ش��رك��ة عملت ب�ج��د وبخطى
�سريعة جتاه الو�صول ملرحلة التعايف من تداعيات
اجلائحة ،الأم��ر ال��ذي ي�برز م��ع الإق�ب��ال املتزايد
على خدماتنا يف الهناجر اخلا�صة بنا ،واملرتافق
م��ع �سعينا امل�ت��وا��ص��ل لتو�سيع وت�ط��وي��ر ق��درات�ن��ا.
وقال ،ان امل�شاركة �أتاحت لنا الفر�صة للتوا�صل مع
عمالئنا احلاليني واملحتملني و�شركاء الأعمال،
و�إع �ل�ان مت��دي��د �شراكتنا م��ع ��ش��رك��ة «ري ��ان اي��ر»
الإيرلندية ،وخلق �شراكات جديدة.

حماية المستهلك تدعو للتعامل اإليجابي
مع مياه األمطار
االنباط-عمان
دع��ت اجلمعية ال��وط�ن�ي��ة حل�م��اي��ة امل�ستهلك،
امل��زارع�ين ورب��ات البيوت اىل التعامل االيجابي
م��ع م �ي��اه الأم �ط��ار وت�خ��زي�ن�ه��ا ب �ط��رق �صحيحة
واحل �ف��اظ عليها لال�ستفادة منها يف ب��اق��ي �أي��ام
ال�سنة.
واو��ض�ح��ت اجلمعية يف ب�ي��ان ام����س االرب �ع��اء،
�أن ا��س�ت�غ�لال م �ي��اه االم �ط��ار ي���س��اه��م يف حتقيق

�أه � ��داف وم �� �ش��اري��ع زراع �ي��ة ان�ت��اج�ي��ة ت���س��اع��د يف
التخفيف م��ن ��ش��راء بع�ض �أن ��واع اخل�ضار التي
حت �ت��اج �ه��ا الأ�� �س ��ر ب���ش�ك��ل ي��وم��ي .وج� ��دد رئ�ي����س
اجلمعية حممد عبيدات ،الدعوة لوزارة الزراعة
وم��ؤ��س���س��ة االق��را���ض ال��زراع��ي ل�ت�ق��دمي م�ن��ح �أو
ق��رو���ض مي�سرة للمواطنني م��ن �أج��ل حفر �آب��ار
لتخزين م�ي��اه الأم �ط��ار يف ال�ب�ي��وت وامل� ��زارع� ،أو
ل�شراء معدات زراعية ت�ساعدهم يف ري املزروعات
والرثوة احليوانية.

اخلمي�س

االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم ( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة نارجن ال�شام لل�صناعات واال�ستثمار
وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم
( )36173بتاريخ  2014/3/19قد قررت باجتماعها غري العادي
املنعقد بتاريخ  2021/11/22املوافقة على ت�صفية ال�شركة ت�صفية
اختيارية وتعيني ال�سيده فتون عبد احلميد املقداد م�صفيا لل�شركة،
وان عنوان امل�صفي هو :
عمان – الرابيه – �شارع االمام م�سلم – عمارة  – 41الطابق الثالث –
هاتف 0798577474
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة نارجن ال�شام لل�صناعات واال�ستثمار
ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم (
 ) 36173بتاريخ ( )2014/3/19
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  /وذل��ك خالل �شهرين من تاريخه
للدائنني داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :فتون عبد احلميد املقداد
عنوان امل�صفي  :عمان – الرابيه – �شارع االم��ام م�سلم –
عمارة  – 41الطابق الثالث
خلوي ( )0798577474
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات
يف وزارة ال�صناعة والتجارة ب��ان الهيئة العامة ل�شركة
الفينيقيه للم�ستح�ضرات التجميليه وامل�سجلة لدينا
يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حم��دودة حتت الرقم
( )15101بتاريخ  2007/10/16قد قررت باجتماعها غري
العادي املنعقد بتاريخ  2021/11/3املوافقة على ت�صفية
ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني املحامي عمر نبيل عي�سى
فاخوري م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي هو :
عبدون – �شارع ح��ارث بن ان�س – عمارة رقم � – 7ص.ب
 4329الرمز الربيدي  – 11113هاتف 0796424061
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة الفينيقيه للم�ستح�ضرات التجميليه
ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم
(  ) 15101بتاريخ ( )2007/10/16
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  /وذل��ك خالل �شهرين من تاريخه
للدائنني داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :املحامي عمر نبيل عي�سى فاخوري
عنوان امل�صفي  :عمان – عبدون – �شارع حارث بن ان�س –
عماره رقم 7
�ص.ب ( )4329الرمز الربيدي ()11113
خلوي ( ) 0796424061
م�صفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات
يف وزارة ال�صناعة والتجارة ب��ان الهيئة العامة ل�شركة
الق�صر االندل�سي لال�سكان وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات
ذات م�س�ؤولية حم���دودة حت��ت ال��رق��م ( )8433بتاريخ
 2004/1/11قد ق��ررت باجتماعها غري العادي املنعقد
بتاريخ  2021/10/31املوافقة على ت�صفية ال�شركة
ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد حممود احمد العو�ض
م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي هو :
البلقاء – عني البا�شا – مقابل البنك اال�سالمي – هاتف
 – 0786600110رم��ز بريدي � – 11191صندوق بريد
910398
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج���و م��ن دائ��ن��ي �شركة الق�صر االندل�سي لال�سكان ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم ( ) 8433
بتاريخ ( )2004/1/11
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جت��اه ال�شركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  /وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :حممود احمد العو�ض
عنوان امل�صفي  :البلقاء – عني البا�شا – مقابل البنك اال�سالمي
�ص.ب ( )910398الرمز الربيدي ()11191
خلوي ( ) 0786600110
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة مخ الت�سويق ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة
مراقبة ال�شركات حتت الرقم
(  ) 33299بتاريخ ( )2013/7/11
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جت��اه ال�شركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  /وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني
داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :فرا�س “حممد ماجد” حممود عالن وعادل
عبداهلل حممد م�صطفى
عنوان امل�صفي  :عمان – جبل عمان – �شارع املتنبي
خلوي ( فرا�س  + 0795042306عادل ) 0790480626
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة كتاب وهدية للقرطا�سية وااللعاب
ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم
(  ) 22595بتاريخ ( )2010/8/19
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �سواء كانت
م�ستحقة الدفع ام ال  /وذل��ك خ�لال �شهرين من تاريخه
للدائنني داخل اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :حممد فار�س ب�سام حممد ماجد خري
عنوان امل�صفي  :عمان – ال�شمي�ساين – �شارع ابن العربي
خلوي ( ) 0775000200
م�صفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف
وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة �ساجد و�سري حممد
نعيم جعاره وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم
( )119086بتاريخ  2019/1/3تقدمت بطلب لإجراءات
التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة � :ساجد و�سري حممد نعيم
جعاره
�إىل �شركة � :ساجد جعاره و�شريكته
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان �شركة مو�سى ابو �سنفه و�شريكته
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ()117740
بتاريخ  2018/1/17تقدمت بطلب لإج��راءات التغيريات
التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :مو�سى ابو �سنفه و�شريكته
�إىل �شركة  :مو�سى ابو �سنفه و�شريكه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة ختام حممد مقبل
امل�سيعدين
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم () 114518
بتاريخ  2016/9/1اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على
الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف
وزارة ال�صناعة والتجارة بان �شركة حممد عبداهلل الطيفور
و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم
( )79647بتاريخ  2006/2/28تقدمت بطلب لإجراءات
التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :حممد عبداهلل الطيفور
و�شريكه
�إىل �شركة  :حممد عبداهلل الطيفور و�شركاه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة (�/277أ) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات
يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة امليدان لال�ستثمار العقاري ذ.م.م م�سجلة لدينا
يف �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة /حتت الرقم
( )11860بتاريخ ()2006/4/4
قد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة
بتاريخ ()2021/11/22
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200180677( :

اعالن
بمقضى املادة (  / 21ج ) من
قانون تطوير وادي االردن
رقم ( )19لسنة  1988وتعديالته

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رق��م( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن ال�سيد /ال�سادة
�شاكر حممد �سامل ال�شحادات
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة �شاكر حممد ال�شحادات و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )121471بتاريخ
2021/2/10
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2021/11/23وقام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2021/11/23
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية
*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من  ، 5600289 – 5600260ومركز
االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

يعلن للعموم وملدة خم�سة ع�شر يوما من تاريخه قرار تقدير قيمة بدل ت�أجري
ال�سيد ا�سامه �صالح عبد القادر احلجوج ما م�ساحته ( )5دومنات من القطعة رقم
( )47حو�ض ( )55احلمرة من ارا�ضي قرية الطيبة  /الكرك لغايات اقامة حمطة
خدمة �سيارات وملدة ثالث �سنوات .
قد علق يوم االثنني املوافق  2021/11/22على لوحة دائرة االرا�ضي وامل�ساحة /
االغوار اجلنوبية باعتباره حمال بارزا و�سلمت ن�سخة اخرى منه اىل رئي�س بلدية
االغوار اجلنوبية الطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .
ويحق لل�سلطة ولكل مت�صرف او �صاحب حق ان يعرت�ض على قرار اللجنة خالل
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ انتهاء مدة االع�لان عن ق��رارات اللجنة اىل اللجنة
اال�ستئنافية وبعد ان يودع املعرت�ض مبلغ ( خم�سة ع�شر ) دينارا ك�أمانة لالعرتا�ض
على التقدير عم ًال ب�أحكام املادة ( /21و ) من القانون املذكور.
رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

اعالن طرح عطاء
تعلن القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية  /مديرية اخلدمات الطبية امللكية عن طرح عطاء رقم �ش
.) REAGENTS & CONSUMABLES FOR HEPATITIS TESTS ( H / 2021 /37
على الراغبني باال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة �شعبة امل�شرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية
امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�صطحبني معهم رخ�صة مهن �سارية املفعول للح�صول على ن�سخة من
دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ( � ) 60ستون دينار اردين غري م�سرتدة.
ت��ودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات يف موعد اق�صاه ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الثالثاء املوافق
 2021/12/21وترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة (  ) % 5من العر�ض وال تقبل على االطالق اي
مناق�صة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .
لالطالع على التفا�صيل مراجعة املوقع االلكرتوين للخدمات الطبية امللكية www.jrms.mil.jo

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف
زايد خالد حسن الشرعة

ن��ظ��را لتغيبك ع��ن العمل ملدة
تزيد عن ع�شرة اي��ام متتالية
لدى �شركة بوابة اجلزيرة لنقل
االع�ل�اف ب���دون �سبب م�شروع
اوع��ذر ر�سمي لذا فان ال�شركة
ت��ن��ذرك ب��ال��ع��ودة اىل عملك
خ�لال ثالثة اي��ام و اال �سيتم
ان��ه��اء خ��دم��ات��ك ل��دي��ه��ا �سندا
الحكام املادة /28هـ من قانون
العمل رقم  8ل�سنة .1996
املنذر /شركة بوابة
الجزيرة لنقل االعالف

ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل اال�سماء
التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين ب�أن اال�سم التجاري
(ح�ضانة خطوات ناعمه ) وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم ( )204341با�سم
( �شركة اميان الرو�سان و�شريكها) جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�سم ( عايده �صبحي احمد ابو �شم�س)
وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )1/40من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة مازن عطيه و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم
( ) 15230بتاريخ  2010/1/19اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا
االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على
الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

اخلمي�س
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أزمة دبلوماسية تقترب ..بلجيكا تقرر رسم ًيا البدء بوضع
عالمات على منتجات المستوطنات

االنباط-وكاالت
ق� ��ررت احل �ك��وم��ة ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة ال �ب��دء ب��و��ض��ع
عالمات على منتجات امل�ستوطنات ،فيما قالت

وزارة اخل��ارج �ي��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف ب �ي��ان ،ام����س
الأرب� �ع ��اء� ،إن �إ� �س��رائ �ي��ل ت �ن��دد ب �ق��رار احل�ك��وم��ة
البلجيكية املعادي لإ�سرائيل ما ي�شري �إىل احتمال

ن�شوء �أزمة دبلوما�سية بني الدولتني
و�إث� � ��ر ذل � ��ك� ،أل� �غ ��ى ن ��ائ ��ب وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة
الإ�سرائيلي ،عيدو رول ،ال��ذي توجه اليوم �إىل
بروك�سل يف زي��ارة ر�سمية ،لقاءات مع م�س�ؤولني
يف وزارة اخلارجية والربملان البلجيكيني
وزع� ��م رول �أن ق� ��رار احل �ك��وم��ة البلجيكية
ي�ع��زز ال�ت�ط��رف ،وال ي�ساعد يف دف��ع ال���س�لام يف
املنطقة وي �ح��ول بلجيكا �إىل ج�ه��ة ال ت�سهم يف
ا�ستقرار ال�شرق الأو�سط  ،ح�سب بيان اخلارجية
الإ�سرائيلية
و�أ� �ض��اف البيان �أن ق��رار و�ضع ع�لام��ات على
املنتجات ي�ضر بالإ�سرائيليني والفل�سطينيني
على حد �سواء ،وال تتالءم مع �سيا�سة احلكومة
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ال �ت��ي ت��رك��ز ع �ل��ى حت���س�ين ح�ي��اة
الفل�سطينيني وت�ع��زي��ز ال�سلطة الفل�سطينية
وحت�سني عالقات �إ�سرائيل ماقي دول اوروبا
ويذكر �أن املفو�ضية الأوروبية �أوعزت يف العام
 2015جلميع دول االحت ��اد الأوروب � ��ي ببدء
و�ضع عالمات على منتجات امل�ستوطنات .ورغم
�أن عددا قليال من دول االحتاد ا�ستجابت لقرار
املفو�ضية االوروبية� ،إال �أن �إ�سرائيل تخ�شى الآن

�أن يعيد القرار البلجيكي �إث��ارة املو�ضوع جمددا
يف دول �أخ��رى يف االحت��اد االوروب ��ي ،وفقا ملوقع
والال الإلكرتوين
وق ��ررت احل�ك��وم��ة البلجيكية �أن��ه منذ اليوم
�سي�شمل �أي ات�ف��اق ب�ين بلجيكا و�إ��س��رائ�ي��ل بندا
�إقليميا يو�ضح �أن االتفاق ال ي�سري على ال�ضفة
الغربية والقد�س املحتلتني .كما تقرر �أن تبد�أ
�سلطات اجلمارك بفح�ص ف��وري الب�ضائع التي
ت�صل من �إ�سرائيل وو�ضع عالمات عليها مبوجب
تعليمات املفو�ضية الأوروب �ي��ة لو�ضع تعليمات
ع�ل��ى م�ن�ت�ج��ات امل���س�ت��وط�ن��ات .وق ��ررت احلكومة
البلجيكية �أي�ضا البدء بدرا�سة مقاطعة كاملة
ملنتجات امل�ستوطنات
وجاء يف قرار احلكومة البلجيكية �أن بلجيكا
ملتزمة بـ القائمة ال�سوداء التي ت�شمل ال�شركات
ال �ت��ي ت�ع�م��ل يف امل���س�ت��وط�ن��ات ،ون���ش��ره��ا جمل�س
حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة قبل ثالث
��س�ن��وات .وق��ررت احلكومة البلجيكية �أن تعمل
مقابل �شركات بلجيكية من �أجل الت�أكد من �أنها
لي�ست �ضالعة يف �أع�م��ال بناء يف امل�ستوطنات �أو
بانتهاك حقوق الإن�سان يف ال�ضفة الغربية

دبابيس أولبرايت بين أفعى «صدام» ونحلة «عرفات»
االنباط-وكاالت
�سلط تقرير ال�ضوء على ما �أ�ضفته مادلني
�أول�ب�راي ��ت� ،أول ام � ��ر�أة �أم��ري �ك �ي��ة ت �ت��وىل وزارة
اخلارجية يف بالدها على الدبابي�س التي كانت
ت�ضعها على ثيابها من معان ور�سائل “خفية»
وذك ��ر ت�ق��ري��ر ت�ط��رق �إىل م�ع��ر���ض اف�ترا��ض��ي
ل� �ه ��ذه ال ��دب ��اب �ي �� ��س� ،أق� ��ام� ��ه امل �ت �ح��ف ال��وط �ن��ي
للدبلوما�سية الأمريكية �أن بع�ض هذه امل�صوغات
من املجوهرات كانت ت�ستعمله �أولربايت يف بع�ض
املنا�سبات لتوجيه “ر�سائل �سيا�سية خفية»
ه��ذا املعر�ض ينظم حتت �شعار يقول“ :اقر�أ
دبابي�سي ..جمموعة مادلني �أولربايت” ،و�ضم
�أك�ث�ر م��ن  200دب��و���س م�صنوعة م��ن ال��ذه��ب
وم��ر� �ص �ع��ة ب��الأح �ج��ار ال �ك��رمي��ة ،م�ع�ظ�م�ه��ا من
جمموعة �أزياء ،كانت الوزيرة �أولربايت ارتدتها
خ�صي�صا لتوجيه ر�سائلها “قبل و�أث �ن��اء وبعد
�سنوات اخلدمة العامة ،مبا يف ذلك ال�سنوات التي
قادت فيها وزارة اخلارجية ،من عام � 1997إىل
 »2001و�أ�شري على �سبيل املثال �إىل �أن وزيرة
اخلارجية الأمريكي ال�سابقة املعروفة مبواقفها

املت�صلبة� ،إىل موقف لها مع �صدام ح�سني ،حيث
ردت على و�صفها م��ن قبل �شاعر ��ص��دام ب�أنها
“حية ال مثيل لها” ،ب�أن و�ضعت على ثيابها �أثناء

حت�ضريها يف عام  1997الجتماع مع م�س�ؤولني
عراقيني ،برو�ش �أو دبو�س على �شكل �أفعى ،وكانت
حينها تتوىل من�صب املندوب الدائم لبالدها يف

الأمم املتحدة
�أم��ا الدبو�س على �شكل نحلة فارتدته �أثناء
اجتماع لها مع الزعيم الفل�سطيني يا�سر عرفات
يف ع ��ام  ،1999ف�ي�ع�ك����س م�ث��اب��رت�ه��ا ل���س��اع��ات
ط��وال لإق �ن��اع ع��رف��ات ب�أهمية التو�صل حللول
�سلمية ،وكما يعلق موقع املعر�ض الإل�ك�تروين،
فـ”الدبابي�س تعك�س” مزاج �أولربايت
وب�ط�ب�ي�ع��ة احل� ��ال مل ت�ن����س ه ��ذه ال�سيا�سية
الأم ��ري �ك �ي ��ة ال �� �ش �ه�ي�رة رو� �س �ي��ا م ��ن م �ث��ل ه��ذه
“الر�سائل” بالدبابي�س الثمينة وبهذا ال�ش�أن،
ذك ��ر �أن ال��رئ�ي�ي����س ال��رو� �س��ي ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين
ك��ان �أبلغ نظريه الأمريكي بيل كلينتون يف عام
� 2000أنه “يقر�أ” دبابي�س �أولربايت
وروي �أنه يف �أول يوم من حمادثات معقدة مع
م�س�ؤولني رو���س ب�ش�أن الأ�سلحة النووية� ،س�ألها
وزير اخلارجية الرو�سي حينها� ،إيغور �إيفانوف،
م�شريا �إىل دبو�س كانت ترتديه ظهر مثل ال�سهم:
“هل هذا واحد من �صواريخكم املعرت�ضة؟”،
وردت �أولربايت جميبة�“ :أجل ،وكما ترى ميكننا
�أن ن�صنعها بحجم �صغري للغاية ،لذا من الأف�ضل
�أن تكون جاهزا للتفاو�ض».

«أوضاعنا مأساوية» ..متضررو حرب  2014يطالبون (أونروا) بصرف تعويضاتهم
االنباط -وكاالت
ط ��ال ��ب � � �ص �ل�اح ال� �ن� �ج ��ار امل� �ت� �ح ��دث ب��ا� �س��م
مت�ضرري حرب العام  ،2014وكالة (�أون��روا)
ب�صرف تعوي�ضاتهم ،مو�ضحاً �أن الكثري من
املت�ضررين ت�أثروا بفعل عدم �صرف تعوي�ضات
العام  2014من الوكالة
و�أو� �ض��ح ال�ن�ج��ار يف ح��دي��ث ل �ـ �إذاع ��ة (��ص��وت
الأق�صى) �أن �إجمايل املت�ضررين بلغ � 55ألف
عائلة ،وبحاجة م��ن  80 - 70مليون دوالر،

قائ ً
ال “ :ال �أظن �أن الوكالة واملانحني عاجزين
عن �صرف هذا املبلغ»
وق��ال ال�ن�ج��ار“ :الوكالة تعدنا يف ك��ل م��رة،
ونحن الآن ندخل ال�سنة ال�سابعة ومل ي�صرف
لنا �شيء حتى اللحظة وه�ن��اك مماطلة ب�شكل
ك �ب�ير ،ط �ل �ب��وا م �ن��ا ال�ترم �ي��م وال�ت���ص�ل�ي��ح على
ح�سابنا وبعدها �سي�صرفوا لنا امل�ستحقات ومل
ي���ص��رف ل�ن��ا �أي دوالر ،وم ��ن امل�ت���ض��رري��ن من
�أ�صبحوا يف ال�سجون ومنهم ت��ويف وعليه ديون
للنا�س».

االنباط-وكاالت

حديقة مبركز بلدي يافا
ك��ان��ت ال �ن �ج��ار الأوىل ال �ت��ي ت�ق�ي��م يف خيمة
ب��احل��دي�ق��ة ،ول�ك��ن ��س��رع��ان م��ا ان�ضمت �إل�ي�ه��ا 8
عائالت �أخرى تعاين ال�صعوبات ذاتها
وت ��ردف ال�ن�ج��ار� :أن ��ا ب ��د�أت وان���ض�م��ت �إيل 8
عائالت ..كل يافا �ضحايا لأنهم (الإ�سرائيليون)
يتبعون معنا �سيا�سة التهجري التي اتبعوها معنا
قبل  70عاما.
** تطهري عرقي
وت� �ق ��ول ال �� �س �ي��دة ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة :ي ��ري ��دون
تهجرينا من يافا ،وهذا تطهري عرقي ،يريدون
اخل�لا���ص م�ن��ا وال ي��ري��دون ي��اف��ا ع��رب�ي��ة و�إمن ��ا
يهودية بحتة
وت�شري �إىل �أن بلدية تل �أبيب يافا تالحق تلك
العائالت �أينما ح ّلت ،حيث تطالبها ب�إزالة اخليام
من احلديقة
وت���ص��ر ال�ن�ج��ار ع�ل��ى ع ��دم ت ��رك ي��اف��ا ق��ائ�ل��ة:

االنباط -وكاالت
�أظ�ه��رت معطيات �إ�سرائيلية ،ام�س الأرب�ع��اء
�أن عدد امل�ستوطنني اليهود املقتحمني للم�سجد
الأق���ص��ى ،بلغ نحو � 10آالف م�ستوطن ،خالل
الثالثة �أ�شهر املا�ضية
و�أ� � �ش ��ارت ه �ي �ئ��ات ا��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة ،ت �� �ش��رف على
عمليات اق�ت�ح��ام امل�سجد الأق���ص��ى� ،أن�ه��ا ت�شمل
حاخامات وطالب مدار�س دينية يهودية ي�صلون
ب ��أع��داد م�ت��زاي��دة ��س��واء ل�لاح�ت�ف��االت ال�ع��ام��ة �أو
ال�شخ�صية وال�ع��ائ�ل�ي��ة ،وف��ق م��ا �أوردت � ��ه القناة
“ال�سابعة” العربية
ونقلت القناة عما ي�سمى �إدارة “جبل الهيكل”
اال� �س �ت �ي �ط��ان �ي��ة (اال� � �س� ��م ال� �ي� �ه ��ودي ل�ل�م���س�ج��د
الأق�صى)� ،أن زيادة عدد املقتحمني ب�سبب حت�سن
موقف اليهود جتاه االقتحامات
وي�ق�ت�ح��م امل���س�ت��وط�ن��ون ،الأق �� �ص��ى ،ب�ح��را��س��ة
وم� ��راف � �ق� ��ة ع �ن��ا� �ص��ر م� ��ن �� �ش ��رط ��ة االح � �ت �ل�ال
الإ�سرائيلي ،ويدخلونه من “باب املغاربة” ،يف
اجل ��دار ال�غ��رب��ي للم�سجد ،ال��ذي ا�ستولت على
مفاتيحه عقب احتاللها للقد�س
وي��دخ��ل امل�ستوطنون الأق���ص��ى يف الفرتتني
ال�صباحية ،وامل�سائية بعد �صالة الظهر ،طوال
�أيام الأ�سبوع ما عدا يومي اجلمعة وال�سبت
ي �� �ش��ار �إىل �أن حم�ك�م��ة “ال�صلح” ال�ت��اب�ع��ة
لالحتالل الإ�سرائيلي يف مدينة القد�س ،كانت

�س�أوا�صل البقاء هنا ،فهذه ق�ضية ن�ضالية ،ف�إن
مل يعطوين مطالبي بتوفري بيت ف�س�أبقى هنا ،
وت�ساءلت با�ستنكار� :إىل �أين �أذهب �أ�صال؟!
وت�ضيف� :أنا �أطالب ب�أن يوفروا لنا متطلباتنا
وهي بيت ،نريد الأمن والأمان لنا ولأوالدنا
وي � �ق� ��ول م� ��واط � �ن� ��ون ع� � ��رب �إن ال �� �ش ��رك ��ات
الإ�سرائيلية تريد �إقامة �أبنية على �أنقا�ض املنازل
توطئة لبيعها لعائالت يهودية ب�أ�سعار مرتفعة.
** ت�ضامن
وت�ف�ت�ق��ر خ �ي��ام ال �ع��ائ�لات ال�ت���س��ع �إىل �أب���س��ط
ح�ق��وق احل �ي��اة ،ف��الأط �ف��ال ي��در��س��ون ع�ل��ى �ضوء
ال�شموع وينامون مفرت�شني الأر�ض هم وذويهم
بانتظار حل مل�شكلتهم التي يقولون �إن ال�سلطات
الإ�سرائيلية ال ت�أبه بها كونهم مواطنون عرب
يراد تهجريهم من مدينتهم
وجتد تلك العائالت ت�ضامنا من قبل ال�سكان
ال� �ع ��رب يف �إ� �س��رائ �ي��ل وم ��ن ب �ع ����ض ال�ي���س��اري�ين

الإ�سرائيليني لكن دون ت�أثري
وت �ق��ول الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ي� ��ارا ب�ي�ن�غ��ر الأل � ��وف،
للأنا�ضول� :أنا هنا للتعبري عن ت�ضامني (� )..أنا
مواطنة يهودية يف يافا و�أ�شعر ب�أن هذا الن�ضال
هو واحد من الق�ضايا الأكرث �شرعية
وت �� �ض �ي��ف :غ��ال�ب�ي��ة امل�ق�ي�م�ين يف امل �خ �ي��م من
ال�ن���س��اءُ ،ط ��ردن م��ن امل��دي�ن��ة� � ،س��واء لأن �ه��ن غري
ق��ادرات على دف��ع الإي�ج��ارات التي ت��زداد كلفة �أو
عدم ح�صولهن على منازل اجتماعية لهن احلق
باحل�صول عليها لأنهن ي�ستوفني ال�شروط
** ال حلول
وت ��ردف الأل � ��وف :يف ال �� �ص��راع الفل�سطيني-
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ب���ش�ك��ل ع ��ام ويف ي��اف��ا ث �م��ة ح��اج��ة
لالعرتاف باحلقوق من قبل اجلانب اليهودي،
ووج � ��دت �أن ال �ط��ري �ق��ة ل�ل�ت�ع�ب�ير ع��ن ذل ��ك هي
بالقدوم �إىل اخليمة واحلديث مع النا�س
وتتابع :ن�ح��اول م��ن خ�لال �شبكات التوا�صل
االجتماعي �أن ن�شرح ما يحدث هنا ،فهو �أكرث
م��ن جم��رد ��ص��راع على م�ساكن اجتماعية لأن
جذور يافا موجودة يف االقتالع وامل�صادرة لأكرث
من  90باملئة من ال�سكان الذين كانوا هنا قبل
العام  1948وتعرب النا�شطة الإ�سرائيلية عن
�أملها ب�أن ي�ساعد وجودها يف املخيم من يقطنونه
قائلة :ال �أريد �أن �أكون يف اجلانب اخلط�أ ،وال �أريد
�أن �أُ�ستخدم يف طرد فل�سطينيني من مدينتهم
وت ��رى الأل � ��وف �أن ال �� �ص��راع ال ��ذي يخو�ضه
املواطنون العرب مه ًما ،ولكنها ال تتوقع ب�أن يتم
الو�صول �إىل حلول ،وتقول :ال �أعتقد �أن امل�شكلة
�ستحل ،ولكن �أحاول �أن �أ�ساعد يف �إثارة الق�ضية
وتقوم احلكومة الإ�سرائيلية بت�سويق م�ساكن
ب�أ�سعار خمف�ضة ملن هم غري قادرين على �شراء
امل�ساكن ول�ك��ن امل��واط�ن��ون ال�ع��رب ي�ق��ول��ون �إنهم
عادة ما يحرمون منها
وغ��ال �ب��ا م ��ا ي���ش�ت�ك��ي امل ��واط �ن ��ون ال �ع ��رب مما
يقولون �إنه متييز �إ�سرائيلي ر�سمي �ضدهم.

�أقرت لليهود �أداء طقو�سهم ال�صامتة داخل حرم
امل�سجد
ويخ�شى الفل�سطينيون من �أن يكون ال�سماح
ل�ل�ي�ه��ود ب� � ��أداء ط�ق��و��س�ه��م يف امل���س�ج��د الأق �� �ص��ى،
ب�صورة “قانونية” ،مقدمة لتق�سيمه “زمانيا
ومكانيا” ،بني امل�سلمني واليهود
و��س�ب��ق ذل ��ك ،خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر امل��ا��ض�ي��ةّ ،
غ�ض
الطرف من ال�شرطة الإ�سرائيلية� ،إزاء الطقو�س
الدينية التي ي�ؤديها امل�ستوطنون املقتحمون
ويق�صد بالتق�سيم الزماين واملكاين للم�سجد،
جعله مكانا دينيا م�شرتكا للم�سلمني واليهود،
وهو ما يرف�ضه امل�سلمون ب�شدة
وت�ط��ال��ب اجل�م��اع��ات الإ�سرائيلية املتطرفة،
بتخ�صي�ص “�أوقات” و”�أماكن” ،لليهود ،للعبادة
داخل حرم امل�سجد
وي� �ح ��ذر ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون م ��ن �أن االح �ت�ل�ال
الإ��س��رائ�ي�ل��ي يعمل على حتقيق ه��ذا التق�سيم،
ب���ش�ك��ل ت��دري �ج �ي��ا ،وب ��د�أت ��ه م��ن خ�ل�ال ال���س�م��اح
للم�ستوطنني ب��اق�ت�ح��ام امل���س�ج��د ،خ�ل�ال �أوق ��ات
حم ��ددة ،ه��ي يف ف�ترة ال���ص�ب��اح ،وم��ا بعد �صالة
الظهر
وق��ررت �شرطة االحتالل من ط��رف واح��د يف
ع��ام  ،2003ال�سماح لليهود باقتحام امل�سجد
الأق �� �ص��ى ب�ح��را��س�ت�ه��ا ،رغ ��م اح �ت �ج��اج��ات دائ ��رة
الأوقاف الإ�سالمية.

تضامن برازيلي مع األسير في سجون
االحتالل «إسالم حامد»
االنباط -وكاالت

يعيشون في مخيم 9 ..عائالت فلسطينية تبحث عن مسكن في يافا
حتولت حديقة ال �غ��زازوة مبدينة يافا داخ��ل
�إ�سرائيل �إىل خميم تقطنه عائالت فل�سطينية
ط� ��ردت م��ن م �ن��ازل �ه��ا ل �ع��دم ق��درت �ه��م ع �ل��ى دف��ع
�إي�ج��ارات�ه��ا املرتفعة وحل��رم��ان�ه��م م��ن احل�صول
على م�ساكن حكومية ب�أ�سعار خمف�ضة
ع�ي����ش ح��ال�ي��ا يف م��دي�ن��ة ي��اف��ا ن�ح��و � 20أل��ف
فل�سطيني يحملون اجلن�سية الإ�سرائيلية ،لكنهم
يواجهون �صعوبة يف �إيجاد م�ساكن للإيجار رغم
�أنها ملكهم قبل �أن ت�ستويل عليها دائرة �أرا�ضي
�إ�سرائيل بعد احتاللها عام 1948
وي�شكل املواطنون العرب حال ًيا �أكرث من 20
يف املئة من �سكان �إ�سرائيل التي يزيد عدد �سكانها
عن  9ماليني ن�سمة
** يافا لليافاويني
غالء املعي�شة �أدى �إىل عدم مقدرة الكثريين
على دفع �إيجارات منازل ي�ست�أجرونها من �شركات
�إ�سرائيلية يف يافا الواقعة على البحر املتو�سط،
وامل�ع��روف��ة فل�سطينيا ب�أنها ع��رو���س فل�سطني و
عرو�س البحر
وخ�ل�ال ال�ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين ق ��ررت ال�شركات
الإ�سرائيلية طرد مواطنني عرب من منازل كانوا
ي�ست�أجرونها بداعي �أن ال حق لهم فيها
ويف املخيم الذي تقطنه  9عائالت فل�سطينية
ط��ردت من منازلها امل�ست�أجرة كتب على �إح��دى
ال�لاف�ت��ات باللغة العربية ي��اف��ا لليافاويني (يف
�إ�شارة �إىل �أنها مدينة فل�سطينية)
وت �ق��ول ف��ري��دة ال �ن �ج��ار ال �ت��ي ت�ق�ي��م ب ��إح��دى
اخل�ي��ام� :أن��ا مطلقة و�أم لأرب�ع��ة �أوالد ،جئت �إىل
هنا لأن الأو�ضاع �صعبة جدا ب�سبب غالء املعي�شة
يف يافا ،ونعرف �أن هذه �سيا�سة يف يافا تهدف �إىل
ال�ضغط عليها لإخراجنا منها
وت�ضيف يف حديثها ملرا�سل الأن��ا��ض��ول :كان
احلل الوحيد بالن�سبة يل �أن �آتي �إىل اخليمة يف

معطيات إسرائيلية 10 :آالف مستوطن
اقتحموا «األقصى» خالل  3أشهر

توا�صل منظمات ت�ضامن �شعبية برازيلية،
ح �م �ل �ت �ه��ا ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب � ��الإف � ��راج ع ��ن امل �ع �ت �ق��ل
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي  -ال�ب�رازي �ل��ي اجل�ن���س�ي��ة� ،إ� �س�لام
ح��ام��د ،ال��ذي ق�ضت حمكمة ع��وف��ر الع�سكرية
الإ�سرائيلي م�ؤخراً بحب�سه ملدة  21عاماً
وقالت “رنان” زوجة حامد لـ”قد�س بر�س”
�إن�ه��ا مل تتمكن و�أب�ن��ا�ؤه��ا م��ن ر�ؤي�ت��ه منذ �أك�ثر
م��ن ع��ام ون�صف ،م��ؤك��دة �أن “ظروف اعتقاله
�صعبة كباقي الأ� �س��رى الفل�سطينيني ،الذين
يتعر�ضون ل�سوء معاملة واقتحامات ليلية»
ودع ��ت ال�ن��ا��ش�ط��ة ال�برازي �ل �ي��ة امل��داف �ع��ة عن
ق�ضية ح��ام��د ،ثريا م�صلح“ ،جميع احلركات
االج�ت�م��اع�ي��ة وال���ش�ع�ب�ي��ة وال �ن �ق��اب �ي��ة ،وك ��ل من
ينا�ضل م��ن �أج��ل ع��امل �أف���ض��ل ��ض��د االح�ت�لال
الإ��س��رائ�ي�ل��ي غ�ير ال�ق��ان��وين وال�لا�إن���س��اين� ،إىل
ا�ستئناف العمل من �أجل حرية وعدالة �إ�سالم
حامد»
وط ��ال �ب ��ت “ثريا” احل �ك ��وم ��ة ال�ب�رازي �ل �ي��ة
بـ”تقدمي امل�ساعدة الدبلوما�سية حلامد ،من
�أج��ل �ضمان ع��ودت��ه �إىل �أر���ض الوطن” ،الفتة
�إىل �أن “حامد” اب��ن لأم ب��رازي�ل�ي��ة“ ،ويجب
حمايته على النحو املن�صو�ص عليه يف �أحكام
القانون الربازيلي ،مبا يف ذلك قانون الهجرة»
ول �ك �ن �ه��ا �أع ��رب ��ت ع ��ن ق�ل�ق�ه��ا �إزاء “تفاعل
حكومة ال�برازي��ل برئا�سة ج��اي�ير بول�سونارو،
وه��و احل�ل�ي��ف ال���ص��ري��ح لل�صهيونية ،بخالف
احلكومة ال�سابقة التي طالبت ب�إطالق �سراحه،

م�ضيفة �أن “الأبواب مغلقة �أم��ام املفاو�ضات
على امل�ستوى الفيدرايل»
وت��اب �ع��ت“ :ما ن ��ري ��ده الآن ه ��و ا��س�ت�ئ�ن��اف
احلمالت الت�ضامنية مع حامد ،والتحدث �إىل
منظمات ح�ق��وق الإن���س��ان الوطنية وال��دول�ي��ة،
و�إ� � �ش� ��راك احل ��رك ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وال���ش�ع�ب�ي��ة
والربملانية»
وي�ن��وي الن�شطاء واحل��رك��ات الت�ضامنية يف
ال�ب�رازي��ل ،تكثيف احل��دي��ث ع��ن ق�ضية �إ��س�لام
ح��ام��د يف ال�ي��وم ال�ع��امل��ي للت�ضامن م��ع ال�شعب
الفل�سطيني يف  29ت���ش��ري��ن ال�ث��اين/ن��وف�م�بر
اجلاري ،لل�ضغط باجتاه �إطالق �سراحه وعودته
�إىل ال�برازي��ل ،خا�صة �أن��ه ُرزق حديثاً بطفلني
“تو�أم” عن طريق “النطف املهربة” من داخل
�سجون االحتالل
و”�إ�سالم حامد” ( 36ع ��ام� �اً) اب ��ن لأب
فل�سطيني و�أم برازيلية ،وهو من �سلواد �شرقي
رام اهلل ،اعتقل ع��ام  2015بزعم امل�شاركة يف
عملية �إطالق نار �شرق رام اهلل بال�ضفة الغربية
املحتلة� ،أ�سفرت عن �إ�صابة عدد من امل�ستوطنني
وكانت حمكمة عوفر الإ�سرائيلية قد �أعربت
عن رغبتها يف الإفراج عن “حامد” فو ًرا ،حتى
يتمكن م��ن “العي�ش ب�سالم م��ع �أب�ن��ائ��ه وجنله
الأكرب خطاب»
ورغ ��م ال��زع��م الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ب ��إط�لاق��ه ال�ن��ار
ع�ل��ى م�ستوطنني ي �ه��ود� ،إال �أن وث�ي�ق��ة باللغة
العربية ُترجمت بنا ًء على طلب وزارة اخلارجية
الربازيلية ،ك�شفت عدم وجود دليل واحد على
ارتكابه هذا الفعل.

االحتالل يحكم على فتى من القدس
بالسجن لمدة  10سنوات
االنباط -وكاالت
�أ�صدرت حمكمة االحتالل املركزية يف مدينة
القد�س ،ام�س ،حكماً بال�سجن ملدة � 10سنوات،
على �أ�سري فل�سطيني بتهمة تنفيذ عملية طعن
وق��ال��ت جلنة �أه ��ايل الأ� �س��رى املقد�سيني� ،إن
حم�ك�م��ة االح �ت�ل�ال ح�ك�م��ت ع�ل��ى ال�ف�ت��ى حممد
خالد حممد �صباح ( 17عاماً) بال�سجن ملدة 10
�سنوات ،وفر�ضت عليه دفع غرامة مالية بقيمة
� 170شاقل ،بتهمة حماولة تنفيذ عملية طعن
�ضد جنود االحتالل يف البلدة القدمية بالقد�س
املحتلة

و�أ�ضافت �أن االح�ت�لال اعتقل حممد يف 28
�أكتوبر  ،2019بعد �أن �أ�صيب بجروح خطرية
ج��راء تعر�ضه لإط�لاق النار ب�شكل مبا�شر ،وقد
خ�ضع لعدة عمليات جراحية
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن االح�ت�لال احتجز حممد يف
“عيادة �سجن الرملة” ،ملدة �ستة �أ�شهر ،ثم نقله
�إىل �سجن “جمدو” والحقاً �إىل “الدامون»
وقالت �إن االحتالل يحتجز يف �سجونه �أكرث
من  30طف ً
ال من مدينة القد�س املحتلة ،يق�ضي
عدد منهم �أحكاماً بال�سجن ملدة �سنوات ،وتفر�ض
عليهم حماكم االحتالل غرامات باهظة.

الدويل

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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.أمير الكويت يوجه رسالة مقتضبة بعد اجتماع مع ولي العهد ورئيس مجلس األمة
االنباط -وكاالت

وج��ه �أم�ي�ر ال�ك��وي��ت ،ال�شيخ ن��واف الأح�م��د
اجلابر ال�صباح ،ر�سالة مقت�ضبة �إىل امل�س�ؤولني
الكويتيني ،حملهم فيها م�س�ؤولية �إدارة �ش�ؤون
البالد و�أعرب فيها لهم عن ثقته فيهم
ونقلت وكالة “كونا” الر�سمية ر�سالة قالت
�إنها للأمري :ون�صها كالتايل�“ :أنتم الآن اللي
م�س�ؤولني �أول وتايل و�أنتم امل�س�ؤولني عن كل
الأم ��ور ال�ل��ي م��وج��ودة و طبعا ت��راج�ع��وين يف
الأ��ش�ي��اء ال�ل��ي تهم بلدنا و�أن ��ا واث��ق فيكم كل
الثقة و�أنتم الركيزة للكويت»
وا�ستقبل �أم�ير البالد يف وق��ت �سابق ام�س
الأربعاء ،بدار ميامة ،ويل العهد ال�شيخ م�شعل
الأح�م��د اجل��اب��ر ال�صباح حفظه اهلل ،ورئي�س
جمل�س الأم ��ة م ��رزوق ع�ل��ي ال �غ��امن ،وال�شيخ
��ص�ب��اح خ��ال��د احل�م��د ال���ص�ب��اح رئ�ي����س جمل�س
الوزراء
جتدر الإ�شارة �إىل �أن �أمري الكويت قد فو�ض
يف وقت �سابق ،ويل العهد ال�شيخ م�شعل الأحمد
اجلابر ال�صباح ،ب�إ�صدار املرا�سيم الأمريية
و�أ�صدر �أمري الكويت ،الثالثاء� ،أمرا يق�ضي
بتعيني ال�شيخ �صباح اخل��ال��د احلمد ال�صباح
رئي�سا ملجل�س الوزراء ،وتكليفه برت�شيح �أع�ضاء
الوزارة اجلديدة.

االنباط -وكاالت

 6وزارات لالشتراكيين في الحكومة
األلمانية الجديدة واستحداث وزارة
جديدة للمناخ للخضر
االنباط-وكاالت

ع�ل�م��ت وك��ال��ة الأن� �ب ��اء الأمل��ان �ي��ة � ،أن� ��ه يف
احل �ك��وم��ة امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة الئ� �ت�ل�اف “�إ�شارة
املرور” يف �أملانيا �سيح�صل احلزب اال�شرتاكي
ال��دمي �ق��راط��ي ع�ل��ى امل���س�ت���ش��اري��ة ،لي�شغلها
�أوالف �شولت�س� ،إىل جانب �ست وزارات
ويف امل� �ق ��اب ��ل�� ،س�ي�ح���ص��ل ح� ��زب اخل���ض��ر
على خم�س وزارات ،بينما �سيح�صل احلزب
الدميقراطي احلر على �أربع
وذك� ��رت م �� �ص��ادر ح��زب�ي��ة ام ����س الأرب� �ع ��اء
�أن��ه مت ا�ستحداث وزارة جديدة ،وهي وزارة

االقت�صاد واملناخ ،والتي �ستكون من ن�صيب
ح��زب اخل�ضر� ،إىل ج��ان��ب وزارة اخلارجية
ووزارات ال� �ب� �ي� �ئ ��ة/وح� �م ��اي ��ة امل �� �س �ت �ه �ل��ك،
والزراعة/والتغذية ،والأ�سرة
وب�ح���س��ب م�ع�ل��وم��ات � ،سيح�صل احل��زب
ال��دمي �ق��راط��ي احل� ��ر ع �ل��ى وزارات امل��ال �ي��ة
والنقل والتعليم والعدل
و�سيتوىل احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
وزارة م�ستحدثة ،وه��ي وزارة الإع �م��ار� ،إىل
جانب حقائب الداخلية ،والدفاع ،وال�صحة،
وال�ع�م��ل وال �� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة ،وال�ت�ع��اون
االقت�صادي.

بايدن في عثرة لسان جديدة« :انتهى االقتباس»!
االنباط-وكاالت
ا�سرت�سل الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف
احلديث ووق��ع يف موقف حمرج حيث نطق
مبالحظة فنية ظهرت على �شا�شة عر�ض
ال�ن���ص��و���ص ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ق��ائ�ل�ا“ :انتهى
االقتبا�س»!
ومل ينتبه بايدن للخط�أ الذي وقع فيه،
و�أن ��ه ن�ط��ق مب�لاح�ظ��ة ف�ن�ي��ة ال ع�لاق��ة لها
بالن�ص املكتوب .وهذه لي�ست الهفوة الأوىل
من هذا النوع للرئي�س الأمريكي البالع من
العمر  79عاما.
وك��ان الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد

ت��رام��ب ق��د ق ��ال ل�ل���ص�ح�ف�ي�ين يف �سبتمرب
م��ن ال �ع��ام امل��ا��ض��ي وك ��ان حينها ال ي ��زال يف
م�ن���ص�ب��ه� ،إن ال���ص�ح�ف�ي�ين ي �ط��رح��ون على
ب��اي��دن الأ�سئلة وه��و ب��دوره ي�ق��ر�أ الإج��اب��ات
ع�ل�ي�ه��ا وه ��ي م �ع��دة م���س�ب�ق��ا وم�ك�ت��وب��ة على
�شا�شة التلقني.
ي�شار �أي�ضا �إىل �أن بايدن كان يطلق على
نف�سه يف ال�سابق ا�سم “�آلة العرثات” ،ومن
�أم �ث �ل��ة امل��واق��ف امل �ح��رج��ة ال �ت��ي وق ��ع فيها،
�أن��ه خلط يف �أك�ت��وب��ر م��ن ال�ع��ام املا�ضي بني
ترامب وج��ورج بو�ش االب��ن ،ويف �أبريل من
العام اجلاري� ،سقط يف زلة ل�سان �أثناء ذكره
للقب الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني.

تقرير أممي :التعافي في اليمن ممكن شريطة أن تتوقف الحرب اآلن
االنباط -وكاالت

�أ�شار تقرير جديد لربنامج الأمم املتحدة
الإمن��ائ��ي �إىل �أن اليمن ،وال��ذي يعد حاليا
من بني �أفقر البلدان يف العامل ،ميكنه �إنهاء
ال�ف�ق��ر امل��دق��ع يف غ���ض��ون ج�ي��ل واح� ��د� -أي
بحلول عام � 2047شريطة �أن تتوقف احلرب
املدمرة الآن
و�أو� �ض��ح م��وق��ع �أخ �ب��ار الأمم امل�ت�ح��دة �أن
التقرير ،ال��ذي �أع��ده مركز فريدريك �إ���س.
ب� ��اردي للم�ستقبل ال� ��دويل ب�ج��ام�ع��ة دن�ف��ر
الأمريكية ،هو اجل��زء الثالث والأخ�ي�ر من
�سل�سلة ذات ثالثة �أج��زاء �أ�صدرها برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي بعنوان ت�أثري احلرب
والنزاع يف اليمن
ويو�ضح التقرير �أن حتقيق ال�سالم بحلول
كانون ثان/يناير � ،2022إىل جانب حدوث
ع�م�ل�ي��ة ت �ع��اف � �ش��ام �ل��ة ،مي�ك�ن�ه�م��ا م���س��اع��دة
اليمنيني ع�ل��ى عك�س االجت��اه��ات العميقة
ل�ل�ف�ق��ر ،وم���س��اع��دة ال�ي�م��ن ع�ل��ى ال�ق�ف��ز �إىل
و�ضع متو�سط الدخل بحلول عام  ،2050مع
الق�ضاء على الفقر املدقع الذي يعاين منه
حاليا 6ر 15مليون �شخ�ص
ويتوقع التقرير �أي�ضا �إمكانية انخفا�ض
�سوء التغذية �إىل الن�صف بحلول عام ،2025
و�إم�ك��ان�ي��ة �أن حتقق ال�ب�لاد من��وا اقت�صاديا
قيمته  450مليار دوالر ،بحلول عام  2050يف
�سيناريو �سالم وتعاف متكامل
وق� � ��ال م ��دي ��ر ب ��رن ��ام ��ج الأمم امل �ت �ح��دة
الإمن��ائ��ي� ،أخيم �شتايرن� ،إن التقرير يقدم
ر�ؤى جديدة لأ�سو�أ �أزمة �إن�سانية وتنموية يف
العامل .و�أ�ضاف  :ال يزال ماليني اليمنيني
ي�ع��ان��ون م��ن ال �� �ص��راع ،وه��م حم��ا� �ص��رون يف

رئيس سابق ل»الموساد» :عاجزون
عن تدمير كل مواقع النووي اإليراني

الفقر ولديهم فر�ص �ضئيلة للح�صول على
ف��ر���ص عمل و�سبل عي�ش .وت�ق��دم الدرا�سة
�� �ص ��ورة وا� �ض �ح��ة مل ��ا مي �ك��ن �أن ي �ب��دو عليه
امل�ستقبل ،يف ظ��ل ��س�لام دائ ��م ،مب��ا يف ذل��ك

توفري فر�ص جديدة وم�ستدامة للنا�س
ي�أتي التقرير يف وقت ال يزال فيه اليمن
غارقا يف �صراع دموي م�ستمر منذ عام 2015.
فبالإ�ضافة �إىل اخل�سائر يف الأرواح ،متزق

احل��رب �سبل العي�ش والن�سيج االجتماعي،
مم��ا ي�ت���س�ب��ب يف ت� ��أرج ��ح ال �ي �م��ن ع �ل��ى �شفا
املجاعة ،ويت�سبب يف انتكا�سات وا�سعة النطاق
للتقدم التنموي.

ق��ال الرئي�س ال�سابق جل�ه��از “املو�ساد”
تامري ب ��اردو� ،إن الكيان ال�صهيوين يفتقر
�إىل القدرة على تدمري كافة املواقع النووية
الإيرانية
وق��ال ب��اردو �إن رئي�س حكومة االحتالل
ن�ف�ت��ايل بينيت مل يتخذ ب�ع��د ق ��رارا ب�ش�أن
ا�سرتاتيجية خا�صة ب��إي��ران ،رغ��م �أن��ه يبدو
�أن� ��ه مي�ي��ل �إىل ال �ع ��ودة �إىل ن�ه��ج احل�ك��وم��ة
ال�سابقة
و�أ�� �ض ��اف ب � ��اردو م �ت �ح��دث��ا يف م ��ؤمت ��ر يف
جامعة راي�شمان“ :ال�س�ؤال هو ما �إذا كانت
ل��دى �إ� �س��رائ �ي��ل ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف م��ا يتعلق
ب�إيران� ..أعتقد �أن �إ�سرائيل ما زالت تفتقر
�إىل ا�سرتاتيجية ..لكن يبدو يل �أن االجتاه
ه��و ال�ع��ودة �إىل م��ا ك��ان عليه م��ن قبل” ،يف

�إ�� �ش ��ارة �إىل �أوج � ��ه ال�ت���ش��اب��ه ب�ي�ن احل�ك��وم��ة
ال�سابقة وخطاب �سابق �ألقاه بينيت
و�أ�ضاف �أن االتفاق النووي مع �إي��ران مع
كل ثغراته ف�إن له مزايا �أي�ضا
و��ش��دد على �أن��ه ال يجب �أن “نتخا�صم”
مع وا�شنطن علنا ب�ش�أن اخلالفات ال�سيا�سية
املتعلقة ب�إيران ،داعيا االحتالل �إىل �أن تعمل
ب �ه��دوء خ�ل��ف ال�ك��وال�ي����س لإق �ن��اع ال��والي��ات
املتحدة بتح�سني ال�صفقة
وت�ساءل“ :هل ميكننا التهديد باحلرب
طوال اليوم؟” ،داعيا لالمتناع عن مهاجمة
امل�ن���ش��آت ال �ن��ووي��ة يف �إي � ��ران� ،إذا مل تتوفر
لالحتالل القدرة على تدمريها بالكامل
وتابع�“ :إيران لي�ست �أوب��را يف �إ�شارة �إىل
اال�سم الرمزي لل�ضربة على املفاعل النووي
ال�ع��راق��ي ..وحدها ال��والي��ات املتحدة تعرف
كيف تهاجم من�ش�آت �إيران النووية املتعددة».

البرلمان السويدي يصادق على تعيين أول
امرأة لرئاسة الوزراء
االنباط -وكاالت

� �ص��ادق ال�برمل��ان ال���س��وي��دي ،ام����س الأرب �ع��اء،
على تعيني ماغدالينا �أندر�سون ،زعيمة احلزب
اال� �ش�ت�راك ��ي ال��دمي �ق��راط��ي ،رئ�ي���س��ة ل� �ل ��وزراء،
لت�صبح �أول امر�أة تتوىل املن�صب يف تاريخ البالد
و�أع � �ل ��ن � �س �ت �ي �ف��ان ل ��وف�ي�ن ،رئ �ي ����س ال� � ��وزراء
ال �� �س��وي��دي م �ط �ل��ع ت �� �ش��ري��ن ال� �ث ��اين /ن��وف�م�بر
اجل��اري ،ا�ستقالته من من�صبه بعد �سبع �سنوات

يف ال���س�ل�ط��ة ،م��ن من�صبي زع�ي��م اال��ش�تراك�ي�ين
الدميقراطيني ورئي�س الوزراء ،وا�صفاً ال�سنوات
ال���س�ب��ع ال �ت��ي ق���ض��اه��ا يف م�ن���ص�ب��ه ب ��أن �ه��ا ك��ان��ت
“رائعة»
وع�ل��ى �أث ��ر ا�ستقالة ل��وف�ين ،انتخبت وزي��رة
املال ال�سويدية ماغدالينا �أندر�سون البالغة من
ال�ع�م��ر ( 54ع��ام �اً) رئي�سة ل�ل�ح��زب اال��ش�تراك��ي
الدميقراطي ،برفع الأيدي يف م�ؤمتر احلزب يف
غونتنربغ.

أسير محرر على قائمة الباحثين األكثر
تأثيرًا حول العالم
االنباط-وكاالت

�أع�ل�ن��ت جامعة ب�يرزي��ت� ،أن �أ��س�ت��اذ ال��ذك��اء
ال�صناعي جمدي مفارجة مت ت�صنيفه �ضمن
ق��ائ�م��ة « »Clarivateل�ل�ب��اح�ث�ين الأك�ث�ر
ت�أثرياً حول العامل ،يف جمال علم احلا�سوب
وقالت اجلامعة �إن مفارجة �أول باحث من
جامعة فل�سطينية يدخل هذه القائمة
و�أ� �ض��اف��ت �أن  110ب��اح�ث�ين يف ح�ق��ل علم

احل��ا� �س��وب ح ��ول ال� �ع ��امل ،ح���ص�ل��وا ع �ل��ى ه��ذا
اللقب ،ه��ذا ال�ع��ام ،وت�ضم القائمة جمموعة
من الباحثني الأكرث ت�أثريا يف العامل ،الذين
ا�ست�شهد بهم �أقرانهم ب�شكل متكرر على مدار
العقد املا�ضي 2021-2011
مفارجة من بلدة بيت لقيا ق�ضاء رام اهلل،
حا�صل على درجة الدكتوراة من ماليزيا عام
 ،2012وهو �أ�سري حمرر �أم�ضى عدة �شهور يف
�سجون االحتالل.

بعد تجربة هبة أيار ...كيف يستعد
االحتالل للمعركة القادمة في الداخل؟
االنباط -وكاالت
�شكلت “هبة الكرامة” يف م ��دن وب �ل��دات
ال ��داخ ��ل الفل�سطيني امل�ح�ت��ل ع ��ام  ،1948يف
�شهر أ�ي��ار /مايو املا�ضي�“ ،صدمة” للأو�ساط
الع�سكرية والأمنية يف دول��ة االحتالل ،وزادت
م��ن ال�ه��واج����س وامل �خ��اوف الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ح��ول
دخ��ول جبهة ج��دي��دة يف �أي��ة ح��رب مقبلة ،قد
ي �ك��ون ل��ه �آث� ��ار ك �ب�يرة ع�ل��ى ال��واق��ع الع�سكري
وامليداين يف املواجهة
يف تقرير على عددها ال�صادر ام�س ،ك�شفت
�صحيفة “�إ�سرائيل اليوم” �أن جي�ش االحتالل
يخطط لن�شر قوات االحتياط يف املدن والبلدات
الفل�سطينية بالداخل املحتل عام  ،1948ملنع �شن
هجمات على القوافل الع�سكرية املتوجهة نحو
اجل�ب�ه��ة ،يف �أي ح��رب ق��ادم��ة� ،أو �شن هجمات
على املواقع اال�سرتاتيجية والقواعد الع�سكرية
املنت�شرة يف الداخل
و�أك��دت ال�صحيفة على وج��ود “قلق بالغ”،
ح�سب و��ص�ف�ه��ا ،يف �أو� �س ��اط جي�ش االح �ت�لال
ب�سبب املواجهات العنيفة التي �شهدها الداخل
املحتل ،قبل �شهور ،تزامناً مع العدوان على غزة
واملواجهات يف ال�ضفة والقد�س ،و�إحدى املخاوف
�أن املواجهات امتدت �إىل ال�شوارع املركزية وقرب
املن�ش�آت احل�سا�سة والقواعد الع�سكرية للجي�ش،
و�أ�شارت �إىل إ�غ�لاق ال�شارع القريب من قاعدة
“نبتيم” التابعة ل�سالح الطريان ،الأمر الذي
�أثر على مداخلها وخمارجها
يف  12نوفمرب احل ��ايل ،ك�شف رئي�س ق�سم
التكنولوجيا واللوج�ستيات يف جي�ش االحتالل
�إيت�سيك ترجمان �أن اجلي�ش لن ي�ستخدم طريق
وادي ع��ارة لنقل ال �ق��وات وال�ع�ت��اد �إىل جبهات
ال �ق �ت��ال ،يف ح ��ال ان � ��دالع ح ��رب ع �ل��ى اجلبهة
ال�شمالية �أو اجلنوبية

وق� ��ال ت��رج �م��ان ،يف م�ق��اب�ل��ة ��ص�ح�ف�ي��ة� ،إن
اجلي�ش �شق ط��رق �اً بع�ضها ت��راب��ي لاللتفاف
على منطقة وادي ع��ارة ،جتنباً لعرقلة قوافله
الع�سكرية يف حال اندلعت مواجهات عنيفة مع
فل�سطيني املنطقة ،الذين خا�ضوا �سابقاً عدة
هبات ومواجهات مع �شرطة وقوات االحتالل
و�أكد �أن مواجهات �أيار املا�ضي �أ�ضاءت كثرياً
من ما �أ�سماها “الأ�ضواء احلمراء” ،يف �صفوف
القيادة العليا جلي�ش االحتالل ،حيث ي�ستعدون
مل��واج �ه��ات عنيفة يف ال��داخ��ل امل�ح�ت��ل وخا�صة
م ��دن ال���س��اح��ل وال��و� �س��ط “حيفا وي��اف��ا وعكا
واللد والرملة” ،التي ت�سكنها �أعداد كبرية من
امل�ستوطنني
يف �أكتوبر املا�ضي� ،أعلنت �شرطة االحتالل
الإ�سرائيلي عن جتنيد املئات من قوات “حر�س
احلدود” للعمل يف الداخل الفل�سطيني املحتل
عام  ،1948وقال موقع “واال” العربي �إن القرار
ج ��اء ك �ج��زء م��ن “ا�ستخال�ص العرب” ،بعد
�أحداث هبة �أيار
ويف وق ��ت � �س��اب��ق ،ح ��ذر � �ض��اب��ط يف �شرطة
االح�ت�لال م��ن �أن م��وج��ة امل��واج�ه��ات املقبلة يف
الداخل �ستكون “الأعنف” ،واعرتف �أن “تواجد
ق��وات ال�شرطة على الأر���ض يف الأي��ام الثالثة
الأوىل من الهبة ك��ان �ضئي ً
ال بالن�سبة حلجم
الأح ��داث ،و�أنها وج��دت �صعوبة يف اال�ستجابة
والو�صول �إىل املكاملات الواردة من الإ�سرائيليني
الذين تعر�ضوا للخطر»
ه ��ذه ال �ت �ح��ذي��رات وامل� �خ ��اوف ،ت��زام�ن��ت مع
م�ن��اورات للجبهة الداخلية يف دول��ة االحتالل
تعاملت مع �سيناريو ق�صف بال�صواريخ الدقيقة
تزامناً مع هجوم إ�ل�ك�تروين وهبة يف الداخل،
وهو ما ي�شري �إىل جدية التهديد ال��ذي ميثله
ح ��راك اجل�م��اه�ير الفل�سطينية يف الأرا� �ض��ي
املحتلة عام  ،1948على دولة االحتالل.

الـريـا�ضي
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الفيصلي والسلط في صراع الفوز بلقب كأس االردن
االنباط – عمان

تتجه ان�ظ��ار ع�شاق ك��رة ال�ق��دم االردن�ي��ة م�ساء اليوم
نحو �ستاد عمان ملتابعة مباراة الفي�صلي وال�سلط يف
نهائي بطولة ك��أ���س الأردن  ،2021عند ال�ساد�سة
م�ساء وح�سب تعليمات البطولة ،يف حال انتهاء الوقت
الأ�صلي للمباراة بالتعادل �سيتم التمديد ل�شوطني
�إ�ضافيني مدة كل منهما  15دقيقة ،ويف حال ا�ستمرار
ال�ت�ع��ادل �سيتم االح�ت�ك��ام �إىل ال��رك�لات الرتجيحية
حل�سم النتيجة .ويطمح الفي�صلي للمحافظة على
لقبه وحتقيق الك�أ�س للمرة الـ 21يف تاريخه ،حيث
توّج بلقب الن�سخة الأخرية من البطولة والتي �أقيمت
يف  ،2019فيما مل تقم البطولة العام املا�ضي ب�سبب
القيود التي فر�ضتها جائحة كورونا .وكان الفي�صلي
افتتح م�شواره بالبطولة بالفوز على احت��اد الرمثا
بالدور  32من البطولة بنتيجة  ،6-1وعلى الرمثا
 1-0يف دور الـ  ،16وفاز على �سحاب بربع النهائي
 6-5بالركالت الرتجيحية بعد التعادل يف املباراة
ب��دون �أه ��داف ،قبل �أن يتغلب على ال��وح��دات بن�صف
النهائي  .3-1يف امل�ق��اب��ل يبحث ف��ري��ق ال�سلط عن
حتقيق لقبه الأول يف بطولة الك�أ�س ،حيث و�صل �إىل
امل�شهد اخلتامي ،بعد فوزه على احل�صن  ،2-0يف دور
الـ  ،32وعلى ال�صريح  2-1يف دور الـ  ،16وعلى معان
 1-0يف ربع النهائي ،قبل �أن يتغلب على احل�سني

 2-0يف ن�صف النهائي.
وي�أمل الفي�صلي �إحراز اللقب مل�صاحلة جماهريه،
بعد الإخفاق يف بطولتي ال��درع وال��دوري� ،إىل جانب

موا�صلة تربعه على عر�ش الئحة الأبطال ،للم�سابقة
التي ت��وج بلقبها “ ”20م��رة .ب ��دوره ،ف ��إن ال�سلط
ي�ق��ف �أم ��ام ف��ر��ص��ة ت��اري�خ�ي��ة لتحقيق �أول الأل �ق��اب

على �صعيد امل�سابقات اخلا�صة ب��الأن��دي��ة املحرتفة،
ح�ي��ث ي�ع�ت�بر و� �ص��ول��ه ل �ل �م �ب��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة الأول يف
م�سريته .وكان الفي�صلي ت�أهل للمباراة النهائية عقب
الفوز امل�ستحق ال��ذي حققه على الوحدات “،”3-1
فيما اج�ت��از ال�سلط مناف�سه احل�سني �إرب ��د بهدفني
ن�ظ�ي�ف�ين .وت �ب��دو ال �ق ��درات ال�ف�ن�ي��ة ل ��دى الفريقني
متكافئة ،حيث يت�سلحان بعنا�صر اخل�برة واملواهب
ال�شابة القادرة على ح�سم املباراة .و�أ�صبحت الأوراق
مك�شوفة للمدربني ،فالفي�صلي رمب��ا �سيعتمد ذات
الأ�سلوب والت�شكيلة التي ظهرت يف امل�ب��اراة ال�سابقة
�أم � ��ام ال� ��وح� ��دات ،والأم � � ��ر ي�ن���س�ح��ب ع �ل��ى ال���س�ل��ط.
و�سيعمل فريق ال�سلط ج��اه��داً على فر�ض الرقابة
الالزمة على املثلث الهجومي للفي�صلي واحل��د من
خطورته ،قبل التفكري ب�شن هجمات يقودها عبيدة
ال�سمارنة وزي��د �أب��و عابد والتون�سي ب�لال خفيفي.
وت�برز خطورة فريق ال�سلط مبهاجمه الكامريوين
رون��ال��د واجن��ا ال��ذي ت��وج ه��داف�اً ل�ل��دوري ،فهو يتمتع
ببنية ج�سدية قوية وطول فارع وق��درة على املراوغة
واتخاذ الأماكن املنا�سبة للت�سجيل ،ما �سيفر�ض على
م��داف�ع��ي الفي�صلي �أن����س بني يا�سني وب ��راء مرعي،
توخي احلذر .و�سيجتهد حممود احلديد وجمال �أبو
عابد مدربي الفي�صلي وال�سلط يف البحث عن حلول
تقودهما لفر�ض ال�سيطرة على منطقة العمليات التي
�ستكون نقطة االن�ط�لاق الأه��م نحو حتقيق الفوز.

منتخب الشباب يتألق والشناينه افضل العب
االنباط – عمان
اف�ت�ت��ح منتخب ال���ش�ب��اب م���ش��واره يف ب�ط��ول��ة ايرثلينك
الحت��اد غ��رب �آ�سيا  ،2021بالفوز على نظريه الإم��ارات��ي
 ،2-0يف املباراة التي جرت على ملعب فران�سوا يف مدينة
اربيل العراقية �سجل �أه��داف املنتخب زيد �أ�صفر بالدقيقة
 ،61و�أم�ي�ن ال�شناينة  90+مثل املنتخب ب��ال�ل�ق��اء :م��راد
الفالوجي� ،إبراهيم نوفل ،يو�سف ح�سان ،عا�صم �أب��و التني
(عرفات احلاج) ،عالء دية ،عمر �صالح ،حممد رائد (حممد
ك�ح�لان)� ،سيف دروي����ش (ها�شم مبي�ضني) ،علي العزايزة،
�أمني ال�شناينة ،زيد �أ�صفر (بكر كلبونة) .بد�أ املنتخب التقدم
منذ ال�ب��داي��ة ،و�ضغط ع�بر الأط� ��راف م��ن خ�لال ال�ع��زاي��زة
وال�شناينة ومب�ساندة دروي����ش ،وك��اد �أن يفتتح النتيجة من
رك�ل��ة ح��رة م�ب��ا��ش��رة ن�ف��ذه��ا حم�م��د رائ ��د ،ق�ب��ل �أن يبعدها
احل��ار���س الإم��ارات��ي ب�صعوبة �إىل رك�ل��ة ركنية .وم��ع م��رور
الوقت ،ا�ستمر ال�ضغط نحو الأم��ام ،وك��اد “الإماراتي” �أن

يحرز هدفه الأول من هجمة م�ضادة عك�سية ،بعد �أن واجه
املهاجم احلار�س الفالوجي ،الذي ت�صدى للكرة برباعة .ومل
يثمر ال�ضغط امل�ستمر بالتقدم يف النتيجة للمنتخب ،لينتهي
ال�شوط الأول بالتعادل دون أ�ه��داف وج��اءت بداية ال�شوط
الثاين متوازنة بني الفريقني ،مع �أف�ضلية ن�سبية للمنتخب
الذي ترجم ذلك بعد �أن �أر�سل العزايزة عر�ضية نحو ال�شناينة
الذي �صوب مبا�شرة نحو املرمى ،لتعود الكرة من احلار�س
الإماراتي باجتاه �أ�صفر ،لي�سدد مبا�شرة ويعلن الهدف الأول
وقبل نهاية املباراة ،ا�ستطاع ال�شناينة تعزيز النتيجة بت�سجيله
الهدف الثاين ،ليتم اختياره وتكرميه ك�أف�ضل العب باملباراة.
وحل�ساب نف�س املجموعة ،حقق املنتخب اللبناين ف��وزا على
نظريه ال�سوري  1-0ويت�صدر املنتخب املجموعة بعد نهاية
اجلولة الأوىل بر�صيد  3نقاط ،متقدماً على لبنان بفارق
الأهداف ،و�سوريا ثالثا ثم الإمارات .وبح�سب نظام البطولة،
يت�أهل بطل كل جمموعة للمباراة النهائية ،والتي تقام يوم
الأربعاء  1كانون الأول.

اثقال البارالمبيك الى بطولة العالم

االنباط – عمان

غ��ادرت �صباح الأرب�ع��اء بعثة املنتخب الوطني
ل��رف��ع الأث� �ق ��ال ال �ب��ارامل �ب��ي �إىل م��دي�ن��ة ب��ات��وم��ي
اجلورجية وذلك للم�شاركة يف الن�سخة التا�سعة من
بطولة العامل والتي �ستقام خالل الفرتة من ٢٧
نوفمرب احلايل �إىل ال�ساد�س من دي�سمرب املقبل.
وي�تر�أ���س وف��د منتخبنا الوطني د .عامر ال�شعار
ع�ضو جمل�س �إدارة اللجنة الباراملبية الأردن �ي��ة
وي�ضم كل من �أحمد حيا�صات (معاجلاً) ،وعي�سى
هالل (مدرباً) ،والالعبون حممد ال�شنطي وزن ٤٩
كغم يف فئتي النا�شئني والرجال ،عمر قرادة وزن ٤٩
كغم ،عبد الكرمي خطاب  ٨٨كغم ،معتز اجلنيدي
 ٩٧كغم ،جميل ال�شبلي فوق  ١٠٧كغم ،بالإ�ضافة
�إىل الرباعتني �أ�سماء عي�سى وزن  ٧٩كغم ،وثروة

احلجاج وزن  ٨٦كغم .ويغيب عن البطولة الرباع
حممد طرب�ش �ضمن وزن  ٦٥كغم ،كونه ال يزال
يوا�صل عملية اال�ست�شفاء من الإ�صابة التي �أملت به
خالل م�شاركته يف باراملبيك طوكيو  .٢٠٢٠وتعترب
بطولة العامل املقبلة �أوىل املحطات الت�أهيلية �إىل
دورة الألعاب الباراملبية والتي ت�ست�ضيفها العا�صمة
الفرن�سية ب��اري����س ع��ام  .٢٠٢٤وي��دخ��ل منتخبنا
الوطني �أجواء بطولة العامل بحالة معنوية مميزة
وذل��ك بعد �أن حقق  ٣م�ي��دال�ي��ات ذهبية يف دورة
الألعاب الباراملبية الأخرية عرب كل من عبدالكرمي
خطاب وعمر ق��رادة وجميل ال�شبلي .يذكر �أن يف
الن�سخة الأخرية من بطولة العامل والتي جرت يف
العا�صمة الكازاخ�ستانية نور �سلطان كان منتخبنا
ق��د حقق ميدالية ف�ضية م��ن خ�لال عمر ق��رادة
واخرى برونزية من خالل عبدالكرمي خطاب.

محترف اميركي يمثل سلة الوحدات

اطالق اتحاد العالج الرياضي االردني

االنباط – عمان
�أع�ل�ن��ت م�ؤ�س�سة ويل ال�ع�ه��د الأرب �ع��اء ،ع��ن �إط�لاق
احت ��اد ال �ع�ل�اج ال��ري��ا� �ض��ي الأردين ،ك�ث�م��رة م��ن ث�م��ار
مبادرة “ق�صي” التي تندرج �ضمن مبادرات امل�ؤ�س�سة،
ويتم تنفيذها بال�شراكة مع اللجنة الأوملبية الأردنيّة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال امل� ��ؤمت ��ر ال���ص�ح�ف��ي ال� ��ذي ع �ق��د يف

ال��ذك��رى ال���س�ن��و ّي��ة ال���س��اب�ع��ة لإط�ل�اق م �ب��ادرة ق�صي،
التي �أطلقها �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين،
ويل العهد يف العام  .2014واحتاد العالج الريا�ضي
الأردين احت��اد نوعي ي�شكل بالتعاون مع احت��اد الطب
الريا�ضي ،ال��ذراع ال�صحية للجنة الأوملبية الأردن� ّي��ة
ويعنى بتطوير ق��درات املعاجلني وتزويدهم باملهارات
الالزمة ،والتعامل مع احلاالت الطارئة التي حت�صل

منتخب التايكواندو للسيدات
يبدأ المشاركة العالمية
االنباط – عمان
يُ�شارك منتخبنا الوطني للتايكواندو لل�سيدات
اليوم اخلمي�س يف بطولة العامل املفتوحة لل�سيدات
وال �ت��ي ت�ست�ضيفها ال�ع��ا��ص�م��ة ال���س�ع��ودي��ة ال��ري��ا���ض
مب�شاركة  ١٧١العبة ميثلن  ٣٦دولة و�ستكون م�صنفة
م��ن ع�ي��ار ال�ن�ج�م��ة ال��راب �ع��ة  .G4ويمُ �ث��ل منتخبنا
الوطني يف هذه البطولة  ٤العبات وهن  :يارا يا�سني
(وزن حتت  ٥٧كغم) ونتايل احلميدي (وزن حتت ٦٢
كغم) وجوليانا ال�صادق (وزن حتت  ٦٧كغم) وراما �أبو
ال��رب (وزن حتت  ٧٣كغم) و�ستفتتح الالعبة نتايل

احلميدي امل�شاركة الأردنية اخلمي�س حيث �ستلتقي
يف دور ال �ـ  ٣٢م��ع ال�لاع�ب��ة امل�صرية ن��دي��ن حممود.
وت�ستكمل امل�شاركة الأردنية غد اجلمعة حيث �ستلتقي
الالعبة ي��ارا يا�سني مع الالعبة اليونانية كايتيكي
فايدرا يف دور الـ  ٣٢فيما تلتقي الالعبة راما �أبو الرب
م��ع حاملة ف�ضية بطولة �آ�سيا الأخ�ي�رة ،الإي��ران�ي��ة
مليكة مريح�سيني ،يف دور ال �ـ  .١٦فيما �ستختتم
الالعبة الأوملبية ،جوليانا ال�صادق ،م�شاركة املنتخب
الوطني يف البطولة ،يوم ال�سبت القادم ،حيث �أوقعتها
ال�ق��رع��ة يف دور ال �ـ  ١٦مب��واج�ه��ة ال �ف��ائ��زة م��ن ن��زال
الهندية ماريا مارغريت والرو�سية �أليفا دزافريات.

يف امل�لاع��ب الريا�ضيّة ،كما ي�ساعد على ت�شكيل بيئة
ت�شريعيّة حتمي حقوق جميع الأطراف من الريا�ضيني
وامل�م��ار��س�ين .م��ن جهتها ،ع�ّب�رّ ت مت��ام م�ن�ك��و ،امل��دي��رة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة مل��ؤ��س���س��ة ويل ال�ع�ه��د يف ك�ل�م��ة ل�ه��ا خ�لال
امل�ؤمتر عن فخرها و�سعادتها ب�إطالق االحتاد ب�صفته
ثمرة جناح ا�ستمر العمل عليها �سبع �سنوات متوا�صلة
بالتعاون مع �شركاء العمل من خ�لال م�ب��ادرة ق�صي.

وق��ال��ت منكو”:اليوم وب�ع��د �سنوات م��ن العمل ،نعلن
بكل ف�خ��ر� ،أن م�ب��ادرة ق�صي ال�ت��ي ب��د�أت ب�ح��ادث �أليم
�إث��ر وف��اة الالعي ق�صي اخل��وال��دة يرحمه اهلل� ،أ�صبح
لها احتاد كامل وخم�ص�ص خلدمة �أهدفها� ،إىل جانب
برنامج �أكادميي متكامل ل�شهادة املاج�ستري يف العالج
الريا�ضي؛ وذل��ك لرفد القطاع الريا�ضي ب�أ�شخا�ص
على درج��ة عالية من الكفاءة العلمية والعملية ،وهو
الأول يف منطقة ال�شرق الأو� �س��ط و�شمال �إفريقيا».
ويف ال���س�ي��اق ذات ��ه ،ق��ال ن��ا��ص��ر امل �ج��ايل ،الأم�ي�ن ال�ع��ام
للجنة الأوملبية الأردن� ّي��ة “�شهدت الريا�ضة الأردن�ي��ة
تطوراً ملحوظاً على اجلانب ال�صحي والطبي بف�ضل
ال�شراكة بني اللجنة الأوملبية الأردنية وم�ؤ�س�سة ويل
ال�ع�ه��د ،ال�ت��ي ج ��اءت �ضمن ا�سرتاتيجيتنا يف حماية
ال�ل�اع �ب�ي�ن ،وت��وف�ي�ر ب�ي�ئ��ة �آم �ن��ة ل �ه��م �أث �ن ��اء مم��ار��س��ة
الريا�ضة ،من خالل تقدمي الرعاية ال�صحية الكاملة
لهم �أث�ن��اء م�شاركاتهم يف خمتلف ال�ب�ط��والت املحلية
والدولية» .من جهته ،قال زيد حبا�شنة ،رئي�س احتاد
العالج الريا�ضي الأردين “�إن ر�ؤي��ة االحت��اد تتم ّثل يف
�أن يكون العالج الريا�ضي مقدّم رعاية �صحيّة معرتفا
ب��ه ب�ح�ل��ول ع ��ام  ،2025و�أن م�ه� ّم�ت��ه ال��و� �ص��ول �إىل
�أردن رائ��د يف جم��ال العالج الريا�ضي ممار�سة وبحثاً
وت�شريعاً يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا».
وع�ل��ى ه��ام����ش امل ��ؤمت��ر ،ع��ر��ض��ت م��ؤ��س���س��ة ويل العهد
فيديو و ّثق ملراحل العمل على مبادرة ق�صي ،منذ وفاة
الالعب ق�صي يف العام  ،2013ومن ثم �إطالق املبادرة
يف ال �ع��ام  ،2014وم ��ا ت�لاه��ا م��ن � �ش��راك��ة ع �م��ل مع
اللجنة الأوملبية الأردنيّة ،و�صو ًال �إىل �إطالق االحتاد.

االنباط – عمان

ك�شف معت�صم �سالمة املدير الفني لفريق
ال�سلة بنادي الوحدات ،عن �صفقة املحرتف
الأم��ري�ك��ي ال��ذي �سين�ضم ل�صفوف الفريق
للم�شاركة يف بطولتي ك�أ�س الأردن والدوري
امل �م �ت��از وق ��ال � �س�لام��ة يف ت���ص��ري�ح��ات مل��وق��ع
نادي الوحدات“ :عملتُ جاهداً طيلة الفرتة
املا�ضية رفقة اللجنة الفنية لدرا�سة ملفات
ع��دد م��ن امل�ح�ترف�ين الأج��ان��ب ،فو�صلنا �إىل
قناعة ب���ض��رورة اال�ستقرار على خم�سة من

�أ��ص��ل  15الع�ب�اً» .و�أ� �ض��اف“ :عندما وقفنا
ع�ل��ى امل �ح�ترف�ين اخل�م���س��ة ب��د�أن��ا ب��ر��ص��ده��م
جيداً قبل �أن ن�ستقر على املحرتف الأمريكي
�أن �ط��وان مي�سن وال ��ذي ي�شغل م��رك��زي  1و
� 2صانع �ألعاب وجناح ،حيث يعترب الالعب
م�ك���س�ب�اً ك �ب�ي�راً ل �ك��رة ال �� �س �ل��ة ب��ال �ن��ادي ه��ذا
املو�سم» .وتابع�“ :أنطوان لعب يف �أك�ثر من
فريق ،و�سبق و�أن كان هدافاً للدوري الكندي،
وعملنا ب�صمت خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية حيث
مت ا�ستقطابه قبل �أ�سبوع من الآن ،وو�ضعناه
حتت التجربة الفنية والطبية».

السرحان يتوج بقلب دوري الدرجة االولى

االنباط – عمان

ت � �وّج ف��ري��ق م �غ�ير ال �� �س��رح��ان ب �ط�لا ل ��دوري
الدرجة الأوىل  ،2021بعد تعادله مع ال�صريح
 ،1-1يف امل� �ب ��اراة ال �ت��ي ج�م�ع�ت�ه�م��ا ع �ل��ى ��س�ت��اد
الأم �ي�ر حم �م��د�� ،ض�م��ن الأ� �س �ب��وع ال �ث��ال��ث ع�شر
من البطولة .وق ّلد ع�ضو الهيئة التنفيذية يف
االحتاد من�صور عبيد اهلل فريق مغري ال�سرحان
مبيداليات امل��رك��ز الأول وك��أ���س البطولة ،فيما
ح�ج��ز ال���ص��ري��ح ال�ب�ط��اق��ة ال�ث��ان�ي��ة امل ��ؤه �ل��ة �إىل
ال��دوري الأردين للمحرتفني  ،2022بعد �أن
ا�ستقر ث��ان�ي�اً .وت���ص��در مغري ال���س��رح��ان ترتيب
ال �ف��رق ب��ر��ص�ي��د  29ن�ق�ط��ة ،ال���ص��ري��ح ث��ان�ي��ا بـ

 ،26فيما ح��ل ال���س��رح��ان ث��ال�ث�اً ب �ـ  25نقطة،
احت ��اد ال��رم�ث��ا  ،22الأه �ل��ي  ،21ال�ع��رب��ي ،18
بلعما  ،15عمان  FCوكفر�سوم  ،14الريموك
والطرة  ،13الكرمل  ،10ومن�شية بني ح�سن
�أخريا دون نقاط ،والذي هبط �إىل دوري الدرجة
الثانية� ،إىل جانب ذات را�س الذي ان�سحب قبل
انطالق البطولة و�شهدت نتائج الأ�سبوع الثالث
ع���ش��ر والأخ�ي��ر م��ن ال�ب�ط��ول��ة ،ف��وز بلعما على
العربي  ،3-1والكرمل على من�شية بني ح�سن
 ،2-1وعمان  FCعلى كفر�سوم  .2-0وتغلب
الأهلي على احتاد الرمثا  ،3-2وال�سرحان على
ال�يرم��وك  ،1-0فيما ت �ع��ادل م�غ�ير ال���س��رح��ان
وال�صريح .1-1

12
اخلمي�س

القول الفصل

افتتاح مركز أورنج المجتمعي الرقمي في جرش

االنباط -جر�ش

مت اف �ت �ت��اح م��رك��ز �أورجن امل�ج�ت�م�ع��ي ال��رق�م��ي
يف منطقة ال�ك�ت��ة مبحافظة ج��ر���ش ،بال�شراكة
مع وزارة االقت�صاد الرقمي وال��ري��ادة وبتمويل
م��ن االحت � ��اد الأوروب � � ��ي ،وذل� ��ك ب�ح���ض��ور وزي��ر
االق�ت���ص��اد ال��رق�م��ي وال ��ري ��ادة� ،أح �م��د ال�ه�ن��ان��دة،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لأورجن الأردن ،ت�ي�ري
م��اري�ن��ي و��س�ف�يرة االحت ��اد الأوروب� ��ي يف الأردن،
ماريا هادجيثودو�سيو ،يف �إطار ﻣ�ﺸﺮوع «م�ساحة
االب� �ت� �ك ��ار» ،ب��رن��ام��ج م��دت��ه ﺛﻼث � �س �ن��وات يتم
تنفيذه بدعم ﻣﻦ اﻻﺤﺗﺎد ا�ﻷ وروﺑﻲ م��ن ﺧﻼل
برنامج «االبتكار من �أجل منو امل�شاريع وفر�ص

العمل «ابتكار ا�ﻷ ردن».
وي ��أت��ي امل��رك��ز امل �م � ّول م��ن االحت ��اد الأوروب� ��ي
�ضمن ال�شراكة اال�سرتاتيجية التي جتمع �أورجن
الأردن ووزارة االقت�صاد الرقمي وال��ري��ادة ،من
�أج��ل �إن�شاء  3مراكز جديدة يف جر�ش ،الزرقاء
وم��ادب��ا ل��زي��ادة ع��دد امل���س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن ال�برام��ج
املتكاملة للتدريب الرقمي يف خمتلف حمافظات
امل �م �ل �ك��ة ،مم��ا م��ن � �ش ��أن��ه زي� ��ادة ف��ر���ص ال���ش�ب��اب
الوظيفية وتزويدهم مبهارات االبتكار والريادة
وربطهم ب�سوق العمل.
� �س �ت �ع �م��ل امل ��راك ��ز ال��رق �م �ي��ة � �ض �م��ن م �� �ش��روع
«م���س��اح��ة االب �ت �ك��ار» ع�ل��ى حت�ف�ي��ز اال��س�ت�ث�م��ارات
ل�ت���ش�ج�ي��ع ورع��اي��ة االق �ت �� �ص��اد ال��رق �م��ي ال�ن��ا��ش��ئ

وثقافة االبتكار يف الأردن ،كما يهدف امل�شروع
�إىل تعزيز ال�شمول االجتماعي ،مع الرتكيز على
املر�أة وال�شباب.
و�أكد وزير االقت�صاد الرقمي والريادة� ،أحمد
ال �ه �ن��ان��دة ،ع�ل��ى �أه �م �ي��ة امل��راك��ز ال��رق�م�ي��ة ال�ت��ي
ت�ن�ف��ذه��ا �أورجن ب��ال���ش��راك��ة م��ع وزارة االق�ت���ص��اد
ال��رق�م��ي وال��ري��ادة وال �ت��ي ت�ع��د حلقة و��ص��ل بني
ال�شباب يف خمتلف املحافظات واملهارات الرقمية
املطلوبة يف �سوق العمل وقطاع الريادة ،ما يعد
خ�ط��وة يف غ��اي��ة الأه�م�ي��ة لتمكينهم وت��زوي��ده��م
بالأدوات الالزمة لأداء دور اقت�صادي وجمتمعي
فاعل ،كما �أك��د على �ضرورة ال�سعي لزيادة عدد
الهامة يف خمتلف
امل�ستفيدين من هذه الربامج ّ
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قنبلة منذر حدادين ..من يجيب؟

حمافظات اململكة التي توفر التدريب الرقمي
وت�ع��زز م�ه��ارات االب�ت�ك��ار وال��ري��ادة ل��دى ال�شباب
يف �إط ��ار ج�ه��ود ال� ��وزارة ب��ال�ت�ع��اون م��ع �شركائها
من القطاع اخلا�ص لتمكني ال�شباب وال�شابات
رق�م�ي�اً وت��زوي��ده��م ب��ال�ت��دري��ب ال�ل�ازم للح�صول
على فر�ص عمل �أو �إن�شاء م�شاريعهم اخلا�صة
والتي تهدف باملح�صلة �إىل دف��ع عجلة التنمية
االقت�صادية واملجتمعية.
من جانبها ،قالت �سفرية االحتاد الأوروبي يف
الأردن ،ماريا هادجيثودو�سيو« :ي�سعى االحت��اد
الأوروب��ي �إىل تعزيز التحول الرقمي املبتكر يف
خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ��ض�م��ن االق �ت �� �ص��اد الأردين
م��ن خ�لال متكني ال�شباب وت��زوي��ده��م باملهارات
الرقمية التي تتيح لهم فر�ص العمل �أو �إن�شاء
م�شاريعهم اخلا�صة ،كما يهدف برناجمنا �إىل
ن�شر الريادة الرقمية وثقافة االبتكار يف �أنحاء
اململكة».
و�أ�شاد الرئي�س التنفيذي لأورجن الأردن ،تريي
ماريني ،بال�شراكة مع االحت��اد الأوروب��ي ووزارة
االقت�صاد الرقمي والريادة ،م�ؤ ّكداً �أهمية املراكز
يف مت�ك�ين ال���ش�ب��اب رق�م�ي�اً وت��زوي��ده��م ب��امل�ه��ارات
املطلوبة يف �سوق العمل ،بالإ�ضافة �إىل املهارات
الريادية الالزمة لإط�لاق م�شاريعهم اخلا�صة،
م ��ا ي �� �س �ه��م يف ت �ع��زي��ز م �� �س��اه �م �ت �ه��م امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
واالق �ت �� �ص��ادي��ة مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى م��ع ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة
�أورجن للم�س�ؤولية االجتماعية التي تر ّكز على
ال�شمول والتعليم الرقمي.
وت� �ع ��د ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرة امل� �م� � ّول ��ة م ��ن االحت� ��اد
الأوروب ��ي م���ش��روع�اً رائ ��داً على م�ستوى الأردن
ووج �ه��ة جت �م��ع ك��ل م��ا ي �ل��زم ل�ل��إب ��داع ال��رق�م��ي
وال��دع��م ال ��ري ��ادي ،ح�ي��ث �ستعمل ع�ل��ى تعريف
املزيد من ال�شباب على الثقافة الرقمية وتطوير
مهاراتهم الرقمية ،بالإ�ضافة �إىل رعاية قطاع
الريادة من خالل حتديد الفر�ص الهامة التي
من �ش�أنها تعزيز منو االقت�صاد الرقمي.

حسين الجغبير
يف البرتول ،لغز حمري ال يريد �أحد �أن يفك طال�سمه ،فمنذ �سنوات طويلة ونحن
ن�ستمع �إىل تناق�ضات ب�ش�أن الكميات املوجودة يف باطن الأر�ض ،حيث توا�صل احلكومة
نفي مقولة �أننا منلك كميات كافية لتغطية احتياجاتنا ،حيث تقول �أنها كميات غري
جتارية.
اليوم نقع يف ذات املطب ،لكنه يتعلق بعن�صر �أ�سا�سي من عنا�صر البقاء واحلياة� ،إنه
املياه ،حيث يطلق الوزير ال�سابق منذر حدادين �صرخة مدوية يف �أننا منلك كميات مياه
كثرية ،م�ستهزئا مبقولة �أن الأردن ثاين �أفقر دول العامل باملياه.
ملن مل ي�ستمع ملقابلة حدادين ،وهو وزي��ر �سابق للمياه وال��ري و�أح��د كبار مفاو�ضي
ال�سالم ،ورئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سلطة وادي الأردن ،على قناة
اململكة بخ�صو�ص اتفاقية الطاقة مقابل املياه مع دولة االحتالل ،فقد ذكر �أن هناك
طبقة من ال�صخر الرملي حتت كافة �أنحاء اململكة ومتتد لل�سعودية وللعراق و�سورية
وفل�سطني وهي م�شبعة باملياه وعلى �أعماق خمتلفة الدي�سي ي�ضخ ماء منها وبنوعيات
خمتلفة ،وتكفي الأردن  500عام.
�إن��ه لغز ج��دي��د تعلن عنه �شخ�صية فاهمة ووازن��ة ول�ه��ا تاريخها يف املنا�صب وذات
اخت�صا�ص يف مو�ضوع املياه ،يعني �أننا مل نتلق هذه القنبلة من خبري �أو خمت�ص ي�سعى
�إىل الظهور الإعالمي� .إن هذا ال�شخ�ص عارف ببواطن الأمور.
هذا الإعالن خطري جدا على الأمن املجتمعي ،حيث النا�س التي تعاين اليوم العط�ش
املزمن ،وال�سدود التي جفت متاما بانتظار رحمة املوىل من ال�سماء لأن تهطل الأمطار
لعتبئتها ،ح�ي��ث ال مي�ك��ن ��ض�م��ان ردة ف�ع��ل امل��واط�ن�ين ع�ل��ى م�ث��ل ه��ذه م�ع�ل��وم��ات �إذا مل
تتحرك وزارة املياه واحلكومة ب�أكملها لإي�ضاح الأمر دون تردد.
ب��ال�ت��أك�ي��د � �س��وف ت �خ��رج احل �ك��وم��ة ب�ت���ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي ت�ن�ف��ي ف�ي��ه ه��ذا ال �ك�لام جملة
وتف�صيال ،كعادتها ،فهي عودتنا على ذل��ك بخ�صو�ص كميات النفط يف الأردن ،الذي
يعتمد ب�شكل كامل يف ا�ستهالكه على ما ي�ستورده من اخلارج.
تاه املواطن ،فلم يعد يفهم �شيئا �إذ لي�س من املعقول كل هذا التناق�ض ،هل لدينا
ما يكفينا من املياه ،هل كل ما نعي�شه م�سرحية �أبعد ما تكون عن احلقيقة ،وهل لدينا
كميات كافية من النفط ،وملاذا �أعلن وزير املياه ال�سابق عن هذه املعلومات اليوم� ،أومل
يكن يف يوم من الأيام م�س�ؤوال عن ذات القطاع الذي يعاين وب�سببه مل نعد نقوى على
احل�صول على املياه ب�سهولة؟
ال �أعلم ملاذا ي�صرون على �أن يقاومون فكرة ا�ستقرار الدولة والنا�س ،هل امل�س�ؤولني
يت�آمرون علينا� ،أم �أن كل احلديث عن وفرة املياه والنفط ك�سراب يح�سبه الظم�آن ماء.
هل وراء الأمر بعد �سيا�سي� ،أم اقت�صادي بحت؟ ،ال ميكن لأحدنا يح�صل على اجابة
��ش��اف�ي��ة ع�ل��ى ذل��ك لأن الأردن �ي�ي�ن ب��اخ�ت���ص��ار ل��ن ي��ؤم�ن��وا وي���ص��دق��وا �أي �أم��ر ق��د تقوله
احلكومة وتتفوه به .واملع�ضلة تبقى كما هي حيث الأردن يدفع الثمن دوما.
info@alanbatnews.net

شذى سبت ترد على إشاعة
إصابتها بجلطة دماغية !
االنباط -وكاالت
ك� � ّذب ��ت ال �ن �ج �م��ة ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة � �ش��ذى � �س �ب��ت خرب
�إ� �ص��اب �ت �ه��ا ب�ج�ل�ط��ة دم��اغ �ي��ة ب �ع��د �أن ت � ��داول بع�ض
امل �غ��ردي��ن وامل ��دون�ي�ن �أن� �ب ��اء ح ��ول ذل� ��ك ،وط �م ��أن��ت
اجلمهور على حالتها ال�صحية.
وقالت املمثلة �شذى يف تدوينة على «�إن�ستغرام»:
«م��ازل��ت م�ن��وم��ة بامل�ست�شفى ..واحل �م��د هلل و�ضعي
م�ستقر و�شكرا لكل اللي �س�أل عني ..و�شكرا لطاقم
الطبي م�ست�شفى ملك حمد وعلى ر�أ�سهم دكتور عمر
ال�شريف.

و�أرف � �ق� ��ت م ��ع ت��دوي �ن �ت �ه��ا ل �ل �خ�بر ال � ��ذي ان�ت���ش��ر
ويتحدث عن �إ�صابتها بجلطة يف ال��دم��اغ ودخولها
العناية املركزة.
ك�م��ا ن���ش��رت ال�ن�ج�م��ة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة م�ق�ط��ع فيديو
�شرحت م��ن خاللها �سبب ت��واج��ده��ا يف امل�ست�شفى،
حيث �أكدت �أنها دخلت للم�ست�شفى ب�سبب متاعب يف
املعدة فقط ،نافية �إ�صابتها بجلطة.
و�أ� �ض��اف��ت �أن �ه��ا ت�ع��اين م��ن ه��ذه الأزم ��ة م�ن��ذ ع��ام
 2018وتعود �إليها كل فرتة.
ووجهت ال�شكر لكل من �س�أل عنها ،خا�صة �أنها
تلقت ع�شرات املكاملات منذ انت�شار ال�شائعات حولها.

مشروب يسبب الكوابيس ومشاكل التنفس الشديدة أثناء النوم

االنباط-وكاالت

هناك �أدلة على �أن بع�ض امل�شروبات ميكن �أن
ت�سبب ا��ض�ط��راب��ات ��ش��دي��دة يف ال�ن��وم م��ن خالل
�إثارة الكوابي�س وم�شاكل التنف�س
وت�سلط الأبحاث املتزايدة ال�ضوء على م�ضار
الإف ��راط يف ت�ن��اول الكحوليات م��ن �أج��ل نومنا،
ما ي�شري �إىل �أنه ميكن �أن يكون ال�سبب اجلذري
لال�ضطرابات املختلفة .ووفقا ملارتن بري�ستون،
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي لـ،Delamere

قد يكون ا�ستهالك الكحول وراء حالتني للنوم،
معروفني �أنهما ي�ؤديان �إىل م�شاكل «مزمنة»
وهناك بع�ض العادات التي ميكن �أن ت�ؤثر على
الأرق ،والآث ��ار ال�سلبية ل�شرب الكحول را�سخة
فيما يتعلق بالنوم
و�أو��ض��ح بري�ستون� ،أن��ه ميكن �أن تكون الأدل��ة
حول ال�شرب م�ضللة ،حيث يلج�أ الكثريون �إليها
لبدء النوم
و�أ�شار �إىل �أن «الكحول ي�ستخدم ب�شكل �شائع
كو�سيلة م�ساعدة على النوم و�سي�ساعدك بال �شك

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ -عمارة 66

على االجن ��راف ،حيث يت�سبب يف �إب �ط��اء ن�شاط
ال��دم��اغ ،م��ا ق��د ي ��ؤدي �إىل ال�شعور باال�سرتخاء
والنعا�س .لكن الإفراط يف تناول الكحول ميكن
�أن ي�ؤثر على ج��ودة نومك وي�سبب �آث��ارا �سلبية،
م��ن ال �� �ص��داع واجل �ف��اف �إىل زي ��ادة احل��اج��ة �إىل
التبول وارتفاع درجة احلرارة»
ومي�ك��ن تق�سيم دورة ال�ن��وم �إىل �أرب��ع مراحل
خم�ت�ل�ف��ة ،و�آخ ��ره ��ا ن ��وم ح��رك��ة ال �ع�ين ال�سريعة
()REM
و� �س �ت �ك��رر ال � ��دورة ن�ف���س�ه��ا ع ��دة م� ��رات ط��وال

ال�ل�ي��ل ،م��ع زي��ادة م��دة وع�م��ق ال�ن��وم لكل مرحلة
متتالية م��ن  ،REMوفقا ل�ـ VeryWell
Health
وع �ن��دم��ا ي��دخ��ل ال �ك �ح��ول �إىل ال �ن �ظ��ام ،ف��إن��ه
ي�ت���س�ب��ب يف ا� �ض �ط��راب��ات ك �ب�ي�رة ل �ك��ل دورة ،ما
يتدخل يف الغالب يف نوم حركة العني ال�سريعة
ونظرا لأن حركة العني ال�سريعة هي املرحلة
التي حتدث فيها الأحالم الوا�ضحة والكوابي�س،
ف ��إن ال�ك�ح��ول مي�ي��ل �إىل �إث ��ارة ك��ل م��ن الأح�ل�ام
اجليدة وال�سيئة
ويو�ضح بري�ستون« :م��ع تدفق الكحول عرب
نظامك ،تكون �أكرث عر�ضة للكوابي�س والأحالم
الوا�ضحة .وعندما ينخف�ض م�ستوى الكحول يف
دمك ،يق�صر النوم»
ووف �ق��ا ل �ـ  ،NHSمي �ك��ن �أن ي �ح��دث ت��وق��ف
التنف�س �أث�ن��اء ال�ن��وم م��ا ي�سبب ال�شخري ب�صوت
عال
وميكن �أن ت ��ؤدي ه��ذه احل��ال��ة ،الناجتة ب�شكل
رئي�سي ع��ن ال��وزن ال��زائ��د وال�سمنة� ،إىل ارت�ف��اع
�ضغط الدم وم�شاكل يف القلب �إذا تركت دون عالج
ولكن بري�ستون �أو�ضح �أن اال�ستهالك املفرط
للكحول قد يكون �أي�ضا عامال مهما ي�ساهم يف
ذلك
و�أو�� �ض ��ح �أن «ا� �س �ت �ه�لاك ال �ك �ح��ول مي �ك��ن �أن
ي�سبب عدم انتظام التنف�س ويعرف ر�سميا با�سم
توقف التنف�س �أثناء النوم ،وهو ا�ضطراب يت�سم
بالتنف�س غري الطبيعي وفقدانه �أثناء النوم»
وينجم انقطاع النف�س النومي عن ا�سرتخاء
ع�ضالت احللق ،ما يخلق املزيد من املقاومة عند
التنف�س .وميكن للكحول �أن يزيد من احتمالية
ال�شخري ،لأن��ه يريح ع�ضالت اجل�سم ،م��ا يعني
�أن الأن���س�ج��ة امل��وج��ودة يف احل�ل��ق وال�ف��م والأن��ف
��س�ت��وق��ف ت��دف��ق ال �ه��واء ب���س�لا��س��ة م��ا ي � ��ؤدي �إىل
حدوث اهتزاز».

الناشر

المدير العام ورئيس هيئة التحرير

رئيس التحرير المسؤول

الدكتور رياض الحروب
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عمر كالب

مطعم يمنع زبون من الدخول
ويخسر آالف الجنيهات « ..يأكل 4
كيلو جمبري»
االنباط -وكاالت

خ �� �س��ر م �ط �ع��م � �ص �ي �ن��ي ي �ق��ع يف م��دي �ن��ة
«ت���ش��اجن���ش��ا» �آالف اجل �ن �ي �ه��ات ،ب���س�ب��ب �أن��ه
م �ن��ع رج ��ل م��ن ت �ن��اول ال �ط �ع��ام لأن� ��ه ي ��أك��ل
كيلوجرامات كثرية جدا من حلم اخلنزير
واجل� �م�ب�ري يف ك��ل م ��رة ي��ذه��ب ه �ن��اك� ،إذ
خرجت حمالت تطالب مبقاطعته وتغرميه.
نظام هذا املطعم ال�صيني «�أوب��ن بوفية»،
م ��ا ي�ع�ن��ي �أن ال��زب��ائ��ن مي�ك�ن�ه��م ت �ن ��اول ما
يكفيهم م��ن الطعام مقابل مبلغ حم��دد ال
يعتمد على الكمية ،ولكن ج��رى منع �أح��د
الزبائن من دخول املطعم لأنه «يتناول طعام
�أك�ث�ر م��ن ال �ع��ادي» ،بح�سب م��وق��ع «�أودي�ت��ي
�سنرتال».
كاجن ممنوع من دخول املطعم لأن �شهيته
مفتوحة
و�أخ �ب��ر ال ��زب ��ون ال� ��ذي م �ن��ع م ��ن دخ ��ول
املطعم املرا�سلني املحليني �أنه جرى منعه من
بوفيه املطعم ال��ذي ي�سمى «Handadi
 »Seafood BBQ Buffetيف مدينة
«ت�شاجن�شا» ملجرد �أنه ي�ستطيع �أن ي�أكل �أكرث
من امل�ستفيد العادي.
واع�ت�رف ال��رج��ل ب��أن��ه �أك��ل ح��وايل 1.5
كيلوجرام من حلم اخلنزير ،و� 3.5إىل 4

كيلوجرام من اجلمربي يف كل زيارة له قبل
حظره من الدخول ،لكنه اعترب �أنه يتعر�ض
للتمييز والعن�صرية ب�سبب �شهيته املفتوحة،
وق��ال ال��رج��ل ،ال��ذي ي�ع��رف �إع�لام�ي��ا با�سم
ريا ،هل هذا خط�أ،
كاجن« :ميكنني �أن �آكل كث ً
�أنا ال �أهدر �أي طعام� ،أكل الكثري منه فقط».
الكميات التي يتناولها ك��اجن كلما ذهب
للمطعم
وعندما واجهت و�سائل الإع�ل�ام املحلية
�صاحب املطعم� ،أكد �أن كاجن ُمنع من تناول
ال �ط �ع��ام يف م�ط�ع�م��ه لأن� ��ه ب�ب���س��اط��ة ي ��أك��ل
الكثري ،وقال«:يف كل مرة ي�أتي �إىل هنا� ،أفقد
ب�ضع مئات من اليوانات ،حتى عندما ي�شرب
ح�ل�ي��ب ال���ص��وي��ا ،مي�ك�ن��ه � �ش��رب � 20أو 30
زج��اج��ة ،وعندما ي�أكل حلم اخلنزير ،ف�إنه
ي�أكل �صينية ب�أكملها ،وبالن�سبة للجمربي،
ع ��ادة م��ا ي �ت �ن��اول ال �ن��ا���س ق�ط�ع��ة واح� ��دة �أو
اثنتني� ،أما هو في�أخذ �صينية ب�أكملها».
انت�شرت ق�صة ك��اجن على نطاق وا�سع يف
ال�صني الأ�سبوع املا�ضي� ،إذ ح�صدت �أكرث من
 250مليون م�شاهدة على مواقع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ،وي�ب��دو �أن غالبية امل�شاهدين
ي ��ؤي��دون ك ��اجن ،بحجة �أن ��ه �إذا مل ي�ستطع
املطعم التعامل مع �شهيته ،فيجب �أن يتوقف
عن العمل كبوفيه مفتوح.

انتحار «يوتيوبر» عراقي شنقا
بسبب حبيبته
االنباط-وكاالت

�أع�ل��ن م�صدر �أم�ن��ي ع��راق��ي ال�ع�ث��ور على
جثة «اليوتيوبر» ح�م��ودي امل��وىل يف منزله
منتحرا �شنقا ،بعد زواج حبيبته.
وق� ��ال امل �� �ص��در �إن «ال �ي��وت �ي��وب��ر ح�م��ودي
املوىل ( 18عاما) �أقدم على االنتحار �شنقا
ب��وا��س�ط��ة ح�ب��ل داخ ��ل م�ن��زل��ه ب�ق���ض��اء �سوق
ال�شيوخ جنوب حمافظة ذي قار».
و�أ��ض��اف� ،أن «�سبب االنتحار يعود ل��زواج
حبيبته».

وق � ��ال ع �ل��ي ال �� �س �ع �ي��دي � �ص��دي��ق ال �� �ش��اب
املنتحر� ،إن «امل ��وىل انتحر نتيجة ل�ضغط
نف�سي كبري».
و�أ� �ض��اف« :مل ن�شعر ب�شيء يف ت�صرفاته
ي�شري �إىل �أنه �سيقدم على هذا الفعل ،لكننا
كنا نعرف �أنه مت�أثر عاطفيا بفقد حبيبته».
وع � ��رف امل � ��وىل ب �ف �ي��دي��وه��ات��ه ال�غ�ن��ائ�ي��ة
امل��رح��ة ع�ل��ى م��وق��ع «ي��وت �ي��وب» ،ح�ي��ث ك��ان
ي��ؤدي الأغ��اين العاطفية اخلفيفة من دون
م��و��س�ي�ق��ى ،ب�ين �أ� �ص��دق��ائ��ه ،ويختمها ع��ادة
بقهقهة طويلة.
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